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Upracte si svoje prostredie a svoj život!

1.DEŇ

Skúste si dnes upratať všetky šuflíky, skrine a

police. Pretrieďte veci, ktoré už dlhšie

nepoužívate a dajte ich bokom do krabice.

Urobíte tým priestor pre nové veci.



Sprav dobrý skutok!

2.DEŇ

Pofoťte a predajte tie veci, ktoré sa predať dajú

a ostatné podarujte na charitu. Potešte iných

tým, čo by vám doma aj tak zavadzalo.

 Uvidíte, že postupné zbavovanie sa vecí je

úľavou pre vašu dušu.

Pochopte, že hmotné veci vás nespravia šťastnými.



Mysli na blízkych!

3.DEŇ

Dnes môžete ísť do papiernictva a kúpte

pohľadnice. Ak máte čas, môžete spraviť vlastné

pohľadnice, s ručne namaľovaným obrázkom.

Uvidíte, že v dnešnej dobe vaši najbližší ocenia,

keď dostanú ručne poslaný darček.

Staňte sa nositeľmi dobrých správ.



Nadekoruj si svoje bývanie!

4.DEŇ

Mnoho ľudí berie to, že má strechu nad hlavou,

ako úplnú samozrejmosť. Nevedia sa preto tešiť
z maličkostí a z toho, čo už majú. Skúste sa

pozrieť na svoje bývanie z pohľadu bezdomovca

a vážte si každý kus nábytku, ktorý máte.

Nadekorujte miesta ihličím, ozdobami,

poprípade vyrobte si vlastné dekorácie.

Potom si môžete oddýchnuť a zapáliť si sviečočku.



List vďačnosti a prianí!

5.DEŇ

Vypíšte si 5 vecí, za ktoré ste vďačný, že ich

máte vo svojom živote. Vždy sa nájde niečo,

pokúste sa zakomponovať aj drobnosti, ktoré

vás tešia. Potom si spíšte 5 prianí, ktoré by ste

radi v roku 2021 zažili.

Keď budeš spokojný s tým čo máš, príde aj hojnosť.



Vychutnaj si zimu!

6.DEŇ

Skúste dnes zobrať deti, zvieracieho miláčika

alebo aj môžete ísť sami na prechádzku do

prírody. Nadýchajte sa čerstvého vzduchu a

skúste si domov odniesť aj malú pripomienku v

podobe šišky, kamienka či machu.

Spravte si vlastnú kolekciu malých suvenírov z
prírody.



Napeč niečo dobré pod zub!

7.DEŇ

Skúste dnes napiecť nejaké koláčiky, ktoré ste

už dlho nerobili. Alebo môžete zájsť aj do

cukrárne či do obchodu, a kúpiť malú sladkosť
aj pre seba, že ste takto úspešne dokončili kurz.

Nezabúdajte, po práci má prísť aj odmena :)


