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7 tips til å skape mer gnist i
parforholdet

@foreldresammen.no

Hei!
VI ER KRISTINA & PETTER
Vi brenner oppriktig for at ektepar skal bli styrket i
parforholdet. Sammen har vi startet @foreldresammen
hvor vi deler helhjertet og med stort engasjement av
våre egne erfaringer, kompetanse og levd liv.
Vi vet at selv om intimitet og sex er en viktig del av ett
nært og godt ekteskap, er det mange som i perioder
kjenner at det bare blir en kilde til frustrasjon, umøtte
lengsler og mer avstand enn nærhet. Spesielt i
småbarnsfasen.
Derfor har vi laget denne lille guiden med noen enkle
tips til hvordan dere kan koble dere mer på hverandre
og skape nærhet midt i alt hverdagskaoset. Håper det
skaper mersmak!

VISSTE DU AT DET FINNES TO
ULIKE TYPER SEXLYST?
SPONTAN LYST
Lyst kommer spontant som ut av det blå; fra en
tanke, et bilde eller ved å se på den man er
tiltrukket av
Visuellt og direkte tenningsmønster

RESPONSIV LYST
Kommer ofte ikke uten berøring eller riktig
stemning. Mer avhengig av nærhet
Mer flyktig tenningsmønster. Det som skapte lyst
mandag, er noe annet torsdag
Så hva gjør man om man har ulike lyst??
Om du har spontan, mens partneren responsiv:
Vær ærlig om behovene dine, med fokus på hva
du trenger - ikke hva du ikke får
Hjelp til i huset - reduser stress (Som kan være
sexlystens fiende nr 1)
Bygg tillit ved å ikke bare tilby kos for å ha sex
Om du har responsiv, mens partneren spontan:
Bli kjent med eget tenningsmønster
Vær ærlig med hvordan du opplever intiativ fra
partneren din
Ha bevisst fokus på det som tiltrekker deg med
partneren din

7 tips til å skape mer
gnist mellom dere
Fiks et fotbad til din kjære
Hva med å fikse et fotbad når kvelden er
kommet og alle barn sover? Sett frem en
balje med varmt vann og kanskje du til og
med har fått fikset noe nyinnkjøpt badesalt
for slitne føtter. Ha klart et tørt håndkle og
kanskje noe godt å drikke, og la partneren
din nyte litt spa i stuen.

Prøv ut en ny kveldssnacks
Finn en kveld dere begge er helt uten planer.
Planlegg innkjøp til noe spennende
kveldssnacks dere kan lage sammen etter
leggetid. Ha en liten date på kjøkkenet og kos
dere mens dere utforsker nye smaker
sammen.

Ta en dusj sammen
Hva med å avslutte dagen med å ta en
varm dusj sammen? Prikken over i'en kan
være at du har kjøpt inn en ny bodyscrubb
eller deilig olje du kan massere kroppen til
partneren din med.

Legg dere naken sammen
Kryp til sengs uten klær, men kun for å
kjærtegne hverandre og utforske de nakne
kroppene.
NB! Helt uten å berøre kjønnsdelene til
hverandre.

Utforsk hverandres
kjærlighetsspråk
Ulike ting kan få oss til å føle oss ekstra
verdsatt og elsket:
Kvalitetstid sammen, anerkjennende ord, gaver,
tjenester eller fysiske berøring.
Snakk sammen om hva dere foretrekker og ha
fokus på å fylle opp kjærlighetstanken til
hverandre.

Ta en treningsøkt sammen
Finne et hjemmetreningsprogram og gjør en
treningsøkt sammen i stuen etter leggetid. Bli
skikkelig svett sammen og kjenn endrofinene
rase i kroppen etterpå.

Shop sexy undertøy
Enten sammen eller overraske partneren din
en kveld med nytt spennende undertøy.

SÅ TILSLUTT:
Sett av tid
Sett deg ned og planlegg å gjennomføre minst
to av disse punktene den neste uken. Enten
sammen eller for å overraske partneren din!

Har dere ulike sexlyst?
Her kommer et siste bonus tips til deg som
kjenner deg igjen i spontanlyst og har en
partner med respsonsiv lyst: Gjennomfør
stegene i denne utfordringen uten å hoppe rett
til full pakke.
Gi partneren din tid til å kjenne på kos, og la en
kveld med feks fotbad eller å ligge naken
sammen være kun det!
Da kan det skape større trygghet og mindre
forventningspress som er veien til mer sexlyst
for din partner.

VERY GOOD
We need a thelogy of enjoyment, not
just when we talk about sex, but when
we talk about the rest of life.
A Genesis-shaped world-view that says:
This world was created by God. He
enjoys it, and so should we. And we
need to enjoy creation as an act of
worship.
All of it. Including sex.

- John Mark Comer 'Loveology'

BLI MED I GJENGEN

Visste du at?
Vi har en medlemsportal som hver måned fylles
opp av ulike ressurser for å styrke parforholdet
ditt midt i familielivets hektiske karusell.
I juli var tema Sex & Samliv. Blir du medlem i
Gjengen, for du med en gang tilgang til:
5 dagers utfordring for å booste intimitet og
sexlyst i parforholdet.
LIVEopptak: Hvordan sexlivet kan gjenspeile
parforholdets utfordringer
Artikkel om Porno i ekteskapet
m.m.
+ ressurser til andre tema som
Konfliktmønstre, skjermbruk i parforholdet, hvile
og kommunikasjon
Meld deg på her:
www.foreldresammen.no/gjengen

