
Четвърта глава 

 

„Крайъгълните навици”, или балада за Пол О’Нийл 

Кои са най-важните навици 

 

I. 

 

През един ветровит октомврийски ден на 1987 г. внушителна група от крупни 

инвеститори и именити анализатори на стоковите пазари от Уолстрийт се били събрали 

в балната зала на първокласен хотел в Манхатан, за да се срещнат с главния 

изпълнителен директор на Американската алуминиева компания, позната като „Алкоа” 

– корпорация, която в продължение на близо век произвежда всичко от опаковките на 

известните в Съединените щати бонбони „Хърши кисес” и металните кутийки на 

„Кока-Кола” до болтовете на изкуствените спътници. 

 Основателят на „Алкоа” създал технологията за топене на алуминий преди 

около век. От този момент компанията е в постоянен възход и се е превърнала в една от 

най-могъщите организации в света. Много от присъстващите в балната зала били 

инвестирали милиони в акции на „Алкоа” и доскоро се радвали на стабилна 

възвръщаемост. През последната година обаче те не били никак доволни. 

Ръководството на „Алкоа” правело грешка след грешка, неблагоразумно опитвайки се 

да разширява производството с нови продуктови линии, докато конкурентите се 

възползвали от ситуацията и привлекли много техни клиенти, а съответно и приходи. 

 Затова решението на борда на компанията за смяна на ръководния екип било 

посрещнато от акционерите с видимо облекчение. Това облекчение обаче бързо 

преминало в безпокойство, щом бил обявен новият главен изпълнителен директор - 

бивш правителствен служител на име Пол О’Нийл. На Уолстрийт мнозина не били и 

чували за него. Когато „Алкоа” обявила, че ще организира прием с представяне на 

новия ръководен екип, всички по-важни инвеститори пожелали да присъстват. 

 Няколко минути преди дванайсет часа на обяд думата взел О’Нийл. По това 

време бил на петдесет и една години, носел сив костюм на тънки райета и червена 

вратовръзка. Косата му била побеляла, а стойката - по войнишки стегната. Той бодро 

изкачил стъпалата и се усмихнал топло. Изглеждал изпълнен с достойнство, солиден и 

самоуверен. Както подобавало на един истински главен директор. 

 И заговорил. 



 - Бих желал да ви поговоря за безопасността на работниците. Всяка година 

много работници на „Алкоа” стават жертва на злополука и се налага да отсъстват от 

работа. Трябва да се признае, че в това отношение сме много по-добре от всички други 

компании, предвид факта, че служителите ни боравят с метали, нагрети до 2000 градуса 

по Целзий, и машини, които могат да откъснат човешка ръка за части от секундата. Но 

все пак статистиката никак не е приятна. Възнамерявам да превърна „Алкоа” в най-

безопасната за работа компания в Съединените щати. Намерението ми е да сведа 

инцидентите до нула. 

 Присъстващите посрещнали с недоумение думите му. Подобни сутрешни срещи 

обикновено следвали предвидим сценарий: новият главен директор се представял, 

пускал някоя шега – например как проспивал лекциите в Харвардската бизнес школа и 

сам се чудел как си вземал изпитите, – а после обещавал да повиши приходите и да 

понижи разходите. След което идвал ред на критиките по адрес на данъците, законите 

за бизнеса, а понякога - с плам, предполагащ опит в бракоразводните дела от първа 

ръка – и на адвокатите. Речта приключвала с вихрушка от модни думи – като синергия, 

оптимизация и промотиране, – след което всички можели да се върнат по офисите си 

успокоени, че капитализмът ще е в безопасност поне още един ден. 

 О’Нийл не споменал нищо за приходи. Нито за данъци. И дума не изрекъл за 

синергия, пазарно предимство и прочие. Доколкото присъстващите в залата можели да 

съдят по казаното, той навярно бил привърженик на идеята за регулиране на бизнеса. 

Или още по-лошо – либерал. 

 - А сега, преди да продължа по-нататък – казал О’Нийл, - бих искал да ви покажа 

аварийните изходи от това помещение. – Той посочил с ръка към задната част на 

балната зала. – Там има две врати и в случай на пожар или друг инцидент – което е 

малко вероятно, разбира се – вие трябва без паника да излезете през тях, да слезете по 

стълбите до фоайето и да напуснете сградата. 

 В залата се възцарила тишина. Единствено шумът от уличния трафик прониквал 

през прозорците. Безопасност? Аварийни изходи? Това някаква шега ли е? Един от 

акционерите знаел, че О’Нийл е живял във Вашингтон през шейсетте години на 

миналия век. Наркотиците трябва да са му изпържили мозъка навремето, помислил 

си той. 

 В крайна сметка един от инвеститорите вдигнал ръка и попитал какво е 

положението в космическия сектор. Друг повдигнал въпроса за капиталните дялове на 

компанията. 



 - Може би не сте ме чули добре – отвърнал О’Нийл. – Ако желаете да разберете 

положението на „Алкоа”, трябва да погледнете статистиката за трудовите злополуки. 

Ако успеем да намалим техния брой, това няма да е благодарение на оптимистичните 

уверения или на чистите безсмислици, които понякога слушате от другите директори. 

То ще е защото всеки служител на тази компания се е съгласил да стане част от едно 

важно дело, посветил е усилията си за създаването на навици за отлични постижения. 

Безопасността ще ни служи като показател за това, че успяваме в промяната на 

навиците на цялата организация. По това ще съдим за своя прогрес. 

 След това слово инвеститорите напуснали балната зала почти панически. Един 

от тях тичешком прекосил фоайето и от най-близкия телефон позвънил на двайсетте си 

най-важни клиенти. 

 „Съобщих им, че бордът е поставил начело на компанията някакво изперкало 

хипи – каза ми по-късно същият този инвеститор. – Направо им заповядах да продават 

акциите си незабавно, преди всички други, присъствали на срещата, да са започнали да 

се обаждат на своите клиенти и да им казват да правят същото. Това определено е най-

лошият съвет, който съм давал през цялата си кариера.” 

 

* 

 

 В рамките на година след речта на О’Нийл приходите на „Алкоа” достигнали 

рекордни нива. През 2000 г., когато се пенсионирал, годишният нетен доход на 

компанията бил пет пъти по-висок, отколкото по време на неговото назначаване, а 

пазарната й капитализация била нараснала с 27 милиарда долара. Инвеститор, вложил в 

„Алкоа” един милион долара при назначението на О’Нийл, би спечелил още един 

милион в дивиденти в рамките на периода, през който О’Нийл управлявал компанията, 

а стойността на акциите му би била пет пъти по-висока в момента на неговото 

пенсиониране. 

 Освен всичко друго, по времето на този небивал растеж компанията станала 

една от най-безопасните в света. Преди постъпването на О’Нийл във всеки завод на 

„Алкоа” се случвала най-малко по една трудова злополука годишно. Когато планът му 

за повишаване безопасността на труда бил приведен в действие, в някои от фабриките в 

продължение на години нито един от работниците не отсъствал дори за ден от работа 

поради нараняване. Броят на трудовите злополуки в компанията спаднал до една 

дванайсета от средния за страната. 



 Как успял О’Нийл да превърне една от най-големите, инертни и потенциално 

опасни за здравето на работниците си компании в машина за печалба и бастион на 

трудовата безопасност? 

 Като атакувал един навик, чиято промяна предизвикала лавинообразен ефект в 

цялата организация. 

 „Знаех, че „Алкоа” се нуждае от трансформация – каза ми О’Нийл в един от 

нашите разговори. – Но не можеш просто да наредиш на хората да се променят. Това 

противоречи на законите, по които функционира човешкото съзнание. Затова реших за 

начало да се съсредоточа върху едно нещо. Успеех ли да разчупя старите навици около 

едно нещо, това щеше да окаже влияние върху цялата компания.” 

 О’Нийл смята, че някои навици имат способността да предизвикват верижна 

реакция и да променят другите навици. С други думи, има навици, които допринасят в 

по-голяма степен за трансформирането на индивидуалния и обществения живот. Тези 

навици са ключови „крайъгълни” навици – те могат да повлияят на начина, по който 

хората работят, прекарват свободното си време, хранят се, спортуват, харчат парите си, 

общуват и изобщо живеят. Ключовите навици предизвикват верижна реакция, която с 

времето преобразява всичко. 

 Ключовите навици са доказателство, че за да се постигне успех, не е необходимо 

да се обръща внимание на всяка малка подробност, а да се определят няколко 

приоритетни компонента и да се превърнат в мощни лостове. В първата част на книгата 

беше обяснено как функционират навиците, как могат да бъдат създавани и променяни. 

Но откъде би трябвало да се започне? Отговорът на този въпрос се съдържа в 

идентифицирането на ключовите навици: онези навици, чиято промяна води до 

трансформация, елиминиране или модифициране на другите навици. 

 С механизма на действие на ключовите навици може да се обяснят 

олимпийските успехи на Майкъл Фелпс и да се отговори на въпроса защо някои 

колежани имат по-високи постижения от своите връстници. На тях се дължи и фактът, 

че след дългогодишни безуспешни опити за отслабване един човек може изведнъж да 

свали близо двайсет килограма. Тъкмо ключовите навици могат да обяснят по какъв 

начин „Алкоа” се е превърнала в една от компаниите с най-скъпи акции според индекса 

Дау Джоунс и същевременно в едно от най-безопасните работни места на земята. 

 

* 

 



 Когато „Алкоа” предложила на О’Нийл длъжността главен изпълнителен 

директор, той не бил убеден, че желае тази работа. Вече бил натрупал състояние, а и не 

му се щяло да напуска Кънектикът, където живеел със съпругата си. Двамата не знаели 

нищо за Питсбърг, където било седалището на „Алкоа”. Но все пак, преди да откаже 

предложението, О’Нийл помолил да му дадат известно време за размисъл. За да си 

помогне във вземането на решение, започнал да съставя списък с основните 

приоритети, върху които щял да се съсредоточи, в случай че приеме. 

 О’Нийл открай време бил убеден в полезността на списъците. С помощта на 

списъци организирал целия си живот. В колежа във Фресно, Калифорния, където 

завършил следването си за малко повече от три години, работейки по трийсет часа 

седмично, О’Нийл си бил направил списък с всички цели, които би желал да постигне в 

живота, сред които била и твърде амбициозната „Да направя нещо значимо”. След като 

се дипломирал  през 1960 г., насърчен от свой приятел, О’Нийл подал молба за 

държавен стаж в Пощенските служби и заедно с още 300 000 кандидати се явил на 

изпититe. Три хиляди души били поканени на интервю. На триста от тях била 

предложена работа. О’Нийл бил сред избраните. 

 Започнал стажа като мениджър на средно ниво в администрацията и му било 

възложено да научи всичко за компютърните системи. През цялото това време О’Нийл 

не спрял да съставя своите списъци, като записвал например причините, поради които  

едни проекти били по-успешни от други, кои от доставчиците свършвали работата си 

навреме и кои - не. Всяка година бил повишаван. И докато се издигал в йерархията, си 

спечелил славата на човек, чиито списъци съдържат разрешение на някакъв проблем. 

 Към средата на шейсетте години на миналия век тези умения били много 

търсени във Вашингтон. Робърт Макнамара, по това време министър на отбраната, 

наскоро бил реформирал състава на Пентагона, наемайки на работа множество млади 

математици, статистици и компютърни програмисти. Президентът Джонсън също 

искал да има на свое разположение екип от талантливи младежи. Така О’Нийл бил нает 

на работа в Службата по мениджмънт и бюджет, която била сред най-влиятелните 

правителствени агенции. След десет години, на трийсет и осем годишна възраст, 

О’Нийл бил повишен в заместник-директор и изведнъж станал един от най-влиятелните 

хора в града. 

 Тъкмо тогава О’Нийл започнал да трупа знания относно навиците, споделяни от 

цели организации. Една от първите му задачи била да създаде аналитична рамка за 

проучване на начина, по който правителството изразходвало средствата за 



здравеопазване. Той бързо установил, че усилията на правителството, които би 

трябвало да са направлявани от логични правила и задълбочено обмислени приоритети, 

всъщност били подчинени на странни институционални процеси, които в много 

отношения действали като навици. Вместо да вземат съзнателни решения, бюрократите 

и политиците реагирали с автоматична рутина на определени знаци, за да се сдобият с 

награди като повишение или преизбиране. Това бил цикълът на привичното поведение, 

разпространено сред хиляди служители, които разпределяли милиарди долари. 

 След Втората световна война например Конгресът създал програма за 

изграждане на общински болници. Четвърт век по-късно тази програма все още се 

поддържала и когато законодателите отпускали нови фондове за здравеопазване, 

бюрократите незабавно започвали строеж на болници. Градовете, където били строени 

тези болници, невинаги се нуждаели от тях, но това нямало значение. Значение имало 

издигането на голяма сграда, която политикът можел да посочи, когато се наложи 

отново да набира гласове. 

 

Схема 

 

Знак Рутинно действие Награда 

 (Стремеж за издигане в кариерата) 

 

 Федералните служители прекарвали месеци в обсъждане на такива въпроси като 

дали да поставят сини или жълти завеси на прозорците, дали да има един телевизор в 

стаите на пациентите или е по-добре да са два, какво да е обзавеждането на 

регистратурата, разказа ми О’Нийл. В повечето случаи никой не се сещал да попита 

има ли градът въобще нужда от нова болница. Бюрократите си изградили навик да 

решават всеки проблем в здравната сфера с построяване на някаква сграда, за да може 

поредният конгресмен да каже: „Ето, вижте какво направих!”. В това нямало никаква 

логика, но всички продължавали да го правят. 

 Учени открили общи навици в почти всички организации и компании, които 

изследвали. „Индивидите имат навици, групите имат обичайни практики – пише 

ученият Джефри Ходжсън, който изследвал поведенческите модели в различни 

организации. – Обичайните практики са аналогът на индивидуалните навици.” 

 На О’Нийл този род навици му се стрували доста опасни. „Ние на практика 

замествахме съзнателното вземане на решения с процес, който протичаше без 



участието на мисленето”, поясни пред мен О’Нийл. Но в други агенции, по-склонни 

към промени, добрите организационни практики водели до успех. 

 Някои отдели на НАСА например били преструктурирани чрез нарочното 

установяване на общи навици, които тласкали инженерите да поемат повече рискове. 

Когато безпилотни ракети се взривявали при излитане, ръководителите на съответния 

екип започвали да ръкопляскат, за да узнаят всички, че макар екипът да е претърпял 

неуспех, поне са опитали. Впоследствие Центърът за управление на полетите избухвал 

в ръкопляскания всеки път, когато се взривявало нещо скъпо. Това се превърнало в 

организационна рутина. 

  Други примери предоставя Американската агенция за опазване на околната 

среда, създадена през 1970 година. Първият ръководител на агенцията, Уилям 

Ръкълхаус, целенасочено създал общи навици, които насърчавали адвокатите на 

агенцията да бъдат агресивни при приложението на законите. Когато някой от 

адвокатите искал разрешение за започване на съдебен процес или съдебно преследване, 

молбата му минавала през автоматичен процес на одобрение. Разрешението се давало 

по подразбиране. Посланието било съвсем ясно: в Агенцията за опазване на околната 

среда агресията се възнаграждава. През 1975 г. например тази агенция издала повече от 

1500 постановления. 

 „Към който и правителствен отдел да насочех вниманието си, съзирах навици, 

които обясняваха успехите или провалите в този сектор – каза ми О’Нийл. – Най-

ефективните агенции добре разбираха важността на общите рутинни практики. Начело 

на най-неефективните стояха хора, които никак не се замисляха по този въпрос, а после 

се чудеха защо никой не изпълнява нарежданията им.” 

 След шестнайсет години работа за правителството във Вашингтон, през 1977 г.  

О’Нийл решил, че е време да се оттегли. Работел по петнайсет часа на ден, седем дни в 

седмицата; жена му изнемогвала в грижата за четирите им деца. О’Нийл подал оставка 

и постъпил на работа в „Интернешънъл пейпър” - най-големия производител на 

хартиена маса и хартия. Впоследствие станал директор на компанията. 

 По това време някои от неговите стари приятели от правителствените служби 

вече били в борда на „Алкоа”. И когато станало нужда главният изпълнителен директор 

на компанията да бъде сменен, те веднага се сетили за него и го потърсили. А той 

обещал да помисли и седнал да състави списък с приоритетите си, в случай че приеме 

предложения пост. 



 Моментът за „Алкоа” бил тежък. Някои от критично настроените ръководители 

били на мнение, че работниците не са достатъчно ефективни, а качеството на 

продуктите не е на изискваното ниво. Но на първо място в своя списък с приоритети 

О’Нийл не поставил „качество”, нито „ефективност”. В компания от ранга на „Алкоа” 

не било възможно просто да щракнеш с пръсти и всички да започнат да работят по-

усърдно. Предишният главен изпълнителен директор се бил опитал да направи 

подобрения посредством някои наредби и 15 000 работници излезли на стачка. 

Напрежението ескалирало дотам, че работниците изнесли кукли на паркинга, облекли 

ги като мениджъри и ги запалили. „Алкоа” не беше голямо щастливо семейство – каза 

ми един от служителите по времето на тези събития. – Беше по-скоро нещо подобно на 

Семейството* на Чарлз Менсън, обединявано от разтопения метал.” 

 

*Така Менсън нарекъл групата от свои последователи. – Б. пр. 

 

 В случай, че приеме длъжността, О’Нийл искал негов основен приоритет да е 

нещо, което според всички – синдикати и мениджъри – има първостепенно значение. 

Нуждаел се от приоритет, който щял да обедини хората и би могъл да се превърне в 

лост за промяна на начина на общуване и работа в компанията. 

 „Насочих се към нещо базисно – обясни ми той. – Всеки заслужава да си тръгва 

от работа жив и здрав, както е дошъл, нали? Човек не бива да се тревожи, че 

изкарвайки прехраната за семейството си, може да загине. Затова реших да се 

съсредоточа върху промяната на общите навици за трудова безопасност.” 

 Най-отгоре в списъка с приоритетите си О’Нийл записал „Безопасност” и си 

поставил една дръзка цел: нула трудови злополуки в производството. Нула трудови 

злополуки. Точка. Това щяла да е неговата основна цел, без значение какво щяло да 

коства постигането й. 

 О’Нийл решил да приеме предложения му пост. 

 

* 

 

 „Наистина се радвам, че съм тук”, казал О’Нийл пред работниците на един 

леярен завод в Тенеси няколко месеца след назначението си. Не всичко вървяло гладко. 

На Уолстрийт все още царяла паника. Профсъюзът бил обзет от тревога. Някои от 



заместник-директорите се сърдели, че не били избрани за най-високия пост. А О’Нийл 

не спирал да говори за безопасността на труда. Това влудявало всички. 

 „Щастлив ще съм да преговарям с вас за каквото и да било – казвал новият 

главен директор. Той предприел обиколка из заводите на „Алкоа” в Съединените щати, 

след което възнамерявал да посети всички 31 обекти на компанията в други страни. – 

Но за едно нещо не съм склонен на никакви преговори - безопасността на труда. Решен 

съм да предприема всички необходими мерки, за да съм сигурен, че никой от 

работниците няма да пострада. И ако решите да ми се противопоставите, ще изгубите.” 

 Подходът на О’Нийл бил брилянтен, защото никой не би пожелал да спори с 

него. Синдикатите се борели за по-ефикасни правила за безопасност на труда от 

години. Мениджърите също не желаели да спорят по този въпрос, тъй като злополуките 

за тях означавали спад на производителността и на духа на работниците. 

 Но в онзи момент никой не подозирал, че планът на О’Нийл да сведе до нула 

трудовите злополуки щял да доведе до най-радикалното преустройство в историята на 

„Алкоа”.  О’Нийл смятал, че ключът към повишаването на безопасността на 

работниците се съдържа в отговора на въпроса защо се случват трудовите злополуки. 

За да разбере защо се случват злополуки, трябвало да намери отговор на въпроса какво 

в производствения процес не е наред. А за да разбере защо нещата не вървят както 

трябва, имал нужда от хора, които да обучат работниците по въпросите на контрола на 

качеството и най-ефективните производствени процедури, за да се улесни правилното 

изпълнение на работата, тъй като прецизната работа е освен другото и по-безопасна. 

 С други думи, за да предпази своите работници от инциденти, „Алкоа” трябвало 

да се превърне в най-ефективната алуминиева компания на земята. 

 Планът на О’Нийл за постигане на безопасност на труда по същество следва 

модела на цикъла на навика. Той определил прост знак: трудова злополука с работник. 

После установил автоматично рутинно действие: всеки път, щом пострада работник, 

директорът на съответния обект трябвало в рамките на двайсет и четири часа да 

уведоми О’Нийл и да му представи план, който би предотвратил подобни инциденти в 

бъдеще. Имало, разбира се, и награда: повишение на заплатата или в длъжност 

получавали само онези, които подкрепяли новата система. 

 Директорите на отделните заводи били заети хора. За да уведомят О’Нийл и да 

изготвят изисквания от него план, трябвало да бъдат известени за възникналия 

инцидент от заместниците си веднага след като се случи. Затова заместник-директорите 

трябвало да поддържат непрекъсната връзка с ръководителите на производствените 



цехове. За тази цел ръководителите на производствените цехове трябвало да научат 

работниците да ги предупреждават за всеки проблем и да имат подръка списък с 

предложения, за да може директорът на завода да разполага с възможности при 

изготвянето на своя план. А за да е възможно всичко това, във всеки отделен завод 

трябвало да бъде изградена нова система за комуникация, която да дава възможност на 

най-нископоставения служител да представи своята идея на най-високопоставения 

мениджър, както и да бъдат поставени нови цели на всяко ниво от ръководната 

структура. Почти цялата йерархия на компанията трябвало да се пригоди към системата 

на О’Нийл. Той бил на път да изгради нови корпоративни навици. 

 

Знак Рутинно действие Награда 

 (Стремеж за повишение) 

 

Цикъл на формиране на институционални навици в „Алкоа” 

 

 С промяната в навиците за безопасност на труда в „Алкоа” със стряскаща 

бързина започнали да настъпват и други промени. Правила, които синдикатите от 

години се опитвали да прокарат – като например измерването на индивидуалната 

производителност, – били внезапно въведени от ръководството, защото помагали за 

открояването на недостатъци в работния процес, които били предпоставка за 

злополуки. Предложения, които мениджърите дълго време отхвърляли – като например 

да се предостави на работниците свободата да спрат поточната линия, когато започнат 

да не смогват с темпото на работа, – били приети с охота, защото по този начин биха 

могли да се предотвратят инциденти. Промените били толкова ефективни, че някои 

служители започнали да използват новите навици не само на работното място. 

 „Веднъж преди две или три години погледнах през прозореца на офиса си към 

моста на 9-а улица и видях по него да работят хора от поддръжката, които очевидно не 

спазваха изискванията за безопасност – разказа ми Джеф Шоки, директор по 

безопасността на труда в „Алкоа” по това време. Единият стоял на парапета, а другият 

го държал за колана на панталона. Не използвали никакви обезопасяващи средства. – 

Бяха служители на компания, която нямаше нищо общо с нашата, но без дори да се 

замисля, станах от бюрото, слязох до моста и им казах: „Момчета, рискувате живота си, 

трябва да използвате обезопасяващи средства”. Мъжете му обяснили, че прекият им 



ръководител забравил да им донесе оборудването. Шоки се обадил в местния клон на 

Агенцията по безопасност на труда и съобщил за нарушението на този ръководител. 

 Друг служител на „Алкоа”, докато пътувал някъде с децата си в почивния си 

ден, спрял автомобила на улицата, където извършвали изкопни работи без защитен 

кофраж, и изнесъл на работниците цяла лекция относно необходимостта от спазване на 

процедурите за безопасност. 

 О’Нийл не бил обещавал посредством подобряването на трудовата безопасност 

да повиши приходите на „Алкоа”. Но с установяването на новите навици във всички 

обекти на компанията разходите по производството спаднали, качеството се повишило, 

а продуктивността направо счупила всички рекорди. Ако работниците можели да 

пострадат от пръски разтопен метал, системата за леене била преправяна, което 

автоматично намалявало нараняванията. Но спестявало и пари, защото вече не се 

пилеела суровина поради разплискване. Ако някоя машина често се повреждала, тя 

била подменяна, което намалявало риска да аварира и да причини злополука. Тези 

мерки повишили също качеството на продукцията, защото, както съвсем скоро 

осъзнали в „Алкоа”, повредите били основната причина за брака на алуминий. 

 Изследователите наблюдавали същата динамика в редица други компании, 

включително и в личния живот на отделни хора. 

 Какво показват например изследванията от последното десетилетие за влиянието 

на физическата активност върху ежедневните навици? Когато изследваните тренирали 

редовно, макар и не често – да кажем един път седмично, - те започвали несъзнателно 

да променят и други свои навици. Обикновено хора, които спортуват редовно, започват 

да се хранят по-добре и ходят по-рано на работа. Те също така пушат по-малко и 

проявяват по-голяма търпимост в отношенията с колегите и семейството. А освен това 

използват кредитните си карти по-рядко и се чувстват по-малко стресирани. Все още не 

е известна точната причина. Но за мнозина спортът е крайъгълен навик, който дава 

началото на промени и в много други аспекти от живота. „Навикът да се спортува 

разпростира влиянието си върху всичко – казва Джеймс Прочаска, изследовател от 

университета в Род Айлънд. – По някакъв начин той улеснява утвърждаването на 

другите добри навици.” 

 Според други изследвания, семейства, които имат навика да се хранят заедно, 

отглеждат деца с по-добри умения за учене и по-високи постижения, по-добър контрол 

на емоциите и по-голяма самоувереност. Оправянето на леглото всяка сутрин е в пряка 

корелация с по-високата продуктивност, засиленото усещане за благополучие и по-



разумното разпределяне на личните средства. Не че съвместното хранене и оправянето 

на леглото са непосредствена причина за по-високите оценки и повишената 

продуктивност. Просто тези навици пораждат верижна реакция, която помага на 

благотворните навици да се затвърдят. 

 Ако се съсредоточите върху промяната или формирането на крайъгълни навици, 

вие можете да осъществите много други промени. Но идентифицирането на 

крайъгълните навици не е лесно. За да ги разпознаете, трябва да следите за наличието 

на определени характеристики. Крайъгълните навици предлагат нещо, което в научната 

литература обикновено се означава като „малки победи”. Те съдействат за 

утвърждаването на други навици и създават характерна култура, в която промяната 

става заразна. 

 Но както О’Нийл и безчет други новатори са установили, за да бъде направена 

крачката от разбирането на тези принципи до тяхното прилагане на практика, се 

изисква известна изобретателност. 


