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TUTAJ ZNAJDZIESZ PARĘ INFORMACJI NA TEMAT 
POZYTYWNEGO MYŚLENIA ORAZ WSKAZÓWKI 

DOTYCZĄCE KULTURY W WIRTUALNYM ŚWIECIE

„Rozumienie jest trudne, dlatego 
większość ludzi ocenia.”

Carl Gustav Jung

WŁĄCZ POZYTYWNE MYŚLENIE

• Uśmiechaj się do siebie i innych.
• Nie zakładaj z góry, że inni chcą źle. Zawsze próbuj

wyjaśnić sytuację. Od Twojego podejścia wiele zależy.
• Nie uciekaj przed krytyką, ale wykorzystuj ją do tego,

co możesz poprawić.
• Zachowuj balans między pracą a czasem tylko dla

Ciebie oraz Twoich bliskich.
• Bądź otwarty na zmiany, odważny, nie bój się

ryzykować.
• Unikaj ludzi, którzy bezustannie

narzekają. Najłatwiej bowiem
obarczać odpowiedzialnością za
swoje niepowodzenia innych.

• Zaproś do swojego domu więcej
kolorów. Może jakiś kolorowy obraz
lub jedna ściana w ładnym kolorze?

• Kiedy spotyka Cię nieprzyjemność,
pytaj zawsze: „Co w tej sytuacji jest
dobrego? Jakie wnioski mogę
wykorzystać na przyszłość? Czego
mnie ta sytuacja nauczyła?”.

• Nie słuchaj ani nie oglądaj przed
snem wiadomości. Zapewnij sobie
spokojny sen i odpoczynek.

• Nie porównuj się do innych - chora
rywalizacja jest wyniszczająca. Lepiej
skupić się na własnym rozwoju.



INTERNETOWE SKRÓTY, czyli jak zrozumieć 
zlepek różnych liter :-)
- BTW – przy okazji/nawiasem mówiąc
- ASAP – tak szybko, jak to możliwe
- FAQ – najczęściej zadawane pytania
- IMO – moim zdaniem/w mojej opinii
- THX - dziękuję
- OMG – o mój Boże
- KK – szybsza wersja „ok”, zgodzenie się z czymś
- IDK/NW – nie wiem
- ZW – zaraz wracam 
- 4U – dla Ciebie
- LOL – śmieje się na głos

Nie hejtuj
To od nas zależy, czy dyskusja w internecie będzie 
merytoryczna i kulturalna. Nawet jeśli ktoś skrytykuje 
Ciebie, pamiętaj, że nie musisz odpowiadać w tym      
samym tonie.

Nie przesadzaj z CAPS LOCKiem
Osoby piszące całe zdania wielkimi literami są 
postrzegane jako krzyczące lub rozkazujące. A przecież 
nikt z nas nie lubi kiedy podnosi się na niego głos. 

NETYKIETA, CZYLI JAK BYĆ KULTURALNYM W INTERNECIE:

Zachowaj umiar w używaniu emotikonek
Emotikonki są świetnym narzędziem, aby 
wzmocnić przekaz wypowiedzi lub 
zasygnalizować swoje emocje. Należy 
jednak pamiętać, że są one tylko 
dodatkiem, a ich nadmiar jest 
denerwujący dla odbiorcy.

Pamiętaj, bądź kulturalny w życiu codziennym oraz wirtualnym! To, że inni Cię nie widzą, nie znaczy, że możesz 
zachowywać się jak cham :-)

Korzystaj z wyszukiwarek
Jeśli chcesz zadać proste pytanie, sprawdź najpierw czy 
wcześniej ktoś tego nie zrobił. Oszczędzi to czas zarówno 
Tobie, jak i innym użytkownikom. Uniknie się również 
niepotrzebnego zamieszania.

Nie publikuj prywatnych informacji 
(zarówno swoich jak i innych ludzi)
W internecie jest sporo oszustów, którzy mogą prywatne 
dane innych wykorzystać w niecnych celach. 

Szanuj prawa autorskie
Przed publikacją na swoim profilu np. zdjęcia z internetu, 
zapytaj autora o zgodę. Jeśli nie ma takiej możliwości, pod 
materiałem umieść informacje o twórcy/źródle.


