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Znebite se slabih navad 

Zdaj pa poglejmo, kaj vse lahko storite, da se znebite slabih navad
in ustvarite nove navade, ki vam bodo v pomoč. José Silva je razvil
strategije, ki nam po malem pomagajo narediti spremembe.
Ponavadi je lažje narediti majhne spremembe kot pa velike. 

Kako nam lahko navade izboljšajo življenje

Ni je težave brez rešitve, so le
težave, o katerih še nimamo

dovolj informacij, da bi vedeli,
kaj je rešitev zanje. Ko imaš

dovolj informacij, z lahkoto rešiš
težavo.

 
José SILVA

Obstaja mnogo navad, ki nam precej pomagajo. Verjetno niti ne
opazite, katero nogo daste najprej v hlače, ali kako si zavežete
čevlje. Vse to naredimo avtomatsko, iz navade. Ker nam olajša
življenje. Nekatere navade pa niso tako dobre za nas.
Vse prepogosto se ljudje oklenejo navad, ki so na nek način v zvezi
s preživetvenim nagonom, in jih uporabljajo, da zmanjšajo občutke
negotovosti.



Pri premagovanju slabih
navad nam pomaga:

Namesto da se začnete v celoti
ukvarjati z novo težavo, začnite s
tem, da jo preoblikujete. Delajte
težavo manjšo in manjšo in potem
jo bo lažje dokončno izničiti.

Vselej vstopimo na svojo raven in
na svoji ravni preučimo težavo 
(npr. koliko pokadimo, kdaj kadimo,
zakaj... )

1.

2.

3. Enako lahko ustvarite nove
navade. Zgradite jih postopoma.

Ko pozabimo uporabiti vizualizacijo in domišljijo,
 je tako, kot da ne bi uporabljali našega uma.

 
José SILVA



Primer: Opustitev kajenja

Če je težava kajenje cigaret, na primer, potem analizirajte in
preučite, kdaj skadite prvo cigareto v dnevu. Je to takoj, ko se
zbudite? Z vašo skodelico kave? Ko ste na poti na delo? Na svoji
ravni se sprogramirajte, saj boste prvo cigareto skadili eno uro
kasneje. Ne prikrajšujete se za cigareto; le spreminjate svojo
navado. V bistvu razvijate novo navado, da skadite prvo cigareto 
eno uro kasneje.

In lažje je prekiniti novo navado kot staro. Stara navada je tako
domača, da utegne biti zelo težko, ko se je želimo znebiti. Je kot
dolgotrajna ljubezenska zveza, in lahko da jo bo težko prekiniti. 
Tako da jo po malem prekinjamo.

Navade lahko spreminjate tudi drugače. Na primer – kadite drugo
znamko cigaret. To ustvari novo navado, ki jo bo lažje prekiniti.
Tale strategija pa deluje za najhujše razvade. Poznamo ljudi, ki so
bili več let odvisni od heroina in jim je z uporabo te strategije uspelo
prenehati v roku tridesetih dni:

Najprej, označite datum na koledarju, trideset dni od tega trenutka.
Nato vstopite na svojo raven in si v mislih recite, da boste na ta
dan nehali kaditi (ali nehali uživati droge, ali prenehati s katerokoli
navado, ki jo želite prekiniti), in ne boste kadili nikoli več v življenju.
Vsak dan vstopite na svojo raven in krepite to programiranje. Ko bo
trideset dni mimo, ne boste več hoteli kaditi.

Ta pristop lahko uporabite za katerokoli navado.



Ustvarite nove koristne navade:

1.

2.

3.

Karkoli počnete vsak dan, se
pogojujete, da to storite vsak dan.
Tako da bodite pozorni na navade,
ki si jih ustvarite, in se prepričajte,
da so vse vaše navade res dobre.

Začnite preučevati uspešne ljudi,
tiste ljudi, ki jih občudujete, in bi bili
radi taki kot oni. Kaj počnejo? Kaj so
njihove običajne navade? Morda se
zbudijo bolj zgodaj, se redno
rekreirajo - kakršnekoli navade že
imajo, tudi vi jih lahko razvijete.

Naredite spremembe in začnite s
temi novimi navadami sprva
navznoter, tako da jih programirate
na svoji ravni. Vsak dan jih izvajajte
na svoji ravni. Vizualizirajte jo najprej
pri sebi navznoter, kako vam je nova
navada udobna in kasneje jo
izvedete še na fizični ravni.
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Ustvarite nove navade, da vam
pomagajo uspeti

Morda se boste počutili malce zadržano, ko boste začeli s
katerokoli tehniko, ki je opisana v knjigi za grajenje novih
navad, a vam bo zagotovo pomagala k večji uspešnosti. 

Zadžanost samo pomeni, da imate dober odziv boj-ali-beg 
(fight-or-flight). Dokler so tehnike še sveže, dokler predstavljajo
nekaj, česar niste navajeni, lahko čutite to rahlo zadržanost.

Kako dolgo traja, da si ustvarimo

dobro navado? Sploh ni dolgo. 

V resnici bi moralo biti deset dni

več kot dovolj. 
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