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KEDVESSÉG NAPTÁR2019 
JANUÁR

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

+  Keress valami po-
zitívat és mondd 
el mindenkinek, 
akivel csak talál-
kozol!

+  Ösztönözz mást is 
kedvességre: oszd 
meg ezt a naptárt 
másokkal (nyom-
tatva vagy közös-
ségi oldaladon)!

+  Nézd meg a Főnix 
januári esemény-
naptárát, és 
válaszd ki, mely 
programokon ve-
szel részt!

+  Vásárolj helyben/
piacon, és támo-
gasd a kisterme-
lőket!

+  Támogass egy 
jótékony ügyet /
kampányt, ami 
igazán érdekel!

+  Öleld meg spon-
tán szeretett 
barátaidat, csa-
ládtagjaidat!

+  Ossz meg egy vi-
dám emléket vagy 
egy inspiráló gon-
dolatot valakivel, 
akit szeretsz!

+  Add át a helyed 
valakinek a bu-
szon/villamoson /
metrón, vagy en-
gedj eléd valakit 
egy sorbanállás-
kor!

+  Hallgass meg 
másokat készsé-
gesen, ítélkezés 
nélkül!

+  Bocsáss meg 
valakinek (akár 
csak magadban) 
egy régi sérelmet, 
melyet még hor-
doztál!

+  Vegyél ma va-
lamiből többet, 
és adományozd 
rászorulóknak 
vagy az élelmi-
szer-banknak!

+  Légy nagylelkű: 
adj valakinek 
ételt, szeretetet, 
kedvességet!

+  Vedd észre, ha 
túl kemény vagy 
magaddal vagy 
másokkal, és légy 
inkább kedves!

+  Hagyj pozitív 
üzenetet valaki-
nek (barát, mun-
katárs, főnixes 
csoporttárs, stb.)!

+  Mondd el egy 
munkatársadnak/ 
csoporttársadnak, 
mennyire értéke-
led a munkáját!

+  Ma kényeztesd 
magad egy kis 
kedvességgel, de 
lehetőleg ne cuk-
rászda legyen a 
helyszín!

+  Készíts este listát 
minden jóról, amit 
ma kaptál mások-
tól!

+  Gratulálj vala-
kinek az ered-
ményéért, ami 
egyébként észre-
vétlen maradna!

+  Ösztönözz má-
sokat arra, hogy 
kimozduljatok és 
élvezzétek a ter-
mészetet együtt!

+  Segíts ma egy 
családtagodnak, 
barátodnak!

+  Oszd meg egy 
családtagoddal 
vagy barátoddal, 
mennyire hálás 
vagy neki a léte-
zéséért!

+  Tégy ma annyi po-
zitív megjegyzést, 
amennyit csak 
lehet!

+  Ossz meg a kö-
zösségi oldaladon 
egy pozitív gondo-
latot, mely Neked 
korábban segített!

+  Köszönd meg, 
amit másoktól 
kapsz, ne vedd 
magától értető-
dőnek!

+  Gondolj a Föld-
re: a mai napon 
ne egyél húst, és 
takarékoskodj az 
energiával!

+  Kászíts ajándékot, 
vagy valami meg-
lepetést valaki-
nek, aki hontalan 
vagy magányos!

+  Kapcsold ki a mo-
bi lodat és a szá-
mítógépedet és 
le ga lá bb egy órán  
át igazán figyelj 
másokra!

+  Figyeld meg, 
mennyi különböző 
emberre moso-
lyogsz ma!

+  Adj tovább vala-
mit, amit eddig 
megőriztél!

+  Hívd fel szüleidet 
vagy gyerme-
keidet (vagy egy 
rokont), és beszél-
gess vele hosz-
szabban!

+  Ajánld fel a segít-
séged valakinek, 
aki nehézségekkel 
küzd!


