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Možno si toho nie ste vedomí, ale veci, ktoré sa vám páčia a spôsob, akým sa
rozhodujete, môžu iným odhaliť časti vašej osobnosti.

Keď sa napríklad pozeráte na fotografie, môžu veci, ktoré vás najviac priťahujú, vyvolať
veci schované vo vašom podvedomí.

Prácou so svojím podvedomím môžete odomknúť veľa dverí a zistiť o sebe veci, ktoré by
ste sa inak nikdy nedozvedeli.

Keď hľadíme na nejaký obraz, náš mozog toho robí oveľa viac, než si vôbec vieme
predstaviť. Číta prijímanú informáciu, interpretuje ju a v zlomku sekúnd nám ukazuje
všetko, čo vidíme.

Ak sa o sebe chcete dozvedieť viac a zistiť niečo skryté o svojej osobnosti, pozrite si tento
obrázok a vyberte si slnko. Každé slnko je iné a jedno upúta vašu pozornosť viac než
ostatné.

Keď sa rozhodnete pre to, ktoré vám najviac udrie do očí, pokračujte v čítaní a zistite, čo
by to mohlo znamenať vo vašom živote.

Poznámka: Čísla nasledujú v tom poradí ako sa číta, čiže prvý riadok sú čísla 1 až 3 a
druhý riadok čísla 4 až 6, zľava doprava.
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Slnko č. 1
Ak ste si vybrali toto slnko, ste typ človeka, ktorý je rád originálny. Nejdete s prúdom
a rozhodne sa neobťažujete tým, či niekam zapadáte.

Ste nezmieriteľne sami sebou a nenecháte sa otravovať ľuďmi s úzkoprsými názormi.
Svoju citlivú stránku síce skrývate, no napriek tomu je veľmi prítomná.

Náš tip: Trpíte cukrovkou? Tento prírodný prostriedok je skvelým pomocníkom, ktorý
pomáha stabilizovať hladinu cukru v krvi. Je overený tisíckami spokojných zákazníkov.
Viac informácií tu

Dokážete prechádzať životom uzavretým, a napriek tomu odvážnym spôsobom.

Slnko č. 2
Ak ste si vybrali toto slnko, ste veľmi priamočiari. Nikdy si nenechávate nič pre seba
a vždy hovoríte tak, ako to je.

Ste prehnane úprimní a stále sa usilujete robiť v živote najlepšie, čo viete.

Robíte vždy viac a lepšie aj vtedy, keď je to pre vás a ľudí vo vašom živote ťažké.

Slnko č. 3
Ak ste si vybrali toto slnko, ste veľmi jednoduchá osoba. Radi trávite väčšinu svojho času
o samote a vo všeobecnosti nechodíte veľmi radi von ani na večierky.

Máte veľmi malý okruh priateľov, ktorých si vo všeobecnosti veľmi strážite.

Väčšina ľudí vás považuje za plachých, ale nevyhnutne to tak byť nemusí.

Slnko č. 4
Ak ste si vybrali toto slnko, ste milá a štedrá duša. Neustále konáte niečo na prospech
ľudí vo vašom živote a ste ochotní dávať viac, než iní.

Keď treba ukázať svoje srdce svetu, nedržíte sa v úzadí.

Na nesmierne množstvo dobra, ktoré konáte v tomto živote, veľa ľudí dosť žiarli.

Slnko č. 5
Ak ste si vybrali toto slnko, ste nesmierne kreatívni a cieľavedomí. Uvažujete vždy
nekonvenčným spôsobom a možno vás považovať za rodeného vodcu.
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Ostatní ľudia akoby vás stále vyhľadávali a snažili sa vás zatieniť.

Nedokážu však s vami patrične držať krok.

Slnko č. 6
Ak ste si vybrali toto slnko, ste osoba, ktorej je ťažké vyhovieť a ktorá si rada drží odstup
od ľudí, ktorým na nej záleží.

Vo svojom šťastí ste dosť závislí na iných, no nechcete to priznať.

Trávite kvôli tomu veľa času v tme a strese. Hoci niekedy dôverujete svojim inštinktom, až
príliš často kritizujete sami seba.
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