 ۶ﺗﻐﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ روزﺗﺎن را
ﻣﺘﺤﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﺎم ادﯾﺐ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۴
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ی اول ﺻﺒﺢ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻫﺮ روزﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮی و ﺑﻬﺮه
وری را در ﻃﻮل روز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ رﻗﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻻﺑﺪ در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪه آل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ
ﺳﺎﻋﺖ زﻧﮓ داری ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ ی رﯾﺘﻢ دروﻧﯽ ﺷﻤﺎ را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن روز ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از ﺧﻮاب ﻋﻤﯿﻖ  REMﺑﺎ ﺻﺪای ﺧﺸﻦ زﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﯾﮏ روز ﻧﻪ
ﭼﻨﺪان دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ و ﺑﺪﺧﻠﻘﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻋﺖ زﻧﮓ دار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از راه ﺣﻞ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ  ۶راه دﯾﮕﺮ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ
ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﻬﺘﺮ در آﻏﺎز روز و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﺎدات ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺪ اﻗﻞ ﺗﺎ  ۱۵دﻗﯿﻘﻪ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﻻرم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ،در ﺑﺮاﺑﺮ وﺳﻮﺳﻪ ی ﭼﮏ ﮐﺮدن اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺳﺮ زدن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺮوع روز ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﮐﺎر ،روزی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮاﯾﺘﺎن رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﺪ
زد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﺎن ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ وﻗﺖ
ﮔﺬراﻧﯽ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ی اﺻﻠﯽ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
وﺳﻮﺳﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

آب و ﻟﯿﻤﻮ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﻬﻮه ﯾﺎ ﭼﺎی ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ ﻟﯿﻤﻮی ﺗﺎزه را آب ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آن را ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﻧﻮش ﺟﺎن ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﯽ ﺷﻤﺎر آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ .ﻧﻮﺷﯿﺪن آب و ﻟﯿﻤﻮ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﺪﻧﺘﺎن ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺣﻔﻆ ﺑﺎﻓﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ آﻣﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دﻫﺎن و ﮔﻠﻮﯾﺘﺎن را ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ از ﻣﺴﻮاک زدن ،ﺧﻮردن ﯾﺎ آﺷﺎﻣﯿﺪن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ اﻋﺘﯿﺎد دارﻧﺪ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ اﯾﻦ  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪن ﻗﻬﻮه ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

درﺳﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ
راه ﻫﺎی ﺑﺪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎری ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن از رﺧﺘﺨﻮاب وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺴﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺪﻧﺘﺎن اﺟﺎزه ی اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺪﻫﺪ :ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ ﺑﭽﺮﺧﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮد

را ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻫﻞ دﻫﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺪون ﻗﻮز ﮐﺮدن از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﻮﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺸﺎر را از روی ﻗﻠﺐ و ﮐﻤﺮﺗﺎن ﺑﺮ ﻣﯽ دارد.

ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﯾﻦ ﮐﺎر را در رﺧﺘﺨﻮاب اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺣﺮﮐﺖ دادن دﺳﺖ ﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﯿﺪه .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﯾﮏ ﺗﺸﮏ روی زﻣﯿﻦ ،ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺸﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮم ﺷﻮد ،اﻧﺮژی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد.

اﻫﺪاف ﺧﻮد ﺑﺮای روز ﭘﯿﺶ رو را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ

در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻦ ﮐﻪ در رﺧﺘﺨﻮاب ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﮐﺸﺸﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ آب و ﻟﯿﻤﻮی
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  ۳ﻫﺪف دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺮای روز ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
اﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺮف ﻏﺬای آﻣﺎده ی رﺳﺘﻮراﻧﯽ ،ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺎﻫﺎرﺗﺎن
را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼﺳﯽ ﮐﻪ دارﯾﺪ
ً
ﺑﻌﺪا ﻣﻮﮐﻮل ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻣﻘﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﯾﺎ وﻗﺖ دﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ آن را ﺑﻪ

ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮای آن وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ،آن را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ی ﺧﻮد ﺣﺬف ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﮐﻮﺗﺎه ،ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﯾﺎ آزاردﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺘﻮان ﻟﻘﺐ »ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ« داد ،اﻣﺎ
ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ راﺣﺘﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و روی ﺑﺎز ﮐﺮدن ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻔﺎف ﺷﺪن ذﻫﻨﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺗﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اداﻣﻪ ی روز در
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﺪام آداب ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺟﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ روی ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

