




Ši knyga yra skiriama Tau, 
kad padėtų svajoti, 

pamatyti gerus dalykus 
ir susikurti tokį pasaulį, 
kuriame gera gyventi.

MES TIKIME

TAVIMI!

Šią knygą  
rašyti pradėjau:
.............



MES MANOME, KAD GYVENIME 
YRA SVARBIAUSIA:

 būti dėkingam
 būti geranoriškam (sau ir kitiems)
 visada džiaugtis gerais dalykais, nors ir mažais
 būti nuoširdžiam
 kasdien išmokti kažką naujo
 ne visada būna lengva, svarbu - nepasiduoti
 elgtis teisingai
 būti smalsiam
 mėgautis šia akimirka
 būti paprastam

„Svarbiausia yra ne dideli kitų žmonių
  laimėjimai, bet mažos pergalės,
  kurias pasiekei pats.“  Haruki Murakami
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Ši laimės knyga priklauso

Aš esu         metų

Gyvenu
 
Laisvalaikiu mėgstu
 
Mano mokyklos pavadinimas
 
Mėgstamiausias dalykas mokykloje

Mylimiausia mokytoja

Pildyti šią knygą pradėjau

Šią knygą man padovanojo



Kuo ši knyga  

yra ypatinga?

 Ji Tau padės aiškiau suprasti savo idėjas ir mintis
 Ji Tau padės patikėti savimi
 Ji Tau padės suprasti, koks esi unikalus ir kaip tai svarbu
Ji padės Tau atrasti savo supergalias, nes Tu gali viską 
išmokti ir pasiekti bet kokį tikslą!
Čia rasi daug įkvepiančių citatų!
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Kuo ši knyga  

yra ypatinga?

„Tūkstančio mylių 
kelionė prasideda 

nuo vieno mažo 
žingsnelio.“ Laodzi

Šią knygą gali pildyti vienas (-a) arba kartu su tėvais, seneliais arba geriausiu (-ia) draugu (-e)
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Bilas Geitsas 
(Bill Gates)

Vos pradėjęs studijuoti Harvardo universitete B. Gatesas 
nusprendė mokslus mesti ir kartu su vaikystės draugu 
Paulu Allenu įkurti dabar visame pasaulyje garsią 
bendrovę 

“
Microsoft“. Turėdamas tik viziją apie tai, 

kad kiekvienas žmogus gali valdyti savo asmeninį 
kompiuterį, jis iš esmės pakeitė tiek programinės įrangos 
technologiją, tiek visuomenės požiūrį į ją. 
Billas Gatesas garsėja ir kaip filantropas - jis su žmona 
Melinda įkūrė didžiausią pasaulyje labdaros organizaciją, 
kuri padeda neturtingoms šalims kovoti su tokiomis ligomis 
kaip maliarija, stengiasi tobulinti vakcinas, mažinti 
geriamojo vandens trūkumą.
Šio vieno garsiausių žmonių pasaulyje gyvenimo 
istorija įrodo, kad svajonė ir didžiulės pastangos 
gali padėti sukurti tai, ko dar niekada nebuvo, 
gali padėti viso pasaulio žmonėms gyventi geriau.
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Mano supergalios
Tu jų tikrai turi!

Įrašyk kitas savo supergalias.

Esu geras (-a)
Mano puiki vaizduotė
Moku daug įdomių dalykų
Turiu ypatingų sugebėjimų
Niekada nepasiduodu

Moku juokauti
Padedu kitiems
Esu dėkingas
Mėgstu šokti
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„Tikiuosi, kad gyvenimo 
džiaugsmą jums suteikia 
ne tik dideli, bet ir maži dalykai. 
Gėlė, daina, drugelis ant rankos.“

Ellen Levine



Nuspalvink!



Tikėk savimi!
„Ir kai tu 

tikrai ko nors trokšti, 
visas pasaulis 

slapta padeda 

tau įgyvendinti
šį troškimą.“

MĖGAUKIS DABARTIMI.  NEGALVOK PER DAUG APIE PRAEITĮ AR ATEITĮ.

Paulo Coelho
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Laimė daro mus sveikesniais. 
Ji stiprina imuninę sistemą, 
todėl rečiau sergame.

Laimingi žmonės 
turi daugiau draugų, 
kiti juos labiau mėgsta.

Laimingi žmonės 
lengviau susidoroja su stresu 
ir sudėtingomis situacijomis.

MĖGAUKIS DABARTIMI.  NEGALVOK PER DAUG APIE PRAEITĮ AR ATEITĮ.

Kodėl jaustis laimingam
taip svarbu?
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TIKĖK SAVIMI!
TIKĖJIMAS SAVIMI REIŠKIA PASITIKĖJIMĄ 
SAVO JĖGOMIS SIEKIANT BET KOKIO TIKSLO. 
TIKĖJIMAS SAVIMI DARO TAVE STIPRESNĮ (-Ę)!

Pabandyk į situaciją pažiūrėti kitu kampu:

Aš negaliu to padaryti    Kol kas negaliu to padaryti

Pasiduodu    Pabandysiu kitą strategiją

Man nesiseka matematika    Stengsiuosi labiau 
     arba prašysiu pagalbos

Mano draugams sekasi geriau    Ko galiu iš jų išmokti?

Padariau klaidą    Klaidos padeda mokytis

Tai per sudėtinga    Aš pasiruošęs (-usi) iššūkiams!
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TIKĖJIMAS SAVIMI DAUGELIUI ŽMONIŲ 
PADĖJO SUDĖTINGOJE SITUACIJOJE
Pagalvok apie savo mėgstamos knygos 
ar filmo veikėją ir užrašyk jo vardą.

Pagalvok apie situaciją, kada tam veikėjui labai 
padėjo tikėjimas savimi. Aprašyk situaciją.

Nupiešk veikėją.
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ĮSIGYKITE
KNYGĄ DABAR


