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ŻYCZLIWOŚĆ

Jest pragnieniem szczęścia drugich.

Tolmann Pesch



Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (World Hello Day)
został uchwalony w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych,
w odpowiedzi na wojnę Izraela z Egiptem.

Z czasem święto stało się dniem służącym promowaniu idei
pokoju na całym świecie, poprzez okazywanie innym
ludziom życzliwości, serdeczności i przekazywanie
pozdrowień.
Obecnie Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony jest
w ponad 180 krajach.



Z czego składa się życzliwość?

Wystarczy połączyć:

 Ciepłe spojrzenie

 Uśmiech

 Miłe słowo



Życzliwość - co to takiego?
 Uczucie spełnienia i radości

 Pragnienie tego co jest dobre dla mnie i dla innych

 Akceptowanie siebie i innych takimi jakimi jesteśmy

 Troska o innych i siebie

 Brak oczekiawań, żądań, bezinteresowność

 Odpowiedzialność za słowa, myśli i czyny

 Wiara i wiedza, idące ze soba w parze

 Miłość, pokora, mądrość



Pozdrowienia i powitania
Każdego dnia witamy się i pozdrawiamy 

spotykanych ludzi. 

Uśmiech i serdeczność oraz dobre słowo niech zawsze 
nam towarzyszą na szlakach naszej podróży życia, 
nawet gdy zawędrujemy 
bardzo daleko – do obcych krajów
i na inne kontynenty.



życzliwość ma wpływ na nasze zdrowie. 

Poprzez uśmiech, przebywanie wśród bliskich, dobre relacje

z ludźmi, serdeczny uścisk, trzymanie się za rękę 

wpływamy na nasz 

organizm jak najlepsza

szczepionka. 

Wystarczy, że nie wdamy się w żaden najmniejszy konflikt.

Z badań wynika, że: 



Jak okazać życzliwość:

 Przytul kogoś bez powodu

 Uśmiechaj się

 Wyślij SMS "Lubię Cię"

 Zaproś na przejażdżkę rowerową, spacer

 Podziel się z kimś swoim pomysłem

 Powiedz bliskiej osobie jak bardzo jest dla Ciebie ważna

 Zaproś kogoś do kina

 Poczęstuj kogoś czymś dobrym, słodkim

 Powiedz komuś coś miłego, komplement



Życzliwość 
to taki mały skarb, 

który sprawia, że życie staje się lżejsze!



Jolanta Wybieralska

Dzień życzliwości
Od lat w każdym roku dzień taki wypada.

Mam na myśli dzień niezwykły – 21 listopada.

Dzień, w którym wiele radości i życzliwości, 

Uczynności, uprzejmości i wyrozumiałości.

Radujmy się zatem, że taki dzień mamy.

Ale o innych dniach też nie zapominajmy,

Bo od nas zależy, jak się zachowamy.

Czy mówimy prawdę? Czy się przepraszamy?

Czy dziś pomożemy każdemu słabszemu?

Ustąpimy miejsca w tramwaju starszemu?

Czy pomożemy rodzicom, zrobimy zakupy?

Umyjemy talerze po zjedzeniu zupy?

Takie zachowania to przecież nic trudnego

Zarówno dla człowieka dużego i małego,

Kto siebie szanuje, chce być szanowanym

I potrafi być miłym, grzecznym i wyrozumiałym.

Życzliwym być miło, każdy wam to powie.

Każdy się uśmiechnie, pogłaska po głowie.

Mówcie zawsze dziękuję, przepraszam i proszę, 

A Dzień Życzliwości będzie już na co dzień.



PAMIĘTAJ!
Traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być 

traktowany.

Życzliwość zatacza koło i wraca do nas jak 
bumerang.

ŻYCZLIWOŚĆ NIC NIE KOSZTUJE!



Życzliwości na co dzień 
życzy 

Zespół Terapeutyczno – Pedagogiczny :)
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