נאָטיץ :דאס איז ַא קאָמפּיוטער-דזשענערייטאַד איבערזעצונג .פֿאַר די פול ענגליש איבערזעצונג ,אָדער פֿאַר קיין
אנדערע שפראכן ,שיקן ע-פּאָסט בעטן צו Steve@worldlaughtertour.com

גוט-כאַרטאַד לעבעדיקע )טם(
דורך סטיוו ווילסאָן ©  2001-2015כל הזכויות שמורות
גיי די זעקס דיילי פּראַקטיסעס צו פאַרהיטן כאַרדאַנינג פון די אַטאַטודז און צו האָבן מער בעפיירעש מיינדסעץ ,געפילן,
און ינעראַקשאַנז באַזירט אויף מאָדערן וויסנשאַפֿט און אלטע חכמה ,דאָס שטימונג-אָלטערינג פּראָגראַם איז גרינג און
שפּאַס .אָנהייבן מיט מינדפולנעסס ,געדענקען וואָס פיר די טאָג איז "פֿאַר" .יעדער טאָג ,ווען איר זען ַא געלעגנהייט,
נעמען עטלעכע אַקציע צו טאָן די פיר פֿאַר אַז טאָג ,נאָר טאָן עס! דיין אַקשאַנז וועט ווערן געוווינהייטן און דעמאָלט
דער נאַטירלעך וועג איר לעבן דיין לעבן .צי דעם פֿאַר ווי קליין ווי  5מינוט יעדער טאָג .האַלטן אַ פּשוט זשורנאַל וועגן
עס .באלד איר וועט זיין דערשטוינט צו געפינען אַז איר לאַכן מער ,זענען מער פריילעך & אָפּטימיסטיש ,און פילן
בעסער אין אַלגעמיין.
ווען איר זענען מיינדפאַל פון קיין פון די פּראַקטאַסאַז און די אָנגענעם געפילן זיי ברענגען ,איר קענען זאָגן זיך" ,איז
ניט עס גרויס אַז איך פילן גליקלעך איצט! רעכט איצט ,דעם איז זיי ַענדיק סטאָרד אין מיין מאַרך ,ווו עס דזשאָינס מיין
אנדערע מאָומאַנץ פון קלאָרקיי ַט .די גרעסערע די ביבליאָטעק און שפּיי ַכלער פון פּאָסיטיוויטי אין מיין מאַרך ,די
גרינגער עס וועט זיין פֿאַר מיר צו צוטריט עס ביי ַ וועט" .
מאָנדיי ַס זענען פֿאַר קאַמפּלאַמענץ :דאס מנצח אונדזער טענדענץ צו קריטיקירן און זיין דזשאַדזשמענאַל פון אנדערע,
וואָס ראַבז אונדז פון געלעכטער .קוקן פֿאַר די גוט אין אנדערע ,זאָגן זיי וועגן עס ,און איר זאל נאָר סוף אַרויף לאַפינג
צוזאַמען .מאנטיק געדאַנק" :אַ מין וואָרט אָפֿט גייט אַנספּאָוקאַן ,אָבער קיינמאָל גייט אַנכערד".
טועסדיי ַס זענען פֿאַר בייגיקיי ַט :עס איז קיין געלעכטער אין זיי ַענדיק פאַרביסן .מיר אַלע באַקומען שטעלן אין אונדזער
וועגן און נאָך עס איז ַא גוט זאַך צו זיי ַן עפענען צו ניי ַ געדאנקען .עס קענען זיין מער שפּאַס ווי זיי ַענדיק אין ַא
רעדערשפּורַ .א עפענען מיינונג לעץ דער געלעכטער אין .דינסטיק געדאַנק" :די בוים אַז בענדס אין די ווינט טוט נישט
ברעכן".
וועדנעסדיי ַס זענען פֿאַר גראַטיטודע :א גוט וועג צו פילן צאָרעדיק איז צו שטענדיק טראַכטן איר דאַרפֿן עפּעס מער צו
מאַכן איר צופרידןַ .א שטעלונג פון דאנקבארקייט ברענגט קלאָרקיי ַט און געלעכטער .מיטוואך געדאַנק" :ווי איר גיין
דורך לעבן ,לאָזן דעם שטענדיק זיין דיין ציל :האַלטן דיין אויג אויף די פּעמפּיקל און נישט אויף די לעכער!"
טהורסדיי ַס זענען פֿאַר קינדנעסס :מיינט פון וועגן צו העלפן מאַכן די אנדערע מענטש ס לעבן אַ ביסל גרינגער .פּשוט
גוטהאַרציקיי ַט קען זיי ַן די מערסט וויטאַל שליסל צו די רעטעניש פון ווי מענטשלעך ביינגז קענען לעבן מיט יעדער
אנדערער אין שלום ,און קער רעכט פֿאַר דעם פּלאַנעט מיר אַלע טיילן .דאנערשטיק געדאַנק" :די פיר פון
גוטהאַרציקיי ַט קריייץ געזונט באציונגען און קהל קאַנעקשאַנז און ינספּיירז מענטשן צו פאָרן גוטהאַרציקיי ַט אויף צו
אנדערע".
פרידיי ַס זענען פֿאַר מחילה :פאָרגיווענעסס מיטל לעטינג גיין פון צארן .געפינען ַא וועג צו זען די וואס האָבן שאַטן איר

אין די ניי ַ ליכט פון ראַכמאָנעס .ריליסינג צארן מאכט איר כעלטיער און אָפּענס אַרויף צימער אין דיין האַרץ פֿאַר מער
געלעכטער .פרייטיק געדאַנק" :איך קיינמאָל האַלטן ַא פאַריבל וויי ַל בשעת איך בין זיי ַענדיק בייז די אנדערע באָכער
איז אויס דאַנסינג!" )באַדי כאַקיט(
וויקענדז זענען פֿאַר שאָקאָלאַד :ממש ,געדענקען צו עסן עטלעכע שאָקאָלאַד אָדער קיין אנדערע באַליבט עסנוואַרג.
מעטאַפאָריקלי ,געדענקען צו נעמען ציי ַט פֿאַר פריי ַע ציי ַט ,פאַרגעניגן ,אָפּרו" ,זיס" זאכן .אָפּרוטעג געדאַנק" :א
שלעכט טאָג פישעריי ַ ביץ ַא גוט טאָג ארבעטן".
סדר די בוך & זשורנאַל פֿאַר "גוט-כאַרטאַד לעבעדיקע" ,דורך סטיוו ווילסאָן ,מיט אַ אַנדערש ינספּיראַציע צו העלפן
איר פירונג יעדער טאָג פון די יאָר ביי ַ http://www.worldlaughtertour.com

Nʼátyẕ: Dʼs ʼyz ʼa qʼámṗywtʻr - dzşʻnʻryytʼad
̄
ʼybʻrzʻẕwng. Pʼar dy pwl ʻnglyş ʼybʻrzʻẕwng, ʼádʻr p̄ ʼar qyyn ʼndʻrʻ şprʼkn, şyqn ʻ- ṗʼást bʻtn ẕw
Steve@worldlaughtertour.Com

gwt -kʼartʼad lʻbʻdyqʻ (tm)
dwrk styww wwylsʼán © 2001-2015 kl hzkwywţ şmwrwţ
gyy dy zʻqs dyyly ṗrʼaqtysʻs ẕw pʼarhytn kʼardʼanyng pwn dy ʼatʼatwdz ʼwn ẕw hʼábn mʻr
bʻpyyrʻş myyndsʻẕ, gʻpyln, ʼwn ynʻrʼaqşʼanz bʼazyrt ʼwyp mʼádʻrn wwysnşʼap̄ t ʼwn ʼltʻ ẖkmh,
dʼás ştymwng - ʼáltʻryng ṗrʼágrʼam ʼyz gryng ʼwn şṗʼas. ʼánhyybn myt myndpwlnʻss, gʻdʻnqʻn
wwʼás pyr dy tʼág ʼyz" p̄ ʼar" . Yʻdʻr tʼág, wwʻn ʼyr zʻn ʼa gʻlʻgnhyyt, nʻmʻn ʻtlʻkʻ ʼaqẕyʻ ẕw tʼán
dy pyr p̄ ʼar ʼaz tʼág, nʼár tʼán ʻs! Dyyn ʼaqşʼanz wwʻt wwʻrn gʻwwwynhyytn ʼwn dʻmʼált dʻr
nʼatyrlʻk wwʻg ʼyr lʻbn dyyn lʻbn. Ẕy dʻm p̄ ʼar wwy qlyyn wwy 5 mynwt yʻdʻr tʼág. Hʼaltn ʼa
ṗşwt zşwrnʼal wwʻgn ʻs. Bʼld ʼyr wwʻt zyyn dʻrştwynt ẕw gʻpynʻn ʼaz ʼyr lʼakn mʻr, zʻnʻn mʻr
pryylʻk& ʼáṗtymystyş, ʼwn pyln bʻsʻr ʼyn ʼalgʻmyyn.
Wwʻn ʼyr zʻnʻn myyndpʼal pwn qyyn pwn dy ṗrʼaqtʼasʼaz ʼwn dy ʼángʻnʻm gʻpyln zyy brʻngʻn,
ʼyr qʻnʻn zʼágn zyk, " ʼyz nyt ʻs grwys ʼaz ʼyk pyln glyqlʻk ʼyẕt! Rʻkt ʼyẕt, dʻm ʼyz zyyaʻndyq
stʼárd ʼyn myyn mʼark, www ʻs dzşʼáyns myyn ʼndʻrʻ mʼáwmʼanẕ pwn qlʼárqyyat. Dy grʻsʻrʻ dy
byblyʼátʻq ʼwn şṗyyaklʻr pwn ṗʼásytywwyty ʼyn myyn mʼark, dy gryngʻr ʻs wwʻt zyyn p̄ ʼar myr
ẕw ẕwtryt ʻs byya wwʻt. "
Mʼándyyas zʻnʻn p̄ ʼar qʼamṗlʼamʻnẕ: Dʼs mnẕẖ ʼwndzʻr tʻndʻnẕ ẕw qrytyqyrn ʼwn zyyn
dzşʼadzşmʻnʼal pwn ʼndʻrʻ, wwʼás rʼabz ʼwndz pwn gʻlʻktʻr. Qwqn p̄ ʼar dy gwt ʼyn ʼndʻrʻ, zʼágn
zyy wwʻgn ʻs, ʼwn ʼyr zʼl nʼár swp ʼarwyp lʼapyng ẕwzʼamʻn. Mʼntyq gʻdʼanq: " ʼa myn wwʼárt
ʼáp̄ t gyyt ʼansṗʼáwqʼan, ʼábʻr qyynmʼál gyyt ʼankʻrd. "
Twʻsdyyas zʻnʻn p̄ ʼar byygyqyyat: ʻs ʼyz qyyn gʻlʻktʻr ʼyn zyyaʻndyq pʼarbysn. Myr ʼalʻ
bʼaqwmʻn ştʻln ʼyn ʼwndzʻr wwʻgn ʼwn nʼák ʻs ʼyz ʼa gwt zʼak ẕw zyyan ʻpʻnʻn ẕw nyya
gʻdʼnqʻn. ʻs qʻnʻn zyyn mʻr şṗʼas wwy zyyaʻndyq ʼyn ʼa rʻdʻrşṗwr. ʼa ʻpʻnʻn myynwng lʻẕ dʻr
gʻlʻktʻr ʼyn. Dynstyq gʻdʼanq: " Dy bwym ʼaz bʻnds ʼyn dy wwynt twt nyşt brʻkn. "
Wwʻdnʻsdyyas zʻnʻn p̄ ʼar grʼatytwdʻ: ʼ gwt wwʻg ẕw pyln ẕʼárʻdyq ʼyz ẕw ştʻndyq trʼaktn ʼyr
dʼarp̄ n ʻṗʻs mʻr ẕw mʼakn ʼyr ẕwprydn. ʼa ştʻlwng pwn dʼnqbʼrqyyt brʻngt qlʼárqyyat ʼwn
gʻlʻktʻr. Mytwwʼk gʻdʼanq: " Wwy ʼyr gyyn dwrk lʻbn, lʼázn dʻm ştʻndyq zyyn dyyn ẕyl: Hʼaltn
dyyn ʼwyg ʼwyp dy ṗʻmṗyql ʼwn nyşt ʼwyp dy lʻkʻr! "
Thwrsdyyas zʻnʻn p̄ ʼar qyndnʻss: Myynt pwn wwʻgn ẕw hʻlpn mʼakn dy ʼndʻrʻ mʻntş s lʻbn ʼa

bysl gryngʻr. Ṗşwt gwthʼarẕyqyyat qʻn zyyan dy mʻrst wwytʼal şlysl ẕw dy rʻtʻnyş pwn wwy
mʻntşlʻk byyngz qʻnʻn lʻbn myt yʻdʻr ʼndʻrʻr ʼyn şlwm, ʼwn qʻr rʻkt p̄ ʼar dʻm ṗlʼanʻt myr ʼalʻ
tyyln. Dʼnʻrştyq gʻdʼanq: " Dy pyr pwn gwthʼarẕyqyyat qryyyẕ gʻzwnt bʼẕywngʻn ʼwn qhl
qʼanʻqşʼanz ʼwn ynsṗyyrz mʻntşn ẕw pʼárn gwthʼarẕyqyyat ʼwyp ẕw ʼndʻrʻ. "
Prydyyas zʻnʻn p̄ ʼar mẖylh: Pʼárgywwʻnʻss mytl lʻtyng gyyn pwn ẕʼrn. Gʻpynʻn ʼa wwʻg ẕw
zʻn dy wwʼs hʼábn şʼatn ʼyr ʼyn dy nyya lykt pwn rʼakmʼánʻs. Rylysyng ẕʼrn mʼkt ʼyr kʻltyʻr ʼwn
ʼáṗʻns ʼarwyp ẕymʻr ʼyn dyyn hʼarẕ p̄ ʼar mʻr gʻlʻktʻr. Pryytyq gʻdʼanq: " ʼyk qyynmʼál hʼaltn ʼa
pʼarybl wwyyal bşʻţ ʼyk byn zyyaʻndyq byyz dy ʼndʻrʻ bʼákʻr ʼyz ʼwys dʼansyng! " (Bʼady
kʼaqyt)
wwyqʻndz zʻnʻn p̄ ʼar şʼáqʼálʼad: Mmş, gʻdʻnqʻn ẕw ʻsn ʻtlʻkʻ şʼáqʼálʼad ʼádʻr qyyn ʼndʻrʻ
bʼalybt ʻsnwwʼarg. Mʻtʼapʼáryqly, gʻdʻnqʻn ẕw nʻmʻn ẕyyat p̄ ʼar pryyaʻ ẕyyat, pʼargʻnygn,
ʼáṗrw, " zys" zʼkn. ʼáṗrwtʻg gʻdʼanq: " ʼ şlʻkt tʼág pyşʻryya byẕ ʼa gwt tʼág ʼrbʻtn. "
Sdr dy bwk& zşwrnʼal p̄ ʼar" gwt -kʼartʼad lʻbʻdyqʻ" , dwrk styww wwylsʼán, myt ʼa ʼandʻrş
ynsṗyrʼaẕyʻ ẕw hʻlpn ʼyr pyrwng yʻdʻr tʼág pwn dy yʼár byya
http://Www.Worldlaughtertour.Com

