
Як і в чому зустрічати новий рік 2012 (рік Дракона)

      

Перед новорічною ніччю всі ми перетворюємося в азартних мрійників. Тобою ж теж
опановує чарівне настрій, жага змін і бажання не пропустити в новому році його
величність шанс? Тоді берися за справу: потрібно правильно зустріти повелителя
наступного року – чорного водяного дракона, ти ж хочеш, щоб все задумане
здійснилося?

Як і в чому зустрічати новий рік 2012 (рік Дракона) – питання непросте, адже дракон –
істота мудре і таємниче, це найсильніший знак зодіаку і слово «підкорити» по відношенню
до нього недоречно. Чим же завоювати його прихильність?

У чому зустрічати новий рік 2012

Вибираючи вбрання, віддай перевагу розкішному поєднанню чорного з золотим, це
приверне в твій дім достаток. Сподобається вогнедишного дракона і полум’яний
червоний, але якщо для тебе це занадто високовольтний колір – приглушити його,
комбінуючи з чорним.
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А оскільки символ наступного року – дракон водяний, можеш заручитися його
підтримкою, вибираючи хвилясті тканини і будь-які відтінки морської стихії.
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Що стосується фасону – сміливо експериментуй, дракон банальності не терпить.
Відмінна ідея – зустріти рік чорного дракона в сукні Русалчин силуету. Вважаєш себе
недостатньо стрункої для такого фасону? Одягни під нього коригуючий білизну. А
хочеш, прикрась наряд великими пайєтками – чим не драконяча луска? Оригінально
виглядає і летить плаття з широкими рукавами, що імітують казкові крила.
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  Як і в чому зустрічати новий рік 2012 (рік Дракона)Дракон обожнює розкіш, тому дорогі прикраси – неодмінне правило цієї чарівної ночі.Ніякої пластмаси і дешевого блиску! У рік чорного дракона залучай удачу ювелірнимивиробами у вигляді у вигляді дракончика, змійки або ящірки.

  Як і в чому зустрічати новий рік 2012 (рік Дракона)Взуття має блищати! Дракон живить пристрасть до блиску дорогоцінних металів, от іпокажи йому свою небайдужість до його цінностей, надівши блискучі туфельки –сріблясті або золоті. Якщо ж у твоєму в наряді блиску і без них достатньо, туфелькивибери однотонні, але неодмінно лаковані.                
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