
Щастя – це властивість характеру. 

У одних в характері його весь час чекати, в інших безперервно шукати, у 

третіх – всюди знаходити. 

Ельчин Сафарлі 

Звички щасливих людей. 

Ми вже вели розмову на сторінках нашого сайту про успішних і щасливих 

людей. Але скільки людей – стільки «формул Щастя»…Ніхто не стає 

щасливим випадково. Це певна життєва позиція, над якою спочатку потрібно 

працювати, а потім вона починає працювати на тебе. Головне, з чого 

потрібно почати – це зі здатності до відновлення. Психологи вважають, що 

саме вона – антонім депресії. Це свого роду зброя проти неминучих падінь у 

житті кожної людини. Японська приказка говорить: «Впади сім разів, встань 

вісім».   

 

Про які ж поради ми дізнаємось сьогодні? 



 Бути завжди доброзичливим і вдячним 

Щасливим людям не важливо, як ви виглядаєте або звідки ви родом. Все, що 

їм потрібно – це ще одна людина, поряд з якою можна сміятися і бути 

щасливим. Вони не соромляться і не шкодують кількох хвилин на те, щоб 

висловити подяку іншим людям. 

 

Знати, що не все в цьому світі є абсолютним 

Важко побороти в собі перфекціонізм, але це необхідно. Все добре в міру. 

Щасливі люди вміють контролювати прагнення до досконалості. Вони не 

картають себе за неточності і недоліки. Вони пишаються собою і своїми 

досягненнями. Іноді деякі речі йдуть не так, як планується, і це нормально. 

Неможливо все тримати під контролем. 

 

 

 

 

 



Робити внесок у навколишній світ 

Один з кращих способів відчувати себе щасливим – змінювати навколишній 

світ. Для цього необов’язково рятувати народ або зупиняти цунамі. Іноді 

досить просто комусь посміхнутися, зробити комплімент або допомогти 

другу, одногрупнику, рідним і близьким, або тим – хто поруч!!! 

 

Продовжувати вчитися 

Щасливі люди цікаві та прагнуть дізнатися нове про світ і людей, що 

населяють його. Завжди є щось, про що ми ще не знаємо. Інтерес до життя 

дає енергію, позитивно впливає на мислення і робить дні більш насиченими. 

 

А яка формула Щастя у Вас?  

 

Приходьте поділитися, буде неймовірно цікава зустріч ЩАСЛИВИХ 

ЛЮДЕЙ))) Постараємося встигнути до Нового року, щоб поділитися 

ЩАСТЯМ,  з більшою кількістю людей))) 

Чекаю, Ірина Петрівна.                                                                                                                                   

 

 
 


