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Good Housekeeping

Wydanie specjalne - miłosne!
Co co to jest dzień singla? Kiedy go obchodzimy ?Dzień
ten obchodzimy 15 lutego po walentynkach .Wywodzi się z
Włoch, gdzie aż połowa społeczeństwa to ludzie żyjący
bez swojej drugiej połówki. Dzień po walentynkach
obchodzone jest święto świętego Faustyna, patrona
samotnych serc. Z kolei na świecie w Chinach dzień singla
obchodzony jest 11 listopada , bo dwie jedynki
symbolizują życie w pojedynkę. Jeśli jesteście singlami i
nienawidzicie dnia 14 lutego, spędźcie go z nutellą i dobrą
komedią. Na pewno na dzień dzisiejszy to poprawi humor
a kiedyś znajdziecie swoją drugą połówkę. Tymczasem
mamy dla Was na pocieszenie cytat: ,,Jestem singlem, bo
podobno nieszczęścia chodzą parami". Wesołego dnia
singla! /wk,os
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FlowerAura

Co w numerze?
- Książka o miłości
- Jak podrywać? - rady
- Poezja Mikołaja
Jędrzejczaka
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Książka na walentynki ♥♥♥
Hejka! Związku z walentynkami, które obchodzimy w całej Polsce 14
lutego, chciałabym Wam wszystkim polecić książkę o miłości „ W
pogoni za rozumem” Helen Fielding. Lubisz komedie romantyczne?
Zachęcam do przeczytania.. Streszczając, książka opowiada o Bridget,
która obecnie była już singielką poszukującą miłości, lecz nadal zmaga
się z problemami w życiu. Bohaterka zmęczona relacjami damskomęskimi leci z przyjaciółką na wycieczkę do Tajlandii. W pewnym
momencie bohaterka trafia do więzienia. Co przyczyniło się do
zamknięcia Bridget? Koniecznie przeczytaj. /nk
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Jak podrywać? ♥♥♥
Cześć! Dzisiaj przygotowałam kilka porad dotyczących tego , jak
poderwać chłopaka i dziewczynę. Jak wiadomo 14 lutego obchodzimy
walentynki, czyli święto zakochanych. Dlatego myślę, że moje porady
niektórym z Was się przydadzą.
Jak poderwać
chłopaka?
1.Upewnij się, że jest wolny.
2 .Flirtuj.
3.Bądź sobą, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś.
4.Dbaj o wygląd .
5. Poznaj jego pasje, hobby.
6. Udawaj niedostępną.
A jak poderwać dziewczynę?
1.Patrz jej w oczy.
2. Słuchaj jej uważnie.
3.Zagadaj do niej.
4.Uśmiechaj się.
5.Zachowaj odpowiednią odległość.
6.Nie bądź nachalny.
7. Poznaj jej pasje, zainteresowania.
8. Dbaj o siebie, o czystość.
Mam nadzieję, że pomogłam i skorzystacie z moich porad./MB
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Poezja od serca
♥♥♥
Ballada o miłości

Gdzieś, gdzie wzrok zwykłej osoby nie sięga
Stała sobie wioska bardzo maleńka
A w niej mieszkała niezwykła dziewczyna
Której historia właśnie się zaczyna
Była piękniejsza niż góry i morza
Niż najcudowniejsza polarna zorza
Niż wszystkie kamienie najszlachetniejsze
Niż to co na świecie jest najpiękniejsze
Ludzie ją kochali za to że była
Za to, że o każdego się troszczyła
Za to, że wszystkim wybaczyć umiała
I za to, że świat szczęśliwym widziała
Lecz miała problem od czasu pewnego
Problem, który dotknął już niejednego
Przez co każdej nocy zaczęła szlochać
Przez to, że nie umiała się zakochać
Wielu poznała cudownych chłopaków
Dostała od nich bardzo dużo znaków
Choć bardzo chciała, to nie potrafiła
Przez co w żadnym się nie zauroczyła
I tak mijały tygodnie, miesiące
A ona dalej dawała łzy lśniące
Lecz przyszedł raz dzień wyjątkowy
Gdy przyszedł do jej szkoły chłopak nowy
Młodzież zaczęła rozwijać relacje
Gra na gitarze, to ich były pasje
I tak ta znajomość się pogłębiała
Aż miłość w końcu się wywiązała
Uczucie ich kwitło dalej bez końca
Kochali się bawić w blasku słońca
I choć na pozór wszystko dobrze było
Jednak pod koniec wszystko się skończyło
Tak po kwartale obfitej miłości
Chłopak wyczerpał swój limit wierności
I znalazł sobie pustą nastolatkę
A swoją lubą zostawił jak szmatkę
Wtedy też dziewczyna się załamała
Bo straciła to czego tak szukała
I choć miała dopiero lat szesnaście
Przez miłość skrzywdzić się chciała na zawsze
Bo dla niej miłość czymś ważniejszym była
Niż wszystko to co dotychczas odkryła
Nigdy miłości nie posmakowała
A gdy to zrobiła w życiu sens widziała
Gdy zapłakana tak w kącie siedziała
I przed nikim otworzyć się nie chciała
Podszedł do niej chłopak, dobry przyjaciel
By się nią zająć, niczym wybawiciel
Wtedy też, jakby na skraju urwiska
Jakby w płomieniach, co szatan ciska
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Wyjawił młodzieniec coś co ukrywał
Że od roku w niej się podkochiwał
Ona w ramiona mu się rzuciła
Teraz wiedziała, że dobrze trafiła
I tak jej życie trwało dobrze dalej
A w niespodziance prezent dało jej
Przyszedł do niej luby, co ją zostawił
Mówił, że się zmienił, że się poprawił
Lecz ona odrzuciła go w przepaść
I żadne szczęście nie mogło go dopaść
A serce mroczne jak jądro ciemności
Przeżarło go w końcu do szpiku kości
Dopadła go wtedy straszliwa kara
Zamienił się w ciemność, jak nocna mara
Dziewczyna znalazła miłość swego życia
Stała się też panią wszelkiego wszechżycia
Zrobiła się istnym ideałem żywym
To dzięki miłości, uczuciu prawdziwym
Mikołaj Jędrzejczak
Diament mojego serca
Nie pierwszy raz widzę twarz twoją
Nie zapomniałem jej przez te miesiące
Lecz te twarde słowa są tylko zbroją
Która chroni moje miękkie serce
Nie zapomniałem twojego uśmiechu
Tak pięknego i zarówno szczerego
Nie zapomniałem twoich pięknych oczu
Bo są jak woda morza błękitnego
Śmiech twój niczym głos anioła
Do szczęścia snu usypia mnie
Widzę w nim sens mego życia
Widzę tam tylko jedno, Ciebie
Twe ciało jest idealne
Oczy mnie oczarowały
Choć były nieosiągalne
Jednak mnie nie odstraszały
I tak wspominam Ciebie
Jako dar żywy dla mnie
Nawet dzisiaj pytam siebie
<< Dlaczego spojrzała na mnie?>>
Chcę powiedzieć jedno „dziękuję”
Po prostu od mojego serca
Wszystkie twe błędy ci daruję
Gdyż dzięki tobie jestem jak zwycięzca

Mikołaj Jędrzejczak
Ukryte wyznanie
Te oczy szare, dla których nie ma żadnego porównania
A złote włosy… czystsze nawet od prawdziwych sztabek
Może to przez charakter zobaczyłem w Tobie coś niezwykłego
Niezwykle dziwnie się poczułem, ale szczęśliwie
Niczym kropla w krople tak podobni, lecz pewien paradoks tu widzę
Jedna jak z rzeki czy jeziora, łagodna
A druga sól żrącą posiada
Miłość jednak ślepa, nie patrzy na różnice, nie patrzy na kompleksy
Niektórzy powiedzą nam wtedy, że przez to jest tylko problemem
Lecz czy nie po to jest życie, by zwyciężać z przeciwnościami, które nam
podrzuca?

