


Navada je vsaka rutina oz. početje, ki ga izvajamo dovolj redno in pogosto, da postane

avtomatsko. Raziskave ocenjujejo, da je 40-50 % naših aktivnosti izvedenih iz navade.
Vpliv navad na naše življenje pa je precej večji, kot si predstavljamo na podlagi teh številk.

Velik del našega zavednega početja, je namreč posledica naših nezavednih navad.

Jeklene so tiste navade, ki nam omogočajo živeti zdravo, srečno, produktivno in
aktivno življenje. Z jeklenimi navadami postajamo vsak dan močnejši in rastemo na vseh

področjih življenja. Po drugi strani pa ohranjamo neželene navade ne zato, ker smo

nesposobni in si ne želimo spremembe, ampak ker nimamo ustreznega sistema za

spremembo.

Kakovost naših življenj je dolgoročno v večji meri odvisna od kakovosti naših navad. Z
enakimi navadami bomo vedno dobili enake rezultate, zato je težko pričakovati večje
spremembe, če nismo pripravljeni spremeniti svojih navad. Z jeklenimi navadami lahko

dosežemo marsikaj nepredstavljivega. Jeklene navade se bodo verjetno marsikomu zdele

težko dosegljive, vendar vas lahko potolažimo, da se vsaka jeklena navada prične z zelo

preprostimi koraki, ki jih je zmožen opraviti vsakdo.
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Kaj so JEKLENE NAVADE?

Vsak dan se moramo ljudje soočati z ogromnim

številom sprejetih odločitev, ki na koncu določijo
kakovost našega dne (slika 1). Velik del

odločitev je nezavednih, iz naše navade in pod

vplivom takojšnjega užitka. Zato je res

pomembno, da se naučimo sprejemati dobre
odločitve v ključnih trenutkih. S tem bomo

imeli kontrolo nad našimi navadami in

kakovostjo naših dni.

Pri vzpostavljanju novih navad je pomembno,

da so te za nas smiselne in da si pripravimo

sistem, kako jih bomo dosegli. Poleg tega

moramo biti dovolj prepričani, da smo jih

sposobni doseči. Glavni smisel izboljševanja
naših navad ni toliko v tem, da bomo
dosegli dobre rezultate, temveč da bomo
postali boljša verzija samega sebe. To pa bo

pripeljalo tudi do odličnih rezultatov.

Slika 1: Vpliv naših odločitev na
kakovost dneva (vir: Clear J. 2018)
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Pogosto imamo ljudje probleme pri uvajanju novih navad, ker nimamo dovolj potrpljenja in

ne vidimo takojšnjega učinka. Še posebno, ko gre za uvajanje majhnih sprememb. Moramo

pa se zavedati, da le z majhnimi spremembami lahko dosežemo dolgoročne rezultate,
saj je takšen način bolj vzdržen, kar poveča verjetnost za končni uspeh. Če smo vsak dan
boljši samo za 1 %, bomo po enem letu boljši za kar 37 krat (slika 2)!

Majhne navade nas pripeljejo do velikih sprememb

Slika 2: Učinek majhnih vsakodnevnih navad (vir: Clear J. 2018)

Podobno je tudi s neželenimi navadami. Ker ne opazimo takojšnjega slabega učinka

početja, ki za nas ni najbolj koristno, lahko hitro razvijemo neželene navade. Če se npr.

danes prenajemo z neko ne najbolj zdravo hrano, nam tehtnica naslednji dan ne bo

poskočila za 10 kg. Če danes izpustimo trening, jutri naša telesna zmogljivost ne bo nič
slabša. Če preložimo našo zelo pomembno nalogo na jutri, jo bomo še vedno lahko opravili

samo 1 dan kasneje. Problem nastane, ko to postane naša stalnica in nas vsako-
dnevne majhne napačne odločitve pripeljejo do katastrofalnih rezultatov.

Vzemimo si trenutek za razmislek o svojem trenutnem stanju in katere so tiste navade, ki jih

ohranjamo že nekaj let in so nas pripeljale do trenutnega stanja. Napišimo seznam vseh

navad, ki nam koristijo in tistih, ki nam ne koristijo na poti do želenega rezultata. Kaj bi na
svojem trenutnem stanju želeli drugače in katere navade bomo morali zato
spremeniti?
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Potrebno se je zavedati, da tudi če smo danes uspešni in smo zadovoljni s svojimi trenutnim

stanjem, še ne pomeni, da bomo na enakem tudi čez 5 let, če se naše navade ne skladajo z

našim želenim rezultatom. Lahko smo trenutno bogati, vendar če zapravimo vsak dan več
kot zaslužimo, čez 5 let ne bomo več tako bogati. Če smo trenutno na svoji idealni telesni

masi in vsak dan zaužijemo samo 100 kcal več kot jih porabimo, bomo čez 5 let težji za kar

25 kg! Bolj kot trenutno stanje je za nas pomembna pot na kateri smo in navade, ki so
v našem življenju trenutno prisotne.

Večina našega trenutnega početja in stanja je posledica naših navad iz preteklosti, ki
smo jih gojili vrsto let. Verjetno vsi poznamo ljudi, ki se stalno pritožujejo in nikoli nič ne

spremenijo. Če nismo pozorni na malenkostno dnevno jamranje, lahko hitro postanemo

nezabavna in tečna družba. Se pogostokrat jezimo nad stvarmi, nad katerimi nimamo

vpliva? Svoje bližnje pogostokrat kritiziramo ali hvalimo? Poznamo koga, ki je zelo pameten

in razgledan - verjetno ni takšen postal čez noč. Vse to so posledice vsakodnevnih majhnih

navad, ki nas počasi in nevede oblikujejo. Zato je zelo koristno, da smo pozorni na najbolj

malenkostne stvari, ki jih počnemo v našem življenju.

Nepotrpežljivost je največji razlog, da prenehamo z nekim početjem, še preden
postane naša navada. Na začetku mislimo, da bo učinek našega početja prinašal rezultate

linearno (slika 3). Pri večini stvari se v resnici zgodi, da mine kar nekaj časa, preden se
pričnejo kazati naši rezultati. Temu trenutku lahko rečemo “prebitje platoja”. Ko nekdo

prebije plato in opazimo neverjetne rezultate, se nam zdi, da jih je dosegel čez noč.

Uspeh je seštevek naših dnevnih navad in ne
enkratnega dosežka

Slika 3: Učinek naših navad ni linearen (vir: Clear J. 2018)

3

JEKLENE NAVADE



In na to se moramo osredotočati ves čas, cilj pa naj bo v naših mislih nekje v ozadju ali še
bolje na tabli oz. papirju, da nas ne obremenjuje preveč. Če želimo izgubiti 20 kg in imamo

to ves čas v glavi, ne bomo motivirani, da pri kosilu namesto pohanega zrezka naročimo

solato s piščancem, saj po eni solati ne bomo izgubili teh 20 kg. V tem se tudi razlikujejo
zmagovalci od poražencev. Na začetku imajo verjetno vsi enak cilj, dosežejo pa ga
tisti, ki se na poti do cilja osredotočajo na manjše zmage. Lahko gremo tudi na

liposukcijo in nam odstranijo nekaj kilogramov maščobe, vendar s tem na hitro spremenimo

samo rezultat, ne spremenimo pa svojega sistema, ki nas je pripeljal do odvečnih

kilogramov. Zato bomo čez nekaj mesecev ali let na istem ali celo slabšem, saj bi ta čas in

denar lahko namenili za izboljšanje svojih prehranjevalnih navad in telesne aktivnosti, kar bi

imelo dolgotrajni vpliv.

Kako poskrbimo, da ne obupamo predčasno in uspemo prebiti plato? Vsi smo si že kdaj v

življenju postavljali cilje. Sigurno smo že slišali nasvet od kakšnega znanca: “Moraš si

postaviti nek cilj v življenju, da boš lahko nekoč uspel.” Odlično! Vsekakor je postavljanje

ciljev zelo koristno, problem pa nastane, ko pričnemo z akcijo, ki naj bi nas popeljala do cilja

in se nato večino časa osredotočamo na cilj, dokler ne ugotovimo, da smo zašli in ga ne

bomo dosegli.

Ključnega pomena za uspeh ni cilj, temveč sistem oz.
proces, kako bomo prišli do cilja!
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Če imamo dober sistem za doseganje cilja,
nam ta postane zelo všeč, osredotočeni smo
na trenutno situacijo, v njem uživamo in smo
srečni. 

V nasprotnem primeru, ko se osredotočamo

samo na končni cilj, ko naj bi postali srečni (in to

se po navadi ne zgodi), pa smo na poti do cilja

ves čas nesrečni in nezadovoljni. Verjetno se

nam ta trenutek vsem zdi bolj smiselna prva pot.

Nekaj podobnega nas je učil že Buda. 😊
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Prvi (zunanji) nivo je sprememba naših rezultatov: izguba 20 kg, zmaga na tekmi,

napisati diplomsko nalogo itd. Večina naših ciljev je povezanih s tem nivojem

spremembe.

Drugi nivo je sprememba našega procesa: začeti dan s hranljivim zajtrkom, redno

obiskovanje treningov 2x tedensko, izboljšanje tehnike meta na koš, vsak dan napisati

vsaj 1 stran diplomske naloge itd. Večina navad, ki jih razvijamo, je povezanih s tem

nivojem. 

Tretji nivo pa je sprememba naše identitete oziroma naših vrednot: naša
prepričanja, samopodoba, obsojanje sebe in drugih itd. Večina naših prepričanj je

povezanih s tem nivojem.

Za boljše razumevanje, zakaj nam nekaterih navad nikakor ne uspe doseči, si lahko

predstavljamo pot do spremembe v treh nivojih, ki jih najlažje prikažemo v obliki krogov in

kolobarjev (slika 4). 

Osredotočajmo se na to, kakšna oseba želimo postati,
da dosežemo svoj cilj

Slika 4: Trije nivoji spremembe (vir: Clear J. 2018)
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Vsi nivoji so zelo pomembni pri spremembi in prav vse potrebujemo za dolgoročno
spremembo. Ključnega pomena pri tem je smer, ki jo uberemo na poti do spremembe.
Večina nas prične proces spreminjanja naših navad z osredotočanjem na to, kaj želimo

doseči (prvi, zunanji nivo spremembe) in to lahko poimenujemo rezultatsko-usmerjene
navade. Druga pot je osredotočanje na to, kakšna oseba želimo postati, da bomo dosegli

želeno spremembo in to pot lahko poimenujemo osebnostno-usmerjene navade.
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To lahko uprizorimo z zelo preprostim primerom. Pred kratkim smo pričeli s programom za

izgubo telesne mase in kolega nas povabi na kosilo. Za glavno jed si izberemo odličen, zelo

hranljiv in okusen obrok, ki je zadoščal vsem “standardom”, ki nam jih je predlagal naš
trener. Potem pa pride čas za sladico, ki nam jo je trener odsvetoval, saj se po njej ne

počutimo dobro. Vemo pa, da je sladica božansko dobra in se nam ob misli nanjo zelo

pocedi slina. Tukaj je sedaj zelo pomembno, na kakšen način se lotimo “obrambe” pred

sladico. Ena možnost je, da rečemo:

 “Ne hvala, sem na shujševalni dieti in ne smem jesti sladic.” 
(rezultatsko-usmerjen način) 

 

Drugi način pa je, da rečemo:

 “Ne hvala, sem jeklena mami, sladice mi povzročajo rjo in slabo počutje!”
(osebnostno-usmerjen način) 

Na prvi pogled se nam zdi smešno in nepomembno, vendar če se dejansko postavimo v

trenutek, ko to izrečemo, vidimo, da v drugem primeru naredimo spremembo v naši
identiteti. Vsakodnevno prenajedanje s sladicam je bil del našega prejšnjega življenja,

sedaj, ko smo jekleni, pa bolj cenimo svoje zdravje in počutje.

Za dolgotrajne rezultate se je spremembe potrebno lotiti na osebnostno-usmerjen
način, saj rezultatsko-usmerjen način ne pripelje do trajnostnih sprememb. Če bomo

oseba, ki bolj ceni udobje kot napredek, ne bomo dolgo vztrajali na treningih. Zato je res

pomembno, da preden se lotimo svoje telesne preobrazbe, premislimo o svojih vrednotah in

prepričanjih. Če le-te niso v skladu s tem, kar želimo doseči, nam bo slej ko prej spodletelo

na poti do cilja. 

Sedaj verjetno razumemo, da “postani jeklen” ni le neka marketinška fraza, temveč nam

dejansko lahko pomaga spremeniti svoje navade in življenje na bolje. Zavedati pa se

moramo, da če si samo želimo postati jekleni, še nismo naredili kaj dosti. S prvim obiskom

Jeklarne se moramo prepričati, da smo sedaj druga oseba (npr. Jeklena Mami), ki bo na
prvo mesto postavljala svoje zdravje in dobro počutje!
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Spremembe navad se sicer začnejo z motivacijo in
željo po končnem rezultatu, dosežemo pa jih le, če
postanejo te navade del naše identitete.

Določimo cilj: izguba 20 kg

Nato spoznajmo svoje vrednote: Kakšna oseba moram postati, da izgubim 20 kg in

dosežem svojo “idealno” postavo ter jo kasneje tudi obdržim. Tukaj mislimo predvsem

na vrednote in prepričanja.

Sedaj se vprašajmo: Kakšna oseba sem trenutno, kakšne so moje vrednote in

prepričanja?

Napišimo vse naše trenutne vrednote in vrednote, ki jih moramo imeti kot oseba, ki bo

dosegla naš cilj. Premislimo, kako bomo spremenili naše vrednote in prepričanja, da

bodo ustrezale našim ciljem. Npr. dolgoročno bomo težko shujšali, če zdravje in skrb

zase ne bo ena od naših glavnih vrednot.

Sedaj se vprašajmo po navadah: Kaj počne kolegica oz. znanec, ki ima idealno

postavo, je vedno dobre volje in se nikoli ne pritožuje nad svojim izgledom?

Premislimo o svojih trenutnih navadah in kaj moramo vse spremeniti, da bomo
spremenili svojo identiteto. Vse ugotovitve si zapišemo.

Seznam vseh sprememb svojih navad smiselno uredimo po vrstnem redu.

Za vsako spremembo, ki je naslednja v vrsti na našem seznamu, dobro premislimo o

realizaciji in ocenimo, koliko je možnosti, da nam jo uspe doseči ter po potrebi

prilagodimo njeno težavnost (npr. če se sedaj vsakodnevno prenajedamo s čokolado, si

namesto prepovedi čokolade za celo življenje raje postavimo cilj, da si bomo sedaj

privoščili čokolado le 2x tedensko).

Na vsake toliko časa se ponovno vprašajmo po svojih vrednotah in prepričanjih in
jih skušajmo po potrebi še spremeniti, v kolikor se še vedno ne ujemajo z našim želenim

rezultatom.

Na trening ne gremo, ker moramo, če želimo izgubiti telesno maso, na trening gremo zato,
ker smo s prvim obiskom treninga postali športnik in trening je sedaj del našega
življenja! Z vsako zmago - obiskom treninga bomo okrepili naše prepričanje. Sčasoma bo
trening postal naša navada in ne bomo si več predstavljali življenja brez njega.

Če torej povzamemo zgoraj napisano in uprizorimo na primeru osebe, ki želi izgubiti 20 kg,

je postopek sledeč:
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Kako sploh pridemo od nekega početja do navade?
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Proces razvoja katerekoli navade se prične z nekim novim poskusom, pri katerem morajo

naši možgani sprejeti neko odločitev. Ko se prvič srečamo z novim problemom, ne vemo,

kako se z njim soočiti, zato poskušamo in iščemo rešitve, ki bi nam prinesle ugoden izid. Po

vsakem neuspešnem poskusu iščemo nove rešitve in ko končno najdemo dobro rešitev,

smo za njo nagrajeni. Po vsaki ugodni razrešitvi problema naši možgani analizirajo pretekle

korake, ki so nas pripeljali do nagrade. Z redno vajo oz. ponavljanjem neuspešni poskusi

zbledijo, uporabni in ugodni poskusi pa se okrepijo in tako se prične tvoriti navada. Ko naše
početje postane navada, se za to početje zelo zmanjša aktivnost naših možganov. V

prihodnje bomo za ta isti problem porabili precej manj energije in časa. Navada je v bistvu
spomin reševanja problemov, ki smo jim bili v preteklosti že večkrat izpostavljeni.

Razvoj navade je za naše možgane zelo koristen, saj s tem privarčujemo na energiji,
ki je potem na voljo za reševanje novih problemov. Naši možgani se v danem trenutku

lahko osredotočajo samo na en problem - ženske žal niste tukaj nič drugačne od moških 😊

in s tem namenom poskušajo večino ponavljajočih procesov narediti nezavednih. Tipičen

primer lahko vzamemo kar iz našega treninga, ko se na začetku učimo pravilne izvedbe

vseh gibalnih vzorcev. Večina vadečih zelo jamra, kako naporno je izvesti pravilen počep.

Čez nekaj mesecev pa ga izvajajo z dodatno obremenitvijo skorajda nezavedno. Grajenje
novih navad nam torej omogoča, da postanemo učinkovitejši in lahko naredimo
vedno več stvari.

Proces grajenja navade lahko razčlenimo na 4 korake (slika 5):

Slika 5: Proces grajenja nove navade (vir: Clear J. 2018)
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Iztočnica ali sprožilec, ki sproži naše možgane, da izvedejo neko akcijo. To je neka

informacija, ki napoveduje nagrado. Naši možgani ves čas analizirajo okolje za namige,

ki bi nas pripeljali do neke nagrade (v današnjem svetu gre večinoma za sekundarni tip

nagrade: denar, slava, status, ljubezen, osebno zadovoljstvo, globoko v sebi pa s tem

še vedno želimo prejeti primarne nagrade, ki so jih pretežno iskali naši predniki: hrana,

voda in seks). Tak sprožilec nam torej namigne, da smo blizu nagrade, kar povzroči
hrepenenje, ki je naslednji korak.

Hrepenenje je motivacija oz. želja, ki jo potrebujemo za izvedbo vsake akcije.

Hrepenimo po notranjem stanju, ki ga bomo občutili pa izvedbi akcije. Nismo motivirani

za trening, ampak za dobre občutke, ki jih dobimo po ali že med treningom. Če

ponazorimo na primeru prva dva koraka: iztočnica so lahko naše superge za trening, ki

jih vidimo vsakič ko gremo mimo predsobe, hrepenenje pa so naše misli, občutki in

čustva, ki jih ob tem občutimo.

Odgovor je tretji korak in predstavlja dejansko akcijo, ki jo izvedemo. Odvisen je

od nivoja naše motivacije, naše sposobnosti in od napora, ki je potreben za izvedbo

akcije. Verjetnost, da bomo naredili neko akcijo je torej precej majhna, če so naše
sposobnosti nižje, kot jih zahteva akcija. Če si za cilj postavimo preteči maraton in se

trenutno mučimo že s hojo po stopnicah, se verjetno sploh ne bomo lotiti teka.

Nagrada je posledica našega odgovora in to je tudi končni cilj vsake navade. Z
iztočnico oz. sprožilcem smo opazili nagrado, s hrepenenjem smo začutili željo po

nagradi, odgovor pa je akcija za prejetje nagrade. Nagrade iščemo z dvema namenoma.

Lahko nas zadovoljijo ali pa nekaj naučijo. Zadovoljijo po navadi naše potrebe: hrana

nam daje energijo, napredek v službi nam prinese več denarja in spoštovanja, trening v

fitnesu nas naredi močnejše, bolj zdrave in hkrati poveča tudi možnost za zmenek. Vsaj

za kratek čas nam nagrada prinese zadovoljstvo. Kot drugo nas nagrade naučijo, katere

naše akcije oz. početje si je vredno zapomniti. Vsako akcijo, ki pripelje do
zadovoljstva, si naši možgani zapomnijo kot uporabno in vsako akcijo, ki pripelje
do razočaranja, razumejo naši možgani kot neuporabno. Nagrado naši možgani

direktno povežejo s sprožilcem in s tem se zaključi cikel ustvarjanja naših navad.    

V primeru, da početje oz. akcija ne vsebuje vseh 4 zgoraj opisanih korakov, to početje
žal nikoli ne bo postalo naša navada. Brez sprožilca se naša navada nikoli ne bo pričela.

Brez hrepenenja ne bomo občutili dovolj motivacije za pričetek. Če odgovor presega naše
sposobnosti, ne bomo sposobni opraviti akcije. In če nagrada ne zadovolji našim potrebam

oz. željam, ne bomo imeli razloga, da v prihodnosti ponovimo to akcijo. Torej, brez prvih 3
korakov se akcija ne prične, brez vseh 4 pa se akcija nikoli ne ponovi.
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Vse to se v naših možganih dogaja neprestano, tudi sedaj ko beremo ta zapis. Če na koncu

ne boste dobili občutka zadovoljstva, da so vam te informacije koristile in če se iz tega ne

boste nič naučili, verjetno ne boste več nikoli brali katerih koli zapisov od Jeklarne. 😞
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Kako lahko akcijo oz. početje naredim bolj očitno (sprožilec)?

Kako lahko naredim početje bolj privlačno (hrepenenje)?

Kako lahko naredim početje ravno prav zahtevno za moje sposobnosti (odgovor)?

Kako mi lahko početje prinese več zadovoljstva (nagrada)?

Vsakič, ko želimo iz neke akcije oz. početja ustvariti novo navado, moramo torej poskrbeti

za vse štiri korake, opisane v prejšnjih poglavjih. Da jih lahko lažje uporabimo pri ustvarjanju

učinkovitih navad in razbijanju neželenih navad, moramo te štiri korake preoblikovati v bolj

praktične.

Če želimo ustvariti novo učinkovito navado, se vprašajmo naslednja štiri vprašanja:

Kako uporabiti 4 korake grajenja navad v praksi?

postavimo si superge na vidno mesto in vsak dan, tudi med spanjem, nosimo majico

Jeklarne, kar nas konstantno opominja na trening in dobro družbo  -->  sprožilec        

v Jeklarni si izberemo način treningov, trenerja ali skupino, ki nas bo motivirala in h

kateri bomo z veseljem prihajali  -->  hrepenenje 

izberemo si program treningov, ki bo prilagojen našim potrebam in trenutnemu stanju 

 ter termin, ki nam bo najbolj ustrezal  -->  odgovor 

trening nas že sam po sebi naredi bolj srečne in zadovoljne, dodatno pa pomaga, da se

občasno nagradimo ob doseganju dobrih rezultatov (npr. ob izgubi 10 kg si privoščimo

masažo, peljemo partnerja na romantično večerjo ipd.)  -->  nagrada 

Uprizorjeno na primeru, ko želimo, da treningi v Jeklarni postanejo naša rutina:

Že imaš na sebi majico Jeklarne? 

JEKLENE NAVADE
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Kako lahko akcijo oz. početje naredim manj očitno (anti-sprožilec)?

Kako lahko naredim početje neprivlačno (anti-hrepenenje)?

Kako lahko naredim početje preveč zahtevno za moje sposobnosti (anti-odgovor)?

Kako mi lahko početje prinese nezadovoljstvo (anti-nagrada)?

pospravimo čokolado iz vseh vidnih mest, v trgovini je ne kupujemo pod pretvezo, da bo

za obiske ali moža, v službi se pomenimo s sodelavci, da naj namesto čokolade

prinašajo raje sadje  -->  anti-sprožilec

vsakič, ko zagledamo čokolado, pomislimo, da izgleda enake barve kot pasji iztrebek, če
to ne bo dovolj se spomnimo še vonja iztrebka (ob predpostavki, da je to vsem

neprivlačno 😟)  -->  anti-hrepenenje

naše sposobnosti za prenajedanje s čokolado so zelo dobre, zato si moramo zadevo

močno otežiti. Najbolj pomaga, da čokolade nimamo na zelo dostopnem mestu, v

nasprotnem primeru bomo naredili vse, da jo napademo  -->  anti-odgovor

vsakič, ko pojemo čokolado si predstavljamo jezen izraz šerifa Jeklarne, dogovorimo se

s kolegico ali partnerjem, da nas ima pod kontrolo in ob vsakem spodrsljaju častimo

kosilo  -->  anti-nagrada

Zelo podobno pa lahko naredimo tudi pri razbijanju starih neželenih navad:

Uprizorjeno na primeru, ko želimo prenehati vsakodnevno prenajedanje s čokolado:

Sprožilci so pri večini naših navad, ki jih gojimo že več let zelo neopazni in zato
moramo proces spremembe navade začeti zelo disciplinirano in pozorno. Poleg dobre

pozornosti je pomembno tudi, da našega početja ne obsojamo in navad ne delimo na
dobre ter slabe. Navade so samo učinkovite ali neučinkovite za to kar bi radi dosegli

oziroma postali. Pomaga tudi, da si naglas povemo to, kar delamo ali bi radi naredili in s tem

še bolj ozavestimo svoje nezavedne navade.

Zelo pogosta napaka pri ustvarjanju navade je, da smo preveč splošni. Če si v naprej jasno
in točno določimo, kdaj in kje bomo izvedli želeno aktivnost, imamo precej več
možnosti za uspeh. Na primer, ko si rezerviramo termin treninga v torek ob 17h v Jeklarni

ali si rečemo, da bomo vsak dan po zajtrku 5 minut delali dihalne vaje doma na kavču. Da

bo sprožilec res očiten in neizogiben, si nastavimo še opomnik 1 uro pred treningom.

JEKLENE NAVADE



Hrepenenje po nagradi je povezano s hormonom dopaminom, ki ima ključno vlogo pri

občutenju užitka, motivacije, pri učenju in spominu idr. Dopamin se ne sprosti samo, ko

doživimo užitek, ampak že, ko ga samo pričakujemo. In prav to pričakovanje užitka je
glavna  motivacija za akcijo. Želeno novo navado si moramo zato narediti čim bolj
zabavno. V Jeklarno na trening pripelji kolegico, s katero bosta tako aktivno preživljali

skupni čas, po treningu pa gresta še na čaj opravljati seksi trenerja.

Naše vesolje deluje po principu "po liniji najmanjšega odpora" in tudi ljudje nismo izjema. Do
odgovora na sprožilec bo prišlo le, če si bomo okolje priredili tako, da bo za naše
želene navade potrebno čim manj napora, hkrati pa nam mora predstavljati dovolj
velik izziv, da bomo občutili zadovoljstvo, ko jo dosežemo. Na žalost v večini primerov

velja, da koristne navade zahtevajo veliko napora, neželene navade pa zelo malo. Vseeno

pa si lahko tudi koristne navade nekoliko olajšamo, neželene pa otežimo, npr. torbo za

trening si pripravimo v naprej, da jo pred treningom samo vzamemo in gremo, čokolado in

piškote pospravimo v klet, na mizo pa postavimo sadje in oreščke. Na koncu štejejo vse

malenkosti, ki jih naredimo v prid koristnih navad in prav te malenkosti bodo prevesile

tehtnico na stran uspeha. 

Pogostokrat se sprašujemo, "Koliko časa je potrebno, da razvijemo novo navado?" Bolj
primerno vprašanje bi bilo, "Koliko ponovitev je potrebnih, da nekaj postane naša
navada?" Nekdo, ki obiskuje trening 1x tedensko bo potreboval dosti več časa, da trening

postane navada, kot nekdo, ki trenira 3x tedensko. Na tem mestu je potrebno poudariti še,

da pozabimo na princip 

"Vse ali nič." 

in se raje držimo principa 

"Vsak dan vsaj nekaj!" 

V kolikor iščemo popolne razmere za pričetek spreminjanja prehranjevalnih navad ali
obiskovanja treningov, ne bomo nikoli sploh začeli. Tudi, ko smo zelo utrujeni, je nujno,

da ko je čas za trening obujemo športne superge in se odpravimo v Jeklarno, tudi če nato

ne opravimo treninga. Za nas bo to velika zmaga v boju proti odporu, ki nas vleče na kavč.

Narava nam v teh časih pri jeklenih navadah res ni naklonjena. Poleg večjega napora za
vzdrževanje dobrih navad, nam te prinesejo še pozne rezultate in s tem nagrado (npr.

izguba odvečnih kilogramov se ne zgodi čez noč). Neželene navade pa nas takoj nagradijo

z užitkom (npr. udobje in dobra volja med gledanjem komedije na kavču, užitek ob lizanju

sladoleda ipd.). 

12
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Omenili smo že, da je pri ustvarjanju novih in spreminjanju starih navad zelo pomembno, v

kakšnem okolju živimo. Nam okolje pomaga ali otežuje spremembe?

Naše početje ni povezano z okoljem in predmeti v njem kot takimi, temveč z
navezanostjo do teh predmetov in čustvi, ki nam jih sprožijo. Na primer superge lahko

nekoga naredijo srečnega, ker ga spomnijo na dobro družbo in zabavne treninge v Jeklarni,

drugega pa spravijo s slabo voljo in zanj pomenijo kazen za vse "pregrehe". Podobno je tudi

s prostori v katerih se nahajamo večji del svojega življenja. 

Če svojo dnevno sobo izkoriščamo za udobje, bomo v njej težko pričeli redno izvajati
treninge. Udobje nas bo žal premamilo večkrat kot trening. 

Na dolgi rok bo prevladala tista aktivnost, ki je za nas lažja in nam hitreje nudi užitek. Zelo

koristno je torej, da novo aktivnost izvajamo v drugem prostoru ali si starega priredimo tako,

da ga ne bomo povezovali direktno z udobjem. Če smo oseba, ki se sama doma nikakor ne

more spraviti migat, na treninge raje hodimo v fitnes ali vadbene centre, kjer drugega kot

trenirati ni za početi.

Na dolgi rok ljudje postanejo "produkti" okolja v katerem živijo. Disciplinirani ljudje se od

nediscipliniranih ljudi razlikujejo v tem, da si bolje prilagodijo svoje okolje in se tako lažje
izogibajo skušnjavam. Dejstvo je, da tudi, če neko navado spremenimo, je nikoli ne
pozabimo, zato moramo biti ves čas pozorni na sprožilce neželenih navad. 

Če smo obdani z ljudmi, ki nas ne podpirajo pri zdravemu življenjskemu slogu, se sami

prehranjujejo nezdravo in ne skrbijo za telesno aktivnost, je samo vprašanje časa, kdaj

bomo obupali.

Pomen okolja pri ustvarjanju novih navad

Za vzdrževanje koristnih navad je zato potrebno, da si pot popestrimo z vmesnimi
nagradami in se osredotočamo na notranje dejavnike motivacije ter zadovoljstva (npr.

boljše počutje po vsakem treningu, več dnevne energije ob uravnoteženem obroku

prehranjevanju in zadostnem spancu itd.).

JEKLENE NAVADE
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Ugotovili smo že, da ima okolje zelo velik vpliv na grajenje naših navad. Zelo velik del okolja

predstavljajo ljudje, s katerimi preživljamo svoj čas in strokovnjaki, ki jim zaupamo. Malo
ljudi je sposobnih konkretno spremeniti svoje navade in življenjski slog brez pomoči
drugih. Ljudje smo družabna bitja in zato ob sebi potrebujemo ljudi. Hkrati si tudi želimo biti

del družbe, zato slej ko prej začnemo posnemati navade ostalih v svoji družbi. Eden od zelo

učinkovitih načinov za spremembo svojih navad je, da se pridružimo skupini ljudi, za katere

so naše želene navade, njihove običajne navade. Če so ob nas ljudje, ki nas podpirajo in
motivirajo, imamo precej lažje okoliščine za osebno rast in doseganje svojih ciljev.

Dober fitnes trener ali prehranski svetovalec, ki razume vse kar smo opisali v
prejšnjih poglavjih glede uvajanja novih navad in ki zna prisluhniti našim problemom
ter željam, nam lahko zelo olajša pot do spremembe življenjskega sloga. Poleg tega

imajo fitnes trenerji običajno večino navad in vrednot, ki si jih želimo tudi sami. Ker smo

ljudje nagnjeni k temu, da posnemamo druge, ki imajo to, kar si sami želimo, bomo torej ob

družbi fitnes trenerja posnemali naše želene navade.

V današnjem času imamo ogromno osebnih trenerjev, fitnes in vadbenih centrov,

strokovnjakov za prehrano, spletnih portalov za zdrav življenjski slog in drugih medijev, ki

nam ponujajo podobne nasvete. Kljub temu pa stopnja debelosti, psihičnih in fizičnih bolezni

še kar strmo raste povsod po svetu. Zakaj je temu tako, vam je sedaj verjetno že jasno. 

Večji del fitnes industrije se loteva popolnoma napačnega pristopa, ki ljudi ne pripelje do

dolgoročnih sprememb. Ponujajo nam brezplačne e-knjige, hitre online programe in vadbe.

S samimi informacijami so naše možnosti, da dosežemo rezultat zelo nizke, nekaj
odstotne. Fitnes trener nam poleg informacij pripravi še prilagojen trening program ter

prehranski načrt in nas tako usmeri na pravo pot. Tukaj se možnosti za uspeh že nekajkrat

povečajo.

Za še višji odstotek uspeha pa se je potrebno lotiti reševanja glavnega problema, s katerim

se sooča večji del populacije. Kot smo že spoznali do sedaj, se pravi problem skriva v
samem procesu spremembe navad oziroma preobrazbe. Poleg tega je ključno, da se ob

zastavljenem cilju z nekom obvežemo za izpolnitev naših želja in predvsem, da se bomo

držali našega načrta. Potrebujemo nekoga, ki nas bo znal popeljati čez proces
spremembe, nekoga, ki nas bo držal za roko, brcnil v rit, ko bo potrebno in nam
pomagal rešiti problem, ko pridemo do njega. Tukaj naše možnosti za dolgoročne
rezultate astronomsko narastejo na 95 %!

Pomen coacha ali trenerja pri ustvarjanju novih navad

JEKLENE NAVADE
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Verjetno premlevamo o svojih trenutnih navadah in navadah, ki smo si jih vedno želeli,

vendar nam jih ni uspelo doseči. Odgovore in pojasnila lahko najdemo v tem celotnem

zapisu. Ključno pri ustvarjanju novih navad in spreminjanju starih je, da razumemo
vse procese in si jih nato prilagodimo za svoje potrebe in želje. Vse kar trenutno

počnemo, počnemo z nekim razlogom. To razumevanje nam pomaga razjasniti marsikatero

neznanko v našem življenju. Ko vse zgoraj naštete korake spravimo v prakso,
ugotovimo, da smo lahko dosti bolj disciplinirani in sposobni, kot trenutno mislimo!

Sedaj imamo dve možnosti. Lahko smo ponosni nase, da nam je uspelo prebrati celoten

vodič do JEKLENIH NAVAD, ga zapremo, nekaj časa še premišljujemo o vsem skupaj,

morda povemo o tem svoji prijateljici in čez nekaj dni na vse skupaj pozabimo. Druga
možnost pa je, da poleg vsega zgoraj naštetega, iz tega dejansko nekaj naredimo!

Kot smo lahko že zgoraj prebrali, so naše možnosti, da dejansko sami nekaj naredimo iz teh

informacij, zelo majhne. Če ste zainteresirani, da se z našo pomočjo lotite spremembe, smo
za vas pripravili celoten sistem do jeklenih navad z nalogami in izkušenim trenerjem,

kateremu boste vse skupaj poročali. Dobili boste tudi koledar za beleženje vaših aktivnosti

in navad. Bolje boste spoznali samega sebe, razjasnili svoje cilje in končno začeli konkretno

spreminjati svoje navade. Beleženje koledarja aktivnosti in navad je tudi eden od
pomembnih dejavnikov za lažji preboj do jeklenih navad. Če zabeležimo eno
aktivnost, se poveča verjetnost, da se bomo lotili naslednje aktivnosti. Poleg tega je

koledar iskren in nam pokaže realno stanje. Dodatno nas žene tudi napredek, ki ga vidimo

na koledarju in tako težje prekinemo cikel, če ga imamo vedno pred očmi. Tako tudi

prejemamo sprotne nagrade, saj z vsako novo zabeleženo aktivnostjo dobimo občutek

zmagoslavja. Z beleženjem aktivnosti in navad v koledar smo bolj osredotočeni na
sam proces kot na končni cilj, kar je ključ do zadovoljstva in dolgoročnega uspeha.

Vse skupaj bomo popestrili še s "pogodbo" za jeklene navade, s katero se boste obvezali s

trenerjem in nekom, s katerim preživljate večino časa. V trenutkih, ko nimamo volje je
sebe lahko razočarati, težje pa je razočarati ostale, ki verjamejo v nas in nam stojijo
ob strani. Tako boste pripravili svoj teren za uspeh!

Kaj sedaj?

Za pričetek poti do JEKLENIH NAVAD in za dodatne informacije obiščite našoZa pričetek poti do JEKLENIH NAVAD in za dodatne informacije obiščite našo

spletno stran www.jeklene-navade.si ali nam pišite na info@jeklene-navade.si.spletno stran www.jeklene-navade.si ali nam pišite na info@jeklene-navade.si.
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Če so vam bile informacije glede jeklenih navad zanimive in si želite še dodatnega branja na

to temo, lahko preberete spodaj naštete knjige, iz katerih smo črpali večino zgoraj napisanih

informacij:

- Clear J. 2018. Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad
Ones. Penguin Random House, London.

- Duhigg C. 2013. The Power of Habit: Why We Do What We Do and How to Change.
Random House Books, London.

- Heath C, Heath D. 2010. Switch: How to Change Things When Change Is Hard. Broadway
Books, New York. 

Dodatna literatura za branje
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