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سواالت: 

بشکنیم؟ را عملکرد مرزهای چگونه 

نیستند؟ آن انجام به قادر هفته یک در دیگران که دهیم انجام کارهایی روز یک در چگونه 

نیست؟ بخش لذت کافی اندازه به ما درسی یا کاری روز چرا 

ها نمونه: 

داد انجام زیادی کارهای کوتاه مدت این در ولی کرد وزارت سال سه امیرکبیر. 

نوشت کتاب 500 از بیش خود زندگی طول در آسیومف آیزاک. 

 

 مساله چیست؟
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 شارژ انرژی احساسی
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می انجام را الزم کارهای آرامش در ولی داریم، زیادی خیلی مشغله کاری روز یک در گاه 

 .رسانیم می اتمام به و دهیم

احساس هستیم، مضطرب بسیار ولی داریم را ها مسئولیت و مشغله همان دقیقا گاهی 

 .دهیم انجام کاری چه دانیم نمی و داریم فوریت

دارد شارژ به نیاز و است شده کم ما احساسی انرژی که است این آن دلیل. 

در را بدن حتی و .دارد مستقیم تاثیر بدن شیمیایی فعالیتهای بر منفی یا مثبت احساسات 

 .کند می ضعیفتر یا قویتر بیماریها انواع برابر

هستند عملکرد افزایش و پیشرفت دشمن ترین بزرگ منفی احساسات. 

 کمبود انرژی احساسی
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داریم شخصیت نوع دو: 

مواجه واقعیتها و ترسها با که هستند افرادی روبروشونده شخصیتهای :روبروشونده  

 .کنند می رفتار وروراست صادقانه ،زندگیشان مشکالت و دیگران با و میشوند

الزمه که نفس اعتمادبه کمبود از و دارند مبهمی های ترس گریزنده های شخصیت :گریزنده 

 .برند می رنج است جلو به حرکت

دارند بیشتری نفس اعتمادبه و موثرترند و شادتر ها گریزنده از ها روبروشونده. 

را شود می شما اضطراب باعث که مواردی تمام کاغذی بر استکه این ممکن کار بهترین 

 .شد مواجه موارد این با توان می چگونه ببینید سپس .کنید یادداشت

 مواجه شویداضطراب آور با موارد 
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دانشگاه یا کار محل در خوب احساس داشتن برای کلیدی عامل دو 

اساتید یا باالتر مدیر با دوستانه و سالم خوب، ارتباط 

دانشگاه یا کار محل در خوب دوست یک حداقل داشتن 

 احساس مثبت در محل کار
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آنها .دارند داخلی اتفاقات از جذابی و داغ خبرهای همیشه که دارند وجود افرادی کار محل در  

 .کنند می صحبت دیگر همکاران درباره مدام

ندهید نشان عالقه آنان های گفته به و بپرهیزید افرادی چنین با معاشرت از.   

کنند می تخلیه را شما احساسی انرژی :دهند می انجام کار یک فقط آنها! 

 نشویددرگیر حاشیه 
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موردعالقه کارهای به روز طی که است آن احساسی انرژی شارژ شهای رو ترین مهم از یکی 

 .دهیم اختصاص وقت تبخش لذ و

وقت ،میبرند لذت آن از که شخصی کارهای برای افراد، اغلب که است آور ت حیر بسیار 

   .میدهند اختصاص کمی بسیار

ای آینده به را بردن لذت این آنها اغلب ولی هستند، زندگی از بردن لذت دنبال به مردم همه 

   .اند کرده موکول نامشخص

از و نیستند زندگی از بردن لذت برای خاص فرصتهایی منتظر باال عملکرد با افراد 

 .میکنند استفاده خود احساسی انرژی افزایش برای فرصتها کوچکترین

 چگونه انرژی احساسی خود را شارژ کنیم؟
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شود می ما شدن مفرح و شادی باعث که است فعالیتی تفریح.   

ایجاد باعث زیرا نیستند، تفریح واقع در مدرن دنیای تفریحات از بسیاری تعریف این با 

 .شود نمی ما در شادی احساس

باشد اینترنت و کامپیوتر از استفاده و تلویزیون تماشای شاید تفریح برای مورد بدترین. 

 !از تلویزیون و کامپیوتر کمتر استفاده کنید
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کنند می معاشرت بین خوش و مثبت افراد با که است آن موفق افراد رازهای از یکی. 

است مان اطرافیان تاثیر تحت ما معیارهای معموال. 

می دیگران به وقتی .هستند دیگران از تر خوشبین که کنید معاشرت افرادی با کنید سعی 

 و بینند می را ها خوبی و ها زیبایی بلکه ،کنند نمی صحبت مشکالت درباره بالفاصله رسند

 .گویند می سخن آنها درباره

 !از افراد منفی و بدبین دوری کنید
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موردعالقه آهنگ شنیدن   

روزانه خاطرات نوشتن 

گلدان یک از نگهداری   

قبلی تهای مسافر عکس تماشای 

موردعالقه مجله خواندن   

روی پیاده 

خوب دوست یک به تلفن   

پارک در ناهار صرف 

 پیشنهاداتی برای شارژ انرژی احساسی



27 27 

میکنیم سپری کار محیط در را طوالنی ساعاتی روز طول در ما.   

است دیدمان معرض در ها ساعت کارمان محل منظره.   

دهید انجام کارتان محیط ساختن بخشتر لذت برای را تالش بیشترین بنابراین.   

باشد تاثیرگذار تواند می طبیعت از زیبا تابلوی یک نصب حتی. 

 ظاهر محیط کار
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 شارژ انرژی فکری
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می مصرف را بدن دریافتی اکسیژن %25 تقریبا مغز .گیرد می ما از زیادی انرژی فکری، کار 

 .کند

ریسک و خالقیت کاهش اشتباهات، افزایش آن نتیجه نکنیم، بازیابی را خود ذهنی انرژی اگر 

 .بود خواهد پذیری

شود شارژ فکری انرژی تا دارد نیاز استراحت به مغز. 

و کار از را خود مغز ارادی صورت به بتوانیم باید .است نکردن کار از فراتر استراحت 

 .شویم متمرکز استحراحت بر فقط و کنیم جدا اتفاقات و مشکالت

 

 استراحت مغز
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یابد می کاهش آن عملکرد و مغز فیزیکی اندازه وزن، افزایش با زیرا وزن از مراقبت. 

روز شبانه در ساعت 8 حدود استرس بدون و کافی خواب. 

منفی تفکر گذاشتن کنار و مثبت تفکر و بینی خوش 

زیاد فکری مشغله و شلوغی از پرهیز و ذهنی انضباط داشتن کارها، در تمرکز 

(استراحت بعد و فعالیت دقیقه 90) کردن کار تناوبی 

مغز در ها آن داشتن نگه از پرهیز و کارها و ها ایده برداری یادداشت 

کار میز سازماندهی و کار محل و مطالعه اتاق شلوغی از پرهیز 

مغز داشتن نگه فعال و مستمر یادگیری 

(زایگارنیک اثر) فکر شدن آزاد برای ها پرونده بستن و ناتمام کارهای اتمام 

 شارژ انرژی فکری
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 شارژ روحیه
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هدفی بی و گرایی پوچ از پرهیز و زندگی در معنا و هدف داشتن 

آن تجسم و امیدآفرین و بخش انگیزه انداز چشم تعریف 

معنویات به توجه و خداگرایی 

اخالقی های ارزش به پایبندی 

شخصی منافع از فراتر چیزهایی به اندیشیدن و دیگران به کمک 

طبیعت های زیبایی از بردن لذت 

 شارژ روحیه
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 ساخت عادت های عمیق
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و مداوم غالبا و گیرد می انجامش به تصمیم آگاهانه صورت به فرد که است فعالیتی عادت 

 ... و رانندگی مانند .دهد می ادامه را آن انجامش، چگونگی بر تمرکز بدون

کنند می تبدیل عادت به را زندگی مهم کارهای تمام موفق افراد. 

شود نمی فراموش آن انجام دیگر شود تبدیل عادت به فعالیت یک انجام وقتی. 

تبدیل عادت به را عمل این باید که دهد می تشخیص بدن کنیم، می تکرار زیاد را کاری وقتی 

 .کند

می مصرف کمتری انرژی فعالیت آن انجام برای بدن شود، عادت به تبدیل فعالیت یک هرگاه 

 .کند

پدیدار ما در مضر و بد های عادت نکنیم، خوب های عادت گرفتن شکل برای تالشی هیچ اگر 

 .شود می

 ساخت عادت ها
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شود می تبدیل عادت به کنیم، تکرار روز 30 مدت به حداقل را فعالیت یک اگر. 

شود می تبدیل تری عمیق عادت به کند، پیدا ادامه بیشتر چه هر عادت این. 

کند می خودداری آن پذیرش از بدن سیستم جدید عادت ایجاد اول روز ده در 

شود می کمتر بسیار پذیرش عدم مقاومت :جدید عادت ایجاد سوم و دوم روز ده در. 

عادتی با مضر عادت یک کردن جایگزین آن حل راه .است ممکن غیر تقریبا عادت یک ترک 

 .است مفید

 

 

 تبدیل فعالیت های مهم به عادت
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 مدیریت زمان برای افزایش عملکرد
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برسانید نتیجه به را آن کنید سعی کردید آغاز را فعالیتی اگر .بگذارید کنار را کاری دوباره. 

 .نروید آن سراغ ندارید کار یک به پرداختن برای کافی وقت که زمانی تا هرگز

دارید نگه کوتاه را آن اما کنید، آماده را خود روزانه کارهای فهرست. 

کنید بندی اولویت را خود کارهای. 

 مدیریت زمان برای افزایش عملکرد
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