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Hello World Day to święto wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. Powstało
z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku
zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a

Izraelem. Jego idea do dziś jest niezmienna – bądźmy dla siebie życzliwi,
rozwiązujmy problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy.



Życzliwość to cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest
działać w tym celu, aby działo im się dobrze.

Życzliwość to jedna z cnót społecznych, która wyraża się w postawie,
czynach i słowach, wobec drugiego człowieka lub ludzkiej wspólnoty.

Człowiek życzliwy łagodzi cierpienia i przyczynia się do szczęścia innych.
Budzi podziw nie tyle ze względu na czyn, ile na jego przyjazną postawę.

Potrafi się on cieszyć z cudzego szczęścia, obca natomiast jest mu
satysfakcja z czyjegoś niepowodzenia.



Dzień Życzliwości i Pozdrowień to doskonały moment do przypomnienia sobie jak wiele w
naszych codziennych relacjach znaczą proste ale magiczne słowa: proszę, dziękuję,

przepraszam, dzień dobry, miłego dnia, w czym mogę Ci pomóc? Jak serdeczny uśmiech
na twarzy potrafi wprowadzić ciepłą i miłą atmosferę. Dzień Życzliwości i Pozdrowień
jest świetną okazją do utwierdzenia się w przekonaniu, że warto być życzliwym na co

dzień. Zacznijmy od jednego dnia, a potem przedłużmy na kolejne dni, tygodnie,
miesiące....

Bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta.
Bycie miłym i okazywanie dobra wobec innych nie kosztuje nic. A jaką ma ogromną

wartość. Naukowcy udowodnili, że poprzez życzliwość dla innych, sami dla siebie stajemy
się lepsi, wyrozumialsi i budujemy pewność siebie.  Okazana serdeczność i wzajemne

ciepło są dobre na wszystko, a pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi,
wraca do nas z nawiązką!



Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do
wymówienia, 

ale ich echa są naprawdę nieskończone
- Matka Teresa

Ten świat potrzebuje nowego rodzaju armii -
armii życzliwości.   
- Cleveland Amory



Każda życzliwie wyciągnięta ręka,
uśmiech na twarzy,

drobny gest wdzięczności,
to przecież tak mało,

a tak wiele znaczy w szarej codzienności



Oto prawda dotycząca brokatu: kiedy już wydobędziesz go z
opakowania, nie sposób schować go z powrotem. Tak samo
jest z życzliwością. Kiedy już wyleje się z Twojej duszy, nic
jej nie powstrzyma. Przenosi się z jednej osoby na drugą:
promienna, lśniąca, cudowna.
                                                               - Pan Browne

Dobroć to język, który słyszą głusi i widzą ślepi.   
-Mark Twain 



 Kiedy masz wybór, czy dać dowód swojej racji, czy dobroci, daj dowód swojej
dobroci. 

~ Wayne W. Dyer



Serdecznie Was pozdrawiam,
życząc wielu życzliwych osób
wokół Was. Bądźcie zdrowi.

- Wasz psycholog szkolny Magdalena Kukuła 


