
Jak być szczęśliwym? 

  To pytanie stawiają sobie wszyscy ludzie, i duzi, i mali, 

i ci którym w życiu wychodzi, jak i ci , którym nie wszystko 

się udaje. Poniżej podajemy Ci kilka rad/ pomysłów 

z których może spróbować skorzystać aby poczuć się choć 

trochę szczęśliwszym człowiekiem. 

 

1. Nigdy nie myśl i nie mów źle o samym sobie 

Jeśli coś ci się nie udaje – poszukuj przyczyn w takich rzeczach, które 

w przyszłości możesz zmienić. Jeśli sam siebie krytykujesz, to rób to w taki sposób abyś 

mógł wyciągnąć wnioski na przyszłość; nie mów „ jestem głupi, nic mi nie wychodzi, 

znów zawaliłem” ale niech to będzie konstruktywna krytyka (co możesz zrobić 

następnym razem, aby się udało?). Np. jeśli dostałeś jedynkę, pomyśl: „Za mało się 

uczyłem” (to można zmienić), zamiast: „Za głupi jestem na te zadania”.  

2. Znaj te swoje cechy, które czynią cię kimś 
wyjątkowym, niepowtarzalnym, szczególnym 

Jeśli jesteś nieśmiały, to znaczy też, że potrafisz być dobrym słuchaczem, jeśli jesteś 

agresywny, to mógłbyś być dobrym sportowcem, jeśli jesteś przywódcą, jeśli mówią, że 

jesteś bezczelny to możesz zostać obrońcą słabszych itd. 

3. Żeby być szczęśliwym poznaj siebie 

Badania pokazują, że jeśli ludzie znają samych siebie (np. swoje mocne i słabe 

strony), swoją przeszłość (także przodków), to najczęściej samych siebie lubią. 

 

4. Myśl o dobrej przyszłości i nie 

pozwalaj, by znikała nadzieja 

Jeśli porażki się pojawiają – przyznaj się do nich, 

wyciągnĳ z nich wnioski i idź dalej.  

 

 



 

5. Dbaj o 

przyjaciół 

Utrzymuj kontakty 

z ludźmi, z którymi możesz 

nawiązać bliskie więzi. Jeśli 

zwierzasz się bliskim 

osobom, dzielisz się z nimi 

swoimi smutkami i radościami, to budujesz swoją sieć wsparcia społecznego. Pojawia 

się też poczucie sensu życia. Wspieranie przyjaciół, członków rodziny przynosi też 

psychiczne profity osobie, która tego wsparcia udziela.   

 

 

6. Unikaj ludzi, którzy źle na ciebie działają, i poszukuj takich, z którymi dobrze się czujesz 

Pamiętaj, że w dłuższym okresie stajemy się podobni do tych, z którymi najczęściej 

przebywamy. 

 

8. Pielęgnuj poczucie humoru 

Życzliwy humor jest jednym z najzdrowszych mechanizmów obronnych, jakie psychika 

stosuje, by poradzić sobie z kłopotami. Ucz się śmiać z samego siebie. Szukaj 

komicznych aspektów swoich problemów.   

 

 



 

9. Udzielaj się społecznie, bo to uśmierza lęk 

Warto uczestniczyć w życiu społeczności (choćby internetowej) czy jakiejś organizacji. 

To pomaga poczuć się potrzebnym nie tylko sobie i rodzinie, ale i innym; a przy okazji 

pozwala poznać wielu ciekawych ludzi.    

 

 

 

 

10. Pielęgnuj pogodne spojrzenie na świat 

Człowiek ma prawo do własnego sposobu życia. I pamiętaj, że każdy wiek ma swoje 

blaski i cienie. Staraj się dostrzegać to co dobre, piękne. 

  

 

 

 



 

11. Zawsze szukaj przyczyn swoich sukcesów 

w sobie 

Przypisuj sobie zasługi za szczęście i powodzenie. Dziel się z innymi ludźmi tym, 

że jesteś szczęśliwy. Jak powiedział Albert Schweitzer, niemiecki filozof i zdobywca 

Pokojowej Nagrody Nobla: „Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją 

dzieli”.   

  

 

12. Pozwalaj sobie na leniuchowanie w rozsądnych 

granicach 

Czerp też radość z tego, co lubisz robić. Przeznacz kilka minut dziennie na marzenia 

i „bujanie w chmurach”. Regularnie oddawaj się zajęciom, które pozwalają ci oderwać 

się od codziennych trosk. Dbaj o drobne przyjemności. 

 



 

13. Słuchaj samego siebie 

Odczuwaj i wyrażaj swoje emocje, ale rób to tak, by inni nie czuli się z tego powodu 

winni. 

 

14. Szanuj swoje ciało i dbaj o nie 

 

Odżywiaj się zdrowo (jedz wiele jarzyn, owoców, produktów zbożowych, unikaj 

tłuszczu), uprawiaj regularnie ćwiczenia fizyczne lub dużo spaceruj. Wysypiaj się. 

Człowiek potrzebuje 7–8 godzin snu na dobę. A ty, Jako nastolatek jeszcze więcej tj. 

około 10 godzin. Korzystaj z danego Ci czasu. Nie pal, nie używaj narkotyków i nie 

nadużywaj lekarstw.  

 

 

 

15. Jeśli nie możesz sobie pomóc w jakiejś 

sytuacji, poszukuj wsparcia u przyjaciół lub 

fachowców 

Ludzie od zawsze mają swoje kłopoty i problemy. Wielu z nich z tego powodu 

cierpi i nie umie sobie samemu pomóc. Ale wymyślono bardzo wiele sposobów na 

rozwiązanie trudności. Nie wszystkie je znasz, ale znają je inni. Skorzystaj z ich 

pomocy. 

 

 



 

16. Nie pozwól, aby perfekcjonizm wziął nad tobą górę 

Nikt nie jest doskonały. Nie trzeba robić rzeczy w sposób idealny. Wystarczy 

„wystarczająco dobrze”.   

 

 Na podstawie miesięcznika "Zdrowie" 

 

 

Pozdrawiamy z szerokim uśmiechem .  

Do zobaczenia  pani Ania i Pani Gosia 


