
(Книга нещасливо – жахливих днів)



У всіх нас бувають 

нещасливі дні



Це такі сумні дні 

коли - ти 

морально 

подавлений



роздратований,



самотній,



І повністю 

знесилений.



В ці дні ти 

відчуваєшся малим 

та незначним,

, 



Коли будь-яка річ тобі 

здається недосяжною



Коли замикаєшся в собі



Коли тобі здається 

неможливим 

навіть,щось почати,

. 



В днях нещасних ти 
можеш стати таким 
параноїком, що ніхто 
не наважиться до 
тебе наблизиться (що 
не завжди є поганим)



Ти себе відчуваєш 
таким розчарованим 

і пригніченим,



що виникає бажання 
гризти нігті,



.. або проковтнути за 
один раз три плитки 
шоколаду!



В жахливих днях 
ти наче занурений 
в океан меланхолії



Ти в будь-який 
момент можеш без 
причини заплакати, 



кінець кінцем тобі 
здається крокувати 

далі життям - немає 
сенсу,



і ти не впевнений, 
на скільки тобі ще 

вистачить сил, щоб 
втриматися



хочеться закричати: 
“Пристрельте мене, 

будь ласка!”



Не треба багато чого, 
щоб день розпочався 

погано.



Ти можеш 
прокинутися не в 

гуморі



і знайти ще одну 

зморшку,



Помітити , що набрав 
зайвих кілограмів,



або зауважити новий 
прищик на носі.



Можеш забути про 
зустріч,



або побачити своє 
невдале фото, 

опубліковане  в 

якомусь журналі.



Ти можеш почуватися 
відкинутим іншими



з тебе можуть насміхатися



Можеш почуватися 
засмученим через своє 

дурнувате прізвисько,



або мати  поганий 
та одноманітний 

день.



або ти змушений не 
бути тим ким  ти є 

насправді,



на тебе усі сердяться,

,



і все навкруги зводить 
тебе з глузду



в тебе може страшенно 

боліти голова,



або прихопити радикуліт,



У тебе може бути 

неприємний запах з рота,



чи зубний біль



проблеми з кишечником

,



Або можуть 
потріскати губи



.

Чи відрости надто 

довгі нігті на ногах



І врешті можеш дійти до 
висновку, що комусь на 
горі ти не подобаєшся.



Що ж тоді робити? 

що робити?!!!!!!!!!!!!!



Добре, ти є як більшість 
людей, які ховаючись за 

будь-що думають , Що все 

владнається саме по собі.



Це означає,  що решту свого 
життя ти проведеш 

озираючись за плечі, 
вважаючи, що колись може 

бути ще гірше.



Одночасно ти 
станеш занудою і 

циніком.



Або набридливим 
скиглієм.



Аж доки не розвалишся і 
не благатимеш землю 

поглинути тебе.



або ще гірше, будеш 
слухати пісні 

Раймонда Паулюса.



Все це абсурд, тому 
що молодість дається 

тільки один раз,



Та й старими не 

зможемо бути двічі.



Хто знає які великі 
речі очікують нас за 

рогом?



І зрештою, світ 
сповнений чудових  

відкриттів,



речей які ти не можеш 
навіть собі  уявити.



Це є солодкий та 
радісний смак 

життя,



наче ласощі, якими 
можна поділитися.



ти міг би стати 
неймовірно багатим.



Або стати відомою 

кінозіркою (одного дня)



Цікаво, правда?



Але зачекай, є ще щось!



Існує акробатика,



і спортивні ігри,



і йога,



і караоке,



і нестримні, безумні 
дикі танці.



Але перш за все є 

романтика,



яка означає довгі 
погляди, сповнені мрій



Солодкий шепіт

про ніщо



Ніжні обійми



поцілунки



поцілунки



А! Ще про поцілунки 
забули



ти можеш розслабитись 
“і зануритись теплу 

ванну” подібних 
почуттів?



Це легко!



По-перше, 

перестань ухилятися 

від складних 

запитань. Це нагода, 

щоб затанцювати.



Тепер розслабся. 
Дихай глибоко (вдихай 

носом, видихай 
ротом). Спробуй 

медитувати, якщо 
вмієш.



Або піди прогуляйся, 
щоб розвіятись..



Прийми той факт, що 
треба відкинути емоції 

і хвилювання..



Спробуй подивитися 

на речі  інакше.

. 



Може ти справді винен. 
Якщо це так, будь 

щирим, щоби зізнатися, 
що тобі жаль (ніколи не 

пізно це зробити).



Якщо хтось помиляється, 
наберись сміливості, щоб 

піднятися і сказати: “Це не 
справедливо і я 

незгідний”. Будь рішучим!



(Часом добре висловити 
своє незадоволення.)



Пишайся собою 
таким, яким ти є,,



але не втрачай уміння 
сміятися з себе 

самого.



(звичайно, все буде 
більш простішим, коли 

ти приєднаєшся до 

добрих людей.)



Проживай кожен день 
так, наче б він 

останній в твоєму 
житті, тому що один 

день-таки буде 
останнім!



Не бери на себе 

більше справ 

ніж ти можеш 

зробити



Ризикуй!



Ніколи не відступай. 

Не бійся зробити 

перший крок до 

здійснення своєї мрії.



В кінці кінців чи не цього 

варте життя?

(Проживи його енергійно і 

з радістю)



Я впевнений, 

що ти думаєш 

так само

.


