
Що подарувати на 14 лютого? Що подарувати на 14 лютого, щоб здивувати свого чоловіка

      

Настає кінець січня, лютий вже близько, і уми жіночої половини людства зайняті
наближається днем святого Валентина і найголовнішим питанням – що подарувати на 14
лютого своїй другій половинці. Сьогоднішня стаття на сайті Красива і Успішна створена
спеціально для того, щоб ти могла не вимотувати себе цим питанням.

Хочеш здивувати свою другу половинку?

Відразу забудь про звичайні подарунки начебто ручок, краваток, гаманців, парфуму та
іншого того, що приходить в голову автоматично. Звичайно ж, існують пари, які віддають
перевагу дарувати і отримувати так звані «господарські» подарунки (на кшталт краватки
чи дорогущего крему для взуття), проте подібні подарунки не підходять для дня всіх
закоханих. У цей день потрібна ніжність і романтика, а не крем для взуття.

Милий подарунок для парочки
Серед закоханих зараз модно дарувати один одному подарунки парні, які є частиною
одного цілого. Що можна подарувати на 14 лютого з парних подарунків? Це:
* футболки;
* чашка;
* статуетка;
* брелок;
* прикраси.
Непоганим подарунком будуть також рукавиці для закоханих. Відрізняються вони від
звичайних тим, що в них дві рукавиці як би «зліплені» один з одним. Тобто ви зможете
триматися за руки (руками, а не рукавичками!) І не мерзнути при цьому на лютому морозі.

Не вибрала, що подарувати на 14 лютого? Зроби це своїми руками! Що подарувати на 14
лютого, щоб здивувати свого чоловіка

Сьогодні все частіше можна почути думку, що кращі подарунки – це подарунки, зроблені
своїми руками. Істотною перевагою подібного подарунка є те, що він унікальний. Навіть
якщо ти потім спробуєш зробити те ж саме, у тебе не вийде, ти ж не копіювальна
машинка. Отже, який він, подарунок своїми руками? Що ти можеш зробити сама, не
вдаючись ні до чиєї допомоги?
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* По-перше, це всілякі картини – намальовані або вишиті. Другий варіант, як не дивно,
простіше, тому що не вимагає від тебе вміння малювати – в інтернеті повно різних схем
для вишивання, тобі залишиться лише купити підходящі нитки.

* По-друге, це фігурки з пап’є-маше. Пап’є-маше – чудовий подарунок для тих, чиї другі
половинки захоплюються чимось (наприклад, жирафами або футболом). Зробити
фігурку жирафа або футболіста з паперу і клею – нікчемна справа!

* По-третє, всілякі саморобні подушечки, на яких, приміром, написані, слова любові. І
зовсім не страшно, якщо ти не вмієш користуватися швейною машинкою (та й в
принципі-то у тебе її немає), для створення милою подушечки тобі знадобиться лише
тканину, нитки, голки і набивка. І бажання, звичайно ж!

* По-четверте, ти можеш використовувати сучасні технології. Не знаєш, що подарувати
на 14 лютого, а часу зовсім мало? Візьми звичайний диск і запиши на нього послання
коханій людині. Ти можеш співати, танцювати, жартувати, зізнаватися в коханні – роби
що завгодно, головне, не лайся і будь чарівною. Йому повинно бути приємно дивитися на
милу тебе.

* По-п’яте, ти можеш зробити романтичне мило. Ніхто, звичайно, не змушує тебе
по-справжньому варити мило, аки справжній миловар. Для цього тобі знадобиться
декілька видів мила і формочка (бажано у вигляді сердечка). Розпечи мило в
мікрохвильовці і наповни їм формочку – от і все! Можеш додати для краси в мило кавові
зерна або що-небудь ще. Коли мило охолоне, його вже можна дарувати.

Подарунки, зроблені самостійно, завжди приємно отримувати, так як ти знаєш, що їх
робили спеціально для тебе, що їх робили з любов’ю. Тому, якщо не знаєш, що подарувати
на 14 лютого, даруй частинку себе!

Як провести День Всіх Закоханих

Крім питання про те, що подарувати на 14 лютого, головний біль викликає і питання про
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те, як відзначити день святого Валентина. Але ж це не так складно! Почни день з
приємного – признайся йому в любові. Залиш в різних місцях записки з приємними
словами, нехай він знаходить їх у різний час і радіє. Приготуй те, що він дуже любить.
Витягни його на прогулянку і приведи в місце, яке багато значить для вас обох – нехай
це буде кафе, в якому ви вперше зустрілися, або вуличка, на якій вперше поцілувалися.

Намагайся робити так, щоб емоції і ніжність переповнювали вас обох – ось що потрібно,
щоб провести незабутній день святого Валентина. День “ікс” вже наближається, і тобі б
пора вже точно вирішити, що подарувати на 14 лютого. Однак мало придумати
оригінальний подарунок. Необхідно придумати ще одну важливу річ. Оригінальна
вручення подарунка – важливий аспект, на який завжди звертають увагу. Не забудь
подумати і про це теж. А головне – не хвилюйся, у тебе все вийде! Кохай і будь коханою!
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