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Въведение
Щом държиш тази книга в ръцете си, значи 

вече си осъзнал колко важни са навиците за твоя 
успех. Само ако имаше навика да тренираш редов-
но, щеше да си в отлична форма. Само ако има-
ше навика да се храниш по-добре, щеше да си по-
здрав. Само ако имаше навика да си лягаш навреме, 
щеше да се чувстваш жизнен през целия ден. Само 
ако имаше навика да четеш всеки ден, щеше да си 
по-идеен и любопитен към света. Само ако имаше 
навика да се виждаш по-често с близките си, щеше 
да си по-щастлив и удовлетворен от живота си.

Знаеш, че навиците са в основата на всичко, 
но едновременно с това ежедневието ти е нато-
варено, може би имаш семейство, за което тряб-
ва да се грижиш, работата също иска своето, а и 
дори да ти остава малко свободно време, поняко-
га просто искаш да си починеш или да разпуснеш 
с нещо приятно. Как тогава да ти остане време 
за четене, за учене на нови умения, за тренировки, 
за по-добро хранене и всички други навици, които 
знаеш, че са добри за теб, но изглеждат недости-
жими?

Сигурен съм например че в даден момент си 
искал да създадеш навик да тренираш редовно – 
три-четири пъти в седмицата. Имал си огромно 
желание да изградиш този навик и си си дал обеща-
ние, че ще бъдеш сериозен и ще дадеш всичко от 
себе си. На думи това изглежда просто. И в пър-
вите дни наистина ти е било лесно да отиваш до 
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залата и да тренираш. Мотивацията ти е била 
силна и това те е държало.

Но след като са минали седмица или две, ен-
тусиазмът ти към тренировките постепенно е 
намалял и си започнал да чувстваш съпротива сре-
щу действието – сякаш някаква невидима сила те 
дърпа назад. Знаеш, че трябва да си постоянен все-
ки ден, за да се превърне поведението в навик, но 
вместо това предпочиташ да отлагаш и да си на-
мираш удобни оправдания.

„Днес съм изключително зает! Трябва да прибера де-
цата след работа, имам извънреден ангажимент от 
офиса, а и просто не се чувствам на себе си. Дали да 
не пропусна тренировката си? Обещавам, че ще на-

ваксам утре!“

И след няколко дни, изпълнени с мъчения и бор-
ба, вече няма и помен от първоначалната ти мо-
тивация. Виждаш, че тренировките изобщо не са 
се превърнали в навик, започваш да се питаш дали 
си заслужават усилията и в крайна сметка се от-
казваш.

Но защо се получава така? Какво не ти дости-
га, за да създадеш навиците, които искаш? Основ-
ните причини са две.

1. Имаш прекалено големи очаквания още от 
самото начало. Казваш си, че искаш да тренираш в 
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залата три-четири пъти седмично по 60 минути, 
но при положение че до момента не си тренирал из-
общо, това е прекалено голяма крачка извън зоната 
ти на комфорт. На подсъзнателно ниво се съпро-
тивляваш срещу мисълта да отидеш в залата.

2. Надценяваш способността си да контроли-
раш поведението си. Обещаваш си, че ще трени-
раш четири пъти седмично по 60 минути, но не го 
правиш, защото все още не си изградил нужната 
самодисциплина. И така с всеки следващ провал гу-
биш вяра във възможностите си.

Тези две причини разкриват защо се затруд-
няваш да изградиш позитивните навици. Имаш го-
леми амбиции и очаквания, но надценяваш способ-
ността си да направиш нужното, за да постигнеш 
желаната промяна. 

В крайна сметка, обвиняваш себе си за неуспе-
ха, без да подложиш на съмнение подхода за изграж-
дане на навици, който използваш. И след това пов-
таряш същата грешка отново и отново. Но щом 
вече си се провалил повече от веднъж, използвайки 
един и същ подход, може би проблемът не е в теб, 
а в подхода ти. Може би е време да опиташ нещо 
друго.

Има ли алтернатива?
Има ли друг начин да изградиш желаните нави-

ци? Има ли как да победиш „мързеливата“ си при-
рода?
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Да, има. Науката за човешкото поведение 
предлага една по-добра алтернатива да постигаш 
целите си – алтернатива, за която рядко се говори 
и се прилага на практика. 

Но преди да навлезем в детайли, нека разгледа-
ме следните два факта.

Първи факт: винаги е за предпочитане да постигаш 
малък напредък (дори и миниатюрен), отколкото ни-
какъв. Мисля, че ще се съгласиш, че този факт е нео-
спорим – нещото (колкото и малко да е то) винаги е 

по-голямо от нищото.

Пример: Ако ти тренираш по десет минути 
всеки ден, а аз изобщо не тренирам, на пръв поглед 
няма някаква съществена разлика. От какво значе-
ние са тези десет минути? Но ако погледнем от 
по-далечен план, десет минути всеки ден в продъл-
жение на една година са почти 61 часа тренировки. 
Очевидно е, че 61 е значително повече от нула.

Втори факт: по-добре е да правиш по малко всеки 
ден, но да си постоянен, отколкото да правиш по 
много, но нередовно. Ако стартираш с малкото, 

имаш възможност да изградиш навик, който ще ти 
позволи да започнеш да правиш повече.
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Пример: Каква е разликата между това да тре-
нираш по десет минути всеки ден и това да тре-
нираш 60 минути веднъж в седмицата? И в двата 
случая тренираш 60 минути общо за седмицата, 
нали? Но има една ключова разлика. Тези уж незна-
чителни 10 минути са малки, редовни крачки в пра-
вилната посока. С всяка изминала седмица тези 10 
минути ще придобиват по-голяма сила и в даден 
момент ще се превърнат в навик. Ще са неизмен-
на част от ежедневието ти – 10 минути, които 
си отвоювал за себе си. И след като 10-минутните 
тренировки станат навик за теб, ще ти е много 
по-лесно с течение на времето да надградиш до 20-, 
30-, 40-, 50- и дори 60-минутни тренировки. Тези 10 
минути, комбинирани с постоянство и дисциплина, 
един ден ще се превърнат в нещо много по-голямо.

На базата на тези два факта можем да заклю-
чим, че при изграждането на навици е за предпочи-
тане в началото да си поставиш малки постижими 
цели, отколкото да бъдеш твърде амбициозен.

Знам, че звучи обратно на логиката, но само 
се замисли за момент… Всяко едно голямо пости-
жение лежи върху основата, върху която е надгра-
дено. Когато проследим нещата назад, винаги ще 
стигнем до няколко малки крачки в началото, с кои-
то е започнало всичко. Без тези първоначални крач-
ки нито един навик не може да бъде създаден.

Именно това е подходът, който искам да ти 
покажа в тази книга – при него разчиташ на мал-
ки редовни крачки в изграждането на навици. Този 
подход се различава от останалите, защото при 
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него се отказваш да преследваш резултати на вся-
ка цена и да си перфектен. Вместо това целта е 
да си изградиш постоянство и дисциплина. Когато 
си постоянен, знаеш, че ще постигаш напредък в 
правилната посока, без значение колко е малък (а, 
както казах, малкият напредък винаги е за предпо-
читане пред никакъв). По този начин резултатите 
идват от само себе си като следствие от постоян-
ството ти – и не се налага да ги „гониш“ отчаяно.

Разбира се, има интересно научно обяснение за 
всичко това, но ще го разгледаме в детайли в след-
ващите глави на книгата.

Как е структурирана 
книгата?

Ще споделя с теб подробна стратегия за из-
граждане на добри навици, които ще ти служат не 
просто за седмица или месец, а до живот. Обеща-
вам, че съветите в книгата ще са лесни за разби-
ране и няма да отнемат много време за прилагане 
на практика. Няма да имаш никакви проблеми да 
интегрираш новите си навици в ежедневието си, 
независимо колко си натоварен. А още по-хубавото 
е, че въпреки че самата стратегия не отнема мно-
го време, тя пак работи.

Книгата е структурирана в две части. Пър-
вата част покрива теорията на формирането на 
навици и най-новите научни изследвания. В нея раз-
глеждаме стратегията, която ще ползваме, но от 
по-общ теоретичен план.
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– Глава 1. Какво са навиците и защо са важни – в 
началото ще започнем от нулата, все едно не зна-
ем абсолютно нищо за навиците.

–  Глава 2. Как навиците възникват в мозъка – 
тук ще разгледаме основните дялове в мозъка, от-
говорни за формирането на навици, и ще научим 
защо тази информация е важна за целта ни.

–  Глава 3. Волята и мотивацията – каква е раз-
ликата между волята и мотивацията и на кое от 
двете е по-добре да разчиташ.

– Глава 4. Стратегия за изграждане на навици – 
в тази глава разглеждаме подхода, който ще полз-
ваме, но от по-общ теоретичен план.

– Глава 5. Десет ползи от тази стратегия – как-
во я различава от стандартния подход за изгражда-
не на навици и какви са научните изследвания, кои-
то я подкрепят.

Втората част на книгата е изцяло практи-
чески насочена и ти дава насоки как да приложиш 
стратегията на практика в пет последователни 
крачки.

– Глава 6. Първа крачка: избери кои навици ще из-
граждаш – започваме с това как да избереш най-пра-
вилните навици, с които да започнеш.

– Глава 7. Втора крачка: определи тригери за на-
виците си – след това определяме кога е най-добре 
да вмъкнеш новите навици в дневния си график и 
как да се подсещаш, за да не забравяш.
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– Глава 8. Трета крачка: определи наградата за 
навиците си – ще научиш как да се възнаграждаваш 
за малките успехи, които ще постигаш всеки ден – 
това е важно от психологическа гледна точка.

– Глава 9. Четвърта крачка: създай система за 
следене на навиците – след това ще си изградиш 
система, чрез която да проследяваш прогреса си и 
това колко си постоянен.

– Глава 10. Пета крачка: прави периодичен пре-
глед и анализ – накрая ще обсъдим как да знаеш, че 
се движиш в правилната посока и как да надградиш 
навиците си до следващото ниво.

Може би ще се почувстваш изкушен да пропус-
неш изцяло първата част на книгата (теорията) 
и да преминеш директно към втората (практи-
ката). Не допускай тази грешка. За да приложиш 
успешно стратегията, трябва да си наясно защо 
работи. Иначе най-вероятно, като я прочетеш, ще 
си кажеш: „Само това ли е?“ и ще я подцениш, за-
щото няма да си наясно каква е логиката зад нея и 
какви са научните изследвания, които я подкрепят.

И след като уточнихме какво можеш да оч-
акваш от книгата, готов ли си да направиш след-
ващата малка крачка? Нека преминем към първа 
част…
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Първа част: 

Теория
на навиците



Глава 1.

Какво са навиците 
и защо са важни?
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Нека забравим, че изобщо знаем нещо за на-
виците и да започнем от нулата. Като за начало, 
нека отговорим на въпроса какво точно предста-
вляват те. Ако погледнем в тълковния речник, ще 
видим, че значението на думата „навик“ е:

„Рутинно действие, което се повтаря регулярно, и 
има тенденция да се случва подсъзнателно; автома-

тичен отговор към дадена ситуация.“

Аз ще ти дам едно по-просто определение: на-
викът е действие, което е по-лесно да направиш, 
отколкото да не направиш. Навиците са най-мощ-
ните инструменти за постигане на желаните ре-
зултати, защото ги следваш автоматично, без да 
се замисляш.

Един класически пример е миенето на зъби. За-
мисли се само… Не ти се налага всяка сутрин да си 
навиваш аларма, за да се подсетиш да си измиеш 
зъбите. Нито пък ти се налага да водиш морална 
битка със себе си, за да се принудиш да го напра-
виш. Вместо това се събуждаш и без да се замис-
ляш, се озоваваш в банята, посягаш към четката и 
пастата за зъби и започваш действието, защото 
то се е превърнало в навик преди много години.

Когато взимаш решение да направиш нещо, без 
дори да се замислиш, най-вероятно това действие 
вече се е превърнало в навик за теб. Мислиш си, 
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че си направил съзнателен избор да действаш, но 
всъщност подсъзнанието ти е взело това решение 
много преди това.

Как навиците пестят усилия?
Знаеш ли кой е органът в тялото ти, който 

се нуждае от най-много кислород? Белите дробо-
ве? Бъбреците? Или пък сърцето? Всъщност това 
е мозъкът ти. Той е едва 2% от общото ти тегло, 
но изразходва 25% от кислорода, който вдишваш 
всеки ден. Поради тази причина мозъкът постоян-
но търси начини да пести усилия.

Един от „триковете“ на мозъка за пестене на 
енергия са навиците. В книгата си „По-добри от 
преди“ Гретхен Рубин обобщава по отличен начин:

„Когато е възможно, мозъкът превръща дадено по-
ведение в навик, което пести усилия и следователно 
ни дава възможност да насочим вниманието си към 

по-сложни и належащи задачи.“

Ако зависи от мозъка ти, той ще се опита да 
превърне всяко редовно извършвано действие в на-
вик, защото така ще има възможност да си почива 
и да пести ценните си ресурси за решаването на 
по-важни задачи, а не за това всеки път да се чу-
диш кой чорап да обуеш първо или как да завържеш 
връзките на обувките си.
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Когато едно поведение се превърне в навик, 
ти действаш автоматизирано и не се налага да 
участваш активно във вземането на решения. Все 
едно мозъкът ти казва: „Хей, мисля да си почина, 
докато правиш това рутинно действие – ако се 
нуждаеш от мен, само ми свирни!“.

Представи си само, ако трябваше да мислиш 
за всяко едно дребно нещо, което правиш от сутрин 
до вечер – например това да шофираш от вкъщи до 
работното си място. Представи си, ако трябваше 
да мислиш как да сменяш скоростите, да включваш 
мигач, да се сещаш за маршрута и всички завои. Ако 
нямаше навици, умората от стотиците задачи, 
които изпълняваш всеки ден, щеше да те смаже.

Ето защо навиците правят живота ти по-ле-
сен. Благодарение на тях не се налага на мозъка ти 
да мисли постоянно за едни и същи неща. Затова 
когато той разпознае някакво рутинно действие, 
т.е. осъзнае, че изпълняваш дадена задача много-
кратно, той запомня модела. Така следващия път 
включва автоматичния си режим и не изразходва 
толкова умствени ресурси върху задачата.

Навиците са много по-важни, 
отколкото подозираш

Навиците определят живота ти в огромна 
степен – те са толкова силни, че мозъкът често 
се поддава на въздействието им, загърбвайки всич-
ко друго, дори здравия разум. Според изследване 
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на Университета „Дюк“ от 2006 г. около 45% от 
действията, които извършваме всеки ден, не са 
продиктувани от нашите съзнателни решения, а 
от навиците ни.

Ще го повторя отново, за да подчертая зна-
чението на този факт: 45% от всички действия, 
които извършваш всеки ден, се определят от свои-
те навици, а не от съзнателните ти избори – на 
практика половината от живота ти се случва на 
автопилот!

И тъй като навиците са действия, които се 
повтарят редовно (някои дори ежедневно), сбо-
рът от тези повторения в дългосрочен план може 
да доведе до големи отклонения в положителна или 
в отрицателна посока.

Например, ако в резултат от добрите си хра-
нителни и тренировъчни навици отслабваш по 
един килограм на месец, след една година ще си с 
12 килограма по-слаб. Ако пък навиците ти са вред-
ни и в резултат качваш по един килограм мазнини 
всеки месец, след една година ще си с 12 килограма 
по-тежък. В случая разликата между това да имаш 
добри и лоши навици е цели 24 килограма.

Затова не е пресилено да кажем, че навиците, 
които си изграждаш днес, определят резултатите, 
които ще постигнеш в бъдеще. Трайната промяна, 
тоест постигането на целите ти, не е толкова 
резултат от някаква рязка трансформация от днес 
за утре, колкото е продукт на малките действия, 
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които повтаряш ден след ден, седмица след седми-
ца, месец след месец и година след година.

Навиците ти на практика оформят твоята 
идентичност – това какво мислиш, как действаш 
и как се чувстваш. Каквото и да искаш да постиг-
неш, по какъвто и начин да искаш да се промениш, 
прогресът ти зависи от това какви са твоите 
привички. С други думи, ти си сумата и резулта-
тът от своите навици – те са ключови за това 
кой си ти и какво искаш да постигнеш. Щом веднъж 
разбереш това, имаш силата да промениш посока-
та на живота си към по-добро.

Въпреки ползите, някои хора не са особено впе-
чатлени от идеята да изграждат навици, защото 
си мислят, че те ще направят ежедневието им 
сиво и скучно: „Всичката тази рутина няма ли да 
премахне спонтанността и чувството на свобо-
да от живота ми?“. Но този въпрос е подвеждащ, 
защото те кара да мислиш, че изборът е между 
това, от една страна, да си изградиш навици и да 
жертваш свободата си или, от друга, да не си из-
градиш навици и да си свободен да правиш каквото 
искаш. Но реално, искаш или не, мозъкът ти пак ще 
изгражда навици под една или друга форма. Просто 
ако не се намесиш в този процес, шансът те да са 
вредни е много по-голям. Така че изборът не е меж-
ду навици и свобода, а между вредни навици и липса 
на свобода и добри навици и наличие на свобода.

Хората, които не са положили грижи за това 
да си изградят добри навици, често са именно тези 



27

Страхил Иванов

с най-малко свобода. Ако нямаш добри навици, свър-
зани с грижата за тялото и здравето, вечно няма 
да ти достига енергия и ще се чувстваш изморен. 
Ако нямаш добри финансови навици, винаги ще се 
чудиш как да избуташ до следващата заплата. 
Ако нямаш добри навици за учене и четене, все ще 
имаш усещането, че си няколко крачки зад другите. 
Ако трябва постоянно да ангажираш съзнанието 
си с тези неща, ще ти остава все по-малко свобод-
но време. Но ако оставиш на навиците си да се 
погрижат за тях, ще създадеш свободното прос-
транство, от което се нуждаеш, за да израстваш 
и да се развиваш като личност. Така ще можеш да 
се фокусираш над по-важните предизвикателства 
пред себе си.

Кои са трите вида навици?

Условно можем да разделим навиците в три 
групи. Първата група включва навиците, които са 
тривиални за теб и които рядко забелязваш, защо-
то са били част от живота ти дълго време. При-
мери за това са рутинни действия като миенето 
на зъби, връзването на обувки, заключването на 
входната врата, гледането на любимия ти сериал, 
пиенето на кафе сутрин и прибирането от рабо-
та по точно определен маршрут.

Втората група включва навиците, които са 
полезни за теб и за които трябва да се потрудиш, 
за да се формират. Такива примери са редовните 
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тренировки във фитнес зала, тичането в парка, 
лягането навреме, храненето със здравословна хра-
на, четенето на книги, управляването на личните 
финанси и отделянето на време за релаксация.

Последната група навици включва тези, кои-
то ти вредят – например пушенето, хазартът, 
преяждането с вредни храни, употребата на вред-
ни вещества като наркотици и алкохол, пиенето 
на прекалено много кафе, безцелното гледане на те-
левизия, пристрастяването към социалните мре-
жи и стоенето вечер до късно.

В тази книга ще се фокусираме основно върху 
втората група навици – целта ще е да добавиш 
добри навици в ежедневието си, които да обога-
тят живота ти в положителна посока. Не очаквай 
тази книга да ти помогне с отказването от дъл-
боко вкоренени навици като пушенето на цигари, 
употребата на наркотици или пристрастяването 
към хазарт – решаването на тези проблеми изисква 
професионална помощ. Ако ги имаш, те съветвам 
възможно най-скоро да се свържеш със специалист.

Но дори и лошите навици да са превзели из-
цяло живота ти и да се чувстваш в безизходица, 
тази книга пак може да ти бъде полезна, защото 
добавянето на позитивни навици ще отслаби вли-
янието на лошите. Представи си лошите навици 
като тъмнина, а добрите – като светлина. Сама 
по себе си тъмнината не е нищо повече от лип-
са на светлина. Всеки един добавен добър навик в 
живота ти ще е лъч светлина, който ще прогонва 
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тъмнината на лошите навици. Започни да си из-
граждаш добри навици чрез стратегията в тази 
книга и пред теб ще се отвори нов път, за чието 
съществуване дори не си подозирал. Това ще ти 
вдъхне надежда и ще ти даде стабилна основа, от 
която да градиш.

Затворен кръг на формиране на 
навика

Когато разбием навика до неговите съставни 
части, това ни позволява да разберем по-добре как-
во представлява, как работи и как можем да го по-
добрим. За да се превърне едно поведение в навик, 
трябва да са налице три стъпки.

1. Тригер – играе ролята на подсещане, кое-
то подканва мозъка ти да извърши рутинното 
действие. Тригерът задейства целия процес, като 
кара мозъка да премине на автопилот.

 2. Рутинно действие – това е самото поведе-
ние, което тригерът предизвиква. Когато стане 
въпрос за навици, в съзнанието ти може би изплува 
именно тази стъпка.

 3. Награда – за да се превърне поведението в 
навик, мозъкът трябва да изпита удоволствие или 
полза от него. Наградата затвърждава връзката 
между тригера и рутинното действие.
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Тези три стъпки възникват винаги последо-
вателно (една след друга) и всяка от тях е нужна 
за формирането на навик. Ако няма тригер, изоб-
що няма да стартираш навика. Ако рутинното 
действие е прекалено трудно, няма да можеш да 
го изпълниш. Ако пък липсва награда, мозъкът ти 
няма да има стимул да повтори действието, за да 
се превърне то в навик.

Този модел първоначално придобива популяр-
ност чрез книгата на Чарлз Дюиг „Силата на нави-
ците“. Дюиг нарича този тристъпков модел „за-
творен кръг на формиране на навика“. Независимо 
дали го осъзнаваш, или не, много от действията, 
които извършваш през деня, са базирани на този 
затворен кръг:
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- когато се събудиш (тригер), отиваш да си из-
миеш зъбите (рутинно действие) и в резултат си 
възнаграден с чувство на свежест (награда);

- когато се почувстваш изморен и разконцен-
триран (тригер), изпиваш чаша кафе (рутинно 
действие), за да се почувстваш по-фокусиран (на-
града);

- когато си под стрес (тригер), посягаш към 
някое любимо лакомство (рутинно действие), за 
да се почувстваш облекчен (награда).

Запомни този модел добре, защото ще го из-
ползваме на много места из книгата.

Как стресът влияе на навиците?
Съвременното ежедневие се движи с все по-

бърз темп и в резултат от това всички се чувст-
ваме по-стресирани от всякога. Но как стресът 
влияе на навиците ти?

Стресът доказано те кара да прибягваш към 
навиците си – за добро или лошо! Две научни из-
следвания в Калифорнийския университет в Лос Ан-
джелис и едно в Университета „Дюк“ откриват, 
че стресът ни подтиква да се обръщаме към при-
вичките си. Трудно е да вземаш решения, когато 
си подложен на стрес, волята ти отслабва и се 
чувстваш претоварен. Когато си прекалено умо-
рен, обикновено се насочваш към заучени действия, 
към които си привикнал. Това е валидно както за 
добрите, така и за лошите навици.
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Това е важна информация, защото всъщност 
повечето лоши навици водят до покачване на ни-
вата на стрес. Получава се омагьосан кръг. Когато 
си стресиран, се насочваш към лошите си навици, 
което води до чувство за вина и повече стрес, кое-
то отново води до прибягване към лошите нави-
ци... 

Но сега си представи какво ще се случи, ако на-
виците ти не допринасят за покачването на стре-
са, а, напротив, те разтоварват от него – напри-
мер тренировките, четенето или разходките в 
парка. В този случай стресът ще те накара да се 
обърнеш към добрите си навици и те ще ти помог-
нат да разпуснеш напрежението. Разликата между 
двата сценария е огромна – единият те поставя в 
позиция да успееш въпреки трудностите и стреса 
на ежедневието, а при другия непрекъснато си на 
крачка от ръба на пропастта.

Другият извод от този факт е, че когато си 
стресиран, ти е трудно да въведеш нови позитив-
ни навици в живота си. Стандартната формула за 
изграждане на навици се срива под стрес и същест-
вуващите ти привички стават по-силни. Бягаш 
към старите си практики и се отдалечаваш от но-
вото поведение, което искаш да възприемеш. Но 
подходът, който ще споделя с теб в следващите 
глави на книгата, няма да те провали дори когато 
си подложен на стрес.
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Колко време отнема, 
за да се превърне 
едно действие в 
навик?

На много места в интернет ще прочетеш, че 
са нужни 21 дни, за да се формира нов навик, но ис-
тината е, че това е един от поредните онлайн 
митове.

Това твърдение идва от пластичния хирург 
Максуел Малц, който в книгата си „Психокиберне-
тика“ от 1960 г. описва наблюденията си за това 
как на пациентите му им отнема около 21 дни, за 
да свикнат с новия си външен вид след пластична 
операция. Така той прави заключението, че най-ве-
роятно са нужни 21 дни, за да се приспособи човек 
към дадена промяна.

Но това твърдение не е научно доказано, дос-
та е обобщаващо и едва ли е валидно във всяка 
ситуация. Това е като да кажем, че са необходими 
15 минути да сготвим ястие. Да, някои ястия от-
немат 15 минути, но други се приготвят по-бързо 
или по-бавно. Същото е и при навиците. Някои се 
формират бързо, а други отнемат значително по-
вече време.

За щастие, съществува едно надеждно науч-
но изследване, публикувано в Европейския журнал 
за социална психология (EJSP), което хвърля повече 
светлина върху въпроса. Всеки от участниците в 
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проучването трябва да избере действие, свързано 
с храненето, пиенето на вода или тренировките, 
което да изпълнява всеки ден по едно и също време 
в продължение на 12 седмици.

Какво откриват учените? За да се превърне 
поведението в навик, са нужни средно 66 дни. Но 
стойностите варират драстично – от едва 18 
дни чак до 254 дни – което показва, че различните 
навици отнемат различно време за формиране при 
различните хора.

Следователно 21 дни най-вероятно няма да са 
ти достатъчни да формираш навик. Разбира се, 
това ще зависи и от самия навик – това да пиеш 
редовно вода ще отнеме различно време от това 
да тренираш пет пъти в седмицата.

Но добрата новина е, че навиците не се фор-
мират изведнъж след преминаването на определен 
брой повторения (днес поведението не е навик, а 
утре изведнъж вече е). Те се оформят постепенно 
във времето. Всеки следващ ден ще е по-лесен от 
предишния. При равни други условия 60-ият ден ще 
е по-лесен от 1-вия, 120-ият ще е по-лесен от 60-ия 
и т.н.

Представи си изграждането на навици като 
това да караш колело нагоре по стръмен хълм. В 
началото е трудно, но постепенно наклонът нама-
лява, пътят се заравнява, достигаш върха и после 
се спускаш по инерция и от теб се иска единствено 
да пазиш равновесие.
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Един от първите сигнали, че едно поведение 
започва да се превръща в навик, е, че съпротивата 
срещу самото действие започва да намалява зна-
чително. Мозъкът предпочита да следва навици, 
защото те са му познати и знае какви резултати 
(награди) да очаква от тях.

Но новото поведение е непознато, неизпита-
но, и мозъкът не знае какво да очаква от него. Така 
че когато мозъкът ти все още не разпознава едно 
действие като навик, ти трябва да полагаш уси-
лия, за да го повтаряш всеки ден, докато то за-
почне да се утвърждава и с течение на времето 
измести старите навици.

А що се отнася до самия процес на формиране 
на навик, няма значение колко време отнема, защо-
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то целта ти така или иначе е завинаги да се при-
държаш към това поведение. Защо ти е иначе да 
се занимаваш да си създаваш навик да тренираш 
редовно, да се храниш по-добре или да четеш по-
вече книги, ако смяташ да се откажеш на третия 
месец? Няма ли да е обезкуражаващо да изгубиш 
целия този прогрес? Важното е просто да разпоз-
наеш кога едно поведение вече е станало устано-
вена практика и след това да го поддържаш, като 
в същото време насочиш вниманието си към друг 
навик, който искаш да си изградиш.

В следващата глава ще видим как възникват 
навиците и къде се съхраняват в мозъка и ще из-
ползваме тази информация, за да проектираме 
стратегия за изграждане на навици, съобразена с 
нашите биологични слабости.
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Най-важното, което 
да запомниш

1. Навиците са рутинни действия, които пов-
таряш редовно и се случват на подсъзнателно 
ниво.

2. Основната роля на навиците е да пестят 
усилия на мозъка ти и да ти дадат възможност 
да насочиш вниманието си към решаването на 
по-важни задачи.

3. 45% от действията, които извършваш все-
ки ден, са продиктувани от твоите навици.

4. Навиците не отнемат свободата ти, те 
ти позволяват да създадеш свобода за себе си.

5. Всеки навик е съставен от три последова-
телни стъпки: тригер, рутинно поведение и награ-
да.

6. Няма точно определен срок, в който нави-
кът се формира – може да отнеме месец, а може да 
отнеме и година, но с всяка изминала седмица ще 
ти става все по-лесно.



Край на откъса
Ако идеите в “Силата на малките крачки” 
ти допадат и искаш да притежаваш цялата 
книга на хартия, то можеш да поръчаш 
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