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''KAKO V ŽIVLJENJE ZAČETI VNAŠATI MALE SPREMEMBE'' 

Dan 5 – Bodi hvaležen za vse, kar si in kar imaš 

 

Zaslužiš si željo tvojega srca.. zapomni si to!!  

Zaslužiš si jo.. 

 

 
 

Kaj pa, če bi kar bili srečni, radostni in hvaležni življenju v tem trenutku - zdaj? 

Kako .. kaj pa se je zgodilo .. zakaj..? 

Zakaj pa ne..? 

 

Večina ljudi rabi zunanje razloge za srečo in radost in veselje, pa jim pravim:  

''Ste šli danes sami v kopalnico brez tuje pomoči?''  

''Imate možnost popiti požirek vode iz potoka, ki jih je v Sloveniji nešteto?'' 

''Ste vdihnili zrak, ki je najčistejši na tem svetu in ali ste znali biti hvaležni za ta vdih? 

Za vdih, ki se nikdar več ne ponovi..?'' 

 

Ste ali niste? 

 

Če ne znate biti hvaležni za to, potem, se opravičujem, ampak niste vredni, da bi 

dobili več. In tudi če boste dobili, tega ne boste cenili in boste morda tisto celo 

izgubili. 

Lahko boste imeli vse, kar si boste morda poželeli, ampak srečni ne boste znali biti, 

če ne boste znali videti osnovnega.. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Qd9zQEoXBE#action=share
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''KAKO V ŽIVLJENJE ZAČETI VNAŠATI MALE SPREMEMBE'' 

Novega jutra, ki se samo za vas prebudi.. 

Sonca, ki sije prav vsak dan, čeprav je v naših življenjih nebo včasih oblačno.. 

Kosa, ki zapoje pod vašim oknom.. 

Osvežilne sape, ki zvečer zaveje iz gora in ohladi pregreto telo.. 

Telesa, ki vas vsak dan brez ugovora nosi naokoli.. 

Strehe, ki jo imate nad glavo ter objema vašega doma.. 

Hrane, ki se vsak dan šibi na vaši mizi.. 

Ljudi, ki so okoli vas in vam vrnejo nasmeh, ko se jim nasmejete vi.. 

Diha, brez katerega življenja ni.. 

 

Tako zanimivo je, da večino naših življenj preživimo v iskanju nečesa izven sebe.  

In upamo, da bomo srečni, ko bomo tisto našli. 

 

Ampak vse, kar iščeš, popotnik, že nosiš v sebi.. 

 

Čeprav moraš iti včasih na konec sveta, da ugotoviš, da je vse že od nekdaj v tebi.. 

Samo spomniti se zopet moraš..  

 

Osvojiti moraš nov način razmišljanja,  

preden boš želel osvojiti nov način biti. 

 

Ko se začne nov dan, se mu nasmej s hvaležnostjo. Poglej drobne trenutke, ki delajo tvoje 

življenje živo. Kadar v tvoje življenje pride tema, bodi prvi, ki vanjo posvetiš s svojo lučjo. 

Kadar se srečaš z nepravičnostjo, bodi prvi, ki jo zavračaš. Kadar se ti nekaj zdi težko, stori to 

vseeno. Ko te življenje spravi na kolena, vstani, otresi prah iz sebe in stopi naprej. In kadar 

vse kaže, da ni več upanja, bodi drzen in ga najdi v sebi. Čeprav si od svoje poti utrujen, 

vseeno ne odnehaj in hodi dalje. Prišli bodo težki časi, ampak ti bodi močnejši. In čeprav si bil 

v življenju morda že razočaran, dovoli si življenje vendarle ljubiti. Kadar srečaš nekoga, ki mu 

je težko, pozabi nase in mu pomagaj. In če se izgubi, mu podaj roko in mu pomagaj znova 

najti pot. Kadar se tvoje poti z nekom križajo, bodi prvi, ki mu nameniš nasmeh. Ko pa se 

počutiš radostnega in si srečen, osrečuj tudi druge. In ko se zvečer uležeš v posteljo in ko se 

dan konča, začuti v sebi hvaležnost, da si uspel narediti vse, kar je bilo v tvoji moči in mirno 

zaspi. Drzni si biti srečen, čeprav je včasih vse naokoli sivina - ves čas, si drzni biti ti. 
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''KAKO V ŽIVLJENJE ZAČETI VNAŠATI MALE SPREMEMBE'' 

Vaja za dan 5 – opazovanje sebe 

 

Skušaj samo sedeti v tišini – brez da bi se sproščal, izrekal hvaležnost ali razmišljal – 

samo bodi. In se zavedaj sebe ter vsega, kar je v tebi. Skušaj biti hvaležen za vsako 

izkušnjo, tako lepo kot malo manj lepo, ki si jo v življenju dobil.  

Kajti to te je izgradilo, da si danes tukaj.  

Da bereš te besede in si to kar si.  

 

Lahka vaja, pa vendar tako zelo težka. 

 

Vaja za vsak dan – izražanje hvaležnosti 

 
1. Vsako jutro se najprej spomni 3 (ali več) stvari, za katere si v svojem življenju hvaležen 

in res dovoli, da te spreletijo občutki hvaležnosti. Bodi hvaležen za vsako stvar vsaj 3 

minute ali več.  

2. Potem se umiri in se popolnoma sprosti (vsaj nekaj minut) in prosi za vodstvo. Če 

imaš vprašanje, bo odgovor prišel vedno – samo poslušaj. 

3. Pošlji ljubezen vsem tistim ljudem, ki te morda motijo ali so te prizadeli ali morda 

užalostili.  

 

Skušajte izvajati to vajo VSAK DAN in opazili boste spremembe, ki se bodo začele 

dogajati v vašem življenju. 

 

Vprašanja 

 

1. Se upaš odpovedati svojim pričakovanjem in svojim željam z zavedanjem, da šele ko si za stvari 

in ljudi v življenju resnično hvaležen, da šele potem tega v življenje dobiš še več? 

2. Ali sprejemaš samega sebe kljub napakam, ki si jih v preteklosti morda storil?  

3. Bi glede tega kaj spremenil?  

4. Ali se zavedaš dejstva, da te je vse to pripeljalo do tega, kar danes si? 

 

Če ne boš znal biti hvaležen za tisto, kar imaš,  

potem nikdar ne boš dobil tistega, kar si želiš.. 

 


