
Jak vymyslet originální p ání?

Oslavy  svátk , narozenin, Vánoc a jiných slavnostních p íležitostí ke vztahu
jednozna  pat í. Je to jedna z šancí, kdy m žeme dát svému partnerovi najevo, že ho
máme rádi,  myslíme na n j  a že nám na n m velmi záleží.  Najevo mu to m žeme dát

znými zp soby: koupit kv tinu, dárek, pozvat ho/ji na ve i, do divadla, kina, nebo
mu/jí darovat karti ku s blahop áním. Jednotlivé nápady se samoz ejm  dají i r zn
kombinovat.

Otázkou je, nakolik jsou takové dárky osobní a promyšlené. V tšinou to vypadá
tak,  že  lov k  na  poslední  chvíli  letí  do  obchodu,  aby  vybral  n co,  co  se  jeho  drahé
polovi ce snad bude líbit. Problém je, zda se jí to líbí doopravdy, nebo jásá nad kyticí
nenávid ných karafiát  jen z povinnosti.

Jestli chcete svého partnera i partnerku obdarovat skute  n jakým osobním
zp sobem, m li byste vymyslet takový dárek, který odpovídá jeho/jejím zájm m a
vyrobit blahop ání ru  místo toho, abyste v papírnictví kupovali n jaké p edtišt né.
Vybrat dárek je záležitost celkem jednoduchá, sta í poslouchat, o em druhý asto mluví,
všímat si, co d lá ve volném ase, jakou poslouchá hudbu, který druh literatury te atd.
Horší už to m že být s ru  vyráb ným p áním. Jestli vás nenapadá žádný zp sob, jak
originální p ání vyrobit, co do n j napsat a jak ho doru it, zkuste si vybrat n který z tip
v knize Romantické p ání, která vám jich p ináší rovnou 150.
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