
Наскільки важлива для жінок романтика в стосунках?

      

Ви знаєте свою улюблену два тижні, місяць, рік або скільки себе пам’ятаєте? Це зовсім
не важливо. Скільки б вам не було років, ви повинні знати, що романтика потрібна їй як
ковток свіжого повітря. Звичайно, бути романтиком в нашому сучасному світі дуже
важко, вже минули часи серенад під вікном і інших милих дурниць.

Але вихід знайдеться завжди. Найпростішим рішенням проблеми відсутності фантазії з
цього приводу може бути всім відома вечеря при свічках. Ніщо так не розбурхує розум
молодих дівчат, як цей вечір, наповнений романтикою і духом приємної несподіванки
(йдеться про пропозицію руки і серця). Так от влаштувати романтичний вечір може
кожен чоловік, якщо в його серці живе щире почуття. Вже будьте упевнені, що подяка
коханій варто тих зусиль.

Так що нам потрібно для створення романтичного вчора?

По-перше, не обов’язково щоб був якийсь конкретний серйозний привід. Цікавіше буде
придумати або згадати давно забуту, начебто і незначну, але наповнену любов’ю і
романтикою дату. Якщо такої не знайдеться у вашій пам’яті, то сміливо фантазуйте, ваша
дама простить вам цю маленьку неточність.

По-друге, ретельно продумайте сценарій вашого вечора. Навіть якщо ваша половинка
буде без розуму від банального вечері в ресторані і так далі, то це вам не повинно
заважати проявити себе і виділитися з цієї одноманітності.

Влаштовуйте романтику не тільки ввечері, але і вдень. Можна піднятися на підйомнику в
вікно коханої з букетом її улюблених лілій або ж всупереч лайкам двірників і сусідів
написати на асфальті «доброго ранку, кохана».

Влітку простору для фантазії хоч відбавляй. Можна “дикунами” відправитися в
яке-небудь мальовниче містечко і відчути себе єдиними на “безлюдному острові”.
Смажена картопля в багатті, чай з димком, червоний захід і ви поряд. Що ще вам
потрібно для щастя?
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Наскільки важлива для жінок романтика в стосунках?

Таке ставлення дозволяє жінці забути про проблеми, і вона може приділити величезну
кількість часу жіночною стороною своєї натури. Багатьом жінкам нелегко розділяти свої
почуття з кимось, тому романтика в їх житті важлива в найбільшою мірою. Романтичне
побачення, створене спеціально для неї, дає можливість розслабитися, забутися,
зрозуміти, що її обожнюють, цінують, і не вимагають говорити про відповідні почуттях.
Такі побачення допомагають багатьом парам відповісти на питання: «як повернути
почуття?». Дають можливість отримати велику кількість позитивних емоцій, а змішані
почуття будуть вторити жінці про те, що вона по душам поговорила зі своїм коханим,
навіть не вимовляючи жодного слова.

Чоловік, який здатний створити романтичну обстановку, мимоволі доводить своїй жінці,
наскільки вона для нього важлива. Іншими словами, він показує свою повагу, розуміння,
почуття. Саме, в такі моменти леді захоплено думає про те, що вона улюблена і бажана,
що її зрозуміли й почули.
І запам’ятайте – якщо між вами є щирі почуття, то не буде особливої важливості
ступеня оригінальності приготованого романтичного сюрпризу, буде важливо те увагу,
які ви приділили своїй половинці, і вона обов’язково оцінить ваші старання.
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