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 دهدمی افزایش روز طول در را شما وریبهره که صبحگاهی عادت 6

 

 

 و کنید مشغول را خود تاشبصبح که است طبیعی کنید،می اداره را خود وکارکسب اگر

 هاینک از قبل بود، سخت بسیار بیدارشدن خواب از صبح من برای. باشید خسته همیشه

. مکردمی استفاده ساعت زنگ از بارچندین بروم، بیرون خانه از کار ساعت 21 برای سراسیمه

 و سرحال 5555 ساعت رأس ام،آورده وجودبه امروزانه یبرنامه در که تغییراتی با حاال اما

 هبهر امکرده کسب من که ایتجربه از هم شما تا شوید همراه من با. شوممی بیدار پرانرژی

 .ببرید را کافی

 

 اپرا ،(Tim Ferriss) فریس تیم. داندمی را سحرخیزبودن اهمیت که نیستم کسی تنها من

(Oprah) کوک تیم و (Tim Cook) شروع را خود روز آفتاب طلوع از قبل هم اپل عامل مدیر 

 نید،ک استفاده کلیدی ساعات این از کارمحل به رفتن از قبل خواهیدمی هم شما اگر. کنندمی

 :کنید تمرین را صبحگاهی عادات این توانیدمی

 

 کنید تنظیم دقیق را خود ساعت زنگ .1

 

 زمغ بودندقیق شناسیروان ازنظر چون است؟ مهم خیلی دقیق بیدارباش زمان داشتن چرا

 هر را مانشرکت صبحگاهی اجتماع ما که است دلیلهمینبه. کندمی توجه به وادار را شما

 صبح 6 حدود برای را ساعت که داشتم عادت من. دهیممی انجام 25555 ساعت رأس صبح

 Snooze از دفعاتبه البته کردم؛می وجلوعقب کمی را بیدارباش زمان هرروز و کنم تنظیم

 روتین این و شده مقرر بیدارباش برای 5555 شوم؛نمی غافلگیر من حاال. کردممی استفاده

 .شوم بیدار موقعبه تا کندمی مجبور مرا و است شده نهادینه من ذهن در خاص
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 کنید یادداشت روزانه هدف یک .2

 از است، شدنآماده درحال اسپرسو وقتی. روممی سازقهوه سراغ به تخت از مستقیم من

 تاناهداف کردنیادداشت. کنممی استفاده روز آن برای هدفم کردنمشخص برای زمان این

 دارم راسخ اعتقاد من و دهدمی افزایش را آنها به شما دستیابی احتمال چشمگیری طرزبه

 روز کنم،می یادداشت را خود اهداف کهوقتی. رسید خواهد انجام به شود، سنجیده کهکاری

 .است ترسخت تمرکز کنمنمی را کار این که روزهایی در. دارم موفقی و خوشحال

 

 کنممی استفاده!( هدف 2 فقط) هدف یک نوشتن برای همراهم تلفن یادداشت دفترچه از من

. هستند دستیابیقابل و ساده همیشه اهداف این. دهم انجام را آن آینده ساعت 12 در تا

 ربط غذاخوردن به است ممکن هدف دیگر، درمورد بود، «برو باشگاه» هدف امروز مثال برای

 مراقب که دانیممی اما است، مرتبط شخصی سالمت با اینها باوجوداینکه. باشد داشته

 .انجامدمی وکارکسب از مراقبت به درنهایت خودبودن

 

 دهید اختصاص طالیی ساعت یک خودتان به .3

 بیدار 0555 ساعت حدود من هایبچه. باشد من صبحگاهی عادات بخش ترینمهم شاید این

 آن از است ممکن. است خودم برای ارزشمند زمانی 0555 و 6555 بین بنابراین شوند،می

 .اشمب داشته مطالعه کمی یا کنم مختصری ورزش کنم، استفاده امفرانسه زبان تقویت برای

 

 انجام را کار این ما یهمه. هاایمیل کردنچک دهم؟نمی انجام امطالیی ساعت در کاریچه اما

 و داشتمبرمی را همراهمتلفن کار، اولین برای هاصبح که داشتم عادت من اما ایم،داده

 دیگران که شدمی باعث صبح اول در هاایمیل بازکردن. کردممی چک را خود اینباکس

 .شدممی ترمنفعل شوم، پویاتر اینکه جایبه من و کنند دیکته را من هایاولویت
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 کنید پیدا مناسب یتغذیه برای راهی .4

 شما است ممکن این دهد؛می رخ برایتان که هستید اتفاقاتی دراوج شما 5 تا 9 ساعت بین

 امروزانه غذایی یوعده اولین یمتوجه من اما. بازدارد سالم غذای رژیم یک کردندنبال از را

 .هستم ترموفق خوب عادات حفظدر من یعنی ،(است خود دراوج انسان اراده کهزمانی) هستم

 

 هایگزینه بین انتخاب اجازه من به که کنممی استفاده غذا تحویل شرکت یک از من اکنون

 بودم، ترجوان وقتی. کنم حفظ روز درطول را خود انرژی بتوانم تا دهدمی غذایی مختلف

 دانمیم االن. کنم سیر بود، دردسترسم که هرچیزی با را خود یا نخورم نهار که افتادمی اتفاق

 نرژیا درستیبه بدن به اگر و شودمی بیشتر تمرکز و سالم ذهن به منجر سالم عادت یک که

 سالم غذایی رژیم و لیستیافتن. است پرانرژی و مطمئن که باشیم رهبری توانیمنمی نرسد،

 .ندهم ازدست را غذایی یوعده یک وقتهیچ که است شده باعث

 

 

 کنید مؤثر استفاده وآمدرفت زمان از .5

 من کنند، فعالیت ساعت 21 باشند مجبور یا بخواهند است ممکن افراد بعضی باوجوداینکه

 ایبر را بیشتری زمان و دهم قرار دراولویت را اعتدال تا امکرده اتخاذ هوشمندانه تصمیمی

 ساعت ازقبل معموال من کهدرحالی. بگذارم امخانواده درکنار حضور و خود جسمی سالمت

 برای امرانندگی زمان دقیقه 15 از توانممی که امفهمیده رسم،نمی کارمحل به 9 یا 05:5

 برای ار کنفرانسی و ایمصاحبه هایتماس من دستیار. کنم استفاده مفید هایفعالیت انجام

 بتواند تا کندمی ریزیبرنامه هستم، صحبت به قادر و رانندگی درحال داند،می کهزمانی

 زا توانممی یعنی وآمد،رفت درمسیر چیزها بعضیبه رسیدگی. باشم کارآمد مسیر درطول

 ونچ کنم فکر ترخالقانه شده باعث کار این همچنین. بکاهم دارم، حضور کارمحل در کهزمانی

 .دارم متفاوتی وهوایحال و هستم حرکت درحال
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 بخوابید خوبیبه شب .6

 ساعت حدود معموال من. است شب در صبحگاهی کارآمدبودن اصلی راز بگذریم، هرچه از اما

 خاطرشان به که را موردی 25 از فهرستی ببرد، خوابم اینکه از قبل اما کشم،می دراز 11

 م،باش داشته خاصی مشکل یا بدی روز کهزمانی مخصوصا. کنممی یادداشت هستم، قدردان

. امداشته تجارت و ورزش خانواده، با که پیشرفتی برای است قدرتمندی یادآور کاراین

 ساعت کهوقتی 5555 ساعت که است معنی این به مثبت ینوشته یک با شب دادنپایان

 .هستم جدید روز یآماده و شوممی بلند راست یدنده از آید،درمی صدابه

 

 forbes :از برگرفته

 

 زاده کرامت آموزشی و تحقیقاتی گروه

 


