
Оригінальні ідеї для святкування 8 березня

      

Місяць березень, восьме число – один з перших днів весни. Настрій святковий! Таким він
стає за пару тижнів до дня Х. Тільки відмучилися з чоловічим святом – і злорадно
готуємося до свого Міжнародного жіночого. І ось вже на носі свято весни і уваги до нас
коханих. А як його відзначити? Це питання перетворюється на головний біль, яка
закінчується лише 9 березня, разом з приходом думки «А могло б бути і краще …»

 «День краси»

З ранку відправтеся на неспішну прогулянку до фітнес-центру. Сходіть на дві години в
тренажерний зал, потім – в басейн. Сауна, масаж, солярій, сеанс у косметолога, манікюр,
педикюр, шоппінг і довгий міцний сон … Так, до десятого березня, коли всі колеги
прийдуть втомлені після застіль, ти будеш сяяти, як начищена монета. Блищати красою і
здоров’ям на заздрість всім жінкам.

Що потрібно: абонемент в салони і фітнес-центр, заздалегідь заброньовані місця і
майстри. Якась сума грошей, оскільки краса, як відомо, вимагає матеріальних жертв.
Спортивна форма, крем, рушники, миючі приналежності, купальник, шапочка і сланці – за
потребою.

Протипоказання. Даний варіант протипоказаний тим, хто не дбає з маніакальністю про
свою зовнішність і хто не готовий принести всі вечірки, ресторани і посиденьки з друзями
на вівтар власної краси.

 Варіант другий. Перейменувати свято в День любові до самої себе

План дій. Цей план чимось нагадує попередній. З тією лише різницею, що
оздоровлюватися зовсім не обов’язково. Можна дозволити собі і великий смачний торт, і
пару келихів мартіні  … Все для власного задоволення!

Що потрібно: нова кофтинка, останній диск улюбленого виконавця. Поки будеш
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прослуховувати – приміряєш кофточку зі старими джинсами, а потім їж тортик і не
докоряєш себе за зайві калорії. Потім проводиш 3 год в безкрайніх просторах Інтернету
або на забійної комедії / слізливі мелодрами в кінотеатрі … І тепер можна швиденько
виконати частину якогось іншого сценарію!

Протипоказання. Таке свято не підійде лише тим, хто не вміє приносити собі
задоволення. Тобто протипоказань попросту немає.

 Варіант третій. Організувати веселий дівич вечір

План дій. Зібрати всіх подружок в свому будинку, щоб поперемивати спільним знайомим
кісточки, обговорити всі останні новини з шоу-бізнесу, злегка напитися і викликати
стриптизера.
Як варіант – відправитися галасливою компанією в самий класний клуб. Знайомитися з
молодими людьми і запалювати на танцполі. Весело і невибагливо!

Що потрібно: подруги в кількості від двох до двадцяти чоловік, парочка смішних тем для
обговорення, напої і гарнір до смаку, заздалегідь припасені квитки в клуб. І звичайно,
гарний настрій.

Протипоказання. Відсутність настрою і банальне небажання. Все інше (ревниві чоловіки,
квитки в театр, куплені рік тому, дитина з кашлем) прирівнюється до марних відмовок.

 Варіант четвертий. Наодинці з коханим

План дій. Приймати з ранку його подарунки, разом сходити на романтичну прогулянку в
парк, відправитися на вечерю в найрозкішніший ресторан або приготувати святковий стіл
на двох. Головна умова – готує він. А потім – в ліжко!

Що потрібно: улюблений. Та людина, яка не забуде про те, що твої улюблені квіти –
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червоні троянди. Той, хто зможе заради тебе постояти один день в році біля плити і при
цьому не влаштувати з кухні звалище. Інший варіант – десяток шанувальників і
залицяльників різних мастей, від яких можна отримувати привітання та (головне!)
подарунки з 12.00 до опівночі.

Протипоказання. Відсутність молодої людини як такої. Або наявність такого типу, який
здатний зіпсувати все свято сковорідкою з бантиком на ручці в якості подарунка. Або
пересолена-спалена вечеря.

 Варіант п’ятий. Галаслива вечірка в  колі друзів

План дій. Виїхати на природу великою компанією (відправитися в ресторан або зібратися
в гостях у самої гостинної особи), вислухати десяток тостів на адресу всіх присутніх дам і
зіграти в забавні ігри.

Що потрібно: всіх друзів зібрати і змішати в одному місці і рясно заправити гарним
настроєм.

Протипоказання. Ті ж, що і в пораді номер три. Не-ба-жа-н-ня. Тобто бажання відзначити
по-тихому.
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