


1.  Csinálj egy  hálalistát

Gyűjtsd össze,mi okozott ma
örömet vagy miért lehetsz hálás
az  életben.

2.  Szövetségesek

Í rd fel  magadnak azokat a 
támogatókat ,  szövetségeseket és 
drukkereket ,  akikre számíthatsz!
 

3.  Sétálj egy  nagyot

Lehetőleg időhatár és konkrét cél 
nélkül sétál j  egy nagyot a 
szabadban!

4.  gondold újra az  eredményeid

Szedd össze,  miben értél  el  eddig 
sikereket ,  miben tudtál nagyot 
fej lődni!

5.  legyen egy  indulód

Egy motiváló zene, amit nem 
hal lgatsz túl ,  csak emlékeztetőül ,  
hogy boldog életre vagy teremtve!

 

 

 



6.  Mantrázz

Talál j  egy mantrát ,  ami jó 
érzéseket kelt  benned és 
emlékeztet az élet értelmére és 
mondigatsd naponta többször!

7.  Mozogj !

Táncol j ,  fuss vagy válassz 
csapatsportot .  A lényeg, hogy 
rendszeresen megizzadj és
kiful ladj 
valamilyen sporttól!
 
8.  Sírj

Néha keríts rá időt ,  hogy alaposan 
kis írd magad!

 

9.  Beszélgess

Beszélgess nagyokat ,  az új 
gondolatok és hogy valaki 
meghal lgat ,  felszabadít!

10.  Légy  gyerek

Legyen valami tevékenység, játék,  
ami cél nélkül i  és csak magáért az 
örömért végzed!

 

 



11.  Egyél jókat

Néha egyél csak örömből! É lvezd 
az ízeket és NE számolj  kalór iákat!

12.  lélegezz  mélyet

Áll j  meg és lélegezz lassan - a 
levegő alapos kifújására is ügyel j!
 

13.  nézd meg magad a tükörben

. . .és vedd sorra mindazt ,  amit 
szeretsz magadban. 

 

14.  szeretkezz  többet

Az egyik legjobb módja, hogy 
boldogsághormonokat termel j  és 
elégedettség jár jon át 

15.  öltözz  fel szépen

Add meg a módját 1-1 
programnak, de persze az sem 
baj ,  ha csak a magad örömére 
öltözöl csinosba!

 

 

 



16.  nevess

Egy vicces f i lm vagy jópofa 
társaság keretein szószerint 
hahotázz

17.  érdeklődj

Őszintén és kedvesen valaki felől .
 

18.  igyál többet és adj hálát

. . .a testednek,  hogy az év 365 
napján 24 órában szolgál téged

 

19.  olvass valami újat

Nem muszáj könyvet.  Csak olvass 
utána valami témának.

20.  hagyj nyomot

Gondold át ,  mi a küldetésed, 
milyen pozit ív "nyomot hagysz" 
magad után a vi lágban. Ha "csak" 
néhány mosolyt ,  az már bőven 
elég!
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