ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ در ﴎﺗﺎن ﯾﮏ ﻫﺮج و
ﻣﺮج ﺑﺰرگ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ،ﮐﻠـﯽ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻪﺷﺎن در آن واﺣﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺟﻤﻊ و ﺟـﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ذﻫﻨﺘـﺎن را آرام
ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻫـﺮ ﮐﺎری راه ﺣﻠـﯽ ﻫﺴﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
ﺗﮑﻨﯿﮏ  Mind Sweepذﻫﻨﺘﺎن را ﺟﺎرو ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻮن ذﻫﻦ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت ﻧﯿﺴﺖ .ذﻫﻦ اﺑﺰار ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی،
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷام را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺷام را ﻣﯽدزدد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺷام
در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ذﻫﻨامن را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽاش ﺑﭙﺮدازد.

ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖ وﻗﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺧﻠﻮت ﮐﻨﯿﻢ و ذﻫﻨامن را از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ ،ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺎمتﺎم و ﺗﻌﻬﺪات
اﻧﺠﺎمﻧﺸﺪه ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺑﺮﮔﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﻢداﺷﺖ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی  A۴را ﺑﻪ ۴
ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ از ﺑﺮﮔﻪﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﺪه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ،ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ را روی ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.

ﻫﺮﭼﻪ در در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان دادهاﯾﺪ ،آرزوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد دارﯾﺪ ،ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ،
دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﴍﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،درس ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای اﻣﺘﺤﺎن ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه و  ...ﻫﻤﻪ
و ﻫﻤﻪ را ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی و ﻗﻀﺎوت روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ در ذﻫﻦ دارﯾﺪ ،روی ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ﻣﺜﻼ:
ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﻪ
ﻣــﺴــﺎﻓــﺮت
آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ
ﺑﭽﻪﻫﺎ

اراﺋــــــــــﻪ
ﭘــﯿــﺸــﻨــﻬــﺎد
ﻗــﯿــﻤــﺖ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮداری

ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻔﺶ
ورزﺷﯽ

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺷام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی اﻧﺠﺎمﻧﺸﺪه ﭼﯿﺴﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﺪه
ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ در ﮔﻮﺷﻪی ذﻫﻦ ﺷام
ﺟﺎ دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷام ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ راهﺣﻞ و ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻓﮑﺮ
ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت را از درون ذﻫﻨﺘﺎن ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﯿﺪ.

اﮐﻨﻮن ﺷام اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪای  G.T.Dﯾﺎ  Getting Things Doneرا
اﻧﺠﺎم دادهاﯾﺪ .اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ راهﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﻪ ﴎاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪ ﻋﻘﺐ
اﻧﺪاﺧنت ﮐﺎرﻫﺎ .اﻣﺎ ذﻫﻦروﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارای ﻓﻮاﯾﺪ ارزﺷﻤﻨﺪی اﺳﺖ:
 ﺧﻮاﺑﯽ آرام و ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎﻻ رﻓنت ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻀﻮرﺗﺎن در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ذﻫﻦ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺟﻠﺴﺎت و ﯾﺎ ﮐﻼس درس ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﻫﺎی راﺣﺖﺗﺮ و ﴎﯾﻊﺗﺮ آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﺠﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪو ...
از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ...

  ۷۵درﺻﺪ ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ در ﺳﺎﻋﺎت آﻏﺎزﯾﻦ روز ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  ۵ﺗﺎ  ۸ﺻﺒﺢ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اوﻟﯿﻦ روز ﮐﺎری ﻫﻔﺘﻪ آﻣﺎر اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺑﺎﻻﺗﺮ از روزﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﭼﺮا؟

 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،در ﻃﻮل روز ﮐﻤﱰ از دو دﻗﯿﻘﻪ را ﴏفﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽدار ،ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﴪ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﺎﻏﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،در ﻃﻮل روز ﮐﻤﱰ از ﺳﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ را ﴏفﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽدار ،ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

 ﻓﺮدی ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﯿﺰ ﮐﺎری ﺷﻠﻮغ و ﺑﻪ ﻫﻢ رﯾﺨﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی روی ﻣﯿﺰ ﺣﻮاﺳﺶ را ﭘﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 ۹ -ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ  ۱۰ﻧﻔﺮ ،در ﻃﻮل ﺟﻠﺴﺎت ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽرﺑﻄﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

  ۶۰درﺻﺪ اﻓﺮاد ﺣﺎﴐ در ﺟﻠﺴﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ روی ﮐﺎﻏﺬﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮐﻪ وامنﻮد ﮐﻨﻨﺪ در ﺣﺎل ﮔﻮش دادن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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