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NEWSLETTER/ jesień

Lekcje
tematyczne

Wyjeżdzasz na misję
- 10 lekcji
poświęconych
podróży może
przygotuje Cię na
wyjazd.

Drodzy studenci!
Dla większości z Was wakacje zakończyły się de nitywnie wraz z pierwszym
dzwonkiem lub inauguracją roku akademickiego. Niektórzy zmienili miejsce
zamieszkania, zostały powierzone Wam nowe zadania, inni jeszcze zmienili
pracę. Nie zmieniło się jedno - nadal uczymy się online wspólnie ( przecież i ja
od Was się uczę). To jest dla mnie źródło radości i mobilizacji.
Początek jesieni niesie jeszcze jedno wyzwanie. Jesienne poranki, popołudnia i wieczory
nie zawsze sprzyjają nauce. Dlatego tym bardziej dziękuję za każdy wysiłek i każde
zadanie domowe :) Gdziekolwiek będziecie tej jesieni - życzę Wam tego, co najlepsze.
Oczywiście wszystkim moim uczniom - błogosławieństwa na te jesienne dni.
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MOTYWACJA

PRACA

ROZMOWA

Im wyższa, tym łatwiej
się uczy. Warto zapisać
swoją motywację oraz
cel nauki.

Nawet najlepsza
motywacja nie zastąpi
pracy własnej.

Trudno Ci się uczy?
Koniecznie powiedz
dlaczego. Możemy wtedy

szukać lepszego rozwiązania.
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Kurs od podstaw

Nie trzeba wiele,
żeby rozpocząć
mówić. Już po
pierwszych kilku
lekcjach zaczynasz
mówić pełnymi
zdaniami.
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Sztuka dziękczynienia,
czyli The Art of
Gratitude
Bezpłatny lek na zniechęcenie.
Tak można by nazwać dziękczynienie.
Szczególnie przydatny lek na pełne obowiązków
jesienne pochmurne dni. Im pochmurniej, tym
więcej go trzeba. Dziękczynienie może pokonać
nawet najbardziej niekorzystny biomet.
Po angielsku : gratitude, thanksgiving,
thankfulness
“When you sit down to eat, pray. When you eat
bread, do so thanking Him for being so
generous to you. If you drink wine, be mindful
of Him who has given it to you for your
pleasure and as a relief in sickness. When you
dress, thank Him for His kindness in providing
you with clothes. When you look at the sky and
the beauty of the stars, throw yourself at God’s
feet and adore Him who in His wisdom has
arranged things in this way. Similarly, when
the sun goes down and when it rises, when you
are asleep or awake, give thanks to God, who
created and arranged all things for your
benefit, to have you know, love and praise their
Creator.”

Słowniczek:
Generous - hojny
Relief - ulga
Provide - dostarczać, zaopatrzyć
Wisdom - mądrość

— St. Basil the Great, from Homily V. In
martyrem Julittam.

POLECANA LEKTURA: ROWAN WILLIAMS : SILENCE AND HONEY
CAKES
Dla tych z Was, którzy czują się na siłach i chcą poczytać coś w języku
angielskim polecam bardzo ciekawą pozycję Rowan’a Williamsa.
“SIlence and Honey Cakes.” Tytuł nawiązuje do apoftegmatu ojców
pustyni o jednym z ojców. Jest to książka przybliżająca postaci ojców
pustyni jednocześnie wskazująca na pewien styl życia, myślenia o
naszym tu i teraz. Poniżej znajdziecie link do fragmentu książki na
YouTube.
https://youtu.be/oWywa6YdeCs
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