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 ت ی عملکرد و موفق   افزایش  به منظورمغز شما   یساز   نه ی به   ینکته برا   5

 ستی مغز چ

 ، یی نایب   ،یحرکت  ی هامهارت،  ه مساست که فکر، حافظه، احساسات، ال  یادهی چ یپ مغز اندام  
را تنظ  یندی فراو هر    یتنفس، دما، گرسنگ . مغز و  کند یمرا کنترل    کندیم  میکه بدن ما 

نخاع  م  یطناب  امتداد  آن  از  تشک  CNS  ای  یمرکز   یعصب  ستمیس  باهم  ابدییکه   لی را 
 . دهندیم

 ی س ی مغز به انگل 

Brain 

 مقدمه 

 . نامندیم  «یآن را »مشکالت اجتماع  یبودم که برخ  دچار مسائلیپانزده ساله بودم،    یوقت

 ی ا )قبل از انتقال به مدرسه در خانه(، بچه  رفتممی  یکه به مدرسه دولت  یچند سال  یدر ط
تعط در  که  بوته  التیبودم  آخرپشت  خواندن  حال  در   م یترس  ای  پاتر   ی هر رمان    نیها 

 بودم. هاارباب حلقه  درام مورد عالقه یهات یشخص   نیب یلیتخ ینبردها

د با  و    گرانیصحبت  مضطرب  دوستکردیم   نگرانمرا  چند  داشتم    ی.  حالتی که  برایم 
و    ی کیزیمنظم، چه ف  یدر معرض قلدر   همواره  . منکردندیمایجاد    ، کننده   جیمتناقض و گ

حاضر   با من  قرار مالقات   یبرا  دختری را پیدا کنم که  توانستمینمو    داشتمقرار    یچه کالم 
   ؟شود وقت بگذارد

 را که بلد بودم انجام دادم.  یتنها کار  ،ید یدر اعماق ناام

و »چگونه دوست دختر   م«بهتر شو  ی اجتماع   روابط  در گوگل جستجو کردم، »چگونه از نظر
 کنم؟!« دایپ

 . من شد  کالیراد  یشخص  یدگرگون برای یزور یکاتال  اما وجو، هرچند ساده بود،جست نیا
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 شروع شد.  هاپادکستعاشقانه من با   رابطه چون 

و به   کردیم  ییعمالً من پانزده ساله را راهنما  "کی کو   می ج"  یهاپادکستگوش کردن به  
م کمک  کنم  امکننده   محدود   ی باورهابر    که  کردیمن  را   امیمنف  ی درون  یگفتگو  .غلبه 

 کنم.  متحول دادن مغزم ابتدا خودم را  ر ی تغ و با  مکن  کنشهیر

 ک ی کو  میاز هفت سال دنبال کردن ج  شیرا که پس از ب  یمهم  نکتهپنج  در نظر دارم    امروز
 با شما به اشتراک بگذارم. ام، آموخته او از 

تمرکز،    یمغز خود را برا  دیتوانیمبا شما به اشتراک بگذارم،    خواهمیمکه    ییهادرسبا  
 . دی کن یساز  نهی و به  مجدد یکشمیس شتریب تی موفقعملکرد و 

 ی مغز ساز   نه ی به 

 دی استفاده کن   خود  مغز  ی بهبود عملکرد سالم برا   یی غذا   م ی رژ  ک ی از   -  1

 کشدیکه سالمت مغز را به چالش م  یذهنعنصر سازنده عملکرد    نیتر یاهیپا  م،ی به گفته ج
 . دیکن یم هیاست که با آن مغز خود را تغذ یسوخت  ست،ین ی همتعجب یجا و 

 غذا.  یعنی

 یی غذا   می: "رژند ی گویمکه    دیادهیشناز متخصصان را    یار یبسصحبت    حالتابهمطمئنم که  
از مردم   یاست." اما تعداد کم  یو سالمت کل  عملکرد،  عمرطول    یعامل برا  نی ترمهمشما  
 . کنند یمجمله را به طور کامل درک  نی ا تی اهم

 یی ایمیماده ش  -بدن شما    ن ی سروتون درصد از    90  باً یکه تقر  انددادهنشان    ریمطالعات اخ
،  شود یم  دیدر روده تول  -  یجنس  ل یاشتها و م  ،ی مربوط به خلق و خو، رفتار اجتماع  یعصب 

 نه مغز. 

( را با  یر ی تاخ کشنده با عالئم    ر یغ  هایواکنش)  IIIنوع    کی آلرژ  هایواکنش  گریمطالعات د 
 .انددانستهمرتبط  گریو موارد د ی، افسردگADHD  ،سمی اوت
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  ی غذاها و    شده  یفرآور   یسرشار از غذاها   ییغذا   یهامیاند که رژ نشان داده  گریمطالعات د 
کاهش   ،یمه مغز کندتر،    یر ی ادگ یبا اختالل در حافظه،    کم بازده  ی محافظت کننده عصب

 مرتبط هستند.  یاضطراب و افسردگ ،یجان ی هکنترل 

 . زیاد یلیخآن هم  ... دارد  تیشما اهم  ییغذا می کامالً واضح است که رژ نیبنابرا

 است:  ی سوال همچنان باق   ن ی اما ا 

 د؟یبخور د یبا یز یچه چ نهیبه یسالمت مغز و عملکرد ذهن  یبرا

وجود   سوال  نیا  یبرا  ی پاسخ روشن  چیگونه ما، ه   یستی ز  تیفرد  یسطح باال  بهباتوجه
 ندارد. 

 اما چند دستورالعمل وجود دارد. 

 مثال:  ی برا 

 شده:   هی تصف   ی شده و قندها  ی فرآور   یکاهش غذاها   ا یحذف    - الف 

مغز  التهاب  به  منجر  شما    به  ،شوندیم  یآنها  ا  زنندیمآسیب  روده  باعث  انواع   جادیو 
 . دی... آن را نخورغذایی طبیعی نیست . اگر شوندیم گرید   ندیمشکالت ناخوشا

 : د ی بخور   ی شتر یب   ی چرب   -ب 

. کندینمو خنگ    نکردهشما را چاق    یچرب  د،یدی شن   رستانی که در دوران دب  ییزهایچ  رغمعلی
تمام تالش خود   دیسالمت مغز است و با  یبرا  ها  ی درشت مغذ  نی تریضرور از    یکی  نیا

روغن  تون،یروغن ز یادی. مقدار زدی انجام ده توانید میکه  یمصرف آن در هر زمان یرا برا
 . دیبخور لیو آج  یکباب یماه ،ووکادوآ ل،ینارگ

 : د ی بخور   ی محافظت نورون   یغذاها   - ج 

  ی عن ی  –هستند    یعصب  یا  ی نورون با اثرات محافظت کننده    یباتیترک  یاز غذاها حاو   یبرخ
 وی دات یاسترس اکس   میو به ترم   کنندمیمحافظت    بیکه از مغز شما در برابر آس  ییغذاها
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زردچوبه    ییزهای. چکنندمیکمک   تنبل و  تلخ، قهوه، دانه کدو  زغال اخته، شکالت  مانند 
 مغز هستند.  یسالم برا ییم غذایرژ کی به  یمهم هایافزودنی یهمگ

 : د ی را حذف کن   ن ی ر ی ش   یها ی دن ی نوشالکل و   - د 

، بلکه رسانندینم  بیروزانه فقط به دور کمر شما آس  یدنیو نوش  الکلی  هانوشابه  انهمتاسف
آنها را   میزان مصرف  حداقل  ای  دیآنها را قطع کن  مصرف  .کنند یمتخریب    زیمغز شما را ن

 . دی کاهش ده

تشو  نیهمچن را  رو   کنمیم  قیشما  پانل  یا مجموعه  ی که  از  روده   یهاجامع  و  خون 
که ممکن است در   ییغذا  یها یآلرژ   ای  هایزمغذیتا هرگونه کمبود ر  دیکن  یگذار هیسرما

  م یآن دسته از شما که در حال حاضر رژ  ی. برا د ی کن  ییبدن شما وجود داشته باشد را شناسا
راه حل   د،یخود هست   ازیو تمرکز مورد ن  یاما همچنان فاقد قدرت ذهن  دارید  یسالم  ییغذا

 باشد.  میزیو من  گابا یچند بطر  ی" رودی"افزودن به سبد خر  یرو  کی کل یسادگبه تواندیم

 که در مغز شما هستند مقابله کنید   ( ها مورچه )   با افکار مخربی  –  2

 مثبت   میکنیم  یچقدر سع  ای  میکنیمچقدر تالش    ستیاوقات، مهم ن  ی. گاهدی کنگوش  
ورشکسته . کسب و کارها  پیش برود   ند یناخوشاو  بد    یبه سادگ  تواندی م  یزندگ  ...   میفکر کن

 IRS.  دهندیم احمقانه انجام    یکارها  هابچه.  کنندیممتارکه    با یکدیگر  . همسرانشوندیم
 . کندیم درخواست  دیاگذاشتهکنار  برایشاز آنچه  ش یب مغز شما )گیرنده انسولین( 

 . افتندیماتفاق  ناخواهخواههستند که  ییزهایچ هم اینها 

وقت  م  یواقع  شکستو    یتراژد   یاغلب،  م  یکار   نیبهتر  افتد، یاتفاق   ی برا  میتوانیکه 
 رغم علیاست.    ید یو ناام  تیعصبان  ،یتجربه دلشکستگ  م،یسالمت عقل خود انجام ده

بس که  بگو  متخصصیناز    یار یآنچه  شما  به  است    اندازه به  یمنف  احساسات   ند، یممکن 
 موثر هستند.  رشدو   ریتغ جادی احساسات مثبت در ا

 "ی دی به ناام  ا ی   دی دار  از یبه الهام ن   ای   ، ی"در زندگ 
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 نز یراب   ی تون 

بسحالنیباا )حتمًا    یار ی،  ما  م  ازجملهاز  اجازه  من(  و    یرضرور یغ  یشکل  م یدهیخود 
 حکومت کند.  مانیبر زندگ ییگرا یاز منف یعیرطبیغ

ما این موضوع    میشویم  یمنف  افکار  میخودکار تسل  صورتبه  به طور خاص،   تواند یمو 
   .دهدکاهش  شدتبه راما  یعملکرد ذهن   تیف ی کسالمت مغز و 

A.N.T  ی الگوها   داست،یکه از نامش پ  طور همان  (ها مورچهیا    )افکار کوچک مخرب  ها 
 افراد دارند. ی روان و  یبر سالمت جسم یمنف  ریهستند که تأث یخودکار  یفکر 

 مانند:  یی زها ی چ

 .دهمینمرا درست انجام  یکار  چیه وقتچیهمن  ▪
 هرگز کار نخواهد کرد. نیا ▪
 . زمی ریماوضاع را به هم  شه یمن هم ▪
 مهارت خاص بد هستم یک یر یکارگبهدر   کنمیمفکر  ▪
 انجام دهم توانمینمکار را  نیهرگز ا ▪

نه به  یمنف ی ذهن  یهاحلقه نیکه ا و بدانید دی باش با خودتان شفافکامالً  دیبا کهیدرحال
است   یز یاز آن چ  دتریشد  اریکنند بس  جادی ا  توانندیکه م  ی بیو نه آس  کنندیشما خدمت م

 . کنند یم تصور مردم  شتریکه ب

 مغز شما دارند.  یرو  یکی ولوژیزیو ف   ییا یم یش  ری تأث  د،یکه دار یافکار مثبت و منف

  د، ی داشته باش  در مغز خود   نسبت به افکار مثبت   ی شتر یب   ی و اگر به طور مرتب افکار منف 
 شود:   ر ی منجر به موارد ز  تواند ی م

 شده از مغز(  قمشت یینورون زا)فاکتور  BDNF دیکاهش تول ▪
 ن ی سروتون و  ن ی دوپام کاهش سطح  ▪
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 مغز شما( ترس)مرکز  گدالیآمکوچک شدن اندازه مغز و بزرگ شدن  ▪
 یری مغز تسریع پ ▪

 . کشد یمکلمه، مغز شما را  یواقع  یبودن، به معنا  یمنف

 ؟ هید انجام بد  حفاظت از مغز خود   در مورد   دی توان ی م   ی پس چه کار 

 نیتربرجستهو    نیآم  ک ینیکل  گذارانیبن،  آمن  ل ی دان و دکتر    میاز ج  ی استراتژ چند    نجایدر ا
 متخصص سالمت مغز آورده شده است:

 روی کاغذ بنویسید   گذرد ی م افکاری که در مغزتان  -  الف 

 ، یمنف  یحلقه ذهن  کی. هر زمان که در  د یاوریکاغذ ب   یو رو   بکشید  رونیب  مغز خودآنها را از  
بپذ  یبه سادگ   د،ی افتاد  ریگ را بدون قضاوت  را    دیریاحساس خود   ادداشت یو فکر خود 
شما در   افکار مخربتمام    باً یشد که تقر  دی. پس از چند هفته، احتماالً متوجه خواهدیکن
 . اندگرفتهخاص قرار  یفحلقه من 3تا  2چتر  ریز

 داشته باشد؟"   تی واقع   دی با   ا یدرست است؟ آ   ذهنیت این   ای آ " : د ی از خود بپرس  - ب 

  این   ایدرست است؟ و آ  نیا  ای: »آدیاز خود بپرس  د،یکرد  ییشناسا را    یفکر منف  یک  یوقت
." و شما خورمیمدر تجارت شکست    شهی: "من همدییمثال، اگر بگو  ی؟« برادارد  قتیحق

کار  و  در هر کسب  را   نیا  ،دیاخوردهشکست    ، د یاکرده شروع    حالتابهکه    یواقعًا  سوال 
 ؟" این روند به همین شکل ادامه یابد دی با  ایکه "آ کنید مطرح 

حرکت   یگر یمغز خود را در جهت د  یهادنده  تا چرخ  کندیمبه شما کمک  انجام این کار  
 . دیحل کن ،تکرار آن  یجا بهرا  مشکل  دیتا بتوان دیده

 د یکن   ل ی تبد   ی )افکار مثبت(خانگ   وانات ی را به ح   )افکار منفی(   خود   ی هامورچه   - ج 

فکر مثبت   کی و آن را به    د یکن  یسیهمان فکر را بازنو  ،یفکر منف   کی و نوشتن    یی با شناسا
اشتباه در محل کار، ممکن است فکر   کی، پس از انجام  مثالعنوانبه.  دی کن  لیو توانمند تبد
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 یا فکر مخرب  مورچه  کی احتماالً اخراج خواهم شد"،    ستم،یکار خوب ن  نی"من در ا  د،یکن
مثبت شما.  شد  آشکار فکر  یا  خانگی  "من    نیا  تواند یم  حیوان  اما    اشتباه باشد:  کردم، 

  ی کار تالش خواهم کرد و آنچه را که برا   م دادن فالنبا انجا. من  افتندیماشتباهات اتفاق  
 دارم انجام خواهم داد."  ازین بهبود 

 د ی کن  یا مراقبه  شن ی ت یمد  -  د 

 نی و به شما ا  دهدیمنسبت به احساساتتان    یشتر یو کنترل ب  یآگاه به شما    شنی تیمد
 به آنها   کنندیم مغزتان شروع به ایجاد شدن  در    افکار منفی  تا زمانی که  دهدیم امکان را  

آن را   ارزش  دهم یماما قول    د،ینیرا بب   انجام این کار  یایتا مزا   بردیم . زمان  دی ده  انیپا
 .که انجامش دهید  دارد

 از موضوعات و اخبار منفی فاصله بگیرید  -   ی

را تماشا   زیانگتفرقه  یهامناظره  ای  ها یسخنران،  هامصاحبه   د یاخبار را متوقف کن  یتماشا 
  عنوانبهرا    آورنشاطمثبت و    یمحتواو فقط    دیریفاصله بگ  یرون ی ب  ییگرا  ی. از منفد ینکن

خود داشته   یبر حاالت عاطف  یشتر یکه کنترل ب   یتا زمان  کنیدخودتان  خوراک وارد مغز  
 . دی باش

 د یرا ارتقا ده   انتان یهمتا رفقا و  گروه  برای بهینه سازی مغز خود،  –  3

 دهد یرا نشان م  ی ز یچ  ، یتجرب  به طورتوسط هاروارد منتشر شده است،    راً یکه اخ   ی امطالعه
 . فتندگیبه شما م یاز زمان کودک نتانیو والد یار یکه متخصصان خود

 . دی کنیمسپری  را با او  بیشتر اوقات خودکه   دیشویم  یبه کس  لیشما تبد

 ."دی گذران ی مبا آنها وقت   شتر ی که ب  د یهست   یپنج نفر  ن ی انگ ی "شما م 

 ران   می ج
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 ی که اغلب اوقات خود را با افراد دارا   ی نشان داد افراد  انجام شده توسط هارواردمطالعه  
را در کنار   یکه مدت   یدر معرض اضافه وزن هستند. افراد  شتری، بگذرانند یماضافه وزن  

 بیشتری   یکه زمان  یشوند. افراد  یگار یاحتمال دارد که س  شتری ، بگذرانندیم  یگار یافراد س
 داشتند.  یو سالمت  یاحساس شاد شتریب، کردندیم یسپر   شادرا با افراد سالم و 

به قلمرو   توانینم  گریخود را د  یاجتماع حلقه    یباال برا   تیفیافراد با ک  انتخاب  تی اهم
،  اند گرفتهاز حد مورد استفاده قرار    شیکه ب  ینستاگرام یا  ی زش ی انگ   یهاپستکلمات قصار و  

 کاهش داد. 

 ثابت شده است.  تیواقع کی نیا

و   الگوها  یآرام به  ،د یکنیم  یسپر   یو منف  یرا در کنار افراد ناسالم، سم  زیادی  زمان   یوقت
مغز و عملکرد شما   یبرا  تنهانه  ینگر   یمنف  زیراکرد.    دیخواه  تقلید   ینوعبهآنها را    ی رفتارها

 است.  یاست، بلکه مطالعات نشان داده است که مسر  یسم

 تی فیاما مطمئنًا ک  یو به آرام  برندیم   نیشما را از ب  یذهن  ریآنها ذخا  سطح پایین  یرفتارها
و شما   شوندیم  دارتریو پا  ترجیرا  ی. افکار منف دهندیمو عملکرد ذهن شما را کاهش    تفکر 

 . کنیدمبارزه    باید  ،اندآورده  نییپا  آن راهمساالن شما    گروه که    یاز سطح تفکر   یی رها  یبرا

 خوشبختانه راه حل ساده است. 

 . د یخود حذف کن   ی از زندگ   ی مار یب   کی را مانند    ی افراد منف 

ن  نیا با  ستیبدان معنا  را خراب کنید  ی هاپل  د یکه  که در    یبا دوستان  ا ی  پشت سرتان 
 . دی، رابطه خود را قطع کناندبودهدر کنار شما  تانیزندگسخت  یهادوره

 ی در ازا   یز یچ  ارائهشما را بدون    یو منابع ذهن   یانرژ خود که    یرا در زندگ  یافراد  دیبلکه با
 . دیخود حذف کن یآنها را از زندگ سپس و  نموده ییشناسا ،کنند یم  هی آن تخل
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ارتباط   بهتر است؟  ، چطورباشند   شما  خانواده  تان یزندگدر    مورد نظر  یافراد منف  تصادفاً اگر  
کن محدود  آنها  با  را  د  یوقتو    دی خود  را  خوداز    د،یدیآنها  آوردن  آنها   پایین  در سطح 

از   یا  تفکر شما برسند و   و   یطلبجاهتا به سطح    دی . آنها را به چالش بکشدیکن  یخوددار 
 د.ی کن یآنها خوددار  یباف  یشدن در منف ریدرگ

  د، یکن  یدار نگهخود    یو منابع مال  زمان ( از  د یکه )با   یخود با همان شدت  یاز حلقه اجتماع
 . نمایید محافظت 

که زمان و   شما به همان اندازه مهم است  ت یموفقسالمت مغز و    ،یعملکرد ذهن   یبرا  رایز
 .شتریب  اگرنه -  منابع مالی

 د ی را دنبال کن   ی سرگشتگ حیرت و    ، مغز ی کنجکاو   ت یتقو   ی برا  -  4

نه به نظر برسند،    ضرریب ممکن است    هرچند  که  وجود دارد  یسیکلمه در زبان انگل  چند
 . کنندیمتبین سالمت مغز شما را  گفتن به  و بله مغز عملکرد و   مرگ رشد  گفتن به

 .دانمیمرا  هاآن از قبلمن 

 ن ی ا تی . اما اغلب اوقات واقعدیآیمخرد    ،تجربه و با تجربه   ،سن  شی با افزا  ندیگویمآنها  
 . دی آیمبه وجود  یلجباز  ،تجربه و با تجربه ،سن شیاست که با افزا

این   و   میادادهکار را انجام    نیا  شهیهم  رایز  م یدهیمخودمان انجام    روشما کارها را به  
 (.هنوز )  است  نکشته را ما  تجربیات

لجباز  از  افزا  یا یکنواختیو    یحوصلگیب  ،ی اما بدتر  با  سن به وجود    شیاست که اغلب 
 . دیآیم

  ت ی منجر به رضا  یا  و   کندیروان ما را فرسوده م  «یکسان  کامالً یک سری از عوامل  ها »سال
 ها رستورانبه همان    ،میکن ی م  دیخر   همیشگی  یهافروشگاههمان  . ما از  شودیم   ما  خاطر

 . میدهیمرا انجام    یمشابه  یو کارها  میخوانیم  کسانی  سندگان یاز نو  ییهاکتاب  ،میرو یم
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از سن   تانیزندگ  یروزها   نیمغز که تا آخر  یک  خود و ساختن  یبهبود عملکرد ذهن  یبرا
و   واقعی    شرفت ی پرشد  کنار   یکارها  دی با  ،ماندیم  ترجوانخود  فیزیولوژیک  را  روزمره 

 . دیباش یبیترت یب و  یو به دنبال سرگردان  دیبگذار

کلمه    یواقع  یبه معنا  تواندینشان داده است که مغز شما م  مکرر و متعددی  اتمطالع
موجود   یعصب  یرهای( و مسییعصب زا کند )  جادی ا  شما  مغز  جدید در  عصبی  مسیرهای

 .کند  داده یا تقویت ریرا تغ  در مغز  (تهی س ی نوروپالستیا    ی عصب   ی ر ی پذ انعطاف )

  آموزش سرسخت    ای  ریآدم پ   یک  را به   یدیجد  یترفندها  دیو با  دی توانیمشما    نیبنابرا
 . دیده

   : ک ی به گفته کو 

زندگ  یبرا   دیتوانیم که    ییکارها  نیترمهماز    یکی )و  انجام دهیسالمت مغز   د، ی( خود 
 اطرافتان است.  یایدر مورد دن ی و کنجکاو یحس سردرگم جادیا

  د ی را بخوان  ی سندگانینو  یها . کتابدیو امتحان کن   دیریبگ  ادی  دیجد  ی زهایبه طور مداوم چ
 ی باز شعبده  د،یانتخاب کن  ی دیساز جد  د، یریبگ  ادی   دیجد  یها زبان  د،یکه با آنها ناآشنا هست 

 د ... یسفر کن دیجد یبه کشورها د،یریبگ  ادیشنا کردن را  د،یریبگ  ادیرا 

چ خود  مغز  بده  یدیجد   ز یبه  که  ،خواهدیم که    دیرا  است  صورت  این  نظر   در  هر  از 
 و بهتر خواهد شد.  ترع یسر، هوشمندتر

 کند ی م کاری را انجام دهید که شما را سرزنده برای تقویت مغز    –  5

در چند   میج  ی هایها و سخنرانها، دورهکه از مصاحبه  یادیز  یهانشیب   و   هادرس  نیاز ب
 است: نیآنها ا نیترقی، عم یاد گرفتم امکه او را دنبال کرده یماه

  ، می ا داده انجام    ی اد ی ز   ی که کارها   ل ی دل   ن ی نه به ا   م ی کنی م  ی اوقات ما احساس خستگ   شتر ی"ب 
 ." م ی اداده کم انجام    ار یبس   را   شود ی م که باعث سرزنده شدن ما    یی که کارها  ل ی دل   ن ی بلکه به ا 
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 ک ی کو   می ج

فرسودگ احساس  که   توانمیم   ،دیکن ی م  یزگ ی انگ ی بو    یخستگ   ،یاگر  بدهم  قول  به شما 
  ندرت بهو    عالمت است  ک ی  فقط  نی)ا  دیکنیم کار    یادیز  یهاساعتکه    ستین  نیا  لشیدل

 (.یعلت اصل

 کندیم  و روانتان را تازهکه روح    ییکارها   یکاف   اندازهبهاست که شما    اصلی این  لی دل  بلکه
 . دی دهینم، انجام دهدیم و به شما احساس زنده بودن  

 یشده است، اما زمان کمتر   شتری که منجر به درآمد ب   د ی اگرفته  یتجار   می تصم   کی  دیشا
 . دیادادهاختصاص  دیبریماز آنها لذت  شتریکه ب یی زهایتمرکز بر چ یبرا

نواختن   ،ی نقاش  یکه برا  د یاشدهخسته و فرسوده  در محل کار خود    قدرآن  ممکن است
وقت    ،دیبریمکه از آن لذت    یگر ید  یاز کارها  کیانجام هر    ایخود    کتابنوشتن    ای  تار،یگ

 . دینداشته باش 

 . دیانجام ده شتری را ب شودیم زنده شدن شما سرکه باعث  ییکارها ... درهرصورت

که به شما امکان   دیکن  یرا معمار   یوکار . کسبد یخود وقت بگذار  قیو عال  هایسرگرم   یبرا
خود    ی. زندگدیکن  برآوردهرا    تانی هاخواسته  نیتربخشلذت  ،کسب درآمد   نیدر ع  دهدیم

 بگذرانید.  یسرزندگ لذت و  حداکثر باخود را  یروزها تا دیکن ی ز ی برنامه ر  یرا طور 

برا ر  ییماجراجو  انجام یک  یهر هفته    30که حداقل    دیو مطمئن شو  د یکن  یز یبرنامه 
 . خواهید کردصرف  دیکه دوست دار یانجام کار  یدر روز را برا قهیدق

 نیز  یتر سالم  ی داشت، بلکه زندگ  دی خواه  یتر سالممغز    تنها نه  د،یکار را انجام ده  نیاگر ا
 داشت.  دیخواه

 . کندیمزنده سرکه شما را  دیرا انجام ده یزندگان است. پس کار  ی برا  یزندگ

 درباره نویسنده: 
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 سی لیگ نیآست

Austin Gillis 

خود   اقیاشتجهان کرد و  دور  شروع به سفر به    نیآست  ،یسالگ  18پس از انصراف از کالج در  
کرد. امروز، او    لینوشتن به درآمد تبد  قیبزرگ از طر  یهادهیابه اشتراک گذاشتن    یرا برا

مردان، و    یدانش برا  یمحتوا   ری، مدEarly to Rise  راستاریدر هدف خود موفق بوده و و 
بس  سندهینو  کی هاف   محبوب  اریمستقل  فوربس،  در  او  آثار  که  پست،    نگتونی است 

Inc.com   ابدی یمانتشار  . 

 منبع: 

earlytorise.com  

 ترجمه و اقتباس: 

 حسین شکرگزار

 الدین مشایی  غیاث
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