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Indonesia Video
Setelah belajar sehingga diperoleh, seseorang, dengan kekayaan yang ia mungkin telah diperoleh hadiah, penaklukan,
membeli, deposito, 1 atau warisan dari nenek moyangnya, seharusnya menjadi kepala rumah tangga, dan lintas
kehidupan seorang citizen.2 Dia harus mengambil sebuah rumah di kota, atau desa, besar atau dalam lingkungan lakilaki yang baik, atau di tempat yang merupakan resor dari orang banyak. tinggal ini harus ditempatkan dekat air, dan
dibagi ke dalam kompartemen yang berbeda untuk berbagai tujuan. Harus dikelilingi oleh halaman belakang, dan di
samping terdiri dari dua kamar, luar dan satu interior. Ruang internal harus diduduki oleh perempuan, sementara ruang
luar, nyaman dengan parfum kaya, harus mencakup tempat tidur, halus, menyenangkan untuk pembidik, dilapisi dengan
kain putih yang jelas, rendah dalam setengah pusat, garland memiliki dan tandan dari flowers3 atasnya, dan sampul di
atasnya, dan dua bantal, satu di tinggi, lain di bagian bawah. Harus ada juga semacam sofa terpisah dari, dan di kepala
jenis ini sebuah bangku, yang perlu meletakkan salep wangi malam ini, selain bunga, pot collyrium dan zat aromatik
yang berbeda, isu yang digunakan untuk pewangi mulut, dan kulit pohon limau umum. Dekat sofa, di bawah, harus ada
pot untuk meludah, medan berisi ornamen, dan demikian juga menggantung kecapi dari pasak terbuat dari gigi gajah,
papan untuk menggambar, panci yang berisi parfum, beberapa buku, dan beberapa karangan bunga bayam kuning.
Tidak dihapus dari sofa, dan di bawah, harus ada kursi bundar, kereta mainan, dan papan untuk bermain dengan dadu;
eksterior ruang luar harus ada kandang burung, empat dan tempat terpisah untuk berputar, ukiran dan seperti hiburan
tersebut. Di halaman belakang ada perlu berputar-putar ayunan dan ayunan umum, juga merupakan pondok yang
merambat ditutupi dengan bunga, di mana seorang parter dibangkitkan harus dibuat untuk duduk.
Sekarang kepala rumah tangga, setelah menerima sampai pagi hari dan dalam melaksanakan tugas diperlukan nya, 5
harus mencuci email-nya, menerapkan jumlah terbatas salep dan parfum ke tubuhnya, menaruh beberapa ornamen
pada individu dan collyrium pada kelopak matanya dan di bawah nya mata, warna bibirnya dengan alacktaka, 6 dan
lihatlah sendiri di kaca. Setelah kemudian makan daun sirih, dengan hal-hal lain yang memberikan wangi ke mulut, dia
harus menjalankan usaha standar-nya. Dia harus mandi setiap hari, mengurapi fisiknya dengan minyak setiap hari yang
berbeda, menerapkan setiap menyabuni fisiknya substance7 untuk tiga hari, mendapatkan kepalanya (bersama-sama
dengan wajah) dicukur setiap empat hari dan bagian tubuh lainnya setiap 5 atau sepuluh hari . delapan Semua hal ini
harus selesai dengan gagal keluar, dan keringat dari ketiak juga harus dihapus. Makanan yang harus diambil dalam
waktu sebelum tengah hari, di sore hari, dan sekali lagi pada malam hari, sesuai dengan Charayana. Setelah sarapan,
burung kakatua dan burung lainnya perlu diajarkan untuk berbicara, dan memerangi dari ayam, puyuh, dan domba
jantan harus mengikuti. Sebuah waktu yang terbatas harus ditujukan untuk hiburan dengan Pithamardas, Vitas, dan
Vidushakas, 9 dan kemudian harus diambil siang sleep.10 Setelah ini kepala rumah tangga, setelah diletakkan di atas
pakaiannya dan ornamen, harus, sepanjang sore hari, bercakap-cakap bersama-sama dengan teman-temannya. Dalam
malam harus ada bernyanyi, dan setelah itu kepala rumah tangga, bersama bersama dengan temannya, harus
menunggu di kamarnya, sebelumnya menghiasi dan wangi, kedatangan gadis yang mungkin melekat pada dirinya, atau
ia bisa mengirim utusan feminin untuknya, atau pergi untuk dia sendiri. Setelah kedatangannya di rumahnya, ia dan
temannya harus menyambutnya, dan menghibur dengan percakapan yang penuh kasih dan menyenangkan. Jadi tugas
akhir hari.

http://limez.net

Powered by Joomla!

Generated: 22 November, 2018, 09:43

