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بررسی دو عادت بسیار سمی و شایع (قسمت اول)
طی چند روز گذشته با تکنیک های بسیار خوب و کارآمدی برای از بین بردن

عادت های منفی و ایجاد عادت های مثبت آشنا شدید و از طریق روش هایی مانند

تکنیک دستهبندی عادتها یاد گرفتید که سیستمی از عادتهای مثبت را برای خود
ایجاد کنید .همچنین در دو دفترچه ی قبل به طور کامل نحوه مدیریت و پیگیری

عادت های مثبت را فرا گرفتید .اگر طی  24روز گذشته تمام دفترچه ها را با دقت
مطالعه کرده باشید و تمام تمرینات را کامل انجام داده باشید باید هم اکنون احساس

تسلط بیشتری بر روی زندگیتان داشته باشید .زیرا شما به تمام ابزار الزم برای تحول زندگیتان

مجهز شدهاید.

در دفترچه روز بیست و سوم و روز بیست و چهارم میخواهیم دو عادت بسیار سمی و در عین حال

شایع را بررسی کنیم.

این دو عادت عبارتند از:
•عادت به تعویق انداختن کارها و عمل نکردن به برنامهها
•عادت دنبال کردن اخبار منفی و گشت و گذار بیهوده در شبکههای مجازی
در حال حاضر این دو عادت انقدر رایج شدهاند که به رفتاری عادی بین تمام افراد تبدیل
شده اند .همین دو عادت سمی آنچنان مخرب هستند که می توانند شما را از تحقق اهداف تان

بازدارند .دفترچه روز بیست و سوم و روز بیست و چهارم را با دقت مطالعه کنید حتی اگر احساس

میکنید این دو عادت سمی را ندارید .زیرا یکسری تکنیکها برای مدیریت زمان و باال بردن سطح

بهرهوری در این دو دفترچه توضیح داده شده است که حتم ًا به دردتان میخورد.
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 .1عادت به تعویق انداختن کارها و عمل نکردن به برنامهها
زمان دقیقی را برای اتمام کارها مشخص کنید
یکی از مهمترین دالیلی که افراد انجام کارهایشان را از همان ابتدای صبح به تعویق
می اندازند این است که فرصت زیادی را به خودشان برای انجام کاری می دهند.
معموالً این افراد مشکلی با تهیهی لیست کارها ندارند و همچنین آنها را به خوبی
اولویتبندی میکنند و میدانند که باید کدام کار را اول انجام دهند اما شروع کار را
مدام به تعویق میاندازند ،به طوری که در پایان روز متعجب هستند که چرا در طی روز هیچ کاری
را به پایان نرساندهاند.
بیایید در همین ابتدا با قانون پارکینسون آشنا شویم؛ قانون پارکینسون میگوید:

کار توسعه پیدا میکند تا زمان موجود برای تکمیلش را
به طور کامل پر کند.
تقریب ًا تمامی ما این قانون را در دوران دانشگاه زمانی که قرار بود پروژهای مهم را برای آخر هفته
تحویل بدهیم ،تجربه کرده ایم .برای انجام دادن آن پروژه در همان ابتدای هفته به خودمان یک
هفته فرصت میدادیم ،اما در اکثر موارد در طول هفته هیچ کاری برای پیشبرد پروژه انجام ندادیم و
هر شب قبل از خواب خودمان را سرزنش میکردیم که چرا امروز بر روی پروژه مهمی که باید آخر
هفته تحویل دهم کار نکردم و با عذاب وجدان میخوابیدیم.
این روند هر روز تکرار شد تا اینکه شب قبل از موعد تحویل با عجله در کمتر از چند ساعت کل
پروژه را آماده کردیم .در واقع انجام آن پروژه چند ساعت بیشتر زمان احتیاج نداشته است اما طبق

قانون پارکینسون چون فرصت زیادی برای تحویل پروژه به خود داده بودیم،

انقدر کار بر روی پروژه را به تعویق انداختیم تا در نهایت تمام زمان موجود
پر شد.
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در صورتی که اگر در همان ابتدای هفته خودتان را ملزم می کردید که پروژه را به
طور کامل در یک روز به پایان خواهید رساند آنگاه میتوانستید 6روز باقی مانده
هفته را با خیال راحت به کارهایی اختصاص دهید که از انجام آنها لذت میبردید.
حالت وخیم تر این موضوع زمانی بود که قرار بود پایان نامه ای را تحویل دهیم و
برای انجام آن  6ماه به خودمان مهلت می دادیم در صورتی که کل پایان نامه را
ِ
استرس تحویلِ پایاننامه
در یک هفته آخر آماده میکردیم اما تمام آن  6ماه را با
سر میکردیم.
مل رابینز به عنوان یکی از روالهای صبحگاهی توصیه میکند که در همان ابتدای صبح برای اتمام
کارها ساعت دقیقی را مشخص کنید .طبق قانون پارکینسون اگر در همان ابتدای صبح برای اتمام
«لیست کارها» زمان دقیقی را مشخص نکنید ،آن کارها تمام روز شما را اشغال میکنند به طوری که
گاهی اوقات تا دیروقت باید کار کنید و هیچ زمان آزادی در طی روز برای شما باقی نمیماند.
بنابراین اگر می خواهید در این تله گرفتار نشوید در همان ابتدای صبح زمان دست کشیدن از
کارتان را مشخص کنید ،به طور مثال خودتان را متعهد کنید که از ساعت  5عصر به بعد زمانی را به
امور مربوط به کار و پروژهها اختصاص نمیدهید .حتی میتوانید زمان انجام کارها را فشردهتر کنید
و خودتان را ملزم کنید قبل از ساعت  1بعد از ظهر «لیست کارها» را به انجام برسانید .با به کارگیری
این تکنیک دیگر در تله قانون پارکینسون گرفتار نمی شود زیرا از همان ابتدای صبح میدانید که
زمان انجام کارهایتان محدود است و باید راس ساعت به خصوصی دست از کار بکشید.
اینکه می خواهید «لیست کارها» را در چه ساعتی به پایان برسانید بستگی به خودتان دارد .کال
نیوپورت در کتاب «کار عمیق» توصیه می کند تا قبل از ساعت پنج و نیم عصر تمام کارهایتان را به
انجام برسانید تا کل زمان عصرتان خالی باشد و به طور کامل فکر کردن به کار را متوقف کنید.
او میگوید:
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در پایان روز کاری تا صبح روز بعد به مسائل کاری فکر نکنید.
بعد از شام ایمیلتان را چک نکنید ،در ذهن خود مکالمات را مرور نکنید و
اص ً
ال به این فکر نکنید که چالش بعدی را چطور حل خواهید کرد.
بعد از دست کشیدن از کار ،مغزتان باید کام ً
ال آزاد باشد.
بنابراین به عنوان اولین اقدام برای از بین بردن عادت به تعویق انداختن کارها ،در
ابتدای صبح زمان دقیقی را برای دست کشیدن از کار و به پایان رساندن «لیست
کارها» تعیین کنید.

مغزتان را آزاد کنید
تعیین ساعت دست کشیدن از کار و ایجاد زمان آزاد در انتهای روز به شدت بازده شما را در روز
بعد افزایش می دهد .به بیان دیگر اگر چند رو ِز متوالی تا دیروقت کار کنید و هیچ زمان آزادی
نداشته باشید به تدریج سطح بازده شما پایین میآید و توانایی شما برای انجام کار عمیق و پربازده
به شدت کاهش پیدا میکند.
بنابراین اگر میخواهید در طوالنی مدت بازده باالیی داشته باشید و از قدرت تمرکز باالیی برخوردار
باشید باید:

هر روز راس ساعت به خصوصی از کار کردن دست بکشید
و مغزتان را کام ً
ال آزاد کنید.

ساز و کار اصلی این نظریه این است که اگر در پایان روز زمان آزادی را برای استراحت کردن
و انجام کارهای مورد عالقه خود اختصاص دهید ،می توانید توانایی تمرکز خود را برای روز بعد
بازیابید .قدم زدن در طبیعت چنین استراحت ذهنیای ایجاد میکند ،اما تمام فعالیتهای استراحتی
دیگر ،همین اثر را خواهند داشت .گفتگوی معمولی با یکی از دوستان ،گوش کردن به موسیقی در
royalmind.ir
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حین آشپزی ،بازی کردن با بچهها ،دویدن ،شرکت در هر نوع فعالیت ورزشی و یا
رفتن به باشگاه ورزشی ،انجام هر نوع فعالیت هنری همانند نقاشی و نواختن یک
ساز موسیقی ،مطالعه کتاب ،همگی فعالیتهایی هستند که اگر در زمان آزادتان آن
ها را انجام دهید ،مغزتان به طور کامل شارژ میشود و فردای آن روز می توانید با
حداکثر بازده کار خود را شروع کنید.

هشدار:
در زمان آزادتان هرگز خودتان را مشغول وب گردی ،گشتوگذار در شبکههای اجتماعی،
چک کردن ایمیل و چت کردن با دوستان و یا اینچنین فعالیتهای سطحی نکنید.
فعالیت های سطحی توانایی مغز شما را برای انجام کار عمیق کاهش می دهند .این گونه
فعالیتها نه تنها مغز شما را شارژ نمیکنند بلکه باعث تضعیف قوای تمرکز شما میشوند.
(به منظور اطالعات بیشتر در این رابطه میتوانید کتاب کار عمیق را مطالعه کنید).
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شاید بگویید « :من میخواهم از تمام زمان بیداریام برای انجام کارها و پروژههایم

استفاده کنم و تمایلی ندارم عصرهایم را کام ً
ال آزاد کنم و به استراحت اختصاص
دهم و تمایلی هم به انجام فعالیتهای ورزشی ،هنری و یا مطالعه کتاب ندارم ،زیرا

احساس میکنم با انجام این کارها زمان زیادی را از دست میدهم».

در ادامه چند دلیل علمی را مطرح می کنیم که چرا باید حتم ًا عصرهای خود را از
انجام کارها و پروژه ها خالی کنید( .این دالیل با جزییات بیشتر و با مستندات علمی

در کتاب کار عمیق آورده شده است).

دلیل  :1زمان آزاد و استراحت ،به شهود و بصیرت شما کمک میکند.
بهتر است برخی تصمیمات را به ضمیر ناخودآگاه واگذار کنیم .به عبارت دیگر ،تالش فعاالنه برای
گرفتن بعضی از تصمیمات نتیجهی بدتری دارد و بهتر است اطالعات مربوطه را بررسی کنیم و سپس

دست از کار بکشیم و اجازه دهیم الیههای ناخودآگاه مغز با این مسائل درگیر شود .برای مثال ،اگر

از شما بخواهند محاسبات ریاضی را انجام دهید ،تنها ذهن هوشیار میتواند قواعد ریاضیاتی دقیق

مورد نیاز را رعایت کند .از سوی دیگر ،در تصمیماتی که مستلزم بررسی اطالعات بیشتری هستند
و قیود مبهم و شاید متضادی دارند ،ضمیر ناخودآگاه بهتر عمل میکند .این مسئله به خاطر این است

که ضمیر ناخودآگاه پهنای باند عصبی بیشتری در اختیار دارند و می تواند اطالعات و راهکارهای

بیشتری را نسبت به ذهن خودآگاه بررسی کند .مطابق این نظریه ،ذهن خودآگاه مانند یک کامپیوتر
خانگی است که میتوانید برنامههای دقیق را رویش اجرا کرده و پاسخ صحیحی به مسائل محدود

بگیرید؛ حال آنکه ضمیر ناخودآگاه مانند دیتاسنترهای عظیم گوگل است که در آن الگوریتمهای
آماری چندین ترابایت اطالعات فاقد ساختار را بررسی کرده و راهکارهای بسیار مفیدی برای
پرسشهای سخت ارائه می دهند .بنابراین بهتر است در پایان روز به طور کامل از انجام کار دست

بکشید و مغز خود را به طور کامل آزاد کنید تا ضمیر ناخودآگاه برای رفع مشکالتتان راه حل های

خوبی پیدا کند.
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دلیل  :2زمان آزاد و استراحت به شما کمک می کند انرژی الزم
برای کار عمیق را به دست آورید.
اگر شما بعد از ظهر خود را مدام به خاطر بررسی و پاسخ ایمیل خراب کنید و یا

بعد از شام چند ساعت را صرف پایان رساندن کارهای عقب افتاده کنید ،مغزتان
را از استراحت مورد نیازش برای تجدید قوا ،محروم ساختهاید .حتی اگر این کارها

تنها زمان اندکی را به خود اختصاص دهند ،باز هم اجازه نخواهند داد شما به آن
استراحت عمیقی که نیاز دارید ،برسید.

این احساس اطمینان که تا روز بعد کار نخواهید کرد ،مغز شما را متقاعد می کند تا
درگیری خود را کاهش داده و برای روز بعد شارژ شود.

به بیان دیگر ،اگر تالش کنید امروز بعد از ظهر کمی بیشتر کار کنید ،کارآیی تان در روز بعد به

حدی کاهش خواهد یافت که در طوالنی مدت خروجی کمتری به دست میآورید.

دلیل  :3کاری که به جای استراحت بعد از ظهر انجام می شود ،معموال ً چندان
مهم نیست.
ظرفیت کار عمیق شما در یک روز محدود است .معموالً اگر از ابتدای صبح ،کار بر روی پروژهها را
شروع کنید تا عصر کارتان به جایی میرسد که دیگر توانایی ادامهی کار عمیق را نخواهید داشت.
پس هر کاری که انجامش را به شب واگذار می کنید ،نمی تواند از آن نوع فعالیت های ارزشمندی

باشد که واقع ًا مسیر شغلیتان را به پیش می برند؛ بلکه به احتمال زیاد تالش هایتان محدود به
کارهای سطحی کمارزش خواهد بود .پس اگر عصرها کار نکنید ،چیز زیادی را از دست نمی دهید.

نکته بسیار مهمی که در رابطه با زمان های آزاد و استراحت وجود دارد این است که نباید اجازه

دهید کوچک ترین مشغله ی کاری توجه شما را به خود جلب کند ،این قضیه خصوص ًا شامل ایمیل
و پیام های کاری می شود .زیرا مقدار اندکی کار می تواند جریان پیوسته ای از مزاحمت و آشفتگی
ایجاد کند که مزیت ایجاد زمان آزاد و استراحت کردن را از بین میبرد و مغزتان آنطور که باید و

شاید شارژ نمیشود.
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مشکلی که بعضی از افراد با آن مواجه می شوند این است که با وجود اینکه رأس

ساعت به خصوصی از کارشان دست می کشند اما در طی زمان آزادشان همچنان
به کارشان فکر می کنند و احساس می کنند انجام کاری را فراموش کرده اند .کال

نیو پورت برای رفع این مشکل پیشنهاد میدهد در پایان کارتان ،آیین دست
کشیدن از کار داشته باشید.
فرض کنید تصمیم گرفتهاید هر روز عصر راس ساعت  5کار کردن بر روی پروژهها
و اهدافتان را متوقف کنید و از آن ساعت به بعد را به فعالیتهای هنری ،ورزشی،

پیادهروی ،مطالعه و هر کار دیگری اختصاص دهید که باعث شارژ شدن مغز شما میشود .در این

حالت قبل از اینکه به طور کامل از کار کردن دست بکشید ده الی پانزده دقیقه را اختصاص دهید و
کارهایی را که در طی روز به انجام رساندید جمعبندی کنید و همچنین کارهایی که ناتمام ماندهاند

را به لیست کارهای فردا منتقل کنید.

آیین دست کشیدن از کار ممکن است آزاردهنده باشد ،زیرا روز کاریتان را ده الی پانزده دقیقه

طوالنیتر میکند (گاهی حتی بیشتر)؛ اما اگر میخواهید در زمان استراحتتان ذهنتان کام ً
ال آزاد

باشد و افکار مربوط به کارتان مزاحم استراحت شما نشوند حتم ًا در پایان کارتان ،آیین دست

کشیدن از کار را انجام دهید.
بنابراین:

هنگامی که بر روی پروژهها و اهدافتان کار میکنید ،سخت کار کنید.
وقتی زمان دست کشیدن از کار فرا رسید ،بس کنید!
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از قانون  5ثانیه برای شروع کار استفاده کنید.
در دفترچه طراحی روال صبحگاهی از قانون  5ثانیه برای بلند شدن از تختخواب
و از بین بردن عادت خاموش کردن زنگ ساعت و دوباره خوابیدن ،استفاده کردیم.

در اینجا میخواهیم برای از بین بردن عادت به تعویق انداختن کارها از این قانون

استفاده کنیم .قانون  5ثانیه میگوید:

همان لحظه که غریزهتان حکم میکند به هدفی عمل کنید ،باید

1 ،2 ،3 ،4 ،5
دست به کار شوید وگرنه مغزتان جلوی شما را میگیرد.
همه ما فکر میکنیم برای انجام دادن کاری و یا شروع پروژه ای باید حس و حال انجام آن را داشته

باشیم ،اما واقعیت این است که هیچگاه زمانی فرا نخواهد رسید که حس و حال انجام کارهای سخت
را داشته باشید .به بیان دیگر اینکه تصور کنید بالخره روزی فرا می رسد که صبح از خواب بیدار

ِ
مقاومت ذهنی ،لیست
شوید و با حداکثر انگیزه به دنبال تحقق اهداف تان بروید و بدون هیچ گونه

کارها را به پایان رسانید ،تنها یک خیال باطل است .چرا؟

زیرا مغز شما اینگونه طراحی نشده است .وظیفه مغز حفاظت از شماست ،به همین دلیل شما را از

هرگونه درد و رنج احتمالی باز میدارد.

فرض کنید یکی از اهداف ما این باشد که طی سه ماه آینده هر روز به باشگاه برویم و اندام خود

را زیبا کنیم .به این منظور تصمیم می گیریم از شنبه به باشگاه برویم ،اما هنگامی که شنبه صبح از

خواب بیدار میشویم این صدا در سر ما طنین انداز میشوند:
 -امروز حس خوبی ندارم و خستهام ،از فردا شروع می کنم.

9
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تمام شد! آن روز بیخیال باشگاه میشویم و ورزش کردن را به تعویق میاندازیم!

به همین راحتی مغز میتواند ما را منصرف کند!

میتوانید موارد مشابه را در جنبههای مختلف زندگی خود پیدا کنید از جمله کسب
وکار ،تحصیل ،فروش ،یادگیری مهارت جدید و . ...بنابراین مغز تمام تالش خود
را میکند تا شما را از انجام کار بر روی اهداف و پروژههایتان منصرف کند .وظیفه
مغز این است که شما را از هرگونه رنج و درد احتمالی دور نگه دارد .مغز تا جایی

که میتواند شما را از انجام دادن کارهای به ظاهر سخت بازمیدارد .مغز انسان
قدرتمندترین و در عین حال بهینهترین ماشین است ،یعنی به گونهای طراحی شده است که به طور
پیش فرض شما را در حالتی قرار میدهد که کمترین انرژی را مصرف کنید .پس این انتظار بیهوده
را نداشته باشید که بالخره یک روز از خواب بیدار میشوید و بدون هیچ تردیدی به باشگاه ورزشی

میروید و سپس با حداکثر انگیزه کارهای آن روز را یکی پس از دیگری به پایان میرسانید.
اما شما میتوانید با یک ترفند ساده روند پیش فرض مغز را عوض کنید.

فرض کنید روال صبحگاهی خود را انجام دادهاید و آماده هستید که روز کاری خود را شروع کنید.

لیست کارهایی که شب گذشته آماده کردهاید را میآورید و میخواهید کار بر روی اولین پروژه را
شروع کنید ،که ناگهان صدایی در سرتان طنین انداز میشود که  :چند دقیقه شروع کار را به تعویق

بینداز!

اما شما حقه را بلد هستید 1 2 3 4 5 :و بالفاصله پروژه را شروع میکنید .این شمارش معکوس،

باعث ایجاد اختالل در عادت تان می شود ،و مغزتان نمی تواند بر روی کار دیگری غیر از شمردن،

تمرکز کند ،بنابراین حلقه عادت به تعویق انداختن کار شکسته میشود.

در واقع همهی ما لیستی از کارهایی داریم که میخواهیم هر روز انجام دهیم و فقط  5ثانیه یا کمتر،
زمان داریم تا دست به کار شویم و آن کار را انجام دهیم ،قبل از اینکه مغزمان خرابکاری کند و ما

را منصرف کند!

اینکه چرا این تکنیک ساده جواب میدهد دالیل علمی زیادی دارد که در کتاب قانون  5ثانیه نوشته

مل رابینز به طور مفصل توضیح داده است و به شما پیشنهاد میکنیم به بخش محتوای ویژه سایت
مراجعه کنید و روزانه یک فصل از این کتاب فوقالعاده را مطالعه کنید .اما فع ً
ال تا همین حد بدانید
که این تکنیک همیشه جواب میدهد و باعث شکسته شدن چرخه عادت در ذهن شرطی شده شما

میشود.
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از بستههای  90دقیقهای برای به انجام رساندن لیست کارها استفاده کنید
در فصل پایانی کتاب «کار عمیق» بخشی است با عنوان «برای هر دقیقه از روزتان

برنامه ریزی کنید» .در این بخش نویسنده توضیح داده است که اکثریت ما

نمی دانیم در طی یک روز با وقتمان چه می کنیم .بهترین نوع برنامه ریزی برای

کارهای روزانه تان این است که در همان ابتدای صبح بسته های  90دقیقه ای را
برای به انجام رساندن کارهایتان تعیین کنید .سپس لیست کارهایتان در این

بسته های  90دقیقه ای قرار دهید .همچنین بهتر است بین هر بازه زمانی
 90دقیقهای 30 ،دقیقه را خالی بگذارید.

به طور مثال فرض کنید شما روز کاریتان را از ساعت  7صبح آغاز میکنید .قبل از اینکه شروع به

انجام کار کنید ،کاغذی را بیاورید و بستههای  90دقیقهای را در آن درست کنید:
نوع کار و پروژه

بلوکهای زمانی
7 - 8:30
9 - 10:30
11 - 12:30

ناهار  -استراحت

12:30-1:30
1:30 - 3
3:30 - 5
5 - 5:15

آیین اتمام کار( جمع بندی کارها و انتقال کارهای ناتمام به لیست کارهای فردا)

همانطور که در این جدول صفحه میبینید ،زمان اتمام کار ساعت  5بعد از ظهر در نظر گرفته شده

است و از ساعت  7صبح و  5بعد از ظهر به پنج بلوک  90دقیقه ای تقسیم بندی شده است .حال
شما میتوانید لیست کارهایی که در شب گذشته اولویتبندی کردید بیاورید و کارهایتان را در این

بستههای  90دقیقهای بگنجانید.
11
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شاید برایتان سوال باشد که چرا برای هر بلوک زمانی 90 ،دقیقه در نظر گرفته

شده است؟

تحقیقات طی سالهای اخیر نشان داده است که شما طی  90دقیقه میتوانید بدون
توجه به عوامل حواسپرتی بر روی کاری تمرکز کنید ،اما بعد از  90دقیقه به تدریج
به عوامل حواسپرتی حساس میشوید و از حالت کار عمیق خارج میشوید .بنابراین

بهتر است بین هر بلوک  90دقیقهای 30 ،دقیقه استراحت کنید و دوباره وارد بلوک

 90دقیقهای جدید شوید( .برای اطالعات بیشتر در این زمینه سمینار بهرهوری فوقالعاده باالی
دارن هاردی را از بخش محتوای ویژه سایت رویالمایند دانلود کنید).

شاید این سوال پیش بیاید که اگر در طول روز اتفاق غیر منتظره ای افتاد و کارها طبق برنامه پیش

نرفت باید چه کار کرد؟

اشکالی ندارد .اگر برنامه تان به هم بریزد ،باید در اسرع وقت چند دقیقه وقت گذاشته و برای

زمان باقی مانده از روزتان دوباره بلوکهای  90دقیقهای جدیدی را ایجاد کنید .میتوانید صفحه
ی دیگری باز کنید .میتوانید بلوکها را پاک کرده و مجدد ترسیم کنید .برخی روزها شاید چندین

بار برنامهتان را ویرایش کنید .اگر این اتفاق برایتان بیفتد ،نباید ناامید شوید.
این نکته را همواره به یاد داشته باشید:

هدف این نیست که به هر قیمتی مطابق برنامه پیش بروید؛

بلکه هدف این است که همیشه بدانید با زمانتان چه کار میکنید.
امیدوار هستیم تکنیکهای مطرح شده در این دفترچه بتوانند شما را یاری کنند تا عادت به تعویق

انداختن کارها را کنار بگذارید و بتوانید هر روز یک گام به سمت اهدافتان پیش بروید.
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تمرینات بیست و سومین روز کمپین هدفگذاری
(از بین بردن عادات سمی رایج)
همانطور که در جدول صفحه  11میبینید ،زمان اتمام کار ساعت  5بعد از ظهر در
نظر گرفته شده است و از ساعت  7صبح و  5بعد از ظهر به پنج بلوک  90دقیقهای
تقسیم بندی شده است.
در جدول زیر همانند جدول نمونه صفحه قبل ،برای خودتان بستههای  90دقیقهای را ایجاد کنید.

بلوکهای زمانی

نوع کار و پروژه

5 - 5:15
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به سواالت زیر پاسخ دهید تا مطمئن شوید آموزههای دفترچه روز بیست و سوم را
به خوبی یاد گرفتهاید( .میتوانید جواب پرسشهای زیر را بر روی کاغذ بنویسید و

یا اینکه در ذهنتان به آن ها پاسخ دهید).
1

قانون پارکینسون چیست و چرا باید هر روز زمان دقیقی را برای اتمام کارها
مشخص کنیم؟

2

چگونه میتوانیم در تله قانون پارکینسون گرفتار نشویم؟

3

چرا باید در هنگام عصر به طور کامل کارها را کنار بگذاریم و مغز را آزاد کنیم؟

4

چه فعالیتهایی باعث شارژ شدن مغز میشوند و شما را برای روز بعد آماده میکنند؟

5

از چه فعالیتهایی باید در زمانهای آزاد و استراحت پرهیز کرد؟ چرا در روال صبحگاهی
تنها باید بر روی یک هدف تمرکز کنید و فقط هدف اصلیتان را تجسم کنید؟

6

چرا زمانهای آزاد باعث افزایش شهود و بصیرت شما می شوند؟

7

چگونه از قدرت ضمیر ناخودآگاه برای پیدا کردن راهحلهای مبتکران استفاده کنیم؟

8

اگر بخواهیم قدرت ضمیر ناخودآگاه را آزاد کنیم باید در پایان روز چه فعالیتهایی را انجام
دهید؟

9

رابطه میزان استراحت شما و توانایی شما برای انجام کار عمیق به چه صورت است؟؟

10

چرا باید قبل از دست کشیدن از کار به مدت  10دقیقه «آیین اتمام کار» را اجرا کنیم؟

11

چگونه میتوانیم از قانون  5ثانیه برای از بین بردن عادت به تعویق انداختن کارها استفاده
کنیم؟

12

چرا ایجاد بلوکهای  90دقیقه ای بهترین راهکار برای برنامه روزانهتان هستند؟
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