Pití kávy prý odpovídá typu osobnosti i
sexualit lov ka
O sebev domí, stresu a sexuálním život lov ka m že vypovídat i pití kávy. Podle
psycholog Judi Jamesové a Jamese Moora totiž i konzumace tohoto nápoje koreluje s
osobnostními rysy a m že tudíž poskytnout nonverbální klí e t m, kte í v nich um jí íst.
Že n kdo dává p ednost silnému espresu bez cukru a jiný nedá dopustit na latté má totiž
hlubší význam.

Zv tšit obrázek
Káva prý vypovídá o osobnosti toho, kdo ji pije

Milovníci espresa bývají asto náladoví, otrlí a tvrd pracující. Mají tendenci šéfovat a zvládat
rychlé úkoly. Mají ale rádi také zt ešt né v ci, v noci rádi flámují a jedou na maximum.
Mohou být zkušenými, vzrušujícími a suverénními milenci, ale rozhodn nejsou neochv jn
rní. Espreso je v konzumaci kávy to, co cigareta bez filtru pro ku áky.
Minimalisty jsou ti, kdo volí ernou kávu bez ni eho, nemají rádi ozd bky a ke sv tu
istupují p ímo e. Bývají tiší a náladoví, ale také velmi náchylní ke krátkodobým
výbuch m extroverze. Jsou složití, ale jinak vd ní partne i.
Káva latté stojí nej ast ji p ed metrosexuály a milovníky plyšových medvídk , jsou velmi rádi
milováni a velmi v elí, ale problém u nich je, že se asto projeví jejich zbrklost a nezralá ást
osobnosti.
Cappuccino si dop ejí extrovertní optimisté, jsou velmi vý ní, ale nemají rádi detaily a mají
rádi materiální v ci, a koli jimi nemusejí být posedlí. Um jí si velmi užívat sex, jsou smyslní,
ale nenápaditý partner je za ne velmi rychle nudit.
Kdo má hr zu z kávy je ješt dít tem
Milovníci instantní kávy jsou radostní, up ímní, rádi se sm jí a žijí na maximum. Na druhou
stranu jsou ale mén odvážní v práci, nemají rádi snobství a domýšlivost. P i sexu si klidn
nechají ponožky na nohách.
Na osoby konzumující kávu bez kofeinu se sójovým mlékem si musejí dávat pozor ti, kterým
vadí milenec vybíravý, malicherný a upejpavý. Navíc bývají elitá ští, náro ní, dost asto cht jí
to, co mít nemohou, a asto také skrývají své pravé já.
Frappé jsou trochu módou posedlí konzumenti. D lají vše povrchn a jen jednou, asto
zbož ují celebrity a kopírují je. Styl je pro n d ležit jší než podstata, a platí to i v posteli.
Takže jejich vztah trvá stejn dlouho jako vypití oblíbeného poháru.
Nemén p ízniv mluví Jamesová a Moore o lidech, kte í se kávy d sí. Kdo má hr zu z kávy,
má v tšinou hr zu i ze života. Pokud n koho d sí chu kávy, pak je ješt stále dít tem.
Ale Jamesová a Moore varují, že jejich popis neznamená, že když tu a tam lov k upustí od
své oblíbené kávové pochoutky a vyzkouší t eba latté, frappé i cappuccino, lze ho hned
hodnotit podle výše zmín ných charakteristik. Ty se týkají pouze t ch, kte í uvedené nápoje
siln preferují, když dostanou chu na kofein.

