Kudlanka

NÃ•DHERNÃ• POÄŒTENÃ•
ÃšterÃ½, 02 leden 2018

Objevila jsem nÄ›co moc hezkýho. Fakt. Respektive, poslala mi to jedna kamarádka &ndash; a já nemÅ¯Å¾u udÄ›lat nic
jinýho, neÅ¾ to pÅ™edat vám v&scaron;em. Autor je (alespoÅˆ mnÄ›) neznámý, tak pokud by náhodou na kudlu zavítal, Å¾e
vzkazuju moc díky. ProtoÅ¾e tohle je pÅ™ímo injekce dobré nálady. A do dal&scaron;ích dnÅ¯, které teÄ• po tom
organizovaném veselí pÅ™icházejí, to fakt potÅ™ebujem. No, posuÄ•te sami:
Krásný nový rok 2018
Pokud se vám nelíbí v práci, najdÄ›te si jinou.
Cestujte.
PÅ™ekonejte strach.
PÅ™ekonejte lenost.
NeÄ•umte furt do mobilu, kdyÅ¾ sedíte v hospodÄ›.
NefÅˆukejte na Facebooku, nikoho to nezajímá.
Studujte tak, abyste mÄ›li titul v následující pÄ›tiletce.
ZajeÄ•te obÄ•as za rodiÄ•i, budou mít radost.
Vyka&scaron;lete se na v&scaron;echny energetický upíry.
Pokud vás podvedl, udÄ›lá to znovu, po&scaron;lete ho nÄ›kam.
ObÄ•as popobÄ›hnÄ›te nebo povyskoÄ•te, srdce vám za pár let podÄ›kuje. Neberte si Å¾ádnej úvÄ›r.
KdyÅ¾ dostanete pokutu, zaplaÅ¥te ji. RevizorÅ¯m utíkejte, jen pokud jste fakt rychlí.
Neolizujte v zimÄ› zábradlí.
Nejezte Å¾lutej sníh.
Nenoste tanga, nikomu neslu&scaron;ej. Crocsy noste jen na zahradu nebo na operaÄ•ní sál.
Toho muleta si ostÅ™íhejte, pokud nejste Jan Keller.
Coco Chanel Å™íkala, Å¾e neÅ¾ vyjdete ven, kouknÄ›te do zrcadla a jednu vÄ›c uberte.
Neubírejte kalhoty ani boty.
UÄ•te se cizí jazyk.
Nedávejte chlapÅ¯m po prvním rande. Doprovázejte holky domÅ¯ po prvním rande.
Necitujte v&scaron;ude Paola Coelha a Malýho prince.
KdyÅ¾ vás nÄ›co bolí, bÄ›Å¾te k doktorovi, rozhodnÄ› to negooglete. VÅ¾dycky najdete rakovinu.
Prachy sú, tak je nechte toÄ•it.
NeumÅ™ete sami, nÄ›koho potkáte, kaÅ¾dej nÄ›koho potká.
Cola Zero &scaron;kodí organismu víc neÅ¾ klasická s cukrem.
Mlíko nezahleÅˆuje.
Å˜íkejte lidem, Å¾e je máte rádi.
Å˜íkejte lidem, Å¾e je nemáte rádi.
Jestli mÅ¯Å¾ete nÄ›komu udÄ›lat radost, udÄ›lejte ji.
Jestli vás nÄ›kdo na&scaron;tval, pomstÄ›te se, ale elegantnÄ› a s noblesou. Karma si to pÅ™ebere.
Sbírejte hovínka po svým psovi.
HodnÄ› Ä•tÄ›te. HlavnÄ› se mÄ›jte rádi.
&Scaron;Å¥astný Nový rok ... kaÅ¾dý ....
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