


Przyjemności 

do robienia

Przyjemności

do odczuwania

Napić się kawy w ładnym miejscu

Patrzeć na morze siedząc na piasku

Jeździć na rowerze

Jeździć na nartach

Gotować

Próbować nowych przepisów

Wybrać się na spacer bez celu

Rozwiązać trudny problem

Być w trakcie wciągającej książki

Słuchać ludzi

Jak ludzie mnie słuchają

Kupić sobie fajny ciuch

Robić i wymyślać rzeczy, które nie mają sensu

Obejrzeć dobry film i potem o nim z kimś dyskutować

Zapach bzu 

Zapach jaśminu

Szum w uszach na rowerze, na
nartach

Widok z czubka góry w dół

Zwracać na siebie uwagę

Zapach pieczonego ciasta

Chodzić po kałużach w kaloszach

albo boso Widok tęczy

Szurać liśćmi

Zbierać kasztany w Łazienkach z dziećmi Pachnąca kąpiel z pianą



Skrzypieć piaskiem na plaży

Słuchać muzyki

Ćwiczyć jogę na plaży albo w parku albo nad jeziorem

Słuchać koncertu żab

Szelest liczonych pieniędzy

Poznawać nowych ludzi

Odkrywać na nowo miejsca i osoby, które znam

Świerszcze
Ryby i żaby na pomoście nad

jeziorem

Poznawać schemat działania

Znaleźć rozwiązanie dla kwestii, która nie dawała spać
Seks

Przyjechać do miejsca, o którym marzyłam

Wiedzieć więcej niż inni
Masaż

Przeczytać fajny reportaż

Omówić z kimś rzecz, którą razem stworzymy

Mieć posprzątane w szafie, w
domu

Namalować obraz

Słuchać muzyki
Wiatr za oknem

Być na koncercie i ponieść się

Spotkać znajomego z dawnych lat

Zapach powietrza po burzy

Puszczać bańki mydlane

Łapać biedronki

Pękające drewno w kominku,
ognisku

Chodzić po sianie

Chodzić boso
Zapach łazienki po kąpieli

Patrzeć na księżyc przez lornetkę

Zrobić dobre zdjęcie
Zapach w maglu

Słuchać mądrego przemówienia Stukot maszyny do pisania



Szukać skarbu

Płynąć kajakiem

Spać w namiocie
Stukot pociągu, gdy nim jadę i

śpię

Przytulić się do gorącego pieca

Obserwować spadające gwiazdy
Zapach pieczonego chleba

Grać na pianinie

Dotykać miękkie materiały
Wiatr we włosach

Głaskać kota

Puścić się w dół stoku
Pełne uznania spojrzenia

Słuchać komplementów

Składać życzenia
Wschód słońca w górach

Przyjmować podziękowania

Śpiewać
Zmierzch 

Tańczyć

Jeździć na sankach
Letnia łąka

Wejść w pęd na biegówkach

Wyjść zmęczonym z basenu
Zapach smażonej cebuli z

czosnkiem

Pomyśleć, jak mi będzie dobrze, jak skończy mi być źle

Patrzeć jak dzieci jedzą
Zapach ogniska

Skakać na trampolinie

Lecieć samolotem
Chmury widziane z samolotu

Wejść w ścianę gorąca w upał Zakwasy po ćwiczeniach



Wejść pod prysznic w upał

Wyjść z sauny na śnieg

Jak znikają zakwasy

Oglądać miasto z góry

Motyle w brzuchu

Wrócić do domu z dalekiej podróży

Być zakochanym

Odwiedzić nowe miejsce

Zbierać liście jesienią
 Świeżo wędzone ryby, takie

jeszcze ciepłe – w ręku, w ustach

Przytulić się

Zdjąć buty narciarskie pod koniec dnia
Poziomki - garść

Jeździć na łyżwach

Połykać płatki śniegu
Usłyszeć po latach piosenkę, która

kiedyś była ważna

Biegać po gorącym piasku boso

Polewać wodą gorące kamienie

Przekonać się, że się zmieniło na
plus w stosunku do przeszłej

siebie

Łapać jaszczurki

Patrzeć na śpiące dzieci 

Obserwować świetliki

Szukać oznak wiosny (i znaleźć!)

Znaleźć rzecz, o której myślałam, że przepadła na zawsze

Napisać wiersz



Usłyszeć miłe słowa

Sprawić komuś przyjemność

Dostać prezent

Robić zdjęcia kotu

Opowiadać dowcipy

Uchwycić coś ulotnego

Posmarować się pachnącym balsamem

Chleb z masłem, pomidorem i cukrem

Słuchać ludzi w autobusie

Leżeć na plaży i nie myśleć o niczym

Ptasie mleczko

Leżeć na kanapie i mieć w nosie

Oliwa, balsamico i bagietka

Wrócić z męczącego treningu i odpocząć

Patrzeć na topniejące sople

Pławić się w luksusie

Jeździć konno w górach; po plaży

Wsiadać na rower w biegu

Jechać samochodem bardzo szybko



Lecieć lotnią z góry

Ruszać jako pierwszy na skrzyżowaniu

Wyruszać w drogę

Planować podróże

Robić zdjęcia

Pływać w morzu

Śpiewać pod prysznicem

Jeść poziomki prosto z krzaka

Dostać niespodziewane pieniądze

Siedzieć w nocy na plaży

Rozmowy o życiu

Być w hamaku w ogrodzie i mieć
pszczoły dookoła. Albo i bez

pszczół

Oglądać programy publicystyczne, debaty z wyłączonym
dźwiękiem

Przejechać na nartach po sztruksie na stoku

Obserwować spadające gwiazdy

Otwierać szampana tak żeby wszystkich oblać

Być w Barcelonie

Pisać opowiadanie

Rysować komiksy

Pójść do dobrej restauracji

Zdjąć niewygodne buty

Jechać w górę szybką oszkloną windą Poczuć zapomniany smak
dzieciństwa



Jechać schodami ruchomymi z zamkniętymi oczami

Kupić ładne buty Zobaczyć swoje stare zdjęcie i się
zaskoczyć sobą

Dać się ponieść muzyce

Zarwać noc na dobrą książkę

Uzupełniać listę przyjemności

Puszczać bańki mydlane w ulicy

Utaplać się w błocie

Jechać samochodem po dobrej drodze szybko i płynnie

Śpiewać na głos stary przebój

Wiemy,  że lista nie jest kompletne. Wciąż ją uzupełniamy – w 
zadziwieniu ile jest przyjemności na świecie.

Wiemy, że może tak być, że któraś z tych rzeczy nie jest 
przyjemnością dla Ciebie  Skorzystaj z okazji, by ją zmodyfikować, 
uzupełnić, albo stworzyć swoją własną!

Nie zapomnij tylko co najmniej raz dziennie znaleźć chwilkę na 
przyjemność małą lub dużą!

Dobrej zabawy!

Ewa i Iza

jestembogata.pl


