
Як провести вихідні?

      

Якщо твій робочий тиждень складається з п’яти днів, то інші два дні тобі, безсумнівно,
хочеться провести незабутньо і відпочити, як кажуть, по-повній. Може здаватися, що два
дні – це мало для незабутнього відпочинку, але насправді за ці два вихідні дні можна
встигнути зробити масу речей.

1.Просто відпочити

Часом, після трудового тижня, нашому організму потрібен спокій. І в цьому випадку буде
не зайвим провести вихідні дні вдома, відлежавшись і відіспавшись, щоб з новими силами
приступити до трудових буднів.

2.Массаж

Масаж руками професіонала допоможе твоєму тілу розслабитися і відпочити, одночасно
набравшись бадьорості. Адже під час масажу кров починає швидше циркулювати, обмін
речовин прискорюється і людина відчуває приплив бадьорості і сил. Це буде дуже
корисно для чоловічого здоров’я.

3. Зайнятися сексом

Твоя старанність у роботі і трудоголізм можуть здорово зіпсувати відносини з коханою.
Тому ці два вихідні дні будуть відмінним приводом залишитися вдома в ліжку з коханою
дівчиною та надолужити згаяне.

4. Запросити друзів в гості

Ніщо так не дарує людині позитивні емоції, як зустріч з друзями. Тому відмінним
варіантом буде запросити друзів до себе додому. І якщо приготування це не твоя стихія,
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то тут на допомогу прийде безліч служб доставки їжі – це може бути японська,
китайська, італійська та інші кухні – все залежить від твого смаку. В якості розваги
можна зіграти в покер, мафію, аліас, заспівати в караоке.

5. Сходити в бар, кафе, паб

Якщо з якихось причин посиденьки вдома не кращий варіант, то зберіться з друзями та
відвідайте свой улюблений заклад, або відкрийте для себе нове. Спробуй нові коктейлі,
пиво, напої та страви. Але не зловживай алкоголем і не забувай, що змішування різних
видів алкоголю може призвести до поганих наслідків.

6. Кінотеатр

Ти вже давно не ходив у кіно? Тоді у тебе є чудовий шанс це зробити. Переглянь афішу
фільмів на найближчі вихідні, запасися смакотою і вперед на кіносеанс. У кіно можеш
піти як сам, так і з коханою людиною або друзями.

7. Культурні вихідні

Відвідування таких культурних заходів, як концерти, театри і різні виставки – це
відмінний спосіб провести час з користю. Крім позитивних емоцій, ти зможеш розширити
свій кругозір, завести нові знайомства і просто насолодитися побаченим.

8. Зайнятися саморозвитком

Ще одним хорошим варіантом розширення кругозору і саморозвитку може стати
відвідування різних семінарів чи тренінгів. Подібні заходи часто проводяться у вихідні дні,
тому визначся з тематикою і вперед освічуватися! Тільки врахуй, що на більшість
семінарів краще записуватись заздалегідь, тоді тобі точно буде місце у списку учасників і
вартість тренінгу може бути набагато менше.
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9. Поїздка в інше місто

У кожному місті є на що подивитися і де погуляти. Зібравшись відвідати якесь місто,
заздалегідь довідайся через інтернет пам’ятки цього місця, продумай екскурсійні
маршрути по місту і варіанти для ночівель. Далі збирай компанію, і вирушайте в подорож.
Якщо немає можливості відправиться в інше місто, то можна пошукати цікаві місця
недалеко від того місця, де ти живеш, в декількох годинах їзди.

10. Екстремального вихідні

Якщо в твоєму житті не вистачає екстіму, то щоб додати адреналіну в кров, можна
стрибнути з парашутом, випробувати банджи-джампінг, пограти в пейнтбол або
покататися на картингу. І це буде справжній чоловічий відпочинок.

                

 3 / 3


