
Новий 2012 рік

      

Як зустрічати Новий рік

Зустрічаємо Новий годВстреча Нового року завжди таїть в собі щось казкове і чарівне.
Для багатьох з нас саме в ніч з 31 грудня на 1 січня починається нове життя,
відбувається довгоочікуване диво – збуваються найзаповітніші бажання. Безумовно,
кожен з нас мріє, щоб цей день став справді незабутнім і веселим, адже не дарма
кажуть, як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш.

Згідно зі східним календарем 2012 пройде під знаком Водяного Дракона. Зустріч року
Дракона має проходити по особливому, оскільки наступаючий 2012 рік – це особбий
кармічний рік. Зустрічати Новий 2012 треба активно, під сильну звучну музику, з самими
рухами різноманітними танцювальними. Відкиньте нудьгу і лінь, активніше включайтеся в
ритми нового року, будьте діяльними, порадійте в новорічну ніч як слід!

Підготовка до Нового року це завжди метушня, грошові витрати, але одночасно з цим
позитивний заряд бадьорості та енергії, адже так приємно вибирати своїм друзям і
рідним новорічні подарунки, наряджати ялинку, підписувати листівки.

Основне питання, яке мучить кожного з нас це, то, як зустрічати Новий рік, які страви
приготувати для Новорічного столу?

Святковий стіл бажано оформити в китайських традиціях. По можливості сервірують
стіл з використанням палаючих свічок і аксесуарів, що мають відношення до води.
Використовуйте кришталеві свічники, вазочки, графини, келихи. Уникайте металевих
предметів. Постарайтеся знайти застосування черепашок, морським зіркам.
Стіл повинен бути рясним. Усі товари – відбірними, свіжими. Ніяких консервів та
напівфабрикатів. Дракон всеїдний, тому на столі можуть бути присутніми
найрізноманітніші страви. Обов’язково поставте на стіл Золоте шампанське.

Зустріти Новий рік можна і на природі. Наприклад, орендувати невеликий заміський
будиночок, з каміном вітальні і затишною. На мангалі посмажити м’ясо і спекти картоплю.
Після смачної вечері і десерту, можна пограти в лісі в сніжки, зліпити сніжний містечко
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для маленьких дітей, покататися зі снігових гір і, нарешті, згадати будь-які дитячі забави:
хороводи, хованки, салочки-догонялочкі. Можна придумати різні конкурси, наприклад,
дитячий конкурс читців і співаків зазвичай проходить “на ура”. Дорослі можуть показати
себе у влучності – стрільба з пістолета по бляшаним банкам.

Корпоративний Новий рік, як правило, зустрічають заздалегідь, та й варіантів безліч.
Можна піти в боулінг клуб, влаштувати змагання по грі в шахи (для чоловічого колективу)
або зіграти більярд. Великим попитом користується спортивне орієнтування на
місцевості на лижах або снігоходах, пейнтбол та інші командні ігри. На завершення
новорічної корпоративної вечірки влаштовують шведський стіл, запрошують зірок
шоу-бізнесу, циркачів, фокусників, шаржист.

зустрічаємо новий рік Для тих, хто любить подорожувати зустріч Нового року може
стати воістину дивовижною, адже в кожній країні свої традиції. Щоб визначитися з тим,
яку країну відвідати в різдвяні канікули обов’язково ознайомтеся з пропозиціями
туристичних фірм і відгуками туристів.

До речі, Новий рік можна зустріти і двічі: за місцевим та київським часом.

І пам’ятайте, гарний настрій має супроводжувати вас не тільки в новорічну ніч, але і весь
рік!

У чому зустрічати Новий рік?

Святкове вбрання ми вибираємо, враховуючи особливості фігури і того заходу, на який
збираємося. Для одного випадку буде доречна сувора спідниця і світла блузка,
прикрашена шовковим шарфом. Для іншого – довга вечірня сукня.

Новий рік зустрічаємо: в дома

 2 / 3



Новий 2012 рік

Якщо ви вирішили відзначати свято в квартирі і покликали купу гостей, подумайте про
легке функціональному вбранні. Добре підійде коротке або середньої довжини плаття.
Доповніть його милими прикрасами і туфельками на низькому каблуці. Килимове
покриття навряд чи буде розташовувати до взуття на шпильках, так що про високий
каблук краще забути. Хутра та коштовності будуть виглядати химерно. І головне, не
турбуйтеся: за наявності смаку та сміливої фантазії ви в будь-якому гардеробі
зможете знайти, що вдягнути на новий рік.

Новий рік зустрічаємо: в ресторані

Збираючись відзначати Новий рік у ресторані, віддайте перевагу елегантному
класичного костюма або розкішному вечірньої сукні на бретельках. Взуття – вишукані
туфлі на шпильках. Наряд доповнять дорогі прикраси і маленька сумочка, в яку
помістяться потрібні дрібниці.

Новий рік зустрічаємо: в нічному клубі

Плануєте у Новорічну ніч блищати в світлі вогнів? Тоді сміливо дайте волю фантазії. Для
дискотек добре підійдуть яскраві екстравагантні вбрання, великі прикраси. При виборі
взуття віддайте переваги тому, в чому вам буде дійсно зручно і комфортно. Не бійтеся
експериментувати, і ви не залишитеся непоміченою!

Новий рік зустрічаємо: в новорічній подорожі

Вирішили відправитися в чарівні новорічні мандрівки? На що може розраховувати
сучасний мандрівник, який бажає добре, з користю, весело, цікаво, романтично провести
свої законні новорічні канікули?
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