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Въведение

Възможно е да сте си купили тази книга само за-
щото сте мярнали някъде на задната корица да пише 
нещо точно за вашия проблем. Прибрали сте се и ве-
роятно мислите да я прочетете по-късно, тъй като 
всъщност проблемът ви не е чак толкова сериозен и 
сега нямате нито време, нито сили да се занимавате 
с него.

Стоп. Задръжте малко! Само помислете за отра-
жението, което лошият навик има върху вас в момен-
та. Усетихте ли вече притеснение и вина? Оказва ли 
той негативно влияние върху отношенията ви с дру-
ги хора? Застрашава ли здравето ви, макар и все още 
без видимо отражение? Казано накратко, започва ли 
да обсебва живота ви? Ако е така, по-добре направете 
нещо, докато имате тази възможност!

Навиците са подсъзнателни действия, които при 
условие че им бъде позволено да наложат своя дик-
тат, могат да преобърнат живота на човек с главата 
надолу. Ако не сте в състояние да си вършите рабо-
тата или да поддържате нормални отношения със се-
мейство и приятели, защото прекарвате часове пред 
телевизора в гледане на сапунени сериали, или пък 
не спирате да харчите пари за всевъзможни покуп-
ки, въпреки че кредитните ви карти отдавна са с 
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превишен лимит, значи навикът ви се е превърнал 
в проблем.

Добрата новина е, че лошите привички могат да 
заработят във ваша полза. Сега вероятно ще каже-
те: „и какво от това?“ Защо да се тормозите допъл-
нително, опитвайки да си създадете полезни нави-
ци и същевременно да се отървете от вредните? Не е 
ли по-добре да поддържате огромния овърдрафт по 
сметката си или просто да се оставите на пороците? 
На кой изобщо му пука? Ами, ако не на вас, на никой 
друг сигурно.

Отказът за изкореняване на лошите навици в 
крайна сметка отприщва вълна от негативни после-
дици, засягащи различни аспекти от битието, като 
например здравето, работата, финансовото състоя-
ние, отношенията с други хора, а много често и всич-
ко на куп. С други думи, ако не предприемете мерки, 
почти сигурно ще започнете да се сривате все по-на-
долу и по-надолу и няма как да избягате.

На обратния полюс, превръщането на вредните 
навици в полезни, има много предимства. Определе-
но ще се чувствате по-добре и ще постигате целите си 
с по-малко усилия, което никак не е малко. С други 
думи това е средство, осигуряващо бъдещи успехи и 
улесняване на ежедневната комуникация с околните.

Изкореняването на лошите навици дава възмож-
ност за установяване на полезни, които пък, от своя 
страна, спомагат за преодоляването на първите. В 
тази книга ще прочетете как да откриете причината 
за вредните привички и съответно да разберете кое 
може да ви подведе. С нейна помощ ще успеете да си 
върнете изгубения контрол и да насочите енергията 
си в положителна насока. Целта на настоящия труд 
е да ви направи по-силни, здрави и уверени, т.е. по-
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щастливи. 
Подробно са разгледани природата на вредните 

навици и начините за преодоляването им. Описани 
са многобройни случаи на хора, обърнали живота си 
в правилна посока чрез заложените в самите вредни 
навици положителни качества, чрез залагане на оп-
ределени цели и постигането им. Това дава възмож-
ност на човек да възвърне изгубения контрол над 
себе си и да постави основите на едно ново начало.     

Как да четем книгата

Най-лесният начин, разбира се, е просто да раз-
гърнете на Част 2 и да прочетете точно това, което 
ви интересува. В това, естествено, няма нищо лошо. 
Задължително обаче обърнете внимание на уводна-
та секция на раздела, към който се отнася вашият 
проблем. По този начин ще разберете точно върху 
кои страни от вашата натура трябва да наблегнете, 
за да постигнете желаните резултати.

Въпреки всичко, ако искате да се отървете от вред-
ните си навици завинаги, а не само временно, най-
добре е да прочетете и останалите глави! По-задъл-
боченото вникване в нещата е наистина важно, тъй 
като познаването на причината за конкретния про-
блем до голяма степен гарантира вашето развитие в 
положителна насока, а също така е и предпоставка 
за постигане на бъдещи успехи. (Разбира се, бихте 
могли да се обърнете и към специалист, ако е необхо-
димо. В определени случаи, каквито има описани и 
в тази книга, аз също го препоръчвам. Разделът „По-
лезни адреси“ може да ви помогне в това отношение.)

Много би ми се искало да ви кажа, че промяната 
на навиците е лесна работа. Истината обаче е малко 
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по-друга, нужни са известни усилия, решителност и 
воля, за да може човек да обърне поглед към самия 
себе си. Но повярвайте ми, струва си! Четейки още 
първите страници на настоящата книга, ще усетите 
някои положителни промени случващи се с вас, като 
например повишаване на увереността в собствените 
ви сили и по-оптимистично отношение към нещата. 
Така че, моят съвет за тези, които започват да четат 
от края, е следният: „Просто знайте, че началните 
глави също биха могли да бъдат полезни“.

Успехът е близо и тази книга ще ви научи как да 
го постигнете.



ЧАСТ 1.

Опознаване на 
навиците



ГЛАВА 1

Анализ на собствените
навици

Ако проверявате пощата си на всеки пет минути..., 
ако непрестанно ядете сладко и това ви харесва..., 
ако постоянно сте в лошо настроение, значи знаете 
всичко за навиците.

Навикът е точно установено действие, отнесено 
към определена ситуация. Типични примери от този 
род са миенето на зъбите преди лягане или обажда-
нето на близки и познати след благополучно прис-
тигане. Вредните навици сами по себе си също не 
правят изключение от казаното по-горе. Единствена-
та разлика е, че от едните човек има полза, докато 
другите, като постоянното висене в чата или неотва-
рянето на извлеченията от кредитната карта, могат 
да причинят сериозни неприятности.

С риск да прозвучи странно, не мислете че само 
защото даден навик съсипва живота ви, лесно ще се 
отървете от него. Още повече няма никаква гаран-
ция, че изобщо ще искате да го направите.
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Човешката психика е смесица от противоречия. 
Например индивид, осъден за нанасяне на тежка те-
лесна повреда, може да бъде изключително нежен и 
любещ към котката си, както и жена с наднормено 
тегло може да дава отлични съвети за отслабване. 
Принципно хората сме доста сложни създания, което 
трябва да се има предвид при условие, че сме реши-
ли да променим определени аспекти от същността 
си. Премахването на вредните навици не е лесно, но 
аз ще направя всичко възможно да ви помогна, така 
че продължавайте да четете!

Предимствата на полезните навици

Сигурно ще си помислите, че прочитането на този 
раздел е чиста загуба на време. В края на краищата 
всеки знае, че от добрите навици има полза, докато 
от лошите – не. Все пак не бързайте да прелиствате, 
защото не е толкова просто, колкото изглежда.

Вредните привички могат да бъдат доста дълбо-
ко вкоренени, поради което в някои случаи е важно 
сами да се убедите в нуждата от премахването им и в 
преимуществата на добрите навици. Затова са необ-
ходими не малки усилия, но само си помислете как-
ви са предимствата, произтичащи от развиването на 
полезни навици:
•	 По-голямо самоуважение
•	 По-голямо уважение от страна на околните 
•	 По-голяма увереност
•	 По-малка вероятност за изпадане в състояния на 

страх
•	 По-добри отношения с вашия партньор, със се-
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мейство, приятели, колеги и може би дори с кре-
дитния ви консултант

•	 По-добри възможности за кариера
•	 По-малко тревоги
•	 Край на гузната съвест
•	 Повече пари в наличност за наистина важни 

неща

Дотук добре. На пръв поглед е ясно, че без лоши-
те навици всичко изглежда далеч по-розово. Но ако 
наистина е така, защо все още не сте се отървали от 
тях? Защо изобщо си купихте тази книга?

Правило № 1. 
Това, че даден проблем е очевиден 

не означава, 
че се работи по решаването му.

Сигурна съм, че веднага сте в състояние да ми 
изброите хиляди причини, поради които трябва да 
скъсате с нежеланите навици, но още дори не сте за-
почнали. Защо?

Това се нарича дихотомия1 между рационалното 
мислене и чувствата – едно от най-големите пре-
дизвикателства в човешкия живот. Всеки от нас го 
е изпитвал под някаква форма. Например искате да 
отслабнете и решавате през вечер, в продължение на 
половин час, да правите упражнения, записани на 
видеокасета. Когато обаче уреченото време настъпи, 
видеокасетата изведнъж и незнайно как става твър-
де тежка, за да я вдигнете и поставите на подходя-
щото място. Накрая нещата приключват с разговор 

1 Дихотомия – противопоставяне, разделяне.



15

по телефона с някой приятел, вместо с подскачане 
пред телевизора. Чувствате се зле от постъпката си, 
но вече е твърде късно за упражнения, отлагате за 
утре, когато наистина ще започнете сериозно...

Правило № 2.
Наличието на недвусмислени причини за нужда от промяна

 не означава непременно, 
че тази промяна ще се извърши.

И така, как бихте могли да накарате себе си, да 
направите въпросната тренировка? Принципно за 
целта трябва да сте убедителни, и то много. Трябва 
да си отговорите на въпроса: „Каква е ползата за мен 
от цялата работа?“, при това достатъчно ясно, за да: 
а) поставите касетата във видеото, б) натиснете буто-
на „пусни“ на дистанционното и в) започнете самите 
упражнения.

Целият този процес съвсем не е като онзи, когато 
да речем, седнали на канапето в дома на някой при-
ятел с чаша вино в ръка, внезапно усещате че пан-
талоните ви са ужасно тесни (сигурно са се свили от 
прането?). Тогава навярно сте си помислили, може 
би дори сте изкрещели: “Край! Тези неща не могат 
да продължават повече така! Трябва да започна ня-
какви упражнения и да намаля яденето!“

Обръщали ли сте някога внимание как в подобен 
момент машинално си наливате нова чаша вино и 
просто отново се отпускате във въпросното канапе? 
Това е подсъзнателна реакция, с която си казвате: 
СИГУРНО СЕ ШЕГУВАШ. Докато съзнателната 
част от вас се опитва да наложи новия ред, емоцио-
налната се бунтува. Ситуацията е доста трудна и за 
справяне с нея се изискват доста усилия.
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Правило № 3.
Ако не убедите емоционалната част от себе си 

да приеме новия ред, няма да постигнете нищо. 

Как да постъпим?
Отговорът е прост. Подкуп. При децата работи, ще 

проработи и при вас. Сигурно си мислите че ви бала-
мосвам, но това е изпитан метод!

Отговорът на въпроса “Каква ми е ползата?“ не е, 
че след шест месеца ще станете по-стройни и привле-
кателни, спазвайки определен режим. Самата мисъл 
за тази далечна цел и всичките тежки тренировки, 
свързани с нея, са достатъчни веднага да ви накарат 
да се откажете.

Правилният отговор е, че ако сега правите упраж-
нения в продължение на половин час, след това ще 
си хапнете някоя вкусотийка, ще гледате любимия 
си сериал или пък ще поговорите с приятел. (Обърне-
те внимание на израза „след това“, той има основно 
значение в случая!)

Забравете бъдещето, забравете идващата седми-
ца, забравете дори утрешния ден. Тук и сега са един-
ствените неща, които имат значение. А ако трениров-
ката е последвана от почерпка, шансовете ви и утре 
да направите същото, драстично се увеличават. Тога-
ва само трябва отново да пуснете в действие номерът 
с подкупа.

Правило № 4.
Понякога краткосрочните планове са по-ефективни

от дългосрочните. 

Правило № 5.
Простите методи са най-добри.
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Сигурно вече ме смятате за тотално откачена. Как 
изобщо е възможно да ви предлагам храна за награ-
да, при положение че искате да отслабнете? Не ви ли 
карам просто да замените един лош навик с друг?

Всъщност не, понеже след половин часова трени-
ровка метаболизмът е доста по-силен, което означава 
че приетата след това храна (отново тази дума!) ще 
се усвои доста по-бързо от обикновено. Пък и ако да 
речем сте си наумили да похапнете шоколад за на-
града, изобщо не е казано, че трябва да го изядете 
целия. Възможно е даже въобще да не го погледнете.

Виждате ли? Причината успелите хора да се зала-
вят с премахването на вредните си навици, а другите 
не, се крие в промяната. При едните я има, докато 
при другите я няма. Дори и да тренирам само по пет 
минути на ден, ако вие не го правите, аз пак ще съм 
по-напред от вас.

Правило № 6.
И най-малката промяна е по-добре от нищо.

Нямате нужда от сложни стратегии, нито от чете-
не на много книги (освен тази, разбира се), за да раз-
берете какво ви е необходимо. Просто си задайте въ-
проса: „Какво наистина смятам, че трябва да напра-
вя?“ Отговорът е в самите вас, тъй като вие най-добре 
знаете как да се справите с проблемите си. Доверете 
се на интуицията си. Не усложнявайте допълнител-
но нещата, опитвайки се да намерите перфектното 
решение или да уцелите идеалното време за започ-
ване на промени. Знаете какво трябва да направите 
и можете да го направите още днес. Само не разби-
райте погрешно, не казвам че можете да опитате. 
Опитването е просто вдигане на шум, без да са нали-
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це конкретни резултати. А аз твърдя, че вие наисти-
на можете да започнете от днес. Необходимо е само 
да пуснете в действие добрия, стар подкуп. Просто, 
нали?

Правило № 7.
Най-добрият начин да се погрижите за бъдещето си, е като 

се погрижите за днешния ден.

На този етап обаче мисленето в перспектива е 
лукс, който все още е недостъпен за вас. През първа-
та седмица от въвеждането на промени, мечтите за 
невероятния успех, на който се надявате, могат един-
ствено да ви отдалечат от постигането му. Едва след 
като тя премине, изпълнена с активна борба срещу 
лошите ви навици, получавате правото да се порад-
вате на позитивните си мисли. Началото е време за 
работа, не за мечти.

Привичките са силно устойчиви, поради което 
справянето с тях изисква правилен подход. А той в 
случая е действия по премахването им днес, послед-
вани от награда. Това е. Нито повече, нито по-малко. 
Елементарно, нали?

В какво се състои вредният навик?

Дали даден навик е свързан с проблеми или не, е 
много относително. Ако за някои определен проблем 
е несъществен, то за други е голям. Всеки човек си 
има собствени разбирания, въпросът е къде минава 
границата.

Принципно с термина вреден навик се описва из-
лязло от контрол, повтарящо се действие.
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Случай 1

Сара е майка на двегодишно дете, в отпуск по май-
чинство в момента. Сама признава, че е пристрастена 
към каталози и брошури. „Винаги имам поне по пет-
надесет каталога вкъщи“, споделя тя. „Най-голямото 
предимство е, че не се налага да ходиш никъде, нито 
да се блъскаш в тълпата, заедно с останалите купува-
чи. Освен това можеш да разглеждаш предлаганите 
артикули денонощно, без да се съобразяваш с някак-
во работно време.“

Всички каталози на Сара са грижливо снабдени с 
анотации, посредством малки листчета, прикрепе-
ни към съответната страница. По нейните думи, па-
заруването по този начин ѝ носи тръпка колкото три 
класически шопингтур: веднъж при разглеждането на 
брошурата, втори път, когато поръчва стоката, и трети, 
при самото получаване.

Пратките обикновено пристигат докато мъжът ѝ е 
на работа, а тя винаги старателно изхвърля опаковки-
те и всички останали „улики” за поредните разточи-
телни покупки, преди той да се е прибрал.  

Забавна история, не мислите ли? И навярно в нея 
няма нищо лошо, поне докато съпругът на Сара из-
карва добри пари и не възразява жена му да ги хар-
чи. Още повече, че това ѝ доставя удоволствие. Е, спо-
ред вас, имаме ли проблем в тази ситуация, или не?

Ориентирът в случая е фактът, че пазарувай-
ки непрестанно, Сара не се чувства съвсем удобно. 
Доказателство са самите кутии и опаковки, които 
тя изхвърля, преди мъжът ѝ да е разбрал за нови-
те придобивки. Очевидно е гузна пред съвестта си, 
задето не спира да пръска пари за неща, които, как-
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то тя се изразява, много често са ненужни и изобщо 
не подхождат нито на обзавеждането в къщата, нито 
на гардероба ѝ. „Каталозите са начин на живот. С 
тях мечтите просто се сбъдват. Истинска наслада е 
да разглеждам лъскавите им страници, изпълнени 
с маркови артикули. Направо се виждам облечена в 
рекламираните дрехи. Сякаш преоткривам себе си в 
нова светлина“, разказва тя.

И така, отново стигаме до въпроса: „има ли Сара 
проблем?“. Отговорът трябва да се търси в начина, по 
който самата тя усеща нещата. Според нея навикът 
ѝ е „лош“, но изглежда този факт не я притеснява 
особено.

Ако съпругът ѝ обаче реши да сложи край на по-
стоянното харчене и от това негово действие възник-
нат пререкания, случаят вече става съвсем друг. Съ-
щото би се получило и при положение, че Сара беше 
самотна жена, затънала в дългове, които не е в със-
тояние да покрива. Казано накратко, тогава навикът 
щеше вече да се превърне в проблем. 

За да разберете доколко е опасен вашият навик, 
отговорете на въпросите в поместените по-долу два 
теста. Първият е предназначен за хора, които не са 
в състояние да прекратят извършването на действия 
с отрицателен ефект, а вторият, обратно, е насочен 
към индивиди, неспособни да направят нещо, макар 
и добре да осъзнават нуждата от него.

ТЕСТ № 1 

Отговорете на следните въпроси, ако проблемите 
ви се характеризират с извършване на определени 
действия от ваша страна, които принципно не одо-
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брявате (примерно преяждане или пък пазаруване в 
огромни размери):

1. Опитвали ли сте някога да се откажете от навика 
си, но въпреки всичко не сте успявали?

2. Изпитвате ли чувство за вина още преди да се от-
дадете на изкушението, без обаче от това да има 
някакъв ефект?

3. Чувствате ли се зле след като сте задоволили на-
вика си?

4. Оказва ли този навик отрицателно въздействие 
върху финансите, здравето и живота ви като 
цяло?

5. Други хора казвали ли са ви, че имате проблем?
6. Опитвате ли се да прикриете навика си?
7. Засегнати ли са отношенията ви с околните?
8. Обсебени ли сте от навика си?
9. Ставате ли раздразнителни в случай, че сте въз-

препятствани да се отдадете на навика си?
10. Проблемът ви по-стар от шест месеца ли е?

ТЕСТ № 2 

Отговорете на следните въпроси, ако проблемите 
ви се характеризират с неспособност за извършване 
на определени действия от ваша страна, които иначе 
смятате за необходими (например вземане на отпуск 
или отказ на нелепи молби):

1. Струва ли ви се невъзможна идеята, че сте в със-
тояние да преодолеете вътрешната си съпротива 
срещу правилния курс на поведение? За да про-
верите, затворете очи и опитайте да си представи-
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те как правите нещо, което смятате че не можете.
2. Мисълта за тази задача плаши ли ви?
3. Случва ли ви се да бягате от определени ситуа-

ции, в които неспособността ви да свършите как-
вото трябва, ви кара да се чувствате непълноцен-
ни?

4. Получавали ли сте груби или критични бележки 
от околните във връзка със споменатата неспособ-
ност за изпълнение на нужните задачи?

5. Тази ваша съпротива/неспособност, оказва ли от-
рицателно въздействие върху финансите, здраве-
то или живота ви като цяло?  

6. Обзема ли ви нервно разстройство или яд, кога-
то някой иска от вас да направите нещо, от което 
бягате?

7.  Срам ли ви е да си признаете, че не сте в състоя-
ние да изпълните конкретната задача?

8. Чувствате ли се зле, когато ви се е предоставила 
възможност, а вие не сте направили каквото тряб-
ва?

9. Изгубили ли сте самоуважение поради факта, че 
сте неспособни да предприемете нужните мерки?

10. Проблемът ви по-стар от шест месеца ли е?

1–2 отговора „Да“

Все още държите навика си под контрол. Вероят-
но изпитвате известни трудности, но поне засега про-
блемът не се е разгърнал напълно.

3–5 отговора „Да“

Навикът е обсебил твърде голяма част от съзнани-
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ето и живота ви. На ръба сте да изпуснете контрола 
над себе си. Необходими са спешни мерки, които да 
предотвратят по-нататъшното влошаване на нещата.

 6–10 отговора „Да“

Камбаната бие тревога! Поздравления, задето сте 
си купили книгата, отличен ход. Непременно започ-
нете да изпълнявате упражненията, поместени в 
Част 2, веднага след като свършите с прочитането на 
Част 1.

Правило № 8.
Решаването на тестове няма да ви накара да се промените, 

нито пък да породи у вас желание за промяна. Единстве-
ното нещо, което този метод може да направи, е да ви по-
каже доколко е сериозен проблемът ви. При всички случаи 
обаче на преден план продължава да стои необходимостта 

от конкретни действия!

Ако имате по-малко от три отговора „да“, не бър-
зайте да се радвате. Направете упражненията, вклю-
чени в Част 2, с цел предотвратяване развитието на 
вредни навици.

Ако пък сте отговорили с „да“ на десет от въпроси-
те, не се отказвайте, колкото и примамлива да ви се 
струва тази идея. Съществува и положителна страна, 
и тя е, че осъзнаването на даден проблем увеличава 
шанса за справяне с него. Обратно, криенето му от 
себе си и от околните прави промяната невъзможна, 
а както вече знаем, тя е много важна. Важни са и 
самите усилия, насочени за постигането ѝ, тъй като 
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това показва несъгласие с настоящото положение. От 
друга страна, поддържането на представата, че всич-
ко е наред, напълно изключва каквато и да била въз-
можност за успех.

Реалният поглед върху нещата в случая е опреде-
лящ. Проблемът ви може да е възникнал вследствие 
на ваша грешка или на неполучена навременна по-
мощ, но независимо от породилите го обстоятелства, 
той не бива да бъде наказание за цял живот.

По отношение на навиците съществува една мно-
го важна подробност, която трябва да знаете: всички 
те обслужват цел, действаща в положителна насока 
спрямо конкретния субект. Колкото и да е странно, 
вредният навик се опитва да направи нещо за вас.

Ето няколко примера. Ако всеки път, когато имате 
проблеми с шефа си, отваряте пакет бисквити, зна-
чи това ви успокоява, нали така? Или пък цял ден 
работите здраво и накрая си почивате, задължител-
но пушейки цигара, която в случая играе ролята на 
награда. На трето място, категорично отказвате да 
посещавате часовете по даден предмет във вечерно-
то училище, въпреки че материята ви е интересна. 
С други думи, изпитвате страх, който ви предпазва 
от провал по съответната дисциплина. Или, както 
споменах и по-горе, вредните навици се опитват да 
работят във ваша полза.

Правило № 9. 
Във вредните навици се търси утеха, 
компенсация (награда) или защита.  

Проблемът обаче е, че начинът, по който го пра-
вят, не е добър за вас, макар и в основата си подбуди-
те да са положителни!


