ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ  ۵ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﮐﻤﺘﺮ ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺎﻧﯽ ﻗﺎﺳﻤﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۳
اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ »در ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ؟« ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ »ﮔﺮﻓﺘﺎرم«.
ﺑﯽ ﺷﮏ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ در ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ و ﭘﻠﻪ ﻫﺎی
ﺗﺮﻗﯽ را ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارﯾﻢ .در اﯾﻦ راه ﮔﺎﻫﯽ دﭼﺎر روزﻣﺮﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﻫﺪف
ﻫﺎی اﺻﻠﯽ را ﮔﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽ آﻢ و ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮدن ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﻢ و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ،ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ،راه ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺪف ﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ و از
ﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪن دارﯾﻢ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 .۱از ﻗﺎﻧﻮن  ٪۹۰اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺪ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ از روز را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و
اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮﻓﺶ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارزش وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ را دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،از  ۱ﺗﺎ ۱۰
اﻣﺘﯿﺎزی را ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺗﮑﻨﯿﮏ اﺻﻠﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰ﯾﺎ  ۹ﮐﺴﺐ ﮐﺮد،
در واﻗﻊ ﺑﻪ اﻧﺪازه  ۱اﻣﺘﯿﺎز ،ﮐﻤﺘﺮ ارزش دارد .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻬﯿﻨﻪ از زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۹اﻣﺘﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ارزﺷﺶ را
ﻧﺪارد.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺧﻮب و ﻋﺎﻟﯽ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺷﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی »ﻋﺎﻟﯽ« زﯾﺎدی در اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ.

 .۲از درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﺑﻮدن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ
اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺼﺪاﻗﯽ ﺷﺮح دﻫﯿﻢ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ درب ﮐﻤﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎز
ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻟﺒﺎس

روزی دوﺑﺎره ﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻫﻦ روزی دوﺑﺎره اﻧﺪازه ﻣﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد؟

اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻫﻤﮕﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ اﻣﺮوز اﮔﺮ اﯾﻦ

ﻟﺒﺎس را در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺒﯿﻨﻢ ،دوﺑﺎره آن را ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﺮﯾﺪ؟

ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮال را در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در ﻃﻮل روز ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ روزی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدﯾﻢ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ دوﺑﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ روی ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن آزاد ﺗﺮی

در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 .۳ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎر ﮐﺮدن ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﻠﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪق ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﮐﺎر را ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﮕﯽ آن ﻫﺎ را در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،روش
اول ﻗﻄﻌﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻦ
ﺳﺎﻋﺖ  ۶ﺗﺎ  ۹ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ.

 .۴ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺑﻬﺮه وری ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ »ﻧﻪ« ﺑﮕﻮﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺧﻮد را
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻤﺎﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺸﺮﯾﺖ  ۱۶.۰۰۰ﺳﺎل از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی وﯾﺪﯾﻮ
ﮔﻨﮕﺎم اﺳﺘﺎﯾﻞ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﯿﺪ را ﻧﺼﻒ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن
ﮐﺎری ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﺑﯿﺸﺘﺮی روزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺪ.

 .۵ﻫﺪف ﻫﺎ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ
در اﺑﺘﺪای ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۳ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﻪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﺧﺘﺼﺎص

دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

