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Światowy Dzień Życzliwości (World Hello Day)

ustanowiony w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych, jako  wezwanie do pokoju 

w odpowiedzi na wojnę  między Izraelem a Egiptem. Konflikt byt dość poważny, 

zginęło tysiące żołnierzy i niewinnych cywilów, więc wielu ludzi zaczęło się 

obawiać, ze dojdzie do kolejnej, wielkiej wojny. Pomysł braci zyska) wielu 

zwolenników, dziś World Hello Day obchodzone) jest w ponad 180 krajach, zaś 

Polska do zabawy dołączyła się w 2006 roku. Wrocław był pierwszym miastem, 

który rozpoczął celebracje Światowy Dzień Życzliwości.  Święto ma wielu 

ambasadorów na całym świecie w tym laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. 

tym dniu na całym świecie organizowane są koncerty, akcje charytatywne oraz 

festyny.  

Głównym celem  jest zachęcanie do czynienia dobrych uczynków oraz 

promowanie życzliwości jak najlepszej formy kontaktu międzyludzkiego. 

W jaki sposób można świętować ten Dzień?  Życzliwość .to nie tylko 

wielkie czyny, ale także drobne gesty, które świadczą o pozytywnych emocjach, 

jak choćby pamięć o bliskich osobach oraz troska o siebie i innych. Zawsze 

warto być życzliwym, bowiem proste gesty, zwykle mile słowo mogą odmienić 

czyjś dzień. Niewymuszona uprzejmość czasami może zdziałać więcej niż 

wielki, ale nieszczery gest.  

Życzliwość wiążę się z akceptacją siebie jako niepowtarz

Kora oprócz wad posiada wspaniale zalety. A nasze zalety są jak skarby, dzięki 

którym możemy czynić dobro. A kiedy możemy okazać Życzliwość? Życzliwość 

nie wymaga określonej lub specjalne, pory i nie zmusza nas do wymuszonych 

rytu.. sympatii. Nasze codzienne Zycie stwarza wiele sytuacjami, w których 

ważna jest nasza postawa oraz bezinteresowna życzliwość. Zwykle 

pozdrowienia skierowane do sąsiada lub okazana pomoc nieznajomej osobie 
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sprawiają,. my sami zaczynamy widzieć się w bardziej pozyt

World Hello Day może być najlepszą okazją do zażegnana  jakiegoś konfliktu, 

Warto przy tym pamiętać, ze przyznanie się do bledu, powiedzenie 

„przepraszam" nie jest przejawem słabości, wręcz przeciwnie

pewności  

Większość osób pragnie, aby otoczenie traktowało ich z życzliwością 

oraz sympatią. A według powszechnego powiedzenia, otrzymujemy w zamian 

to co .mi daliśmy. I nawet krótka życzliwa rozmowa potrafi zmienić nastawienie 

naszego rozmówcy, bojek stwierdziła Matka Teresa z Kalkuty: „Życzliwe słowa 

przyjaciół mogą być krótkie i łatwe do wypowiedzenia, ale ich działanie jest 

naprawdę wielkie”. 

Źródło: https://bimkal.pl/kalendarz/swiatowy-dzien-zyczliwosci-i-pozdrowien

Poza tym w tym dniu obchodzony jest dzień Pracownika Socjalnego. 

Jest to święto nie tylko pracowników socjalnych, ale wszystkich pracowników 

służb społecznych. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach 

w 1989 roku podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga

wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej. 

JA 

  INNI

ŚRODOWISKO 
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Jak pokochać siebie? Klucz do szczęśliwego życia. 

Tak wiele osób cierpi zastanawiając się jak pokochać siebie. Inni zadają sobie 

pytanie, czemu kochać siebie nie potrafią. Ale od początku –

znaczy kochać siebie? 
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Kilka lat temu rozmawiając z bliską mi osobą powiedziałem jej „Kochaj siebie. 

Tak po prostu, za to, że jesteś. Dopiero kochając siebie, jesteś w

kochać innych ludzi. Dopiero kochając siebie, możesz dać coś 

wartościowego światu”. 

Ona zaskoczona tymi słowami powiedziała – „Ale jak to, czy 

Nie, to nie egoizm, odpowiedziałem i zacząłem wyjaśniać. A jest co wyjaśniać, 

bo w naszej kulturze docenianie własnych sukcesów i szczera miłość do

bywają tak postrzegane. 

Kiedy mówię kochaj siebie..  

Nie mówię tu o pysznej miłości wychodzącej z egoizmu i lęku –

wspólnego z autentyczną miłością do siebie. Raczej wynika z jej braku

Powodem pysznej miłości narcyza, nie jest jego zdrowe przekonanie o

wartości, ale jego wewnętrzna pustka. Jego miłość do siebie jest jak skorupka 

jajka, na pozór twarda, ale w rzeczywistości krucha i delikatna. Kiedy ktoś ją 

stłucze, jego świat się rozpada, a on sam popada w smutek i ból. 

Miłość narcyza jest jak skorupka jajka  

A ja mówię o szczerej akceptacji i silnym poczuciu własnej wartości.

W opozycji do narcyza ten rodzaj miłości, zamiast oddalać, zbliża nas do

ludzi. Sprawia, że jesteśmy spełnieni i szczęśliwi – a takie osoby są gotowe dać 

o wiele więcej innym. Ich wewnętrzny blask rozlewa się na zewnętrzny świat 

i ich bliskich. O takiej miłości mówię! 

Kiedy kochasz siebie, twoja miłość rozlewa się na innych  
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“Kochać siebie… nie oznacza bycia pochłoniętym sobą, bycia narcystycznym 

czy pomijania innych. Raczej oznacza witanie siebie jako honorowego gościa 

w swoim sercu, gościa godnego szacunku, sympatycznego towarzysza.” 

Tylko kochając siebie, możemy kochać innych 

Z braku miłości do siebie wynikają dwie ważne konsekwencje: 

 Po pierwsze – nie możesz dać komuś czegoś, czego sam nie

Nie wspomożesz żebraka, jeśli sam jesteś żebrakiem. Nie

miłością drugiej osoby, jeśli nie potrafisz pokochać siebie. 

 Po drugie – czemu ktokolwiek miałby cię pokochać, jeśli ty sam(a) 

siebie nie kochasz? Co on(a) ma w tobie odkryć i docenić, jeśli sam(a) 

nie dostrzegasz swojej wartości?  

Całym sobą przekażesz tej osobie, że nie zasługujesz na tę miłość. Ona 

odczuje twoją niepewność. To, jaką mamy relację z samym sobą, istotnie 

wpływa na relacje, jakie budujemy z innymi ludźmi.  

“Jeśli nie kochasz siebie, nie możesz kochać innych. Nie będziesz w

kochać innych. Jeśli nie masz dla siebie współczucia, to nie

rozwinąć współczucia dla innych”.  

Być może zastanawiasz się teraz – „Ale jak to – najpierw mam zatroszczyć się 

o siebie, a dopiero potem o innych?” – właśnie tak. 

Oczywiście z umiarem. Nie popadaj w skrajny egoizm. Nie 

potrzeb kosztem innych ludzi. Ale również nie realizuj potrzeb innych ludzi 
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docenić, jeśli sam(a) 

tę miłość. Ona 

samym sobą, istotnie 
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Dalajlama XIV 

najpierw mam zatroszczyć się 
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realizuj potrzeb innych ludzi 
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swoim kosztem. Znajdź balans, równowagę, która da satysfakcję tobie i

najbliższym. To jest droga do odpowiedzi na pytanie jak pokochać siebie.

Taka pełna miłości akceptacja sprawi, że paradoksalnie będziesz mogła 

dać światu więcej niż wcześniej. Twój partner będzie miał szczęśliwą 

partnerkę. Twoje dzieci spełnioną mamę. 

Lecieliście kiedyś samolotem?  

Przed startem stewardesy tłumaczą pasażerom, że w razie spadku ciśnienia 

w samolocie, należy założyć maskę tlenową. Jeśli jesteś rodzicem 

komu założysz maskę najpierw? Sobie czy dziecku? 

Sobie! Stewardesy podkreślają to za każdym razem. Jako rodzic masz najpierw 

założyć ją sobie, a dopiero potem swoim dzieciom. „Bzdura 

najważniejsze” – mógłby ktoś pomyśleć. Tylko czy z nieprzytomnego rodzica 

będą miały jakiś pożytek? 

W samolocie maskę tlenową najpierw zakładasz sobie – potem dziec

Relacja romantyczna – żeby stworzyć szczęśliwy związek, pokochaj siebie 

Podobnie ma się sprawa w relacji intymnej. Jeśli budujemy relację romantyczną 

pod hasłem – “On musi mnie pokochać – inaczej nie będę szczęśliwa”

skazujemy się na nieszczęście. Oddajemy komuś kontrolę nad

życiem. A potem upada związek za związkiem, bo: „On mnie nie

„Ona nie dała mi tego, czego potrzebuję”. 

Bzdura! Druga osoba nie jest receptą na twoje szczęśliwe życie!

nie zastąpi braku miłości i akceptacji do samego siebie. To twoim obowiązkiem 
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jest znaleźć odpowiedź na pytanie jak pokochać i zaakceptować siebie. 

To twoim zadaniem jest stworzyć sobie szczęśliwe życie. 

Dopiero osiągnięcie tego stanu pozwoli ci budować zdrowe relacje z

ludźmi. W innym wypadku ciągle będziesz od kogoś zależny 

do siebie będzie warunkowa. 

Druga osoba nie jest receptą na twoje szczęście  

Czemu tak wiele osób nie potrafi kochać siebie? 

Ach, no właśnie, czemu? Czemu siebie nie kochamy? Często nie

tego rodzice. Nie z powodu złej woli. Oni wychowani w takich, a

warunkach, też nigdy nie zostali tego nauczeni. 

Większość z nich nigdy nie zastanawiała się nad tym jak pokochać siebie. 

Pod hasłem „matka polka” kobiety poświęcały swoje dobro dla rodziny. 

Pod hasłem „trzeba robić pieniądze” mężczyźni zapracowywali się do

i zapominali o realizowaniu siebie. To element naszej kultury. Takie wzorce 

nam przekazano. Nie z premedytacją, ale z braku świadomości. 

Czas te wzorce przerwać! Inaczej ten sam chory schemat przekażesz swoim 

dzieciom. 

Czasem obserwuję na ulicy, jak rodzice krzyczą na swoje dzieci, grożą im, 

a niektórzy dumnie stosują nawet przemoc fizyczną –

to bezstresowe wychowanie to bez sensu jest. 

Przemoc rodzi przemoc – wychowuj świadomie!  
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Tylko tym ludziom się coś pomyliło. Oni widzą tylko dwie możliwości. 

Wychowywanie dziecka oparte na krzyku i przemocy albo brak jakiegokolwiek 

wychowywania. 

Absurd! Oni pomijają całkowicie trzecią możliwość – świadome i

wychowywanie bez przemocy. Czemu pomijają? Cóż, brak świadomości 

albo lenistwo. Takie zdrowe wychowanie młodego człowieka, oparte na

rozmowie, budowaniu jego autonomii i poczuciu własnej wartości jest o

trudniejsze. Dla nich przemoc to droga na skróty. 

Mamy XXI wiek, a nieświadomi rodzice pod hasłami „Dzieci i

nie mają” albo „Zachowuj się, bo ci przyleję” wychowują kolejne pokolenia osób 

z defektami, które w dorosłym życiu nie będą umiały siebie akceptować ani 

budować szczęśliwych relacji z innymi ludźmi. 

Jak pokochać siebie? 

Cóż, jeśli więc rodzice nas tego nie nauczyli, co możemy zrobić? Możemy się 

tego nauczyć sami. Jak więc pokochać siebie? 

Jeśli więc za wszystko się obwiniasz i ciągle krytykujesz, to

czegoś ci bardzo brakuje. Wiesz czego? Miłości do siebie.  

Kochać siebie to.. 

 Kochać siebie to traktować siebie z szacunkiem i oczekiwać tego 

od innych ludzi. 

 Kochać siebie to akceptować swoje porażki i wyciągać z

 Kochać siebie to znaleźć czas na swój rozwój, odpoczynek 

i wyciszenie. 
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 Kochać siebie to otaczać się akceptującymi i wspierającymi ludźmi 

oni wzbogacają nasze życie. 

 Kochać siebie to pamiętać o potrzebach innych osób, ale

mówić głośno o swoich. 

 Kochać siebie to dbać o swoje ciało i zdrowie – w ten sposób 

za pomocą działania mówisz sobie – “Jestem ważny”.  

 Kochać siebie to wyrażać wdzięczność za to, co się ma i

działanie ku osiągnięciu tego, czego się pragnie.  

 Kochać siebie to być świadomym tego, że akceptacja i aprobata innych 

ludzi nie jest mi do niczego potrzebna. 

 Kochać siebie to pozwolić sobie na popełnianie błędów –

swojej pracy, ale pamiętaj, że nie musisz być perfekcyjny 

 Kochać siebie to brać odpowiedzialność za swoje uczucia i

Przyjacielu, żyj w zgodzie ze sobą i dbaj o siebie! Jak każdy inny człowiek, 

masz do tego niezbywalne prawo. Jesteś ważny i jesteś wyjątkowy! Nie

też po to, by spełniać oczekiwania innych ludzi. Nie żyjesz dla ich akceptacji. 

Pamiętaj, że pierwszą i najważniejszą osobą, która powinna się o

zatroszczyć, jesteś ty sam! Dopiero kiedy pokochasz siebie i 

poczucie własnej wartości – rozkwitniesz. Pragnienie bycia kimś innym 

to marnowanie swojego potencjału. Marnowanie osoby, którą jesteś. 

Pokochaj siebie, odkryj swoją wartość – a to będzie stanowiło najtrwalszy 

fundament twoich przyszłych relacji z innymi ludźmi. 
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Masz wybór:  

możesz być wolontariuszem lub działać jak „Niewidzialna Ręka”.

Drodzy uczniowie, możecie działać regionalnie, we własnym zakresie np.: 

robiąc zakupy  starszej pani mieszkającej po sąsiedzku.  Na wiosnę widywałam 

wiszące ogłoszenia pisane przez młodych ludzi, chętnych do pomocy. 

Możecie też na stronie https://www.szlachetnapaczka.pl/  wybrać rodzinę lub 

dziecko w trudnej sytuacji i razem ze znajomymi odpowiedzieć na ich/jego 

potrzeby.  Czasami wystarczy niewiele, kupić zapas środków higienicznych i 

konserwy.  

Z dziejów dobrych uczynków: Niewidzialna Ręka 

https://publicystyka.ngo.pl/z-dziejow-dobrych-uczynkow-niewidzialna

Od 2005 roku, 19 maja obchodzony jest Dzień Dobrych Uczynków. W tym 

roku to święto społecznych, bezinteresownych działań zbiegło się 
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z premierą książki o fenomenie altruistycznego pomagania w Polsce 

Ludowej. Poznajcie (lub przypomnijcie sobie) Niewidzialną Rękę.

Posprzątanie podwórka. Naprawienie popsutej ławki. Zasianie trawy. Skopanie 

ogródka. Zrzucenie węgla do piwnicy. Zebranie owoców w sadzie. Zupełnie 

bezinteresownie i całkowicie anonimowo. Tak pomagała Niewidzialna Ręka 

akcja, o której słyszała chyba każda osoba wychowana na PRL

"Teleranku". 

Jak to się zaczęło 

Klub Niewidzialnej Ręki powstał w 1957 r. z inicjatywy Macieja Zimińskiego 

dziennikarza, autora książek i programów telewizyjnych dla dzieci. Początkowo 

klub działał na łamach czasopisma "Świat Młodych", z czasem przeniesiony 

został na ekran telewizyjny. Program emitowany był w ramach "Ekranu z 

bratkiem", a potem "Teleranka". Telewizyjna wersja pozwoliła na dotarcie z ideą 

do milionów polskich nastolatków. Stała się jednym z najpopularniejszych 

programów edukacyjnych PRL-u. 

10 milionów dobrych uczynków 

Pomysł był prosty: zachęcić młodych ludzi do bezinteresownego pomagania 

innym. W jaki sposób? Poprzez wykonywanie tajnych zadań wymagających 

sprytu i pomysłowości: 

W waszym domu, w waszej wiosce, na waszej ulicy na pewno jest ktoś, komu

wasza pomoc jest potrzebna. Na szlaku Niewidzialnej Ręki powinniście działać 

zawsze wtedy, kiedy ktoś potrzebuje waszej pomocy. 
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Wyzwanie podejmowały rzesze nastolatków. Szacuje się, że w latach 1966 

1981 zarejestrowano około dwóch milionów niewidzialnych, którzy wykonali od 

ośmiu do dziesięciu milionów dobrych uczynków. 

Niewidzialna ręka to także ty! 

Wyciemnione studio. Na ekranie tajemnicza postać. Nie widać twarzy. "Czołem 

Niewidzialni" – zwraca się do telewidzów. Tak nadawano ze Sztabu 

Niewidzialnej Ręki. Odczytywane były spływające meldunki: 

…Uwaga, uwaga! Niewidzialna Ręka numer 1465 naprawiła płot chorej 

staruszce. 

Niewidzialna Ręka numer 9110 przyniosła drzewa dla pani Iwanickiej

Każdy odcinek kończył się zachętą, by dołączyć do klubu:

Niewidzialna Ręka to także ty! 

Niewidzialni działali zawsze w ukryciu. Na miejscu dobrego uczynku 

pozostawiali ślad odciśniętej dłoni lub specjalny bilet. Osoba, której udzielono 

pomocy, mogła wysłać bilet do telewizyjnego sztabu i opisać, co dla niej 

zrobiono. 

Poza tym polecam kontakt z ogólnopolskim centrum wolontariatu mieszczącego 

się w Warszawie: http://wolontariat.org.pl/#  
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Ta historia wydarzyła się w Polsce 

Zjawisko bezinteresownej, anonimowej pomocy zyskało taki rozgłos, że 

zainteresowała się nim nawet ówczesna kultura masowa. W 1959 roku powstał 

krótkometrażowy film "Niewidzialna Ręka" o harcerzach realizujących 

tajemniczą akcję, mającą na celu pomoc potrzebującym. W 1978 premierę miał 

popularny serial "Rodzina Leśniewskich". W pierwszym odcinku główni 

bohaterowie – 7-letnie bliźniaki nazywane "Bąblami" – wcielają się w 

Niewidzialne Ręce niosące pomoc sąsiadom z bloku. 

Program telewizyjny "Niewidzialna ręka" definitywnie zdjęto z anteny wraz z 

wybuchem stanu wojennego. Jednak fenomen nie został zapomniany. W 2009 

roku reżyser Sławomir W. Malinowski nakręcił film "Niewidzialna Ręka 

Legendarne Bractwo". Przedstawił w nim głównych bohaterów "Niewidzialnej 

Ręki", jej uczestników oraz kulisy tworzenia programu. Dotarł także do autora 

najgłośniejszej akcji w dziejach "Niewidzialnej Ręki", który przed laty, jako 

kilkunastoletni chłopiec – Niewidzialna Ręka nr 13128 – wpadł na pomysł 

zaopiekowania się podczas wakacji ponad czterdzieściorgiem dzieci z 

Państwowego Domu Dziecka w Zagórzanach. 

30 lat później 

Po ponad 30 latach od zakończenia akcji, dziennikarz Maciej Wasielewski 

przypomniał jej fenomen książką "Niewidzialna ręka". Opisał nie tylko 

przeprowadzone akcje niesienia pomocy i kulisy powstawania programu, ale 

także osobistą historię znajomości z Maciejem Zimińskim, pomysłodawcą i 

animatorem całego przedsięwzięcia. Książka ta jest również – a może przede 

wszystkim – gorzką refleksją nad współczesną Polską pełną zobojętnienia, 

podziałów i braku autorytetów. 
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Kochajmy swoich braci mniejszych….  

 

Gdy człowiek nauczy się szanować nawet najmniejsze stworzenie, wtedy nikt 

nie będzie musiał uczyć go, jak kochać drugiego człowieka. Współczucie dla 

zwierząt jest ciasno powiązane z dobrem ludzkiego charakteru i śmiało 

powiedzieć, że ten który jest okrutny w stosunku do zwierząt nie może być 

dobrym człowiekiem". - Albert Schweitzer 
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Polecam tutaj dwa niesamowite audiobooki, "Sekretne życie drzew" :

 

Czy wiesz, że drzewa żyją w symbiozie z grzybami i używają grzybni d

komunikowania się między sobą? Czy wiesz że drzewa mogą się ze sobą 

kolegować? Po co drzewa zasilają życiodajnymi płynami pozornie umarłe stare 

butwiejące konary? Odpowiedź na te i wiele innych pytań nie tylko wprowadzi 

Ciebie do magicznego świata niesamowitej wiedzy o życiu roślin...

https://www.youtube.com/watch?v=po8c1klgiZg... 

oraz "Duchowe życie zwierząt" : 

 

Zwierzęta potrafią prowadzić szczęśliwe spełnione życie, które jest 

zdecydowanie bardziej uduchowione i skomplikowane, niż moglibyśmy sobie 

pomyśleć... 

https://www.youtube.com/watch?v=IDGwVsgMnv4... 

 

Polecam gorąco także tą krótką broszurę także związaną z tematem :

https://youtu.be/8OeqauQj-uk 

 

Moim zdaniem miłość i szacunek do zwierząt, roślin i całego otaczającego nas 

świata, jest fundamentem na ścieżce rozwoju świadomości. Wspaniałego dnia 

 

 

Źródło: https://www.facebook.com/groups/159213181547880
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