
Як влаштувати удома романтичну вечерю коханому

      

Якщо ви вирішили влаштувати вдома романтичну вечерю, але поки не знаєте, як
правильно це зробити, слушними порадами поділиться сайт – www.domohazyajki.com.
Як влаштувати удома романтичну вечерю

Отже, якщо ви вирішили зробити сюрприз, то краще всього підготуватися заздалегідь.

Спочатку виберіть день тижня, краще всього, якщо це буде день перед вихідним,
звичайно, якщо ви не хочете з ранку після приємного проведення часу бігти на роботу.
Заздалегідь прощупайте грунт і дізнайтеся плани вашого улюбленого на день, натякніть
на те, що ввечері його чекає сюрприз. Тепер продумаємо, як влаштувати романтичну
вечерю коханому будинку. Дуже романтично буде, якщо усипати килимову доріжку
пелюстками троянд, а вздовж неї поставити маленькі палаючі свічки, свічки можна
встановити і по всій квартирі. Вартість всього вищепереліченого не дуже висока, зате
ефект буде приголомшливий.

Зверніть увагу на те, як сервірувати стіл. Не обов’язково щоб це було як в шикарних
ресторанах, потрібно просто створити атмосферу. Не потрібно придумувати щось
замудреное, підійде вино або шампанське, якщо ви сильні в приготуванні коктейлів, то
можете зробити і їх. Не варто готувати занадто багато їжі, адже ви хочете влаштувати
романтичну вечерю коханому, а не перегодувати його. Приготована їжа не повинна бути
жирною або важкою. Для вечері цілком підійдуть легкі салатики і закуски, такі як
бутерброди і фрукти. Тут головне щоб процес вживання їжі не заважав вам
спілкуватися.
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Не забудьте про розслаблюючу музику. Можна включити ту, яку любите і ви, і ваш
коханий чоловік.

Влаштувати вдома романтичну вечерю досить просто, головне вірити в свої сили, і,
звичайно, розраховувати можливості.

Деякі хитрощі для того, щоб влаштувати красивий романтичну вечерю коханому

Стіл краще всього накрити у вітальні, так щоб у вас не з’явилося бажання подивитися
телевізор, замість того, щоб просто поговорити.
Якщо ви хочете, щоб ваші свічки горіли досить довго, вибирайте довгі свічки, які не
будуть текти.
 Якщо ваша друга половинка прийде з букетом квітів, то не потрібно ставити їх між вами в
центр столу, так як вони завадять вашому спілкуванню, тому буде краще, якщо ви
поставите їх де-небудь у сторонці, але так, щоб ви могли насолоджуватися їх красою , не
відволікаючись від розмови.

Не вибирайте гучну музику. Віддайте перевагу тихою і спокійною. Така музика допоможе
вам спілкуватися приглушеним голосом і добре чути один одного.
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Вибирайте таку позу для розмови, яка буде відповідати 90 градусам, так як саме такапоза розташовує до спілкування.Можете заздалегідь попросити свого молодого чоловіка написати вам комплімент, алене показувати вам. Ви в свою чергу напишіть комплімент йому. Уявіть, як вам будеприємно, коли ви почуєте щось приємне від своєї половинки в такій романтичнійобстановці.Враховуйте те, що є безліч продуктів, які є афродизіаками і можуть забезпечити вам ще йромантичну ніч. Такими продуктами є рис, мигдаль, яйця, банани, устриці, полуниця,авокадо, манго і багато інших.

Ви також можете надіти красиву нижню білизну, якщо знаєте, що на одному вечері ви незупинитеся. У такому випадку ви можете взяти з собою шампанське і піти в спальню.Простежте за тим, щоб постільна білизна була чистим. Якщо ви наважитеся подаруватисвоєму коханому такий танець, як стриптиз, то він це оцінить по гідності. Він же в своючергу може зробити вам еротичний масаж.    -  Ось, власне, і все, що потрібно знати вам, якщо у ваших планах влаштувати вдомаромантичну вечерю. Успіхів!     
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