
8 Березня: що подарувати – підкажуть зірки

      

Наближається жіночий весняне свято. І чоловікам, як звичайно, доведеться вирішувати
складне диллему – що ж подарувати на цей раз. Відразу маленька порада – предмети
домашнього вжитку (прасувальну дошку, рушники, прихватки, сковорідки і каструлі) і
побутову техніку (праски, мікрохвильові печі, швейні, пральні і посудомийні машини),
незважаючи на те, що все це добро активно рекламується в ЗМІ як чудесного подарунка
на 8 Березня, дарувати варто тільки на наполегливе прохання вашої другої половинки.
Не попадайтеся на вудку дозвільних рекламістів, інакше жінці свято зіпсуєте, а собі –
настрій.
Ми пропонуємо підійти до теми подарунків нестандартно – нехай знак зодіаку вашої дами
підкаже вам правильний шлях.

ОВЕН
Жінка, народжена під цим знаком, – чи не найбільша модниця зодіаку. Тому в якості
подарунка їй підійде щось дуже сучасне і авангардне – це може бути диск з новітнім
фільмом, супермодної музикою, телефон, плеєр і т.п. Овен – знак, дуже небайдужий до
спорту. Якщо ваша жінка якраз з таких, то квитки на каток її повинні порадувати.
Парфум. Запахи радимо вибирати кілька різкуваті, з кислинкою, але дуже легкі, ледь
відчутні. З квіткових це – бузок, вереск, гвоздика.
Аксесуари. Талісманом для Овнів вважається алмаз. Звичайно, не кожному по кишені
колечко з діамантом. Тому зверніть увагу на другий талісман Овна – гематит, прикраси з
нього виглядають дуже ефектно, а жінка-Овен любить робити фурор.

ТЕЛЕЦЬ
Жінка-Телець – справжня естетка. Не дуже-то стежить за модою, але в стилі їй не
відмовиш. Любить всілякі модні штучки, які сама, в силу природного економності, собі не
дозволить: гаманець від модного дизайнера, чохол для телефону і т.п. Обрадує її також
похід в ресторан, але постарайтеся, щоб це було дійсно гідне заклад.
Парфум. Запахи насичені, але витончені, “богемні” – жасмин, троянда, бузок, вербена,
фіалка.
Аксесуари. Вашу обраницю порадує колечко з бірюзою, її каменем-талісманом – в
давнину такий подарунок вважався символом вічного кохання (тільки розмір уточніть
заздалегідь, але так, щоб не порушувати сюрпризу).

БЛИЗНЮКИ
Треба сказати, що жінка-Близнюки не дуже вибаглива. Але це не означає, що до вибору
подарунка можна підійти абияк. Вашої товариською обраниці підійде в цій якості
будь-який засіб комунікації та отримання інформації – телефон, ноутбук і т.п. Книга, до
речі, теж, але тільки якщо ви впевнені, що знаєте, яка література їй подобається.
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Парфум. Аромат Близнюків містить цілий букет відтінків – легкий, що бадьорить, в міру
терпкий, з відтінком весни і свіжості – акація, м’ята, фіалка.
Аксесуари. Тигрове око – амулет для Близнюків. Будь-який виріб з цього каменю
вбереже їх, за древнім повір’ям, від фінансових невдач. А це дуже актуально для
Близнюків, перевірено мною!

РАК
Представниці цього знаку люблять додати собі ореол загадковості і таємничості. У той
же час вони дуже прив’язані до домашнього вогнища. В якості подарунка підійдуть милі
штучки, які так затишно виглядають на камінній полиці, наприклад, скарбничка (Раки
знають толк в умінні заробляти і економити гроші), а також акваріум з екзотичними
рибками. Романтична вечеря ви можете організувати будинку – ваша друга половинка
буде в захваті.
Парфум. Глибокі, “нічні”, запахи, ніжні – запашний тютюн, фіалка.
Аксесуари. Талісман – місячний камінь. Він допомагає примирити закоханих після сварки.
Сміливо даруєте вироби з нього, але постарайтеся все ж не сваритися!

ЛЕВ
Жінка-мрія і свято. Тут не можна помилитися з подарунком – може серйозно образитися.
У той же час дорога, але несмачна річ здатна привести її до сказу, яке вона може і не
зволить приховати. Подаруйте Левиці щось ексклюзивне, наприклад килим ручної
роботи, пляшку колекційного французького вина, вишуканий дамський портсигар (якщо,
звичайно, вона курить). Вечір у ресторані – але ніяких фаст-фудів, це не комільфо!
Парфум. Солодкі духи з ненав’язливим відтінком східних пахощів, нотками майорану і
лаванди.
Аксесуари. Ваша Левиця оцінить бурштинові прикраси. Це її камінь-талісман.

ДІВА
Про практичності Дев ходять легенди! Ось хто не образиться, якщо їй буде піднесений
предмет домашнього вжитку (але все ж узгодьте це попередньо!). Діви – кращі друзі
живої природи. Кімнатна рослина, про яку вона давно мріяла, без сумніву, порадує вашу
жінку. Також Діви обожнюють кішок – але і такий “живий” подарунок слід попередньо
узгодити.
Парфум. Терпкуваті відтінки з витонченими нотками ароматичних смол – вербена,
жасмин, лаванда, гіацинт.
Аксесуари. Сердолік і нефрит, прикраса або сувенір з цих каменів-талісманів захистять
вашу Діву від недоброзичливців.
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ТЕРЕЗИ
Ваги витончені й ніжні, тому і подарунок повинен бути відповідним. Може бути, ви
організуєте своєї обраниці романтичну поїздку? У той же час вони дуже стежать за
зовнішнім виглядом, фігурою, тому абонемент в елітний СПА-салон – теж хороший
подарунок. Тільки, вручаючи його, не забудьте про делікатності, щоб обдаровувати вами
дама не подумала, на дай бог, що виглядає погано!
Парфум. Дуже легкі, вишукані запахи. Жасмін, гвоздика, нотки троянди – пріоритетні.
Аксесуари. Талісман – опал. На Сході здавна вважався ознакою вірності, так що це, в
деякому роді, і вам подарунок!

СКОРПІОН
Дама емоційна, в ній вирують приховані пристрасті. Вельми вимоглива, але при цьому
великодушна. Краще самі запитайте її, що ж вона хоче отримати в подарунок. Чи не
стане приховувати, якщо дар доведеться їй не до душі. Маленька підказка – любить
детективи і трилери. Якщо хочете відсвяткувати 8 Березня в ресторані, підійде такий, де
є окремі кабінети і переважає напівтемрява.
Парфум. Насичені аромати, повні прихованої сексуальності, – гвоздика, верес, жасмин.
Аксесуари. Будь-які вироби з корала. За старих часів вважалося, що коралове намисто
позбавляє від неврозів, що в наш час дуже актуально.

СТРІЛЕЦЬ
Ваша дівчина – велика любителька подорожей. Їй сподобається гірськолижна вилазка
або просто романтична поїздка в сусіднє містечко. Головне – не сидіти вдома. При виборі
ресторану пам’ятаєте, що класика тут – не зовсім те … Поведіть її в суші-бар, китайський
ресторан. Підійдуть і страви європейської кухні.
Парфум. Різкуваті холодні запахи, підбадьорливі та вишукані. Лаванда, фіалка, резеда
плюс витонченість орхідеї.

КОЗЕРІГ
Ваша обраниця – пріверженніци класики. Ось і подарунок тут підійде відповідний. До
того ж, як вважають астрологи, Козероги і уві сні думають про роботу. Тому дорогою
офісний аксесуар їм як дарунок повинен сподобатися. Козероги не особливі любителі
готувати, тому святковий вечір вам краще провести в ресторані або приготувати самому
(якщо, звичайно, ви володієте такими талантами). Ваша супутниця це оцінить, адже вона
не любить пускати гроші на вітер.
Парфум. Класика жанру – запахи польові, лісові, квіткові. Головне – соковитість:
жимолость, мімоза, нотки кедра і сандала.
Аксесуари. Малахіт. Пам’ятаєте казку про знамениту шкатулці з цього каменю –
талісмана Козерогів? Прекрасний подарунок, що дарує добробут і здоров’я!
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ВОДОЛІЙ
Дама, абсолютно вільна від стереотипів. Любить, щоб у неї було все не так, як у інших.
Часом складно зрозуміти її непросту натуру. Іноді шокує. Тут потрібно проявити
фантазію, індивідуальний підхід. Для однієї жінки-Водолія подарунком стане похід в
нічний клуб і танці до ранку, інша ж віддасть перевагу сімейний романтичний домашній
вечеря з продовженням бенкету …
Парфум. Запах свіжості, озону, аромат, розливається в повітрі після дощу, свіжість
польових квітів – синтез цих запахів.
Аксесуари. Що-небудь незвичайне з цирконію – каменю-талісмана Водоліїв. Правда,
криваво-червоний відтінок не підійде – він поза енергетики вашої дами. Якщо вона часто
буває у відрядженнях, подаруйте їй каблучку з блакитним цирконієм – покровителем
путушественніков.

РИБИ
Вельми вишукана і таємнича леді. Часом залишається загадкою навіть для свого
обранця. Дуже романтична! Виходите з цього при виборі подарунка для неї. Добре, якщо
подарунок ви надішлете з посильним і запискою, в якій поклянеться у вічній любові –
вона оцінить це, тому що обожнює стиль позаминулого століття. І неважливо, який стаж
вашої сімейного життя!
Парфум. П’янкі аромати, нотки свіжості і таємничості – м’ята, верес, сосна і троянда.
Аксесуари. Перли. Тільки даруйте обов’язково комплект прикрас – наприклад, сережки і
кільце. Цей камінь-талісман сприяє здоров’ю та сімейному блегополучію.

І, будь ласка, шановні чоловіки, не забудьте, що до будь-якого подарунка обов’язково
повинні додаватися КВІТИ!
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