Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Sztuka Dawania Prezentów"

Darmowa publikacja dostarczona przez
Mamadomus
Copyright by Złote Myśli & Kamila Nowak, rok 2008
Autor: Kamila Nowak
Tytuł: Sztuka Dawania Prezentów
Data: 12.04.2015
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
www.zlotemysli.pl
email: kontakt@zlotemysli.pl
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej
odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

SPIS TREŚCI
1. KILKA SŁÓW DO CZYTELNIKA ....................................................7
*** .......................................................................................................................8
2. PREZENTY TYLKO DLA MĘŻCZYZNY ........................................11
*** .....................................................................................................................12
2.1. Puszysta podusia........................................................................................14
2.1.1. Sposób wykonania ..............................................................................15
2.1.2. Jak wręczyć prezent? .........................................................................15
2.1.3. Wskazówka .........................................................................................16
2.1.4. Koszty .................................................................................................16
2.1.5. Uwaga .................................................................................................16
2.2. „Zgadnij, ile mam dla Ciebie serc?” ..........................................................17
2.2.1. Sposób wykonania ..............................................................................17
2.2.2. Jak wręczyć prezent? .........................................................................18
2.2.3. Wskazówka ........................................................................................19
2.2.4. Koszty .................................................................................................19
2.3. Pudło z niespodzianką ..............................................................................20
2.3.1. Sposób wykonania .............................................................................21
2.3.2. Jak wręczyć prezent? ........................................................................22
2.3.3. Wskazówka ........................................................................................22
2.3.4. Koszty ................................................................................................23
2.4. Księga Waszego związku ..........................................................................24
2.4.1. Sposób wykonania .............................................................................25
2.4.2. Jak wręczyć prezent? ........................................................................26
2.4.3. Koszty ................................................................................................26
2.5. Dziewczyna z plakatu ................................................................................27
2.5.1. Sposób wykonania .............................................................................28
2.5.2. Jak wręczyć prezent? ........................................................................29
2.5.3. Wskazówka ........................................................................................29
2.5.4. Koszty ................................................................................................30
2.6. Mięsożerca .................................................................................................31
2.6.1. Sposób wykonania .............................................................................32
2.6.2. Jak wręczyć prezent? ........................................................................33
2.6.3. Koszty ................................................................................................34
2.6.4. Uwaga ................................................................................................34
2.7. Ogień miłości .............................................................................................35
2.7.1. Sposób wykonania .............................................................................36
2.7.2. Jak wręczyć prezent? .........................................................................37
2.7.3. Koszty .................................................................................................37
2.8. „Piłka jest jedna, a bramki są dwie,
komu buziak należy się?” ................................................................................38
2.8.1. Sposób wykonania .............................................................................39
2.8.2. Jak wręczyć prezent? ........................................................................39
2.8.3. Wskazówka .......................................................................................40

2.8.4. Koszty ................................................................................................40
2.8.5. Uwaga ................................................................................................40
2.9. Średniowieczny list ...................................................................................41
2.9.1. Sposób wykonania .............................................................................42
2.9.2. Jak wręczyć prezent? ........................................................................43
2.9.3. Wskazówka ........................................................................................43
2.9.4. Koszty ................................................................................................44
2.10. Kup mu samochód! .................................................................................45
2.10.1. Sposób wykonania ...........................................................................46
2.10.2. Jak wręczyć prezent? ......................................................................46
2.10.3. Koszty ...............................................................................................47
2.11. Kufer prawdziwego mężczyzny ...............................................................48
2.11.1. Sposób wykonania ............................................................................49
2.11.2. Jak wręczyć prezent? .......................................................................50
2.11.3. Koszty ...............................................................................................50
2.11.4. Wskazówka .......................................................................................50
2.12. Kliknij, wybierz, zamów… .......................................................................51
3. PREZENTY TYLKO DLA KOBIET ...............................................53
*** .....................................................................................................................54
3.1. Tona pluszu w stringach ...........................................................................56
3.1.1. Sposób wykonania ..............................................................................57
3.1.2. Jak wręczyć prezent? .........................................................................57
3.1.3. Koszty .................................................................................................58
3.2. „Truskawkożerca” .....................................................................................59
3.2.1. Sposób wykonania .............................................................................60
3.2.2. Jak wręczyć prezent? ........................................................................60
3.2.3. Koszty ................................................................................................60
3.2.4. Uwaga ................................................................................................60
3.3. Otwierane serce .........................................................................................61
3.3.1. Sposób wykonania .............................................................................62
3.3.2. Jak wręczyć? ......................................................................................62
3.3.3. Koszty ................................................................................................63
3.3.4. Uwaga ................................................................................................63
3.4. Zabierz ją na Kubę! ...................................................................................64
3.4.1 Sposób wykonania ..............................................................................65
3.4.2. Jak wręczyć prezent? ........................................................................66
3.4.3. Koszty ................................................................................................67
3.5. Garstka magii ............................................................................................68
3.5.1. Sposób wykonania .............................................................................69
3.5.2. Jak wręczyć prezent? ........................................................................69
3.5.3. Koszty ................................................................................................70
3.6. Między rymami ..........................................................................................71
3.6.1. Sposób wykonania ..............................................................................71
3.6.2. Jak wręczyć prezent? .........................................................................72
3.6.3. Wskazówka ........................................................................................72
3.6.4. Koszty ................................................................................................72

3.7. Dla pisarki .................................................................................................73
3.7.1. Sposób wykonania .............................................................................74
3.7.2. Jak wręczyć prezent? .........................................................................75
3.7.3. Koszty .................................................................................................75
3.7.4. Wskazówka ........................................................................................75
3.8. Magiczna kula ...........................................................................................76
3.8.1. Sposób wykonania .............................................................................77
3.8.2. Wskazówka ........................................................................................77
3.8.3. Jak wręczyć prezent? ........................................................................78
3.8.4. Koszty ................................................................................................78
3.8.5. Podpowiedź .......................................................................................78
3.9. Romans (na papierze) ...............................................................................79
3.9.1. Sposób wykonania .............................................................................80
3.9.2. Jak wręczyć prezent? .........................................................................81
3.9.3. Koszty .................................................................................................81
3.10. Egzotyczny kwiat prosto z dżungli .........................................................82
3.10.1. Sposób wykonania ...........................................................................83
3.10.2. Jak wręczyć prezent? ......................................................................83
3.10.3. Wskazówka ......................................................................................84
3.10.4. Koszty ..............................................................................................84
3.11. „Lustereczko, powiedz przecie…”............................................................85
3.11.1. Sposób wykonania ............................................................................86
3.11.2. Wskazówka ......................................................................................86
3.11.3. Jak wręczyć prezent? .......................................................................87
3.11.4. Koszty ...............................................................................................87
4. PREZENTY DLA NIEJ I DLA NIEGO ..........................................88
*** ....................................................................................................................89
4.1. Papierowy łabędź .......................................................................................91
4.1.1. Sposób wykonania..............................................................................92
4.1.2. Jak wręczyć prezent? .........................................................................95
4.1.3. Koszty .................................................................................................96
4.1.4. Uwaga ................................................................................................96
4.2. Kamień księżycowy ...................................................................................97
4.2.1. Sposób wykonania .............................................................................98
4.2.2. Wskazówka ........................................................................................98
4.2.3. Jak wręczyć prezent? ........................................................................98
4.2.4. Koszty ................................................................................................99
4.3. Słodko-ostra uczta ..................................................................................100
4.3.1. Sposób przygotowania .....................................................................101
4.3.2. Jak wręczyć prezent? .......................................................................102
4.3.3. Koszty ..............................................................................................102
4.4. Kocham Cię w nieskończoność!!!............................................................103
4.4.1. Sposób wykonania ...........................................................................104
4.4.2. Jak wręczyć prezent? .......................................................................105
4.4.3. Wskazówka ......................................................................................105
4.4.4. Koszty ..............................................................................................105

4.5. (!) Tajne wiadomości (!) .........................................................................106
4.5.1. Sposób wykonania ...........................................................................107
4.5.2. Wskazówka ......................................................................................108
4.5.3. Jak wręczyć prezent? ......................................................................108
4.5.4. Koszty ..............................................................................................108
4.6. Chwilo, trwaj wiecznie!
Obraz ..............................................................................................................109
4.6.1. Sposób wykonania ...........................................................................109
4.6.2. Jak wręczyć prezent? .......................................................................110
4.6.3. Koszty ...............................................................................................110
4.7. Szczęście zamknięte w ramce ..................................................................111
4.7.1. Sposób wykonania ............................................................................112
4.7.2. Jak wręczyć prezent? .......................................................................112
4.7.3. Wskazówka .......................................................................................113
4.7.4. Koszty ...............................................................................................114
4.8. Trzy życzenia do złotej rybki ...................................................................115
4.8.1. Sposób wykonania ............................................................................116
4.8.2. Jak wręczyć prezent? .......................................................................116
4.8.3. Koszty ...............................................................................................116
4.8.4. Uwaga ...............................................................................................117
4.9. Słodkie pudełko .......................................................................................118
4.9.1. Sposób wykonania ............................................................................118
4.9.2. Jak wręczyć prezent? .......................................................................119
4.9.3. Koszty ...............................................................................................119
4.10. Łapacz snów ..........................................................................................120
4.10.1. Sposób wykonania ..........................................................................121
4.10.2. Jak wręczyć prezent? .....................................................................122
4.10.3. Koszty .............................................................................................123
4.11. Pocałunek w przestworzach ..................................................................124
4.11.1. Sposób wykonania ..........................................................................125
4.11.2. Jak wręczyć prezent? ......................................................................126
4.11.3. Koszty .............................................................................................126
4.11.4. Wskazówka do alternatywnego prezentu ......................................126
5. SŁOWO OD AUTORKI ...............................................................127
*** ...................................................................................................................128

1. Kilka słów
do Czytelnika

SZTUKA DAWANIA PREZENTÓW – darmowy fragment – Złote Myśli
Kamila Nowak

●

str. 8

***
Gdy jesteśmy mali, odbieramy świat przez pryzmat emocji i uczuć.
Jeśli nas ktoś potrąci i się przewrócimy, raniąc sobie kolanko czy nosek — płaczemy. Gdy ktoś zabierze nas w fantastyczne miejsce, również nie ukrywamy swoich emocji, tym razem — zachwytu. Kiedy dostajemy na urodziny wymarzony samochodzik albo lalkę — cieszymy
się, chwalimy wszystkim dookoła i zapraszamy do wspólnej zabawy
nowym prezentem. Na co dzień jednak w świecie dziecka również
zdarzają się momenty przypadkowych podarunków bez okazji. Kiedy
idziemy z mamą do sklepu, panie ekspedientki szybko podchodzą do
małego człowieczka i częstują go to lizakiem, to cukierkiem, przeznaczonym dla najmłodszych klientów. Uśmiechamy się nawet wtedy,
kiedy przyjaciel z podwórka dzieli się z nami kawałkiem czekolady.
A jak sprawa się ma z DAWANIEM wśród dzieci?
Nieraz na pewno zdarzyło nam się, że jakieś dziecko, obok którego
siedzimy na ławce, dawało nam świeżo zerwany kwiatuszek. I nawet
gdyby to było zwykłe źdźbło trawy, w zamian obdarowujemy malucha szerokim uśmiechem i miłym słowem.
Jednakże każdy dorosły człowiek ma w swoim sercu mały, często zapomniany pokoik, w którym ciągle bawi się dziecko. Wszyscy, bez
względu na wiek i płeć, uwielbiamy prezenty. Kochamy je otrzymywać, ale i dawanie pozostawia nam w duszy wielką radość i satysfakcję. Bo czy jest coś piękniejszego niż szczery ludzki uśmiech, wyrażający docenienie naszych starań?
Nie ma.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Kamila Nowak
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Jako dzieci bawimy się z wyimaginowanymi kolegami, rozmawiamy
ze zwierzętami i sądzimy, że znamy ich język, a i one również nas rozumieją. Ale kiedy mówimy rodzicom, że np. drzewo do nas mrugnęło przed momentem lub zobaczyliśmy ducha, słyszymy jedynie: „Kasiu, przestań zmyślać!”.
Najczęściej poprzez takie podejście zabija się w dziecku kreatywność
i chęć wykorzystywania tak potrzebnej do urozmaicania naszego
własnego świata FANTAZJI! Większość ludzi w procesie dorastania
gubi owe cechy i w przyszłości staje się zatwardziałymi realistami,
którym wszystko trzeba udowodnić i przynieść dokument z pieczątką
jakiejś placówki, gdzie zbadano to dokładnie i potwierdzono, że faktycznie mamy rację, mówiąc, że widzieliśmy gadający słonecznik czy
zielonego potwora spod łóżka.
My, ludzie XXI wieku, nie umiemy już bawić się i fantazjować. Mamy
jednak w rękach niezwykłe narzędzie do zmienienia tego — naszą
własną wyobraźnię. Jeżeli pokusisz się o choć trochę kreatywnego
myślenia, to jesteś w stanie stworzyć niesamowity podarunek, który
pomoże Ci wyrwać ukochaną osobę z paszczy szarego życia!
Począwszy od naszych szkrabów, dla których mamy lizaki, po tych
starszych, dla których tworzone są najnowsze modele odtwarzaczy
MP3 w wybranych kolorach i kształtach — nie ma osoby, która kategorycznie powiedziałaby „NIE” prezentom.
Pisząc tę książkę, wychodzę naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom
ludzi, którzy chcieliby poczuć się — nie tylko od okazji do okazji, ale
i w zwykły „nieurodzinowy” dzień — kimś wyjątkowym, komu podarowano prezent ze szczerego serca.
Miłość mówi tysiącami języków i jest zamknięta w milionach symboli. Mimo że nie da jej się wyrazić w pełni żadnym gestem czy podaCopyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Kamila Nowak
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runkiem, prezenty podtrzymują w nas poczucie kochania, akceptacji
i pamięci.
Moja książka przeznaczona jest dla wszystkich. Młodych czy starych,
mężczyzn lub kobiet. Dla wszystkich, którzy chcą wykazać się niezwykłą fantazją i kreatywnością. Często wydaje nam się, że wybieranie prezentów jest rzeczą niesłychanie trudną. Przez wiele miesięcy
przed daną okazją myślimy już, co moglibyśmy kupić, ale w końcu
z powodu natłoku innych, „ważniejszych” zajęć zapominamy o tym
i budzimy się rano, parę godzin przed imprezą, z myślą, że nie mamy
prezentu! Pędzimy wtedy czym prędzej do pobliskiego supermarketu, kupujemy bukiet oklepanych róż, paczkę pralinek albo setną już
w tym roku książkę o prokreacji dżdżownic, bo na nią akurat była
promocja, a my nie dysponujemy zbyt wielkimi funduszami.
Wielu ludzi niestety nie zdaje sobie sprawy, że wymyślanie trafionych i ciekawych prezentów nie jest wcale czarną magią. Przeciwnie,
jest to magia dobra i dostępna każdemu, kto wykaże choć odrobinę
chęci i nie chce zbytnio narażać swojego portfela.
Urodziny, imieniny, rocznice i inne specjalne okazje... Jeśli potrzebujesz prezentu, koniecznie przeczytaj tę książkę. Pobudzi ona Twoją
fantazję, a nawet jeśli się to nie uda, znajdziesz w niej mnóstwo gotowych propozycji na prezenty, a także aranżacje adekwatnych sytuacji, aby podbudować jeszcze bardziej podniosły nastrój i, co najważniejsze — dowiesz się, jakie koszty poniesiesz, wybierając konkretny
prezent do zrobienia.
Książka podzielona jest na trzy części, opisujące prezenty dla mężczyzn lub kobiet, ale i takie, które pasują dla każdego.
Miłej lektury!
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Idealny, mądry i silny — taki jest każdy mężczyzna w oczach tej jedynej, ukochanej kobiety. Kochamy ich chrapanie, nawet jeśli czasami
nie potrafimy przez nie zasnąć, uwielbiamy jego popołudniowy zarost, mimo iż często całusy kończą się lekko podrapaną twarzą, nie
zwracamy uwagi na to, że zajmuje nam miejsce przed telewizorem,
kiedy ogląda mecz, i nie jesteśmy w stanie wtedy mu nic przekazać,
chyba że weszłybyśmy w jego piłkarski hermetyczny świat danej
chwili.
Wiele kobiet uwielbia koty, pomimo że są one ucieleśnieniem
wszystkich najgorszych cech mężczyzn:
1. chodzą własnymi ścieżkami;
2. śpią całymi dniami;
3. wylegują się godzinami na swoim posłaniu lub na naszym ulubionym fotelu;
4. nie przepadają za kąpielą;
5. kiedy wyjdą z domu, wracają, kiedy chcą;
6. i jeszcze do tego łażą za wszystkimi pięknymi kotkami.
Jednak mimo tych wszystkich cech duża część kobiet kocha te zwierzaki. Dlaczego? Bo mają coś w sobie — ten czar, urok, hipnotyzujące
spojrzenie, władczy krok i ten najpiękniejszy ze wszystkich odgłosów
— mrrrrruczenie.
Podobnie lub zgoła identycznie sprawa ma się z rodzajem męskim.
Kobiety od wieków pragną żyć u boku swego „Adama”, czuć się bezpiecznie i ciepło.
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W imię miłości do mężczyzny kobieta jest w stanie rzucić się w ogień.
A prezent dla niego musi być równie wspaniały jak on!
Mężczyźni z natury są praktyczni, a ich umysł często pracuje analitycznie. Szukając prezentu dla nich, musimy zadbać, by był on przemyślany i odlotowy, żeby nie wylądował na dnie i tak już dość zagraconej szafki. Musi on albo być wystrzałowy, albo zapierający dech
w piersiach i pobudzający często ukryte męskie emocje. A naprawdę
da się z mężczyzny wydusić miłe słowo prezentem.
Przekonaj się sama!
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2.1. Puszysta podusia
Kto z nas nie marzy o wygodnym, bezstresowym śnie? W dzisiejszym
świecie, gdzie praca i kariera wychodzą przed wszystkie inne aspekty
życia, wszyscy pragną wieczorem położyć się spokojnie, ułożyć ciało
w ulubionej pozycji, zamknąć powoli powieki i zasnąć z odprężonym
umysłem i ciałem.
Sen jest niezwykle ważną czynnością, bez której człowiek nie mógłby
normalnie funkcjonować, a na dłuższą metę nawet istnieć. Warto
więc dbać o sen i nasze nocne marzenia, którym sprzyja miękkość
poduszki, na której kładziemy głowę.
Niektórzy z nas potajemnie spisują pakty z Dziadkiem Piaskowym,
który znany jest nam oczywiście z tego, że przychodzi przed snem
i sypie magicznym piaskiem w oczy, abyśmy mogli szybciej zasnąć.
Są, jak już wcześniej wspomniałam, pewne osobliwości, które nie
mogłyby obyć się bez dłuższej drzemki, dlatego niektórzy podpisują
tajemniczą umowę, by Dziadek sypał im na oczy jeszcze większą
dawkę piasku niż normalnie wskazana — w celu dłuższego rozkoszowania się sennymi chwilami.
Jeśli Twój ukochany uwielbia leniuchować i wcale nie jest rannym
ptaszkiem, ponieważ jego domeną jest spanie do południa i przewracanie się z boku na bok z przerażającą myślą o konieczności wstania,
możesz domniemywać, iż należy on do opisanej wyżej grupy sennych
spiskowców. Dlatego puszysta podusia będzie wspaniałym prezentem dla Twego śpiocha.
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2.1.1. Sposób wykonania
Wystarczy, że kupisz kawałek puszystego materiału w ulubionym kolorze Twego ukochanego, zwykłą watę oraz jakieś dodatki typu naszywki, koraliki, wstążeczki itp. do końcowego ozdobienia poduszki.
Złóż materiał na pół i narysuj na nim od linijki kwadrat w rozmiarze
najlepiej 30 cm x 30 cm (jest to rozmiar jaśka pod głowę, bo nie szyjesz przecież swemu mężczyźnie całej pościeli — ale wymiary zależą
tylko od Ciebie i funduszy na zakupienie takiej ilości materiału, jak
duży chcesz zrobić prezent). Jeżeli wcześniej złożyłaś materiał, po
wycięciu kształtu powinnaś uzyskać 2 takie same kwadraty. Puść wodze fantazji i na jednym wyszyj jakiś oryginalny wzór z wcześniej kupionych falbanek, guzików, koralików i cekinów. Może to być nawet
zwykłe serce. Kiedy skończysz, na środku drugiego kawałka połóż
watę — tyle, ile wystarczy, by poduszka była miękka. Następnie przyłóż na wierzch drugi, już ozdobiony kwadrat i obszyj wszystkie boki
nitką w takim samym kolorze, jaki ma materiał. Musisz to zrobić
bardzo dokładnie, żeby kawałki waty po pewnym czasie nie wyleciały.

2.1.2. Jak wręczyć prezent?
Jeśli Twój mężczyzna pracuje do wieczora, po przekroczeniu przez
niego progu domu wyszepcz mu na ucho, że zapraszasz go do sypialni. Pobudzisz jego — na pewno zmęczony po całym dniu — umysł.
Idź przodem, on z tyłu — będzie podążał za Tobą i toczył bój ze swymi fantazjami. Nie spodziewa się na pewno, że przygotowałaś mu
łóżko, aby wypoczął po ciężkiej pracy i ZASNĄŁ na nowej podusi,
z której bije ciepło Twojej miłości do niego!
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2.1.3. Wskazówka
Pokrop gotową poduszkę kilkoma kroplami Twych ulubionych perfum. Zapach wznieca w nas różne uczucia, a jeśli kojarzy nam się
dobrze, np. tak jak w tym wypadku z ukochaną osobą, czyli Tobą,
gwarancja kolorowych snów jest nieodwołalna!

2.1.4. Koszty
1. Ok. 1 metra materiału (w zależności od rodzaju — plusz, welur,
itp.) = 15 zł;
2. ozdoby (koraliki, tasiemki, naszywki) = 10 zł;
3. wata = 8 zł.
_____________
Razem około 33 zł

2.1.5. Uwaga
Mężczyzna, mimo iż jest na ogół wielkim śpiochem, po takim prezencie i pobudzeniu zmysłów może wcale nie chcieć iść spać tak wcześnie. Przygotuj się na to ;)
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2.2. „Zgadnij, ile mam dla Ciebie serc?”
Takimi słowami zaczniesz bardzo przyjemną zabawę ze swoim ukochanym. Ale do tego jeszcze dojdziemy…
Prezent ten nie wymaga zbyt wiele czasu, dlatego jeśli potrzebujesz
coś szybko wymyślić, jesteś już dość długo ze swoim partnerem i nie
wstydzisz się odkrywania kawałków swojego ciała, to jest on dla Ciebie świetnym rozwiązaniem.
Zakupów też wcale nie musisz robić ogromnych, a nawet nie jest konieczne wychodzenie z domu! Wystarczy tylko zwykły kolorowy długopis…

2.2.1. Sposób wykonania
Przygotuj sobie kilka kolorowych, ale w dość widocznych kolorach
długopisów. A także ulubione czekoladki swojego ukochanego i pudełko na nie, koniecznie w kształcie serca.
Ten prezent sprawdza się najlepiej przy okazji urodzin lub rocznic –
ze względu na to, że potrzebna nam jest jakaś konkretna, ważna liczba. Załóżmy, że chcesz zrobić dla swego mężczyzny coś wspaniałego
z okazji 20 miesiąca spędzonego razem. Może to się również odnosić
do wieku albo możesz po prostu wykorzystać jego ulubioną liczbę,
no, załóżmy, że jest to właśnie 20.
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Ile wskazuje dana liczba, tyle musisz narysować na swoim ciele serduszek. W różnych miejscach, nie tylko widocznych. Najciekawsze
to:
●
●
●
●
●
●
●
●

za uchem;
na łopatce (wcale nie tak trudno tam coś narysować);
na kostce;
na brzuchu;
na pośladku (takie miejsca najbardziej działają na wyobraźnię);
na wewnętrznej stronie uda;
na dłoni;
na wewnętrznej stronie serdecznego palca.

Generalnie wszędzie tam, gdzie wzrok nie dosięga łatwo — dopiero
po odsłonięciu bluzki czy nogawki spodni.

2.2.2. Jak wręczyć prezent?
Przytul się do niego i wyszepcz na ucho, że masz dla niego niespodziankę. On zapyta: „Jaką?”, a Ty na to odpowiedz, że sam musi znaleźć. Na pytanie: „Gdzie?” — odpowiesz: „Na mnie”. Po tym cała maszyneria wyobraźni faceta zacznie intensywnie pracować. Niech szuka i liczy — dawaj mu wskazówki, ale nie mów, gdzie konkretnie serduszka się znajdują. Kiedy znajdzie już ostatnie serce, powiedz, że
zdołał wykonać to zadanie i otrzyma teraz nagrodę. Będzie podwójnie ucieszony, ponieważ uwielbia wyzwania, a do tego otrzymał słodką nagrodę w postaci ulubionych czekoladek i Ciebie!
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2.2.3. Wskazówka
Możesz sprawić, że Wasza zabawa nabierze rumieńców, jeśli każesz
mu pocałować każde znalezione serce.

2.2.4. Koszty
1. Czekoladki = 10 zł;
2. pudełko = 5 zł;
3. rysowanie serduszek = 0 zł (chyba że nie masz w domu kolorowych długopisów).
_____________
Razem około 15 zł
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2.3. Pudło z niespodzianką

„A kuku!!!” — pamiętamy taki okrzyk jeszcze z czasów dzieciństwa,
kiedy to chowaliśmy się gdzieś w szafie lub pod stołem, a mamie zostawialiśmy kartkę ze wskazówką, żeby nas szukała. Zaglądała pod
łóżko, za drzewa w ogrodzie, a kiedy nas już znalazła, obopólna radość była nieopisana.
Takie właśnie odczucia i wspomnienia ma obudzić kolejny prezent.
Spacer do supermarketu Cię niestety nie ominie, ale niespodzianki,
którą sprawisz swemu facetowi, nie zapomnicie oboje.
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Przyjaciele lub dobrzy znajomi, ewentualnie rodzina, która mieszka
blisko Ciebie — również będą pomocni w wykonaniu.
Jeżeli Twoja połówka jest maniakiem elektronicznym, uwielbia maszerować godzinami w te i z powrotem po jednej supermarketowej
alejce z głośnikami czy odtwarzaczami DVD lub innymi (nas, kobiety, niekręcącymi, a dla niego niezwykle szpanerskimi i odjazdowymi)
przedmiotami — ten prezent będzie świetnym rozwiązaniem dla Ciebie.
Niespodzianka będzie się wiązała z małym rozczarowaniem, ale raczej niezbyt przykrym. Zaskoczenie murowane, więc do dzieła.

2.3.1. Sposób wykonania
Niezbędne Ci będzie wielkie pudło, najlepiej po wielocalowym telewizorze lub całym zestawie kina domowego. Ale nie bój się, nie będziesz musiała kupować kolejnej „plazmy” lub innego drogiego
sprzętu, którego fanem zapewne jest Twój mężczyzna. Tobie potrzebne jest tylko PUSTE pudełko.
Najlepszym rozwiązaniem, aby je zdobyć, będzie spacer do supermarketu i grzeczne zapytanie obsługi na dziale elektronicznym lub
w informacji, czy nie mieliby jakiegoś pustego pudła na zbyciu. Może
być nawet karton po bananach, bylebyś Ty się do niego zmieściła
w pozycji skulonej!
Jeżeli zdobyłaś już pudło, teraz czas na odpicowanie go. Przygotuj
kolorowy papier, bibułkę, farby i wszystko, co przyjdzie Ci na myśl,
żeby stworzyć piękne opakowanie ze zwykłego, szarego kartonu.
Pudło możesz po prostu pomalować, lecz będziesz musiała odczekać
jakiś czas, by wyschło, i znaleźć na nie dużą kryjówkę. Chyba że znaCopyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Kamila Nowak

SZTUKA DAWANIA PREZENTÓW – darmowy fragment – Złote Myśli
Kamila Nowak

● str. 22

jomi użyczą Ci swego składziku na miotły. Pomaluj, poobklejaj
i ozdabiaj, jak tylko Ci się podoba. Na przedzie jednak napisz nazwę
przedmiotu, jaki Twój mężczyzna chciałby dostać, np.: „Najwyższej
klasy telewizor LCD firmy...” — nazwij firmę, jak tylko chcesz, może
to być Puszek & Puszek albo Drucik Company. Byle była śmieszna.
Przygotuj jeszcze bardzo długą i szeroką wstążkę. Poproś kogoś znajomego, aby postarał się przewiązać starannie pudło i zrobić wielką
kokardę, kiedy Ty już wejdziesz do środka…

2.3.2. Jak wręczyć prezent?
Ciekawą opcją jest wystawienie pudła przed dom paręnaście minut
przed przyjściem faceta do domu (obwiązanie prezentu przed domem i czekanie na mężczyznę). Jednak jest to możliwe tylko przy
ładnej i ciepłej pogodzie. Jeśli jednak ta nie sprzyja nam, robimy to
samo w domu. Wchodzimy do pudła, znajomy obwiązuje nas kokardką i wychodzi z domu, zamykając starannie drzwi (ponieważ
wcześniej dałyśmy mu klucze). A my czekamy... Pudło oczywiście nie
jest hermetycznie zamknięte, więc nie musisz wstrzymywać oddechu. Jednak wykonaj całą akcję niedługo przed przyjazdem ukochanego, żebyś nie musiała zbyt długo czekać skulona.

2.3.3. Wskazówka
Kiedy facet wejdzie do domu i zobaczy ogromne tajemnicze pudło,
bez ściągania marynarki i butów zapewne zabierze się do rozpakowywania go. W momencie, kiedy on otworzy górną klapę, Ty wyskoczysz z pudła, krzycząc: „Niespodzianka!” i obdarowując go gorącym
całusem. Aby jednak ulepszyć jeszcze bardziej ten prezent, włóż swoją najseksowniejszą bieliznę i tylko w tym go przywitaj.
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2.3.4. Koszty
1. Pudło — przeważnie w sklepie dają za darmo, jednak można liczyć
się z malutkimi kosztami = ok. 10 zł;
2. artykuły do ozdabiania (farby, bibuła itd.) = ok. 15 zł;
3. kokarda = ok. 10 zł.
_____________
Razem około 35 zł
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2.4. Księga Waszego związku

Z czym kojarzy nam się słowo „księga”? Z grubą, skórzaną okładką,
pożółkłymi, wiekowymi kartami i wymyślną czcionką, pisaną przez
średniowiecznego mnicha. Archaiczny i trudny do zrozumienia język, nieaktualne dziś już tematy. Ale możesz sprawić, że wyobrażenia
Twego partnera o księgach się zmienią, gdy wykonasz dla niego bardzo specjalny i piękny prezent, który na pewno umocni Wasz związek!
Wspomnienia... Ulotne, cudowne chwile zdarzają nam się cały czas,
jednak zbyt szybko przemijają i odchodzą w przeszłość. Teraźniejszość jest tylko ułamkiem sekundy, nie da się jej wskazać, gdyż od ra-
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zu znika, ustępując miejsca przeszłości, która nią włada. Dlatego
warto gromadzić zdjęcia, pamiątki, zapiski — materialne wspomnienia, gdyż pamięć ludzka, choć pojemna i nie do końca zbadana, może
się z czasem popsuć…

2.4.1. Sposób wykonania
Najważniejszą sprawą jest znalezienie odpowiedniego notesu lub zeszytu. Musi on mieć piękną i nietuzinkową okładkę, a kartki najlepiej
gładkie. Polecałabym usługi introligatorskie, gdzie można zamówić
notatnik z piękną okładką. Wygląd zależy już od naszych indywidualnych upodobań. Pożółkłe kartki lub kolorowe, okładka gładka lub ze
wzorkiem, a jaki tytuł? To proste — podpisz tę książkę po prostu Waszymi imionami, np. „ANNA I PIOTR”. Dodatkowo można zamówić
także różne symbole — serduszka, kwiatki i cokolwiek, co tylko chcemy umieścić na okładce, ale trzeba się liczyć z tym, że im więcej zdobień, tym wyższa cena.
Kolejnym etapem jest zgromadzenie licznych zdjęć, pocztówek, dosłownie wszystkiego, co jest z Wami związane. Wklejając zdjęcia, pamiętaj o podpisie pod każdym, komentarzu lub zabawnym podsumowaniu uchwyconej chwili. Opisz tam wydarzenia, które Ci zapadły
w pamięć, nawet te, kiedy ukochany poplamił Ci Twoją nową sukienkę. Jeżeli jakaś rzecz kojarzy Ci się z Wami, też wklej ją i skomentuj.
Jeśli byliście razem na cudownych wakacjach, a nie masz akurat żadnego zdjęcia, postaraj się to narysować! Opisz tam Wasze przeżycia,
ale też plany i marzenia na przyszłość — będziecie mogli zajrzeć do
tego za 20 lat i sprawdzić, czy wszystko się ziściło. Na pierwszych
stronach możesz też scharakteryzować każde z Was z osobna, wypisać różne dane: znak zodiaku, ulubione miejsca czy kolory, charakterystyczne znaki itd.
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2.4.2. Jak wręczyć prezent?
Tutaj nie trzeba wiele kombinować, prezent ten jest już tak fantastyczny sam w sobie, że możesz go wręczyć nawet po prostu do ręki,
składając życzenia, mówiąc oczywiście, że chcesz, abyście mieli jeszcze więcej wspomnień niż w tym małym zbiorze.

2.4.3. Koszty
1. Usługa introligatorska — w zależności od zamawianego formatu
i zdobień = ok. 30 zł;
2. zdjęcia, pamiątki (wygrzebane z szuflady) = 0 zł.
______________
Razem około 30 zł,
a w zamian bezcenne wrażenia podczas przypominania sobie minionych chwil.
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Dlaczego warto mieć pełną wersję?
Jak dawać ukochanej osobie wyjątkowe prezenty, które
będą najlepszymi podarunkami, jakie otrzymała? Już na
kilka tygodni przed urodzinami kogoś bliskiego
zastanawiasz się, co mu dać. Myślisz sobie: „Na razie
jeszcze mam czas, później poszukam czegoś fajnego”. Na
kilka dni przed dniem urodzin budzisz się z myślą, że nie
masz jeszcze prezentu – i na szybko zaczynasz szukać
czegoś fajnego. Jednak, mimo że w sklepach wybór jest
ogromny, nie wiesz, co kupić – i ostatecznie kończy się to
wszystko kupieniem kolejnej książki, kwiatów albo innego
nudnego prezentu. Ten sam scenariusz pojawia się w
przypadku świąt Bożego Narodzenia i innych dni, gdy
dajemy coś naszym bliskim. Teraz wyobraź sobie, że niedużym nakładem sił i
środków kupujesz/tworzysz unikalny prezent. W niebanalny i wywierający jeszcze
większe wrażenie sposób wręczasz go np. ukochanemu. Widzisz na jego ustach
szczery uśmiech i radość w oczach. Widzisz, że sprawiłaś mu autentyczną radość i
jest on tak szczęśliwy, że ma ochotę wziąć Cię na ręce i 1000 razy dziękować.
Kluczem do sprawienia komuś takiej radości nie są drogie prezenty, ale prezenty z
pomysłem. Wszystkie pomysły zawarte w książce podzielone są na trzy główne
kategorie: * Prezenty tylko dla mężczyzny. * Prezenty tylko dla kobiety. * Prezenty dla
niej i dla niego. Ten poradnik pozwoli Ci wręczać prezenty, które nie są nudne i
banalne, a są za to kreatywne, wyróżniające się i wywołujące niezapomniane emocje.
Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli

http://prezenty.zlotemysli.pl
Dodaj do koszyka

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

