Kudlanka

MÄšSÃ•C JEN PRO VODNÃ•Å˜E - JACÃ• JSOU?
NedÄ›le, 28 leden 2018

VodnáÅ™e jen tak snadno nepÅ™ehlédnete, rádi plavou proti proudu a mívají velmi originální my&scaron;lenky a neobvyklý
Å¾ivotní styl. NejvÄ›t&scaron;ími hodnotami pro tyto zvlá&scaron;tní osobnosti je svoboda a jejich my&scaron;lení je o krok
napÅ™ed oproti své dobÄ›. Pro své názory se Ä•asto potýkají s nepochopením.

AQUARIUS 21. 1. - 20. 2.
Å½ivel:
Barvy:

vzduch Planety:
bílá, modrá Kameny:

Saturn a Uran
achát, fluorit, onyx, tyrkys, perly

VodnáÅ™i jsou pod vládou Å¾ivlu vzduchu, jenÅ¾ jim dává bystré my&scaron;lení a touhu &scaron;íÅ™it poznání. VodnáÅ™
je idealista, jeho my&scaron;lenky létají od jedné vÄ›ci ke druhé rychlostí svÄ›tla. O svých plánech hodnÄ› mluví, ale k jejich
uskuteÄ•nÄ›ní se Ä•asto nedostane. Má jich totiÅ¾ víc, neÅ¾ lze za Å¾ivot stihnout! Proti srsti mu je byrokracie, jednotvárná
práce a i kdyÅ¾ se umí pro vÄ›ci nadchnout opravdu hluboce a z celého srdce, ne vÅ¾dy to má dlouhého trvání. Ve
znamení VodnáÅ™e se narodilo mnoho myslitelÅ¯, objevitelÅ¯ a umÄ›lcÅ¯, kteÅ™í svými vizionáÅ™skými my&scaron;lenkami
pÅ™edbÄ›hli svou dobu (Mozart, Lincoln, Darwin, Verne, Edison, Koperník, Joyce, Lindbergh, Roosevelt, Dickens, L. Carol,
O. Winfrey a mnoho dal&scaron;ích). VodnáÅ™i vÄ›Å™í, Å¾e jsou schopni zmÄ›nit vyzkou&scaron;ené a ovÄ›Å™ené tradiÄ•
zpÅ¯soby a pÅ™ijít s nÄ›Ä•ím novým a pÅ™evratným - jenÅ¾ jsou &scaron;patnÄ› pÅ™izpÅ¯sobiví. Proto mnohdy pÅ¯sobí, Å¾
nepÅ™ítomni. Jejich nezvyklé vnímání svÄ›ta a záliby z nich dÄ›lají excentriky.. Mají komplikovanou povahu a rádi se chovají
tajemnÄ›, aby okolí zmátli. Pokud si VodnáÅ™e vyberete za svého partnera, pak byste mÄ›li vÄ›dÄ›t, Å¾e citové projevy
povaÅ¾ují za slabost.
Pozitivní rysy:
altruismus vynalézavost intuice svobodomyslnost skvÄ›lé mentální schopnosti
originalita tolerance nezávislost
Slabiny: VodnáÅ™ je nepÅ™izpÅ¯sobivý. BezpodmíneÄ•nÄ› se odli&scaron;uje. Zaklád
si na postoji, Å¾e není jako druzí. Chybí mu schopnost být &bdquo;normální&ldquo;.. PÅ™edstavy a ideály jsou
dÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í neÅ¾ lidé. Je nevyzpytatelný. Moralizuje. Neustále se snaÅ¾í mÄ›nit a opravovat druhé. Je pokrytecký.
NÄ›co jiného Å™íká a nÄ›co jiného dÄ›lá.

Jsou to brilantní Å™eÄ•níci, obdaÅ™eni racionálním uvaÅ¾ováním a oslÅˆující logikou, ale nejsou schopni se vcítit do pocitÅ¯
lidí. Slzami a emoÄ•ními scénami s nimi nic nezmÅ¯Å¾ete.
Své potÅ™eby jim vÅ¾dy musíte jasnÄ› a logicky vysvÄ›tlit. Jinak
neporozumí, ale ani to není vÅ¾dy jisté. VodnáÅ™i nemají rádi, jsou-li do nÄ›Ä•eho tlaÄ•eni nebo je-li ohroÅ¾ena jejich volnost
nezávislost, aniÅ¾ by to sami chtÄ›li. A jak uÅ¾ bylo naznaÄ•eno, rovnÄ›Å¾ nepatÅ™í k nejvÄ›t&scaron;ím romantikÅ¯m.
nich kvÄ›tiny, drahé dárky a milostná vyznání. A vÄ›t&scaron;inou ani neÅ¾árlí. A váÅ¾ené dámy &ndash; pokud máte
za partnera Ä•i manÅ¾ela VodnáÅ™e, nedovolte, aby va&scaron;e kariéra zpÅ¯sobila, Å¾e budete zanedbávat ho krmit
Ä•i pÅ™i&scaron;ívat mu knoflíky. Va&scaron;e kamarádky vám nesmí Ä•asto telefonovat, natoÅ¾ abyste vÄ›novala cele pozorn
televizi nebo knize; kdyÅ¾ on na vás chce, abyste mu na&scaron;la na pÅ¯dÄ› starý softbalový míÄ• nebo mu vytáhla tÅ™ísku
z prstu. OÅ¾enil se s vámi z nÄ›kolika dÅ¯vodÅ¯. I kdyÅ¾ láska zde mÅ¯Å¾e hrát jistou roli, nejdÅ¯leÅ¾itÄ›j&scaron;í je mít vá
po ruce, aby mu nÄ›kdo uvaÅ™il bramborovou ka&scaron;i, ob&scaron;il knoflíkové dírky, na&scaron;el ztracené vÄ›ci
a vyoperoval tu obÄ•asnou tÅ™ísku... Jeho pÅ™edstava dobré manÅ¾elky a matky je docela prostá: Å¾ena, která se témÄ›Å™
nepÅ™etrÅ¾itÄ› vÄ›nuje tomuto poslání. DoporuÄ•ení vodnáÅ™Å¯m:
Vodníci, zaÅ™ídili jste si to dobÅ™e&hellip; Po studiu lidské povahy (jste chytÅ™í, víte jak na to) uÅ¾ víte, Å¾e pro
&bdquo;obyÄ•ejné&ldquo; pozem&scaron;Å¥any není nic neodolatelnÄ›j&scaron;ího neÅ¾ chladný samotáÅ™, který se vynoÅ™
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zas odpluje. NepociÅ¥ujete následky svých slov a Ä•inÅ¯. DÄ›láte cokoli a pÅ™itom pozorujete ostatní a dÄ›láte si poznámky.
A v partnerství? Najdete si dÅ¯vÄ›Å™ivého moulu, který vám pÅ™ipraví jídlo a vypere ponoÅ¾ky; a vy jim nemusíte Å™íkat, co
plánu. Pokud nÄ›komu dojde, Å¾e jste trubci, pokrÄ•íte jen rameny a ukáÅ¾ete na nápis na svém triÄ•ku: "Ber nebo nech být".
Ale pozor &ndash; i tichá sopka nÄ›kdy bouchne&hellip;

HodnÄ› &scaron;tÄ›stí do Nového roku, VodnáÅ™i! d@niela
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