Szanowny Czytelniku :)
Poradnik ten zosta³ napisany z myœl¹ o tych, którzy chc¹ byæ
szczêœliwi, a nawet jeszcze bardziej szczêœliwi:). Jest to ksi¹¿ka
dla tych, którzy chc¹ poczuæ „wiatr w skrzyd³a” i mieæ radoœniejsze, m¹drzejsze oraz bardziej przyjemne ¿ycie. Dla tych, którzy
chc¹ cieszyæ siê ka¿d¹ chwil¹. Chc¹cych siê rozwijaæ.
Zebra³em tu proste, ale pe³ne pozytywnej energii myœli, pomys³y i spostrze¿enia, które warto realizowaæ na co dzieñ. Bo czasami o nich zapominamy, a przecie¿ czêsto to drobiazgi decyduj¹
o tym, czy jesteœmy zadowoleni, usatysfakcjonowani czy w³aœnie
szczêœliwi. Czêsto jedna napotkana w mroŸnych górach stokrotka,
która dzielnie wystawia swoj¹ g³ówkê do s³oñca, potrafi daæ komuœ
energiê na d³ugi spacer, a czasami na wiele lat. Podobnie jest
z ludŸmi, których napotykamy. Mo¿emy wzajemnie obdarzaæ siê
tym, co najlepsze. Nawet je¿eli czasem jesteœmy przyt³oczeni
swoim ¿yciem, obowi¹zkami czy prac¹.
Warto wtedy przystan¹æ na chwilê i spojrzeæ na siebie oraz
swoje istnienie z szerszej perspektywy. Bo przecie¿ to niepowodzenie, które Ciê teraz spotyka, nie potrwa wiecznie. Z pewnoœci¹ te¿ nie jest to pierwsza taka czy podobna sytuacja
w Twoim ¿yciu. Zaakceptuj j¹ zatem i pomimo to b¹dŸ spokojny, przyjazny i szczêœliwy na tyle, na ile Ci siê uda. Przyjêcie
takiej postawy przyniesie wiele dobrego zarówno Tobie, jak
i otoczeniu.
I nawet je¿eli dopiero stoisz na pocz¹tku swojej drogi do
zadowolenia czy szczêœcia, pamiêtaj, ¿e nawet najdalsza
podró¿ zaczyna siê od pierwszego, ma³ego kroku. Takim krokiem mo¿e byæ dla Ciebie w³aœnie ta ksi¹¿ka.
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Cz³owiek szczêœliwy to osoba zadowolona z siebie, swojego
¿ycia, dzia³añ i relacji z innymi osobami. Taka, która siê lubi,
ceni i szanuje. Zna swoj¹ wartoœæ, ale nie wywy¿sza siê. Osoba
zrównowa¿ona i pe³na energii.
A je¿eli jesteœ zrelaksowany i uœmiechniêty w wielu sytuacjach
swojego ¿ycia, to podane w tej ksi¹¿ce przyk³ady i pomys³y mog¹
odœwie¿yæ Twoj¹ pamiêæ, spowodowaæ, ¿e mi³o spêdzisz czas
podczas czytania albo zainspirowaæ Ciê do czegoœ nowego.
Najlepiej je¿eli najpierw uwa¿nie przeczytasz ksi¹¿kê,
a potem powrócisz do tych punktów i porad, które Ci siê najbardziej podoba³y. Warto czytaæ ca³e strony, a nie tylko nag³ówki porad, bo czasami treœæ ich rozwiniêcia mo¿e Ciê naprawdê
zaskoczyæ. Mo¿esz równie¿ czytaæ, otwieraj¹c na chybi³ trafi³ jak¹œ
stronê. Prawdopodobnie jest to najlepsza dla Ciebie myœl na tê
chwilê. Zaufaj tej podpowiedzi i j¹ zastosuj. Zatem uœmiechnij
siê, usi¹dŸ wygodnie i czytaj. A potem opowiedz o tej ksi¹¿ce
¿onie czy mê¿owi (je¿eli masz kogoœ takiego), partnerce lub partnerowi, przyjacio³om, znajomym, rodzinie, a nawet s¹siadowi:).
Co z tego, ¿e nie rozmawialiœcie ze sob¹ ju¿ od roku. Byæ mo¿e
zyskasz przyjaciela, a on zmieni swoje ¿ycie lub swoje spojrzenie
na rzeczywistoœæ, która go otacza, na lepsze. Albo przynajmniej
siê uœmiechnie. Zawsze warto próbowaæ, zw³aszcza czegoœ
dobrego.
Ka¿da strona zawiera myœl – poradê – ideê oraz jej rozwiniêcie. Dziêki temu bêdziesz móg³ wypróbowaæ na sobie lub kimœ
bliskim np. poradê numer 7 lub 53 w dniu, w którym bêdziesz
mieæ na to ochotê.
Zatem – ¿yczê Ci wszystkiego dobrego. Niech szczêœcie
i dobre samopoczucie stan¹ siê dla Ciebie norm¹ i niezwyk³¹
codziennoœci¹.
Mi³ego czytania:)
Autor
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