
TO  

ΞΩΤΙΚΟ 
Ξ Α Ν Α Χ Τ Υ Π Α

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 

2017

WWW .POS I T I VE JUNK IE .COM

TETAΡΤΗ

6    Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η

ΠΕΜΠΤΗ

7  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η

ΣΑΒΒΑΤΟ
9  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η

ΚΥΡΙΑΚΗ

1 0  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Η

Καλημερα!! 

19 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Τα ξωτικά τρελαίνονται να 

χαμογελάνε ! 
Σημερα 

χαμογέλασε σε όσο πιο πολύ κόσμο 

μπορείς !!  
Ξερεις τι άλλο θα είχε πάρα πολύ 

πλάκα ? Να γράψεις ένα πολύ ωραίο 

μήνυμα και να το βάλεις στη τσάντα 

ενός φίλου σου και να τον κάνεις και 
αυτόν να χαμογελάσει!! 

Όσο όμως αγαπάμε τους άλλους 
πρέπει να αγαπάμε και τον εαυτό μας 

Πες στον εαυτό σου λοιπόν 

"Σ'αγαπω!!" 

Καλημερα!! 

18 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Πόσο γρήγορα περνάει ο καίρος όπου 

να ναι θα είναι Χριστούγεννα!!! 

Θα μπορούσες άραγε σήμερα να 

φτιάξεις μια υπέροχη κάρτα 

 Αστέρακι ?  

Ή ακόμα και ένα σκέτο αστέρι θα ήταν 

υπέροχο για την οικογένεια σου ! Ένα 

για τον κάθενα. Να γράψεις μέσα γιατί 
ειναι τόσο αγαπημένοι σου και ένα 

λόγο που τους αγαπάς πολυ!! 

Μια όμορφη άσκηση για σήμερα είναι 
να κάνεις το αστέρι ! Ξάπλωσε στο 

πάτωμα και τέντωσε τα χέρια σου σαν 

ένα τεράστιο αστέρι! Πάρε βαθιές 
αναπνοές και νιώσε να στέλνεις ΦΩΣ 

σε όποιον το χρειάζεται !! 
 

Καλημερα!! 

17 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Μήπως θα ήθελες σήμερα να μπεις 
στη παρέα των ξωτικών ?Θα 

μπορούσες να πάρεις από το σούπερ 

μάρκετ κάτι 'εξτρα ώστε να το 

δωρίσεις σε ανθρώπους που πιθανόν 

να το χρειάζονται ! Συνήθως έχει 
κάποια μεγάλα καρότσια που τα 

μαζεύουν στα σουπερ μαρκετ!  
Φαντασου σήμερα οτι έχεις μια 

κόκκινη μύτη όπως ο Ρούντολφ! 

Δώσε τη προσοχή σου στη μύτη σου 

Πάρε μια βαθιά ανάσα και δες πόσο 

ζεστός αέρας βγαίνει από τη κόκκινη 

μυτούλα σου!! 

Μα δεν είναι πολυ χαλαρωτικό? 

 

Καλημερα!! 

16 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Σάββατο σήμερα! Τι καλά έχεις πάρα
πολύ χρόνο να παίξεις με τα 

παιχνίδια σου !  

Ξέρεις ομως θα σου πω ένα μυστικό 

όταν βοηθάς στο σπίτι τους κάνεις 
όλους πολύ χαρούμενους! Οπότε 

σήμερα να είσαι πολύ πολύ 

βοηθητικός!  
Μπορείς να βοηθήσεις με το φαγητό 

ή τα πιάτα, μπορείς να μαζέψεις τ α 

παιχνίδια σου ή να βοηθήσεις με το 

σούπερ μάρκετ ! 
Μα δεν σε κάνει να νιώθεις υπέροχα 

όταν βοηθάς??  

Καλημερα!! 

15 μέρες για τα Χριστούγεννα 

Το ξέρεις οτι καμία χιονονυφάδα 

δεν είναι ίδια με την άλλη?  Όλες 
έχουν διαφορετικό σχήμα και 
μέγεθος ! Ουαου!! Σαν εμάς 

δηλαδή! Κανένας δεν είναι ίδιος με 
τον άλλο είμαστε όλοι διαφορετικοί ! 
Και αυτό μας κάνει Μοναδικούς!  
Σήμερα λοιπόν να λες : " Είμαι 

μοναδικός όπως μια 

Χιονονυφάδα!!" 

Μιας και είναι κυριακή σήμερα 

μπορείς να χαλαρώσεις και να δεις 
μια τελεια ταινία με ποπκορν!! 

Τρελαίνομαι για Χριστουγεννιατικες 
ταινίες Εσυ?? 


