
Що одягнути на зустріч Нового 2013 року?

      

Останнім часом стало звичним зустрічати Новий рік, враховуючи традиції східного
календаря. Відповідно до них нижче наведені деякі поради про те, в чому зустрічати
Новий, 2013 рік – рік чорної Водяний Змії за східним (китайським) календарем.

Новорічний одяг і його колір

В даний час існує традиція, щоб в новорічному вбранні були присутні кольори, відповідні
чергового символу (тварині) східного календаря. І тварини,  змінюють кольор один
одного у певній послідовності.

Основним кольором наступаючого року є чорний. Виходячи з того, що стихією року буде
Вода, то в одязі також допустима наявність блакитного, синього, зеленого, а ще білого і
сріблястого кольорів.

При цьому треба пам’ятати, що вибираючи новорічний наряд у вигляді вечірнього плаття
або костюма певного кольору і відтінку, є ризик злитися з святковим натовпом, тобто
виявитися схожим на інших, що, особливо жінкам, зазвичай не дуже приємно. Щоб
уникнути подібної ситуації необхідно враховувати той факт, що змії часто мають вельми
візерунчасте розфарбовування, а тому і в кольорі одягу, і в аксесуарах це треба
активніше використовувати і підкреслювати, однак не допускаючи карнавального
варіанту, характерного для минулого року Дракона.

Що стосується фасону, то Змія є прихильницею класичного стилю, а значить жінка може
блиснути на новорічній вечірці новим вечірнім платтям класичного крою, а чоловік, не
особливо мудруючи, прийти туди в традиційному елегантному темному костюмі. Однак не
варто забувати, що Новий рік веселе свято, що допускає всілякі експерименти з
новорічними вбраннями.

І ще для жінок. Змія тонка, гнучка, плавна і граціозна в рухах. А тому всім, хто має
струнку фігуру, є сенс всіляко підкреслювати її переваги, одягнувши обтягуючі сукні або
спідницю і туфлі на високих підборах. Однак при цьому не варто затягувати себе в
корсет. Тканина в одягу повинна бути м’яка, блискуча,  наприклад атлас або шовк. Не
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варто шкодувати новорічних блискіток в зачісках, макіяжі, манікюрі і ювелірних
прикрасах.

Для молодіжного дискотечного варіарта підійде одяг, взуття і пояси з металевими
заклепками. Одяг і аксесуари можуть бути і з шкіри, але тільки не зміїної. Доречними при
зустрічі року Змії будуть також куртки та кофтинки з капюшонами.

Новорічні прикраси, аксесуари та зачіски

При зустрічі 2013 варто блиснути своїми прикрасам. При цьому прикраси повинні бути з
благородного металу, з дорогоцінним або напівдорогоцінним камінням. Особливою, що
приносить успіх, прикрасою буде перлина і, відповідний їй, перломутровий блиск в
манікюрі, макіяж і ін При цьому яскраву, блискучу, але дешеву біжутерію при зустрічі
року Змії надягати не варто.

В якості стильного аксесуара підійде пояс, браслет і сумочка під зміїну шкіру (але не зі
зміїної шкіри). Як відомо, Змія вміє скидати шкіру, а тому подібні аксесуари допоможуть
скинути з себе всі проблеми і біди, що минають, позбувшись від них назавжди. На щастя
можна підв’язати собі на зап’ясті дождинки з новорічної ялинки.

При зустрічі року Змії і зачіска повинна по-можливості відповідати їй. Тут підійдуть і
розпущене волосся з кучерявими, як змія, локонами, і зачіска з пригладженими волоссям,
залитим блискучим лаком і прикрашеними ошатними діадемами і шпильками. При цьому
зачіска повинна добре гармоніювати з новорічним вбранням, аксесуарами і з тим, в якому
стилі виконаний манікюр. Новий рік таке свято, коли жінка може поекспериментувати і
пофарбувати волосся в несподіваний для інших колір.

Змія мудра, а тому блищати на новорічному вечорі можна і потрібно не лише вбраннями і
зачіскою, а й розумом, іскрометним гумором і творчими здібностями.

Новорічні костюмовані вечірки
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Наступаючий рік Змії астрологи рекомендують зустрічати у вузькому сімейному колі або
в невеликій спокійній компанії, але це не означає, що потрібно весь вечір сидіти за
столом, поїдаючи численні святкові страви. Костюмована вечірка як один з варіантів
святкування Нового року 2013 цілком підійде для невеликої компанії. Костюми на Новий
рік 2013 для такої вечірки потрібно вибирати виходячи зі складу гостей і загального
сценарію.

Костюми можна підготувати власними руками. Не варто цього лякатися, тому що для
деяких тиматичних вечірок зовсім не обов’язково виконувати наряди повністю, буде
достатньо святковий одяг доповнити деякими деталями.

Однією з модних тем проведення вечірок є, наприклад, стиль 20-х або 50-х років. Для
вечірки в стилі 20-х років відмітною рисою костюмів на Новий рік 2013 буде мода тих
років. Для чоловіків це білі сорочки, капелюхи і підтяжки, а для жінок – хутряні накидки,
сукні завдовжки по коліно з бахромою, панчохи в сіточку, рукавички, капелюшок або
стрічка з великим пером. Можна уявити себе в Америці за часів сухого закону в
підпільному казино. У таких костюмах зробити це простіше простого і нехай віскі з
лікерами ллються рікою, на столі панує рулетка і грає джаз. Якщо рулетка з якихось
причин не підходить, можна придумати щось ще.

Про стиляг чули всі – це епоха 50-х років минулого століття. Для моди тих того часу були
характерні яскраві кольори. Дівчата в сукнях з пишними спідницями будуть відмінно
виглядати не тільки на тематичні вечірці. Цей стиль один з визначальних для святкових
нарядів при зустрічі Нового року 2013. До нього рекомендуються зачіски з начосом і
Бабетти, щоб додати вірогідності образу, а в якості аксесуарів – масивні сережки та
браслети. Чоловіки для вечірки в стилі 50-х можуть вибрати яскраві сорочки та краватки.

Костюми на Новий рік 2013 у вигляді римських тог і давньогрецьких хітонів будуть
доречні, якщо влаштовується вечірка в стилі філософів. Оскільки діадеми одна з
головних прикрас року Змії, то жінки можуть просто не знімати їх зі своїх красивих
зачісок, а чоловіки – вдягнути на голови лаврові вінки, акуратно вирізані з картону. Мудрі
Змії, символу наступаючого року, напевно сподобається філософський диспут, логічні
ігри та вікторини, які підготують господарі, щоб розвеселити гостей.
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