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K A S  Y R A

D Ė K I N G U M A S ?

Dėkingumas paprastai yra suprantamas kaip pasakymas ‚ačiū‘ dažniausiai

kitam žmogui, už įteiktą dovaną, padarytą paslaugą, pasakytą komplimentą.

Su tokiu suvokimu mes užaugame ir jis ir lieka toks siauras, ypač jei

nepraktikuojame religijos (labai daug religijų kalba apie dėkingumą plačiąja

prasme ir jo mokina). 

Tačiau dėkingumas tai ne tik ‚ačiū‘ – dėkingumas yra pozityvus jausmas, kurį

tu jauti ilgiau nei pasakius ačiū, nes jauti prasmę ir vertini tą daiktą, žmogų,

situaciją, akimirką ar bet ką kita. 

Harvardo medicinos fakulteto pateikiamas apibrėžimas:

Dėkingumas yra dėkingas jausmas ir  įvertinimas už gaunamus
apčiuopiamus ar nematerialius dalykus. Su dėkingumu žmonės pripažįsta
savo gyvenimo gerumą. Dėkingumas padeda užmegzti ryšį su kuo nors
didesniu nei jie patys – su kitais žmonėmis, gamta ar aukštesne jėga. 

Dėkingumo apibrėžimų yra labai daug, bet mums šis labai patinka, nes labai

aiškiai įvardinama, kad dėkingas gali būti ne tik už dovanas, daiktus, bet ir

nematerialius dalykus – ir vėlgi, paminint apibrėžime gamtą ir aukštesnes

jėgas, iškart galvoje kyla užuominų, kad dėkingas gali būti tikrai ir ne tik už

paslaugas, pagalbą ar dovanas, bet ir už labai paprastus dalykus ar didelius

dvasinius.

Daugiau apie tai kalbėsime ir pavyzdžių tikrai pateiksime kituose skyriuose.

Išskiriamos dvi dėkingumo stadijos. Pasak dr. Robert Emmons:

1.     Visų pirma ateina pripažinimas, kad kažkas gero yra ar atsirado Tavo

gyvenime. Jausdami dėkingumą, mes sakome ‚taip‘ gyvenimui, mus

užplūsta jausmas, kad gyvenimas yra gražus, kad gyventi verta, kad mūsų

gyvenimas turtingas (ne materialiąja prasme).

2.     Dalis dėkingumo yra pripažinti, kad kai kurie gerumo šaltiniai yra ne

mumyse, o kažkur kitur aplinkoje – galime būti dėkingi kitiems žmonėms,

gyvūnams, pasauliui. Taigi antroje stadijoje ateina suvokimas kam iš tiesų

turime būti dėkingi. 

Tik mes norime pabrėžti – dėkingi galima būti ir sau, ir turėtume būti ir sau –

o dar svarbiau, turėtume būti dėkingi už daug visai elementarių dalykų.
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K A S  Y R A

D Ė K I N G U M A S ? - 2

Dėkingumas yra nuostabus jausmas – tikras dėkingumas nereikalauja nieko

atgal. Tikras dėkingumas yra labai gilus ir platus jausmas. Radome tokį labai

gražų pavyzdį –  jei koks nors žmogus liūdi, o Tu jam parašai gražų raštelį ar

žinutę – žinom, visų pirma kyla mintis, dėkingas turėtų jaustis raštelį gavęs –

nes Tu jį ar ją pradžiuginai, BET čia ir pamatom visą dėkingumo jausmo plotį

– dėkingas esi TU – nes tas žmogus yra Tavo aplinkoje, nes Tu turi ką

paguosti, nes tas žmogus egzistuoja ir jūs turite ryšį. Svarbu – šitoje

situacijoje tikrai dėkingas žmogus nesitiki raštelio atgal – t.y. gera paguosti

kitą, bet nesitiki, kad tas žmogus puls Tau rašyti atgal. 

Kai supranti, kad gali džiaugtis, kad atėjo pavasaris, gali džiaugtis, kad Tavo

šalyje nėra karinių konfliktų, džiaugtis, kad gyveni patogų gyvenimą – už

visus šitus dalykus iš tiesų gali būti dėkingas kiekvieną dieną. Kai pradėsi

vertinti tai, kad duota, kas lyg automatiškai tau priskirta, tačiau, kai pagalvoji,

tikrai nėra duotai daliai pasaulio žmonių – gyvenimas iškart atrodys

gražesnis. Taip pat, kai pradedi suvokti, kad gali būti dėkingas net už saulėtą

dieną – juk nesitikėsi, kad saulė už Tavo dėkingumą kitą dieną švies ryškiau,

tad mažiau tikėsiesi atgal ir iš žmonių, kuriems padarai gražų poelgį (kaip ta

žinutė).

Dėkingumą aukština ne tik religijos (dėkingumas vienaip ar kitaip

skatinamas budaizme, krikščionybėje, islame, judaizme), apie jas rašė

Ciceronas, Seneka, Adamas Smitas, Sartras ir kiti. Žinom, kad gali atrodyti,

jog dėkingumas yra XXI amžiaus mada, naujas išmislas kaip parduoti

dėkingumo žurnalų, kaip kažką išmintingo parašyti instagrame, bet apie

dėkingumą rašoma jau daugiau nei 2000 metų – tai yra labai sena idėja ir

praktika.

Dar 1970 metais Maslow išskyrė dėkingumą kaip vieną iš svarbių dalių gerai

psichologinei savijautai. O kai baigiantis XX amžiui Amerikos Psichologijos

Asociacijos prezidentas paskelbė, jog nuo šiol reiktų koncentruotis ne į

įvairius psichologinius sutrikimus, o kaip tik į pozityviąją psichologijos pusę

– ypač padaugėjo straipsnių ir tyrimų būtent šia linkme. Buvo išskirtos 24

žmogaus charakterio savybės, kurios žmonėms padeda gyventi prasmingą ir

iš esmės laimingą gyvenimą. Dėkingumas yra viena iš labiausiai ištirtų šio

sąrašo savybių.

 



K A S  Y R A

D Ė K I N G U M A S ? - 3

2014 metais buvo suorganizuotas Dėkingumo suvažiavimas, kuriame

dalyvavo įvairių sričių specialistai. Jau tada mokslininkai išskyrė labai svarbią

rolę dėkingumui, kurią jis užima žmonių gyvenime – pagerina gyvenimo

kokybę darbe, mokykloje, studijose, santykiuose. 

Nuolatinis dėkingumo praktikavimas -ar tą darai natūraliai, nes to išmokai

dar vaikystėje, ar užsiimi dėkingumo praktikomis – kelia laimės jausmą

(Dickens, 2017). Taip pat, praktikuojantys dėkingumą jaučia didesnį

pasitenkinimą gyvenimu, didesnę prasmę ir netgi didesnį produktyvumą

(Emmons ir Crumpler, 2000). 

Ką reiškia praktikuoti dėkingumą?

Daugkur mūsų tekste rasi žodžius ‘praktikuoti dėkingumą’, ‘praktikuojantys

dėkingumą’ ir panašius – tai reiškia sąmoningai užsiimti dėkingumo veikla,

pavyzdžiui, tokia, kokias mes siūlome. Arba daryti tai nesąmoningai, turint

tokį išlavintą mąstymą, vertinti tai, ką turi, ar tai, ką gyvenimas duoda. 

Iškart užbėgsim už akių – dėkingumą GALIMA išlavinti, jeigu nesi dar nuo

vaikystės išmokusi (-ęs) tiesiog džiaugtis tuo, ką turi, tikrai gali to išmokti.

 

 



K A S  Y R A

D Ė K I N G U M A S  M U M S ?

Mums dėkingumas yra labai šiltas, gilus ir platus jausmas. 

Norėdamos papasakoti, norim pasiūlyti prisiminti kada Tu buvai iš tiesų

kažkam dėkinga – ar prisimeni TĄ jausmą? Jaučiantis dėkingai atkeliauja ir

kiti jausmai – saugumo, pasitenkinimo, kyla pozitiyvių minčių, atrodo akys

pašviesėja, šypsena atsiranda veide, galvoje mintys susiaurėja – dingsta

rūpesčiai, nerimas, atrodo viskas gražu ir „taip faina“.

Nepagalvokit, kad mes įgimtai dėkingos, taip išmokytos ir išugdytos – mes

kartu su Tavim jaukinsimės naujas dėkingumo praktikas. Tiesa, dėkingumo

svarbą jau seniai suprantam, jį praktikuodavome paprastuoju būdu – tiesiog

stengiantis prisiminti gerus dalykus. Bet to tikrai per mažai. 

Dėkingumą praktikuoti galima kiekvieną mielą dieną, dėkingumos mintis

galima išsiugydyti – tą ir norime pasiekti su šia programos dalimi. 

Dėkingumo praktikas darysime visus šiuos metus – esame įsitikinusios, kad

vieno mėnesio pakeisti mąstymui neužtenka.  Mes jaučiamės dėkingos už

atsiradusias galimybes, už mūsų susikaupimą ir drąsą, už metų laikus

Lietuvoje, už saulėtą dieną, už lietingą dieną, už pasivaikščiojimą, už

draugių žinutes, už gražius santykius šeimoje, už taiką Lietuvoje, už tai, kad

esame moterys, už turimus tėvus, už skanią kavą, už laiką knygos skaitymui,

už skaniai kvepiančią žvakę, už ritualą vonioje, už praeivio šypseną, už

gražius žodžius iš pirkėjo, už močiutės šypseną, kai per karantiną palieki jai

staigmeną prie durų ir pamojuoji per langą, už sustabdytą laiką ir

saviizoliaciją, už visas keliones, kurios mūsų vistiek laukia, viena už kitą.

 

Kuo daugiau dalykų priimsime ne kaip duotybę, o kaip dovaną – tuo labiau

apdovanotas mums atrodys mūsų gyvenimas – ar supranti? Jei dėkingumo

jausmas Tave aplanko tik tada, kai labai pasiseka darbe, kaip laimi loterijoje

didžiulį prizą, kai išvažiuoji į tolimą ilgą kelionę – tai pati supranti, kad tokių

akimirkų gyvenime labai mažai. Taip ir gyveni laukdamas tos ‚laimės

paukštės‘. Bet kai pradedi galvoti, kad ne – ne visi gali sau leist kavos

puoduką ryte, ne visi gali sau leisti vakare kad ir 20 minučių su knyga, ne visi

turi artimuosius, ne visi turi vaikus, ne visi turi darbus, ne visi turi tokius

darbus, kaip tavo, ne visi turi galimybių siekti daugiau, ne visi mato žiemą..

Kai suvoki, kad daug dalykų Tau gal ir įprasti nuo vaikystės, bet kitiems

tikrai tikrai nebūtinai.
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K A S  Y R A

D Ė K I N G U M A S  

M U M S ? - 2

Visai nesusijusioje knygoje Faktų galia (beje, labai gera knyga) parašytoje

Hans Rosling, rašoma apie visuomenės lygius pagal pajamas – 1 lygis- 1-2

doleriai per dieną, antras lygis – 2-8 doleriai per dieną. Viso yra 4 lygiai (3

lygis – 16 dolerių, o 4 lygis – nuo 32 dolerių). Iš pradžių nesupratome, kodėl

išskirta du lygiai – 1-2 ir 2-8 dolerių per dieną, juk abiem atvejais gyvenimas

labai sudėtingas. Bet knygos autorius ir labai aiškiai paaiškina – pasaulyje

gyvenimas gerėja ir kasmet vis mažiau žmonių lieka gyvenančių 1-2 dolerių

lygyje, ir priduria, kad mums – gyvenantiems 4-tame lygyje atrodo labai

sunku gyventi tiek su 1, tiek su 2, tiek su 4 doleriais, o žmonėms

gyvenantiems su 1 doleriu dvigubas ar dar didesnis pajamų padidėjimas

reiškia labai daug: jis galbūt jau turės dviratį ir į darbą ne eis kelis kilometrus

pėsčiomis, o važiuos kad ir senu, aplūžusiu bet dviračiu, maistą gamins ne

ant laužo, o galbūt jau turės dujų balionėlį, kuriuo kartasi galės pasiruošti

valgyt, valgis jau bus ne tik viena ir pati užsiauginta košė, bet ir viena kita

daržovė. Vandenį turbūt jau galės nuvažiuoti pasisemti su dviračiu, o ne eis

pėsčiomis iki kito kaimo šulinio. 

O kur mes semiamės vandenį? 

Ir kur pas mus virtuvėje stovi dujų balionėlis? 

Kaip atrodo mūsų namai? 

Kuo mes važiuojame į darbą? 

Taip, jei nori – gali liūdėti, kad kažkas į darbą atvažiuoja su Porsche, o tu tik

su Opel, o bet tačiau – liūdėsi taip visą gyvenimą, nes jei neišmoksi vertinti

to, ką turi – visada bus naujesnis ar geresnis Porsche, kurio visada trūks iki

laimės. 

Taigi, visa tai mes puikiai suprantame, bet mums pačioms trūksta tų

priminimų kasdien. Kartais užsisukam rutinoje ir atrodo nesiseka, blogai,

nesigauna, trūksta, negana... Bet jei kasdien sau primintume, už ką galime

būti dėkingos, tų susigalvotų

rūpesčių taip smarkiai sumažėtų. Juk kas tos problemos darbe? Ar jos

svarbiausios? Ar taip baisu, kad vaikai nekantrūs ir reikalauja dėmesio, kol tu

bandai dirbti iš namų? Ar tikrai tai yra toks jau blogas gyvenimas? 

Ne, ne ir dar 100 kartų NE. 

Išmokime mylėti kasdieną kartu ir sugebėti sakyti ačiū už visai mažus

dalykus.



M O K S L I N I A I

T Y R I M A I  I R  Į R O D Y M A I

Kiti dėkingumo privalumai: 

-gali padėti susirasti draugų. Vienas tyrimas parodė, kad padėkojus

naujam pažįstamui, jis vėliau bus labiau linkęs su Tavimi bendrauti.

-geriau susikaupia mokydamiesi ir lengviau išgyvena etapus, kai mokytis

sunku (tyrimas su studentais).

-tyrimas su 45 suaugusiais (McCraty ir kiti, 1998) parodė, kad

praktikavusiems dėkingumą 23% sumažėjo streso hormone kortizolio.

-dėkingumą praktikuojantys yra geresnės sveikatos. Dėkingi žmonės
mažiau skundžiasi skausmais, yra geresnės sveikatos būklės, dažniau

reguliariai spotuoja, reguliariai lankosi pas gydytojus. 

-rečiau serga depresija.

-labiau empatiški ir rodo mažiau agresijos.

-turi didesnę savikontrolę (De Steno ir kiti, 2014) 

-kūrybiškiau moka spręsti problemas (Howells 2012).

-geriau miega. 

-žmonės, kurie visada iš tos pozityvesnės pusės žvelgia į situacijas išgyvena

daugiau teigiamų emocijų, mažiau streso, turi sveikesnius santykius 

 Duckworth, Steen and Seligman 2005)

-jaučiasi laimingesni – Seligman, Steen ir Peterson (2005) – vieną savaitę

kasdien rašiusieji dėkingumo laiškus (dėkingumo praktimas, kai vieną

savaitę kasdien parašai po laišką žmogui, kuriam esi labai dėkingas tik nesi

tinkamai padėkojęs) – tyrimas parodė, kad 1 savaitę dariusieji šį pratimą,

jautėsi laimingesni 1 mėnesį. Įsivaizduokit jei tą darytumėt visą gyvenimą.

-stiprina santykius, tas veikia įvairiapusiškai – iš vienos pusės nuolat stiprini

santykius, kai vertini, ką kitas daro ar koks tas kitas žmogus yra, ir ypač,

kai tą pasakai, iš kitos pusės – vertindama (-as) ir mylėdama (-as) gyvenimą

tiesiog labiau džiaugiesi, esi geresnės nuotaikos, noriau bendrauji ir tą darai

teigiamai. (Haidt ir Gable, 2008)
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M O K S L I N I A I

T Y R I M A I  I R  Į R O D Y M A I

-  2

-turi aukštesnę savivertę. Iš vienos pusės, kai kasdien ne ‘ėdi’ save, ko

neturi, o džiaugiesi tuo, ką turi – žinoma, savivertė auga. Iš kitos pusės –

dėkingi žmonės moka labiau džiaugtis už kitus žmones ir mažiau save lygina

su kitais. 

-stipresni psichologiškai. Geriau išgyvena traumas, yra lankstesni sunkiose

gyvenimo situacijose. Pavyzdžiui, tyrimas atliktas su Vietnamo karo

veteranais parodė, kad žmonės su didesniu dėkingumo išgyveno mažesnį

potrauminį stresą.   

-Dr. Emmons ir Dr. McCullough 10 savaičių tyrimas parodė, kad žmonės,

kurie praktikavo dėkingumą tyrimo gale parodė daugiau pozityvumo daug
savo gyvenimo sričių.

 

 



Į S I T I K I N I M O  G A L I A

A R B A  Ž M O N Ė S -

V I E N A R A G I A I

Tie, kurie netiki magija, niekada jos ir nesuras. Roald Dahl

Esam 100 procentų įsitikinusios, kad ESI pagalvojusi (-ęs) apie kitą žmogų – kaip

gerai jis mąsto (na gal kitais žodžiais). Tikrai yra žmonių ir visi mes jų tokių smagių

ir fainų pažįstame – matai, jog žmogus kiekvienoje situacijoje matys ne problemą,

o galimybę arba galimybę išspręst problemą. Jie džiaugiasi mažais dalykais,

dažnai juokiasi garsiai, nesinervuoja kamščiuose ir apskritai, mes turim jiems

terminą – žmonės – vienaragiai. 

Žmonės vienaragiai yra paplitę visame pasaulyje, gyvena taip kaip ir mes, valgo

tą patį, atrodo taip pat, apsiperka ten pat, vaikšto ant tų pačių dviejų kojų – kuo jie

tokie ypatingi? Jie moka pakeisti perspektyvą ir į praktiškai viską žiūrėti teigiamai. 

Jų KERTINIS ĮSITIKINIMAS yra PASAULIS YRA GRAŽUS, GYVENIMAS
YRA GRAŽUS.  

Kai su tokia mintim atsikeli kiekvieną rytą – nenuostabu, kad visa dieną ieškosi

įrodymų savo kertiniam įsitikinimui. Džiaugiesi pamatytu gamtos lopinėliu,

paukščiuku, lietingu oru (nes proga išgert arbatos), skaniu sausainiu, vaiko

piešiniu, vyro šypsena, visai neblogai besigavusia vakariene, pusiau įveikta

užduotim darbe – realiai, pripažinkim, galima džiaugtis milijonu dalyku. 

BET kai Tavo kertinis įsitikinimas yra PASAULIS YRA NEGRAŽUS IR GYVENIMAS

YRA BLOGAS. Patikėk, rasi įrodymų, kad taip ir yra. Kamštis, atvėsusi kava,

kažkoks įtartinas vadovės žvilgsnis, neatrašyta draugės žinutė, eilė prie kasos, ne

toks skanus pyragas kaip praeitą kartą, vyro murzini batai, vaikų išmėtyti žaislai,…

tęsti?

Pirma ką turi suprasti:

1) Tu nesi kalta (-as), kad taip mąstai. 

2)  Tavo tėvai, mokytojai ar ką tik nori apkaltinti – irgi nėra kalti. 

3)   Gyvenimas irgi nėra kaltas. 

Paliekam tai – nori pakeisti požiūrį į pasaulį ir save? Pradėk nuo šitos minties:

AŠ GALIU PASIKEISTI

Nes Tu iš tiesų gali pasikeisti! 

Mes galime perprogramuoti savo smegenis, kad jos veiktų kitaip.
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A R  G A L I M A

D Ė K I N G U M O  I Š M O K T I ?

2005 m. mokslininkai Lyubomirsky, Sheldon ir Schkade išskyrė, jog polinkis į

laimės jausmą yra 50 procentų paveldimas, 10 procentų priklauso nuo

aplinkybių ir 40 procentų priklauso nuo sąmoningų veiksmų. Taigi, gimei

kaip gimei, tikim, kad ne visi pesimistai gimė laimingumo dugne, aplinkybės

gyvenime susiklostė vienaip, bet dar ir šiandien gali jas pakeisti, o

sąmoningus veiksmus, panele, tikrai gali susitvarkyti. 

Mokslininkai išskiria, jog skirtingomis dėkingumo praktikomis galima
dėkingumo išmokti. Nuolat užsiimant dėkingumo praktikomis didėja

laimės lygis, keičiasi gyvenimo gerovė, atsiranda daugiau pilnatvės jausmo.

Watkins ir kiti (2014) išskyrė, kad kasdienis gerų dalykų mintyse

peržiūrėjimas treniruoja smegenis ir padidina mūsų suvokiamų gerų dalykų

skaičių. 

Dėkingumas yra vadinamas įgūdžiu – nuostabu – kodėl? Nes įgūdį galima

ištreniruoti, tai nėra įgimtas dalykas. Yra pripažintų praktikų, kurios veikia ir

ugdo dėkingumą – dalis jų yra ir mūsų šioje laimingesnio gyvenimo dalyje! 

Dėkingumo GALI išmokti, o perskaičius, kokią naudą jis duoda– turėtų kilti

noras jo išmokti. Žinoma, išsiugdyti įprotį kitaip mąstyti, įgūdį jaustis

dėkingai už gyvenimo smulkmenas ir duotybes nėra taip lengva, o gal - iš

kitos pusės - netgi vis dėlto pakankamai lengva, tik reikia skirti tam laiko,

turėti valios tą daryti nuolat ir gana ilgai – pakeisti mąstymą tikrai neišeis per

21 dieną. 

Dėkingumas gali skirtis: 
-intesyvumu (kaip stipriai jautiesi dėkinga), 

-dažnumu (kaip dažnai jautiesi dėkinga), 

-platumu (už kiek skirtingų dalykų esi dėkinga),

-tankumu (kiek skirtingų dalykų ar žmonių gali priskirti vienam geram

dalykui).

Ką norime tuo pasakyti? 
Jeigu treniruosi save stipriau išgyventi dėkingumą, tą daryti gerokai

dažniau, padidinsi dalykų, už kuriuos esi dėkinga sąrašą ir praplėsi sąrašą tų,

kurie sukuria dalykus ar akimirkas, už kurias gali būti dėkinga – kaip

minimum padvigubinsi ar patrigubinsi savo kasdieninę laimę – 

ar ne nuostabu??
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D Ė K I N G U M O

P R A K T I K O S

Iš tiesų, pasakysim Tau – gali dėkingumą praktikuoti kaip tik nori. Mes esame

unikalūs ir nuostabūs žmonės, kuriems tinka ir patinka skirtingi dalykai.

Žinoma, norint pakeisti savo keliasdešimt metų (turbūt) formuotą mąstymą

reikės pastangų ir galbūt reikės pasistengti, perlipti per save ir daryti ne tai,

kas labiausiai patinka. Jei patinka vakare profilaktiškai paburbuliuoti prie

panoramos, atsiprašom, bet teks tą pakeisti. Jei nesi rašiusi (-ęs) dienoraščio,

bet viena iš efektyviausių dėkingumo praktikų yra būtent dienoraščio

rašymas – na teks pabandyti, juk tai dėl Tavęs! Ir Tavo pokyčio. 

Taigi sėkmingai veikiančios ir galinčios tau padėti praktikos yra:

DĖKINGUMO DIENORAŠTIS

1. Turbūt pigiausias ir paprasčiausias būdas tapti laimingesniu! Tik 5
minutės per dieną ir Tu greitai pajausi kaip Pasaulis keičiasi, nes keitiesi Tu.

Nebepastebėsi tiek juodų ar pilkų dalykų, pastebėsi daugiau grožio,

draugiškumo, gerumo, džiaugsies mažais dalykais ir kitų sėkme. Argi ne

atrodo nuostabu?

2. Pasirėmėme pozityvios psichologijos principais, psichologų patarimais ir

mūsų pačių patirtimi. Psichologai teigia – susikoncentravimas į teigiamus

dalykus veikia, žinoma, teigiamai. 

3. Neuroplastiškumas– kiekvienąkart abejodama (-as) ar pavyks, prisimink,

jog mūsų smegenys yra “lanksčios” – ką išmokai anksčiau gyvenime – gali
pakeisti. Gali iš tiesų pakeisti savo mąstymą ir, visiškai realu, - savy

gyvenimą. Juk dideli pokyčiai prasideda nuo mažų žingsnelių. 

4.  Niekada nerašei dienoraščio? Ne problema. Mes irgi nerašėm ir

užsispyrusiai iš pradžių sakėm – ir nerašysim. Keista, nejauku, nesigauna..

Tas irgi pakeičiama. Pagalvok – jei Tave nuo laimingesnio požiūrio į

gyvenimą skiria tik 5 minutės rašymo – juokinga, imk rašiklį ir pradėk. 

5. Geriausia– ryte ir vakare. Kaip valytis dantis – dukart per dieną, ryte ir

vakare. Ryte nusistatai požiūrį į dieną, o vakare permąstai, kas gero tą dieną

nutiko. Kaip žinomoje Dalai Lama citatoje – viena graži mintis ryte gali

pakeisti visą dieną. 
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D Ė K I N G U M O

P R A K T I K O S - 2

DĖKINGUMO DIENORAŠTIS

Esmė, kiekvieną dieną tiesiog parašyti bent 3 dalykus, už kuriuos esi tądien

dėkinga. Kaip ir rašėme – geriausia, ir ryte, ir vakare, bet jei tau priimtiniau

arba ryte, arba vakare – ir tai puiku. 

Pamatysi kaip vieną dieną tiesiog įrašysi tris dalykus, kitą dieną galbūt

aprašysi išsamiau, trečią dieną bus sunku išspausti bent vieną, o ketvirtą –

negalėsi nustot rašyt ir pildyti sarašo. Ir visa tai normalu – normalu ir jei

pirmas dienas ar net savaites apskritai jausiesi kaip ne savo kailyje – sėdėt ir

rašyt ačiū už paprastus dalykus. Bet įsitikinsi – viskas darysis vis natūraliau,

paprasčiau, priimtiniau, sklandžiau.

DĖKINGUMO LAIŠKAS

Dar viena mokslininkų išskiriama dėkingumo praktika, kuri teigiamai veikia

mūsų kasdienybę. Ir tai yra praktika, kuri stipriai gali paveikti tarpusavio

santykius. Mūsų pasiūlymas – kasdien gali rašyti laišką, bet galbūt greit

baigsis gavėjų sąrašas. 

Parašyk po 1 laišką į savaitę. 

Vienoje rekomendacijoje radome, kad reiktų išsirinkti žmogų, kuriam

nepasakai ačiū, nors turi už ką. O kitame šaltinyje radome pasiūlymą, kad

turime dėkoti labai daug kam, pasidaryti ilgiausią sąrašą ir dėkoti – mes

dažniausiai beveik visiems arba turbūt visiems per retai sakom ačiū, tikrai ne

už viską, kai kuriuos dalykus apskritai sunku paminėti pokalbyje, tam lauki

kažkokios nuostabios akimirkos su vaivorykštėm danguje, bet ta akimirka

metų metus ir neateina. 

Tad į savaitę bent po laišką – tai gali būti ilgas laiškas, tai gali būti vienos

pastraipos žinutė. Pradėk šeimos nariais, tada draugais, giminėm, pereik prie

tolimesnių žmonių – bendradarbių, buvusių bendradarbių, kaimynų, vaikų

mokytojų, mokyklos direktorių, gydytojų, kirpėjų, kepėjų, puikiai paslaugą

suteikusių žmonių – tas sąrašas – patikėk – gali būti toks ilgas. 



D Ė K I N G U M O

P R A K T I K O S - 3

DĖKINGUMO LAIŠKAS

Nuo jo ir gali pradėti – mes paruošėme tau paruoštuką – sąrašas žmonių,

kuriems gali padėkoti. Praktikos pradžioje prisėsk ir išbrauk tuos, kurių net

neturi (jei jau neturi brolio, jo ir neišrasi), bet nebrauk tų, kuriems nenori

dėkoti. 

Sustok. 

Vykdydama (-as) dėkinguma praktikas, pildydama (-as) dėkingumo

dienoraštį, pradėdama dėkingumo pokalbius, žiūrėk gal persigalvosi? Tavo

mąstymas pasikeis ir jei šiandien galvoji – kodėl turėčiau dėkoti mokyklos

direktorei ar savo kirpėjai – po mėnesio gal galvosi kitaip? 

Dar vienas dalykas – sąrašą papildyk, jis tikrai ne baigtinis jau vien dėl to,

kad tu galbūt turi ne vieną pusseserę, o šešias, turbūt turi ne vieną kolegą, o

daugiau jų – tad susipildyk pilnai ir nesukčiauk – kaip ir sakėm, nuoširdžiai

daromas pratimas keičia mūsų mąstymą ir požiūrį, žiūrėk po mėnesio ar

dviejų jau norėsi dėkoti daugiau žmonių – ir tai bus nuostabu – už tai galėsi

taip pat būti dėkinga.

Iš tiesų kitas pratimas gali būti pasiimti tų turimų žmonių sąrašą ir sugalvoti

bent po vieną dalyką, už ką galėtum padėkoti. Bent vieną. Patį mažiausią.

DĖKINGUMO POKALBIS

Turbo praktika, kuri yra kaip tas Head and Shoulders šampūnas – du

viename! Tokia praktika veiks ir Tave, ir Tavo pokalbio partnerį ar partnerius.

Vienas geriausių ritualų, kurį galima praktikuoti per šeimos vakarienę. O gal

per savaitgalio pusryčius. Kas gero nutiko šiandien? Šią savaitę? Mes

praktikuojame su savo šeimomis – patikėk, tokių įdomių dalykų išgirsti ir

sužinai. 

Mažesniems vaikams sudėtingiau išreikšti, jie sunkiau suvokia subjektyvius

dalykus, geras dalykas jiems yra smagus žaidimas, geras sapnas, skanūs

pietūs, bet tai jau pradžia! 



D Ė K I N G U M O

P R A K T I K O S - 4

DĖKINGUMO POKALBIS

Dar vienas šios praktikos privalumas – įprotį lavina visi, tad jei kurią dieną

pamirši – kažkas iš šeimos tą primins. Jei Tavo vaikai didesni ir galbūt

užsispyrusios paauglystės laikotarpyje – būk tas lašas, kur ‘lašas po lašo

akmenį pratašo”, nemesk praktikos dėl to, kad vaikas kelias dienas iš eilės

atsisako pasakyti bent vieną gerą dalyką. Sakykit tuos gerus dalykus, kas

galit – o nenorintys prisijungs. Mūsų šeimose tikrai visada atsiranda bent

vienas, kuris primena “mama, taigi reikia pasakyti gerus dalykus!”.

Dėkingumo pokalbis gali vykti ne tik išorine kryptimi – t.y. gali vardinti ne tik,

kas gero nutiko tą dieną, ką pamatei gražaus, o pasakyti gerus dalykus

vienas kitam. Ir nebūtinai už didelius žygdarbius, bet už uždarytas duris,

susidėtus daiktus, padengtą stalą, nupieštą piešinį, nupirktus produktus,

išdžiautus skalbinius. Tikrai tikrai rasi už ką padėkoti – pozityvi psichologija

veikia lyg vanduo augalui, padėkok už mažus dalykus – žmogus ne išleps, o

stiebsis aukštyn. 

Dėkingumo pokalbiai stiprina tarpusavio ryšius, kas stiprina
bendruomenišumo jausmą ir santykių harmoniją (Fredrickson, 2004).

PAPILDOMA IDĖJA: Dėkingumo taupyklė – pasistatykite namuose dėžutę, į

kurią mestumėt raštelius. Rašteliai gali būti paruošti ir gulėti ar sudėti šalia,

kiekvienas raštelis su fraze “Ačiū ….. už …….”. Galima dėkoti šeimos nariams,

dienai, saulei, draugui, kam tik nori arba kaip tik susikursit šeimos taisykles.

O smagumas tame, kad savaitės pabaigoje taupyklė atidaroma ir visi ačiū

perskaitomi. Šilta, smagu, gražu, prasmingas šeimos ritualas.



D Ė K I N G U M O

P R A K T I K O S - 5

POŽIŪRIO ĮSIVERTINIMAS

Ši praktika tirta su studentų grupėmis, jos esmė yra įsivertinti koks šiuo metu

yra Tavo požiūris į aplinką, Tavo aplinkinius ir Tave. Tą reikia padaryti

kritiškai, nors dažniausiai neprašom daryti nieko kritiško, bet šita praktika yra

naudinga jei naudosi ją NUOŠIRDŽIAI ir ATVIRAI. 

Apskritai Tavo požiūris į šį pokytį, jo įgyvendinimą turi būti maksimaliai

atviras – Tu privalai pripažinti, kai imiesi senųjų praktikų ir Tave užvaldo ne

tokios šviesios mintys, Tu privalai stengtis pajausti, kada Tavo pasirinkt

perspektyva žiūrėti į situaciją yra neigiama ir ar tikrai negali būti teigiamos ar

apskritai neutralios. Nesiūlom sėdint kamštyje ir vėluojant nuvežti vaikus į

mokyklą galvoti „kaip man pasisekė! VAU! Nerealiai!” – siūlom nesinervuoti ir

priimti situaciją tokią, kokia ji yra – jūs vėluojat, ką gali padaryti? Nieko. Gali

tiesiog be dūmų rūkstančių iš ausų ir keiksmų burnoje ar galvoje paklausyti

muzikos ir ramiai nutransportuoti vaikus.

Jei susirgai ar susirgo vaikai – tikrai nieko VAU ir FANTASTIŠKAI nerealaus,

bet – ar tai absoliučiai blogiausias dalykas, kas galėjo nutikti? Ne. Pasveiksi ir

pasveiks vaikai, pasidalinsi darbus, kažką atidėsi, nesulauksi svečių, gal

kažkur neiškeliausi – bet…ar tą savaitę ar dvi prisiminsi už 10 metų? Ne. Ar

vaikas greičiau pasveiks jei Tu nervuosiesi? Praktiškai beveik bet kokią

situaciją paėmus teigiamas požiūris yra geriau, ypač mokant savo vaikus. 

Prisimeni – 40 procentų yra mūsų veiksmai ir 10 procentų aplinka –

nemokyk neigiamų veiksmų ir nebūk neigiamo mokanti aplinka. Mokink

gyvenimui šypsotis ir išmok pati (pats) Bet pradėkim nuo mažų dalykų.

Taigi šios praktikos esmė – keliskart per dieną sustabdyti save akimirkai,

ypač kai jauti pesimizmo gaideles, bet ir nebūtinai – tiesios stabtelk ir

pagalvok – 

KĄ DABAR GALVOJU? Kodėl taip galvoju? Ar galėčiau
pakeisti perspektyvą? Ar galėčiau nesinervuoti? Iš 10 balų
– kokio didumo mano dabartiniai rūpesčiai?  



D Ė K I N G U M O

P R A K T I K O S - 6

POŽIŪRIO ĮSIVERTINIMAS

Tik suprask – pokyčiai įvyks jei nuoširdžiai stengsies. Jei išties stengsies

pakeisti požiūrį ir mąstymą, o ne kiekvienoje situacijoje vistiek ieškosi

priežasčių, kodėl kas nors, bent kas yra blogai.

PAPILDOMA IDĖJA: Dėkingumo akmuo – nuostabi idėja, nešiotis su savim

akmenuką, smagu būtų, kad tai būtų rastas kur  prie jūros ar gamtoje, bet tiks

ir bet koks kitas. Jį nešiotis turi visada – pasidėt ant darbo stalo, namie

virtuvėje, įsidėt į kišenę, žodžiu, kad jis vis kažkur pasimaišytų po akim. Tik

užkliūva akis ar ranka – privalai pagalvoti kokioje šiuo metu perspektyvoje

esi, ar pasaulį vertini teigiamai, ir sugalvot už ką esi dėkinga (-as).

 

 



K A I P  L A I K Y T I S  N A U J O

Į P R O Č I O

Pirmas darbas, kurį turėtum padaryt - parašyk įsipareigojimą.

Gali ir savo užrašų knygelėje, darbo knygoje įsirašyti:

-Kokių dėkingumo priemonių imsiesi?
-Kiek laiko laikysiesi įpročio rašyti dėkingumo žurnalą? Kaip dažnai ir kiek
laiko laikysiesi kitų dėkingumo priemonių?
-Kodėl tau tai yra svarbu – įrašyk bent 3 dalykus.
-Jei laikysiuosi įpročiau daugiau nei X dienų – aš… - kuo save apdovanosiu?

Yra ta sena klišė, kad įpročiui įsitvirtinti reikia 21 dienos. Atsiprašom, bet tuo

netikim.

Kodėl tada žmonės po mėnesio meta sportą, grįžta prie senų mitybos

įpročių, vėl pradeda rūkyti, nustoja keltis 5:00 su saule, ties 6ta knyga, kuri

pasitaikė neįdomi, nustoja – ir vėl – skaityti vakarais? 

21 dienos tikrai neužtenka. Žinom, kad būtų nuostabu jei tik tiek tereiktų, bet

realybė yra visai kitokia. Negali tikėtis pakeisti savo mąstymo per 21 dieną ir
tapti kasdien dėkinga. O bet tačiau – viskas įmanoma, jei 21 diena nepakeis,

pakeis jų daugiau. Mūsų pasiūlymas – dėkingumo žurnalą pildyti visą

programos laiką arba visus 21-mus metus, po 21 dienos tu pastebėsi pirmus

mąstymo pokyčius – pamatysi. Po visų 21mų metų – Tavo mąstymas iš tiesų

bus pasikeitęs ir, mes esam įsitikinusios, kad šį įprotį pasiliksi ir dar kitiems

metams.

2020-ais metais gilinomės į jogą – ar žinai, kad joga nėra tik fizinių pratimų

atlikimas? Kad ji sudaryta iš 8 dalių ir tik dvi iš jų – fiziniai pratimai ir

kvėpavimas – yra susiję su ta joga, kurią dažnas iš mūsų žino. Kitos dalys yra

susijusios su sąmoningumu, meditacija, filosifija – visiškai kitokiu gyvenimo

būdu. Ne vienoje knygoje radome užtvirtinimą – joga nėra baigtinė, nėra

finišo, nėra tokios vietos, pratimo, asanos, kada jau galėtum sakyti –

pasiekiau, dabar mano kūnas tobulas, o galva šviesi. Tai yra absoliučiai ir

nenutrūkstamai nuolatinis procesas – nepraktikuodamas, neturėsi ir visų

privalumų, kuriuos suteikia 8 jogos dalys. Lygiai taip pat ir su mūsų

programa – mes sukuriame pagrindą arba net kukliau – pradmenis, už kurių

gali kabintis, bet laimingesnis gyvenimas yra...gyvenimas. Nenustok, atsirink,

kas tau tinka, kas veikia, ieškok daugiau ir pamatysi – pasaulis keisis, nes

keisiesi Tu. Nes kitaip jį matysi.
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K A I P  L A I K Y T I S  N A U J O

Į P R O Č I O - 2

Ir dar keli patarimai kaip vistik laikytis įpročių ir jų nepamesti:

1.  Raštu. Aprašyk savo esamą situaciją – kas yra blogai, kas Tau nepatinka,

kas patinka, ko Tavo gyvenime anksčiau trūko, ko trūksta dabar, ko turi, kuo

džiaugiesi.

2.  Raštu. Kodėl Tu galvoji Tau šitos programos ar šito programos etapo

reikia? Į klausimus geriau atsakyk raštu – aiškiau dėliosis mintys, vėliau

galėsi peržiūrėti.

3. Raštu. Kokią save nori matyti už 5 metų? 

4. Raštu. Užsirašyk didelėmis spalvotomis arba ryškiomis raidėmis – žmonės

keičiasi ir aš galiu pasikeisti. Jei nori – užrašyk tai 20 kartų. Tai yra absoliuti ir

nenuginčijama tiesa – Tu gali pasikeisti.

5. Suprask – Tu imiesi mažų žingsnelių, jais eini lėtai, žingsnis po žingsnio.

Pokyčių nesitikėk už savaitės, bet visada turėk omenyje – Tu keliauji savo

kelionę, Tu eini ten, kur Tu nori eiti, Tu to iš tikrųjų nori, tik reikia kantrybės ir

valios tam pasiekti. Duok laikui laiko.
6.  Nepasikliauk motyvacija – oi kaip mes žinom, kad motyvacija veža kaip

galingiausias garinis garvežys...iš pat pradžių, bet nuovargio akimirkom,

„blogom“ dienom, suklydus, nesilaikius naujo įpročio kelias dienas, staiga

motyvacijos kaip nerasta. Tad programos laikykis įsitvėrus kaip...darbo. Į

darbą eini nori ar nelabai nori, ar truputį nori, ar labai. Tad priimk tai kaip

atsakomybę, kurios 2021-ais metais laikysies.

7.  Raštu. Rask, kas Tave džiugina. Užsirašyk. Turėk sąrašą veiklų, dalykų,

kurie Tave sugrąžina prie Tavo tikslų, prie Tavo ramybės, prie To, ko nori Tu.

Puodelis arbatos, uždegta žvakė, vonios ritualas, knyga, pasivaikščiojimas

gamtoje (ar jei turi keliolika minučių darbe – kažkur tarp miesot gatvių),

mėgstama muzika, labai teigiamai motyvuojančių instagramo accountų

peržiūra (bet nesukčiaujant ir nežiūrint, ko nereikia ir kas neigiamai nuteikia),

podcast‘ai, ted talks‘ai, hobis, augalų paliejimas, spintos pertvarkymas,

pyrago iškepimas, kava, vyno taurė, sausas šepetys, šaltas dušas,

spalvinimas (tiesiogine prasme ar M-1)..

Tavo sąrašas gali būti visai kitoks, o gal kaip tik toks. Pasidaryk jį ir turėk

– telefone, ant šaldytuvo, darbo knygos pirmame laisvame lape. Ir tamsesnę

dieną prisimink jį, pasinaudok vienu iš Tavo ritualų ir grįžk į save. Tada bus

lengva grįžti ir į programą. 

 



K A I P  L A I K Y T I S  N A U J O

Į P R O Č I O - 3

8. Naujus įpročius paversk rutinos dalimi – pavyzdžiui, dėkingumo žurnalo

rašymas galėtų atsidurti po prausimosi vakare, atsisėdus į lovą. Kiekvieną

vakarą taip pat. Arba, ryte atsikėlus, nusiprausus, pasidarius arbatos puodelį.

O gal atvažiavus į darbą, permetus akimis ir dėliojantis dienos darbus tame

tarpe užsidėt ir dėkingumo požiūrį. Kasdien taip pat, kasdien po kažko ar

prieš kažką.

9. Matyk bendrą vaizdą – šiandien galbūt sunku susikaupti, nematai

prasmės, nėra nuotaikos, jėgų, nėra motyvacijos, BET prisimink, kodėl

pradėjai. Prisimink, kad mūsų siūlomi pokyčiai yra nedideli ir trumpi – tai ne 2

valandų treniruotės, rask savyje valios skirti kelias minutes SAU. Mylėk save

plačiai.

 

 



D Ė K I N G U M A S  I R

V A I K A I

Kodėl dėkingumo praktikas atlikti kartu su vaikais?

1 – Visų pirma, nes taip ir tau pačiai bus lengviau. Į bet kokią praktiką, į bet

kokį pokytį įtrauk bent kelis žmones. Šitoje karantino situacijoje šeima ir

vaikai yra tie, kurie tikrai bus kartu, neišvengiamai 😊 Todėl įtrauk ir juos – ir

padėk sau kurti naujus įpročius daug platesniu mastu.

2 – Mes pačios sau norime gerų pokyčių. Bet ar įsivaizduoji, kaip galingai yra

šiuos įpročius suformuoti dar vaikystėje? Kelios minutės kiekvieną dieną

padaro milžinišką poveikį ir milžinišką pokytį!

3 – Ar nesi pagalvojusi, kad šiais laikais vaikai nieko nevertina? Mūsų
vyrai vis papriekaištauja – kad tiek žaislų, tiek visko turi, o vat jie vaikystėje

bent vieną būtų turėję. Ir negali sakyti, kad netiesa – gyvename tikrai

pertekliniais laikais. Bet tikrai ne vaikai kalti dėl to. Ir kaip pradėti vertinti ką

turi? Taip, visų pirma pastebint ką turi. Tad ir vėl dėkingumo praktikos. Tas

trumpas stabtelėjimas ir įvertinimas – kas gero nutiko šiandien, už ką esu

dėkingas. 

Labai rekomenduojame. Mes jau dabar kiekvieną vakarą su vaikais turime

tokį tradicinį pokalbį, kurio metu aptariame dieną ir įvardiname 3 dalykus, už

ką esu dėkingas (galima varijuoti pagal vaiko amžių). Ir taip, pirmą kartą (o

kartais ir po metų) vis strings ir nenorės. Bet ilgainiui tampa įpročiu, ir patikėk

kokių nuostabių dalykų įvardina! Tikrai esame ne kartą ašarą braukę.

Nuo ko pradėti?

Tiesiog sakyti ačiū. Kiekvieną dieną ieškoti proigų, už ką galima padėkoti:

močiutė iškepė skanų pyragą? Ką mes sakome? Ačiū! Brolis pasidalino

žaislais? Ką sakome? Ačiū! Tokia labai paprasta rutina, kuri itin tiks patiems

mažiausiems. Ir net jei iš pirmo žvilgsnio ši praktika neatrodo, kaip tikra

praktika, nes reikalingas vaiko paraginimas, vis gi  skatinimas vaikus išreikšti

savo dėkingumą žodžiu yra labai svarbi mokymosi priemonė ir net

savotiškas pagrindas.Ačiū laiškas. Paskatinkite arba pakvieskite vaikus

parašyti dėkingumo laišką žmonėms, kuriems jie yra dėkingi. Gal tai trenerė?

Mokytoja? Senelis?
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D Ė K I N G U M A S  I R

V A I K A I - 2

Kai vaikas jau prisimena kasdien pasakyti ‚ačiū‘, pats laikas suteikti žodžiui

‚ačiū‘ didesnę prasmę ir nerti gilyn. Pradėkite pokalbius apie tai, ką reiškia

būti dėkingam. Kodėl tokie pokalbiai naudingi? Tyrėjai nustatė, kad didžiajai

daliai tėvų rūpi, kad vaikai rodytų dėkingumą - 85% tėvų skatino vaikus

pasakyti „ačiū“, tik 39% skatino vaikus parodyti dėkingumą taip, kad

peržengtų gerų manierų ribas. Be to, tik trečdalis tėvų paklausė savo vaikų,

kaip gauta dovana privertė juos jaustis, ir tik 22%. 

Todėl rekomenduojame vaikams užduoti klausimus, kurie padėtų sustiprinti

dėkingumo jausmą. Štai keletas klausimų pavyzdžių, kurie padės pajausti

visas keturias dėkingumo dalis:

Pastebėk - už ką esi dėkingas savo gyvenime? Ar yra dalykų, už kuriuos reikia
būti dėkingiems – pavyzdžiui už gautas dovanas? Ar esi  dėkingas už žmones,
kuriuos turi savo gyvenime?

Pagalvok – ką manai apie šią dovaną? Ar turėtum ką nors duoti asmeniui,
kuris tau tai davė? Ar manai, kad užsidirbai/esi vertas dovanos? Ar manai, kad
asmuo padovanojo tau dovaną dėl to, kad turi, ar dėl to, kad nori?

Pajausk – kaip jautiesi gavęs dovaną? Ar esi laimingas? Koks jausmas viduje?
Ar ši dovana leidžia tau jaustis laimingam?

Padaryk - ar gali parodyti, kaip jautiesi dėl šios dovanos? Ar jausmas, susijęs
su šia dovana, sukelia norą pasidalinti šiuo jausmu dovanojant kam nors
kitam?

Dėkingi tėvai užaugina dėkingus vaikus. Banalu, bet turbūt taip ir yra. Todėl

neužteks tik sakyti ačių, ar gavus dovaną pakalbėti. Dar svarbesnis dalykas

yra padaryti dėkingumą šeimos įpročiu. Tam puikiai gali sugalvoti savo

šeimos dėkingumo projektą.

Šeimos projektas yra puikus būdas įtraukti visus šeimos narius. Gali sukurti

šeimos dėkingumo lentą, kurioje visi galės prisegti savo lapelius su

užrašytais dėkingumais. Tai gali būti tiesiog lenta, kurioje visi skirtingomis

spalvomis rašo dėkingumo sakinius. Taip pat gali sukurti šeimos pokalbių
vakarą, kurio metu kalbėsime apie dalykus, už kuriuos esame dėkingi (arba

jo metu aptariame lentoje užrašytus dalykus). 

 



D Ė K I N G U M A S  I R

V A I K A I - 3

Nemėgstate viešai rašyti? Ne bėda – gali sukurti dėkingumo stiklainį, į kurį
visi mes lapelius.. Tegul stiklainis būna lengvai matomoje vietoje, ir būtinai

šalia padėk lapelius su rašikliu. Kas savaitę ar mėnesį stiklainį ištuštiškite ir

bendrai aptarkite sukauptus dalykus, už kuriuos jūsų šeima yra dėkinga.

Nesvarbu, kokį šeimos projektą pradėsite savo šeimoje – tegul tai tampa

įpročiu – daugiau ieškoti gerų dalykų, juos įvardinti, aptarti kartu. Išgirsti

dalykus, už kuriuos yra dėkingi kiti šeimos nariai yra ne tik įdomu – tai dar

labiau praplėčia kiekvieno dėkingumo ribas.

Dėkingumą paversti įpročiu pravers ir šeimos dėkingumo ritualai. Jie gali

būti patys įvairiausi. Kad būtų lengviau, žemiau pateikiame kelis pavyzdžius:

 Vakarienės metu kiekvienas šeimos pasidalina vienu dalyku, už kurį jis

šiandien yra dėkingas.

Prieš miegą paprašykite vaiko įvardinti 3 dalykus, už kuriuos jis šiandien

dėkingas.

Važiuojant automobiliu kiekvienas turi padėkoti likusiems šeimos
nariams (už ką būtent jis yra dėkingas).

Kiekvieną šeštadienio rytą parašyti padėkos laišką (šeimos nariui,

giminaičiui, draugui, mokytojui ark am tik sugalvosite).

Kartais atrodo, kad dėkingumas turėtų būti spontaniškas veiksmas – arba

jaučiuosi dėkingas, arba ne. Tačiau iš tiesų dėkingumas tėra įprotis – kai

reguliariai praktikuoju, tai vis dažniau pastebiu dalykus, už kuriuos esu

dėkingas. Todėl kasdien atliekamos įvairaus lygio praktikos (tiesiog pasakau

ačiū, kalbu gavęs dovanas, šeimos ritualai) padeda tai tapti mūsų natūralia

dalimi, mūsų natūraliu įpročiu.

Tyrimai

Dėkingumas yra susijęs su vaikų laime. Ištyrus penkiamečius paaiškėjo, kad

laimingesni yra dėkingi vaikai. Todėl tiesiog atlikdama su jais dėkingumo

praktikas tu gali jiems padėti užaugti laimingais žmonėmis. (Nguyen SP,

Gordon CL.  2019)

 



D Ė K I N G U M A S  I R

V A I K A I - 4

Pagal kitą tyrimą,  dėkingi vaikai (buvo tiriami 11-13 metų) buvo įvertinti ir

kaip linksmesni, optimistiški, jaučiantys kitų žmonių paramą. Jie taip pat

jautė didesnį pasitenkinimą savo mokykla, šeima, bendruomene, draugais ir

savimi. Dėkingi vaikai buvo linkę labiau padėti kitiems. (Froh JJ, Sefick WJ,

Emmons RA.  2008 )

2011 metais atliktas paauglių tyrimas parodė, kad dėkingi paaugliai (14-19

metų) yra labiau patenkinti savo gyvenimu, pasitiki savimi, yra aktyvesni ir

mokosi geresniais pažymiais. Tuo pačiu buvo įrodyta, kad jie jaučia mažiau

pavydo ir nerimo.  (Youssef A-JS, Froh JJ, Muller ME, Lomas T. 2011 )

Nors daugelis atliktų tyrimų nagrinėjo suaugusius, tačiau išvados būna

tinkamos ir vaikams. Tarkim, šio tyrimo apžvalgoje dėkingumas buvo

susietas su pagerėjusia psichologine savijauta, geresne fizine savijauta.

Dėkingi žmonės linkę geriau miegoti ir net ilgiau gyventi. ( Wood AM, Froh

JJ, Geraghty AW. 2010 )

2018 metais atliktame tyrime nustatyta, kad dėkingi suaugusieji yra
laimingesni ir labiau tikisi laimės. Dėkingumas buvo žymiai didesnė vilties

ir laimės priežastis, nei tokie įpročiai/savybės kaip: kantrybė, atlaidumas,

savitvarda. Be to, tyrimas parodė, kad žmonės, kurie buvo dėkingi už

praeityje jiems nutikusius dalykus, jautėsi laimingesni dabartyje ir labiau to

tikėjosi savo ateityje. Galbūt jūsų vaikams suteikta vaikystė, dėl kurios jie

dabar jaučiasi dėkingi, padės labiau apmąstyti priežastis, dėl kurių turi būti

dėkingi suaugę. (Witvliet CV, Richie FJ, Luna LMR, Tongeren DRV.  2016 )

 

 



N A U D I N G A

DĖKINGUMO APPS'AI

Reflectly – patiko dėl citatų, dėl nuotaiko įsivertinimo ir progreso (juk kartais

būna dienų, kai atrodo, kad viskas blogai – o paimi, pasižiūri ir matai, kad

pastaruoju metu išvis gerai buvo. Tas tinka ne užkietėjusiams pesimistams) 

Grateful: A Gratitude Journal – paprastas ir patogus naudoti, užduoda klausimus,

galima įrašyti papildomas pastabas, galima pasirinkti, kokius klausimus klaus, galima

įjungti slaptažodį – į Tavo asmeninį appsą niekas neįlįs. 
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DĖKINGUMO APPS'AI

Happyfeed: Gratitude Journal – privalumas, kad galima pasžymėti vietas, kuriose

pasijautei dėkinga, dėkingumą matai kaip kalendorių su ikonėlėmis, yra dėkingumo

priminimai, galima įkelti nuotraukas – geri kavą, gera, pagavai save besidzžiaugiant?

Fotografuoji ir keli sau į dėkingumo apps‘ą.

365 Gratitude journal – nuotaikos sekimas, įspūdžių fiksavimas, nuotraukų įkėlimas,

meditacijos, netgi ‚Ačiū‘ atviručių sukūrimas artimiesiems.
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kam galėčiau padėkoti?
išbrauk, ko neturi, papildyk, ko turi daugiau, 

Mama     tėtis       dukra     sūnus     šuo         katė       kaimynas            
 kaimynė               namo pirmininkas         meistras               kirpėja  

 dėdė      teta        pusseserė            pusbrolis               brolienė              
 švogeris               brolis     sesė       kolega   vadovas              

 parduotuvės konsultantė             santechnikas       praeivis               
 autobuso

vairuotojas          
kamštyje užleidęs vairuotojas     asistentas            vaikystės mokytojas                

vaiko mokytojas               vaiko mokyklos direktorius           
vaiko auklėtoja  

vaiko būrelio vadovas                interjero dizainerė           kosmetologė
     gydytoja              seselė               žinių vedėja        knygos autorė   

 floristė  padavėja
            virtuvės šefas      planuotoja                klasiokė

              klasiokas             draugė  draugas               buvęs vaikinas  
 pardavėjas                statybininkas     dažytojas              vaikystės

draugė             vaikystės draugas             įsivaizduojamas draugas 
 programuotojas



už ką galėčiau būti dėkinga?
tik idėjos - neatmesk jų, pasipildyk sąrašą pati

Kelios minutės ryte su kava            Arbatos puodelis
Pavasaris               Žiema                  Vasara                Ruduo

Saulėta diena                     Lietinga diena 
Turimi patogumai – šildymas, karštas vanduo, geriamas vanduo iš

krano, virš galvos stogas
Turimi artimieji                  Šeima                           Sveikata

Sveikas protas              Šalis, kurioje gyveni
Įdomi knyga                      Treniruotė

(nesvarbu gera, ar ne tokia gera – tu juk turėjai galimybę prasijudinti,
valio, ne visi juk gali) 

Išvyka į miesto parką                        Kelionė
Įdomi laida                     Skani vakarienė namuose

Skani vakarienė restorane
Ryškus mėnulis                      Slenkantys debesys

Draugės žinutė                    Darbo galimybės
Skambutis        Meditacija                     Laikas su savim

Pasivaikščiojimas                     Draugai    
Laimingesnio gyvenimo programa

Savanoriavimas                  Vaikų mokykla                 Vaikų darželis
Iššūkiai                         Perskaityta citata
Didėjantis visuomenės sąmoningumas

Gamta (ar tai būtų tiesiog kiemas su žole, ar miškas, ežeras, jūra – gali
įvertinti viską) 

Vaikų šypsenos                    Vaikų apsikabinimas
Kaimyno šypsena ryte

Padarytas geras darbas                     Parašytas geras žodis
Saulė                            Žvaigždės               Gyvenimo pamoka

Padaryta klaida                 Mažas kamštis
Geras vanduo baseine                              Veikiantis kūnas

Galimybė keistis               Galimybė išbandyti naujus dalykus
Geras pasimylėjimas                                   Šiltas bučinys

Komplimentas –  pasakytas ar išgirstas
Pokytis                     Gražiai sukritę plaukai       Skani pusryčių košė



vienas mano dėkingumo
mėnuo
gali panaudoti ir ne tik vasariui - iššūkiai galioja bet kada

parašyk 
dėkingumo 

laišką

išgerk 
arbatos 

galvodama 
už ką sau 

dėkoji 

parašyk
ačiū 

žinutę 
ant 

veidrodžio

padėkok
nepažįstamam

žmogui

pradėk
rašyti

dėkingumo
dienoraštį

kam nors 
padėk

padaryk 
kam nors 
staigmeną

pagalvok
apie sunkią

situaciją
gyvenime,
kuri Tau 
padėjo
augti

papasakok 
apie 

dėkingumo 
naudą 

kam nors

sukurk 
sąrašą - 
ačiū sau 
sąrašą

už ką sau
dėkoji

pasakyk
3 

ačiū
per visą 

dieną

palik
 (labai gerai
būtų rašytas

ranka)
ačiū už....

raštelį 
kolegai

palik 
ačiū už....

raštelį 
kam nors 
šeimoje

išbandyk 
ačiū praktiką
(bet kurią) 
su vaikais

aplankyk 
brangų 

giminaitį (-ę),
kurį (-ią) 

retai matai

pagalvok apie 
tavo gyvenime
teigiamai labai

reikšmingą žmogų
- parašyk jam ar jai

pagalvok apie 
tavo gyvenime
teigiamai labai

reikšmingą žmogų
- parašyk jam ar jai

iškepk 
ką nors

kaimynui/
kaimynei/

kaimynams

užmerkus akis
įsivaizduok 
10 dalykų,

už kuriuos esi
dėkinga

paskambink 
vienam iš tevų

ar senelių 
ir pabūk gera 

klausytoja

pakalbėk su 
vaikais ar 
kuo nors 
šeimoje

kur norėtumėt
savanoriaut

apkabink 
ką nors

palik 
padrąsinantį

raštelį 
viešoje 
vietoje

užsistatyk 
priminimus
kas valandą 

ir jam pyptelėjus
pagalvok už

ką esi dėkinga

parašyk Tave 
įkvepiančiam 

viešam žmogui
žinutę ar

laišką

paslėpk 10 
ačiū žinučių 

namuose

padaryk darbą
namuose,

kurio 
paprastai 

nedarai

apkabink 
ką nors



vaikų AČIŪ
tik pabaikit sakinius

Ačiū už 1 dalyką,kurį matau:
 

Ačiū už 1 dalyką, kurį girdžiu:

Ačiū už 1 dalyką, kurį užuodžiu:

Ačiū už 1 dalyką, kurį liečiu:

Ačiū už 1 žmogų šiandien:

Ačiū už 1 dalyką namuose:

Ačiū už 1 šiandien pasisekusį dalyką:

Ačiū už 1 dalyką mokykloje / darželyje:


