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Pozdrawiam Koleżanki i Koledzy, w obecnej sytuacji ograniczeń Dzień Walentego organizujemy
we własnych zaprzyjaźnionych gronach przyjacielskich. Pomysły na walentynki - 10 najlepszych
propozycji na 14 lutego.

Szukasz pomysłu na walentynki? Zaskocz ukochanego kolacją albo pójdźcie razem na tajski
masaż. W walentynki przede wszystkim chodzi o to, aby miło spędzić razem czas.

Pomysły na walentynki - Wychodzisz z założenia, że każdy powód jest dobry do świętowania z
najbliższą osobą? To znaczy, że myślisz o tym, jak spędzić 14 lutego, czyli walentynki - święto
zakochanych. Przygotowaliśmy kilka propozycji - niektóre są tradycyjne i bezpieczne (jak
romantyczna kolacja), inne bardziej niestandardowe. Jest też coś na podgrzanie atmosfery w
parze. Spraw, by twój facet pokochał 14 lutego!
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- Przygotuj walentynkę, czyli wyznanie uczuć Nie chodzi o gotową kartkę z wierszykiem z
księgarni, ale prawdziwe małe wyznanie. Możesz użyć papieru, nożyczek i kleju, możesz
posłużyć się komputerem i drukarką. Najlepszy pomysł? Zebrać wasze najwspanialsze
momenty - z ostatniego roku, od ślubu, od zawsze - i pododawać do nich śmieszne komentarze
albo zrobić całą foto-story.

- Zrób dla was kolację Gotowanie - banalne, ale zawsze działa, zwłaszcza, jeśli będziesz
twórcza i ambitna. Zrób przystawkę - np. melona z szynką, ugotuj zupę krem z suszonych
grzybów albo pomidorów, a na danie główne upiecz pizzę albo tartę w kształcie serca. I nie
zapomnij o musie czekoladowym z szampanem na deser! Kolacja dla dwojga wymaga trochę
pracy i przygotowań, ale będzie warto!

- Pomyśl o bardzo osobistym drobiazgu To może być kubek z twoim zdjęciem w bieliźnie, jeśli
jest kawoszem; model samolotu do składania, jeśli to jego dawna pasja; nowy błyszczyk na
ryby zawieszony na twojej szyi, jeśli jest wędkarzem czy ulubiony komiks. Nie chodzi o coś
potrzebnego czy praktycznego - raczej o powód do uśmiechu i pokazanie, że go znasz i myślisz
o nim.

- Znajdź jego ulubioną słodycz Może to będzie pączek z dziurką, rogal francuski z czekoladą,
ciasteczka z płatków owsianych albo gofr z bitą śmietaną? Chodzi o coś, co brzmi w jego
ustach jak legenda, rzadko pojawia się w waszym jadłospisie, a przypomina mu dzieciństwo
albo najprzyjemniejsze chwile studiów. Każdy facet coś takiego ma, trzeba tylko dobrze
wypytać.

- Kup mu dwa bilety na ulubiony mecz Idź z nim na sportowe wydarzenie nawet, jeśli od piłki
nożnej wolisz wolny wieczór z książką. To nie jest tak, że mężczyźni nie chcą nas przy swoich
rozrywkach - gdy okażesz szczere zainteresowanie, na pewno opowie ci wszystkie nowinki,
wytłumaczy zasady i będzie dumny, siedząc z taką pięknością na trybunach. Oczywiście w
przypadku twojego faceta może nie chodzić o mecz, a o turniej boksu tajskiego albo inny sport,
który kocha.

- Zaplanuj przyjemne popołudnie Jeśli masz trochę dodatkowych funduszy zabierz go na miasto
pod byle pretekstem (obejrzenia kafelków do łazienki?) i zawieź go prosto do salonu relaksu,
np. masażu tajskiego, gdzie razem oddacie się przyjemnościom albo zostawisz go samego na
godzinę, aby w tym czasie zaliczyć fryzjera. Potem możecie iść na kolację do małej włoskiej
restauracyjki i na wieczorny spacer po parku.
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- Kup sobie nową koronkową bieliznę Tak naprawdę wiemy wszystkie, że nasza piękna bielizna
cieszy głównie panów, bo najwygodniejsza jest przecież aseksualna bawełna. Jeśli powitasz go
w domu w zmysłowej koszulce lub komplecie, z czerwoną szminką na ustach i perfumami we
włosach, na pewno rozpłynie się ze szczęścia.

- Zmień się w egzotyczną kochankę Jak? To może być np.: egipska niewolnica, francuska
pokojówka czy japońska gejsza. Przygotuj mu tematyczny poczęstunek, wystylizuj się na
bóstwo i nie zapomnij o odpowiednim zapachu. Mężczyźni kochają egzotykę i taki wieczór
może być dla nich jak wielka przygoda.

- Zadeklaruj się Aż trudno uwierzyć, ilu mężczyzn jest w gruncie rzeczy nieśmiałych,
niepewnych uczuć partnerki, wątpiących. Chcesz zamieszkać razem, pobrać się, mieć dziecko
albo jechać z nim do Ameryki Południowej? Napisz mu to, narysuj, wyśpiewaj. Bez
niedomówień daj mu znać, że kochasz jego ciało, umysł i pasje. To czasem najlepszy prezent
dla mężczyzny. Piccata z indyka na kolację walentynkową - przepis Kasi Bukowskiej

- Zorganizuj walentynkowe party Przyjęcie to świetny sposób na to, żeby skłonić przeciwników
14 lutego do zabawy i świętowania. Zaproś 2-3 bliskie Wam pary i przygotuj przyjęcie z
walentynkowymi drinkami, czekoladowym fondue i miłosnym konkursami. W gronie bliskich
kolegów na pewno będzie znacznie bardziej otwarty i entuzjastyczny.

Włodek Danielkowski
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