 ۲۰راز ﺑﻬﺮهوری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ

ﺷﺎﯾﺪ رازﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﺑﯿﺶ از  10ﺑﺎر آنﻫﺎ را ﻣﺮور ﮐﺮدهاﯾﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رازﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد .در زﯾﺮ  ۲۰راز ﺑﻬﺮهوری اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد روش ﺧﻮد در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ را ﻣﺠﺪدا ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

 - ۱ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺘﻬﻮون ﻗﻬﻮه ﺑﺨﻮرﯾﺪ
روز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻗﻬﻮه ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ؛ در اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ راز ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺘﻬﻮون ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﻬﻮه
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد؟ او ﻫﺮ روز  ۶۰ﻋﺪد داﻧﻪ ﻗﻬﻮه را داﺧﻞ ﻟﯿﻮان ﻣﯽرﯾﺨﺖ و ﻣﯽﺧﻮرد .اﺣﺘﻤﺎﻻ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ﺑﺮای
ﺑﺪن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

 - ۲ﺑﻌﻀﯽ روزﻫﺎی ﺧﺎص را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ؛ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻫﻔﺘﮕﯽ آنﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه »ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎی ﺑﺪون
ﺟﻠﺴﻪ« .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ روز ﺟﻬﺎﺷﻨﺒﻪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﺪ .ﺑﻪاﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ
روز ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ و اﻧﺘﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ روش در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻣﺜﻼ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﺴﺒﻮک را
ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎسﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.

 - ۳ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺼﻮر ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی و ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ
ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻣﻐﺰﺗﺎن ﺑﻪﻗﺪری ﻗﺪرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﺪام ﮐﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و
روی ﻫﻤﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ.

 - ۴ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺮوف؛ آﮔﺎﺗﺎ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ،ﻫﯿﭻﮔﺎه داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰش ﻧﻨﻮﺷﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﯽﮐﺮد .ارﻧﺴﺖ ﻫﻤﯿﻨﮕﻮی اﯾﺴﺘﺎده داﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺗﻮﻣﺎس ووﻟﻒ ﺑﺎ  198ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﻗﺪ؛ از ﺑﺎﻻی ﯾﺨﭽﺎل
ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد .رﯾﭽﺎرد راﯾﺖ از ﻧﯿﻤﮑﺖ داﺧﻞ ﭘﺎرک ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮد
ﺣﺎﻻ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻮا آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺎراﻧﯽ.

 - ۵زﻣﺎن ﺧﻮد را ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای

ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ روی ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﺎﻧﺰده دﻗﯿﻘﻪ
زﻣﺎن ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪود  ۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻬﺮهوری را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

 - ۶ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺮوﻣﻦ ﮐﺎﭘﻮﺗﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ اﮔﺮ دراز ﻧﻤﯽﮐﺸﯿﺪم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ .ﭘﺮوﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﮑﻞ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺳﺘﺮاوﯾﻨﺴﮑﯽ زﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن روی ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽاﯾﺴﺘﺎد«.

 - ۷ذﻫﻦ ﺧﻮد را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺿﺪ ﺑﻬﺮهوری ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ آوردن وﺟﻮد دارد؛ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ذﻫﻦ
ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدن ﺑﺮای از ﯾﺎد ﺑﺮدن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ذﻫﻦ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻤﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ذﻫﻨﺘﺎن را ﭘﺎک ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
اﺳﺮع وﻗﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی اﻣﺮوز ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

 - ۸واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آراﻣﺶ و ﺳﮑﻮت ،ﺷﺎﯾﺪ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد را از اﺗﺎق ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮت ﺷﺪن ﺣﻮاس ﻣﯽﺷﻮد از اﻃﺮاف ﺧﻮد دور ﮐﻨﯿﺪ .واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ؛
ﭘﺲ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰی از ﮐﯿﻒ ﺧﻮد ﺑﺮدارﯾﺪ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ داﺋﻤﺎ ﭘﺎی ﺗﻠﻔﻦ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ روی ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ وﻗﻔﻪای آنﻫﺎ را ﺑﺎ
اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

 - ۹روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ
وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻧﺎﺑﻮﮐﻮف اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد را روی ﮐﺎرت ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ راﺣﺖﺗﺮ و ﺳﺎدهﺗﺮ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﺮدن ﮐﺎرتﻫﺎ ،ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ،ﭘﺎراﮔﺮافﻫﺎ و ﻓﺼﻞﻫﺎ را دوﺑﺎره ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و
ﻫﻢ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن آنﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮﮐﻮف از ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺧﻮد ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯽآﻣﺪ :ﻫﻤﺴﺮش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ آنﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻣﯽﮐﺮد.

 - ۱۰ﺑﺮای ﻫﺮ روز ﺧﻮد ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﺪف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی اﺟﺒﺎری ﻣﺤﺪود ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ  10دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎری آن روز را
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦﮐﺎر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ در آن روز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد را روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪامﯾﮏ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﺑﺮد و در اﻧﺘﻬﺎ ﮐﺪام
اﻫﺪاف ﺑﻪﺑﺎر ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ذﻫﻦ ﺧﻮد را آرام ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮآنﭼﻪ را ﮐﻪ در ذﻫﻦ
دارﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

 - ۱۱از ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﯾﺴﺘﯿﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ،آﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮوﻟﻮپ و ﻫﻨﺮی ﺟﯿﻤﺰ ﺑﻪﻣﺨﺾ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب در دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب و داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎر ﺑﯽوﻗﻔﻪ اﺛﺮات ﺧﻮﺑﯽ دارد و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﮐﺎر وﻗﻔﻪ ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.

 - ۱۲ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اول از ﻫﻤﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ و وﺣﺸﺘﻨﺎکﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را اول از ﻫﻤﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ روز زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺧﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ روش دارد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺑﺪ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺖ؛ ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻘﺪر دﯾﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ آنﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ ﺷﺮوع ﮐﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 - ۱۳ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اداره و ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﮐﺎر ﺧﻮد را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻪ را وﯾﮋه ﮐﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارک و
اﺳﻨﺎد و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﮐﺎری را روی ﻣﯿﺰ ﻧﺎﻫﺎرﺧﻮری ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ و
ﻟﻢ دادن روی ﮐﺎﻧﺎﭘﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﺪ .ﺟﺎﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آنﺟﺎ ﻣﯽروﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد.

 - ۱۴ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﺎر را ﺑﺮای روز ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ و ﺷﻠﻮغ ﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻮض ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﮐﺎر را ﺑﺮای روزﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﮐﺎری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن روز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 - ۱۵ﻫﺮ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
اﺳﺘﻔﻦ ﮐﻨﯿﮓ ﻫﺮ روز ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ .او ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ  ۲۰۰۰ﮐﻠﻤﻪ در روز ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﺎرک ﺗﻮاﯾﻦ
ﻫﻢ روش ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﮐﺎر داﺷﺖ .او ﻫﺮ روز ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و در ﭘﺎﯾﺎن روز آن را ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮای اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮد.

 - ۱۶ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﯾﮏ ﺟﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه
ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﻌﻨﯽ دﻗﯿﻖ »ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ« ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮان ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﮐﺎری و ﻫﺮ درﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و ﮐﻼﻓﻪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد.

 - ۱۷از ﻗﺎﻧﻮن دو دﻗﯿﻘﻪ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺎﻧﻮن دو دﻗﯿﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮﯾﺪ آﻟﻦ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﺻﻞ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﺮض دو دﻗﯿﻘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻓﻮرا اﻧﺠﺎﻣﺶ دﻫﯿﺪ .ﺑﻪﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻟﯿﺴﺖ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﺶدار ﺑﻪﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

 - ۱۸ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺷﻤﺎ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوج ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار دارﯾﺪ .آﮔﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ آﻣﺎده اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ؛ و آﻣﺎده ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ را ﺧﻂ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان از آن
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺪون وﻗﻔﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

 - ۱۹ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ
ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ زﻣﺎن ﮐﺎری  ۹ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ۵ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮐﻨﯿﺪ .داﺳﺘﺎنﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺮوف ،آن رﯾﺲ ،ﺑﺮای
اﯾﻦﮐﻪ دﭼﺎر ﺣﻮاسﭘﺮﺗﯽ ﻧﺸﻮد روزﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺷﺐﻫﺎ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .ﺟﺮزی ﮐﺎزﯾﻨﺴﮑﯽ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﯽﺧﻮاﺑﯿﺪ
اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ .ﺻﺒﺢ از ﺧﻮاب ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ؛ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد؛ دوﺑﺎره ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ داﺷﺖ و
ﻋﺼﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺷﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﺎدداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ،ﻫﻮرﻣﻮن ﺧﻮاب ،ﻓﻘﻂ ﺷﺐﻫﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد(.

 - ۲۰ﺑﺎ ﺑﺪن ﺧﻮد ﻫﻤﻨﻮا ﺑﺎﺷﯿﺪ
وﻗﺘﯽ ﺑﺮای  ۹۰دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ روی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪن و ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﺴﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎری
روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﭼﯿﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮﯾﺪ.
==================================
شاید به این مطالب هم علاقمند باشید:

 20نرمافزار کوچک و رایگان که بهرهوری شما را افزایش میدهد  +لینک دانلود
برای رسیدن به آرزوها این  ۷نکته کلیدی را بهخاطر بسپارید
برای موفقیت در کار به غیر از تخصص ،این  10مهارت را نیاز دارید!
 ۱۰نکته برای خلاقیت بیشتر در طراحی محل کار
با این میلیاردهای خودساخته آشنا شوید!
اگر میخواهید قبل از  ۳۰سالگی مدیرعامل شوید ،این  ۳نکته را به خاطر بسپارید
اگر موفقیت میخواهید ،این  ۲۵ویژگی را از خود دور کنید
تابلوی موفقیت خود را به دیوار کدام خانه نصب میکنید؟ )نگاهی به چهارخانه موفقیت(
اگر موفقیت میخواهید ،این  ۱۰بهانه را کنار بگذارید
 ۱۴ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﯾﮕﺎن و آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ
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