
 

12.E hálaüzenetei 

 Azért vagyok hálás, mert úgy olyan saját véleményt tudok alkotni ugyanazokból az 
információkból, amit más ember is tud, hogy a két vélemény nem feltétlenül 
egyezik. 

 Hálás vagyok azért mert, a mai nap egy szép estém lesz, hiszen azokkal lehetek, 
akiket szeretek. 

 Azért vagyok hálás, mert a hétvégén együtt Mikulásozunk a szeretteimmel. 

 Azért vagyok hálás, mert az adventi időszakban több időt tölthetek a családommal, 
a mai rohanó világban.  

 Hálás vagy a háziállatomért, és hogy rengeteg szeretet ad, a barátaimért, és 
bátyámért, hogy állásinterjúra hívták! 

 A lovamért legfőképpen, a szerelmem hűségéért és szeretetéért es a családom 
egészségért és hogy mindenem meg van, amire szükségem van, édesanyámék 
mindent megtudnak teremteni számunkra.  

 Azért vagyok hálás, mert, vannak mellettem és szinten tudom tartani a kapcsolatot 
azokkal az emberekkel, akikkel az újabb online oktatás előtt is. Illetve mert 
terveztem egy olyan szokás követőt, amit van kedvem megrajzolni és kitölteni is. 

 A mai nap azért vagyok hálás, mert végre visszakaptam azt az embert az életembe, 
aki már nagyon hiányzott nekem. 

  



 

 Hálás vagyok a családomért, a barátaimért s a körülöttem lévő emberekért, és hogy 
mindenki egészséges.  

 Hálát adok a rokonaimért, akikkel újra elkezdtük tartani a kapcsolatot. 
És hálás vagyok azokért az emberekért, akik tartják bennem a lelket. 

 Hálás vagyok azért, hogy a legjobb barátnőmmel sikerült a nézeteltérésünket 
rendezni és újra olyan a kapcsolatunk, mint régen. 

 Legfőképpen azért vagyok hálás, mert van tető a fejem felett, tudok mit enni, és 
körbe vesznek azok az emberek, akiket én szeretek. Egészséges, boldog, és 
kiegyensúlyozott vagyok. Hálás vagyok a szüleimért, a barátomért, és a barátaimért. 
Egyszóval hálás vagyok MINDENÉRT! 

 Hálás vagyok, hogy anya és apa keltett ma reggel, hogy fűtött házban ébredtem, 
hogy együtt ebédeltünk a családdal, hogy együtt díszitettük fel a lakást advent 
alkalmából, hogy meleg ágyikóban feküdhetek le. 

 Hálás vagyok, hogy őszinte segítőkész és kedves barátaim vannak, akikre mindig 
számíthatok 

 Hálás vagyok, hogy kezdem önmagamat napról napra egyre jobban elfogadni. 

 Az egész életemért, mindenért a rosszért is, néha mert, abból tanul az ember. 

 


