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WSTĘP
Witaj, błyskotliwa osobo! Chcę pokazać ci wyjątkowy sposób  

na zmianę twojego nastawienia na pozytywne – takie, które in-

spiruje do niezmąconego szczęścia, radosnego katharsis i niepo-

hamowanej bezczelności. Na kolejnych stronach będziesz mieć 

okazję, żeby przestać pieprzyć głupoty i zachwycić się swo-

ją wyjątkową siłą, małymi dziwactwami i ogólną zajebistością. 

Wszystko po to, abyś mogła wywiesić girlandy i z radością uczcić 

całą dobrą karmę wokół ciebie. 

Pokonaj tę przyjazną ścieżkę budowania pozytywnego nasta-

wienia w taki sposób, w jaki chcesz. Możesz wertować stronę  

po stronie albo przeskakiwać z miejsca na miejsce. Staraj się 

skupić na każdym temacie najlepiej jak potrafisz, niezależnie  

od tego, czy uznasz go za poważny czy głupi. Nikt nie lubi kłam-

czuchów, więc odpowiadaj szczerze! Z cholerną dozą energii, 

odrobiną pogody ducha i zdrową dawką wulgaryzmów uwolnij się 

od głupot i ciesz się tym, co przed tobą.

Wskak
uj, woda 

jest o
błędnie rześka! 
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WSZYSCY MAMY ZŁE DNI. 
Zrób listę tego, co cię dzisiaj denerwowało.

Teraz wykreśl wszystko  

I POWIEDZ TYM RZECZOM, 
ŻEBY SIĘ PIEPRZYŁY. 

Zrób kolejną listę – tego, co sprawiło, że ten dzień był wspaniały.

WDYCHAJ 
SIŁĘ, 

WYDYCHAJ 
GŁUPOTY.
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POSTAW SOBIE CELE i JE ROZWAL.
Panujesz nad światem.

Wypisz 5 rzeczy, dzięki którym jesteś  

CHOLERNIE WYJĄTKOWA.

Wstań
, błyszcz i rozwal system.

„Kiedy podchodzisz do drzwi możliwości  
– nie pukaj. Rozpieprz je, 
uśmiechnij się i przedstaw” 

—DWAYNE JOHNSON
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