
על הכנסת הרגלים חדשים לחיים

 המשפט הזה כל כך נכון! אבל, עדיין נשארת שאלה מאוד גדולה וחשובה - אם
 אנחנו זה מה שאנחנו עושות וההרגלים שלנו - איך מכניסים הרגל חדש לחיים? כמה
 זמן זה לוקח? מחקרים גילו שהזמן הממוצע שלוקח להרגל מסוים להפוך לאוטומטי

 הוא יותר מחודשיים (יותר נכון 66 ימים אם רוצים להיות מדויקים). הזמן הזה
 .משתנה כמובן מאדם לאדם - תלוי בחיים שלו, בהתנהגות ובנסיבות

 
 אנחנו כאן כדי להכניס את הריצה לחיים שלנו, אז הנה כמה טיפים חשובים מתוך

 המחקרים שאפשר לקחת לחיים שלנו

Day 18
“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is 

not an act, but a habit.”

  המחקרים הצביעו על הבדל בין המשתתפים באופן שבו הצליחו להכניס את ההרגל
  לחיים שלהם. מסתבר שיש כאלו שקל להם יותר להכניס הרגלים חדשים וכאלה
 שפחות. את מכירה את עצמך הכי טוב! אם את יודעת שלוקח לך יותר זמן, תהיי

  סבלנית עם עצמך. גם אם עברו חודשיים וזה עדיין מאוד קשה - זה טבעי! הסוד
 הוא להתמקד באותו היום ומקסימום בשבוע הקרוב, לא להסתכל יותר מדי קדימה
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 יש משמעות גדולה לסוג ההרגל. ברור לכולנו הרי שיהיה לנו
 הרבה יותר קל להכניס הרגל של שתיית כוס מים בבוקר מאשר

 לצאת פעמיים בשבוע לריצה. לצאת לאימון זה מאוד מאתגר! יש
 אלף דברים בדרך שיכולים לגרום לנו לא לצאת. זה באמת מסוג

 ההרגלים היותר מורכבים ולכן צריך לקחת הרבה אויר ולהבין
 שזה לוקח זמן, וככה זה אמור להיות

 מסתבר שהשלבים הראשונים של תהליך הכנסת ההרגל לחיים
   הם הכי חשובים. ככל שנעשה אותם יותר טוב, כך יעלה הסיכוי

שההרגל יהפוך לאוטומטי
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  החדשות הטובות הן שהמחקרים גילו שגם אם פספסנו הזדמנות
 (נגיד, היינו אמורות לצאת לרוץ ולא הצלחנו), זה לא פוגע
 במידה ניכרת בתהליך של הכנסת ההרגל לחיים שלנו באופן

 קבוע! הסוד הוא במקום לכעוס על עצמנו, להחליט שנכשלנו
 ולהוריד את רמות המוטיבציה שלנו לאפס - פשוט להמשיך

 ולהתמיד

 בעניין הזה את די מסודרת כי בדיוק בשביל זה יצרנו 
 את אתגר הריצה שמכניס אותך כבר מהרגע הראשון

 למסגרת הנכונה


