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StÅ™eda, 09 srpen 2017

Léto je doba "Ä•lánkÅ¯ okurkové sezóny". Vzhledem k tomu, Å¾e pÅ™es den se mÄ›ním v rozbÅ™ídlou Å¾ouÅ¾el, tak vyhled
já Ä•lánky, které budou ponÄ›kud oddychové - jak pro mne (jako jejich pachatele), tak pro vás - Ä•tenáÅ™ky a Ä•tenáÅ™e.
Tenhle následující test - no, nevím, nevím, podle toho, co vy&scaron;lo mnÄ›, bych byla pÅ™ímo superúÅ¾asná. Tak se
podívejte, jak jste na tom pÅ™es noc, ve své postýlce, v moci snÅ¯ a mámení, vy?
Tak jdeme na to - o povaze Ä•lovÄ›ka prý vypovídá mnohé: jeho zvyky, preference, chuÅ¥ové nebo jiné náklonnosti.
Zdá se, Å¾e i poloha, v níÅ¾ Ä•lovÄ›k obvykle spí, mÅ¯Å¾e prozradit nÄ›jaké to tajemství o na&scaron;em chování a zpÅ¯sobe
1. Na boku s mírnÄ› pokrÄ•enýma nohama Jste klidný a spolehlivý Ä•lovÄ›k. Není snadné vyvést vás z míry. Nebojíte se
budoucnosti. Lidé jako vy se usmívají i v tom nejnevlídnÄ›j&scaron;ím ránu a snadno pÅ™ivykají jakýmkoli Å¾ivotním zmÄ›nám
V embryonální poloze ÄŒasto potÅ™ebujete ochranu, porozumÄ›ní a soucit. KdyÅ¾ se ve spánku schoulíte do klubíÄ•ka, jako
byste se schovávali pÅ™ed problémy okolního svÄ›ta. Pokuste se najít uplatnÄ›ní pro svoje vlohy a schopnosti: malujte
krajinky, uÄ•te se tancovat. Pokud takto spí vá&scaron; partner, pÅ™estaÅˆte ho terorizovat. Pokud tak spí va&scaron;e
koÄ•ka, je to normální koÄ•ka.
3. Na bÅ™i&scaron;e, s rozhozenýma rukama a nohama Tak spí skuteÄ•ní vÅ¯dci. Takoví lidé
jsou impulsivní a iniciativní. BedlivÄ› dohlíÅ¾ejí na poÅ™ádek v rodinÄ› i v zamÄ›stnání. NejradÄ›ji si v&scaron;echno pÅ™edem
naplánují a nemají rádi neÄ•ekaná pÅ™ekvapení. Díky své houÅ¾evnatosti a odpovÄ›dnosti dosahují brzy úspÄ›chu a dobrých
pÅ™íjmÅ¯.
4. Na zádech Spávají tak svÄ›tci a králové. Zdá se, Å¾e k nim patÅ™íte. Jste pozitivní, ze Å¾ivota se radující Ä•lovÄ›k. Jste zv
být stÅ™edem pozornosti a máte rád veselou spoleÄ•nost. V práci jste vytrvalý, houÅ¾evnatý a racionální. NejradÄ›ji Å™íkáte
lidem pravdu rovnou do oÄ•í. NejÄ•astÄ›ji takhle spávají muÅ¾i, najdou se v&scaron;ak i rÅ¯zné &bdquo;Å¾elezné lady&ldquo;
5. Na zádech s rukama podél tÄ›la VyváÅ¾ená osobnost s pevnÄ› stanoveným Å¾ivotním cílem, k nÄ›muÅ¾ neochvÄ›jnÄ› sm
Býváte pÅ™ísní a nároÄ•ní. NejnároÄ•nÄ›j&scaron;í v&scaron;ak jste sami na sebe. 6. Na bÅ™i&scaron;e s jednou nohou
pokrÄ•enou Jste nepÅ™edvídatelná osobnost. PÅ™itahují vás v&scaron;emoÅ¾ná dobrodruÅ¾ství a zmÄ›na va&scaron;ich ná
obÄ•as pÅ¯sobí okolí lehký &scaron;ok. BÄ›hem pár vteÅ™in dokáÅ¾ete nebesky nÄ›Å¾né jednání promÄ›nit v nechutnou hád
kÅ™ik a naopak. ÄŒasto se jen tÄ›Å¾ko rozhodujete. V Å¾ivotÄ› i v práci v&scaron;ak dáváte pÅ™ednost stabilitÄ›, klidu a pÅ
Pokud snad spíte pokaÅ¾dé v jiné poloze, jste takový "noÄ•ní vrtichvost", kaÅ¾dou chvíli jinak - jste mnohotvárná, a velmi
obsáhlá osobnost. A nebo jste se na noc moc a moc - najedli, napili, najedli toho dobrého nezdravého, napili dobrého
nehodného :-))).
V tom pÅ™ípadÄ› by vám mohlo pomoci - ale ne, to vám osvÄ›tlím blíÅ¾e v zítÅ™ej&scaron;ím Ä•lánku. Tenhle pro dnes za
hádankou, konkrétnÄ› budete hádat, co znamenají následující dvÄ› slova. Podotýkám, Å¾e se tak trochu k tomu super
pÅ™íjemnému spaní vztahují :-)))) Cicimek + Smldinec d@niela
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