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Kdo ji má, tomu bude dáno 
a bude mít ještě více;

kdo ji nemá, tomu bude odňato 
i to, co má!
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POZNÁMKY Z VIDEA:



 Vděčnost je v našich životech nezastupitelná! Je to každé díky, které řekneme 
nebo procítíme. Je to každý úsměv, který rozdáme. Vděčnost je všude kolem 
nás a skrývá se také v maličkostech! Nebo možná právě v nich! Vidíte ji 
kolem sebe, když se rozhlédnete?

Je to dnešní den. Tento okamžik. Jsou to oči, které každé ráno otevřeme, 
abychom viděly ty nádherné barvy. Postel, ve které se probudíme a osoba, 
která je tam s námi, protože si dobrovolně vybrala tam být!

Vděčnost je klíčem ke štěstí! Tím nejdůležitějším, který vám otevírá dveře ke 
šťastnému a naplněnému životu.

Vyjadřujeme ji denně, když říkáme slova díků. Ve většině případů když 
něco dostáváme - když nám někdo pomůže, dá dárek, uvaří jídlo, otevře 
dveře, dá květinu. Oním „díky“ dáváme danému gestu nebo službě hodnotu, 
ukazujeme, jak moc to pro nás znamená.

Tuto formu vděčnosti, projevujeme druhým lidem, ale co sobě? Kdy 
naposledy jste prokázala vděčnost sama sobě? Kdy jste usínala s pocitem 
„Wow! To jsem toho dneska dokázala!“ namísto „Ach jo, zase jsem 
nestihla takových věcí! Jsem fakt neschopná!“..? To jsou ty momenty, které 
nás dostávají do neustálého stresu. Do pozice soupeření, srovnávání a 
nedostatečného sebepřijetí a sebeocenění. Jak často dokážete poděkovat sama 
sobě za to, jaká jste?

V minulém kurzu „Hubnutí začíná v hlavě“ měli jeho účastníci 5 minut na 
vypsání všeho, za co jsou vděčni! Všichni se jednohlasně shodli, že je tolik 
věcí, za které můžeme být vděčni. Pouhých 5 minut.. Zvláštní, že všichni po 
minutě skončili! Nevěděli, co dál psát!

Poté jsme si procházeli jejich list vděčnosti. Asi není překvapením, že všichni 
psali obecné věci jako rodina, děti, manžel/manželka, práce, peníze, .. .

Víte co, pojďme si to zkusit společně - vemte si tužku a papír a napište seznam 
věcí, za které jste vděčná. Pište cokoliv vás napadne. Až budete mít, položte 

tužku a seznam si přečtěte.



Za co jsem vděčná:



Co je na vašem listu vděčnosti a jak dlouho vám jeho napsání trvalo?

Pojďme se na to teď podívat trochu hlouběji a opravdu porozumět tomu, co 
to vděčnost je.

Ta vděčnost, o které mluvím, totiž není pouze slůvko děkuji v situacích, ve 
kterých se to vyžaduje! Je to pocit, emoce, je to způsob, podle kterého žijeme 
každý, každičký jeden den! Něco tak neobyčejného - a přesto je pro jejich 
„obyčejnost“ přehlížíme. Maličkosti. Malé, a přesto tak velké, věci!

Ztratila jsi se? Tady je pár příkladů:

Je to slunce. Jsou to stromy; nádherná příroda, díky které máme šanci vidět 
čtyři roční období; chodidla, které nám umožňují chodit, běhat, skákat; zuby, 
které jsou zdravé; oči, které vidí tolik nádherných barev; jídlo, které nám dává 
enerii; úsměv, který nic nestojí a dokáže toho změnit tolik. Síla, kterou máš 
uvnitř sebe a jsi schopna čehokoliv! Možnost volby, vzdělání. Ta neuvěřitelná 
technika, díky které si můžeme ve tmě rozsvítit, uchovat jídlo v chladu nebo 
si uvařit oběd, umýt se teplou vodou a tou studenou opláchnout obličej.

Velmi často čekáme na ony velké věci, protože žijeme v domnění, že jen ty 
nás mohou udělat šťastné. Ale sledovaly jste někdy dítě? Jeho pozornosti 
neunikne nic, pozoruje, poznává, má radost, baví se. Není to proto, že je malé 
nebo hloupé a ještě nic nepochopilo. Ba naopak! Chápe to, co my jsme zapo-
mněly. Je vděčné! Vděčné za ty malé / velké věci!

Jakmile jsme vděčné jen tehdy, kdy něco dostaneme, znamená to, že jsme si 
postavily své štěstí a pocit cítit se dobře a obdarována pouze v momentě, kdy 
se nám ho dostává zvenčí. A nemůžeme tak být nikdy opravdově vděčné a 
šťastné!

Pojďme si uvést věci na pravou míru - neznamená to, že je špatné být vděčná 
za lidi ve vašem životě, za to, co pro nás dělají! To vůbec ne, ba naopak, to
je obrovsky důležité! Buďtě vděčná za svého partnera / manžela a najděte co 
nejvíce důvodů proč tomu tak je - umí vás rozesmát, dělá ty nejlepší míchaná 
vajíčka, vždy vás podpoří, dá vám pusu každé ráno, když odchází do práce? 
Vidíte? Jsou to maličkosti, které dělají váš vztah výjimečný :)



     Vděčností ukazujeme respekt ke svému životu

Velmi lehce nás totiž strhne rutina každodenních povinností –> stres, práce 
.. a najednou zjistíme, že si užíváme jen ty speciální dny. Týden dovolené 
nebo nějaké další speciální události, na které se nezapomíná! Ale upřímně, 
kolik takových dní - z těch 365 je?

Jak trénovat vděčnost si ukážeme zítra, ale chtěla bych poukázat na jednu 
věc, protože ji znám ze své vlastní zkušenosti, kdy jsem si každý den plnila 
svou sklenici vděčnosti malými papírky a tím to pro mne končilo, považovala 
jsem se za vděčného člověka. Ale tak to není!

Ať už si zvolíte jakékoliv cvičení, na dobu podle vlastního uvážení, vždy si 
pamatujte, že záleží na tom, co děláte po zbytek dne, tedy dalších 23hodin a x 
minut! To je totiž to, co se počítá.

Pokud strávíte každé ráno 10 minut psaním listu vděčnosti, ale po zbytek 
dne si budete stěžovat na počasí, na provoz, na jídlo nebo na cokoliv dalšího, 
znamená to, že onu vděčnost zase oddalujete.

Opakem vděčnosti je totiž nevděčnost = stěžování si.

Možná máte nějaké kilo navíc nebo větší nos či zuby od sebe, ale jste zdravá! 
Máte pravidelnou menstruaci, fungují vám smysly jako čich, hmat, sluch. 
Máte krásné, funkční tělo - můžete chodit, běhat, vařit. Pokud se budete 
neustále soustředit na to, co je špatně, nikdy nebudete mít tu možnost se do 
sebe zamilovat! Nezapomínejte, že kam vkládáte svou pozornost, to se vám 
vrací. 

Kdyby tento kurz nyní skončil a tohle bylo vše, co byste si
odnesly, myslím, že by to bylo naprosto dostačující! Víc vědět ani 
nepotřebujete, protože až se naučíte být vděčné - opravdu vděčné! A to 
celý den, nejen pár minut během cvičení vděčnosti, teprve pak objevíte 
krásy života, které jsou tak prosté a jednoduché, ale přitom tak magické a 
obrovské! Možná je to klišé, ale pokud budete vděčné za maličkosti, pak 
nemůžete být nešťastné :)
  



Benefity vděčnosti
Existuje desítky studií, které byly na vděčnost zpracovány. Všechny se shodují 

v následujících bodech a to na několika úrovních:

1. Emoční
 Lepší pocity
 Vyšší stupeň odpočinku 
 Odolnější
 Bez pocitů závisti
 Šťastnější vzpomínky

2. Sociální
 Lepší vztahy
 Milejší
 Hlubší partnerský vztah 
 Zdravější manželství

3. Práce
 Lepší vztahy na pracovišti 
 Dosahování cílů
 Rozhodnost
 Zvýšení produktivity

4. Zdraví
 Kvalitnější spánek
 Méně nemocí
 Více pohybu 
 Mnohem více energie

5. Osobní
 Více spirituality
 Nárůst sebevědomí
 Méně sobeckosti
 Optimističtější
 Méně materiálně založený (= nepotřebujete tolik věcí!)



Deník vděčnosti
Proč je deník vděčnosti uveden jako první? Robert A.Emmons, který studuje 
vděčnost a je brán za takové guru vděnosti uvádí právě zapisování si vděč-
nos- ti jako jednu z nejpodstatněších věcích. A tady jsou důvody proč:

1.  Psaní (vypisování) pomáhá se více otevřít a dává vám možnost po-
znat samu sebe více do hloubky a také

2.  Pokud bude psát pravidelně, pomáhá vám to v budování disciplíny!  
A ta je důležitá proč? K dosažení výsledků :))

Správně - deník vděčnosti - stejně jako ostatní cvičení jsou potřeba dělat 
denně. A opět jsme u 10 minut. Jak řekl Tony Robbins „Kdo nemá 10 minut, 
nemá život“ :)

A ještě jedna věc. Možná si říkáte, jak nejefektivněji si zapisovat do svého de-
níku. Univerzita v jižní Kalifornii (USC) udělala studii, která trvala 10 týdnů 
a byla postavena na denním zapisování si do deníku vděčnosti.

První skupina měla za úkol napsat každý den 5 úplně obecných věcí, za které 
jsou vděčni (za přítele, za rodinu, za barák, za auto, za práci)

Druhá skupina psala jen jednu věc, o které ale napsala dalších 5 vět (Jsem 
vděčná za svou práci, protože 1. mi dá možnost svobody a cestování 2. je to 
zároveň můj největší koníček 3. každé ráno vstávám a těším se, co mě čeká 4. 
dává mi možnost rozvíjet se 5. jsem díky ní  nančně zabezpečena

A třetí psala v čem jsou lepší než ostatní.. (Mám rychlé nohy... :-D)

Tak co myslíte, která na tom byla nejlépe? Samozřejmě ta druhá, protože už 
jen najít důvody vám dá možnost opravdu se zastavit a procítit vděčnost! Být 
specifické, to je ten klíč! Vše rozepsat do nejmenších detailů. A opravdu stačí 
jen jedna věc, nemusí jich být deset :)



Předmět vděčnosti
Pokud jste četly knihu Tajemství, možná si pamatujete na kamínek vděčnosti. 
Přijde mi to jako geniální nápad, jak mít vděčnost stále na paměti.

Je to jednoduché, najděte si jeden předmět, něco, co se vám opravdu líbí, co 
máte ráda. Dejte si s jeho hledáním čas. Pokud si zvolíte kamínek, jděte do 
přírody a najděte takový, který se vám líbí - tvarem, barvou, velikostí. Může to 
být ale i cokoliv dalšího - prstýnek, náramek, tužka, talisman, ... .

Dejte si ho do kabelky, peněženky, postavte na ledničku nebo třeba stůl
v kanceláři - prostě mějte váš předmět vděčnosti na místě, na kterém jste 
nejčastěji, aby byl stále na očích. Pokaždé, když ho uvidíte, myslete na jednu 
věc, za kterou jste právě teď věčná.

Sklenice vděčnosti
Sklenice vděčnosti je jednoduché a účinné cvičení - protože když vstanete a 
uvidíte ji na vašem nočním stolku, musíte prostě něco udělat, tedy naplnit ji o 
další papírek :)

Budete potřebovat jednu sklenici (nějakou pěknou, kterou si můžete třeby 
i podle sebe ozdobit - pokud si vyberete zrovna tohle cvičení jako to, které 
budete dělat). Pokud máte, dejte si ji na noční stolek - důvod už víte :)

Každé ráno si sedněte na postel a přemýšlejte o 1 - 3 věcech, za které jste 
vděčná. Napište si je na papírek a ještě předtím, než je vložíte do sklenice, 
řekněte si pár důvodů PROČ jste za ně vděčná.

Pak je dejte do sklenice a můžete vstávat :)

TIP: Připište také datum, je zajímavé se po čase podívat, za co jste byla který 
den v roce vděčná.



Zhodnocení dne
Konečně nějaké cvičení, které je večer, co říkáte? Upřímně si myslím, že 
kvůli tomuto cvičení jsem byla v Indii! :)) Já ho totiž úplně miluji!

Tak tady je:

Každý večer, když budete ležet v posteli a zároveň těsně předtím, než půjdete 
spát, si projděte celý den. Co jste dělala, co jedla,díky čemu jste sama na sebe 
pyšná, .. . A následně si vybavte věci, za které jste vděčná - ať už co se vám 
povedlo, nebo co vám dalo nějakou lekci, něco naučilo. A odevzdejte to. Náš 
guru popisoval toto cvičení jako odevzdání všeho, co máte, včetně ega. Další 
den začínáte s „čistým stolem“.

Tip: Pokud je na onom dni něco, co jste udělala a nejraději byste to vyma-
zala, nahraďte své chování tím, které byste chtěla v dané situaci mít a s tím 
také uzavřete svůj den.

3 věci každé ráno
Pokud se vám někdy stane, že opravdu nebudete mít čas na psaní ani žádná 
jiná cvičení - zaspíte, nebo někam odjíždíte. Tohle je takové krizové cvičení 
:) Dělá se během chvíle, kdy si čistíte zuby a nemáte tak čas na další věci.

Zatímco si čistíte zuby, zavřete oči a zaměřte se na 3 věci. Ale úplně ty 
nejobyčejnější. Na ty, které jsou pro vás tak přirozené, že na ně normálně 
ani nemyslíte. Příklad? Za zubní pastu, která vám dává svěží dech, za teplou 
vodu, za jemný kartáček, který je tak citlivý k vaším zubům, za zdravé zuby 
či dásně (i když zdravé nejsou - ony budou!)



Vděčnost v těžkých situacích
Tak a tohle je jedno z nejdůležitějších cvičení! Možná není tak efektivní, mož-
ná ho ani nepoužijete tak často, ALE je zásadní!

Velmi často bereme ty věci, při kterých se necítíme dobře, jako něco špatného. 
Říkáme jim negativní a nechceme je ve svých životech. Mnohdy předstíráme, 
že se nedějí. Prostě se o nich nemluví, nepřiznávají se! (Ano, vím, jsou tací, 
kteří o nich mluví příliš často, jenže protože si stěžují na vše v životě, je pro ně 
daleko zásadnější deník vděčnosti)

Nicméně tu jsou a mají své důležité a nezastupitelné místo! Většina lidí od-
povídá na tyto chvíle - když se o nich rozhodnou mluvit - lítostí. Začnou se 
litovat „Proč zrovna já? Proč se tohle musí stát vždycky jenom mě? Co dělám 
špatně?“!

Znáte to? Neodsuzujte se! Není důvod, velmi často si totiž tohle chování ani 
neuvědomujeme! Pokud je vaše upřímná odpověď ano, gratuluji! Opravdu. Ne 
každý je schopný si to přiznat! Tohle cvičení vám může pomoci.

Vlastně je jednoduché! Jeho kouzlo spočívá v tom, že místo toho, abyste si řek-
la „Proč zase já“, zamyslíte se nad tím, za co můžete být v oné situaci vděčná.
Uvedu vám příklad na úplně jednoduché věci, která nemá s těžkou situací nic 
společného, ale možná takové chvíle zažíváme častěji.

Zaspala jsem. Měla jsem ten den spoustu práce, proto jsem si sbalila věci a šla 
pracovat. Vzala jsem s sebou odpadky, že je vyhodím. Jenže jsem se zabouchla 
v místosti s popelnicí a nešlo mi se dostat ven. Nejdříve mě popadla obrovská 
panika, jenže pak jsem si sedla a byla vděčná, za čas, který mám sama pro 
sebe. A upřímně? Už dlouho jsem se sama sobě tak nenasmála :)

Mohla jsem se rozhodnout být ve stresu a litovat se! Ale k čemu by mi to bylo?

Takže: Co vám může daná situace naučit? Za co v ní můžete být vděčni? Co je 
na ni dobrého? A jak mi může pomoci?



JAK FORMULOVAT VDĚČNOST?

Děkuji za .... 
Jsem vděčná za ... 

Užívám si ...
Vždy v přítomném okamžiku.

MŮJ TIP: Když jsem s vděčností začínala a opakovala si věty typu „Děkuji 
za dnešní den“, nefungovalo to. Nikdy jsem nic necítila. Když jsem ale 
začala vděčnost zařazovat do své meditace, pochopila jsem konečně její 
smysl. Pro- to vám doporučuji nejdříve najít nějakou pohodlnou pozici 
(ve které se bude soustředit:) ) zavřít oči a zaměřit se na dech. Uvědomit 
si zvuky, které slyšíte, své pocity, jak vám je, kam a jak dýcháte. A až poté 
začít s vděčností.

MŮŽU BÝT VDĚČNÁ ZA NĚCO, CO JEŠTĚ NEMÁM?

Ano, naprosto! Vlastně je to jedna z věcí, jak si do života můžete při-
táhnout ještě více! Poděkováním za to, že už to máte. Už přeci víte, jak 
funguje naše mysl. Náš mozek neví, co je skutečné a co ne. Pokud budete 
vděčné za věci, které chcete ve svém životě, ale ještě tam nejsou, je to jed-
na z nejrychlejších
cest, jak je přitáhnout!

MŮŽU UDĚLAT CHYBU A TÍM BLOKOVAT VDĚČNOST?

Ne, nebojte :) Není to pouze o slovech, která použijete, ale také o poci-
tech, které máte. A pokud si nejste s něčím jistá, do fóra nebo mně :)

CO KDYŽ MI ANI JEDNO CVIČENÍ NEVYHOVUJE?

I to se může stát! Během 6 týdnů si každé cvičení na pár dní vyzkoušíme, 
abyste opravdu mohla říci „tohle není pro mne“ - vždy vám přijde e-mail 
:) Zítra dostanete meditaci vděčnosti, což je další metoda, která je velmi 
efektnivní.



JEDNOTLIVÁ CVIČENÍ A MÁ ZKUŠENOST

Deník vděčnosti   1 (super) - 5 (hrůza)

Předmět vděčnosti    1 - 5

Sklenice vděčnosti    1 - 5

Zhodnocení dne    1 - 5

3 věci každé ráno    1 - 5

Vděčnost v těžkých situacích   1 - 5



Další poznámky:


