
Як здивувати коханого чоловіка

      

Іноді так хочеться зробити сюрприз коханому чоловікові: подарувати йому тепло любові,
полум’я пристрасті і вибух ніжності. Але, на жаль, далеко не всі знають як організувати
по-справжньому запам’ятовується вечір: іноді не вистачає сил, іноді часу, а іноді і
фантазії. Але давайте все-таки зберемося з думками і разом організуємо для свого
улюбленого щось яскраве, незвичайне і незабутнє.

Отже, головне – почніть з себе.
Перш за все, в цей вечір ви повинні відмінно виглядати і бути в хорошому настрої.
Постарайтеся як слід виспатися і заздалегідь налаштувати себе на гарний лад. Адже
мішки під очима і бурчання здатні лише все зіпсувати, тому ви просто зобов’язані
світитися від переповнює радість і енергії. І не забувайте, що посмішка – головна зброя
жінки.

Другий крок – вибір дня тижня.
Бажано “забронювати” вечір п’ятниці (зрозуміло, якщо субота – вихідний).

А тепер приступимо до найцікавішого! Вішаємо на вхідні двері табличку: «Нікому не
турбувати, крім (ім’я коханої людини)» і прямо йдемо на кухню – адже побачення на
голодний шлунок навряд чи принесе позитивний ефект. Задійте всі свої кулінарні
здібності і приготуйте що-небудь незвичайне, або, в крайньому випадку, замовте їжу в
ресторані. Не забудьте і про головні атрибути романтичної вечері – шампанське та
свічки. Не пошкодуйте грошей на себе кохану – сходіть в салон, зробіть зачіску, вечірній
макіяж, одягніть кращий наряд.

Але все це, зрозуміло, після готування і прибирання. До моменту його довгоочікуваного
дзвінка зі словами «Мила, я під’їжджаю» все повинно бути бездоганно.

Коли він увійде, перше, що він повинен почути, побачити і відчути, щоб налаштуватися на
відповідний романтичний лад – це звуки, фарби і запахи. Включіть романтичну музику,
розвісьте кулі, надушилися квартиру його улюбленими духами. Потім, ніжно закривши
його нижню щелепу, відведіть ошелешеного відбувається на кухню. Вечеряйте при
вимкненому світлі і під романтичну музику.
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Романтика звичайно солодка, але від невеликої кількості перчика гірше не стане!

Спробуйте змінити свої імідж на одну ніч: наприклад, змініть ніжне білизна з мереживами
на збудливий шкіряний костюмчик, станьте гарячої хижачкою, а традиційний повільний
танець замініть запальним стриптизом.

Розтягніть ваші нічні ігри, принаймні, на кілька годин.

Поекспериментувати з кулінарією можна і тут: прихопіть із собою рідкий шоколад, збиті
вершки, полуницю – та що завгодно! Доставте йому неймовірне задоволення своїми
солодкими спорудами на його тілі.

Можете також використовувати різні еротичні атрибути: пухнасті наручники, маску та
інші «іграшки» – це лише додасть азарту. Дайте невеликій кількості алкоголю
пробратися в вашу свідомість, вкравши звідти сором’язливість і скутість. Розкріпачитися
в цю ніч: використовуйте нові пози, проявляйте ініціативу як можна частіше – і ви зведете
його з розуму.

А перед сном не забудьте зробити йому масаж з ароматичними маслами, щоб коханий
заснув з блаженною посмішкою на губах.

Вранці ж, щоб не охолодити вчорашню палкість, прийміть разом розслаблюючу ванну з
ароматною піною, де, ніжно розмовляючи про минулий вечорі, ви знову зіллєтеся в
єдиному пориві пристрасті та кохання ….
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