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ПЪРВА ГЛАВА

ПЕТ СЕКУНДИ ЗА ПРОМЯНА  
НА ТВОЯ ЖИВОТ

АКО ТЪРСИШ ЛИЧНОСТТА, 

СПОСОБНА ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА ТИ,

ПОГЛЕДНИ В ОГЛЕДАЛОТО.

Предстои да научиш нещо забележително: отнема само пет секунди да 
промениш живота си. Звучи като шашма, нали? Нищо подобно. Наука е. 

И аз ще ти го докажа. Променяш живота си чрез поредица от 5-секундни реше-
ния. Всъщност това е единственият начин да се променяш.

Тук ще откриеш всичко за 5-секундното правило: какво представлява, защо 
има ефект и как е променило живота на хора по целия свят. Правилото е лесно 
за научаване и влиянието му е огромно. В него се корени тайната за промяна 
на всичко. Научиш ли Правилото, започваш да го използваш незабавно. То ще 
ти помогне да живееш, да обичаш, да работиш и да общуваш с по-голяма само- 
увереност и смелост всеки ден. Използвай го веднъж и то ще ти е подръка всеки 
път, когато ти потрябва. 

Създадох 5-секундното правило в момент от живота си, в който всичко се 
разпадаше. И като казвам „всичко“, имам предвид наистина всичко: и бракът, 
и доходите, и кариерата, и самоувереността ми бяха отишли по дяволите. Про-
блемите ми се струваха толкова големи, че сутрин ми беше трудно дори да ста-
на от леглото. Именно така бяха положени основите на Правилото – изобретих 
го, за да ми помогне да се отърва от навика да натискам копчето за отлагане на 
алармата.
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Когато преди седем години използвах Правилото за първи път, реших, че е 
глупаво. Изобщо не ми хрумна, че съм открила мощна метакогнитивна техни-
ка, която ще промени абсолютно всичко в живота, в работата и в светоусеща-
нето ми.

Онова, което ми се случи след откриването на 5-секундното правило и си-
лата на решенията, взети за пет секунди, е невероятно. То не просто ме събу-
ди – преобърна целия ми живот. Използвах този едничък инструмент, за да 
овладея и да подобря всичко – от самоувереността до финансите си, от брака до 
кариерата, продуктивността и родителските си умения. Преминах от отхвър-
лени чекове до седемцифрена сметка в банката и от спорове със съпруга си до 
празнуване на двайсетгодишнина от сватбата. Излекувах се от тревожността, 
изградих и продадох два малки бизнеса, бях избрана да се включа в екипи на 
Си Ен Ен и списание „Съксес“ и сега съм сред най-търсените лектори в света. 
Никога не съм се чувствала по-уверена, по-щастлива или по-свободна. Не бих 
могла да постигна нищо от това без Правилото.

5-секундното правило промени всичко... като ме научи на едно-
единствено нещо: КАК да се променя.

С помощта на Правилото замених склонността да премислям до безкрай и 
най-дребните ходове със склонност към действие. Използвах Правилото, за да 
овладея самонаблюдението и да стана по-здраво стъпила в настоящето и по-
продуктивна. Правилото ме научи как да спра да се съмнявам и да започна да 
вярвам в себе си, в идеите и в способностите си. То ми даде вътрешна сила да 
стана по-добър и много по-щастлив човек – не заради другите, а заради себе си.

Правилото може да стори същото и за теб. Ето защо се вълнувам толкова от 
това, че го споделям.

В следващите няколко глави ще научиш историята на Правилото, ще разбе-
реш какво представлява то, защо действа и кои са възхитителните научни до-
води, които го подкрепят. Ще откриеш как петсекундните решения и ежеднев-
ните прояви на смелост променят живота. А после ще научиш как да използваш 
5-секундното правило в комбинация с най-новите потвърдени с изследвания 
стратегии за придобиване на по-добро здраве, повече щастие и по-голяма про-
дуктивност и ефективност в работата. Ще научиш и как да го прилагаш, за да 
сложиш край на притесненията, да овладееш тревогите, да намериш смисъл в 
живота си и да победиш страховете си. 

И това не е всичко. Ще видиш доказателства. Купища доказателства. Тази 
книга е пълна с постове от социални мрежи и разкази от първа ръка на хора 
от цял свят, които използват Правилото, за да постигат наистина изумителни 
резултати. Да, Правилото помага да се събуждаш навреме, но в действителност 
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то постига нещо много по-важно: пробужда вътрешния ти гений, лидер, рок 
звезда, атлет, художник и новатор.

Вероятно още от първия път, когато чуеш за него, ще започнеш да използваш 
Правилото за постигане на целите си. Можеш да приложиш Правилото, за 
да те подтикне да отидеш на фитнес, както прави Маргарет, когато „не ѝ се 
занимава“.

Планирах да се кача на бягащата 
пътека още рано сутринта. Събудих 
се и хич не ми се занимаваше. 
След това се сетих за @melrobbins 
#5СекунднотоПравило

Или пък да използваш Правилото, за да се сдобиеш с повече влияние на 
работа. С тази цел го е използвал Мал – за да събере смелост да се изправи 
пред шефа си и да поговори за целите си в кариерата (нещо, от което мнозина от 
нас се боят). Благодарение на Правилото, това не само се случва, но и минава 
прекрасно:

Malzakmeh @mel_robbins, днес направих голяма стъпка – 
говорих с шефа за следващата си цел и той напълно ме 
подкрепи. #5СекунднотоПравило!  
Благодаря, @mel_robbins

Ето още едно уникално свойство на Правилото – макар да съм негов съз-
дател, не съм единствената, която има какво да сподели за него. В тази книга 
ще срещнеш хора от цял свят и от всички сфери на живота, които използват 
Правилото по всевъзможни малки и големи начини, за да се вземат в ръце. Раз-
нообразният им опит ще ти помогне да разбереш точно колко безгранични са 
приложенията на Правилото и ползите от него.
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Можеш да използваш Правилото, за да увеличиш продуктивността си. 
Преди 5-секундното правило Лаура има навика да прави безкрайни списъци 
със задачи, да си измисля оправдания и да се самобичува за неизпълнението 
им. Сега в живота ѝ няма място за оправдания – тя е въплъщение на актив-
ността. Лаура увеличава доходите си с 4000 долара месечно, завършва висшето 
си образование и изкачва няколко високи върха. Следващата ѝ цел е да тича в 
маратон.

Бях на лекцията Ви миналата зима и ми казахте да спра да се самобичувам, а после се 
случи всичко това!!! Благодаря, задето ме мотивирахте да спра с глупостите!

Можеш да използваш Правилото, за да излезеш от зоната си на комфорт и 
да станеш по-ефективен в общуването. Още в деня, в който научава за него на 
Националната конференция на Института за управление на проекти, Кен използ-
ва 5-секундното правило, за да се срещне с „важни клечки“, Матю го прилага, за 
да осъществи контакт с началници от най-висше ниво, а Алан – за да се запознае 

(превод на бележката от хладилника)

2015

Да завърша магистратура

Да увелича доходите си с 4000 долара

Да изкача 4000-футовите1 върхове

Да участвам в маратон

Да си намеря нова съквартирантка

1 Група върхове над 4000 фута (1200 м) в Ню Хемпшир, общо 48 на брой, включени в The 
White Mountains Four Thousand Footers List. – б. пр.
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с десетина души, с които иначе нямаше да се осмели да говори на събиране на 
Професионалната асоциация по голф.

@melrobbins Възхитен съм от лекцията ти на конференцията на ИУП в 
събота. Оттогава насам поне три пъти съм ползвал 5-секундното правило.

@Buckoclown1 И как по-точно?

@melrobbins Два пъти, за да се представя на различни важни клечки,  
и веднъж, за да се хвана да свърша един куп работа тази сутрин.

@melrobbins Писах на няколко началника на отдели от името 
на приятели, за да им насроча информативни срещи. И ТЕ 
ОТГОВОРИХА и се съгласиха. 5-секундното правило печели!

@melrobbins Страхотна работа на 
срещата на Голф асоциацията! Вече 
използвах 5-секундното правило 
за среща с десетина души, с които 
иначе нямаше да се осмеля да говоря! 
#ДобриИдеи

Освен това можеш да използваш правилото, за да се самонаблюдаваш и 
да контролираш емоциите си. Джена прилага Правилото в ролята си на май-
ка, за да е по-търпелива с децата си, вместо направо да избухва. Освен това го 
използва като инструмент в новите си занимания с директен маркетинг. Прави-
лото ѝ помага да спре да мисли колко „притеснителни“ са директните продаж-
би и да започне да продава. 1

1 
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Здрасти, Мел! Е, аз едва прохождам в прилагането 
на 5-секундното правило в 2 области в живота 
си – започнах да го използвам с децата, за да съм по-
търпелива, вместо направо да избухвам. Струва ми се, 
че то ми дава допълнителни пет секунди да си събера 
мислите, преди да действам. Също и в изграждането на 
работата ми с „Йоли“. Давам си пет секунди и направо 
питам, заговарям хората и представям бизнеса. Точно 
както ти ни разказваше – това, че мислим за реакцията 
вместо за действието, може да е много потискащо в този 
тип работа. Когато имаш на разположение пет секунди, 
тогава просто действаш, вместо да го обмисляш! 
Страшно ми хареса да те слушам на живо!!! Страхотно 
беше! Благодаря! Планирам да продължа да прилагам 
5-секундното правило в различни аспекти от живота си, 
които искам да подобря!

Директори в някои от най-уважаваните компании в света използват 
Правилото, за да помогнат на своите мениджъри да налагат промени, да 
увеличават продажбите, да мотивират екипите си и да ги подтикнат към 
иновации. Да вземем за пример Кристъл от Автомобилната асоциация на Съ-
единените щати – целият ѝ екип търговци използва 5-секундното правило и 
резултатите им са страхотни – стигат до „първо място в своя район“.

Целият ми екип в Автомобилната асоциация използва 
5-секундното правило и вече се изкачихме до 1-во място  
в района, целта е да сме номер едно в цялата компания!  
Ето една от бланките, които ми прати. Ще има и още.
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#5СекунднотоПравило е толкова лесно за научаване и толкова важно за са-
моувереността, че виждаме и мениджъри като Мюз да го преподават на екипи-
те си по цял свят.

Целият личен състав залепна за страхотен #TED от  
@melrobbins тази сутрин #мотивация #5СекунднотоПравило.  
Благодаря ти, Мел :)

Ще ви вдъхновят и историите на хора, открили смелостта да спрат да об-
мислят и да започнат да прилагат идеите си на практика. Ето го Марк, който 
след десетилетия обмисляне да започне благотворителна лига по хокей на лед за 
деца от бедните квартали, използва Правилото, за да „извади идеята от главата 
си“ и да я „приложи на практика“. Сега си партнира с бивш олимпиец и ветеран 
от НХЛ, за да създава лагери, клиники и лиги.


