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Najdôležitejšia vec, ktorú môžete urobiť preto, 
aby ste žili šťastnejší, naplnenejší a bohatší život, 

je vypestovať si zvyk dennej vďačnosti.

Pozývame vás teraz na cestu dlhú 10 dní, 
počas ktorých si tento zvyk vytvoríte.
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Táto kniha patrí: 

Ako sa odmením, keď vytrvám v dennej vďačnosti 10 dní: 



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...  

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Tajomstvo umenia, ako sa pohnúť vpred, je začať. 
Tajomstvo začiatku je v správnom rozložení 

zložitých a veľkých úloh na menšie, 
zvládnuteľnejšie, a takými začať.

- Mark Twain -

       /      /20      Dátum 

Ako používať knihu 10 dní vďačnosti

15   3      17

Som vďačný za krásny nový deň. 

Ďakujem, že mám pri sebe podporujúcu partnerku. 

Som vďačný, že dnešné stretnutie s klientom išlo

 podľa plánov a vyriešili sme zamotanú situáciu. 

Som vďačný, že mám výborne vyvinutú vytrvalosť. 

Ďakujem za výbornú včerajšiu večeru. 

Dnes budem s radosťou pristupovať k tomu, čo príde.

Ľavú stranu 
vypíšte ráno, 
keď sa zobudíte.

Buďte vďačný/á 
aj za veci, ktoré 
chcete pritiahnuť 
do svojho života, 
akoby sa už boli 
stali.

Napíšte, na čo 
sa chcete dnes 
sústrediť. Môže to 
byť vlastnosť, cieľ 
či dôležitá úloha.

Krátka 
vizualizácia 
úspešného dňa 
pre posilnenie 
vášho zámeru.

Ako postupujem:
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Večerná prechádzka po meste.

Pochvala od kolegov.

Hneď ráno zavolať pánovi Novákovi.

Krásne počasie.

Nespokojný zákazník.

Pravú stranu vypíšte 
večer predtým, 
ako pôjdete spať.

Spomeňte si na 
to, čo bolo dnes 
pozitívne.

Zapíšte si všetko, 
čo „musíte“ držať 
v hlave, alebo čo 
chcete zanechať.

Nechajte odísť 
všetko, čo vás 
hnevá, a naplánujte 
si krásny nový deň.

Sledujte, ako postupujete 
na ceste 10 dní vďačnosti.

3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 1. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Tajomstvo umenia, ako sa pohnúť vpred, je začať. 
Tajomstvo začiatku je v správnom rozložení 

zložitých a veľkých úloh na menšie, 
zvládnuteľnejšie, a takými začať.

- Mark Twain -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:
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3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 1. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Keď som začal byť vďačný za to, 
čo mám, zmenil sa mi celý život. 

- Willie Nelson -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:
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3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 2. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Daj každému dňu šancu, 
aby sa stal najkrajším dňom v tvojom živote.

- Mark Twain -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:
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3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 3. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Ak sa sústredíte na to, aby ste našli 
niečo dobré v každej situácii, 

zistíte, že váš život bude odrazu plný 
vďačnosti – pocitu, ktorý vyživuje dušu.

- Harold Kushner -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:

5 10



3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 4. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Na minútu vyjdite von, ostaňte stáť v tichosti, 
pozrite sa na nebo a rozjímajte, aký je život úžasný. 

- Neznámy autor -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:

5 10



3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 5. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Gratulujeme!

Prvých 5 dní je za vami.

Už 5 dní ste si úspešne vytvárali 

            zvyk každodennej 

Už 5 dní ste boli úspešný/á.
 Ide vám to skvele.

Môžete sa pochváliť a odmeniť
 sa za svoje nasadenie a vytrvalosť.

vďačnosti. 



10 dní vďačnosti

Ako ďalej?

Prichádza čas, keď ľudia zvyknú poľaviť zo svojich 
predsavzatí. Preto je teraz dôležité, aby ste si znovu 
pripomenuli, prečo ste sa pred pár dňami rozhodli 
vydať na túto cestu za dennou vďačnosťou.

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť si zvyk každodennej
vďačnosti?

Pozrite sa, akú odmenu ste si sľúbili, keď vytrváte 
10 dní. Je pre vás motivujúca? Ak nie je, zmeňte ju.

Prvých 5 dní ste zvládli výborne. Odteraz 
sa každý deň rozhodnite, že si budete písať vďačnosť 
ešte jeden deň a potom  ďalší deň a  ďalší deň.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Vydržte! Každý deň, týždeň, mesiac sa zlepšujete. 
Raz prídete na spôsob, ako zvládať veci, 

ktoré sa spočiatku zdali neuskutočniteľné.
- Frank Bettger -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:
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3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 6. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Bez vďačnosti nemôžete použiť veľkú silu,
 pretože to vďačnosť vás spája so silou.

- Wallace D. Wattles -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:
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3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 7. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Deň bez smiechu je premárnený deň.
- Charlie Chaplin -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:
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3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 8. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Ak máte dojem, že sa vám niečoho nedostáva, 
okamžite to poskytnite prvému, koho stretnete.

- Eckhart Tolle -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:
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3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 9. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Dnes ďakujem za...

Čo je dnes pre mňa dôležité?
Dnes sa zameriavam na:

Na chvíľu si zatvorte oči a predstavte si,
ako úspešne dosahujete svoj dnešný zámer.

Všetko, čo robíš, rob so srdcom.
- Neznámy autor -

       /      /20      Dátum 

Ako postupujem:
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3 veci, ktoré mi dnes urobili radosť:

Vyprázdnite svoju myseľ
Myšlienky, ktoré okupujú vašu myseľ a chcete ich nechať 
odísť, aby ste mali pokojný spánok.

1.

2.

3.

10 dní vďačnosti 10. deň

Na chvíľu si zatvorte oči
S vďakou v srdci pošlite lásku tým, ktorí vás hnevajú.

Predstavte si, ako zajtrajší deň prebieha presne 
podľa vašich predstáv.



10 dní vďačnosti

Gratulujeme!

Dokázali ste to!
10 dní pracujete na tom,

 aby ste boli vďačný/á každý deň. 

Ste na dobrej ceste 

vytvoriť si z vďačnosti nový zvyk 

a zmeniť tak svoje myslenie a svoj svet.

Môžete sa pochváliť a odmeniť
 sa za svoje nasadenie a vytrvalosť.

10. deň  vďačnosti. 
Práve ste dokončili svoj



Ako ďalej?

Počas 10-dňovej cesty za vďačnosťou ste položili základy pre váš 
nový zvyk každodennej vďačnosti. Toto však nie je koniec...

Hovorí sa, že trvá minimálne 21 – 30 dní, kým si z niečoho 
vytvoríte skutočný návyk a až keď niečo opakujete 90 dní 
za sebou, tak až potom vám to zostane na celý život.

Pozývame vás preto na cestu vďačnosti dlhú 101 dní, počas 
ktorých vás budeme sprevádzať, aby ste si úspešne vytvorili 
nielen nový zvyk, ale aj nový spôsob myslenia a pohľadu 
na svet, ktorý vám vydrží veľmi dlho.

Objednajte si denník 101 dní vďačnosti ešte dnes.


