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28. Kérd megy 
egy bizalmas 

barátodat, hogy 
mondja el, mit 
szeret benned!

30. 
Ma ne foglalkozz 
azzal, mit várnak 

tőled mások!

1. Ismerd fel, hogy 
önmagunkkal 

törődni nem önzés! 
Létszükséglet.

2. Beszélj 
magadhoz úgy, 

mint a 
szeretteidhez!

3. Szabadíts fel 
magadnak időt úgy, 

hogy törlöd 
a szükségtelen 
programokat!

4. Bocsáss meg 
magadnak, ha 

rosszul alakulnak 
a dolgok! Min-
denki hibázik.

5. Ma ítélkezés 
nélkül tudatosítsd 

magadban, mit 
érzel!

6. 
Ne mondd 

magadnak, hogy 
„kell” 
vagy 

„kéne”!

7. Ne feledd, 
hogy nem kell 

mindig jól lenned! 
Mindenkinek van-
nak rossz napjai.

8. Tervezz be a 
hétvégére egy 

vidám és pihentető 
tevékenységet, és 

szakíts rá időt!

9. Emlékeztesd 
magad, hogy 
szeretnek, és 

megérdemled a 
szeretetet!

10. 
Adj magadnak 

engedélyt rá, hogy 
nemet mondj mások 

kéréseire!

11. Találj rá 
ma egy új le-

hetőséget, hogy 
használd egyik 

erősségedet vagy 
tehetségedet!

12. 
Tökéletes helyett 
igyekezz elég jó 

lenni!

13. 
Találj egy gondoskodó, 

megnyugtató kife-
jezést, amelyet magad-

nak mondhatsz, ha 
szomorú vagy!

14. Igyekezz 
megosztani 

másokkal, hogy 
érzed magad, és 
ha szükséged van 
rá, kérj segítséget!

15. Ne dicsőítsd 
tovább az 

„elfoglaltságot”! 
Jó dolog szünetet 

tartani.

16. Ma szakíts 
időt olyasmire, 

amit tényleg 
élvezel!

17. Vedd ész-
re, ha valamit 

jól csinálsz ma, 
legyen bármilyen 

apróság!

18. Ne hasonlítsd 
össze azt, amit 

belül érzel, azzal, 
amit másokon 
kívülről látsz!

19. Hagyj pozitív 
üzeneteket olyan 

helyen, ahol 
gyakran látod 

őket!

21. Számítasz. 
Ne feledd, hogy 
elég vagy úgy, 
ahogy vagy!

22. Végezz test-
mozgást a szabadban, 

és pörgesd fel ter-
mészetes módszerrel 
az elméd és a tested!

23. Mára ne legyen 
terved – szakíts rá 
időt, hogy lelassíts, 
és kedves légy ön-

magadhoz!

24. 
Nézegess fényké-
peket egy boldog 

időszakból!

27. Szabadulj 
meg a belső 

követelésektől és 
önostorozástól!

20. Fogadd el a 
hibáidat, mint oly-
an lehetőségeket, 
amelyek segítenek 

neked fejlődni!

25. Írd le, mit 
értékelsz ön-

magadban a mai 
napon!

29. 
Használd ki az időd! 
Találj rá módot, hogy 
elcsendesülj, és csak 

lélegezz!

26. 
Gondolj egy 
olyan hibára, 

amelyet örülsz, 
hogy elkövettél! 

Miért?

„Bánj magaddal úgy, 
  ahogy egy jó baráttal bánnál” 

Dr. Kristin Neff                      


