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 مقدمه

مغز ما از ساختن  ،شد که با رسیدن به سن بلوغتر تصور میپیش
شویم که کشد و ما همانی میهای جدید دست میسلول

گذاریم و توانایی هستیم. با این تفاوت که رو به افول می
 شود.کمتر و کمتر می یادگیری و تغییر کردنمان

این قرار  اما اکنون مشخص شده که به هیچ وجه داستان از
های عصبی سلولتنها از درست کردن و ارتقا نیست. مغز ما نه

وانیم تهای پیشین خود میی دانستهکشد، که برپایهدست نمی
 تر یاد بگیریم.بهتر و عمیق

کند و هدف و اشتباه ما را دلزده و خسته میولی یادگیری بی
افتیم که انتهایش تایید باورهای گذشتگان در دور باطلی می

توانایی یادگیری را از دست  با پا به سن گذاشتن است:
 دهیم.می
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های این پیشگویی، نه به این دلیل که ریشه در واقعیت
داشته باشد، بلکه صرفا امید به یادگیری را از ما  یکیولژیزیف

 کند.و در نهایت توان ذهنی برای تالش کردن را نابود می گرفته،

مغز هم در پاسخ به ذهنی که تالش نکند، دست از تغییر 
 به اشتباه باور داشتیم.شود که کشد و آرام آرام همان میمی

گیری از من در این کتابچه با تکیه بر دانش روز دنیا و بهره
شناسی و آموزش، های اخیر از بزرگان عرصه روانهای سالکتاب
کند و ام که مغز ما چطور کار میتان ابتدا تشریح کردهبرای

اره یادگیری آماده کنیم. سپس چگونه باید آن را برای شروع دوب
در دل مطلب قرار  تانگام برایبههایی برای حرکت گامتمرین
 ام.داده

ام. با های یادگیری رفتهبعد به سراغ موثرترین تکنیک
های مختلف، شما به نسبت سایرین وقت دانستن تکنیک

ی بیشتری دریافت خواهید کرد. کمتری خواهید گذاشت و ثمره
ها عیارسنجی، امتحانشان را به خوبی ها بعد از سالاین تکنیک
 اند.پس داده
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ها، که برای ادامه نیاز به در انتها برای کسانی، مثل کنکوری
تا بتوانند با پیگیری این  امبرنامه دارند، چند برنامه قرار داده

 تر شوند.ها یک سر و گردن از رقبا باالتر بایستند و موفقبرنامه

خواهند ش فقط مختص کسانی نیست که میولی این آموز
های ها و تکنیکاز طریق کتاب چیزی یاد بگیریند بلکه روش

هایی تمام مهارتبازدهی باال در آموزش داده شده در این کتاب، 
خواهد در طول زندگی شود که یک شخص میرا شامل می
 .بیاموزد

های بعدی کتاب به ایمیل الزم است اضافه کنم که ویرایش
شود. لطفا آدرس ایمیل خود را با دقت وارد خریداران ارسال می

 کنید.

 اول نسخه

 ۹۷پاییز 

 



 ( در خصوص مغز۱

که  ییهاکتاب یحت ای هالمیف ها،پیها، کلنوشته ستندیکم ن
است و با  تینهایانسان ب تیظرف ندیبه ما بگو کنندیتالش م
ها به هدف آن نکهی. باوجود ادیرس زیبه همه چ شودیتالش م
به  یو دسترس شیخارج کردن شما از نقطه آسا یبرا

عرض کنم که  دیبااما  گذارم،یتان احترام منهفته یهالیپتانس
عموم افراد  ی. حداقل براستین هایسادگ نیبه ا شهیهم هیقض

 . میجزوشان هست ادیکه من و شما هم با احتمال ز

 یانرژ  د،یشنویافراد را م نیا یزشیانگ یهاکه حرف یوقت
خود استفاده  یانتهایب تیتا از ظرف دیشویو آماده م د،یریگیم
چند صدمتر  یرا برا اشیکه تمام انرژ  یامثل دونده یول دیکن

 انیتنها به خط پاو نه دیشویزود خسته م گذارد،یاول م
 .دیکنیم رونیب نبلکه فکرش را هم از سرتا د،یرسینم
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 یول دهد،یبه ما م یخوب یدر لحظه انرژ  یزشیانگ یهاحرف
و  میدهیرا هدر م یآن انرژ  م،یآشنا نباش هاتیاگر با واقع

 یهاها و جا زدنتالش نیا ی. وقتمیکنیتر مخودمان را خسته
حس بازنده بودن  یسر و کله شود،یهم تلنبار م یزودهنگام رو

. اما اگر ماندیادامه نم یبرا یازهیانگ چیه گهیو د شودیم دایپ
و انتظارات خودتان را با  دیگذاریم ینیکه قدم در چه زم دیبدان
موتور شما را  تواندیم هیاول یانرژ  نیا د،یهمسو کن هاتیواقع
 بزرگ باشد. یر ییتغ یبرا یکند، و شروع روشن

 تمرکز یمغز برا تیظرف

. کندیم فایرا ا یاست، تمرکز نقش پررنگ یر یادگیبحث  یوقت
. دیسازیدر مغزتان م یاطالعات دیمف یهاشما با تمرکز قطعه

ها، که به لطف تمرکز ممکن است، قطعه نیساخت بودِن اخوش
ها امر از آن نیتر شود؛ همها محکمآن نیباط بارت شودیباعث م
تر در بزرگ راحت یهاشبکه عات. اطال سازدیبزرگ م یاشبکه

 نیو هم ردیگیمدت قرار مکوتاه یدسترس مغزتان و حافظه
مثال سر جلسه  از،ین در وقتکه  کندیموضوع به شما کمک م

 .دیکن دایپ یامتحان، زودتر به اطالعات مورد نظر دسترس
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 کیدارد.  یمحدود اریبس تیظرف ،تمرکز یذهن ما برا اما
تمرکز جور کرده باشد، و با  یرا برا طیکه تمام شرا ده،یذهن ورز

روز توان چهار ساعت شبانه کیکار خو گرفته باشد، در طول  نیا
است و از آن  تیمرز واقع نیرا دارد. ا یتمرکز درست و حساب

به  Deep Work کتابوضوع در م نیفراتر رفت. ا توانینم
 شرح داده شده است.تفصیل و ارائه مستندات 

چه؟ از  میداشته باش ادیز یمحدود و کارها اگر زمانِ  خب
عقب  یبرا ییهاحلراه توانیم یفرار کرد ول توانینم قتیحق

 یمغز ما برا تیظرف نکهینماندن ابداع کرد. البته بعد از قبول ا
 تیاست که ما با تقو نیقدم ا نیتمرکز محدود است. اول

بعد به فکر  و م،یشو کیچهار ساعت نزد نیذهنمان، به هم
 . میباش ماندهیاز زمان باق نهیاستفاده به یهاروش

 اراده قدرت

در خصوص قدرت اراده وجود  یضیمتفاوت و ضد و نق نظرات
 یان محدودکه تو دانندیعضله م کیآن را مانند  یدارد. برخ
. در طرف شودیرفتنش م لیباعث تحل اشیر یکارگدارد و به
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 ای یاحساس مثل شاد کیاز دانشمندان آن را  یمقابل تعداد
از منبع خشم  د،یباش نی. شما هر چقدر هم خشمگدانندیخشم م
 . خوردینم گیبه ته د ییخشم در جا ریو کفگ دیداریخود برنم

 یگرفتن اطالعات هر دو طرف، سع، با در نظر کتاب نیا در
 تانیبرا یشتر یبگذارم که نفع ب تانیرو شیرا پ یراه کنمیم

 داشته باشد.

. اگر از آن استفاده نکرده میبه اراده ماننده عضله نگاه کن ابتدا
 یادیباشد، قدرت ز فیشده است و اگر ضع فیحتما ضع د،یباش
 کیمانند  یستیبه حرکت درآوردن شما نخواهد داشت. با یبرا

. دیتر شوو قدم به قدم بااراده د،یکن تیعضله، آن را آرام آرام تقو
قدرت اراده محدود است، پس  ،یامانند هر عضله یاز طرف
. اگر قرار باشد دیکه چطور از آن استفاده کن دیریبگ ادی یستیبا

قرقره که وزن آن  کیساخت  د،یبار را با قرقره باال ببر لویپنجاه ک
س شما ف  که ن   شودیدهد، باعث م لیتقل لویک ستیجسم را به ب

 .دیبار جابجا کن یشتر یبُبرد و مقدار ب رترید



 
۱6 

اراده به شما کمک  یهوشمندانه از قدرت عضله یاستفاده
را از توانش داشته  یور آن، حداکثر بهره تیکه در کنار تقو کندیم
در  م؟یه هوشمندانه استفاده کنعضل نیچطور از ا ی. ولدیباش
 شرح خواهم داد. تانیبرا یبعد یهابخش

انتها ندارد، پس  م،یریاحساس در نظر بگ کیآن را مثل  اگر
 یتیموقع دیتنها با د،یکنیکه چقدر از آن استفاده م ستیمهم ن
 یعرصه برا ،یشاد ایشما، مانند خشم  یکه اراده دیاوریب دیرا پد
 کند. دایظهور پ

هم  م،یکن تیمان را تقوکه هم اراده میخواهیما م اکنون
شدن داشته  داریبه پد لیکه اراده تما میکن ایمه یعرصه را جور 

 باشد. 

 خواب

هشت  نیانگیکه به طور م دیاشما هم با خودتان فکر کرده دیشا
 یادیسوم از شبانه روز. زمان ز کی د؛یخوابیساعت در طول روز م

 !دیبپرداز شتریب یو به مطالعه د،یاست. بهتر است از خواب بزن
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از  شیاو را ب طیمح است و خطراِت  دفاعیب خواب، انسان   در
حالت  نیپس چرا فرگشت، ا کند،یم دیتهد گریهر زمان د

ما را به مرور زمان حذف نکرده است؟ چون خواب  ریپذبیآس
به  توانیدارد. هنوز که هنوز است نم یادیز اریبس تیاهم

 نقدریاو چرا  افتدیدر خواب م یصراحت گفت که چه اتفاقات
تمام بدن  یرو یاثرات مخرب یخوابکم میدانیم یمهم است، ول

 ماتیصمت کند،یعملکرد حافظه را مختل م یخواب. کمگذاردیم
 ستمیس ییتر از همه تواناگرفت و مهم دیخواه یتر بدتر و ناسالم

دو  خواهدیتان م. دلکندیم دایبدن به شدت کاهش پ یدفاع
تنها در آن نه د؟ییایبا عواقبش کنار ب و دیتان بزنساعت از خواب
که احتماال چند روز  د،یانگرفته ادیتان را درست دو ساعت درس

 .دیافتیاتاق م یهفته گوشه کیو  دیشویم ضیبعد مر

را سر و سامان  دیاگرفته ادیکه در طول روز  یاطالعات خواب
که  یمثل کار  شاید .ندیگویم یساز کپارچهیکار  نی. به ادهدیم
 دهد،یهارد شما انجام م یرو Defragmantبا برنامه  ندوزیو

کرده سر و سامان  افتیکه در طول روز در یخواب هم به اطالعات
 . دهدیم



 
۱8 

 د،یاکه با تمرکز وارد مغز کرده یاطالعات شودیباعث م خواب
سوار شده و نظم  گریکدی یرو وارید کی منظمِ  یمانند آجرها

آجرها نوشته شده،  نیا یکه رو ی. بعد از آن اطالعاتندیریبگ
. دیبکش رونیها را بآن دیتوانیتر ماحتخواناتر بوده، و شما ر

 :دینگاه کن ریز ریبه تصو

 

اطالعات کدام  م،یریدر نظر بگ یاطالعات یهر آجر را حاو اگر
پاسخ واضح است.  ؟کنیدپیدا میتر آجرها را در موقع لزوم راحت

 خواب واجب است.
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 به اسم ذهن یاقراضه

 کی یهاییدارا نیاز ارزشمندتر یکی «توجه»امروز،  یایدن در
 م،یموضوع را خودمان متوجه شو نیا نکهیشخص است. قبل از ا
و  دیخر یرا برا شانیهابزرگ برنامه یصاحبان کسب و کارها

به  لیوسط ذهن ما تبد نی. ااندختهیتوجه ر نیفروش ا
تجربه  شسال عمر ونیلیشده که در طول چند م ییهاقراضه

مواد  انیکاسبان توجه، و قاچاقچ نیب ینکرده بود. من تفاوت
و حس  نیچند واحد دوپام ی. هر کدام برانمیبیمخدر نم
از شما  یز یموقت، و البته مخرب در طول زمان، چ یسرخوش

توجه  یکی دهد،یو به شما مواد م ردیگیپول م یکی. رندیگیم
 ییچرا اتی. وارد جزئشدفرویم یغاتیتبل یهایشما را به کمپان

 .شومیتر بودن اثر فروش توجه شما نممخرب

سوءاستفاده  یماست، ول یبرا یاتیماده ح کی نیدوپام خود
از ما، توان تمرکز  یار یکرده است. بس رانیاز آن، ذهن ما را به و

را  یحس سرخوش انداختنقیاهداف بلندمدت و به تعو یرو
االن چند  نیکه هم میگردیم یز یچ یدائم پ نیهم یبرا م،یندار

درس  یبرا تالش ،نیلحظه ما را سر خوش کند. به خاطر هم
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که لذت  یو با معن قیعم یکار  ایمهارت،  کی یر یادگیخواندن، 
. توجه ما، مانند بشقاب خوردیندارد، معموال شکست م یالحظه
شده است، خرد شده و  زیر زیکه سرد و گرم و سپس ر یرکسیپ

را  ینامرئ ای ین مخدر مرئکه به ما آ میگردیم یز یچ یدائم پ
 .میسرخوش باش لحظهچند  یبرساند و برا

 یسکوت یدر مهمان د؟یدر صف سوپرمارکت منتظر باش شده
در نوبت بانک  د؟یگفتن نداشته باش یبرا یفرما شود و حرفحکم

 ستیکه انگار دستتان خال دیباش ییدر کل جا د؟ینشسته باش
تان سر برود؟ در شده که حوصله ی. به عبارتدیبکن دیندار یو کار 
تلفن را در  یگوش د؟یدهیانجام م یچه کار  هاتیموقع نیا
را باز  یاجتماع یشبکه ای یبرنامه، شامل باز  کی د،یآوریم
 .دیکنیم

منتظر ماندن را  ایسکوت  قهیکه توان تحمل چند دق یذهن
 یامخدر شود ذهن قراضه کیمتوسل به  عینداشته باشد، و سر

ذهن نه قدرت اراده دارد،  نیبه حالش کرد. ا یفکر  دیاست و با
 .میاو را ترک بده دیبا یز ینه توان تمرکز. قبل از هر چ



 هاحلراه( ۲

 میدی. فهممیکه سر راه ماست آشنا شد یذهن یهاتیمحدود با
 نیبا ا م،یمعتادان هست میعظ لیاز خ یکیکه احتماال ما هم 

 رشیاست. حاال نوبت به پذ یتفاوت که مخدرمان نامرئ
کار و بهبود  یجا برا میاست که قبول کن نیقدم ا نی. اولرسدیم
من خوبم،  تم،هس نیمن بهتر دیگویکه م ی. نوع نگرشمیدار

 شدهمیتنظ شیمن باهوشم و خودش و ذهنش را به صورت از پ
که  دینخواهد داشت. اما اگر قبول کن شرفتیپ یجا برا ند،یبیم

 یبه سفر  ،ی. زندگشودیم باتریز ایتازه دن د،یدار یکم و کاست
را  شرفتیپ ینیریاش شکه هر لحظه شودیبدل م انهیماجراجو

 در دل خود دارد.

و گام در راه  د،یکه دست از اثبات بردار خواهمیا ماز شم من
اگر قبول  یخوب است ول یلیخ د؟ی. باهوش هستدیبهبود بگذار

. اگر دیتر شوباهوش دیتوانیاست م ادیکار ز یکه جا برا دیکن
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هم  یلیخ یانهیآورد و نشان داد در زم تانیبه رو یز یچ یکس
 یانهیکه زم دیباش ادبرعکس ش د،یدلخور نشو د،یخنگ هست

به  هاتی. با قبول محدوددیکرد دایو بهبود پ ییماجراجو یبرا
 .میرویها محلسراغ راه

 ده،یباال در هم تن یهاتمام بخش یهاحلکه راه ییآنجا از
 .میرویو با هم جلو م میریگیپس سر رشته را م

 ذهن یخستگ

را  ییهاذهن راه یرفع خستگ یخسته است. برا ذهنمان
بخش آمده، به  نیکه در ا ییتمام کارها یول کنم،یم شنهادیپ

پس منتظر  کندیدر درازمدت کمک م یخستگ نیبهبود ا
 .دینباش ییهوی یمعجزه

 یشدن، سع دارینشاط ما مهم است. بعد از ب یبرا دیخورش نور
که  ستیبه آن بتابد. الزم ن دیکه نور خورش دیباش یدر محل دیکن

و  دیها را کنار بزنپرده دیتوانیم یول د،ینیدر برق آفتاب بنش
آزادانه به چشم شما برسد. چند  دیکه نور خورش دیاجازه ده

 است. یخوب اریبس یدهیباز هم ا یقدم زدن در فضا قهیدق
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که از  ستیاطالعات است. الزم ن یبندنکته، دسته نیدوم
کاغذ  کی یول د،یسیبنو ندهیسال آ یبرنامه برا کیاول  نیهم

تان که به ذهن ییو کارها د،یکار خود داشته باش زِ یو قلم کنار م
 . دیآن ثبت کن یرا رو دیآیم

و  داردیذهن شما برم یاز رو یکاغذ، بار  یثبت اطالعات رو
هدر  لیدلیشما ب یذهن یکه انرژ  شودیموضوع باعث م نیا

 ی. برادیکن یبندتیاطالعات را به مرور  اولو نیانرود. سپس 
 رایگان یکتابچه دیتوانیم دیکار آشنا شو یبهتر با نحوه نکهیا

 .دیکن افتیدر لوالیا از را «کارها دادن انجام»

 تمرکز

 یستیما مشکل دارد و با کردنِ  . تمرکزمیسراغ تمرکز برو به
تمرکز را هم  قهیاز ماها توان ده دق یلیشود. احتماال خ تیتقو
 قدرت بخشیدن بهقدم  نیچه برسد به چهار ساعت! اول م،یندار

 ییغذا میرژ دیخواهیم دیچطور؟ فرض کن یآن است. ول
 وانت د،یمختلف احاطه کن یهاینیری. اگر خودتان را با شدیریبگ

 اریو با احتمال بس رودیم لیتحل میبه رژ دنیچسب یشما برا

https://www.ilola.ir/?p=1535
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شکست. الزم است که اول از همه  دیرا خواه تانمیرژ یادیز
 درسیشما ندارند را از دسترس و د میدر رژ ییکه جا ییغذاها
 .دیدور کن

است که در  یپرزرق و برق یلهیهمان وس ک،یشماره  مظنون
. دیخوانیرا با آن م نوشته نیو احتماال ا دیاتان گرفتهدستان

به  ادیاعت ای دیهست یشبکه اجتماعیا چند  کیاحتماال عضو 
 له،یوس نیا یرو یها. برنامهدیدار لیموبا یرو یخاص یباز 
که شده، توجه شما را به سمت خود  یبه هر نحو خواهندیم

 ای ،یکوچک شاد یهادادن بسته کار را با نیمعطوف کنند. ا
 کی! زیانگشگفت شنهادیپ کی. دهدیانجام م نیهمان دوپام
در دو  یباز  یدر گروه! چهار جان اضافه برا یاز دوست نوشته
 ! بوکسیشما در ف یشدن نوشته دهیرو! پسند شیساعِت پ

و شما خودخواسته،  کنند،یم زیر زیهمه توجه شما را ر هانیا
اجازه را به  نیا یالحظه تیآن حس رضا افتیدر یبرا

است با  یشدن توجه مساو زیر زی. ردیدهیمذکور م یهابرنامه
 تمرکز. ییعدم توانا
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 یاشبکه یرو یر یتصو ایشما نوشته  ی. وقتزنمیم یمثال
 دیخواه ناخواه خودتان را در معرض د د،یکنیمنتشر م یاجتماع
حالت  کیخودتان را در  قتی. در حقدیدهیقرار م گرانید
 یبرا گرانیکه نظر د دییبگو هر چقدر د،یدهیقرار م ریپذبیآس

چرا که  کند،یمن جادیدر اصل ماجرا ا یتفاوت ست،یشما مهم ن
 ! ذهن شما در پسدیکردیکار را نم نیمهم است وگرنه از اول ا

 دهیشما، نظرات و پسند ینوشته لیدائم در حال تحل نهیزم
 است.   آیندهیِ احتمال یهاشدن دهیها، و نظرات و پسندشدن

به طور مداوم ذهن شما به سمت آن  افتد؟یم یچه اتفاق
 یبرا دیفرض کن حاال. شودیمعطوف م شینوشته و بازخوردها

 هیاراده ما یاز عضله دیبا ،یهر بار بازگرداندن توجه به کار اصل
 یتان خسته و کوفته شده و عضلهذهن شود؟ی. چه مدیبگذار
 .خوردیتان شکست مبرنامه تی. در نهاُبردیاراده م

 خواهدیم یشکالت یخانه کیکه در  یمثل آن شخص درست
ورد، تالِش ضدشکالت خود بچسبد، و شکست خواهد خ میبه رژ
که در دستتان  ییجادو یتوجه باوجود آن جعبه میترم یشما برا

قدم  نیسخت است. اول ارینباشد، بس رممکنیاست، اگر غ



 
26 

یک کلمه و باشند،  دیهاست. نبابرنامه نیبا اکثر ا یخداحافظ
 یبازشان نکنم، ول دهمیقول م م،یتسل» دییاگر بگو یحتتمام! 

 .دیکن حذفشانای نخواهد داشت. فایده «!کنمیحذفشان نم

 د،یآیم یکانال پرفسور فالن یکه رو یامتحان ینکته آن
 د،یدهیاز دست م یز یچ دی. فکر نکنچربدیضررش به سودش م
ترس  نیها از ااست. آن نیها همبرنامه نیا یچرا که کلک همه
که  ییتا جا خواهدیکه م ی. ترسکنندیما سوءاستفاده م

 نیا یاستفادهاکنون مورد سوء دیاز دست نده یز یچ دیتوانیم
همان  .گویندگریزی میبه آن زیان ها قرار گرفته است.برنامه
عالمه خرت و پرت به درد نخور در انبار  کیکه باعث شده  یترس

روزها، کاسبان  نیا یترس را دارند، ول نیخانه تلنبار شود. همه ا
 .کنندیه مترس  سوءاستفاد نیتوجه، از ا

 اراده

است. پس  فیتان ضعاراده یول دیخواهیکار اراده م نیا یبرا
 اجازه»است:  نیقدم ا نی. اولمیشروع کن نجایبهتر است از ا

 «تان سر برود.حوصله دیبده
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است،  یهمه سرشان در گوش یساده است. در مهمان یلیخ
. در صف دیکه انجام ده دیندار یاگر کار  یشما نباشد حت

 بتانیج یدست تو د؟یکه بکن ستین یکار  چیو ه دیاستادهیا
که با  دیتان سر برود. تالش کنکه حوصله دیو اجازه ده دینکن

مشغول  یرامغز ب یِ دائم یو به تمنا دیایسر رفتن کنار بحوصله
 د،یباش منیاگر شما نسبت به ماللت ا .دیکردنش پاسخ نده

 .دیو کامل کن دیانجام ده دیکه نتوان ستین یز یچ چیه بایتقر

اطراف  طیکردن ذهن در مح ریدرگ یدوم تالش برا یمرحله
غذا خوردن،  نیاز ما، ح یلیو زمان حال است. به عنوان مثال خ

 یو به محض د،یکه قوز نکن دیکن ی. سعرودیفکرمان هزار جا م
و  د،یو صاف شو دییایبه خودتان ب عیسر دیاقوز کرده دیدیکه د

 .دیاز طعم غذا لذت ببر یشتر یبا دقت ب

من  ست؟یچ شنیتیاست. مد شنیتیسوم، مد قدم
 یاکه به شما و لحظه ی: زمانکنمیم فیتعر نگونهیرا ا شنیتیمد

را  یکه زمان دیریبگ ادی دیاختصاص دارد. با دیکه در آن قرار دار
اهمیت مدیتیشن  .دیبه خودتان و افکار در گذر اختصاص ده

 زیاد است و بهتر است با جزئیات بیشتری به آن بپردازیم.
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 شنیتیمد

 یسندهی، نواسالتر نید شن،یتیمد نام قملبه سلمبه برخالف
 رود، انیکه مانند جر دیگویم «یذات شنیتیمد»کتاب 

رفع  یبرا شنیتیباشد. مد یو ذات یعیطب مدیتیشن باید
 هانیهرچند ا ،ستیآرام شدن ن و ،یبه شاد دنیاسترس، رس
 آن خواهد بود.  یعوارض جانب

 د،یابتدا چشمان خود را ببند ،یعیبا روش طب ییآشنا یبرا
تان که ذهن دیو اجازه ده د،یمتمرکز نشو یموضوع خاص یرو

 کیچرخ بزند.  خواهدیکه م ییآزاد و به صورت مبهم، هر جا
 ینیکه از راه ب ییو توجه خودتان را به هوا د،یبکش قینفس عم
. حاال چند لحظه نفس را نگه دیمعطوف کن شودیها موارد شش

. نوبت بازدم است. توجه شدتان آزاد و رها با. ذهندیدار
. چند دیبده شودیها خارج مششکه از  ییخودتان را به هوا
تجربه  کی نی. ادیو چشمان خودتان را باز کن دیلحظه صبر کن
تان که ذهن دیبود. هر بار احساس کرد یذات شنیتیکوتاه از مد

 دیکار بده نیوقتتان را به ا هیدر حال هنگ کردن است، چند ثان
 .دیبه کارتان بازگرد تبهو دو مر
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تان اجازه ، ابتدا به ذهناسب کیمانند رام کردن  درست
چرخ بزند. افکارتان را نظاره  خواهدیکه م ییکه هرجا دیده
 و بروند و... ندیایب دی. اجازه بدهدیها نشوبند آن یول د،یکن

 یگذشته باشند، ول ای ندهیدرباره آ توانندیافکار م نیا خود
 یگر نظاره دی. تنها بادیشو ندهیوارد گذشته و آ دیشما حق ندار
سراغ  شنیتیمد یکه برا یروش نیتر. سادهدیبر آن افکار باش

تان حواس توانندیکه م یصورت است. تمام عوامل نیدارم به ا
 ییدر حالت سکوت. در جا لیبامو - دیرا پرت کنند کنار بگذار

. چند دی. چشمان خودتان را آرام ببنددیلم ده ای دینیراحت بنش
 ندیایتا افکار ب دیتان را آزاد بگذارحاال ذهن. دیبکش قینفس عم

شما را به درون خود  یالیخ ایفکر و  د،یو بروند. اگر احساس کرد
تمام  و به نرمی گذشته برد، با آرامش ای ندهیو به زمان آ دیکش
 قهی. بعد از چند دقدیرا به خودتان و زمان حال بازگردان مرکزت

. دیبکش قی. حاال نفس عمدیشکمتان بگذار یکوتاه دستتان را رو
برود. تمرکز  نییو با بازدم پا دیایبا دم، شکمتان باال ب یستیبا

وارد  ینیکه از راه ب یی. به هوادیبده دنیخودتان را به نفس کش
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 رونیها به بکه راهش را از شش یی. به هواشودیم تانیهاُشش
 . کندیم دایپ

دم، دو بازدم، سه دم، چهار  کی. دیحاال شروع به شمارش کن
ه  بازدم، پنج دم، شش بازدم، هفت دم، هشت بازدم، ُنه دم، د 

. در دیکار را تکرار کن نیو ا دیبازگرد کیبازدم. حاال دو مرتبه به 
 چی. هشودیم گرید ائلکار، حواس شما مرتب پرت مس نیا نیح

تان پرت که حواس دیندارد. فقط هر گاه متوجه شد یاشکال
و اگر  دیبرگردان تانیها، با آرامش تمام، تمرکزتان را به نفسشده

 کی. دیشروع کن کیاز  دیبود یاکه چه شماره دیفراموش کرد
به  قهیدق ستیب ایکه بعد از ده، پانزده  دیکنار خود بگذار مریتا

تان را از همه ذهن هیچند ثان یزنگ، برا یدهد. با صدا رشما خب
و بعد از آن  - دنیتوجه به نفس کش یحت - دیآزاد کن زیچ

 .دیتان را باز کنچشمان

خود را با حضور قلب  شیاین اینماز  د،یهست یمذهب اگر
باشد.  شیای. فکرتان فقط به لحظه و انجام ندیانجام ده شتریب
ها را شود و همان منفعت شنیتیمد نیگزیجا تواندیم نکاریا

 داشته باشد. 
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 ورزش

و به زنگ کالس  زنندیم حیا از زنگ تفرهاز مدرسه یار یدر بس
غافل از  رندیبگ ادی یشتر یب یزهایها چکه بچه کنندیاضافه م

از  ،یر یادگی یاستراحت و ورزش رو یهامثبت زمان ریتاث نکه،یا
مهم است، و  یسالمت یاست. ورزش برا شتریآن زماِن اضافه ب

دو  تیاهم شود،یم دهیکش شیپ یر یادگیبحث  کهیزمان
 یهابه حافظه و مهارت یکیزیف تی. فعالکندیم دایپ یچندان
 . کندیکمک م یر یادگیشامل  ،یفکر 

 شیموجود در مغز افزا یعصب یهاورزش مداوم، تعداد سلول با
که در رابطه  – از مغز ییهاقسمت گر،ی. به عبارت ددنکنیم دایپ

بزرگتر از  کنندیکه ورزش م یافراد  در –با تفکر و حافظه است 
 است.  گرانید

 :دیگویم نسیگاسکات مک دکتر

موضوع است که انجام  نیمشخص شدن ا تر،جالب
با شدت  یورزش یسال از برنامه کی ایاز شش ماه  شیب
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از مغز  یمشخص یتر شدِن حجِم نواحمتوسط، با بزرگ
 رابطه دارد.

در مغز شکل  یدیجد یخون یهابا ورزش کردن، سلول نیهمچن
به  هانیا یداشت و همه دیخواه یبهتر  یخلق و خو رند،یگیم

 .کندیشما کمک م یو انرژ  یر یادگیبهبود 

هستند که  یر یادگی ندیو ورزش، دو قسمت مهم از فرآ خواب
گرفته  دهید نادکه تحت فشار زمان هستن یمعموال در افراد

و نامحسوس در  میرمستقیآن را به صورت غ ینهی. هزشودیم
 !دیاکه از کجا خورده دیاگر نفهم یحت د،یپردازیم انیپا

 کوتاه و پربازده یورزش یبرنامه کی

پرفشار  نیتمر ای HIIT یهاورزش یرگذار یتاث شیسال پ چند
 یادیزمان ز نکهیبا وجود ا ن،ینوع تمر نیمشخص شد. ا یتناوب

را در بر دارد که ورزش را به  ییهاتیمز رد،یگیاز شخص نم
 ۲۰ما  ی. زمان برنامهکندیم لیبدن تبد یبرا دیمف یتیفعال
 قهیدق ستیب ابتداصورت است که  نیاست و روشش به ا قهیدق

 .میکنیم میتقس یاقهیرا به ده قسمت دو دق
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 قهیدق کیورزش و  قهیدق کیرا به  قهیهر دو دق اکنون
صورت  نیبه ا قهیدق ستی. در عمل بمیکنیم میاستراحت تقس

 :شودیم

 ( ورزش )باال بردن ضربان قلب تا حداکثر(۱

 ( استراحت۲

 ( ورزش۳

 ( استراحت۴

. 

. 

. 

 ( ورزش۱۹

 ( استراحت۲۰
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 نکهیبعد از ا ی. به عبارتدیقدم بزن یستیطول استراحت با در
نشستن و توقف کامل  د،یخود رس ینهیشیضربان قلب به ب

 .ستین یخوب یدهیا

من خودم از  م؟یچطور ضربان قلب را تا حداکثر باال ببر یول
با  ای د،یبدو د،یطناب بزن دیتوانی. ممیکنیطناب استفاده م

. دیبه حداکثر ضربان قلب برس لیتردم ایاستفاده از دوچرخه 
ورزش  قهیباشد که واقعا بعد از هر دق ادیآنقدر ز دیفشار با نیا

اول مطمئنا کارتان  ی. روزهادیبُبر یو به عبارت دیادامه ده دینتوان
 کرد. دیخواه یسخت خواهد بود و آب و روغن قاط اریبس

ی اگر بتوانید در هفته چهار روز ورزش کنید عالی است. برنامه
است. شما هم  من به صورت دو روز ورزش، یک روز استراحت

 توانید از همین روند استفاده کنید.می

 جمعه شنبهپنج چهارشنبه شنبهسه دوشنبه یکشنبه شنبه

 ورزش استراحت ورزش ورزش استراحت ورزش ورزش

 ورزش ورزش استراحت ورزش ورزش استراحت ورزش
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 استراحت ورزش ورزش استراحت ورزش ورزش استراحت

 ... استراحت ورزش ورزش استراحت ورزش ورزش

 هم اراده باز

 یکه رو یکم بار پس کم شود،ینم تقویتشبه  کیاراده  یعضله
 ی. فقط آرام آرام! حاال کارهادیکن نیرا سنگ دیگذاریدوشش م

بلند  مانیا» دیمادرتان بگو نکهی. قبل از ادیرا دخالت ده گرید
ظرف  د،یو جارو بکش دیشو بلند خودتان «شو خونه رو جارو کن

. هنگام دیکن مشارکتاز منزل  رجخا ایمنزل  یو در کارها دیبشوئ
که افکارتان غرق گذشته و  دیو نگذار دیظرف شستن، تمرکز کن

 یو استفاده خواهد،یکارها همه اراده م نیشود. ا ندهیآ
 .کندیم تیاز اراده آن را تقو یجیتدر

 یسواالت دیشا م،یحد کنار گذاشت نیرا تا ا لیکه موبا حاال
کنکور است  یهاکالس یبرا که فالن، گروه در». مثال: دیایب شیپ
 کاریبدهند، آن را چ یاهیاطالع دیحضور داشته باشم، شا دیو با

 یاستادم کار  دیرا چک نکنم، شا لمیمیا گریکه د شودیکنم؟ نم
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 ی. اولگذارمیشما م یپا شیپ حلدو راه  «با من داشته باشد.
 .دیشروع کن یبا دوم د،یاگر توانش را ندار یارجح است، ول

 حل اولراه

 نی. ادیکن یبنداست که زمان خود را بلوک نیاول ا حل راه
است. مثال  ریمقدارشان متغ یها براساس زمان است، ولبلوک

 یهاظهر را به چک کردن گروه میساعت دوازده تا دوازده و ن
در طول روز، چند  دیتوانی. مدیاختصاص ده هالیمیواجب و ا
 دیکن یسع یول دیکار اختصاص ده نیساعته به ا میبلوک ن

ها نشود. حاال تمام اعالن شتریتعدادشان از سه عدد ب
ها، برنامه نیتا ا دیها را ببند( مربوط به برنامهیهاشنیکیفی)نوت

توجه شما را به خود  ،یاختصاص یهاخارج از زمان بلوک
که چه تنش و اضطراب  دیفهمیکم خودتان ممعطوف نکنند. کم

نرود  ادتانی. دیااکنون آزادتر شده و دیکردیرا تحمل م یلیدلیب
 .دیرا حذف کن یرضرور یغ یهاها و صفحهکه تمام کانال
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 حل دومراه

و  دیرا ببند یرضرور یغ یهااست که تمام کانال نیدوم ا حلراه
که مهم  دیبده ییهانها اجازه عرض اندام به معدود برنامهت

هستند. مثال کانال گروه کارکنان و اخبار مرتبط با همکاران، و 
 یهاو برنامه هایمرتبط با باز  یها. تمام اعالنهالیمیا
 یهابرنامه نیاز ا یاعالن قت. حاال هر ودیرا ببند یرضرور یغ

و سپس  دیصبر کن قهیحداقل پنج دق د،یبه دستتان رس یضرور 
 نجاستیا قایمهم است و دق اریبس قهیپنج دق نی. ادیآن را باز کن

و  دیرا بردار ی. اگر در جا گوششودیم تیتان تقوکه عضله اراده
 د،یوانرا بخ دهیاعالِن رس ام،یباز کردن پ ای ش،ینماشیپ قیاز طر

 ییکشو یمنوآن را هم از  شینما شیپ ی. حتدیاشکست خورده
 .دیو سپس بازش کن دیصبر کن قهی. پنج دقدینینب لیموبا

 هم تمرکز باز

. حاال نوبت به دیاراده هست یعضله تیو تقو یابیحال باز در
با حضور  شیاین ای شن،یتی. مدرسدیحل کردن مساله توجه م
خانه  یانجام کارها کند؛یتوجه کمک م نیقلب به بازگرداندن ا
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 دیده شیرا افزا شنیتی. زمان مدنطوریکار هم هم یبا تمرکز رو
 قهیدق ستیبه ب ی. وقتدیبرس قهیدق ستیتا به پانزده تا ب

 دیتوانیشده و م یابیباز یادیقدرت تمرکز شما تا حد ز د،یدیرس
پشت سر  یمطالعه را به راحت یاقهیو پنج دق ستیب یهابازه
 . دیبگذار

خواب  تیفیو ک زانیبا م یمیمستق یتمرکز، رابطه ییتوانا
 شوم.  ادآوریرا در خصوص خواب  یدارد. پس الزم است نکات

 خواب

ها باعث آن تیوجود دارد که رعا یخصوص خواب نکات مهم در
نکته  نیتر. مهمدیتان ببرحداکثر استفاده را از خواب شودیم
و سر زمان  دیبه رختخواب برو یاست که سر زمان مشخص نیا
 یول خواهد،یکار اراده م نی. ادییایب رونیاز رختخواب ب ینیمع
مان اراده یکم یو از طرف د؛یمهم است که آن را انجام ده اریبس
 .میبگذار هیخواب ما یبرا ستیپس بد ن م،یاکرده تیرا تقو

است. دو ساعت قبل  یمصنوع یاز نورها یدور  گرید ینکته
 نی. ادیکن لیرا تعط ونیزیو تلو وتریو کامپ لیاز خواب، موبا
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که  شوندیو باعث م گذارندیم ریمغزتان تاث یمیش یموارد رو
 یتر گرم یاتاق از نورها یفضا یخوابتان مختل شود. برا

داشته  نیمالتون زانیترشح م یرو یکمتر  ریتا تاث دیاستفاده کن
 . داشته باشید یتر تیفیباشد و خواب باک

 یبه خصوص بعد از غروب آفتاب دور  نیالکل و کافئ گار،یس از
خواب شما خواهند  تیفیک یرو یمخرب ریموارد تاث نی. ادیکن

که  کندیبه شما کمک م زیدر طول روز، ن یهواز  ناتیداشت. تمر
 .دیداشته باش یتر قیخواب عم

 دیکن ینفر متفاوت است. در ابتدا سع هر یخواب برا مقدار
را به دست  دیآیم زتانیبه سا دیکنیکه حس م یخواب زانیآن م
ها به . معموال خانمدیو سپس به همان برنامه بچسب دیاوریب
 دارند.  اجیاحت یشتر یخواب ب زانیم

 یمهم است و برا یلیخواب هم خ تیفیباشد که ک ادتانی
 .دیکن تیالزم است تمام نکات باال را رعا تیفیخواب باک کی

تان و خواب دیاکرده تیاز چند جنبه ذهن خود را تقو اکنون
تمرکز هموار  زانیم شیافزا یشده است. پس راه برا زانیهم م
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 یو سع دیشروع کن قهیو پنج دق ستیب یزمان یهااست. با بلوک
تان به تمام حواس یزمان یهابلوک نیدرا ،یطیدر هر شرا دیکن
 خواندن.  درسمثال  د؛یدهیباشد که انجام م یکار 

با دو  .مییگویپومودورو م کی قهیو پنج دق ستیبه هر ب ما
. دیشب شروع کن ایپومودورو در صبح و دو پومودورو در عصر 

. آرام آرام تعدادشان را به پنج شودیجمعا حدود دو ساعت م
 یعنی د؛یده شیو در شب افزاپومودورو در صبح و پنج پومودور

 چهار ساعت. بایتقر
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