
Романтичні ідеї на день святого Валентина

      

Скоро день святого Валентина. У тебе є кохана людина, і цей день ти збираєшся
провести, як і всі попередні дні святого Валентина? Не треба! Кращезроби цей день
кращим з усіх, щоб твій коханий чоловік тебе запам’ятав і вважав цей день не порівнянні
на все життя

Ідеї як урізноманітнити день святого Валентина:

1. Навіщо йти в ресторан в цей день? Більшість пар в цей день саме так і поступають, що
робить свято банальним і нудним. Відміну від всіх інших, зробіть разом зі своєю коханою
людиною щось шикарне і смачне! Можна заради оригінальності піти не в ресторан, а в
забігайлівку, як MacDonald’s. По-перше, ви там буваєте не кожен день, по-друге, цю
смачну, хоч і не корисну їжу, ви їсте не кожен день і, по-третє, там ви себе будете
почувати на багато простіше і спокійніше, ніж в шикарному ресторані .

2. Пограйте в гру «знайди іншу підказку». Замість того щоб просто подарувати
подарунок, краще пограти в цю гру, де твій коханий чоловік, краще дівчина, повинна
буде знайти цей подарунок, починаючи з першої підказці на папері, де буде написано, де
знаходиться друга підказка. Остання підказка і буде подарунок. Можеш скласти таких
підказок штук 10-15, де в кожній підказкою буде написано твоє зізнання в коханні або
компліменти.

3. Ця романтична ідея може зійти за подарунок. Купи маленький фотоальбом
кольоровий папір, бажано червоного кольору і виріж кілька десятків сердець. На
кожному з них напиши свої спогади, які вас пов’язують, освідчення в коханні,
компліменти і те, що їй просто буде приємно прочитати. Підбери відповідні фотографії до
кожного сердечку і створи такий фотоальбом для своєї коханої людини, де на кожній
сторінці будуть написані прекрасні слова з вашої загальному фотографією, або де
кохана людина знаходиться один. Сюрприз дуже сподобається, я вам це гарантую!

4. Напиши романтичний вірш своїй коханій людині. Що може бути приємніше в день
святого Валентина, ніж прочитати красивий віршик з освідченням у коханні від людини
який дуже дорогий.
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5. Проведіть пікнік біля будинку! Вино, фрукти, легкий десерт і свічки ввечері, на підлозі
обговорюючи ваше спільне майбутнє, зробить цей день незабутнім!

6. Нехай кожен створить список бажань на цей рік, який стосується вас обох. Напишіть
те, що ви хочете отримати від своєї коханої людини в майбутньому році і обміняйтеся
списками. Постарайтеся виконати те, що можливо в майбутньому році. Ви можете таку
процедуру робити щороку, зі своїм коханим чоловіком зберігаючи списки в який-небудь
коробочці. А потім в майбутньому відкриєте цю коробочку і побачите, як змінювалися
ваші бажання. Упевнений, вам сподобається!

7. Ти можеш романтично здивувати свою кохану людину вранці. Встань по раніше нього і
напиши 3 прекрасних слова «Я тебе люблю» на листівці, і поклади її на подушку поруч з
Сонею. Вранці це буде ніяк, до речі, і створить прекрасний настрій на весь день. Краще
такий міні сюрприз робити дівчині.

8. Приготуйте разом печиво або який-небудь інший десерт. Ви добре проведете час,
головне розуміти, що це день святого Валентина і в цей день треба віддавати себе
повністю і допомагати один одному.

9. Довга дорога разом в інший романтичний курортне місто, що закінчується свічками і
постіллю в пелюстках троянд зробить цей день незвичайним і оригінальним.

10. Сходіть разом на дискотеку ввечері. Розслабтеся, потанцюйте, а потім разом
повертайтеся додому, і продовжуйте романтичний вечір удвох.

11. Частіше обіймай в цей день свого партнера. Адже ви разом, ви любите один одного, і
ви плануєте бути разом! День святого Валентина і створений, для того, щоб люди
показували свою любов іншим. Так не соромтеся цього робити!

12. Прикрасьте вашу квартиру в цей день. Новорічні лампочки, освідчення в коханні
всюди, легка улюблена романтична музика, ваші фотографії і свічки додасть цьому дню
всю радість і любов яку він заслуговує. Признавайтесь один одному не зупиняючись.
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13. Діліться думками, як складно вам було б, якби ви не познайомилися. Як вам не
вистачало б один одного, якби після тієї сварки ви розлучилися.

14. Звичайна не довга прогулянка за руку нічим не зіпсує романтичну ауру цього дня.

15. Сядьте на диван, обійміть свого партнера і разом подивіться романтичний фільм.

16. Вечір, легкий світло, романтична музика і повільний танець удвох додасть вашому
полум’я любові ще більше жару і пристрасті.

17. Розслабте свого партнера за допомогою масажу. Купите масло, прочитайте поради,
як правильно зробити романтичний масаж, а краще подивіться відео і розслабте свого
партнера до безумства. А потім обміняйтеся ролями, і нехай ваш партнер зробить вам
масаж.

18. Пограйте в дорослі ігри. А чому б і ні? Ви не на першому побачення і ви знаєте один
одного не малий час. Так проведіть час позитивно і додайте більше пристрасті до ваших
відносин у цей день!

19. Облийте один одного шоколадним кремом або любимо іншим. Я думаю, ви зрозумієте,
що робити з усім цим.

Щоб ви не збиралися робити в цей день створіть кілька правил для дня святого
Валентина. Одне з них повинно бути «ніякого телевізора і комп’ютера», якщо це не
пов’язано з романтикою. Правила повинні вас зосередити на ваші відносини в цей день.
Провидить цей день з користю один для одного.
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