
  

9.B hálaüzenetei 

 Az advent fényeivel melegség költözik a szívekbe. Hála érte. 

 Hálás vagyok, hogy van kivel megosztanom az örömömet, a bánatomat, és, 
hogy vannak emberek, akikkel tölthetem az ünnepeket 

 Hálás vagyok, hogy van tető a fejem felett, hogy van aki gondomat viseli, és 
hogy nem vagyok magányos. 

 Hálá vagyok, hogy emberek ezrei próbálják megmenteni az emberiséget a 
járványtól 

 Hálás vagyok a családomért, azért amim van. 

 Hálás vagyok hisz egy boldog és szerető családban élek békességben 

 Hálás vagyok, amiért együtt tudom tölteni a sok ünnepet a családommal. 
Nagyon sokan nem tehetik ezt meg, mivel a családon belüli viszonyaik nem 
egyszerűek, és nem működnek együtt a kapcsolataik. Azonban mivel nekünk 
ezt sok örömünkre engedi az élet, ezért minden évben együtt tudjuk tölteni 
az ünnepeket, amely mindig nagy boldogságot hoz. És esetlegesen hogyha 
valakinek volt konfliktusa a családban, az karácsonykor meg tud bocsátani, 
mivel ez mégis csak a szeretet ünnepe. Hálás vagyok, hogy amikor beszélni 
kell valami témáról, akkor az emberek nem elmenekülnek a 
gondok/problémák elől, hanem szemtől szemben meg tudunk beszélni 
mindent, és boldogan lezárni. 

  



  

 Hálás vagyok a családomnak és a barátaimnak a sok támogatásért és 
segítségért amit nyújtanak. A tanáraimnak, amiért folyamatosan 
foglalkoznak velünk, idejüket nem sajnálva. 

 Hálás vagyok hogy ilyen nehéz időkben is tudom tartani a kapcsolatot a 
barátaimmal és hálás vagyok azért mert egészséges vagyok. 

 hálás vagyok Istennek ,hogy a családban senki sem beteg 

 Hálás vagyok azért, hogy a családom egészséges lehet, boldog, és sikerekben 
gazdag. Hálás vagyok még azért hogy a mindennapi életben mindig 
támogatnak a családtagjaim. 

 Nem kellettem a lánynak akit szerettem, de ez még mindig jobb, mintha 
igent mondot volna úgy, hogy nem szeret. 

 Hálás vagyok a barátaimért, akik figyelmeztetnek, ha hibázom. 

 Hálás vagyok, hogy békességben, szeretetben élek. 

 Hálás vagyok azért, mert még egy év végéhez közeledünk. 

 Én azért vagyok hálás hogy a koronavírus ellenére nekem elég jól sikerült az 
év és remélem hogy még ez az egy hónap is jól fog sikerülni. 

 Én köszönetet mondok azoknak az egészségügyben dolgozó embereknek, 
akik nem élnek vissza egy embertársuk kiszolgáltatott helyzetével és minden 
esetben emberségesek tudnak maradni. 

 Hálás vagyok a családomnak, mert bármi hibám ellenére tudom, hogy 
szeretnék. Hálás vagyok, hogy hiába nem tudnak mindent megadni a szüleim 
mégis jól élünk, békésen. Annak, hogy a két testvérem annak ellenére, hogy 
néha bántóak, tudom, hogy nem azért teszik, mert nem szeretnek. 

 

 


