ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ  ۲دﻗﯿﻘﻪای ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ روز ﺑﻬﺘﺮ و
ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ روز ﻣﺎ را ﺧﺮاب ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻄﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ از زﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺎل ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ روز ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻬﺮهوری ﺷﻤﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرت
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ  ۲دﻗﯿﻘﻪای را ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن

ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮای
ﻓﺮار از اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آنﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺎ وارد ﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ و
اﺳﺘﺮس را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪﯾﺪی ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ از
ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ »ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی« ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی در ﯾﮏ روز ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از اﻫﺪاف
روزاﻧﻪﺗﺎن و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻃﻮل روز روی آنﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ را در ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ﺑﺮای ﯾﺎدداﺷﺖ اﯾﻦ ﻣﻮارد از ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ روی اﯾﻨﮑﺎر ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﻢ« ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺎدل در روزﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺑﺎﯾﺪ در اداﻣﻪ ﭼﻪ ﮐﺎری

اﻧﺠﺎم دﻫﻢ؟« روﺑﻪرو ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎر ﺳﺎده
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﯾﮏ دوره ﻣﺸﺨﺺ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ روزاﻧﻪ

 ۵۰۰ﮐﻠﻤﻪ از آن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺠﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﯾﺪ ورزﺷﯽ ،روزاﻧﻪ  ۱۰دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺎدهوری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺨﺮﯾﺪ و ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪﺗﺎن ،از ﺧﺴﺘﮕﯽ

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دوری ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺗﻔﮑﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ
اﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »آﻣﯿﮕﺪال« ﯾﺎ »ﺑﺎداﻣﻪ« ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺧﺒﺎر ﺑﺪ و ﻏﻢاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎی
اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد ﻫﺴﺘﯿﻢ .آﻣﯿﮕﺪال ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺸﮑﻼت ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن و رﻓﻊ آنﻫﺎ
دارد .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺒﺮی و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
ﻣﺤﺘﻮا ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﺎﯾﺪ درون ﮐﺎرت ﺧﻮد ﭼﯿﺰی درﺑﺎره داﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و ﻗﺪردان
آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻨﮑﺎر را ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎلﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢﺗﺮ ﺷﻮﯾﺪ.

ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎرت ﺧﻮد ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪﺗﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺪردان آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ
را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺣﺲ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮب روی ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای دوری از اﯾﻦ ﺣﺲ ،در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرت ﺧﻮد ﻣﻮردی
را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ از دﺳﺖ آن راﺣﺖ ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره ﺟﻠﺴﻪای ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﺗﻨﻬﺎ  ۲دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ،ﯾﮏ ﮐﺎرت ﮐﻮﭼﮏ را ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷﯿﺪ ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺸﮑﻞ ﯾﺎ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻧﺸﻮﯾﺪ ،اﻣﺎ روز ﺑﻬﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

