Klausimai-atsakymai

Skaitytojų klausimai su atsakymais
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#52 – Ar humoro jausmo nesutapimas yra kritiškai
svarbus poroje?
#51 – Seksualinės problemos, ką daryti?
#50 – Vyras “nepakelia” moters emocijų. Ką daryti?
#49 – Moteris išlieja įniršį ant vyro. Ką daryti?
#48 – Kaip apsiginti nuo vyro agresijos?
#47 – Kaip pamilti save?
#46 – Ką daryti, kad neskaudinčiau savo brangaus

žmogaus?
#45 – Gyvenu su uždaru vyru, turiu neįgalų sūnų
#44 – Ar egzistuoja likimo siųsta antra pusė?
#43 – Kaip elgtis su vyru, kuris turi daug
problemų, streso darbe?
#42 – Kaip atrasti gyvenimo džiaugsmą?
#41 – Vaikinas pagaliau pasipiršo, bet nebežinau
ar noriu už jo tekėti
#40 – Vyras buvo užsiminęs, kad norėjo vesti
tamsiaodę. Ką tai galėtų reikšti?
#39 – Ar įmanoma atstatyti sugriuvusią šeimą?
#38 – Vaikinas nesiperša ir nenori vaiko. Ar mums
pakeliui?…
#37 – Vaikinas nejaučia fizinės traukos
#36 – Po skyrybų jaučiuosi vieniša. Ką daryti?
#35 – Kaip atkurti santykius su draugu ir atrasti
save?
#34 – Ar vyras turėtų išsikalbėti moteriai?
#33 – Padaugėjus pinigų, draugas pasikeitė
#32 – Gyvename kartu, bet ar kartu?
#31 – Žlunga
atstatyti?
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#30 – Ar tęsti bendravimą su vyru?
#29 – Vyras nutraukė bendravimą
#28 – Ar tai meilė?
#27 – Viršininkas rodo dėmesį
#26 – Ar tokie sunkumai yra adekvati kaina už
santykių šilumą ir saugumą?
#25 – Draugas abejoja savo pašaukimu
#24 – Kaip sušvelninti ūmų draugo būdą?
#23 – Negaliu pasitikėti savo draugu
#22 – Mergina persigalvojo dėl sužadėtuvių
#21 – Manimi susidomėjo draugės vyras. Ką daryti?
#20 – Kaip moteriai surengti “varžybas” vyrui?
#19 – Daugybę metų svajojau apie artimą sielą ir
meilę, o kai ji čia pat – norisi bėgti. Kodėl?
#18 – Meilė buvusiam vaikinui tik stiprėja. Ką
daryti?
#17 – Pavydas draugo buvusioms merginoms
#16 – Vyro jausmai buvusiai žmonai
#15 – Vyras ir jo buvusi mergina
#14 – Seksas ir santykių pradžia
#13 – Kaip pamiršti žmogų, kurį mylėjau ir

tebemyliu?
#12 – Atstumas santykiuose ir vestuvių klausimas
#11 – Krizė ilgalaikiuose santykiuose
#10 – Ar keisti savo įsitikinimus, kad atrasčiau
mylimą žmogų?
#9 – Vaikinas rodo nepagarbą
#8 – Jaučiuosi kalta dėl skyrybų
#7 – Esame pora, tačiau vyras turi kitą
#6 – Vaikinas sakė, kad nebetiki meile. Kodėl?
#5 – Nesmagi situacija santykių pradžioje
#4 – Vaikinas vengia fizinio kontakto
#3 – Patinkantis vaikinas liovėsi rodyti dėmesį
#2 – Vaikinas liovėsi kalbėti
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