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Twoje zadania i dobre myśli
na grudniowy czas

Czekają na Ciebie zadania oraz inspirujące myśli.
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zmienianie i budowanie dobrego nastawienia.
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GRUDNIA
czwartek

Mary Monin Morrissey

Nie czekaj, aż pojawi się coś dużego. Zacznij w tym miejscu, w którym się znajdujesz, 
z tym co masz, a zawsze dojdziesz do czegoś wspaniałego.

Wyobraź sobie, że w nocy ktoś zabrał wszystkie Twoje smutki, ciężary, troski i wyrzucił je do kosza. 

Jakie to uczucie?
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GRUDNIA
piątek

Mahatma Gandhi

Niech twoje myśli będą dobre, ponieważ staną się słowami. Niech twoje słowa będą dobre, ponie
waż staną się czynami. Niech twoje czyny będą dobre, ponieważ staną się wartościami. Niech 

twoje wartości będą dobre, ponieważ staną się przeznaczeniem.

Wypowiedz dziś na głos słowa, których potrzebujesz – tak, jakbyś był/była swoim najlepszym przyjacielem.
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GRUDNIA
środa

Maya Angelou

Sukces  to  sztuka  lubienia  siebie,  tego,  co  robisz,
oraz  tego,  w jaki sposób  to  robisz.

Pomyśl o dwóch osobach i życz im dobrze.
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GRUDNIA
środa

Uśmiechnij się dziś do siebie, gdy spojrzysz w lustro.

Stanisław Lem

Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
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GRUDNIA
poniedziałek

H. Sunim

Jeśli poczujemy się dobrze sami ze sobą i w pełni siebie zaakceptujemy, 
staniemy się przystępni dla innych i zaczniemy być lubiani tacy, jacy jesteśmy.

Wyjdź na spacer, nawet jeśli nie świeci słońce. Ubierz się odpowiednio i korzystaj z pozytywnych 

efektów, jakie przynosi energiczny spacer.
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GRUDNIA
wtorek

J. Billings

Bądź  jak  znaczek  pocztowy: 
 trzymaj  się  jednej  rzeczy,  aż  dotrzesz  do  celu.

Wymień trzy obszary życia, z których jesteś zadowolony / zadowolona. Powiedz to głośno.
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GRUDNIA
niedziela

E. Tolle

Główną przyczyną nieszczęścia nigdy nie jest sytuacja, lecz myśli na jej temat. 
Obserwuj je uważnie.

Pomyśl dziś o swoim głosie – jaką jedną rzecz możesz dla niego zrobić.
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GRUDNIA
sobota

Santosh Kalwar

Jesteśmy uzależnieni od naszych myśli. Dopóki nie zmienimy naszego myślenia, 
nie będziemy w stanie zmienić czegokolwiek. 

Zastanów się, jak możesz zmienić swoje myśli, gdy dopada cię negatywne nastawienie. O czym 

pięknym dobrym, wspaniały w swoim życiu możesz myśleć?
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GRUDNIA
piątek

L. Hay

Od lat się krytykujesz i nic to nie daje. Spróbuj się docenić i sprawdź, co się stanie. 
Podaruj dziś uśmiech trzem napotkanym osobom.
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GRUDNIA
sobota

S. Beckett

Nie ma drugich szans, są tylko inne. Jakąkolwiek podejmiesz decyzję, 
życie zawsze będzie inne niż wtedy, gdybyś podjął inną.

Wykonaj dziś dwa ćwiczenia dobre dla Twojego głosu.
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GRUDNIA
czwartek

Thomas A. Edison

Wielu życiowych przegranych to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy,
jak blisko byli sukcesu, kiedy się poddali.

Zrezygnuj dziś z jednej rzeczy/ sprawy/ aktywności, która zabiera Ci czas. Na co możesz 

go przeznaczyć.
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GRUDNIA
środa

J. Belmont

Czy nie ciąży ci brzemię tych wszystkich „powinienem”, które nie pozwalają ci dostrzec 
swojej wartości? Może już czas je odrzucić i być autentycznie sobą?

Zrezygnuj lub ogranicz do minimum swój udział w Internecie, na portalach społecznościowych. 

Przeznacz ten czas na bycie z samym sobą.

9



GRUDNIA
wtorek

M. Twain

Człowiek nie może czuć się dobrze bez uznania dla samego siebie.
Stwórz listę utworów, które zawsze wprowadzają Cię w dobry nastrój. Miej te utwory w zasięgu ręki, by 

móc ich posłuchać, gdy nadejdą trudniejsze chwile.
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GRUDNIA
środa

H. Sunim

Kochaj siebie pomimo własnych niedoskonałości. Czemu nie współczujesz sobie trudów, które musisz 
pokonywać w życiu? Chętnie pomagasz przyjaciołom, ale siebie nie traktujesz już tak dobrze. 

Od czasu do czasu pogłaskaj się i powiedz sobie „kocham cię”.

Pomyśl dziś o sobie – co jest Twoją mocną stroną. Wypowiedz to na głos.
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GRUDNIA
poniedziałek

R. Santandreu

Innym sposobem doświadczania tego, że życie jest cudowne i że potrzebujemy bardzo niewiele, 
by być szczęśliwi, jest wyostrzenie naszej zdolności do doceniania rzeczy małych.

Zadzwoń do bliskiej osoby i przypomnij jej, że ją kochasz.
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GRUDNIA
niedziela

E. Roosevelt

Nikt nie może sprawić, byś poczuł się gorszy, bez twojego przyzwolenia.

Zrób dla siebie jedną dobrą rzecz.
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GRUDNIA
sobota

A. Hepburn

Jeśli chcesz mieć piękne oczy, wypatruj dobra u innych; jeśli chcesz mieć piękne usta, 
używaj tylko serdecznych słów, jeśli zaś chcesz być pewny siebie,

żyj ze świadomością, że  nigdy nie jesteś sam. 
Przeznacz dziś choć kwadrans na robienie tego, co jest dla Ciebie dobre, co daje Ci radość. 
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GRUDNIA
niedziela

H. Downs

Człowiek szczęśliwy nie jest kimś, kto znalazł się w określonych okolicznościach, 
ale kimś o określonym nastawieniu. 

Zaśpiewaj swoją ulubioną piosenkę tak, jakby nikt nie słuchał.
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GRUDNIA
piątek

W. Barclay

W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni – pierwszy, w którym się rodzimy 
i drugi, w którym odkrywamy po co. 

Poszukaj jednego nowego ćwiczenia, które pomoże Ci lepiej brzmieć.
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GRUDNIA
czwartek

H. Ford

Jeśli sądzisz, że dasz radę coś zrobić, lub sądzisz, że nie dasz rady, 
to w obu przypadkach masz rację.

Przeczytaj dziś kilka stron książki, która ciągle czeka na półce.
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GRUDNIA
środa

 J. Belmont

Czy cierpisz na perfekcjonizm? Czy twoje cele są zbyt ambitne i nieosiągalne? 
Czy jesteś gotów przestać dążyć do doskonałości i opanować do perfekcji bycie sobą?

Pomyśl dziś o kimś, kto Cię zranił. Wybacz tej osobie.
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GRUDNIA
czwartek

G. Eliot 

Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być.

Przeżyj ten dzień najpiękniej jak potrafisz.
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GRUDNIA
wtorek

Oprah Winfrey

Bądź wdzięczny za to, co masz, a będziesz miał tego więcej. Jeśli koncentrujesz się na tym, 
czego nie masz, nigdy nie będziesz miał wystarczająco dużo. 

Zjedz dziś co najmniej jeden zdrowy posiłek.
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GRUDNIA
poniedziałek

przysłowie buddyjskie

Będąc zwróconym we właściwą stronę, wystarczy iść przed siebie. 
Zastanów się, czy Twój głos, Twoja kondycja, forma organizmu nie potrzebują pomocy lub wsparcia. 

Jeśli tak, zacznij działać. Umów się do lekarza, skonsultuj się ze specjalistą.
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GRUDNIA
niedziela

David Lloyd George

Nie bój się wielkiego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.
Pomyśl o tym, jak możesz rozwijać dale swój głos.

27

GRUDNIA
poniedziałek

T. Dreier

Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się życiem - teraz jest na to czas - nie jutro, nie za rok.
Dzisiaj powinno być zawsze najwspanialszym dniem. 

Powiedz dziś co najmniej dwóm osobom jedną miłą dla nich rzecz. Doceń ich pracę, poświęcenie 

lub zauważ strój, fryzurę, uśmiech. 
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GRUDNIA
sobota

Ralph Waldo Emerson

Zapisz sobie w sercu, że każdy dzień jest najlepszym dniem w roku. 
Wyjdź na spacer i obdaruj uśmiechem co najmniej jedną napotkaną osobę.
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GRUDNIA
piątek

I. Scott Taylor

Jeden dzień na raz - to wystarczy. Nie oglądaj się za siebie i nie martw się przeszłością, 
ponieważ jej już nie ma. I nie niepokój się o przyszłość, bo ta jeszcze nie nadeszła.

Żyj teraźniejszością i rób to tak pięknie, by była warta wspominania. 
Podziel się uśmiechem i miłością z najbliższymi.
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GRUDNIA
czwartek

K. Bracy 

Jeżeli  chcesz,  aby  twoje  życie  było  inne  niż  dotychczas,  
najpierw  musisz  zrobić  coś  innego  niż  zwykle.

Podziękuj za to co, masz. Doceń i wyraź to. Otwórz się na więcej.
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GRUDNIA
środa

Éric-Emmanuel Schmitt 

(...) życie to taki dziwny prezent. Na początku się je przecenia: sądzi się, że dostało się życie wieczne. 
Potem się go nie docenia, uważa się, że jest do chrzanu, za krótkie, chciałoby się niemal je odrzucić. 

W końcu kojarzy się, że to nie był prezent, ale jedynie pożyczka. I próbuje się na nie zasłużyć. 
Wyśpij się, a zobaczysz, że w Twoim sercu będzie więcej radości i nadziei.
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GRUDNIA
wtorek

OSHO

Szczęście jest  zawsze  z tobą.  Nie  ma  nic  wspólnego  z pogodą,  nie  ma  nic wspólnego  
z rąbaniem  drzewa,  nie  ma  nic  wspólnego  z kopaniem  w ogrodzie. Szczęście  nie  ma  
nic  wspólnego  z niczym.  Jest  nieoczekiwanym, rozluźnionym,  lekkim  stanem  twojego  

samopoczucia.  Ono  zawsze  jest;  nie przychodzi  i nie  odchodzi.  Jest  częścią  ciebie,  tak  
jak  twoje oddychanie,  bicie  serca,  krew  płynąca w twoim ciele. 

Wybacz sobie wszystkie błędy, niepowodzenia, nieodrobione lekcje. Zamknij ten rozdział i rusz dalej.
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