DŽIAUGSMINGAS BIRŽELIS (net sudėtingais laikais) 2020
PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

Apsispręsk
ieškoti gėrio, net ir
sunkiomis
dienomis

Prisijaukink
savo nerimą ir rask
teigiamą būdą
sureaguoti

Pagalvok ir
užrašyk 3 dalykus,
už kuriuos esi
dėkingas

Parodyk savo
dėkingumą tiems,
kurie padeda
kitiems

Parašyk
laišką, kad
padėkotum už tai,
ką jie padarė

Atrask džiaugsmą
su muzika: dainuok,
grok, šok ar
klausykis

Nufotografuok
tai, kas teikia tau
džiaugsmo, ir
pasidalink

Šiandien
atrask ir mėgaukis
linksmu vaikystės
užsiėmimu

Paklausk
brangaus asmens,
už ką šiuo metu jis
jaučiasi dėkingas

Pasidalink
laimingu prisiminimu
su žmogumi, kuris
tau brangus

Stenkis būti
dėkingas tose
akimirkose, kur
mažiausiai to tikiesi

Šiandien
pradžiugink save

Sudaryk
savo gyvenimo
džiaugsmų sąrašą (ir
nuolat jį papildyk)

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

ŠEŠTADIENIS

SEKMADIENIS

Šypsokis ir
būk draugiškas,
net kai esame
fiziškai atskirti

Izoliacijos
metu pastebėk
net smulkius jos
privalumus

Surask smagų
būdą būti
fiziškai aktyviam
(viduje ar lauke)

Šiandien
bendraudamas su
kitais dalinkis
teigiamais dalykais

Su draugais
sudaryk bendrą
planą, ką gali
smagaus nuveikti

Įvertink
džiaugsmą, kurį
gamtos ir grožio dėka
gauname mus
supančiame pasaulyje

Šiandien
padaryk 3 dalykus,
kad pralinksmintum
kitus

Būk malonus
sau. Elkis su savimi
kaip su draugu

Nusiųsk
teigiamą žinutę
draugui, kuriam
reikia padrąsinimo

Sukurk sau
brangių prisiminimų
sąrašą, už kuriuos
jautiesi dėkingas

Šiandien
skirk laiko pažaisti
tik savo
malonumui

Mėgaukis
išbandydamas
naują receptą ar
gamindamas
mėgstamą maistą

Padėkok
draugui už tą
džiaugsmą, kurį jis
atneša į tavo
gyvenimą

Valgyk maistą,
kuris padeda
jaustis gerai ir
tikrai mėgaukis juo

Teigiamai
pažvelk į sunkią
situaciją ir ką iš jos
išmokai

Atkreipk
dėmesį į juokingus
dalykus ir mėgaukis
savo juoku

Sukurk
mėgstamų dainų
grojaraštį ir
mėgaukis jomis

"Nebūtinai kiekviena diena gali būti gera, bet kiekvienoje
dienoje yra kažkas gero" ~ Alice Morse Earle

30 veiksmų, skirtų pasirūpinti savimi ir vienas kitu, kai kartu susiduriame su šia pasauline krize

Būk ramus · Būk išmintingas · Būk malonus

