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  به نام خداوند مهربونی که همیشه خیر بنده اش را می خواهد 

دوست خوبم 

سریع بریم سر اصل مطلب 

شاید جزو افرادی باشی که یه سری کتاب داری که هیچ وقت نخوندیش یا نصفه رها کردی. 

 یا خیلی کتاب های دست نخوره داشته باشی و دکور شده باش

 که زمان خرید اونا خیلی شور و شوقه خریدش رو داشته باشی.

یا اگه مطالعه هم کردی خیلی مواقع حواست پرت شده و تیکه تیکه خوندیش.

من با این کتاب و تمریناتی که بهت می دم 

 بهت قول می دم 

سرعت مطالعه تو حداقل 2/5 تا 4 برابر بشه

و میزان تمرکز مطالعه ات به حداکثر برسه.

اما هر کاری نیاز به تمرین داره 

نیاز به پشتکار داره 

برای خاص شدن یادت باشه باید متفاوت عمل کنی 



بعــد از ایــن تمرینــات منتظــرم بــه # کلــوپ - تندخــوان هــای مــا بپیونــدی و در مســابقه مــا شــرکت کنــی و جایــزه هــای خــاص 

ببــری.

و یه درد و دل :

اگــر درختــی بــر اثــر 100 ضربــه بــر زمیــن بیوفتــد، 99 ضربــه نتونســته بــود اونــو از پــا دربیــاره امــا ضربــه 100 ام باعــث 

شــده بــه زمیــن بیوفتــه و ایــن دلیلــی بــر بیهــوده بــودن 99 ضربــه قبلــی نیســت. 

با تالش و پشتکارت به همه نشون بده که می تونی، دنیا رو عوض کنی.

موفق باشی 

دوستدار شما 

                                                                                                  سید بهروز پرتوی 

راه های ارتباطی :

www.partoviweb.com : سایت

تلفن مشاوره : 09207278684

تلفن پشتیبانی : 44271916-22141820
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خیلــی از افــراد وقتــی مطلبــی رو مــی خونــن چنــد روز طــول مــی کشــه تــا اونــو تمــوم کنــن و بعــد از اونــم درک درســتی از اون 

متــن بــه دســت نمیــارن.

حتما شنیدی که هر مشکلی راه حل خودشو داره و باید گفت که این مشکلم حل شدنی ست. 

دلیــل اینکــه مــا در کشــورمون ســرانه مطالعــه بســیار پایینــی داریــم و عــالوه بــر اون افــراد در مطالعــه ســرعت پایینــی دارن 

؛همیــن موضــوع مــی باشــد کــه افــراد از روش درســت مطالعــه اطالعــی نــدارن و ترجیــح میــدن کــه مطالعــه ای نداشــته باشــن.

ــه  ــه ب ــه و 17 ثانی ــه 15 دقیق ــده ک ــزارش ش ــه گ ــه و 34 ثانی ــران 75 دقیق ــراد در ای ــه اف ــرانه مطالع ــد س ــه بدونی ــه ک جالب

کتاب،21دقیقــه و 31 ثانیــه بــرای قــرآن و ادعیــه،32 دقیقــه و 36 ثانیــه بــرای روزنامــه و 5 دقیقــه و 42 ثانیــه بــه نشــریه 

خوانــی مربــوط مــی شــه کــه بعــد از تحقیقــات زیــاد ایــن گــزارش بــه 18 دقیقــه کاهــش یافــت.

و هــدف مــا از ایــن کتــاب اینــه کــه بتونیــم توســط آمــوزش هــا و روش هــای خــاص و مختلــف ســرانه مطالعــه کشــورمون رو بــاال 

ببریــم و بتونیــم گام بزرگــی در افزایــش کتابخونــی داشــته باشــیم.

مطالبی که تو این کتاب میخونی:

1-سبک صحیح مطالعه 

2-روش های تندخوانی 

3-روش مطالعه دروس 

4-روش های تقویت حافظه و تمرکز 



مطمئنــا همــه شــما یادتونــه کــه در کالس اول دبســتان وقتــی معلممــون بــه مــا حــروف الفبــا رو درس مــی داد،جملــه هــارو بخــش 

بخــش  مــی خوندیــم. وقتــی کمــی از ســال تحصیلــی گذشــت ؛ بــه کمــک یــه نشــانگر و یــا بــا کمــک انگشــت اشــاره خودمــون 

جملــه هــارو مــی خوندیــم.

اون زمان هیچ کس به این دقت نمی کرد که این کار برای چیه ؟؟؟

و در حــال حاضــر بایــد گفــت معلــم مــا در اون زمــان مــی خواســته کاری کنــه کــه تمرکــز و ســرعت مــا رو از ایــن طریــق بیشــتر 

کنــه تــا بتونیــم در مقاطــع باالتــر پیشــرفت کنیــم. ولــی مــا هــر چــی بزرگتــر شــدیم،دیگه از ایــن ترفنــد اســتفاده ای نکردیــم و 

حتــی ایــن حرکــت نشــانی بــر بــزرگ نشــدن افــراد و کنــد ذهنــی اونــا مــی دونســتیم.

جالبه که بدونی نمودار یادگیری ما تو زمانی که تازه خوندن و نوشتن رو یاد گرفتیم با االن چه تفاوتی داره.

این نمودار اولش داره صعودی میره ولی به مرور زمان هر چی میگذره این نمودار نزول می کنه.
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قبل از اونکه شروع به یادگیری و انجام تمرینات کنیم ؛ باید بدونیم که خوندن درست یعنی چی ؟؟؟؟؟؟

اگــه بخوایــم بــه تعریــف قدیــم ایــن واژه بپردازیــم یعنــی اونقــدر از روی یــه مطلــب بخونــی تــا مفهــوم اصلــی اونــو درک کنــی 

و بفهمــی وایــن در اصــل ایــن کلمــه ســاده پــر از معناهــای متفاوتــه کــه دارای مراحــل مختلفــه کــه مراحــل اون بــه صــورت زیــر 

مــی باشــد:

1-بازشناسی و تشخیص )مرور کلی قبل از شروع و مفاهیم آن(:

تــو ایــن مرحلــه اول شــما بایــد بــا نمادهــای زبانــی آشــناییت پیــدا کنیــن و پــس از اینکــه اونــارو تشــخیص دادیــد ؛ مــی تونیــد 

تــو مرحلــه بعــدی خونــدن رو شــروع کنیــد.

2-همانند سازی )گرفتن مطلب توسط چشم و فرستادن اون مغز(:

فهمیــدن درســت مطلــب توســط چشــم بســیار حائــز اهمیتــه و ایــن سیســتم بــه صورتیــه بــه وســیله نــور مناســبی کــه بــه چشــم 

مــا برخــورد مــی کنــه اون کلمــه توســط چشــم مــا دیــده میشــه و از طریــق اعصــاب بینایــی مــا بــه مغــز فرســتاده میشــه تــا تــو 

مغزمــون پــردازش بشــه.

3-فهم و دریافت مطالب:

تــو ایــن مرحلــه بایــد مطلبــی رو کــه توســط چشــمتون بــه مغزتــون فرســتاده شــده توســط مغــز و ذهــن خــود تجزیــه و تحلیــل 

کنیــد تــا بتونیــد یــه چــارت منظمــی از اون رو بــرای خودتــون معیــن کنیــد کــه بــه ایــن بحــث  ترکیــب درونــی ذهــن مــی گــن.

4-درک :

تــو ایــن مرحلــه ســعی کــن بیــن تمــوم مطالبــی کــه تــا حــاال خونــدی ارتبــاط برقــرار کنــی و بــه اصطــالح ترفنــد ترکیــب بیرونــی 

رو انجــام بــدی. 

5-حفظ و نگهداری:

نکتــه مهــم اینــه کــه هــر متنــی رو کــه خونــدی بتونــی تــوی ذهنــت نگهــداری تــا در زمــان مناســب مثــال بــرای امتحــان از اونــا 

اســتفاده کنــی و مطمئنــا بــرای همتــون ایــن اتفــاق افتــاده کــه از یــه مطلــب حــدود 20 % رو یادتونــه و 80 % مطلــب رو فرامــوش 

کــرده ایــد.

در ادامه کتاب روش های به یاد آوردن مطالب رو بهتون آموزش می دهیم.

6-فراخوانی )خال ذهنی(:

چیــزی کــه خیلــی مهمــه و در یــادآوری مطالــب بهتــون خیلــی کمــک مــی کنــه اینــه کــه بتونــی مطلبــی رو کــه یادگرفتــی دوبــاره بــر 
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روی یــه کاغــذ ســفید بنویســی و ترســیم کنــی و اون زمانــه کــه مطالــب تــا حــدودی در ذهنــت شــروع بــه تثبیــت شــدن مــی کنــه.

7-برقراری ارتباط )سازماندهی(:

 زمانــی کــه مرحلــه 6 رو انجــام دادی و مطالــب رو از ذهنــت روی کاغــذ خالــی کــردی ؛ بایــد بیــن اون مطالــب یــه ارتباطــی ایجــاد 

کنــی و از طــرق مختلــف اونــا رو بــه هــم وصــل کنــی.در درجــه اول مــی خواهیــم یــه تســتی داشــته باشــیم ؛ تــا ســرعت خودتــو 

تــو مطالعــه بــه دســت بیــاری.

و دوست خوبم حتما در همین اوایل یه کرنومتر در کنار خودت داشته باش چون خیلی باهاش کار داریم.

تست تندخوانی

# تمرین

هفت حقیقت درباره شما

آبراهام لینکلن گفته که انسان همان قدر خوشحال است که در ذهنش تصور می کند.

طبیعــت حقیقــی شــما بــرای زنــده مانــدن شــادی، آرامــش، لــذت و هیجــان زیــاد اســت. در ایــن طبیعــت حقیقــی هــر روز صبــح 

بــا اشــتیاق زیــاد بــرای آغــاز روز بیــدار مــی شــوید. احســاس خوبــی در مــورد خــود و رابطــه هایتــان بــا افــراد مختلــف زندگیتــان 

داریــد. از کارتــان لــذت مــی بریــد و از کمــک کــردن هایــی کــه تفــاوت ایجــاد مــی کنــد، حــس رضایتمنــدی فــوق العــاده ای دارد. 

هــدف اصلــی شــما بایــد ســازماندهی زندگــی تــان بــه ایــن طریــق باشــد تــا اکثــر اوقــات چنیــن حســی را داشــته باشــید.

بــه عنــوان فــردی بالــغ بــا کارایــی بــاال هــر روز بایــد کارهایــی را انجــام دهیــد تــا شــما را بــه ســمت قــدرت بالقــوه تــان ســوق 

دهــد. بایــد بــرای داشــتن نعمــت هایتــان در هــر قســمت از زندگیتــان سپاســگزار باشــید. 

ــان،  ــزی در افکارت ــه چی ــت ک ــن اس ــانگر ای ــادگی نش ــه س ــتید، ب ــی هس ــت و ناراض ــان ناراح ــمت از زندگیت ــر قس ــر از ه اگ

احساســاتتان و رفتارتــان درســت نیســت و بایــد تصحیــح شــود.

ــا  ــاهزاده و ی ــان ش ــما در درونت ــون ش ــم اکن ــد ه ــه بفهمی ــت ک ــن اس ــان ای ــوه ت ــدرت بالق ــردن ق ــرای آزاد ک ــروع ب ــه ش نقط

ــتید. ــم هس ــاهزاده خان ش
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صــرف نظــر از اینکــه امــروز کجــا هســتید و یــا اینکــه در گذشــته چــه کارهایــی را انجــام داده و یــا نــداده ایــد،  هفــت حقیقــت 

کلیــدی دربــاره شــما بــه عنــوان یــک انســان وجــود دارد کــه بایــد آن را جزیــی از حقیقــت زندگــی تــان بپذیریــد:

1- شما حقیقتا شخص خوب، عالی و بی نهایت ارزشمند هستید.

هیــچ کــس بهتــر یــا بااســتعدادتر از شــما نیســت. در اعمــاق وجودتــان، انســان خوبــی هســتید. بــه شــیوه خــاص خودتــان خوبتــر 

و بهتــر از هــر فــردی هســتید کــه تــا بحــال دیــده ایــد.

ــی در  ــان مــی کنیــد. ناتوان ــردن خودت ــر ســوال ب ــه زی ــان شــک کنیــد شــروع ب ــی حقیقت ــاره ارزش و خوب ــی کــه درب ــا زمان تنه

ــنودیتان دارد. ــیاری از ناخوش ــه در بس ــتید ریش ــی هس ــرد خوب ــما ف ــه ش ــرش اینک پذی

2-شما در بسیاری از جنبه ها مهم هستید. برای شروع، شما برای خودتان مهم هستید.

تمــام جهــان شــخصی تــان بطــور اختصاصــی حــول محــور شــما جریــان دارد. شــما مهمتریــن فــرد در جهــان شــخصی خــود هســتید. 

بــه هــر آنچــه کــه مــی بینیــد یــا مــی شــنوید، معنــا مــی بخشــید. هیــچ چیــزی در جهانتــان معنــی خاصــی نــدار مگــر معنایــی کــه 

شــما شــخصا بــه آن مــی بخشــید.

شــما همچنیــن بــرای پــدر و مادرتــان مهــم هســتید، تولــد شــما لحظــه ی مهمــی در زندگیشــان بــوده اســت و امــروزه هــم روی آن 

هــا تاثیــر دارد و همانطــور کــه بــزرگ مــی شــدید، تقریبــا هــر کاری کــه انجــام مــی دادیــد بایــد آنهــا مهــم و خــاص بــوده اســت.

شــما بــرای خانــواده خــود، همســر، شــریک زندگــی، بچــه هایتــان و گــروه هــای اجتماعــی دیگــر مهــم هســتید. برخــی کارهایــی 

کــه انجــام مــی دهیــد و هــر آنچــه را مــی گوییــد تاثیــر زیــادی بــر آنهــا دارد.

در دنیــای خودتــان، بــرای شــرکتتان، مشــتریانتان، همکارانتــان و جامعــه تــان مهــم هســتید. آنچــه را کــه انجــام مــی دهیــد و یــا 

انجــام نمــی دهیــد مــی توانــد تاثیــر زیــادی روی زندگــی و کار دیگــران داشــته باشــد.

اینکــه چقــدر احســاس مهــم بــودن مــی کنیــد بــه طــور زیــادی کیفیــت زندگــی تــان را تعییــن مــی کنــد. افــراد موفــق و خوشــحال 

احســاس مهــم و ارزشــمند بــودن مــی کننــد. آن هــا اینگونــه فکــر مــی کننــد، بــه همیــن دلیــل اینگونــه عمــل مــی کننــد و بــرای 

آن هــا بــه حقیقــت تبدیــل مــی شــود.

افــراد افســرده و ناامیــد احســاس غیرمبهــم بــودن و بــی ارزشــی مــی کننــد. آن هــا احســاس افســردگی و ناشایســتگی مــی 

کننــد. آن هــا احســاس مــی کنند"مــن بــه قــدر کافــی خــوب نیســتم" و در نتیجــه در جامعــه وارد مــی شــوند و درگیــر رفتارهایــی 

مــی شــوند کــه بــه آنهــا و دیگــران صدمــه مــی زنــد.

آنها متوجه نیستند که در درون می توانند شاهزاده یا شاهزاده خانم باشند.
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3- شما پتانسیل بی اندازه ای دارید و می توانید زندگی و دنیایی مورد عالقه تان را خلق کنید.

شما نمی توانید از کل انرژی تان استفاده کنید حتی اگر صدها بار زندگی کنید.

مهــم نیســت کــه تاکنــون چــه کارهایــی انجــام داده ایــد، ایــن تنهــا اشــاره ای اســت بــه چیزهایــی کــه واقعــا برایتــان ممکــن 

اســت. هــر چــه هــم اکنــون توانایــی و اســتعدادهای طبیعیتــان را بیشــتر پــرورش دهیــد در آینــده پتانســیل هــای بیشــتری را 

مــی توانیــد ایجــاد کنیــد.

باور به قدرت بالقوه و نامحدودتان کلید اصلی برای تبدیل شدن به انچه که واقعا توانایی آن را دارد، می باشد.

4- جهانتان را از هر جنبه ، با نحوه ی فکر کردن و میزان اعتقاداتتان می سازید.

در حقیقــت باورهایتــان، واقعیــت هایتــان را مــی ســازد، بعــدا دربــاره آن بــا جزئیــات بحــث خواهیــم کــرد و هــر بــاوری کــه در 

مــورد خودتــان داریــد از کودکــی شــروع بــه یــاد گرفتــن آنهــا کــرده ایــد. تعجــب آور اســت کــه اکثــر افــکار محدودکننــده و 

منفــی و تردیدهایــی کــه مانــع خوشــحالی و موفقیتــان مــی شــوندبه هیــچ وجــه واقعیــت و حقیقــت ندارنــد.

زمانــی کــه شــروع بــه زیــر ســوال بــردن باورهــای محدودکننــده تــان کنیــد و باورهایــی را توســعه دهیــد کــه بــا شــخص فــوق 

العــاده ای کــه واقعــا هســتید متناســب اســت زندگیتــان بــه ســرعت شــروع بــه تغییــر مــی کنــد.

5- شما همیشه آزاد هستید تا محتویات تفکرات و جهت زندگیتان را انتخاب کنید.

تنها چیزی که کنترل کامل بر آن دارید تفکرات و زندگی درونیتان است. می توانید تصمیم بگیرید افکار شادی بخش، 

رضایت بخش و سازنده ای داشته باشید تا شما را به نتایج و عملکردهای مثبت هدایت کند. یا می توانید، در عوض، افکار 

منفی و محدودکننده ای انتخاب کنید که شما را از پیشرفت باز می دارد.

ذهن شما مانند باغچه است، یا گل ها یا علف ها رشد خواهند کرد اما اگر شما گل نکارید علف ها به طور خودکار بدون هیچ 

تالشی از طرف شما رشد خواهند کرد. اگر به طور آگاهانه افکار مثبت نکارید افکار منفی به جای آنها رشد می کند.

این تشبیه ساده درباره باغچه توضیح می دهد که چرا اکثر مردم نا خشنود هستند و دلیل آن را نیز نمی دانند.

6- شما در این کره خاکی با سرنوشت عالی پا گذاشته اید.

آمــده ایــد تــا کار خــارق العــاده ای در مــورد زندگیتــان انجــام دهیــد. ترکیــب بــی همتایــی از اســتعدادها، توانایــی هــا، ایــده هــا، 

بینــش هــا و تجربــه هایــی داریــد کــه شــما را از هــر کســی کــه تــا بــه حــال زندگــی کــرده متمایــز مــی کنــد. شــما بــرای موفقیــت 

طراحــی و بــرای بــه عظمــت رســیدن مهندســی شــده ایــد.
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پذیــرش یــا عــدم پذیــرش ایــن نکتــه بطــور گســترده انــدازه اهدافــی کــه مشــخص کــرده ایــد، قــدرت پایدارتــان در برابــر 

مصیبــت، انــدازه ی پیــروزی هــا و جهــت کلــی زندگیتــان را مشــخص مــی کنــد.

7- هیــچ محدودیتــی بــرای آنچــه کــه مــی توانیــد انجــام دهیــد یــا مــی توانیــد باشــید یــا مــی توانیــد داشــته باشــید وجــود 

ــرای خــود ایجــاد مــی کنیــد. ــدارد مگــر محدودیتــی کــه در افــکار و تصوراتتــان ب ن

زمان ....................... دقیقه 

 )wpm( .................... سرعت

 : ) wpm ( فرمول محاسبه سرعت برحسب تعداد کلمات در دقیقه

                                                                                تعداد کل کلمات 

                                                                                                                                     ) wpm  ( تعداد کلمات در دقیقه =

15                                                                             زمان ) برحسب دقیقه (





17

یکــی از مباحــث پایــه ای کــه بایــد در بحــث تندخوانــی بــه اون توجــه کنیــم ؛ حــوزه دیــد افــراده کــه در ایــن کتــاب بــه تمرینــات 

حــوزه دیــد از آســان بــه ســخت گفتــه شــده.

 روش حوزه دید1)اسمتو بنویس(
    

تو این روش باید بتونی که توسط چشمات بدون تکان سر و گردنت اسمتو روی دیوار بنویسی.

این تمرین می تونه اولین قدم تو برای ورزش چشمات باشه تا بتونی حوزه دیدتو افزایش بدی.

 روش حوزه دید2)چهارجهت اصلی(
   

ــرت  ــت دراوردن س ــه حرک ــدون ب ــپ ب ــت و چ ــن ، راس ــاال ، پایی ــی ب ــی یعن ــت اصل ــار جه ــماتو در چه ــد چش ــن روش بای ــو ای ت

ــی. بچرخون



                           

                       

                                                                                                                                      

در جدول زیر سرعت دسته های مختلف افراد رو به عالوه درک مطلبشون اورده که در تمرینات بعدی به درک مطلب هم می 

پردازیم.

 درک مطلب)wpm( سرعت کتابخوان
30% تا 50%100-10 زیر حد متوسط

50% تا 70%240-200 متوسط
70% تا 80%400 عمال کتابخوان

بیش از 80%1000-800 1 نفر از 100 نفر
بیش از 80%1000+ 1 نفر از 1000 نفر
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کنترل حرکات چشمات 
موضــوع مهــم دیگــه ای کــه بایــد بهــش در بحــث تندخوانــی دقــت کنــی اینــه کــه در حیــن مطالعــه بتونــی حــرکات چشــم خودتــو 

کنتــرل کنــی یعنــی پــرش و حــواس پرتــی هــای نابجــا در حیــن مطالعــه رو کنتــرل کنــی تــا بتونــی بهتریــن بازدهــی رو داشــته 

باشــی و همچنیــن بتونــی از مطالعــه خــودت بیشــترین لــذت رو ببــری.

بــرای همــه افــراد ایــن اتفــاق میوفتــه کــه در زمــان مطالعــه مکــث و عقــب گردهــای زیــادی داشــته باشــن کــه همیــن مکــث هــا 

باعــث عــدم درک درســت مطلــب میشــه.

حرکت چشمای یه  کتابخوان ضعیف به صورت زیر می باشد:                      جهش به عقب 

             
 

                 برای همه افراد این اتفاق میوفته که در زمان مطالعه مکث و عقب گردهای زیادی داشته باشن 

کســی کــه یــه کتابخــوان ضعیــف محســوب میشــه بــه دلیــل برگشــت زیــادی داره ؛ عــالوه براینکــه زمــان زیــادی رو از دســت 

میــده ، نمــی تونــه مطالــب رو بفهمــه و درک کنــه.

و تو این شکل حرکت های چشم یه فرد کتابخوان رو می بینیم:                       مکث

                        

                         یه کتابخوان خوب هم در حین مطالعه خودش مکث های زیادی داره ولی مدتش کمتره

همانطــور کــه تــو شــکل بــاال مــی بینــی یــه کتابخــوان خــوب هــم در حیــن مطالعــه خــودش مکــث هــای زیــادی داره ولــی مــدت ایــن 
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مکــث هــا کمتــره و چــون یــه کتابخــوان خــوب حــوزه دیــد خوبــی داره ؛ در مــدت ایــن مکــث هــا کلمــات بیشــتری رو بــا چشــماش 

کنتــرل کنــه و بــه ذهــن خــودش بســپاره و بــه عــالوه اون همــه اونــا رو تــو ذهنــش طبقــه بنــدی کنــه.

 روش حوزه دید3 )شش ضلعی(

بــرای ایــن روش بایــد اول یــه کاغــذ بــه انــدازه A3 آمــاده کنــی و روی اون یــه شــش ضلعــی بــزرگ بکشــی و اون کاغــذ رو در 

فاصلــه 45 ســانتی متــری خــودت نگهــداری و چشــماتو طبــق شــماره گــذاری زیــر ، روی ضلــع هــای شــش ضلعــی حرکــت بــدی 

)یــادت باشــه کــه نبایــد ســر و گردنــت بــه حرکــت دربیــاد( 

                                                                                     2                                           1                                                                                                            

           6                                                                                   3

                                                                                     
                                                                    

# توجه

افــرادی کــه تــازه شــروع بــه ایــن تمرینــات کــردن مطمئنــا بــه دلیــل اینکــه تابحــال چشمشــون رو وادار بــه ورزش نکــرده بــودن؛ 

دچــار ســوزش چشــم میشــن ، راهــکاری کــه بــرای ایــن مشــکل وجــود داره ))روش پالمینگه((:

تــو ایــن روش اول دســتاتونو بهــم مالــش مــی دیــد و بعــد از اون بــه مــدت 10 تــا 15 ثانیــه دســتاتونو روی چشــماتون میزاریــد. 

ســعی کــن تــو ایــن زمــان بــه هیــچ چیــزی فکــر نکنــی و در آرامــش کامــل باشــی.

4 5
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    روش حوزه دید4 )ستاره(

تــو ایــن روش مثــل روش شــش ضلعــی یــه کاغــذ A3 رو در فاصلــه 45 ســانتی متــری خــودت نگهــدار ولــی ایــن دفعــه روی اون 

بــه جــای تصویرشــش ضلعــی شــکل یــه ســتاره رو قــرار بــده و طبــق شــماره گــذاری چشــماتو رو بــال هــای اون ســتاره حرکــت 

بــده.

                                                                             
                                                                                       

1                                                                                             

4                                                                                                                                               

3                                                            

                    
2                                                                                                                                               

5                                                                                       
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مغز انسان تو سرعت بهتر کار می کنه!!!!!

شــاید ایــن جملــه کامــال براتــون مســخره باشــه کــه چطــوری مغــز مــا مــی تونــه تــو ســرعت بــاال بهتریــن عملکــرد رو داشــته باشــه 

ولــی بایــد بگــم کــه ایــن جملــه کامــال درســته.

چــون گنجایــش مغــز همــه مــا انســان هــا یکســانه و هــر کســی بنــا بــه کارایــی کــه انجــام مــی ده ، مــی تونــه ایــن گنجایــش رو 

افزایــش بــده و بایــد گفــت کــه دانشــمندان ، آدمــای خــارق العــاده ای نبــودن بلکــه از قــدرت ذهنــی کــه خداونــد بــه اونــا عطــا 

کــرده بــود ، بطــور صحیــح اســتفاد کــردن.

حــال اگــه تــو بــا ســرعت باالتــر یــه متنــی رو بخونــی البتــه از طریــق روشــش مــی تونــی گنجایــش مغــزت رو باالتــر ببــری. چــون 

هــر چــی بیشــتر از مغــزت کار بکشــی ، اونــم مجبــوره کــه بــا تــو همراهــی کنــه. 

# حافظه 

 ببین و بگو

تو این تمرین با یه نگاه به اعداد اطالعات اونا رو به ذهنت بفرستی.

اول توســط یــه کارت تمــام صفحــه رو بپوشــان و بعــد از اون بــه صــورت تــک بــه تــک ، کارت هــا رو از روی اعــداد بــردار و بــرای 

چنــد ثانیــه بــه اونــا نــگاه کــن و پــس از اون دوبــاره کارت رو بــر روی اون عــدد قــرار بــده.

بعــد از اینکــه کارت رو بــر روی عــدد گذاشــتی ، ســعی کــن کــه اون عــدد و یــا حتــی یــه رقــم از اون رو بــه خاطــر بیــاری و در 

جاهــای خالــی یادداشــت کنــی.

-----37-----                                     -----28-----                                      -----54-----        

-----39-----                                     -----19-----                                      -----88-----        

 -----44-----                                     -----47-----                                      -----86-----        

 -----53-----                                     -----56-----                                      -----97-----        

-----87-----                                     -----60-----                                      -----46-----        
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-----74-----                                     -----65-----                                      -----34-----        

-----98-----                                     -----48-----                                      -----25-----        

-----96-----                                      -----53-----                                      -----23-----        

-----726-----                                    -----370-----                                    -----351-----      

 -----361-----                                    -----580-----                                    -----150-----      

-----813-----                                    -----160-----                                    -----178-----      

-----87-----                                     -----60-----                                      -----46-----       

-----74-----                                     -----65-----                                      -----34-----       

-----98-----                                     -----48-----                                      -----25-----       

-----96-----                                      -----53-----                                      -----23-----       

-----726-----                                    -----370-----                                    -----351-----     

 -----361-----                                    -----580-----                                    -----150-----     

-----813-----                                    -----160-----                                    -----178-----     

 -----903-----                                    -----647-----                                    -----196-----     

 -----187-----                                    -----670-----                                    -----340-----     

-----247-----                                    -----810-----                                    -----245-----     

 -----736-----                                    -----911-----                                    -----378-----     

 -----549-----                                    -----947-----                                    -----978-----     

-----123-----                                    -----247-----                                    -----987-----     

حــاال تــو ایــن تمریــن ســعی کــن بــا گســترش حــوزه دیــدت و همچنیــن در جاهایــی کــه عالمــت ) / ( گذاشــته شــده یــه مکــث 

کوتــاه داشــته بــاش تــا بتونــی مطلــب خونــده شــده رو بهتــر درک کنــی.
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# تمرین 

برایــان تریســی از بهتریــن نویســندگان و ســخنرانان دنیاســت     /     کــه در حــوزه رشــد فــردی ، مدیریــت زمــان ، رهبــری ، 

کســب و کار فــروش ، ســمینارهای زیــادی برگــزار کــرده و تجربیــات ارزشــمندی از ســفر بــه کشــورهای مختلــف دارد.  /

برایــان تریســی توانســته عوامــل موثــر در موفقیــت را پیــدا کنــد کــه بــه شــما امــان مــی دهــد در زندگــی شــخصی و حرفــه ای 

خــود بــه موفقیــت هــای زیــادی برســید و تمــام آرزوهایتــان را تحقــق بخشــید  /.    اگــر بتوانیــد توصیــه هــای او را اجــرا کنیــد 

، در مســیر دســتیابی بــه اهدافتــان قــرار خواهیــد گرفــت و خیلــی زود بــه تمــام آرزوهــای خــود مــی رســید.   /

کسب آموزش بسیار مهم است   / 

تحقیقــات نشــان مــی دهــد بیشــترین میــزان حقــوق بــه افــراد تحصیــل کــرده و دارای مهــارت و دانــش تعلــق دارد   /،   فــردی 

کــه دانــش و آگاهــی الزم را نســبت بــه حــوزه کاری خــود دارد ، بهتــر از رونــد تغییــرات مطلــع اســت   /.     توصیــه مــی شــود 

در زندگــی فــردی و کاری خــود بــرای دســتیابی بــه موفقیــت همــواره بــه آمــوزش توجــه داشــته باشــید.    /

مهارت های الزم را به دست آورید    /

مهــارت یکــی از عوامــل مهــم بــرای رســیدن بــه موفقیــت اســت.   /      هرچــه مهــارت بیشــتری کســب کنیــد ، فرصــت بیشــتری 

بــرای پیشــرفت در زمینــه کاری خــود خواهیــد داشــت.   /     بایــد در طــی  زمــان و کســب تجربــه و از طریــق مطالعــه مهــارت 

هــای خــود را افزایــش دهیــد.    /

ارتباطات خود را گسترش دهید   /

خیلــی مهــم اســت کــه دامنــه ارتباطــات خــود را گســترش دهیــد.   /    بــرای ایــن کار نیــاز بــه زمــان و انــرژی زیــادی داریــد تــا 

بتوانیــد بــا افــراد بیشــتری ارتبــاط برقــرار کنیــد.    /    افــراد جدیــدی کــه بــا آن هــا آشــنا مــی شــوید هــر یــک مــی تواننــد در 

زمــان لــزوم بــه کمکتــان بیاینــد و ســبب موفقیــت و پیشــرفتتان شــوند.   /

به دنبال کسب پول باشید   / 

بســیار خــوب اســت کــه بتوانیــد درآمــد و پــول خــود را مدیریــت کنیــد    /     وقتــی بــه قــدر کافــی پــول داشــته باشــید فرصــت 

هــای پیــش رویتــان بــه پیشــرفت شــما کمــک مــی کننــد.    /    مثــال اگــر از شــغل خــود راضــی نباشــید امــا نیازمنــد درآمــد 

باشــید ، مجبوریــد در آن شــرایط باقــی بمانیــد و بــه راحتــی نخواهیــد توانســت تغییــر موقعیــت دهیــد ؛ امــا وقتــی فرصــت هــای 

زیــادی مقابلتــان باشــد آزادانــه تــر مــی توانیــد اقــدام کنیــد.   / 

عادات های خوب در خود ایجاد کنید    /

24



بهتــر اســت بــه دنبــال انجــام کارهــای مهــم و بــا اولویــت بــاال باشــید   /،    در واقــع فعــال بــودن و اولویــت بنــدی کارهــا ســبب 

مــی شــود 

بهــره وریتــان بــاال رود.   /     نظــم و دقــت بــاال در انجــام کارهــا بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بــه موفقیــت دســت یابیــد و در زمــان 

کوتــاه تــر ، دســتاوردهایی بیشــتری داشــته باشــید.   /

مثبت اندیش باشید    / 

ذهــن انســان ایــن قــدرت را دارد کــه در هــر شــرایطی مثبــت اندیــش باشــید    /    بایــد ایــن عــادت را در خــود بــه وجــود آورید 

کــه همیشــه بــه جنبــه مثبــت هــر قضیــه نــگاه کنیــد و بــه ســمت هدفتــان گام برداریــد.    /     باورهــای منفــی و ذهنیــت منفــی 

تنهــا شــما را از زندگــی عقــب مــی انــدازد و بــه زندگــی شــخصی و حرفــه ایتــان آســیب مــی زنــد.  / ظاهــر مناســبی داشــته 

باشــید    /

ایــن یــک واقعیــت اســت کــه ظاهــر هــر فــرد روی کیفیــت زندگــی او تاثیــر مــی گــذارد    /     زیــرا معمــوال براســاس ظاهرمــان 

مــورد قضــاوت قــرار مــی گیریــم     /،     پــس اگــر مــی خواهیــد خــود را بــه بهتریــن نحــو بــه نمایــش گذاریــد ، هماننــد انســان 

هــای موفــق لبــاس بپوشــید تــا تصویــر مثبتــی از خــود ایجــاد کنیــد.   /     بــرای ایــن کــه در زندگــی خــود بــه پیشــرفت برســید 

، الزم اســت کمــی بــرای رســیدگی بــه ظاهرتــان وقــت بگذاریــد.   /  

خالقیت الزمه موفقیت است   /

بــرای دســتیابی بــه موفقــت تنهــا نیــاز بــه تــالش زیــاد نداریــد ، بلکــه خالقیــت بــه شــما کمــک مــی کنــد    /     همــواره بــا کار 

زیــاد در کمتریــن زمــان ممکــن بــه خواســته هــای خــود برســید.   /     حتمــا مــی دانیــد گاهــی تنهــا یــک ایــده ی خالقانــه مــا را 

بــه موفقیــت و ثــروت مــی رســاند. پــس همــواره بــه دنبــال ایــده هــای ارزشــمند و خــالق باشــید.   /

شخصیت خوبی از خود نشان دهید    /

وقتــی بتوانیــد اعتمــاد اطرافیانتــان را بــه دســت آوریــد ،   /     از تاثیــر فــوق العــاده ی آن را زندگــی کاری و شــخصی خــود 

بهــره منــد خواهیــد شــد. صداقــت و رعایــت انضبــاط بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا فرصــت هــای بیشــتری بــه دســت آوریــد.   /     

وقتــی بــه عنــوان فــردی مــورد اعتمــاد و راســتگو در نظــر دیگــران شــناخته شــوید ، اطرافیــان بشــتری شــما را قبــول خواهنــد 

داشــت و همــواره مــورد احتــرام آن هــا قــرار مــی گیرنــد کــه تاثیــر زیــادی در موفقیــت کســب و کارتــان دارنــد.   /

زمان مطالعه ........... دقیقه 

)wpm(................... سرعت
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شرایط محیطی مطالعه

بــرای اینکــه بــازده مطالعــه باالتــری داشــته باشــی یــه ســری از شــرایط رو اگــه بــه درســتی انجــام بــدی مــی تونــه خیلــی کمکــت 

. کنه

1-مکان و شدت نور :

بهترین نور، برای مطالعه نور روزه. پس سعی کن که میز طالعه خودتو به سمت پنجره بگذاری.

و حتــی اگــه از چــراغ مطالعــه بــرای مطالعــه اســتفاده مــی کنــی بایــد روشــنایی اون در حــدی باشــه کــه صفحــه کتــاب و یــا اون 

متــن رو روشــن کنــه )یعنــی اونقــدر زیــاد نباشــه کــه نــر اون در تضــاد بــا نــور طبیعــی اتاقــت باشــه( و ســعی کــن نــور چــراغ 

مطالعــه بــه صــورت مســتقیم بــه متــن کتابــت نخــوره بلکــه بــه صــورت متعــادل قــرار بگیــره.

2-در دسترس بودن وسایل :

یکی از عواملی که باعث حواس پرتی و اتالف وقت در حین مطالعه می شه؛ همین موضوعه.

ــا در حیــن مطالعــه از روی صندلیــت بلنــد  ــزاری ت ــارت ب ــو کن پــس ســعی کــن همیشــه هنــگام مطالعــه همــه وســایل ضروریت



نشــی.

3-صندلیت باید راحت باشه:

صندلــی ای کــه بــرای مطالعــه اســتفاده مــی کنــی نبایــد نــه زیــاد نــرم و نــه زیــاد ســفت باشــه و اینکــه بایــد پشــت صندلــی صــاف 

و عمــودی باشــه تــا از افتادگــی شــونه هــات جلوگیــری کنه.

4-ارتفاع صندلی و میز تحریر:

ارتفــاع صندلیــت بایــد طــوری باشــه کــه ران هایــت در حالــت مــوازی بــا کــف اتــاق یــا کمــی بــاال تــر از وضعیــت مــوازی قــرار 

بگیــره. 

این حالت کمک می کنه کمترین فشار بر استخوان هایت وارد بشه.

همچنیــن ارتفــاع میــز تحریــر اســتاندارد هــم بایــد بیــن 81-73 ســانتی متــر باشــه و بــه طــور متوســط ، ســطح میــز تحریــرت 

بایــد 20 ســانتی متــر باالتــر نشــیمن گاه صندلیــت باشــه.

5-فاصله چشمات از کتاب:

فاصله چشمات از کتابت باید حدود 50 سانتی متر باشه.
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 آزمون تندخوانی 1 

ــرای ایــن متــن 120 ثانیــه )معــادل 2 دقیقــه (  در ایــن آزمــون بایــد از روش خونــدن بــدون درک مطلــب اســتفاده کنــی و ب

ــان داری.  زم

خونــدن بــدون درک مطلــب یعنــی بــدون تــکان ســر و گــردن و بــدون زمزمــه پیــش بــری و متــن رو از طریــق حــوزه دیــد خــودت 

بخونی.

از تمام توانتان استفاده کنید

با پیروی از روش تمرکز روی کارهای کم ولی ارزشمند و نپرداختن به امور کم 

ارزش می توانید کیفیت زندگی تان را طی چند ماه به نحو چشمگیری افزایش دهید.

بیشتر مردم به این ادعا با نظر تردید می نگرند. آن ها می توانند باور کنند دو برابر 

کردن درآمد و به طور هم زمان دوبرابر کردن اوقات فراغت امکان پذیر باشد.

 اغلب مردم در دام این باور قدیمی گرفتارند که تنها راه افزایش درآمد افزایش

 ساعات کاری است. پیتر دراکر عصر حاضر را عصر دانش کار می نامد. در این عصر دیگر 

به شما نه برای مدت زمان انجام کار ، بلکه بابت کیفیت انجام کار در همان مدت ، دستمزد

 پرداخت می شود. این تحول در ماهیت کار فرصت های نامحدودی را برای افراد خالقی که

                            آن را غنیمت بشمارند و ازآن استفاده کنند به وجود می آورد.

کارایی خود را دوبرابر کنید

در اینجا روش ساده را برای شما توضیح می دهیم که تقریبا کارایی ات را برای دست یافتن

        به این مطلوب ، می توان تضمین کرد و ارزش خود و درآمدتان را دوبرابر کنید.
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قانون 80/20

نخست فعالیت هایی را که برای شما و سازمانتان باالترین ارزش را دارند را شناسایی کنید. 

قانون 80/20 چنین است: 20 درصد از فعالیت های شما بیش از 80 درصد ارزش کلیه

 فعالیت های شما را در بردارد. اوقات خود را بیشتر صرف کارهایی کنید که دارای باالترین

    ارزش هستند و این امکان را برای شما به وجود می آورند تا بهترین نتایج ممکن را به دست آورید. 

به این ترتیب بهره وری ، عملکرد ، کارایی و نهایتا دستمزدتان افزایش پیدا می کند و پس از

 چندی دو برابر می شود. 

خود را مسئول بدانید 

قبول مسئولیت کامل زندگی تان به این معنی است که دیگران را به خاطر ناکامی های 

شخصی تان سرزنش نکنید و آن ها را توجیه شکست های خود ندانید. از این لحظه به بعد به

 هیچ دلیلی دیگران را مورد انتقاد قرار ندهید. در مورد وضعیت خودتان یا مواردی که

 در گذشته روی داده است شکایت نکنید. تمامی ))ای کاش ها(( و چه ))می شد اگر ها((

 را حذف و در عوض به آنچه که خواسته واقعی شما و مقصد تان است تمرکز کنید. 

از این به بعد هر اتفاقی که بیفتد به خودتان بگویید ))من مسئولم((. یعنی اگر اشتباهی

 رخ داد مسئولیت آن را قبول کنید و به دنبال راه حل بگردید.

قبول مسئولیت اساس بها دادن و احترام به خود و احساس شایستگی است. 
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))قبول مسئولیت(( اساس شخصیت همه انسان های برجسته است.

روی هر چیز تمرکز کنید در همان زمینه رشد می کنید 

اساس زندگی توجه است. توجه شما به هر چیز جلب شود قلبتان نیز به همان سو می رود.

 معطوف کردن توجه از فعالیت های کم ارزش به موارد ارزشمند برای انجام هر کاری 

 در زندگی اساس است. 

روانشناسان و سایرین متوجه شدند که فقط مشاهده یک رفتار توسط دیگران باعث

 بهبود آن می شود. وقتی شما خود را در حین فعالیت تحت مشاهده قرار می دهید ، آن کار

 را با هوشیاری بیشتر و بهتر انجام می دهید. اگر توجه خود را به هر جزئی از رفتارتان 

معطوف کنید ، عملکرد شما در آن زمینه در مقایسه با وضعیت معمولی بسیار بهتر خواهد شد.

قانون بازده مضاعف 

قانون بازده مضاعف مربوط به استفاده از روش تمرکز است. این قانون چنین است؛ هرچه

 بیشتر بر ارزشمندترین فعلیت های خود تمرکز کنید در انجام آن ها متبحرتر می شوید و زمان

 کمتری برای انجام آن ها نیاز دارید.

عادت هایتان تعیین کننده سرنوشتتان هستند

تقریبا هر کاری که انجام می دهید عادت های شما در آن نقش تعیین کننده دارند.

 به جرات می توان گفت که حداقل 95 درصد از فعالیت اوقات بیداریتان مانند گفتار ، 

کردار و عکس العمل ها تحت تاثیر عادت های شما قرار دارند. 
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خوشبختانه همه عادات قابل یادگیری هستند. عادت را می توان یک عکس العمل طبیعی

 به محرک ها تعریف کرد. یک عادت پس ازایجاد از بین نمی رود فقط می توان آن را با عادت

 جدید و بهترین جایگزین کرد. ما شکل دهنده عادت های خود هستیم و عادت های ما نیز 

شکل دهنده ما.

گوته می نویسد ))هر چیز قبل از اینکه آسان شود مشکل است.((

ممکن است شما برای پرورش عادات فکری و رفتاری جدید به تالش و انضباط بسیار زیادی نیاز

 داشته باشید اما پس از دستیابی به آن ها می توانید کارهای بسیار بیشتری را با کمترین تالش

 به انجام برسانید.

برگرفته از کتاب تمرکز روی هدف نوشته برایان تریسی

زمان........................ دقیقه

)wpm(.....................سرعت

ممکنــه نتونســته باشــی کــه کل متــن رو در 120 ثانیــه بــه اتمــام برســانی کــه نگــران نبــاش چــون بــا روش هایــی کــه در ادامــه 

یــاد مــی گیــری همــه اینــا امــکان پذیــر میشــه.

حاال یکبار دیگه همین متن رو با درک مطلب بخوان و در آخر به سواالتش پاسخ بده.

دوباره سرعت خودت رو اندازه بگیر .

)wpm( ................... زمان...................... دقیقه                                                                سرعت
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# سواالت 

1- دام مردم در قدیم درباره افزایش درآمدشان چی بوده است؟

الف( افزایش تعداد کارها

ب(  افزایش ساعت کاری

پ( دقت بر کاراشون 

ت( هیچکدام 

2- قانون 80/20 چگونه است؟

الف( 80 درصد از فعالیت های شما بیش از 20 درصد ارزش کلیه فعالیت های شما را دربردارد.

ب( 20 درصد از فعالیت های شما بیش از 80 درصد ارزش کلیه فعالیت های شما را  در برندارد.

پ( 80 درصد از فعالیت های شما بیش از 20 درصد ارزش کلیه فعالیت های شما را در برندارد.

ت( 20 درصد از فعالیت های شما بیش از 80 درصد ارزش کلیه فعالیت های شما را دربردارد.

3- اساس شخصیت همه انسان های برجسته چیست؟

الف( دقت 

ب( قبول مسئولیت 

پ(تمرکز 

ت( کارایی دوبرابر

4- اساس زندگی چه می باشد؟ 

الف( توجه

ب( عشق 

پ( اعتماد

ت(صبوری 

5- چه چیزی تعیین کننده سرنوشت می باشد؟ 

الف( عقل 
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ب( عادت 

پ( صبوری

ت( هیچکدام

# پاسخ 

سوال 1 - گزینه ب 

سوال 2 - گزینه ت 

سوال 3 - گزینه ب 

سوال 4 - گزینه الف

سوال 5 - گزینه ب 
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35

حوزه دیدتو اندازه بگیر!!!!!!!

ــو  ــی و ت ــد افق ــو قســمت اول دی ــه ت ــه وجــود داره از دو بخــش تشــکیل شــده ک ــی ک ــد تمرین ــری حــوزه دی ــدازه گی ــرای ان ب

ــه. ــه میش ــدازه گرفت ــان ان ــد عمودیت ــمت دوم دی قس

دید افقی:

ــوک دو  ــا حــد امــکان دور ، متمرکــز کــن. بعــد ا زاون ن ــو روی خــط افــق و ت ــگاه کــن و توجهت ــو ن ــه جل 1-در ابتــدا مســتقیم ب

انگشــت اشــاره خودتــو د رجلــوی صورتــت و بــه فاصلــه حــدودی 7.5 ســانتی متــری از نــوک بینیــت بــه شــکل افقــی بهــم دیگــه 

نزدیــک کــن و اونــا رو بــه هــم بچســبون.

2-در حالیکــه بــا چشــمات بــه یــه نقطــه ی دور نــگاه مــی کنــی، آروم شــروع بــه تکــون دادن نــوک انگشــتان خــودت و جــدا کــردن 

اونــا از همدیگــه در امتــداد یــه خــط مســتقیم و افقــی کــن.

ــه دیــد افقیتــو  3-وقتــی دیگــه نتونســتی حرکــت نــوک انگشــتان خودتــو از گوشــه چشــمات ببینــی ، دســت نگهــدار و فاصل

انــدازه بگیــر.

دید عمودی:

1-در ایــن قســمت هــم ، دقیقــا همیــن کارهــا رو انجــام بــده ؛ بــا ایــن تفــاوت کــه ، ایــن بــار نــوک انگشــتان خودتــو بــه شــکل 

ــا رو بــه  ــه نقطــه ای دور روی خــط افــق متمکــز کــردی ، اون عمــودی جلــو صــورت خــودت نگهــدار و همانطــور کــه نگاهــت رو ب



آرومــی در امتــداد یــک خــط عمــودی از همدیگــه دور کــن تــا دیگــه نتونــی نــوک انگشــت باالیــی و پایینــی خودتــو ببینــی.

2-تو همین لحظه دست نگهدار و فاصله دید عمودی خودتو اندازه بگیر.

این آزمایش نتیجه جالبی داره و اونم اینه که اکثریت افراد دید افقی شان از دید عمودی شان بیشتره.

شاید این جمله برای همه جالب باشه که آیا مغز هم توانایی خوندن داره یا نه؟؟؟

مغز هم می تونه بخونه !!!!!

شاید این جمله برای همه جالب باشه که آیا مغز هم توانایی خوندن داره یا نه؟؟؟

بایــد گفــت بلــه ولــی متاســفانه اکثریــت مــا اینــو نمــی دونیمــو فقــط مــی خونیــم ، مــی خونیــم و حتــی شــده کــه 3 الــی 4 مرتبــه 

از روی یــه متــن مــی خونیــم.

ولــی بایــد بگــم اگــه تــو یکبــار اون متنــی کــه 4 مرتبــه بــه طــور معمولــی مــی خونــی رو بــا پــردازش مغــز خــودت بخونــی ، اون 

اطالعــات تــو مغــزت هــک و جانشــینی مــی کنــه.

پــس بــرای اینکــه بتونــی ایــن توانایــی تــو خــودت پــرورش بــدی و از اون بــه عنــوان یــه ویژگــی مثبــت اســتفاده کنــی  بایــد 

روش هــای افــراد تندخــوان رو دنبــال کنــی چونکــه افــراد تندخــوان مافــوق ســرعت دیــد جانبــی خــود را بــا درک بزرگــی بــرای 

جــذب و طبقــه بنــدی اطالعــات ترکیــب مــی کنــن ماننــد ماگلیابیچــی.

ماگلیابیچی می تونست همه پاراگراف ها و کل یه صفحه رو یکباره ببینه که این موضوع واقعا شگفت انگیزه.
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 آزمون تندخوانی 2

متن زیر رو تو مدت زمان 120 ثانیه )2 دقیقه( بخوان.

انضباط فردی و کار 

هیچ زمینه ای یا بخشی از زندگی تان به غیر از کارتان نیست که انضباط فردی بر آن تاثیر

 بزرگ تر و عمیق تری داشته باشد. با وجود این اگر شما هم مانند بسیاری از افراد دیگر باشید،

 از زمان شروع کار در صبح تا پایان روز کاری، افراد و حوادثی دور تا دورتان را می گیرند که شما

 را از انجام عمل اصلی باز می دارند. به هر حال اگر مهم ترین کارهایتان را انجام دهید می توانید

 با سرعت و مستقل به جلو حرکت کنید؛ و در کارتان پیشرفت کنید. 

از گروهی از مدیران برتر پرسیده شد " مهم ترین ویژگی که فردی نیاز دارد تا در شغلش 

ارتقاء یابد و پیشرفت کند چیست ؟" 85 درصد از این افراد به اتفاق نظر معتقد بودند که

 مهم ترین ویژگی ها:

1- توانایی تعیین ارجحیت ها و تالش برای تحقق کارهای ارزشمند 

2- التزام خود به انجام سریع و دقیق کار

این گونه به نظر می رسد که این دو ویژگی از همه خصائص دیگر برای رسیدن به موفقیت

 در کار سودمند تر هستند. اگر بر روی کارتان متمرکز شوید و با پشتکار و انضباط آن را به انجام

 برسانید می توانید کارهای بیشتری را انجام دهید و حقوق بیشتری دریافت کنید و درزندگی 

شغلی تان سریع تر از افراد معمول پیشرفت کنید. 

مرتبط را از غیر مرتبط جدا کنید

من بارها از قانون Pareto )80/20( نام برده ام و دوباره در اینجا نیز کاربرد دارد. 80 درصد 

ارزشی که در زندگی تان به دست می آورید از 20 درصد کارها و فعالیت هایتان نشات

 می گیرد. پس کار ما این است که آن 20 درصد کارهای مهم و اساسی رابشناسید و بعد 
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برای انجام سریع و دقیق و خوبشان بر روی آن ها متمرکز شوید.

براساس  Robert Half Internation متوسط 50 درصد از کارمندان و کارکنان وقت خود 

را بر سر انجام امور بی ربط و غیر کاری هدر می دهند.

• 37 درصد زمان کاری صرف بحث و مکالمات بیهوده و بی ربط و غیرکاری با سایر همکاران می شود. 

• 13 درصد دیگر زمان کاری با دیر سرکار آمدن یا زود ترک کردن کار یا زمان طوالنی بین ناهار

 و استراحت بین کاری و یا در اینترنت گذراندن اوقات و یا مطالعه روزنامه یا انجام کارهای 

شخصی سرکار هدر می رود. 

و بدتر از همه این که این افراد که زمان زیادی را تلف کرده اند به کار مشغول می شوند

 زمان زیادی را صرف کارهای بی ارزش می کنند. در نتیجه آن ها کار کمی انجام می دهند و در

 نتیجه احساس می کنند که همیشه تحت فشار حجم زیاد کار هستند. 

متاسفانه زمانی که وقت تان را در کار هدر می دهید در حقیقت کار ها و مسئولیت هایتان از 

بین نمی رود بلکه پیوسته حجم این کارها بیشتر و بیشتر می شود و بعد مانند بهمن بر سرتان 

فرو می ریزد. مهلت انجام کارهای تان کم کم به سر می آید و آنقدر مضطرب خواهید شد که باالخره 

کار را در دقیقه نود شروع خواهید کرد و معموال اشتباهات بزرگی نیز در کارتان مرتکب خواهید شد. 

برای خود وجه اجتماعی و اعتبار خوبی ایجاد کنید 

شما باید با کار سخت و منظم در هر ساعت و در هر روز برای خود اعتبار و وجهه اجتماعی ایجاد کنید 

تا بتوانید نظر دیگر افراد را برای کمک به خودتان جلب کنید. 

متوسط کارمندان درآمد خود را فقط تا 3 درصد که معادل نرخ تورم و یا افزایش در هزینه زندگی 

است افزایش می دهند. به عبارت دیگر اگر یک کارمند متوسط باشید در حقیقت سال به سال 

درآمدتان بیشتر نخواهد شد بلکه فقط با افزایش هزینه های زندگی درآمد و حقوق تان افزایش
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 می یابد؛ اما اقلیت 20 درصد برتر در هر رشته ای درآمد خود را در هر جایی که باشند از 10 تا 25

 درصد، هر سال افزایش می دهند که بر این مقدار سال به سال نیز افزوده خواهد شد.

20 درصد برتر در هر کاری 80 درصد درآمد آن کار را از آن خود می کنند و بقیه 80 درصد

 افراد در این کار چاره ای به جز این ندارن که از 20 درصد درآمد باقی مانده این کار استفاده کنند.

 در حقیقت باید باقی مانده هایی که این افراد بر روی میز می گذارند را جمع کنند.

می توانید درآمد خودتان را دو برابر کنید

وقتی به شرکت کنندگان در سمینارم می گیم گه باید تصمیم بگیرید که در ماه ها و سال های آتی

 درآمد خود را دوبرابر کنید با عکس العمل های متفاوتی رو به رو می شوم. اغلب در ساعات

 استراحت، کسی پیش من می آید و می گوید " شما وضعیت شرکت مرا درک نمی کنید هیچ راهی نیست

 که بتوانم درآمد خود را دو برابر کنم. آن ها به من حقوق زیادی نمی دهند. "

من که قبال این سوال را بارها از افراد دیگر نیز شنیده ام در این مواقع سوال انتقادآمیز و موشکافانه ای

 را می پرسم :" آیا کسی در شرکت تان است که دو برابر شما درآمد داشته باشد؟" همه افرادی که

 این سوال را می شنوند، می گویند :" بله کسانی هستند که درآمدی دو یا سه برابر درآمد من دارند." 

سپس به آنها نکته کلیدی را می گویم :" پس شرکت شما تمایل دارد به عده ای دوبرابر حقوق شما را

 بدهد و فقط در مورد شما نمی خواهد این کار را بکند چرا؟" 

سپس ناگهان آنها چیزی می فهمند، آن ها می فهمند که ای شرکت نیست که نمی خواهد به آن ها پول

 بیشتری بدهد. بلکه این خودشان هستند که نمی خواهند مشارکت بیشتری داشته باشند تا ارزش درآمد

 بیشتری را داشته باشند. آن ها خودشان مسئول درآمد کم خود هستند و شرکت مقصر نیست.

همه ساعت کاریتان را واقعا به کار اختصاص دهید 

برای این که بتوانید بازدهی و کارایی و در نتیجه درآمد خود را دوبرابر کنید. باید واقعا همه
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 ساعات کاری خود را به تالش و فعالیت و کار اختصاص دهید. وقت خود را هدر ندهید. با دیگر

 همکارانتان سر مسائل بیهوده بحث نکنید و یا زمان خود را با نوشیدن چای و قهوه هدر ندهید، 

روزنامه نخوانید و یا بیهوده زمان خود را در اینترنت نگذرانید. وقتی اول صبح سرکار حاضر 

می شوید سر خود را پایین بیندازید و تا آخر روز مشغول به کارهای خود باشید. 

بزرگترین کسانی که در دنیای کاری زمان را تلف می کنند آن دسته از افرادی هستند که در حین

 زمان کاری شان که باید کارهای مهمی را انجام دهند به نزد شما می آیند و با شما صحبت می کنند و

 حواس شما را پرت می کنند و وقت شما را می گیرند و سبب تاخیر در انجام کارهایتان می شوند. 

زمانی که یکی از این اشخاص به نزد شما گفت " یک دقیقه وقت داری با هم صحبت کنیم؟" شما 

جواب می دهید " بله اما حاال نه. چطور است که در زمان ناهار و یا بعد از کار با هم صحبت کنیم.

 االن باید این کار را تمام کنم و باید به کارم ادامه دهم."

وقتی به مردم بگویید که برای تمام کردن کارتان بسیار عجله دارید و باید آن را سریع به رئیس تان

 تحویل دهید آن ها می پذیرند و شما را تنها می گذارند. اگر چند بار با آن ها این گونه رفتار کنید، عادت

 می کنند که در زمان کاری شما را تنها بگذارند و کس دیگری را پیدا کنند تا اوقات شان را بگذرانند. 

با خودتان مثبت و سازنده حرف بزنید تا به خودتان انگیزه بدهید. شعار شما باید از این به بعد 

این باشد " به کارتان بازگردید! به کارتان بازگردید! به کارتان بازگردید!"

هر زمان احساس می کنید که کاری مهم را با سرعت کمتری انجام می دهید با خود این کلمات را تکرار 

کنید " به کار بازگرد)کارت را بکن(!"

برگرفته از کتاب بهانه تراشی ممنوع نوشته برایان تریسی

زمان .................. دقیقه

)wpm( .............. سرعت
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# سواالت 

1- 37 درصد از زمان کاری صرف چه چیز می شود؟

الف( صحبت غیر مربوط با تلفن همراه 

ب( خواب آلودگی 

پ( کارهای بیهوده 

ت( بحث و مکالمات بیهوده با سایر همکاران

2- برای این که بتوان بازدهی و کارایی و در نتیجه درآمد خود را دوبرابر کرد باید چه کارهایی رو انجام داد؟

الف( بیشتر کار کرد 

ب( وقت رو هدر ندهیم 

پ( بیشتر دقت کنیم 

ت( صبور باشیم 

3- کدام جمله درست است؟

الف( 73 درصد زمان صرف بحث و مکالماتت بیهوده و غیر مربوط با سایر همکاران می شود

ب( قانون pareto همان 20 درصد است.

پ( 20 درصد برتر در هر کاری 80 درصد درآمد آن کار را از آن خود می کنند.

ت( 80 درصد برتر در هکاری 20 درصد درآمد آن کار را از آن خود می کنند. 

4- براساس  Robert Half Internation کدام استدالل زیر درست نیست؟

الف( متوسط 50 درصد از کارمندان و کارکنان وقت خود را بر سر انجام امور بی ربط و غیر کاری هدر می دهند.

ب( 37درصد زمان کاری صرف بحث و مکالمات بیهوده و بی ربط و غیرکاری با سایر همکاران می شود.

پ( 20 درصد برتر در هر کاری 80 درصد درآمد آن کار را از آن خود می کنند.

ت( 13 درصــد دیگــر زمــان کاری بــا دیــر ســرکار آمــدن یــا زود تــرک کــردن کار یــا زمــان طوالنــی بیــن ناهــار و اســتراحت بیــن 

کاری و یــا در اینترنــت گذرانــدن اوقــات و یــا مطالعــه روزنامــه یــا انجــام کارهــای شــخصی ســرکار هــدر مــی رود.
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5-  انضباط فردی بر روی چه چیز تاثیر عمیقی دارد؟

الف( زندگی 

ب( رفتار 

پ( درآمد

ت( کار

# پاسخ 

سوال 1 - گزینه ت

سوال 2 - گزینه ب

سوال 3 - گزینه پ 

سوال 4 - گزینه پ                                                                                                             

سوال 5 - گزینه ت 
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همیشــه وقتــی افــراد کتــاب مــی خونــن ، بــه دلیــل خطــای چشــم خطــوط رو باهــم قاطــی مــی کنــن کــه خــود ایــن موضــوع باعــث 

کاهــش ســرعت مــی شــه.

راه حلی که برای این مشکل بهت معرفی می کنیم :

    روش مستطیل خوانی

ایــن روش بــه صورتیــه کــه شــما یــه مســتطیل توخالــی رو بــه انــدازه یــک خــط از متــن خــود بــرش داده و هــر بــار بــرای مطالعــه 

بــه ترتیــب بــر روی خطــوط قــرار میــدی.و بایــد ایــن مســتطیل بــه صورتــی باشــه کــه خطــوط دیگــرو پوشــش بــده.

با کمک این روش می تونی از پرش چشمات به خطوط دیگه جلوگیری کنی.

# تمرین

سرعت انجام کار را افزایش دهید 

منتظــر نمانیــد، زمانــی مناســب تــر از اکنــون وجــود نــدارد، از همیــن نقطــه ای کــه ایســتاده ایــد بــا همیــن ابــزار و امکاناتــی 

کــه در اختیــار داریــد کار را ادامــه دهیــد. همیــن طــور کــه پیــش مــی رویــد ابــزار هــا و امکانــات بهتــر و مناســب تــر را پیــدا 

کنیــد.                                                                                                                                                               ناپلئــون هیــل 



بارزتریــن ویژگــی زنــان و مــردان موفــق ایــن اســت کــه همگــی ))اهــل عمــل(( هســتند. انســان هــای کارآمــد و دارای بهــره وری 

بــاال ابتــدا زمانــی را صــرف برنامــه ریــزی و تعییــن اولویــت هــا مــی کننــد. ســپس ســریع و بــا تمــام تــوان بــرای رســیدن بــه 

هــدف هــای خــود کار را شــروع مــی کننــد. آنهــا مرتــب، بــدون تعجیــل و بــی وقفــه کار مــی کننــد و در همــان مدتــی کــه افــراد 

معمولــی مشــغول معاشــرت بــا دیگــران، اتــالف وقــت و یــا انجــام کاری کــم اهمیــت هســتند بســیاری از کارهــای اصلــی خــود را 

بــه اتمــام مــی رســانند. هنگامــی کــه بــا حداکثــر تــوان و بــه طــور مســتمر روی کارهــای مهــم و اصلــی کار مــی کنیــد، ذهــن شــما 

وارد وضعیتــی مــی شــود کــه آن را ))َمــد(( کــه کارایــی و بهــره وری انســان در باالتریــن حــد خــود اســت، پیــری شــبیه معجــزه 

بــرای ذهــن و احساســات اتفــاق مــی افتــد.

در ایــن وضعیــت شــما احســاس خوشــحالی و انــرژی فــراوان مــی کنیــد، کارهــا بــی عیــب و نقــص و بــی دردســر انجــام مــی شــوند 

و احســاس آرامــش زیــاد همــراه بــا خرســندی از کار بــه فــرد دســت مــی دهــد. 

در وضعیــت ))َمــد(( کــه قــرن هــا از شناســایی و بررســی آن مــی گــذرد، عملکردتــان بســیار بهتــر، خالقیــت تــان بیشــتر و کارایی 

تــان باالتــر، آگاهــی و حساســیت تــان افــون تــر و دقــت، بصیــرت و شــهوتان باورنکردنــی اســت. 

پیونــد خــود بــا انســان هــا و شــرایط اطــراف را بــه خوبــی حــس مــی کنیــد و اغلــب در ایــن وضعیــت ایــده هــای بســیار خوبــی بــه 

ذهــن تــان مــی رســد کــه پیشــرفت شــما را بســیار تســریع مــی کنــد. 

یکــی از راه هــای ایجــاد چنیــن وضعیتــی بــرای ذهــن تقویــت ))احســاس اضطــرار(( اســت، ایــن احســاس همــان تمایــل و شــوق 

ذاتــی بــرای انجــام و اتمــام ســریع کار اســت. ایــن تمایــل درونــی نوعــی بــی صبــری اســت کــه بــه انســان انگیــزه مــی دهــد تــا 

کار را شــروع کنــد و ادامــه دهــد. حــس اضطــرار بســیار شــبیه مســابقه دادن بــا خــود اســت.

بــا ایجــاد احســاس اضطــرار عمیــق، ))عمــق گرایــی(( را در خــود تقویــت مــی کنیــد، بــه جــای اینکــه مــدام در مــورد کارهایــی کــه 

مــی خواهیــد انجــام دهیــد صحبــت کنیــد، اهــل عمــل مــی شــوید. روی مراحلــی از کار کــه مــی توانیــد فــورا آنهــا را شــروع کنیــد 

تمرکــز مــی کنیــد. بــه منظــور رســیدن بــه نتایــج و هــدف هایــی کــه خواهــان آن هســتید روی کارهایــی متمرکــز مــی شــوید کــه 

هــم اکنــون مــی توانیــد انجــام دهیــد.

بــه نظــر مــی رســد کــه رســیدن بــه یــک موفقیــت بــزرگ در گــرو داشــتن ســرعت انجــام کار اســت. بــرای ایــن منظــور بایــد کار 

را شــروع کنیــد و بــا ســرعتی یکنواخــت ادامــه دهیــد. 

ــرای موفقیــت فعــال مــی کنیــد. ایــن اصــل مــی  هنگامــی کــه اهــل عمــل مــی شــوید، در واقــع اصل))اینرســی حرکــت((را ب

گویــد کــه گرچــه در ابتــدای حرکــت ممکــن اســت انــرژی زیــادی صــرف غلبــه بــر ســکون شــود امــا پــس از شــروع حرکــت انــرژی 
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بســیار کمتــری بــرای ادامــه حرکــت الزم اســت. 

جالــب آن اســت کــه هــر چــه ســریع تــر حرکــت کنیــد، انــرژی بیشــتری کســب مــی کنیــد. هــر چــه ســریع تــر حرکــت کنیــد کار 

ــه و اطالعــات  ــر حرکــت کنیــد تجرب بیشــتری انجــام مــی دهیــد و احســاس ســودمندی بیشــتری مــی کنیــد. هــر چــه ســریع ت

بیشــتری بــه دســت مــی آوریــد. و هرچــه ســریع تــر حرکــت کنیــد تواناتــر و کارآمدتــر مــی شــوید.

احســاس اضطــرار بــه طــور خــودکار ســرعت شــما را در انجــام کارهــا افزایــش مــی دهــد. هــر چــه ســریع تــر کار کنیــد و کار 

بیشــتری انجــام دهیــد، میــزان عــزت نفــس، احتــرام بــه خــود و غــرور فــردی خــود را بــاال مــی بریــد. 

یکــی از ســاده تریــن و قدرتمندتریــن روش هــای تشــویق خــود بــرای شــروع کار ایــن اســت کــه ایــن جملــه را بارهــا و بارهــا 

ــده. همیــن االن ایــن کار را  ــده. همیــن االن ایــن کار را انجــام ب پیــش خــود تکــرار کنیــد :)) همیــن االن ایــن کار را انجــام ب

انجــام بــده. ((

اگــر احســاس مــی کنیــد کــه ســرعت تــان در انجــام کارهــا پاییــن مــی آیــد و یــا کارهایــی ماننــد حــرف زدن بــا دیگــران بــه هنــگام 

کار، یــا امــور کــم اهمیــت در انجــام کارهــای مهــم شــما اختــالل ایجــاد مــی کننــد، بــه هنــگام بــروز اختــالل همیشــه ایــن جملــه 

را بــا خودتــان تکــرار کنیــد :)) برگردیــم ســرکار خودمــان.((

در پایــان بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــرای موفقیــت در کار هیــچ چیــز بــه انــدازه اینکــه بــه عنــوان فــردی معــروف شــوید 

کــه کارهــای اصلــی و مهــم را دقیــق و ســریع انجــام مــی دهــد مهــم نیســت. ایــن شــهرت، شــما را در حــوزه کاریتــان بــه یکــی از 

بــاارزش تریــن و محتــرم  تریــن افــراد تبدیــل مــی کنــد. 

قورباغه را قورت بده!

ــی از  ــد. یک ــاد کنی ــرار(( ایج ــاس اضط ــان ))احس ــد در خودت ــی دهی ــام م ــه انج ــر کاری ک ــرای ه ــد ب ــم بگیری ــروز تصمی از ام

کارهایــی را کــه معمــوال در انجــام آن تنبلــی مــی کنــی انتخــاب کنیــد  اراده کنــی  کــه عــادت ســریع انجــام دادن آن کار را در خــود 

تقویــت کنیــد. هــم در مواقعــی کــه فرصتــی پیــش مــی آیــد و هــم وقتــی کــه مشــکلی رخ مــی دهــد فــورا وارد عمــل شــوید. 

هنگامــی کــه کار یــا مســئولیتی را بــه شــما مــی ســپارند، ســریع آن را بــه انجــام برســانید و نتیجــه کار را اطــالع دهیــد. در تمــام 

مســائل مهــم زندگــی تــان ســریع عمــل کنیــد. آنــگاه از اینکــه مــی بینیــد چقــدر کارهــای بیشــتری انجــام مــی دهیــد و احســاس 

بهتــری داریــد تعجــب خواهیــد کــرد. 

برگرفته از کتاب قورباغه ات را قورت بده نوشته برایان تریسی
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زمان ................. دقیقه 

)wpm(.............. سرعت

Finding روش    

تــو ایــن روش بایــد کلمــه ، عــدد و یــا هــر چیــزی رو کــه گفتــه مــی شــه رو از خــط روبــروی اون پیــدا کنــی و بــرای حــل ایــن 

ــه زمــان داری. تمریــن 60 ثانی
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تعداد درستتعداد به دست اومدهحرف یا عدد 
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    همسایگی کلید واژه ها 

تــو حالــت کلــی جمــالت از کلمــات و حــروف ربــط زیــادی تشــکیل شــدن کــه بــه طــور میانگیــن مــی شــه گفــت تــوی یــه جملــه 

ــت  ــا اهمی ــرای م ــه ب ــت ک ــی س ــروف ربط ــی و ح ــات اضاف ــامل توضیح ــه اون ش ــه و بقی ــد باش ــه مفی ــی تون ــدود 20% اون م ح

ــداره. ــه ن ــی اون جمل ــای کل ــم معن ــی در فه چندان

حــاال بــرای اینکــه تــو بــه یــه فــرد تندخــوان تبدیــل بشــی و همچنیــن بــه دنبــال اون درک مطلــب تــو هــم بــاال بــره ؛ نیــاز بــه 

تمرینــی داری کــه بتونــی ســریع معنــای یــه جملــه رو درک کنــی کــه اونــم بــا ایــن روش امــکان پذیــره.

تــو ایــن روش تــو بایــد کلمــه اصلــی کــه جملــه داره در رابطــه بــا اون صحبــت مــی کنــه رو پیــدا کنــی و همچنیــن در کنــار اون 

ســعی چنــد وابســته مهــم بــراش در نظــر بگیــری و اون کلمــه اصلــی هســته گــروه اســمی بدونــی.

) اینجا باید زبان فارسی خوبی داشته باشی(

و این روش برای حفظ کردن اشعار نیز می تونه خیلی بهت کمک کنه. 

حاال تو این متن سعی کن کلمات هسته رو پیدا کنی و معنی هر جمله رو و همچنین معنای خود متن رو دریابی.

# تمرین 

تفکر مثبت - مثبت 

روشــی کــه بــرای فعــال نمــودن ذهــن و فعالیــت بهتــر آن در نظــر گرفتــه مــی شــود کــه هــم پیشــرفت قابلیــت هــای ذهنــی 

تاثیــر داشــته باشــد و هــم توانایــی ذهــن را افزایــش دهــد، اســتفاده از نیــروی تفکــر مثبــت اســت. تفکــرات منفــی یــا تنظیــم 

نامناســب ذهــن بــه راحتــی و آشــکار، بــه گونــه ای سیســتم بدنــی شــما را کنتــرل مــی نماینــد کــه برخــالف خواســته و نیــاز شــما 

و بدنتــان، فعالیــت نمایــد. 

مشــکل مهمــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه گاهــی اوقــات امــواج منفــی ذهــن، مثبــت فــرض مــی شــوند و عملکــرد افــکار 

منفــی بســیار ســریع پیشــرفت مــی نمایــد. 
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مثــال هایــی را کــه در زیــر آورده شــده اســت، در نظــر بگیریــد: یــک گلــف بــاز در پانــزده ســت پــی در پــی، هیــچ کــدام از پرتــاب 

هایــش در گل نمــی افتــاد. او بــرای درک چگونگــی عملکــرد مغــز درونــی و ســطحی خــود تصمیــم گرفــت فعالیــت هــای مثبتــی 

انجــام دهــد و دیگــر تــوپ خــود را بــه ســمت گــودال هــای خطــا نفرســتد. او مــاه هــا بــه همیــن روش تمریــن نمــود و از هــر 

پنــج ضربــه چهــار حرکــت صحیــح بــه دســت آورد و دیگــر از اینکــه توپــی را اشــتباه بــه ســوراخ هــای دیگــر بفرســتد، هراســی 

نداشــت زیــرا آنقــدر از نظــر ذهنــی و جســمی آمــاده بــود کــه دیگــر نیــازی بــه تمریــن بیشــتر بــرای خــود نمــی دیــد. چــرا؟ بــه 

همــان دلیلــی کــه در ذهــن نهفتــه اســت و احســاس تمریــن بیشــتر را در انســان تحریــک مــی نمایــد، همــان حســی کــه بازیگــر 

گلــف را مجبــور بــه تمریــن نمــود تــا دیگــر تمایلــی بــه بــازی غیــر اصولــی نداشــته باشــد و بــرای بــه دســت آوردن بــازی اصولــی 

تــالش نمایــد. بــه عبــارت دیگــر او نیروهــای مثبــت خــود را هماهنــگ نمــود و بــا اســتفاده از آن تــالش هــای بیهــوده ی خــود 

را دیگــر تکــرار نکــرد و بــا همیــن راهــکار بــه موفقیــت چشــمگیری نیــز دســت یافــت. چیزیکــه بــرای تفکــرات مثبــت بســیار 

ضــروری اســت برنامــه ریــزی هــای مثبــت جهــت انجــام کارهــای مثبــت مــی باشــد، اگــر چــه هرگــز برنامــه هایــی کــه خودتــان 

بــرای زندگــی تــان مــی ریزیــد، بــا شکســت مواجــه نخواهنــد شــد. برنامــه ریــزی کنیــد تــا توانایــی هایتــان را بهبــود بخشــید. 

خــود را در ســالمت کامــل تصــور کنیــد. هرگــز خــود را در موقعیــت هــای شکســت و ناتوانــی تصــور نکنیــد. همیشــه خــود را در 

باالتریــن ســطح شــعور و فهــم تصــور کنیــد و بعــد از ایــن مراحــل مجــددا اهــداف خــود را بــه یــاد بیاوریــد. 

ــما  ــه ش ــت ک ــن اس ــطحی ای ــی و س ــن درون ــان ذه ــی می ــب و اصول ــی مناس ــتن ارتباط ــات و داش ــای اثب ــن راه ه ــی از بهتری بک

اهــداف  خواســته هــای خــود را مشــخص کنیــد و تــا آنجــا کــه برایتــان مقــدور اســت ایــن خواســته و افــکار مثبــت در مثبــت خــود 

را بــه یــاد بیاوریــد تــا ذره ای از اهمیــت آنهــا کاســته نشــود. ســعی کنیــد ایــن موقعیــت را زمانــی بــرای خــود ایجــاد نماییــد کــه 

در موقعیــت راحتــی قــرار داشــته باشــید. داشــتن موقعیتــی مناســب بســیار موثــر اســت و بیشــتر هنگامــی کــه قصــد خوابیــدن 

داریــد، ایــن زمــان را بــرای ایــن کار اختصــاص دهیــد. زیــرا در چنیــن شــرایطی کانــال هــای ارتباطــی بیــن دو قســمت مغــز بــاز 

مــی باشــد و شــما بــه راحتــی قــادر خواهیــد بــود ارتبــاط الزم را ایجــاد نماییــد. 

اگــر شــما بــه پیشــرفت ایــن زمینــه ی فعالیتــی ذهــن تــان عالقمندیــد، ســعی کنیــد تصــورات و یــادآوری خاطــرات گذشــته ی 

خویــش را بیشــتر تقویــت نماییــد و بــرای تقویــت آنهــا تــالش کنیــد. 

بهبود با افزایش سن 

یکــی دیگــر از توانایــی هــای خــاص ذهــن کــه امــروزه در دســترس مــا مــی باشــد حاصــل تحقیقــات پروفســور ))رزنزویــگ(( و 

ســایرین مــی باشــد. 
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بــا چنیــن پیشــرفتی بــه دنبــال آن انســان ارتبــاط بهتــری بــا ذهنــش برقــرار مــی ســازد و بــا پیرامــون خــود هماهنگــی بهتــری 

پیــدا مــی کنــد. 

جــدا از ایــن یافتــه هــای علمــی، تاریــخ شــواهدی را برایمــان مثــال مــی زنــد کــه قابلیــت هــای انســان وابســته بــه زبــان نمــی 

باشــد. 

ــی  ــر هــای ســنگی م ــود و پیک ــه ی ســنگ تراشــی مشــغول ب ــه حرف ــه ب ــه هــا اســت. کســی ک ــن نمون ــن(( یکــی از ای ))گائولی

تراشــید و تــازه در ســن ســی و پنــج ســالگی شــروع بــه آموختــن ایــن حرفــه کــرد و از آن ســن بــه بعــد، پیشــرفت قابــل مالحظــه 

ــاز کــرده  ــی آغ ــه کــه هنــرش را از جوان ــز در کارهایــش از هجــده ســالگی خــود گفت ــژ(( نی ــه نمــود. ))میکالن ــن زمین ای در ای

اســت و ))هایــن(( بســیاری از آهنــگ هــای زیبــای خــود را در آخریــن ســال هــای عمــرش نــت نویســی کــرده اســت و در همیــن 

اواخــر نیــز بســیاری از آهنــگ هــای زیبــا ی خــود را کــه شــهرت جهانــی دارنــد، بازنویســی نمــوده و اشــتباهات آن را برطــرف 

نمــوده اســت.

شــواهد نشــان داده انــد کــه در جوامــع دیگــر، همانطــوری کــه مــی دانیــد اصــوال افــرادی کــه مســن ترنــد، عاقــل تــر مــی باشــند 

و ایــن بــه خاطــر تجربیــات و علومــی نیســت کــه مــی داننــد بلکــه ایــن توانایــی بــه دلیــل داشــتن توانایــی اســتفاده از اطالعاتــی 

ــا  ــه ب ــن تناقــض مــی رســیم ک ــه ای ــی داشــته باشــند ب ــر قــرار باشــد افــراد برحســب ســن توانای ــد. اگ ــا دارن ــه آنه اســت ک

افزایــش ســن هــر روز ســلول هــای زیــادی را از دســت مــی دهیــم. پــس اگــر از ایــن جهــت بخواهیــم حســاب کنیــم، بــا بیشــتر 

شــدن ســن بایــد نیــروی مغــزی مــا هــم تحلیــل بــرود، در شــرایطی کــه اینطــور نیســت. 

بعــد از ایــن تحقیقــات ایــن را هــم بایــد در نظــر داشــته باشــید کــه مــا انســان هــا بــه صــورت موروثــی، قــدرت یادگیــری رو 

ذخیــره نمــودن اطالعــات مــان بســیار بیشــتر از ســرعت از دســت دادن ســلول هــای مغــزی مــان مــی باشــد. مطالعــات نشــان مــی 

دهــد کــه حتــی اگــر 10000 ســلول مغــزی را در طــول عمرتــان از دســت بدهیــد، بایــد اطمینــان داشــته باشــید کــه بیــش از 

ایــن مقــدار انــرژی و اطالعــات ذخیــره نمــوده ایــد. 

بــه همیــن صــورت زمانــی کــه در ســن هشــتاد ســالگی هســتید، تعــداد بیشــتری ســلول از دســت داده ایــد امــا از طرفــی دیگــر 

حجــم زیادتــری از اطالعــات ذخیــره نمــوده ایــد کــه بســیار بیشــتر از میــزان از دســت دادن ســلول هایتــان مــی باشــد.

برگرفته از نیروی نبوغ مثبت نوشته تونی بوزان 

زمان............................دقیقه

)wpm(.........................سرعت
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 ببین و بگو

-----3224-----                                -----359-----                                       -----158-----     

-----3245-----                                -----549-----                                       -----457-----     

 -----6002-----                                -----329-----                                       -----490-----     

-----47721-----                              -----0653-----                                    -----6423-----    

-----01678-----                              -----8422-----                                    -----1088-----    

-----83704-----                              -----9861-----                                    -----2436-----    

        -----49653-----                              -----1106-----                                     -----7475-----    

-----14161-----                              -----6531-----                                   -----8638-----    

-----46104-----                              -----8862-----                                    -----7655-----    

-----51252-----                              -----7534-----                                    -----1178-----    

        -----62938-----                              -----9275-----                                    -----2277-----    

-----07650-----                               -----3089-----                                   -----7440-----    

-----12548-----                               -----1075-----                                   -----5427-----    

 -----16843-----                               -----5423-----                                  -----2442-----    

-----56439-----                               -----8762-----                                  -----0242-----    

-----054024-----                           -----563982-----                             -----452876-----  

-----998665-----                           -----954137-----                             -----284938-----  

-----476831-----                          -----436795-----                             -----219575-----   

 -----103866-----                          -----656892-----                             -----041673-----   

-----298346-----                          -----085377-----                             -----090769-----   

-----764130-----                          -----386280-----                             -----084503-----   
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 -----217200-----                          -----816155-----                             -----354287-----   

-----219564-----                          -----054270-----                             -----116794-----   

-----376529-----                          -----367450-----                             -----123650-----   

 -----876300-----                          -----987536-----                             -----078398-----  

-----773421-----                          -----876455-----                             -----953699-----   

-----875832-----                          -----850043-----                             -----853678-----   

-----090937-----                          -----452613-----                             -----667543-----   

-----296738-----                          -----673258-----                             -----573826-----   

پاراگراف شناسی!!!!

یکــی از عواملــی کــه بــه تــو درک کلــی متــن کمــک مــی کنــه شــناخت کلــی پاراگــراف هــای متنــه، کــه مــا در حالــت کلــی 3 نــوع 

پاراگــراف داریــم کــه ایــن 3 پاراگــراف عبارتنــد از : 1-پاراگــراف توضیحــی 2-پاراگــراف توصیفــی 3-پاراگــراف ربطــی

1-پاراگراف توضیحی :

ــه متــن  ــرای ی ــه نقطــه نظــر خاصــی رو ب ــا ی ــوم خــاص ی ــه مفه ــه نویســنده ی ــی هســتند ک ــن پاراگــراف هــا ، پاراگــراف های ای

تنظیــم کــردن کــه در حالــت کلــی اینگونــه متــن هــا بــه راحتــی قابــل تشــخیصند و عمومــا قابــل درکنــد کــه از ویژگــی هــای ایــن 

پاراگــراف مــی تــوان بــه موضوعــات زیــر اشــاره کــرد:

•معموال یکی ، دو جمله اول هر پاراگراف یه ایده کلی از متن رو دنبال می کنه.

•و معموال یکی ، و جمله آخر نتیجه اون پاراگراف رو بیان می کنه.

•اواسط پاراگراف هم ، جزئیات اون متنو میگن.

2-پاراگراف توصیفی :

همانطــور کــه اســم ایــن نــوع پیداســت ، ایــن نــوع پاراگــراف هــا اصــوال بــه یــه موضــوع شــاخ و بــرگ میــدن و عمومــا در درک 

مطلــب یــه موضــوع ، متــون بــا ارزشــی نیســتن  ولــی بــاز گاهــی اوقــات مــی شــه از ایــن پاراگرافــا هــم اطالعاتــی پیــدا کــرد.

3-پاراگراف ربطی :

از اســم ایــن نــوع پاراگــراف پیداســت کــه پاراگــراف هــای مختلــف رو بــه هــم وصــل مــی کنــه و اغلــب دارای نــکات کلیــدی و 

قابــل توجهیــه.
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آزمون تندخوانی 3

قوانین مضحک و خنده دار 

ســال هــا پیــش در طــول یــک ســفر بــه اندونــزی مجبــور شــدم کــه در عــرض نــه روز، ســی و پنــج بــار در ســالن هــای مختلــف 

ســخنرانی کنــم. آنقــدر خســته بــودم کــه از شــدت ضعــف روی زمیــن پخــش مــی شــدم. حتــی وقتــی بــرای پروازهــای بعــدی 

ســوار هواپیمــا مــی شــدم، نــای نشســتن روی صندلــی را هــم نداشــتم. بنابرایــن از همراهــان ســفرم مــی خواســتم کــه مــرا 

ماننــد ســاک روی طبقــه ی بــاال ی ســقف هواپیمــا بگذارنــد تــا بخوابــم و کمــی اســتراحت کنــم. تمــام همراهــان ســفرم بــا وجــود 

خســتگی مــی خندیدنــد و لحظــات خوشــی را پشــت ســر مــی گذاشــتیم. آن هــا بــه خاطــر جــا گرفتــن مــن در طبقــه وســایل و 

ســاک هــا بــه مــن مــی گفتنــد: ســاک دســتی! مســافران دیگــر کــه از وجــود مــن در طبقــه ی بــاای سرشــان بــی خبــر بودنــد، آرام 

روی صندلــی هایشــان مــی نشســتند و اســتراحت مــی کردنــد. پــس از بلنــد شــدن هواپیمــا تــک تــک مهمانــداران مــی آمدنــد 

تــا از مســافران پذیرایــی کننــد. 

آن هــا بــا دیــدن صندلــی چــرخ دار مــن متعجــب شــده بودنــد، از یکــی از همراهــان پرســیدند کــه مــن کجــا هســتم. یکــی از آن 

هــا از جایــش بلنــد شــد و در اتاقــک ســاک بــاالی ســر مســافران را بــاز کــرد و پرســید: نیــک، تــو چیــزی نیــاز نــداری؟ مــن ســرم 

را کمــی بیــرون آوردم و گفتــم: نــه مــه چیــز خــوب اســت. 

مهمانــداران و مســافران بــا یــدن مــن از خنــده ســیاه شــده بودنــد و ســاعت هــا مــی خندیدنــد. در هواپیمــا همهمــه ای بــه پــا 

کــرده بــودم. خــودم هــم آنقــدر در قفســه ی ســاک هــا خندیــدم کــه نمــی توانســتم خــودم را کنتــرل کنــم. از داخــل قفســه 

نیــز صذاهایــی بیــرون مــی رفــت و مســافران را بیشــتر مــی خندانــد. پــس از کمــی اســتراحت از همراهــان خواســتم کــه مــرا 

بیــرون بیاورنــد و همــه بــا دیــدن مــن دوبــاره بــه خنــده افتادنــد. 

برای رسیدن به هدف خود باید سرکش باشید

در طــول فصــل هــای اول کتــاب از شــما خواســتم کــه بــرای رســیدن بــه هدفتــان تــالش کنیــد. امــا حــاال مــی گویــم کــه گاهــی 

بایــد آنقــدر ســرکش باشــید کــه هدفتــان مجبــور شــود بــه ســمت شــما بیایــد. امــا مــن کــه قدرتــی بــرای سرکشــی نداشــته 

ام، تصمیــم گرفتــم کــه بــا ســاخت و طراحــی قوانیــن خنــده دار و مضحــک بــه اهدافــم برســم. مثــل اینکــه، عجیــب هــا زیبــا 

هســتند، دیوانگــی نبــوغ اســت.

زیــرا مــی دانســتم کــه خندانــدن دیگــران بهتــر از ســر بــردن حوصلــه ی آنهاســت. فقــط کافــی اســت جــرات داشــته باشــیم و 

از تمســخر دیگــران نترســیم. مــن بــا اینکــه بــه خاطــر وضعیــت جســمانی وحشــتناکم دردهــای بســیاری را تحمــل کــردم، امــا  
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میدانتــم کــه مــی توانــم حداقــل دل دیگــرا را شــاد کنــم و آنهــا را بخندانــم. اگــر کســی چیــز بــدی بــه مــن مــی گفــت، بــه همــراه 

ــه آن  ــر از آن دارم و ب ــاره مــن کامــال اشــتباه اســت و مــن هدفــی فرات ــا درب ــا مــی خندیــدم، چــون مــی دانســتم نظــر آنه آنه

رســیده ام. منظــور نشــاندن خنــده بــر لــب افــراد بــا دل هــای پــر از غصــه و درد اســت. 

خطر خنده دار

هلــن کلــر در دوران کودکــی، بینایــی و شــنوایی خــود را از دســت داد، بــه بزرگتریــن نویســنده دنیــا تبدیــل شــد. او مــی گفــت: 

زندگــی مجموعــه ای از خطرهاســت کــه در انتهــا بــه یــک شــوخی خنــده دار ختــم مــی شــود. کارل وانــدا نیــز کــه یکــی از افــراد 

باتجربــه و نامــی در آمریــکا بــود، مــی گفــت: زندگــی هماننــد یــک ریســمان اســت و مــا بــه آن آویــزان هســتیم. ایــن ریســمان 

آنقــدر نــازک مــی شــود کــه در نهایــت مــا را بــه دره ای پــرت مــی کنــد. ایــن پرتــاب گرچــه خطرنــاک اســت، امــا مــا را بــه شــادی 

و لــذت مــی رســاند. 

ــرواز را  ــار پ ــرای یــک ب ــا وقتــی ب ــد: اولیــن قــدم ترســناک اســت و پرخطــر، ام بســیاری از ورزشــکاران پاراگالیــدر مــی گوین

ــه کنــی.  ــی، خــودت اوج را تجرب ــه مــی کنــی، دلــت مــی خواهــد بــدون هیــچ بال تجرب

مــن تــا بــه امــروز پــدر و مــادر خــود را خیلــی اذیــت کــرده ام، چــون همیشــه بــه دنبــال کارهایــی بــودم کــه افــراد عــادی از 

انجــام شــان خــودداری مــی کردنــد. بــدون اینکــه دســت و پــا داشــته باشــم، روی مــوج هــای خروشــان دریــا مــی پریــدم. بــدون 

دســتی بــرای شــنا زیــر اعمــاق آب هــا شــنا مــی کــردم. بــا اینکــه مــی دانســتم کارهــای خطرناکــی انجــام مــی دهــم، امــا مطمئــن 

بــودم کــه همــان خطــرات برایــم خنــده و شــادی مــی آورنــد. اگــر چــه رویارویــی بــا خطــرات مــی توانــد تــا حــدی هیجــان انگیــز و 

لــذت بخــش باشــد، امــا مــن بــه شــما توصیــه مــی کنــم کــه مراقــب مــوارد زیــر باشــید:

1- از قبل خودتان را آماده کنید.

2- تا جایی که می توانید خطر را کاهش دهید.

انواع خطرات 

بــه نظــر مــن خطــر، خطــر اســت و انواعــی نــدارد. امــا بــا ایــن وجــود بــرای اینکــه بتوانیــم موضــوع را بــا هــم مــورد بررســی قــرار 

دهــم، آن هــا را بــه دو نــوع کلــی تقســیم مــی کنــم:

1- خطرات حاصل از بیش از حد تالش کردن 

2- خطرات حاصل از گوشه نشینی و بی تفاوت کردن 

همانطــور کــه تــا بــه حــال شــنیده ایــم خطــرات همیشــه و هــر لحظــه در کمیــن مــا هســتند. امــا برخــی از خطــرات هســتند کــه 
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زندگــی را نابــود مــی کننــد و اگــر آنهــا را انجــام دهیــم، میــزان شکســت و پیــروزی مــان بــه یــک انــدازه مــی شــود. بنابرایــن یــا 

مجبــور مــی شــویم آنهــا را انجــام دهیــم و یــا رهایشــان کنیــم. انتخــاب بــا خودتــا اســت. امــا اگــر مــی خواهیــم احتمــال پیــروزی 

مــان بیشــتر شــود، مــی توانیــم راهکارهایــی را بــه کار ببریــم تــا میــزان خطراتــت را کاهــش دهیــم و از احتمــال شکســت مــان 

بکاهیــم. 

1- از آب انرژی بگیرید 

یــک ضــرب المثــل آفریقایــی مــی گویــد: هیــچ انســان عاقلــی بــا دو پــا داخــل آبــی کــه عمقــش را نمــی دانــد، شــیرجه نمــی زنــد. 

امــا مــن برخــالف تمامــی معتقــدان ایــن ضــرب المثــل بــه شــما توصیــه مــی کنــم کــه در آب شــیرجه بزنیــد از آن انــرژی بگیریــد. 

آب هــر مــرده ای را زنــده مــی کنــد. 

2- هر آنقدر که می دانید کافی است 

هیــچ یــک از مــردم دنیــا نمــی تواننــد ادعــا کننــد کــه دربــاره همــه چیــز مــی داننــد. مــن بــه شــما مــی گویــم هــر انــدازه کــه 

مــی دانیــد، کافــی اســت. همیــن حــاال دســت بــه کار شــوید. از شکســت نترســید و امیــدوار باشــید. شــاد اگــر هــم شکســت 

بخوریــد، بــه تجربــه ی ارزشــمندی دســت پیــا کنیــد. شکســت خــوردگان بــا تجربــه، موفقــان تاریخنــد.

3- زمان تنها چیزی است که از یاد نمی رود

زمــان آنقــدر مهــم اســت کــه مــا حتــی در بدتریــن شــرایط زندگــی مــان هــم آن را بــه خاطــر داریــم. مــا حتــی لحظــه ی شکســت یــا 

پیــروزی خــود را بــه یــاد مــی آوریــم بــا تمــام جزئیاتــش. بــا ایــن کار فرصــت خــوب بــرای بــه دت آوردن موقعیــت هــای طالیــی 

پیــدا مــی کنیــم و بــی شــک موفــق مــی شــویم. زمــان قــدرت برتــر دنیاســت.

4- از ایده دوم استفاده کنید

اگــر قــرار اســت بــه یــک پیشــنهاد یــا توصیــه ای عمــل کنیــد، ســعی کنیــد دومــی را برگزینیــد. زیــرا بــار اول بــا انتخــاب ایــده 

اول شکســت مــی خوریــد، امــا در انجــام ایــده دوم موفــق مــی شــوید. پــس بهتــر اســت از همــان ابتــدا ایــده دوم را انتخــاب 

کنیــد. 

از میــان ایــن و آن همیشــه ))آن(( را انتخــاب کنیــد. چــون همیشــه ایــن هــا دســت یافتنــی هســتند و ناچیــز و آن هــا دســت 

نیافتنــی هســتند و برتــر. 

5- خود را برای آنچه که فکرش را نمی کنید، آماده کنید. 

همیشــه ســرانجام کار همــه مــا آنطــور مــی شــود کــه انتظــارش را نداریــم یــا کمتــر داریــم. ایــن خاصیــت زندگــی اســت کــه 
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همیشــه مــا را هیجــان زده و متعجــب مــی کنــد. بنابرایــن بــرای کارهایــی کــه از نتیجــه ی آن مطمئــن نیســتید، کلمــات هرگــز و 

همیشــه را بــه کار نبریــد. چــون شــرمنده تــان مــی کننــد و برعکــس مــی شــوند. 

سرگرمی های خنده دار 

هرگــز در فــرودگاه منتظــر آمــدن وســایل و ســاک هایتــان نباشــید، چــون آنهــا در انتظارنــد تــا برویــد و آنهــا را برداریــد. حتــی 

اگــر ســال هــا طــول بکشــد. 

مــن بــه شــما توصیــه مــی کنــم کــه از لحظــه لحظــه هــای زندگــی تــان اســتفاده کنیــد. چــه در شــادی و چــه در غــم، چــون گاهــی در 

غــم هــا بــه موضوعــات خنــده دار مــی رســیم کــه باعــث یــک عمــر شــادی مــی شــوند و هــر بــار کــه بــه یادشــان مــی افتیــم، حتــی 

بــا دلــی پــر از غصــه نمــی توانیــم خــود را کنتــرل کنیــم. بــه نظــر مــن در حالــت کلــی بهتریــن ســرگرمی و خنــده دارتریــن چیــز 

در دنیــا تلفیــق کار و زندگــی بــا هــم اســت. زیــرا آنقــدر درگیــر مــی شــوید کــه مجبوریــد کــه بــرای حفــظ ظاهــر خــوب بخندیــد 

و چیــزی غیــر از آنچــه کــه در دل داریــد را وانمــود کنیــد. 

بدل کار 

در فیلمــی کــه بــرای جاشــوا و ربــکا بــازی کــردم، آنقــدر کارهــای خــارق العــاده ای انجــام دادم کــه همــه فکــر مــی کردنــد بــدل 

کار هســتم. 

در یکــی از قســمت هــا آنقــدر اغــراق کردیــم کــه همــه تصــور مــی کردنــد کــه قهرمــان کوهنــوردی تیــم بــی دســت و پایــان 

هســتم. خــودم هــم ترســیده بــودم. بــا قــوس دادن کمــرم توانســتم خــود را بــه صخــره هــا هــل دهــم و از آن کــوه خطرنــاک 

و بــا نــوک تیــز جــان ســالم بــه در ببــرم. هنــوز هــم وقتــی از آن تجربــه حــرف مــی زنــم تنــم مــی لــرزد، امــا دیــدن آن تصاویــر 

چیــزی جــز خنــده و شــادی برایــم نمــی آورد.

برای زندگی بازی کنید

دکتــر اســتوارت بــراون مــی گویــد: زندگــی هــم را وادار مــی کنــد کــه وارد بــازی خطرناکــی شــوند. اگــر چــه همــه بــه یــک اندازه 

آســیب مــی بیننــد، امــا بــه حــد مــرگ نمــی رســد. بــه خاطــر همیــن تــا بــه حــال نشــنیده ایــم کــه کســی از کار کــردن بســیار، 

گرســنگی کشــیدن و بــی دســت و پــا بــودن، مــرده اســت. بعضــی از مــردم از همــان ابتــدا وارد بــازی زندگــی نمــی شــوند و 

دچــار مــرگ تدریجــی مــی گردنــد، امــا برخــی دیگــر تــا پــای جــان پیــش مــی رونــد و پــس از بارهــا شکســت، در نهایــت پیــروز مــی 

شــوند. بــه نظــر مــن زندگــی هــر یــک از انســان هــا ارزش ســختی کشــیدن و وارد بــازی هــای خطرنــاک شــدن را دارد. 
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بــرای خداونــد البــد زندگــی ارزشــی خاصــی داشــته کــه نــام ))زندگــی(( را بــرای آن انتخــاب کــرده اســت. از بزرگــی شــنیده ام 

کــه مــی گویــد: طنــاب زندگــی را بــا وجــودت بگیــر. اگــر نشــد بــا پاهایــت، و اگــر نشــد بــا دســت هایــت و اگــر بــاز هــم نشــد، 

بــا دنــدان هایــت. اگــر دنــدان هایــت را خواســتی، زندگــی را فرامــوش کــن و اگــر از خیــر دنــدان هایــت گذشــتی بــه جایــگاه 

برتــر مــی رســی. منظــور از دنــدان هــا حفــظ ظاهــر و آبروســت کــه نبایــد تحــت هیــچ شــرایطی از آن گذشــت و بایــد هرطــور کــه 

مــی شــود ادامــه داد. 

برگرفته از کتاب فتح قله های موفقیت بدون دست و پا نوشته نیک وی آچیچ

زمان ........................ دقیقه 

)wpm( ..................... سرعت
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# سواالت 

1- توصیه های نیک برای لذت بخش کردن انواع خطرات کدام مورد نمی باشد؟

الف( خودتو از قبل آماده کن

ب( از قبل برای خطرات چاره ای بیندیش

پ( در خطرات خودتو آماده کن و دقت داشته باش

ت( تا جای که می تونی خطرات رو کم کن 

2- منظور از دندان ها در متن فوق چیست؟

الف( حفظ ظاهر و آبرو 

ب( حفظ ظاهر 

پ( اصرار

ت( تالش مستمر

3- "بنابرایــن بــرای کارهایــی کــه از نتیجــه ی آن مطمئــن نیســتید، کلمــات ...... و ........ را بــه کار نبریــد." جاهــای خالــی را پــر 

. کنید

الف( اصال - حتما

ب( شاید - ممکن

پ(هرگز - همیشه

ت( همیشه - شاید 

4- در متن فوق سخن کدام افراد آمده است؟ 

الف( پاراگالیدر ها

ب( دکتر استوارت براون

پ( نیک وی آچیچ

ت( همه موارد 

5- "زندگــی هماننــد یــک ریســمان اســت و مــا بــه آن آویــزان هســتیم. ایــن ریســمان آنقــدر نــازک مــی شــود کــه در نهایــت مــا 

را بــه دره ای پــرت مــی کنــد. ایــن پرتــاب گرچــه خطرنــاک اســت، امــا مــا را بــه شــادی و لــذت مــی رســاند." در متــن فــوق ایــن 
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جملــه کیســت؟

الف( دکتر استوارت براون

ب( کارل والندا

پ( نیک وی آچیچ

ت( هیچ کدام 

# پاسخ 

سوال 1 - گزینه پ

سوال 2 - گزینه الف

سوال 3 - گزینه پ

سوال 4 - گزینه ت                                                                                                           

سوال 5 - گزینه ب
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66

در این قسمت می خواهیم روش های اصلی تندخوانی رو آموزش ببینیم.

نام این روش ها عبارتند از :

1- روش دو خط خوانی 

2- روش دیدزنی و دقیق خوانی 

Jump 3- روش

4- روش کرکره 

و در آخــر آزمــون 4 تندخوانــی رو داریــم کــه انتظــار مــی ره بتونــی از ایــن روش هــا تــو ایــن آزمــون اســتفاده کنــی و ســرعت 

خــودت رو باالتــر ببــری. 

حتمــا حتمــا ســعی کــن فصــل بــه فصــل ســرعت مطالعــه خــودت رو بــا ســری قبــل مقایســه کنــی و پیشــرفت خودتــو یادداشــت 

ــرای کاری انگیــزه  کنــی چــون ایــن حالــت بهــت انگیــزه خوبــی مــی ده  و اینــو  همیشــه تــوی ذهنــت داشــته بــاش کــه اگــه ب

داشــته باشــی، 100 درصــد مــی تونــی اونــو انجــام بــدی.
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    روش دو خط خوانی

تو اوایل کتاب به خوندن کتاب توسط یه راهنما و پس از به مستطیل خوانی اشاره کردیم. 

تــو ایــن روش بــه وســیله مســتطیلی کــه بــرای دوخــط درســت شــده ، مطالعــه رو مثــل روش مســتطیل خوانــی انجــام بــده و ســعی 

کــن برگــه یــا کارتــی کــه بــرای ایــن روش درســت کــردی مطالــب دیگــه رو غیــر دو خــط بپوشــونه.

برای تمرین زیر 90 ثانیه زمان داری و همچنین سعی کن در این متن حدود 40 الی 50 درصد درک داشته باشی.

# تمرین 

ترس هر اقدامی را متوقف می کند

معمــوال همــه، وقتــی کــه در یــک موقعیــت هــراس آور قــرار مــی گیرنــد مــی گوینــد:" مــن نمــی توانــم! " تــرس از شکســت و یــا 

از دســت دادن چیــزی اســت کــه مــا را از هــر کاری بــاز مــی دارد. زمانــی کــه ایــن احســاس در مــا ایجــاد مــی شــود از نظــر جســمی 

آن را تجربــه مــی کنیــم و از شــبکه عصبــی اثنــی عشــر شــروع مــی شــود. وقتــی مــردم واقعــا مــی ترســند دهــان و گلویشــان 

خشــک مــی شــود و ضربــان قلــب شــان تندتــر مــی زنــد. گاهــی اوقــات تندتنــد نفــس مــی کشــند و دائمــا احســاس دل شــوره و 

حالــت تهــوع دارنــد. اغلــب احســاس مــی کننــد کــه بایــد بــه دستشــویی برونــد. 

ایــن هــا همــه عــوارض جســمی الگوهــای عادتــی منفــی و بازدارنــده اســت کــه همــه مــا گاهــی اوقــات تجربــه مــی کنیــم. هــر 

زمــان کــه انســانی در چنــگال تــرس اســیر شــده باشــد احســاس گوزنــی را دارد کــه زیــر چــراغ جلــو ماشــین گیــر افتــاده اســت. 

تــرس از مانــع از ایــن مــی شــود کــه کاری کنیــم و دســت بــه اقدامــی بزنیــم. 

ایــن تــرس اغلــب مغــز را از کار مــی انــدازد و ســبب مــی شــود کــه فــرد عکــس العمــل " بجنــگ یــا فــرار کــن " داشــته باشــد. 

تــرس احســاس وحشــتناکی اســت کــه شــادی و نشــاط را از مــا ســلب مــی کنــد و مانــع حرکــت و پیشــروی در زندگــی مــی شــود. 

برعکس عمل کن

ارسطو شجاعت را به معنی " حد واسط " میان دو طرف ترسویی و بی پروایی می دانست. 

او معتقــد بــود کــه " بــرای ایــن کــه ویژگــی را کــه نداریــد در خــود ایجــاد کنیــد طــوری رفتــار کنیــد انــگار کــه ایــن ویژگــی هــم 

اکنــون در شماســت و هــر زمــان کــه الزم باشــد آن را بــه کار خواهــی بســت " 

به عبارت امروزی، ما می گوییم : " تا زمانی که نتوانسته ای آن را بسازی وانمود کن که آن را ساخته ای." 
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در واقــع شــما مــی توانیــد طــوری صحبــت و یــا تجســم و یــا عمــل کنیــد کــه انــگار ایــن ویژگــی مــورد عالقــه تــان در شــما وجــود 

دارد هــر زمانــی کــه بــه هــر دلیلــی ترســیدید مــی توانیــد بــا بیــان و تکــرار ایــن کــه " مــن مــی توانــم آن را انجــام دهــم " تاثیــر 

" مــن نمــی توانــم " را از بیــن ببریــد.

هــر زمانــی کــه شــما بــا اعتقــاد راســخ تکــرار مــی کنیــد " مــن مــی توانــم آن را انجــام دهــم! " در واقــع تــرس را از بیــن مــی 

بریــد و اعتمــاد بــه نفــس تــان افزایــش پیــدا خواهــد کــرد اگــر ایــن جملــه را بارهــا و بارهــا بــا خــود تکــرار کنیــد مــی توانیــد 

شــجاعت و اعتمــاد خــود را تــا حــدی بســازید کــه تــرس را بــه طــور کلــی از خودتــان دورکردیــد و دیگــر نمــی ترســید. 

خود را به عنوان فردی شجاع و نترس مجسم کنید

اگــر در کاری کــه از آن مــی ترســید خــود را طــوری مجســم کنیــد کــه توانســته ایــد همــان کار را بــا اطمینــان و مهــارت انجــام 

دهیــد، در نهایــت ضمیــر ناخودآگاهتــان ایــن تصــور ذهنیتــان را بــه عنــوان دســتور العملــی مــی پذیــرد و متناســب بــا آن کاری 

انجــام مــی دهــد. اگــر ایــن تصــور ذهنــی مثبــت را کــه توانســته ایــد کاری را کامــل و بــی نقــص انجــام دهیــد را بــه ذهــن 

خودتلقیــن کنیــد تصــور ذهنــی از خودتــان یــا بــه عبــارت دیگــر شــیوه ای کــه خــود را مــی بینیــد و یــا در مــورد خودتــان فکــر 

مــی کنیــد تغییــر مــی یابــد.

بــا اســتفاده از روش " طــوری رفتــار کــن کــه انــگار کــه " دقیقــا همــان طــوری راه مــی رویــد و صحبــت مــی کنیــد انــگار کــه از 

آن موقعیــت بــه هیــچ عنــوان نمــی ترســید. شــما صــاف مــی ایســتید و لبخنــد مــی زنیــد و ســریع و مطمئــن حرکــت مــی کنیــد و 

در هــر شــرایطی طــوری رفتــار مــی کنیــد انــگار کــه کامــال شــجاعت و آمادگــی آن شــرایط را داریــد. 

قانون بازگشت پذیری می گوید که " هر احساسی که داشته باشید هماهنگ با آن رفتار خواهید کرد. "

اگــر متناســب بــا احســاس تــان رفتــار کنیــد - حتــی اگــر ایــن احســاس را نداشــته باشــید - ایــن قانــون همــان احســاس را 

خلــق مــی کنــد کــه متناســب بــا رفتارتــان اســت. ایــن یکــی از مهــم تریــن اکتشــافات در روان شناســی موفقیــت اســت. 

شــما خــود را ملــزم مــی کنیــد کــه آن چــه از آن مــی ترســید را مکــررا انجــام دهیــد تــا زمانــی کــه ایــن تــرس در وجــود شــما از 

بیــن بــرود و بــه ایــن ترتیــب شــجاعتی را کــه مــی خواســتید در خــود ایجــاد خواهیــد کــرد.

احساس ترس را در خود از بین ببرید 

وقتــی کــه بــا ســازمان هایــی کــه در زمینــه فــروش فعالیــت مــی کردنــد همــکاری مــی کــردم. اغلــب از مــن مــی پرســیدند کــه 

چگونــه مــی تواننــد بــه فروشــنده ای کــه مخصوصــا در شــرایط ســخت اقتصــادی دچــار رکــود اقتصــادی شــده کمــک کننــد تــا از 

ایــن وضعیــت نجــات یابــد. 
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من به آن ها فرمول ساده ای می دادم که تضمین می کنم که در هر موقعیتی موثر خواهد بود. 

ایــن "فرمــول 100 تمــاس" نامیــده مــی شــود بــرای تمریــن ایــن روش مــن بــه فروشــندگان مــی آمــوزم کــه بیــرون برونــد و 

بــا 100 نفــر از افــراد مــورد نظرشــان تمــاس بگیرنــد و کاری بــه ایــن نداشــته باشــند کــه آیــا مــی تواننــد بــا اســتفاده از ایــن 

تلفــن هــا فروشــی داشــته باشــند یــا خیــر. 

وقتــی فروشــنده اهمیــت نمــی دهــد کــه فــروش خواهــد کــرد یــا خیــر ترســش از جــواب رد شــنیدن و عــدم پذیــرش از بیــن 

مــی رو. اوفقــط بــا افــراد مــورد نظــرش بــرای فــروش تمــاس مــی گیــرد و اهمیتــی نمــی دهــد کــه آن افــراد بــه محصــوالت و 

دماتــش عالقــه منــد باشــند و آن را بخرنــد یــا خیــر. او فقــط بــر روی یــک چیــز تمرکــز مــی کنــد؛ و آن ایــن اســت کــه بــه ســرعت 

ممکــن 100 تمــاس کاری برقــرار کنــد.

یکــی از شــرکت هــای فروشــی کــه بــا آن همــکاری مــی کنــم بــه اولیــن فروشــنده ای کــه هــر روز صبــح در طــی تمــاس هــای کاری 

10 بــار جــواب رد مــی شــنود یــک جایــزه روزانــه در نظــر مــی گیــرد و بــه همیــن خطــر راس ســاعت 8:30 همــه فروشــندگان 

پشــت میــز مــی نشــینند و ســعی مــی کننــد بــا تمــاس هــای تلفنــی ایــن جایــزه را از آن خــود کننــد.

زمانــی کــه ایــن رقابت)معمــوال تــا ســاعت 10( تمــام مــی شــود تــرس فروشــندگان از جــواب رد شــنیدن از مشــتریان شــان مــی 

ریزیــد. ر حقیقــت آن هــا آمــاده هســتند تــا تمــام روز را بــا افــراد و مشــتریان مــورد نظرشــان تمــاس بگیرنــد و محصــوالت و 

خدمــات شــان را بــرای فــروش معرفــی کننــد و اهمیتــی نمــی دهنــد کــه بــا چــه عکــس العملــی مواجــه خواهنــد شــد.

برگرفته از کتاب بهانه تراشی ممنوع نوشته برایان تریسی

زمان .................دقیقه 

)wpm(.............. سرعت
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    روش دیدزنی و دقیق خوانی

برای اینکه بتونی سرعت مطالعه ات رو باال ببری ، این روش می تونه خیلی برات کارساز باشه.

ایــن روش بــه صورتیــه کــه تــو اولــش کل متــن رو کــه شــامل تیتــر و توضیحــات و... هســت رو یــه دور بــه طــور ســریع جــوری 

کــه مفهــوم کلــی متــن دســت بیــاد ، مــی خونــی کــه بــه ایــن مرحلــه دیدزنــی مــی گیــم.

بعــد از اون شــروع بــه دقیــق خوانــی مــی کنــی کــه بــرای ایــن قســمت مــی تونــی ازروش هــای پــرش و... کــه در ادامــه براتــون 

توضیــح مــی دیــم ، اســتفاده کنــی و ســعی کــن تــو ایــن قســمت بتونــی نــکات مهــم و ضروریــه متنــو پیــدا کنــی. 

و متــن زیــر رو بــه روش دیدزنــی و دقیــق خوانــی مطالعــه کــن و ســعی کــن ایــن مطالعــه تــو مــدت زمــان 120 ثانیــه )2 دقیقــه( 

باشه.

# تمرین

بیشــتر مــردم در طــول زندگــی شــان بــرای افــرادی کار مــی کننــد و یــا خودشــان کســب و کار و پیشــه ای ترتیــب مــی دهنــد. 

بــرای ایــن کــه بتوانیــد در تجــارت و کســب و کار خــود بــه موفقیــت برســید بایــد در هــر زمینــه ای کــه هســتید قــدرت نظــم را 

در خــود بپرورانیــد. نمــی تــوان بــدون انضبــاط فــردی و کنتــرل نفــس و خویشــتن داری بــه هیــچ موفقیتــی رســید.

هیچ زمینه کاری نیست که بیشتر از راه انداختن یک کسب و کار موفق در اقتصاد ما نیازمند انضباط فردی باشد.

اولیــن قانــون اقتصــاد کمبــود  نایابــی اســت. براســاس ایــن قانــون بــرای هیــچ کــس بــه انــدازه کافــی آن چــه کــه مــی خواهــد 

نیســت. مخصوصــا هیــچ وقــت آن قــدر مشــتری نخواهیــد داشــت کــه هــر چــه خواســتید بــه آن هــا بفروشــید. هیــچ وقــت آن 

قــدر درآمــد فــروش تــان بــاال نمــی رود تــا بــه شــما کمــک کنــد کــه اهــداف مالــی خــود را تحقــق ببخشــید. 

هیــچ وقــت آن قــدر ســود بــه دســت نخواهیــد آورد تــا بتوانیــد کارتــان را آن قــدر کــه مــی خواهیــد گســترش دهیــد. مخصوصــا 

آن قــدر انســان هــای خــوب وجــود نــدارد کــه بــه شــما کمــک کننــد تــا بــه اهــداف مالــی خــود برســید.

ــون تجــارت رقابــت اســت. بایــد آن قــدر  ــی باشــد؛ پــس اولیــن قان قانــون رقابــت اگــر اولیــن قانــون اقتصــاد کمبــود و نایاب

تمرکــز کنیــد و قانــون منــد و منظــم باشــی تــا بتوانیــد کارهــای الزم را بــرای گرفتــن پــول کــم مشــتریان بــا خریــد محصــول و 

خدمــت تــان انجــام دهیــد. 

بــرای ایــن کــه هــم بتوانیــد ادامــه بقــاء یابیــد و جــان ســالم بــه در ببریــد و هــم ایــن کــه پیشــرفت کنیــد، بایــد پیوســته بــا 
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دیگــر اســتفاده هــای همــان مقــدار پولــی کــه در ازای فــروش کاال مطالبــه مــی کنیــد، رقابــت کنیــد.

ــی کــه مــی  ــه بهای ــد را ب ــی کــه دیگــران مــی خواهن ــا محصول ــات و ی ــن اســت کــه شــما خدم اولیــن اصــل موفقیــت شــغلی ای

پذیرنــد عرضــه کنیــد. ایــن قیمــت و بهــا بایــد قیمتــی رقابتــی بــا هــر شــغل دیگــری باشــد کــه همــان مشــتریان را مــی خواهــد.

شــما بایــد بــا خودتــان در مــورد محصــول و خدمــت تــان صــادق باشــید تــا مطمئــن شــوید کــه در بــازار جــای شــما مناســب اســت. 

ایــن زمینــه ای اســت کــه در آن نتیجــه گیــری هــا و تصــورات اشــتباه مــی توانــد منجــر بــه شکســت در تجــارت و کســب و کارتــان 

شــود. همــان طــور کــه ســلیقه و ذائقــه مشــتریان و بــازار رقابتــی تغییــر مــی کنــد ایــن جــواب نیــز پیوســته تغییــر مــی یابــد. 

همیشه حق با مشتری است.

ــزان فــروش و ســود خــود راضــی نیســتند. آن هــا مصــر هســتند کــه  ــم کــه از می ــا تجــاری صحبــت مــی کن ــه مــن ب هــر هفت

محصــوالت و خدمــت شــان عالــی اســت و مــردم بایــد از آن هــا مقــدار زیــادی خریــد کننــد. در هــر مــورد مــن بایــد محترمانــه 

بــه آن هــا متذکــر شــوم کــه تنهــا مــدرک دال بــر جذابیــت و ارزش واقعــی محصــوالت و خدمــت شــان ایــن اســت کــه مــردم

واقعــا بــه خریــد آن مشــتاق هســتند و آن محصــوالت را دوبــاره مــی خرنــد و بــه دوســتان شــان نیــز پیشــنهاد و معرفــی مــی 

کننــد. 

از نظــر متخصصــان 70 درصــد از تصمیمــات تجــاری و مربــوط بــه کســب و کارتــان در موقــع خــود اشــتباه اســت. وقتــی کــه یــک 

تاجــر تــازه کار باشــید حتــی اغلــب بیشــتر از ایــن هــم مرتکــب اشــتباه خواهیــد شــد. ایــن بــرای کارفرمــا غیــر معمــول نیســت 

کــه در آغــاز کارش 90 درصــد اوقــات مرتکــب اشــتباه شــود. 

بایــد بســیار منضبــط و مقیــد و قانــون منــد باشــید تــا بتوانیــد ایــن احتمــال را بدهیــد کــه بهتریــن فرضیــات و عقایدتــان ممکــن 

ــع و  ــا وجــود ایــن اگــر بخواهیــد میــزان ایــن اشــتباهات و ضــرر و خســارات خــود را کــم کنیــد و مناب اســت اشــتباه باشــد. ب

ذخایــر خــود را دوبــاره بــه ســوی ارائــه خدمــات مــورد نیــاز و عالقــه و خواســت مشــتریان هدایــت نماییــد بایــد از ایــن انضبــاط 

و قانــون منــدی برخــوردار باشــید. 

ــان  ــان و محصــوالت و خدمــات جدیدت ــه آینــده کاریت ــد ب ــود، شــما بای ــرای شــروع در همــه امــور تجــاری بایــد خــوش بیــن ب ب

معتقــد باشــید. شــما بایــد آن قــدر بــه بــازار کارتــان اعتقــاد داشــته باشــی کــه مشــتاق باشــید در امــور مالــی ریســک کنیــد و 

ســاعت هــا و هفتــه هــا و حتــی ســال هــای زیــادی را بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف تجــاری و کاری خــود صــرف کنیــد و همــه ایــن 

هــا را بــا هیــچ تضمینــی بــرای موفقیــت انجــام دهیــد. 

در واحــد کاری خــود شــما بایــد محتــاط باشــید و واقــع گــرا و هدفمنــد باقــی بمانیــد. اعتمــاد بیــش از حــد بــه خــود در کار و 
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ــی و حتــی ورشکســتگی شــود. تجــارت مــی توانــد ســبب اشــتباهات کار و خســارات مال

شما باید بهترین باشید

بــه دلیــل ایــن کــه طبیعــت رقابــت تــان جســورانه و مصمــم اســت بــرای ایــن کــه بتوانیــد فقــط نجــات و بقــاء یابیــد بایــد خــود را 

عــادت دهیــد کــه ماننــد و یــا بهتــر از رقبایتــان باشــید. در مجمــوع رقبایتــان زمانــی کــه صبــح از خــواب بــر مــی خیزنــد بــه ایــن 

فکــر مــی کننــد کــه چطــور شــما را از چرخــه تجــارت خــارج کنیــد. آن هــا مــی خواهنــد کــه مشــتریان و فــروش شــما را تصاحــب 

کــرده و بــه میــزان شــما ســود کننــد. آن هــا مــی خواهنــد بــه هــر میزانــی کــه مــی تواننــد کار شــما را تصاحــب کننــد. بــرای ایــن 

کــه بتوانیــد احتمــاالت موفقیــت را در چنیــن رقابــت هایــی افزایــش دهیــد بایــد هــر کاری کــه مــی دانیــد بکنیــد تــا ایــن فکــر 

را از ســر آنــان بیــرون بــرود. 

زمانــی کــه تــازه وارد کســب و کار و تجارتــی مــی شــوید بایــد خــود را ملــزم کنیــد کــه تکالیــف خــود را کامــل و از قبــل انجــام 

دهیــد. قبــل از ایــن کــه دســت بــه کار شــوید یــک برنامــه کامــل کاری خلــق مــی کنیــد و از آن بــه بعــد هــر ســال تــالش مــی 

کنیــد تــا آن را بــه روز کنیــد. انضبــاط بــرای برنامــه ریــزی از پیــش مــی توانــد تفــاوت میــان فــرد موفــق و شکســت خــورده را 

بیــان کنــد.

با فرضیات خود مبارزه و رقابت کنید

 Peter ــه ــور ک ــان ط ــتند. هم ــه هس ــن گون ــان ای ــتین ش ــکل نخس ــل در ش ــا حداق ــد ی ــی کنن ــاری کار نم ــای تج ــده ه ــتر ای بیش

Drucker گفــت " فرضیــات اشــتباه در ریشــه هــر شکســتی جــای مــی گیرنــد " علــت اصلــی شکســت در تجــارت و حرفــه ایــن 

ــی  ــد. آن هــا تصــور م ــوده نشــده ان ــه آزم ــد ک ــی کنن ــه م ــی تکی ــه فرضیات ــط ب ــران فق ــا مدی ــان مشــاغل و ی ــه صاحب اســت ک

کننــد کــه محصــول یــا خدمــت شــان از دیگــران بهتــر اســت و ایــن کــه مــی تواننــد مقــدار کافــی از آن محصــوالت و خدمــات را 

بفروشــند و ســود و درآمــد کافــی کســب کننــد. عــالوه بــرآن تصــور مــی کننــد کــه ایــن ســود حاصــل از فــروش آن قــدر کالن 

و چشــم گیــر اســت کــه مــی تــوان آن را در راه جــذاب تــری بــرای ســرمایه گــذاری در پــول و زمــان نســبت بــه راه هــای دیگــر 

دانســت. مــی تــوان همــه ایــن فرضیــات را بــا دقــت قبــل از هــر اقدامــی آزمــود.

برگرفته از گتاب بهانه تراشی ممنوع نوشته برایان تریسی

زمان ................... دقیقه 

)wpm( ................ سرعت
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Jump روش    

تــو ایــن روش بایــد بتونــی جاهــای مهــم یــه متنــو بــا مطالعــه توســط چشــمات پیــدا کنــی و از روی ایــن کلمــات مهــم بــدون در 

نظــر گرفتــن حــروف اضافــه و توضیحــات زیــاد عبــور کنــی و مفهــوم کلــی و نــکات مهــم اون متنــو از ایــن روش اســتخراج کنــی.

می شه یه جورایی گفت که تمرن همسایگی کلی واژه ها پیش نیاز برای این تمرینه.

این تمرین می تونه سرعت تو رو در مطالعاتت تقریبا دو برابر کنه.

حــاال تمریــن زیــر رو تــوی 120 ثانیــه انجــام بــده و ســرعتت رو انــدازه بگیــر و درضمــن ســعی کــن حــدود 50 الــی 70 درصــد 

درک مطلــب هــم داشــته باشــی.

# تمرین 

ساختار مغز و سلول های آن 

دومیــن و جدیدتریــن خصیصــه اطالعاتــی در مــورد مغــز توســط پروفســور ))پیوتــر آنوفیــن(( کشــف شــده اســت و او از پیــروان 

عقایــد روانشناســی ))پاولــو(( مــی باشــد.

قــرن هــا بــود کــه مــردم بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه مغــز از ســه قســمت و نیــم و مــوادی طوســی رنــگ تشــکیل شــده اســت. 

بــا پیشــرفت علــم و اختــراع میکروســکوپ محققــان متوجــه شــدند کــه ســطح بیرونــی مغــز چیــن و چــروک بیشــتری نســبت بــه 

ســطح درونــی اش دارد و پیچیدگــی موجــود در آن در ســطح بیرونــی آن بیشــتر مــی باشــد. 

مغــزی کــه هــم اکنــون مــی شناســیم ترکیبــی از هــزاران عصــب پیچیــده و رگ هــای خونــی اســت. همانطــوری کــه میکروســکوپ 

پیشــرفت مــی نمــود، دانســته هــای مــا نیــز بــا ایــن علــم پیشــرفت کــرد و اطالعــات دقیــق تــری را در اختیــار انســان قــرارداد. 

ابتدایــی تریــن مــوردی کــه در اختیــار مــا قــرار دارد ایــن اســت کــه مغــز از هــزاران ســلول عصبــی بــا نــام ))نــرون(( تشــکیل 

شــده اســت. 

بعــد هــا دانشــمندان متوجــه شــدند کــه هــر ســلول عصبــی مغــز ماننــد یــک هشــت پــا مــی باشــد کــه دارای یــک مرکزیــت خــاص 

بــه نــام ))نوکلئــون(( مــی باشــد و تعــداد بــی شــماری از شــاخک هــای حســی از هــر طــرف ، ))نوکلئــون(( را محاصــره کــرده انــد. 

در ادامــه ی ایــن تحقیقــات فــوق العــاده ، دانشــمندان متوجــه شــدند کــه در انتهــای هــر شــاخک دریافــت کننــده ی حســی ، 

برجســتگی هــای ریــزی وجــود دارنــد کــه حســاس تــر از ســایر قســمت هــای آن مــی باشــند. امــا ایــن پایانــه هــا از تمــام جهــت 

هــای موجــود قادرنــد احساســات را دریافــت کننــد. 
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در ایــن مرحلــه علــم تــا جایــی پیشــرفت نمــود کــه دانشــمندان قــادر بودنــد تعــداد ســلول هــای مغــز را تخمیــن بزننــد کــه بــه 

تنهایــی مغــز 10000000000 نــرون دارد.

تــا مــدت هــا قبــل تصــور مــی شــد کــه افــراد تیزهــوش و متفکــر دارای مغــزی بــا تعــداد نــرون هــای بیشــتری هســتند امــا ایــن 

بــاور خیلــی زود اشــتباه اعــالم شــد زرا بعدهــا متوجــه شــدند کــه افــراد زیــادی هســتند کــه مغــز بزرگــی دارنــد امــا تیزهــوش 

و متفکــر نیســتند. از طرفــی دیگــر افــرادی هســتند کــه مغــز کوچکــی دارنــد امــا از نظــر ظرفیــت درک و فهــم در حــد بســیار 

باالیــی هســتند.

ــز نمــی گرفــت. او تصــورات  ــا از قســمت چــپ مغ ــد خــود را تنه ــدان مشــهور ، عقای ــرت انشــتین(( فیزیکــدان و ریاضی ))آلب

بســیار زیــادی در رابطــه بــا جهــان و توانایــی ریاضــی داشــت کــه توســط تصــورات روحــی خــود آنهــا را بــه دنیــای اطــراف ابــراز 

مــی نمــود.

))دانشــمندان کشــف نمودنــد کــه هــر مغــز از 10000000000 ســلول مغــزی تشــکیل شــده اســت کــه هــر کــدام از ایــن 

ســلول هــا شــکلی هماننــد یــک هشــت پــا دارنــد کــه گیرنــده هــای حســی بیشــماری در انتهــای بــازوان ســلول هــا مســتقر شــده 

انــد.((

ارتباطات و راه های ارتباطی مغزتان 

پروفســور ))آنوفیــن(( از اولیــن افــرادی بــود کــه بیــان کــرد تعــداد ســلول هــای مغــز در قســمت فهــم افــراد موثــر نمــی باشــد 

بلکــه قــدرت گیرایــی ســلول هــای گیرنــده هــا بــه اعصــاب اصلــی انســان متصــل مــی باشــد و توســط ارتباطــات الکتروشــیمیایی 

فضــای ارتباطــی را بــرای خــود بــه وجــود مــی آورنــد. بنابــر پیشــرفت هــای او ))آنوفیــن(( متوجــه شــد کــه هــر مغــز ارتبــاط 

درونــی خاصــی دارد کــه تمامــا توســط پایانــه هــای عصبــی نــرون هــای ســلول هــای مغــز کنتــرل مــی شــوند. 

او در آخریــن ســال هــای عمــرش موفــق شــد تعــداد ســلول هــای مغــز را بــه دســت آورد و راه هــای موجــود در آن را محاســبه 

نمایــد. او بــه عنــوان دانشــمند تاکیــد داشــت کــه ایــن تخمیــن قابــل تفغییــر اســت و آخریــن نظریــه اش ایــن بــود کــه تــا  کنــون 

هیــچ انســانی بــدون فعالیــت کامــل مغــزی زنــده نبــوده اســت. تحقیقــات او باعــث شــده اســت کــه امــروزه دانشــمندان بســیاری 

عالقــه منــد باشــند تــا  در ایــن زمینــه ی خــاص تحقیــق نماینــد. 

ظرفیت نا محدود ؟

یافتــه هــای ))اســپری((، ))ارنســت(( و دیگــران در مــورد توانایــی هــای هنــری و آکادمیــک و تحقیقــات ))آنوفیــن(( ر مــورد 

محدودیــت هــای ذهنــی مــا بــرای شــکل ادن بــه الگوهــای ارتباطــی متغیــر در مغــز انســان بســیار موثــر بــوه اســت. زیــرا هــر 
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فــردی مشــخصات و توانایــی هــای خــاص خــد را دارد و بــه روش خــاص خــود فعالیــت مــی نمایــد. 

پیشرفت توانایی باهوشی 

در حــال حاضــر مــی دانیــم کــه هــوش در انســان هــای گوناگــون پیشــرفت مــی نمایــد و مــورد بهبــود قــرار مــی گیــرد و ایــن 

ــی کــه ســعی داشــتند تولیــدات  ــرای مثــال شــرکت هــای تولیــد کننــده ســاعت زمان ــد ب خصیصــه انســان پیشــرفت مــی نمای

جدیــدی داشــته باشــند در هــر تولیــد اشــکاالت محصــول قبلــی را برطــرف مــی نمودنــد و طــرح جدیــدی را در نظــر داشــتند. 

تــا جایــی کــه متفکــران ایــن شــرکت تصمیــم گرفتنــد تمــام شــرکت هــای انگلیســی را سرشــماری نماینــد کــه کــدام ک از آنهــا 

بــرای تولیــدات و طــرح هــای اجرایــی خــود، وقــت و انــرژی مناســب بــا محصــول تولیــد شــده شــان را صــرف  مــی نماینــد. بعــد 

از تحقیقــات گســترده ای آنهــا متوجــه شــدند کــه 80 درصــد شــرکت هــا رســیدگی الزم را در ایــن زمینــه دارنــد و برنامــه ای 

تنظیــم شــده ای را بایــد ایــن امــر مــی کــرده انــد و تنهــا ده درصــد شــرکت هــا ســرمایه هــای الزم را بــرای انجــام  ایــن امــور 

در اختیــار ندارنــد. 

ایــن تحقیقــات ثابــت کردنــد کــه در کشــور هــای پیشــرفته اصــال ســرمایه و هزینــه هــای مالــی اهمیــت چندانــی ندارنــد بلکــه 

چیــزی کــه مهــم اســت نیــروی فکــری و اندیشــه هــای نــو و قــوی اســت کــه باعــث پیشــرفت و درآمــد هــای قابــل توجــه مــی 

شــود. 

بنابــر همیــن اصــول، کمیتــه المپیــک بیــن المللــی تیمــی تشــکیل اده اســت کــه بــای در هــر رشــته ای الزامــا 30 درصــد وقــت 

و انــرژی افــراد صــرف فعالیــت هــای ذهنــی شــود و 70 درصــد نیــروی باقــی مانــده بایســتی صــرف فعالیــت هــای ورزشــی و 

تمرینــات شــود.

در حالــت دیگــر یــک شــرکت ســاخت و تولیــدات کامپیوتــری بــه تنهایــی بیــش از چنــد میلیــون دالر هزینــه نمــوده اســت تــا 

کارمنــدان خــود را از نظــر ســطح آموزشــی و کارایــی بهبــود بخشــد و آنــان را کارآمــد تــر بــه بــازار کار ارائــه دهــد. 

اولیــن شــخصی کــه مــدرک تعییــن ســطح هــوش را دریافــت نمــود دکتــر ))لوئیــس آبرتــو ماچــادو(( بــود کــه توانســت مــدرک 

ارتقــاء ســطح ذهنــی انســان را بــه خــود اختصــاص دهــد و قــدرت تشــخیص ایــن توانایــی را در افــراد دیگــر نیــز بــه دســت 

آورد.

ــط  ــه محی ــبت ب ــان نس ــی انس ــه اگاه ــت ک ــن اس ــد ای ــم کنن ــا تفهی ــه م ــد ب ــد دارن ــان قص ــا کارهایش ــراد ب ــن اف ــه ای ــی ک پیام

اطرافــش بســیار مهــم اســت و افــراد در هــر وضعیتــی کــه هســتند بایــد بتواننــد آگاهــی و توانایــی ذهــن خــود را افزایــش 

ــوند.  ــرفت آن ش ــث پیش ــد و باع دهن
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مغز سطحی و زیرین شما

محیــط دیگــری کــه اخیــرا دانشــمندان موفــق بــه کشــف آن شــده انــد ناحیــه ی بزرگــی حــد فاصــل مغــز باالیــی و پایینــی انســان 

اســت کــه ظرفیــت هــا و توانایــی هــای خــاص خــود را کــه بســیار چشــمگیر اســت، دارا مــی باشــد.

مغــز باالیــی ذهــن اجتماعــی انســان، ذهــن آگاه، مغــز جدیــد، مغــز متفکــر و از نظــر علــم پزشــکی ))قشــر متفکــر مغــز(( نامیــده 

مــی شــود و درســت مثــل صفحــه پــر چیــن و چروکــی کــه روی ســطح مغــز مرکــزی را پوشــانیده اســت، در نظــر گرفتــه مــی شــود. 

ظاهــرا مغــز باالیــی مراحــل تکامــل طوالنــی تــری را گذرانــده اســت و فضــای بیشــتری از جمجمــه را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. 

تحقیقــات پــی در پــی انســان نشــان داده اســت کــه بیشــترین تغییــرات مغــزی در انســان هــا، وال هــا و دلفیــن هــا رخ داده 

اســت. 

مغز سطحی شما بیشتر مسئولیت فعالیت های ذهنی را برعهده دارد. 

خــوب اســت بدانیــد کــه وقتــی مــا بــه نیمکــره چــپ یــا راســت مغزمــان توجــه مــی کنیــم، در واقــع بــه همــان چــپ یــا راســت 

مغــز ســطحی خــود اشــاره مــی نماییــم. 

ذهــن درونــی شــما، ذهــن نــاآگاه تــان نامیــده مــی شــود. ذهــن فرســوده، فرمانبــردار، ذهــن غریــزی و حســی نیــز از دیگــر نــام 

هایــی اســت کــه بــا آن شــناخته مــی شــود. 

بســیاری از فعالیتهــای آشــنا کــه بــدون آگاهــی انســان انجــام مــی گیــرد شــامل فعالیــت هایــی همچــون کنتــرل درجــه حــرارت 

بــدن، تنظیــم فشــارخون، تعــادل مــواد شــیمیایی، ذخیــره بعضــی از اطالعــات، عمــل گــوارش و غیــره اســت کــه بــر عهــده ایــن 

قســمت عصبــی مــی باشــد.

ــیار  ــع بس ــه طب ــما ب ــی ش ــن درون ــده دارد. ذه ــات را برعه ــل احساس ــرل کام ــی، کنت ــتم عصب ــمت از سیس ــن قس ــن ای در ضم

ــت.  ــر اس ــان ت ــت بســیار نمای ــن خصوصی ــات ای ــی باشــد و در برخــی از حیوان ــر از ذهــن خارجــی م ــی ت ابتدای

تــا ســال 1970 تصــور مــی شــد کــه ذهــن درونــی و بیرونــی از نظــر ســاختار بســیار متفــاوت مــی باشــند و از نظــر عملکــرد بــه 

صــورت مجــزا عمــل مــی نماینــد و ذهــن بیرونــی هیــچ کنترلــی بــر اعمــال غیــر ارادی مغــز درونــی نــدارد. خصوصــا آنهایــی کــه 

بــه عملکــرد انــدام هــای بــدن ارتبــاط دارنــد. 

در مــاه مــارس 1970 یــک بودایــی هنــدی بــه نــام )) ســوآمی رامــا (( از مرکــز تحقیقــات محققــان در ))کانــزاس(( دیــدن کــرد 

و از تحقیقــات افــراد گوناگونــی اطــالع پیــدا نمــود و متوجــه شــد کــه بعضــی از متفکــران در مــورد رویاهــا و ذهنیــات انســان 
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تحقیقاتــی انجــام داده انــد و موفــق شــده انــد کــه بــه اطالعاتــی در مــورد کنتــرل جســم توســط ذهــن، دســت یابنــد.

مهــم تریــن ایــن تحقیقــات مقاالتــی بــود کــه ))ســوآمی(( در رابطــه بــا امــواج مغــز، تنفــس، ظرفیــت غشــاء بــدن، مقاومت پوســت، 

خصوصیــات شــنوایی، حرکــت خــون و درجــه حــرارت ارائــه نمــود.

برگرفته از کتاب نیروی نبوغ مثبت نوشته تونی بوزان 

زمان .......................... دقیقه 

)wpm( ....................... سرعت

    روش کرکره

کرکره روشیه که باعث حوزه دیدت بهتر بشه.

تو این روش یه خط راست یا نقطه یا شکل های جداکننده ای وجود دارد ، که باید چشمتو روی اون خط حرکت بدی و از باال 

چشمتو به سمت پایین بیاری  و سعی کنی که کلمات و یا اعداد کنار آن را بدون حرکت چشم به چپ و یا راست تشخیص 

بدی.

16                             23                                                                  

20                             18                                                                  

 30                             25                                                                  

39                             37                                                                  

15                             46                                                                  

27                             20                                                                  
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34                               23                                                                 

 46                                    36                                                               

 97                                          77                                                            

87                                                 88                                                        

65                                     43                                                              

87                             78                                                                  

96                                     69                                                              

73                                             16                                                          

75                                     93                                                              

12                             63                                                                  

                                                   سیب                                                       سوپ

                                                 پیراهن                                                      شلوار 

                                                 خودکار                                                       اتود  

                                                 هلو                                                            نارنجی 
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                                               نارنگی                                                         انجیر 

                                              کامپیوتر                                                       رایانه 

                                               حافظه                                                           ذهن 

                                              موزیک                                                          نقاشی 

                              سبزه عید                                                                               ماهی قرمز

                            خورشید تابان                                                                          سرمای زمستان

                            سیب سرخ                                                                               صدای گوسفند

           توپ بازی بچه ها                                                                                                  ساختمان سازی حرفه ای

          صدای خش خش برگ ها                                                                                       زوزه شبانه گرگ ها  
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آزمون تندخوانی 4 
برای این متن 120 ثانیه زمان داری.

تاریخچه حافظه 

دوران ترجمه - قرن هجدهم 

یکــی از اولیــن متفکــران قــرن هجدهــم کــه تاثیــر قابــل توجهــی بــر علــم و نظــرات ))نیوتــن(( داشــت، ))دیویــد هارتلــی(( بــود. 

کســی کــه تئــوری جنبــش فکــر انســان را پایــه گــذاری نمــود. 

ــرد کــه ایــن  ــی در مغــز صــورت مــی گی ــی(( پیشــنهاد کــرد کــه تحریکات ــه، ))هارتل ــی تحقیقــات ))نیوتــن(( در ایــن زمین در پ

ــد شــکل مــی گیرنــد.  حــاالت قبــل از تول

توصیــف علــم نویــن از احساســات بــه ایــن گونــه اســت کــه احساســات انســان بــه قســمت هــای متفاوتــی تقســیم مــی شــود : 

نــوع، مــکان و راهنمایــی. 

ــن  ــر همی ــا اگ ــردد. ام ــی گ ــاز م ــود ب ــی خ ــطح معمول ــه س ــریعا ب ــکات س ــد، تحری ــات جدی ــط احساس ــری توس ــر پذی ــد از تاثی بع

ــرای انســان رخ دهــد، تحریــک پذیــری زمــان بیشــتری طــول مــی کشــد کــه مجــددا اتفــاق بیفتــد. ایــن  احساســات مجــددا ب

ــی شــود.  ــت م ــرای ذهــن انســان ثاب ــادآوری ب ــوع ی ــی باشــد و وق ــی م ــک ســطوح قبل ــا نتیجــه ی تحری ــی در انته توال

از دیگــر متفکــران ایــن قــرن مــی تــوان از ))زانوتــی(( نــام بــرد. کســی کــه بــرای اولیــن بــار فشــار ارتبــاط الکتریکــی مغــز بــا 

ــا تاثیــر  ــز بونــت(( کســی اســت کــه نظریــه ))هارتلــی(( را در ارتبــاط ب عملکــرد مغــز را عنــوان نمــود و همچنیــن آقــای ))چارل

پذیــری فیبرهــای عصبــی ادامــه داد تــا اینکــه بــه نتیجــه مطلوبــی رســید و کمــک بســزایی بــه پیشــرفت ایــن علــم نمــود. 

تئــوری کــه ایــن اندیشــمندان ارائــه دادنــد بســیار پیچیــده تــر از تئــوری هایــی بــود کــه در قبــل وجــود داشــت، زیــرا آنهــا بــا 

اســتفاده از پیشــرفت علمــی در زمینــه دیگــر اعضــای بــدن انســان نظریــات خــود را ارائــه داده بودنــد کــه در نتیجــه بســیار 

موثــر واقــع شــد و ایــن تداخــل اطالعــات پزشــکی، پیــش زمینــه ای بــرای تئــوری هــای مــدرن قــرن نوزدهــم شــد. 

قرن نوزدهم

ــا قــرن  ــان باســتان ت ــا پیشــرفت هــای قابــل توجهــی کــه در علــم روانشناســی اتفــاق افتــاد، بســیاری از عقایــدی کــه از یون ب

ــدن انســان رخ داد. ــه و بیولوژیــک ب ــن زمین ــود، منســوخ شــد و تــالش گشــترده ای در ای ــد ب نوزدهــم مــورد تایی

))پروچســکا(( بــا قاطعیــت تمــام نظریــه ی کهولــت روح انســان را بــا افزایــش ســن رد کــرد و اعتقــادی بــه آن نداشــت و بیــان 
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نمــود کــه ایــن نظریــه هیــچ پایــه و اســاس علمــی نــدارد و هیــچ شــواهد و مدارکــی موجــود نمــی باشــد تــا ایــن نظریــه را ثابــت 

کنــد. 

ــا   او اینگونــه بیــان نمــود کــه ذهــن محــدود انســان کــه در جمجمــه ســر محصــور شــده اســت اگــر فعالیــت نداشــته باشــد ب

گذشــت زمــان تحلیــل مــی رود و کوچــک تــر مــی شــود و قابلیــت هــای اولیــه ی خــود را از دســت مــی دهــد. 

تنهــا در همیــن پنجــاه ســال اخیــر بــه ایــن نکتــه پــی بردنــد کــه بهتریــن جایــی کــه مغــز مــی توانســت آنجــا باشــد همــان کاســه 

ســر اســت کــه کــه بهتریــن مــکان بــرای اســتقرار مغــز مــی باشــد. 

تئوری های مدرن 

پیشــرفت هــای جدیــدی کــه در زمینــه ی مطالعــه ی حافظــه رخ داده اســت، تماما وابســته به علوم انســان شناســی و روانشناســی 

مــی باشــد. جــدا از ایــن دانســته هــا، روانشناســان و متفکــران بیشــماری ایــن نظریــه را تاییــد نمــوده انــد کــه حافظــه در قشــر 

طبیعــی مغــز قــرار دارد. بــه هــر حــال امــروزه جــای صحیــح قــرار گرفتــن حافظــه، وظیفــه ســختی را بــر عهــده مــا مــی گــذارد کــه 

بــا توجــه بــه ازاطالعــات موجــود مــی بایســت عملکــرد ذهــن مــان را در نظــر داشــته باشــیم. 

تفکــرات صحیــح در مــورد حافظــه و عملکــرد آن توســط ))هرمــن الینگیــوس(( ارائــه شــد. تئــوری ایــن چنیــن بــود کــه ذهــن 

چرخــه ای را هنــگام یــادآوری و فراموشــی طــی مــی کنــد تــا بتوانــد اطالعــات ذخیــره شــده اش را بــرای خــودش قابــل دسترســی 

ســازد. 

تحقیقات و تئوری ای موجود را می توان به سه قسمت اصلی طبقه بندی نمود : 

1- فعالیت برای اثبات اصول بیوشیمیایی حافظه 

2- تئــری کــه پیشــنهاد مــی کنــد ذهــن قــادر اســت فعالیــت هــای شــیمیایی را در آن واحــد انجــام دهــد و بــرای هــر کــدام بایــد 

فعالیــت هــا را از هــم مجــزا نمــود.

3- فعالیت های ))ویلدر پنفیلد(( در زمینه فعالیت های مغزی.

تحقیقــات پیرامــون اســاس بیوشــیمیایی حافظــه پــس از ســال 1950 توســط ))هایــدن(( آغــاز شــد. ایــن تئــوری عنــوان مــی 

داشــت کــه RNA )اســید ریبونوکلئیــک(، یــک مجموعــه مولکولــی اســت و ماننــد یــک میانجــی شــیمیایی بــه حافظــه خدمــت مــی 

کنــد.

ــی انســان مــی  ــد و مســئول وراثــت ژن ــه وجــود مــی آی ــو نوکلئیــک( ب ــدن RNA براســاس DNA )اســید دی اکســی ریب در ب

باشــد. بــه طــور مثــال ایــن DNA اســت کــه تصمیــم مــی گیــرد چشــمان شــما آبــی باشــد یــا قهــوه ای.
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در حالیکــه تحقیقــات در زمینــه ی حافظــه پیشــرفت نمــوده اســت، تئــوری هــای دیگــری هــم موجــود مــی باشــد کــه تاکیــد مــی 

نمایــد دیگــر تحقیــق نمــودن در زمینــه حافظــه و قــدرت هــای آن کافــی اســت و بایــد تمرکــز بیشــتری در زمینــه فراموشــی و 

فرآینــد آن داشــته باشــیم و بــه دلیــل محــل قــرار گرفتــن ایــن دو نیــرو، بــه انــدازه ی تعــادل، هــم یــادآوری انجــام مــی دهیــم 

و هــم فراموشــی برایمــان اتفــاق مــی افتــد. 

بطــور مثــال شــاید شــما اخساســات مختلفــی را در زمینــه بــه یــاد آوردن شــماره تلفنــی کــه تــازه بــه شــما داده شــده اســت، 

تجربــه کــرده باشــید.

ــه شــاید شــما از نظــر  ــه حــاالت روحــی شــما دارد ک ــن اتفاقــات بســتگی ب ــام ای ــه تم ــن اســت ک ــه وجــود دارد ای ــی ک موقعیت

ــید. ــته باش ــی داش ــرای فراموش ــتری ب ــی بیش ــه آمادگ ــت حافظ ــات و ظرفی روحی

شــاید در مــدت زمــان طوالنــی تــری ایــن فراموشــی هــا کمتــر اتفــاق بیفتــد و اطالعــات بــا زمــان بیشــتری فرصــت داشــته باشــند 

کــه در ذهــن جایگزیــن شــوند و بــرای ســال هــا در ذهــن باقــی بماننــد و حتــی شــاید ایــن اتفــاق تــا آخــر عمــر فــرد مــورد نظــر 

طــول بکشــد. 

در تحقیقــات بیشــماری کــه بــرای تخمیــن درصــد فراموشــی انســان توســط دکتر))ویلــدر پنفیلــد(( جــراح کلینیــک انجــام شــده 

اســت، بــه نتایــج قابــل توجهــی دســت یافتــه انــد. او در افــرادی کــه بــه بیمــاری صــرع مبتــال بودنــد، )جــا بــه جایــی قســمت هــای 

بســیار کوچــک مغــز( بــرای بهبــود ایــن وضعیــت و جلوگیــری از حمــالت احتمالــی، ابتــدا ســعی نمــود جراحــی خــود را بــه صــورت 

بــاز بــر روی مغــز انســان انجــام دهــد، بــه صورتــی کــه بــا اســتفاده از الکترودهــای ریــزی ســعی داشــت سیســتم عصبــی آن 

شــخص را بهبــود بخشــد. او تجربــه ایــن جراحــی را در مقالــه ای توصیــف نمــوده اســت. 

))پنفیلــد(( متوجــه شــد کــه بــا تحریــک غشــاءعصبی مغــز، پاســخ انعــکاس ایــن تحریــک را در اعضــای دیگــر بــدن خواهــد دیــد. 

او بــا تجربیاتــی کــه از ایــن آزمایــش بــه دســت آورد، توانســت مطالعــات خــود را بــر روی دیگــر انــدام هــای بــدن انســان کامــل 

نمایــد و عملکــرد او در ایــن زمینــه موجــب شــد تــا او اطالعاتــی در مــورد انتخــاب رنــگ هــا، نیــروی حرکتــی و ظرفیــت احساســی 

بــه دســت آورد. 

عالقــه خــاص او در زمینــه تحریــک الکتریکــی ســلول هــای عصبــی بــدن باعــث شــد پیشــرفت قابــل توجهــی در زمینــه یــادآوری 

اطالعاتذخیــره شــده در مغــز بــه وجــود آیــد و ظرفیــت هــای وجــودی مغــز انســان را تــا حــد بســیار باالیــی ارتقــاء دهــد. 

 عــالوه بــر ایــن تحریــک ســلول هــای عصبــی باعــث تحریــک ســلول هــای نگهدارنــده مغــز هــم مــی شــود. بــه طــوری کــه بــا یــک 

شــوک عصبــی ســلول هــای دیگــر مغــز هــم ظرفیــت هــای خــود را آشــکار مــی نماینــد تــا جایــی کــه بعــد از یــک شــوک الکتریکــی 
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قــدرت یــادآوری خاطــرات انســان بســیار افزایــش مــی یابــد و مســائل گذشــته را بــه خوبــی بــه یــاد آورد. 

او بــر ایــن بــاور بــود کــه انســان تمــام اتفاقاتــی را کــه بــه صــورت آگاهانــه برایــش رخ مــی دهــد، بــه راحتــی بــه یــاد مــی آورد و 

ایــن قــدرت را خواهــد داشــت کــه دوبــاره آنهــا را کامــال واضــح بــرای خــود مــرور نمایــد. البتــه ایــن نکتــه را هــم در نظــر داشــته 

باشــد کــه خاطــرات اتفــاق افتــاده بــرای انســان بــا گذشــت زمــان در قســمتی از ذهــن جاســازی مــی شــوند کــه هــر چــه زمــان 

بیشــتری از ایــن حالــت بگــذرد، یــادآوری بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد تــا رخ دهــد. 

ایــن حالــت توضیــح داده شــده، دقیقــا توصیــف عمــل جدیــد نمــودن اطالعــات مــی باشــد. اگــر بــه عقــب بازگردیــد و تاریــخ را 

مــرور نماییــد، مــی بینیــد کــه درک صحیــح از یــادآوری بــه بیســت و پنــج قــرن پیــش بــاز مــی گــردد و از آن موقــع تــا بــه حــال 

بیــش از دو هــزار ســال اســت کــه مــی گــذرد و در ایــن ســال هــا در زمینــه ی تفکــرات در مــورد حافظــه و روح انســان و ذهنیــت 

وجــود قــوه ی اراده در ضمیــر انســان پیشــرفت هــای زیــادی شــده اســت، امــا بــاز هــم در ابتــدای راه هســتیم و امــروز مطالــب 

جدیدتــر و مهــم تــری درک مــی شــود و مقــاالت جدیــدی بــه چــاپ مــی رســد کــه باعــث درک عمیــق تــر مــا از زندگــی مــی شــود.

برگرفته از کتاب نیروی نبوغ مثبت نوشته تونی بوزان 

زمان ............................................. دقیقه                                       

)wpm( .............................................. سرعت 
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# سواالت 

1- کدام یک از افراد زیر جزو متفکران قرن هجدهم نمی باشد؟

الف( هارتلی 

ب( نیوتن

پ( بونت 

ت( پروچسکا

2- )) ایــن تئــوری ای کــه RNA )اســید ریبونوکلئیــک(، یــک مجموعــه مولکولــی اســت و ماننــد یــک میانجــی شــیمیایی بــه حافظــه 

خدمــت مــی کنــد.(( توســط چــه کســی بیــان شــد؟

الف( هارتلی 

ب( هایدن 

پ( پنفیلد 

ت( هرمن الینگیوس

3- کدام از متفکران زیر نظریه کهولت روح انسان با افزایش سن را رد کرد؟

الف( پروچسکا

ب( هارتلی 

پ( پنفیلد 

ت( بونت 

4- کدام یک از جمالت زیر درست نیست؟

الــف( هرمــن النگیــوس ذهــن چرخــه ای را هنــگام یــادآوری و فراموشــی طــی مــی کنــد تــا بتوانــد اطالعــات ذخیــره شــده اش را 

بــرای خــودش قابــل دسترســی ســازد. 

ــی و  ــان شناس ــوم انس ــه عل ــته ب ــا وابس ــت، تمام ــه رخ داده اس ــه ی حافظ ــه ی مطالع ــه در زمین ــدی ک ــای جدی ــرفت ه ب( پیش

ــی باشــد. روانشناســی م

پ( تحریک سلول های عصبی باعث تحریک سلول های نگهدارنده مغز هم می شود.

ت( کسی که تئوری جنبش فکر انسان را پایه گذاری نمود، دیوید هارتلی نبود.
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5- تحقیقات پیرامون اساس بیوشیمیایی حافظه پس از سال 1950 توسط ......... آغاز شد.

الف( هارتلی 

ب( هایدن 

پ( هرمن الینگیوس 

ت( هیچ کدام

# پاسخ 

سوال 1 - گزینه ت

سوال 2 - گزینه ب

سوال 3 - گزینه الف

سوال 4 - گزینه ت                                                                                                           

سوال 5 - گزینه ب
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در فصل روش های Advance تندخوانی با روش های زیر آشنا می شویم :

 S 1-روش

2- روش موج عمودی 

3- روش مارپیچ

4- روش کرکره 

که بعد از هر روش یک متن تمرین قرار گرفته تا بتونی هر چیزی رو که از اون روش فهمیدی، بتونی روی متن اجرا کنی.



S روش    

این روش هم مثل روش پرش نیاز به حوزه دید باالیی داره.

ــو  ــاری اون ــه S بــزرگ کشــیدی و بتونــی حــول خــط حــرف S کلمــات کن ــو ایــن روش تصــور کنــی کــه روی برگــه ات کال ی بایــد ت

ببینــی.

برای اینکه بتونی تو این تمرین تبحر پیدا کنی اول روی کل متنت با مداد به صورت کمرنگ S بکش.

# تمرین  

گاهی بدی ها، خوب و زشتی ها، زیبا می شوند

در طــول ســفرمان بــه آســیای شــرقی، بــا بیــش از ســیصد تاجــر و موســس و مدیــر در ســنگاپور بحــث و گفتگــو کردیــم. پــس از 

برگــزاری یکــی از جلســات و خالــی شــدن ســالن، آقایــی نــزد مــن آمــد و گفــت: نیــک، لطفــا بــه مــن کمــک کــن! او صاحــب و مدیــر 

ســه بانــک بــود و مــن نمــی دانســتم کــه چــر کمــک مــن نیــاز دارد. اوگفــت: دختــری دارم کــه چهــارده ســاله اســت. او هربــار 

خــود را در آینــه نــگاه مــی کنــد، تصــور مــی کنــد کــه زشــت تریــن دختــر دنیاســت. حــرف او همیشــه قلــب مــرا ماننــد شیشــه 

خــرد مــی کنــد. بــه نظــر مــن او زیباتریــن دختــر دنیاســت و مــن نمــی دانــم چطــور بایــد او را متقاعــد کنــم؟!

بــا چنــد جملــه ای کــه از زبــان آن مــرد شــنیدم، متوجــه شــدم کــه مشــکل اصلــی او چیست.مشــکل اصلــی او زیبایــی یــا زشــتی 

چهــره دختــرش نبــود، مشــکل اصلــی تمــام پدرهــا و مادرهــا ایــن اســت کــه طاقــت ندارنــد، فرزندشــان از مشــکلی رنــج ببــرد. 

او مــی خواســت ))مشــکل تنفــر از خــود(( فرزنــد خــود را برطــرف کنــد. 

ــا آن ســرگرم مــی  ــه یــک مســئله گیــر مــی دهنــد و خــود را ب ــه خاطــر نداشــتن هیــچ مشــکلی ب ــه او گفتــم: گاهــی افــراد ب ب

ســازند. فرزنــد شــما چــون هیــچ مشــکلی روحــی و جســمی مثــل مــن نــدارد، خــود را بــا زیبایــی خــود درگیــر کــرده و تصــور مــی 

کنــد آنقــدر کــه الزم اســت، زیبــا نیســت. او بایــد بدانــد کــه تمــام افــراد دنیــا بــا وجــود زیبایــی هایشــان زشــتی هــای فراوانــی 

دارنــد، امــا آنهــا را همانطــور کــه هســتند، پذیرفتــه انــد و از زندگــی خــود لــذت مــی برنــد، اگــر او مــرا مــی دیــد و یــا مشــکل 

مــرا داشــت، حتمــا بــه آنچــه کــه خداونــد بــه او داده، امیــدوار مــی شــود و تصــور مــی کنــد زیباتریــن دختــر روی زمیــن اســت. 

او بایــد یــاد بگیــرد کــه بــه جــای ضعــف هــا، نقــاط قــوت خــود را ببینــد و روی آنهــا تمرکــز کنــد. 

اکثــر کتــاب هــای مقــدس دربــاره اعتمــاد و عــزت نفــس توضیحــات فراوانــی ارائــه داده انــد. بســیارند پــدران و مادرانــی کــه 
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بــا وجــود دنیــا دنیــا عشــق و عالقــه بــه فرزنــدان خــود قــادر نیســتند بــه آنهــا یــاد دهنــد کــه چطــور خــود را دوســت بدارنــد و 

چشــم تیــزی بــرای دیــدن نقــاط قــوت خــود داشــته باشــند. 

حقیقــت هــم همینطــور اســت. اگــر مــا نتوانیــم خــود را بپذیریــم، دیگــران را هــم نمــی توانیــم آنطــور کــه هســتند، قبــول کنیــم 

و دوســت داشــته باشــیم و ایــن نتیجــه و حاصلــی جــز تنهایــی و ســرخوردگی نــدارد. 

روزی در جلسه ای با گروهی از نوجوانان از آنها پرسیدم : چه کسی دوست دارد که همین حاال با من دوست شود؟

بــرای آرام شــدن دل مــن، تمــام نوجوانــان حاضــر در جلســه دســت خــود را بــاال بردنــد. ســپس ســعی کــردم کــه بــا پرســش 

ســوال دیگــری دســت هــای آنهــا را پاییــن ببــرم. از آنهــا پرســیدم: مهــم نیســت کــه دوســت شــما نــه دســت دارد و نــه پــا؟

ناگهــان همــه بــه یکبــاره دســت خــود را پاییــن بردنــد و چنــد لحظــه ای ســالن را ســکوت فــرا گرفــت. مــن کــه مــی دانســتم بــرای 

نوجوانــی کــه ســاعت هــا وقــت خــود را روبــروی آینــه مــی گذراننــد تــا زیبــا و جــذاب شــوند و پــس از خــارج شــدن از خانــه 

جلــب توجــه کننــد، ظاهــر دوســت شــان هــم برایشــان بــا اهمیــت اســت. بنابرایــن آنهــا در دوســتی بــا مــن لحظــه ای تجدیــد نظــر 

کردنــد. بــرای نوجوانــان نــه بایــد چــاق باشــی، نــه الغــر، نــه خیلــی بلنــد و نــه خیلــی کوتــاه. 

از آنهــا پرســیدم چــون مــن پایــی نــدارم کــه جلــوی آینــه بــروم و دســتی نــدارم کــه بــا آن موهایــم را بــا روغــن هــای چربــی کــه 

بــه ســرتان مــی مالیــد، حالــت دهــم، در دوســتی بــا مــن شــک داریــد یــا دلیــل دیگــری داریــد؟ کســی جوابــی برایــم نداشــت و 

هــم چنــان همــه ذهــن خــود را زیــر و رو مــی کردنــد، تــا وانمــود کننــد، دلیــل دیگــری دارنــد.

برداشــت مــن از ســکوت آنهــا ایــن بــود کــه چــون مــن خــودم را برایشــان بــه بدتریــن شــکل توصیــف کــردم، آن هــا در دوســتی 

بــا مــن تجدیــد نظــر کردنــد. شــاید اگــر بــه دســت و پایــم اشــاره نمــی کــردم، آن هــا بــا بــی توجهــی بــه شــرایط فیزیکــی مــن 

دوســت مــی شــدند. 

مــدت هــا پیــش شــنیدم کــه در کــره جنوبــی درصــد خودکشــی میــان جوانــان و نوجوانــان بــه طــرز بــاور نکردنــی افزایــش یافتــه 

اســت. همــه مــی گفتنــد کــه بــه خاطــر حــاد شــدن مســئله افســردگی و نداشــتن تفریــح و مشــکالت شــغلی و مالــی افــراد بــه 

ویــژه نوجوانــان دســت بــه خودکشــی مــی زننــد.

بنابرایــن در زمســتان ســال 2010 بــه ســئول رفتــم و چــون در آنجــا ســه کلیســای بــزرگ وجــود داشــت، تصمیــم گرفتــم کــه 

در هــر ســه آنهــا جلســاتم را برگــزار کنــم. چنــد ســاعت قبــل از برگــزاری جلســه ناقــوس هــای کلیســا را بــه صــدا درآوردنــد 

و افــراد زیــادی بــه کلیســا آمدنــد. پــس از جمــع شــدن جمعیــت و پــر شــدن صندلــی هــا روی ســکوی کلیســا رفتــم. همــه بــا 

دیــدن مــن کــف مــی زدنــد و از تعجــب جیــغ مــی کشــیدند. اولیــن جملــه ای کــه بــه زبــان آوردم، ایــن بــود: خداونــد بــی هیــچ 
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منتــی مــا را دوســت دارد. مــا نیــز بــی هیــچ منــت و چشــم داشــتی خــود را دوســت بداریــم. اکثــر حاضــران سرشــان را پاییــن 

انداختنــد و بــه فکــر فــرو رفتنــد و مــن فهمیــدم کــه تیــرم بــه هــدف خــورده اســت و یــه مســئله ی ذهنــی آنهــا اشــاره کــرده ام. 

ــه آن عرضــه مــی داری. هرچــه بیشــتر  ــو ب ــو مــی دهــد کــه ت ــه ت ــه ادامــه دادم: زندگــی همــان را ب ــم را اینگون صحبــت های

بدهــی، بیشــتر دریافــت مــی کنــی. اگــر بــه زندگــی لبخنــد بزنــی، زندگــی و هرآنچــه کــه در آن اســت بــه تــو لبخنــد مــی زنــد. 

اگــر بــه زندگــی شــادی دهــی، زندگــی نیــز پاداشــی جــز شــادی برایــت نخواهــد داشــت. 

حــال اگــر بــه جــای عشــق، نفــرت باشــد، زندگــی بــه تــو چــه مــی هــد؟! اگــر چــه جوابــی ااز ســوی حاضــران بــه گــوش نمــی رســید، 

امــا مــن متوجــه صــدای فریــاد افکارهــای آن هــا مــی شــدم. 

چنــد روز بعــد هــم بــرای گــروه بزرگــی از معتــادان صحبــت کــردم. بــه آنهــا گفتــم: بــرای خداونــد فرقــی نمــی کنــد کــه شــما 

ســالم هســتید یــا معتــاد و چنــد وقــت اســت کــه اعتیــاد داریــد، او همــه بندگانــش را بــه یــک انــدازه دوســت دارد. چشــمان 

بــی حالــت و بــی رمــق آنهــا از شــادی بــرق مــی زد. بــه آنهــا گفتــم: امــروز خداونــد شــما را بخشــیده و وقــت آن اســت کــه شــما 

نیــز خودتــان را ببخشــید و از خداونــد بــه خاطــر نعمــت هایــی کــه بــه شــما ارزانــی داشــته، شــکرگزاری کنیــد. مشــکل اصلــی 

شــما اعتیــاد نیســت، بــی ارزش تلقــی کــردن خــود و زندگــی تــان اســت. 

از امــروز بایــد خــود را دوســت بداریــد، امــا نــه اینکــه دیگــران را فرامــوش کنیــد. بایــد از خــود راضــی باشــید امــا نــه اینکــه 

مغــرور شــوید: بایــد بــه قــدرت هــای خــود افتخــار کنیــد، امــا نــه اینکــه قــدرت نامتناهــی خداونــد را فرامــوش کنیــد. همــه چیــز 

را در کنــار هــم دوســت داشــته باشــید، خــوب و بــد. زیــرا گاهــی بــدی هــا باعــث خوبــی هــا مــی شــوند. مثــل شکســت خــوردن 

مــا در یــک امتحــان باعــث قبولــی مــا در امتحــان مجــدد مــی شــود. پــس یادمــان باشــد کــه بایــد از اشــتباهات و شکســت هایمــان 

بــرای دســتیابی بــه پیــروزی و موفقیــت هایمــان اســتفاده کنیــم. 

برگرفته از کتاب فتح قله های موفقیت بدون دست و پا نوشته نیک وی آچیچ

زمان ........................ دقیقه 

)wpm( ......................سرعت
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    روش موج عمودی

همیشــه وقتــی حــرف از افــراد تندخــوان مــی شــه، تصــور اینــه کــه ایــن افــراد تــو یــه خــط مســتقیم از بــاال بــه پاییــن یــه صفحــه 

رو مــی خونــن ولــی ایــن تصــور درســت نیســت چــون چشــمای یــه فــرد تندخــوان بــه صــورت موجــی و مــوزون کــه مــی تــوان در 

زبــان فارســی از راســت بــه چــپ مــی باشــد، بــه ســمت پاییــن صفحــه از بخــش میانــی ســر مــی خــوره.

حــال تفاوتــی کــه روش مــوج عمــودی بــا روش هــای قبلــی داره اینــه کــه خونــدن متــن از دو جهــت جلــو و عقــب از همدیگــه 

ــا حداکثــر دامنــه اســتفاده کنــی. ترکیــب شــده و تــو ایــن امــکان رو داری کــه از دیــد جانبــی و عمــودی خــودت ب

حرکت چشمای یه خواننده در در شکل زیر می تونی، ببینی.
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# تمرین 

زمانی که برای این تمرین داری 90 تا 110 ثانیه می باشد.

انضباط فردی و خوشبختی 

معیــار اصلــی و حقیقــی رســیدن بــه خوشــبختی در زندیگــی تــان، توانایــی دســتیابی بــه آن اســت. هیــچ چیــز مهــم تــر از آن 

نیســت و هیــچ چیــز را نمــی تــوان جایگزینــش ســاخت. اگــر همــه آرمــان هــای مــادی تــان را بــه تحقــق رســانده ایــد )بــه هــر 

چیــز مــادی کــه مــی خواســتید رســیده ایــد( ولــی هنــوز خوشــحال و راضــی نیســتید پــس واقعــا در بالفعــل کــردن توانایــی هــای 

بالقــوه خــود بــه عنــوان یــک انســان شکســت خــورده ایــد. 

بــه هــر حــال پشــت هــر هدفــی، اهــداف دیگــری یکــی پــس از دیگــری قــرار مــی گیرنــد تــا در نهایــت بــه اولیــن نیــروی محــرک 

ــی کــه  ــه خوشــحالی و خوشــبختی و ســعادت باشــد. زمان ــه نظــر مــی رســد میــل ب دســت پیــدا کنیــد کــه ایــن هــم همیشــه ب

ــی  ــط زمان ــید. فق ــحال باش ــد خوش ــی توانی ــا م ــد واقع ــی بری ــه کار م ــس را ب ــر نف ــرل ب ــتن داری و کنت ــردی و خوش ــاط ف انضب

احســاس رضایــت و خوشــحالی مــی کنیــد کــه احســاس کنیــد کــه بــر خودتــان کامــال کنتــرل داریــد. 

قانون کنترل 

در کتابــم بــا نــام حداکثــر موفقیــت، مــن اهمیــت قانــون کنتــرل را امــوزش مــی دهــم. براســاس ایــن قانــون " شــما تــا حــدی 

احســاس خوشــبختی و شــاد خواهیــد کــرد کــه احســاس کنیــد کنتــرل زندگــی تــان را در دســت داریــد ". شــما تــا کــی احســاس 

ناراحتــی مــی کنیــد کــه احســاس کنیــد کــه کنتــرل زندگــی تــان در دســتتان نیســت و یــا توســط دیگــر اشــخاص و عوامــل کنتــرل 

مــی شــود. 

روانشناســان بــه آن " محــل کنتــرل " مــی گوینــد. در مــورد ایــن موضــوع 51 ســال تحقیــق شــده و صدهــا کتــاب و مقالــه نوشــته 

شــده اســت. همــه آن هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه اســترس و ناراحتــی و نارضایتــی زمانــی رخ مــی دهــد کــه احســاس 

کنیــد توســط عوامــل و شــرایط بیرونــی کنتــرل شــده ایــد. تفــاوت درســت در ایــن جاســت یعنــی وقتــی زمــام امــور در دســت 

خودتــان اســت احســاس شــادی و شــعف مــی کنیــد و برعکــس زمانــی کــه امــور شــما تســلط دیگــران یــا عوامــل بیرونــی هدایــت 

مــی شــود یــک حــس ناخوشــنودی در درون شــما پدیــد مــی آیــد.

شــما زمانــی " محــل درونــی کنتــرل " را داریــد کــه احســاس مــی کنیــد کــه مســئول هســتید و خودتــان تصمیماتتــان را مــی 

گیریــد و آن چــه در زندگــی برایتــان رخ مــی دهــد تــا حــدی توســط خودتــان ایجــاد مــی شــود. عــالوه بــر آن، احســاس مــی کنیــد 

کــه خودتــان زمــام زندگــی تــان  را در دســت داریــد. احســاس مــی کنیــد کــه بیشــتر آن چــه برایتــان رخ مــی دهــد را خودتــان 
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معیــن مــی کنیــد و در نتیجــه احســاس قدرتمنــدی و هدفمنــدی و خوشــحالی مــی کنیــد. 

از طــرف دیگــر، شــما " محــل بیرونــی کنتــرل " را تــا حــدی داریــد کــه بــه شــما ایــن احســاس را مــی دهــد کــه کنتــرل خودتــان 

را در دســت نداریــد و یــا بــرای هدایــت و اداره زندگــی تــان توانایــی کمــی داریــد. مثــال اگــر احســاس کنیــد کــه توســط رئیــس 

عیــب جــو و مســتبد خــود کنتــرل مــی شــوید امــا از عهــده از دســت دادن و تــرک کــردن شــغل خــود بــر نمــی آییــد زیــرا هیــچ 

پــس انــدازی نداریــد، اســترس و نگرانــی زیــادی را تجربــه خواهیــد کــرد. ایــن ســبب مــی شــود کــه کارتــان را خــوب انجــام 

ندهیــد و احتمــال اخــراج تــان یعنــی درســت همــان شــرایطی کــه از آن مــی ترســیدید اتفــاق بیفتــد. 

دلیل خوشبختی 

اغلــب آنچــه خوشــحالی و یــا ناراحتــی تــان را مشــخص مــی کنــد میــزان فاصلــه ای اســت کــه میــان موقعیــت حاضــر و موقعیــت 

هــا و شــرایطی کــه احســاس مــی کنیــد بایــد خوشــحال باشــی اســت. ایــن دقیقــا مرتبــط بــه ارزیابــی و تصمیــم خودتــان اســت. 

ضــرب المثــل قدیمــی وجــود دارد کــه مــی گویــد " موفقیــت رســیدن بــه آن چــه مــی خواهیــد و خوشــبختی خواســتن آن چــه 

ــا  ــز ب ــما نی ــت و ش ــگ اس ــان هماهن ــارات ت ــداف و انتظ ــا اه ــان ب ــی ت ــد و زندگ ــه درآم ــی ک ــت. " زمان ــد اس ــیده ای ــدان رس ب

موقعیــت تــان هماهنــگ هســتید احســاس خوشــبختی و شــادی خواهیــد کــرد. از ســوی دیگــر، اگــر بــه هــر دلیلــی شــرایط و 

ــا آن چــه کــه مــی خواســتید متفــاوت باشــد. احســاس ناراحتــی  عــدم رضایــت مــی کنیــد.  موقعیــت فعلــی تــان ب

خوشبختی و سعادت نتیجه ای است که در اثر چیزی دیگر و یا انجام عملی دیگر بدان می رسید.

نکتــه جالــب در مــورد خوشــبختی و ســعادت ایــن اســت کــه ایــن هدفــی نیســت کــه بتوانیــد بــه تنهایــی و بــه خــودی خــود آن را 

بــه دســت آوریــد بلکــه زمانــی خوشــبختی نصیــب تــان مــی شــود کــه درگیــر انجــام کاری لــذت بخــش شــده ای و هــم چنیــن در 

مصاحبــت افــرادی هســتید کــه دوســت شــان داریــد و بــه آن هــا احتــرام مــی گذاریــد. 

ارل نایتینــگل کــه شــاید مهــم تریــن و مشــهور تریــن گزارشــگر و مفســر رادیــو در مــورد موفقیــت در تاریــخ اســت گفــت کــه " 

خوشــبختی تحقــق رو بــه رشــد یــک آرمــان بــاارزش اســت. " هــر زمــان کــه احســاس کنیــد در حــال حرکــت هســتید، قــدم بــه 

قــدم، بــه ســوی چیــزی کــه از نظرتــان مهــم اســت و یــا بــه ســوی مهــم تریــن اهــداف تــان، ناخــودآگاه احســاس خوشــبختی مــی 

کنیــد. بــه عبــارت دیگــر، شــما احســاس رضایــت و خوشــنودی و هــم چنیــن احســاس رشــد شــخصی و ســالمتی خواهیــد کــرد. 

پنج جزء سازنده خوشبختی 

انضبــاط فــردی بــرای رســیدن بــه خوشــبختی الزامــی اســت. انضبــاط فــردی هــم مــی خواهــد دقیقــا مشــخص کنــد که خوشــبختی 

از نظــر شــما بــه چــه معناســت و هــم ایــن کــه هــر روز پیوســته بــرای دســتیابی بــه موقعیــت ایــده آل تــالش کنیــد در تجربــه و 
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آمــوزه هایــم، دریافتــه ام کــه خوشــبختی و ســعادت پنــج جــزء دارد. قصــور و کوتاهــی در هــر کــدام از ایــن هــا مــی توانــد ســبب 

احســاس اســترس و ناراحتــی و عــدم کنتــرل شــود. 

پنج جزء سازنده خوشبختی 

1- سالمتی و انرژی 

2- روابط شاد         

3- کار معنا دار

4- استقالل مالی 

5- تحقق خود 

برگرفته از کتاب بهانه تراشی ممنوع نوشته برایان تریسی 

زمان ....................... دقیقه 

)wpm( .................... سرعت
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    روش مارپیچ

تکنیــک مارپیــچ، تکنیکــی شــبیه بــه روش زیگزاگیــه. بــا ایــن تفــاوت کــه زمانــی کــه چشــم بــه حاشــیه ی کتــاب نزدیــک شــد 

محــدوده بزرگتــری رو درنظــر مــی گیــره.

شکل زیر نشون دهنده حالت دقیق این روشه.
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#تمرین

متن زیر رو در 80 ثانیه بخوان.

تاریخچه حافظه 

از زمانــی کــه انســان بــرای اولیــن بــار از ذهــن خــود بــرای کپــی از محیطــی کــه در آن زندگــی مــی کــرد، اســتفاده نمــود متوجــه 

شــد کــه مالکیــت ذهنــی منحصــر بــه فــردی کــه شایســته تحســین اســت را دارا مــی باشــد.

شــاهکار بــزرگ انســان کــه همــان حافظــه ی او مــی باشــد توســط افــرادی کــه قــدرت درک و دریافــت محیــط خــارج را داشــتند 

بــه تکامــل رســید.

یونانیان : 

خیلــی ســخت اســت کــه بگوییــد دقیقــا کــی و از کجــا اولیــن و کامــل تریــن نظریــه در مــورد حافظــه برخاســته اســت. امــا بــه هــر 

حــال اولیــن نظریــات در ایــن مقولــه در شــش هــزار ســال پیــش از میــالد مســیح بــه یونانیــان نســبت داده مــی شــود. 

در قــرن حاضــر زمانــی کــه بــه گذشــته مــی نگریــم، تفکــرات آنــان آنچنــان جدیــد بــه نظــر مــی آیــد کــه متفکــران امــروزی بــر 

ایــن تصورنــد کــه گویــی ایــن اندیشــه هــا بســیار امــروزی و نــو مــی باشــند. 

در ســال ششــم قبــل از میــالد تصوراتــی در مــورد حافظــه وجــود داشــت کــه ترکیبــی از نــور و تاریکــی یــا ســرما و گرمــا بــود. 

آنــان فکــر مــی کردنــد تــا زمانــی کــه ایــن نظریــه غیــر فعــال باشــد حافظــه کار خــود را ادامــه مــی دهــد. دورانــی کــه فرضیــه ی 

ترکیبــات ذهنــی دگرگــون شــد، قضیــه ))فراموشــی(( نمایــان گردیــد. 

در سال پنجم قبل از میالد مسیح، ))دیوژن(( از ))آپولون(( تئوری های متفاوتی ارائه داد. 

او پیشــنهاد کــرد کــه حافظــه پروســه عملکــرد اتفاقاتــی اســت کــه توســط تعــادل هــوا و اعضــای درونــی بــدن انســان اتفــاق مــی 

افتــد. ایــن نظریــه بــا نظریــات ))پارمیــد(( هماهنگــی دارد. او مــی گویــد زمانــی کــه تعــادل درونــی انســان بــر هــم مــی خــورد، 

فراموشــی اتفــاق مــی افتــد.

در نهایــت تعجــب اولیــن فــردی کــه در زمینــه ی حافظــه نظریــات جالــب و مطمئنــی ارائــه داد، ))افالطــون(( در ســال چهــارم قبــل 

از میــالد بــوده اســت. 

تئــوری او بــه عنــوان صفحــه ســفید ذهــن بــرای هیپنوتیــزم شــناخته شــده اســت. اگــر چــه ایــن تئــوری بــا مخالفــت افــراد زیادی 

رو بــه رو شــد امــا امــروزه مــورد تاییــد اندیشــمندان زیــادی قــرار گرفتــه اســت.
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مطمئنــا صفحــه هــای ذهــن کــه افالطــون مــی گفــت مکمــل حــس فراموشــی مــی باشــد، درســت برعکــس مقولــه قــدرت یــادآوری 

ذهــن اســت. 

همانطــوری کــه بعدهــا ایــن مســئله بــرای همــگان روشــن شــد و مشــکالت آن برطــرف شــد، امــروزه افــراد زیــادی احســاس مــی 

کننــد کــه واقعــا هنــگام یــادآوری مســائل و فراموشــی دو عملکــرد مجــزا را انجــام مــی دهنــد. 

مــدت کوتاهــی بعــد از افالطــون، ))زنــو(( یکــی از پیــروان مکتــب ))رواق(( نظریــات افالطــون را بســیار آســان و راحــت توصیــف 

نمود. 

ــی کــه  ــه عنــوان شــد کــه احساســات آدمــی در صفحــه ســفید ذهنــش قــرار دارد. امــا زمان ــات داده شــده اینگون ــر نظری بناب

))زنــو(( بــه ذهــن و حافظــه انســان اشــاره مــی نمــود آن را در جــای اصلــی قــرار نــداد و مکانــی بــرای ایــن حــس مشــخص ننمــود، 

زیــرا ذهــن یــک تصــور دســت نیافتنــی و غیــر شــفاف مــی باشــد. 

))ارســطو(( اولیــن فــردی اســت کــه در اواخــر قــرن چهــارم قبــل از میــالد، توصیفــات علمــی تــری از ذهــن داشــت. او بــر ایــن 

عقیــده بــود کــه در گذشــته علــم و زبــان آدمــی آنقــدر پیشــرفت نداشــته کــه بتواننــد بــا آن فیزیــک یــک روح انســان را 

توصیف نمایند. 

او متوجــه شــد کــه قســمتی از عملکــرد قلــب انســان مربــوط بــه خــون مــی باشــد و بعــد از چنــدی پــی بــرد کــه اصــل کارحافظــه 

بــر پایــه ی گــردش خــون مــی باشــد. 

او معتقد بود که فراموشی زمانی اتفاق می افتد که سرعت این گردش تا حدی کم شود. 

ارســطو نظریــه دیگــری هــم داشــت. زمانــی کــه او تئــوری هایــش را در مــورد تصــورات و ذهــن بیــان نمــود، ارتباطــات جالبــی 

میــان گفتــه هــای او و علــم پزشــکی برقــرار شــد. 

در ســال ســوم قبــل از میــالد، ))هروفیلــوس(( بحــث روح حیوانــی و جــاودان را عنــوان نمــود. تئــوری او بــر ایــن چنیــن بــود کــه 

روح واالی انســانی روح حیوانــی و ذات انســان را پوشــش مــی دهــد کــه شــامل حافظــه، مغــز و سیســتم عصبــی مــی باشــد. از 

نظــر او تمــام ایــن حــاالت بــرای ذات انســان ضــروری بــود. )ایــن امــر باعــث افزایــش پیچیدگــی سیســتم وجــودی انســان مــی 

شــود(، بــا وجــود ایــن مشــاهدات ))هروفیلــوس(( دلیلــی اســت بــر اهمیــت ایــن امــر. 

ــوده اســت کــه پیچیدگــی روح را  ــار داشــت. امــا در دویســت ســال اخیــر انســان قــادر ب ــا قــرن نوزدهــم اعتب ایــن تئــوری ت

کشــف نمایــد. 
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خالصــه کالم یونانیــان در ایــن زمینــه ســهم بســزایی دارنــد. آنــان اولیــن کســانی بودنــد کــه روح انســانی را از جســم فیزیکــی 

اش و تاثیــر ایــن دومقولــه را بــر ذهــن تفکیــک نمودنــد. 

ــا گذشــت زمــان و پیشــرفت علــم و زبــان تحــول عظیمــی در ســاختار ایــن تفکــر بــه وجــود آمــد و ایــن پیشــرفت هــا تاثیــر  ب

ــوری صفحــه ســفید روح داشــت.  بســزایی در تحــول تئ

بــا ایــن تفاســیر در عصــر حاضــران محققــان پــی بــرده انــد کــه حافظــه و فراموشــی دو مقولــه ی بســیار مهــم در شناســایی ذهــن 

انســان مــی باشــند.

رومیان : 

در نهایــت شــگفتی نقــش رومیــان در ایــن زمیــه بســیار کمرنــگ بــوده اســت. مهــم تریــن متفکــران عصــر آنــان ))سیســرو(( در 

قــرن اول قبــل از میــالد بــوده اســت. 

ــه جــز  ــچ بحثــی قبــول داشــته و ب ــدون هی ــوری ذهنیــت صفحــه ســفید را ب ــان(( در قــرن اول بعــد از میــالد تئ ))دکوئینتیلی

ــه اصــل قضیــه اضافــه ننمــوده اســت. اندکــی اطالعــات مختصــر، مطلــب مهمــی را ب

برگرفته از کتاب نیروی نبوغ مثبت نوشته تونی بوزان

زمان ............................ دقیقه 

)wpm( ......................... سرعت
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خالصه نویسی موضوعیه که خیلی افراد اعم از دانش آموز و دانشجو و حتی افراد بزرگسال دیگر هم باهاش مشکل دارن.

و فکر می کنن وقتی اسم خالصه نویسی میاد یعنی همه مطالب کتابو دوباره باید تو دفترت یادداشت کنی یا اینکه اینقدر 

وسواس داره که مجبوره ناخوداگاه این کارو بکنه. 

در این بخش ما اصول خالصه نویسی رو به شما معرفی می کنیم و عالوه بر اون مدل ها و ساختار های مختلف خالصه نویسی 

رو به شما معرفی می کنیم.

این دل های گوناگون عبارتند از :

1- طرح درختی 

2- طرح سازمانی

3- طرح خورشیدی 
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همیشه یادت باشه وقتی می خوای یادداشت برداری کنی، سه تا نکته یادت باشه:

1- برداشت خودت از متنو بنویسی.

2- فقط کلمات کلیدی رو بنویسی.

3- تا می تونی از حروف اختصاری و عالیم و اشکال مختلف استفاده کن.

بعدش باید بهت بگم که دوست عزیز یادداشت برداری در دو مرحله انجام میشه:

1- یادداشت برداری اولیه: یعنی هر چی که در وهله اول تو ذهنت میاد. 

2- ســازماندهی: تــو ایــن مرحلــه بایــد یــه ذره خالقیــت خودتــو نشــون بــدی چــون کــه بایــد تمامــی مــواردی کــه در مرحلــه اول 

)یادداشــت بــرداری( نوشــتی رو طبقــه بنــدی کنــی و بــا نظــم مثــل تیکــه هــای پــازل کنــار هــم بــزاری.

    روش  سازماندهی

به طور کلی هر یادداشت برداری و یا خالصه نویسی شامل سه قسمت می باشد:

1- تز اصلی: این قسمت هدف کلی نویسنده از نوشتن او متن رو برامون یادآور می شه.

2- نکات اصلی: شامل نکته های اصلی ای می شه که یه جورایی زیر مجموعه تز اصلیه.

3- نکات فرعی: به جزئیاتی که در دل نکات اصلی نهفته، می گن که شامل مثال ها، توضیحات و ... می باشد.
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    طرح های  سازماندهی

الف( طرح درختی )درخت حافظه(:

            

                                                                                                                 نکات فرعی 

                                                                                 نکات اصلی
                                                                                 

                                                                                                                                                  تز اصلی 
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ب( طرح سازمانی

                    نکته فرعی

                                                                                        
                    نکته فرعی                                         نکته اصلی 

                     نکته فرعی
                                                                              نکته اصلی 

                                                                              نکته اصلی

                                                                                                                                                               تز اصلی 

                                                                              نکته اصلی

                                                                              نکته اصلی
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پ( طرح خورشیدی

                                                                                                                                 نکته اصلی

                          نکته فرعی

                                                                                               تز اصلی 
                                                                                             

                                     نکته اصلی 
                                                                                                                                               نکته اصلی 

                                                                          

                                                                          نکته فرعی 
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تاریخچه تندخوانی به خیلی وقت پیش برمی گرده که خیلی افراد تو این زمینه فعالیت می کردن.

ایــن افــراد بــا اینکــه خیلــی ســرعت پایینــی در مطالعــه داشــتن، بــا اراده و هدفــی کــه داشــتن و همچنیــن بــا اعتمــاد بــر ایــن 

اســتعداد وجــودی خودشــون موفــق شــدن کــه رکــورد هــای جهانــی تندخوانــی رو بشــکنن و بتونــن بــه عنــوان تندخــوان هــای 

جهــان شــناخته شــوند. 

تاالر مشاهیر تندخوانی 

اگــه بــه تاریخچــه تندخوانــی نگاهــی بندازیــم، مــی بینیــم کــه چقــدر از فیلســوف هــا ودانشــمندان و ... بــه ایــن مســئله اهمیــت 

دادن. 

پس می شه یکی از رموز پیشرفت این افراد را، مسئله تندخوانی دانست.

حاال می خوایم چند نفر از این افراد موفق رو معرفی کنیم. 

1- سین آدام : 

ایــن فــرد رکــورد دار تندخوانــی فعلــی دنیاســت کــه ماننــد بســیاری دیگــه از افــراد کــه تــو ایــن زمینــه مهــارت دارن، از ســطح 

متوســط شــروع کــرده.

ســین در زمــان کودکــی دارای مشــکالت جــدی بینایــی بــود. کــه ســال هــا بــا تــالش و پافشــاری فــوق العــاده زیــاد خــود تونســت 



کــه دیــد کلــی خودشــو بهبــود بخشــد. 

همیــن کــه کــه چشــم هــای ســین شــروع بــه دیــد بهتــری کــرد، او در ســال 1982 شــروع بــه بــاال بــردن ســرعت مطالعــه خــودش 

کــرد کــه در حــال حاضــر ســرعت او رکــورد دار و معــادل 3850 کلمــه در دقیقــه اســت. 

2- جان اف کندی : 

ایــن فــرد یکــی از مشــهورترین افــراد تندخــوان جهانــه. جالــب توجــه اینــه کــه او در ابتــدا کســی بــود کــه بــا ســرعت معمولــی 

ــر روی مهــارت هــای  ــه جــان اف کنــدی ب ــر 284 کلمــه در دقیقــه داشــت. پــس از آن ــا براب مطالعــه مــی کــرد و ســرعتی تقریب

تندخوانــی کار کــرد و اون هــا رو اجــرا کــرد، ســرعت مطالعــه او بــه 1000 کلمــه در دقیقــه رســید. 

3- واندا نورث : 

او کسی است که رتبه سوم را در دنیا دارد. 

او تندخوانی رو از زمانی که ریاست مجمع یادگیری سریع رو برعهده داشت، به موضوع تندخوانی عالقه مند شد.

وانــدا تونســت بــا اجــرای تمــام تمرینــات تندخوانــی، در مــدت کوتاهــی بــه راحتــی مطالبــو بــا ســرعت 3000 کلمــه در دقیقــه 

بخونــه. 

نکتــه ای کــه در مــورد وانــدا وجــود داره اینــه کــه او هــم بــا ســرعتی متوســط مطالعــه مــی کــرده کــه پــس از کاهــش عقــب گــردی 

در مطالــب تونســته کــه در طــول هفــت دقیقــه ســرعت خودشــو از 200 بــه 400 برســونه.

4- پروفسور سی لوول لیس : 

او در دهــه 1950، رئیــس گــروه ســخنرانی دانشــگاه یوتــا بــود. او بــدون اینکــه از ســرعت مطالعــه بــاالی خــودش بــا خبــر باشــه، 

زمینــه ای بــرای پیشــرفت ایــن علــم بــود.

ــو در  ــه پروفســور داد و خواســت کــه اون ــه ای 80 صفحــه ای رو ب ــام ))اولیــن وود((، مقال ــه ن روزی یکــی از دانشــجویان او ب

فرصتــی مناســب مطالعــه کنــد. 

پــس از آن، اولیــن وود بــا تعجــب دیــد کــه پروفســور اون مقالــه رو در کمتــر از 10 دقیقــه مطالعــه کــرد و بــه اون مقالــه نمــره 

داد و دوبــاره مقالــه رو بــه دانشــجو برگردونــد. 

اولیــن وود کــه بــا تعجــب بــه پروفســور نــگاه مــی کــرد از صحبــت هــای پروفســور متوجــه شــد کــه در ایــن مــدت کوتــاه لیــس 

تونســته مقالــه رو بــه خوبــی مطالعــه کنــه و از اون ایرادهایــی رو پیــدا کنــه.

ایــن موضــوع دلیلــی شــد بــر اینکــه وود بتونــه روی ایــن موضــوع بیشــتر کار کنــه و بعــده هــا بــه تدریــس ایــن علــم در دانشــگاه 
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بپردازد. 

5- جان استوارت میل : 

ایــن شــخص یــه فیلســوف انگلیســی ســت کــه طرفــدار ))اصــل ســودمندگرایی(( اســت و ایــن فیلســوف در فهرســت نوابــغ 

بــزرگ در ردیــف 90 جــای داره.  

و نکتــه جالــب در رابطــه بــا ایــن فــرد اینــه کــه میــل مــی تونــه بــا یــه نــگاه، هــر صفحــه از یــه کتــاب رو مطالعــه کنــه و مطالــب 

اونــو بــه خاطــر بســپاره. 

داســتان میــل بــه ایــن گونــه اســت کــه پــدر اون اســتاد دانشــگاه بــود و پــدر میــل در زمانــی کــه میــل در دوران جوانــی خــود 

بــود، کتابــی رو بــه اون داد و گفــت کــه میــل بــه اتــاق دیگــه ای بــره و در مــدت زمــان کوتاهــی اون کتــاب رو مطالعــه کنــه و بعــد 

از اونکــه خونــدن کتــاب رو تمــوم کــرد، برگــرده و راجــع بــه آنچــه خونــده بحــث و گفتگــو کنــه. 

ایــن فشــار مثبــت و زیــاد بــر روی میــل باعــث افزایــش تمرکــز و ســرعت اون در مطالعــه شــد و اونــو ترغیــب بــه تندخــوان 

شــدن کــرد. 
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در ایــن فصــل دو تمریــن Advance  رو قــرار دادیــم کــه بتونــی تمرینــات حرفــه ای تــر رو انجــام بــدی و تــو ایــن زمینــه مهــارت 

بیشــتری کســب کنی.

آزمــون تندخوانــی بعــدی، آزمــون نهایــی شماســت. پــس بــا دقــت پیــش بــرو و ســعی کــن کــه تمــام تکیــک هایــی رو کــه در ایــن 

کتــاب یــاد گرفتیــو، تــو ایــن کتــاب اجــرا کنــی.

آزمون های Advance عبارتند از :

1- آزمون نهایی تندخوانی

2- آزمون کرکره 



آزمون تندخوانی نهایی

برای این متن 100 ثانیه زمان داری. برای خوندن این متن از روشی که با اون راحتی شروع کن. 

انضباط فردی و مسئولیت 

بــرای اینکــه بتوانیــد بــه موفقیــت و ســالمتی و ســعادت و رضایــت و مســئولیت دســت یابیــد و کنتــرل خــود و اعمــال و رفتارتــان 

ــه رعایــت نظــم و مقــررات عــادت دهیــد. پذیــرش مســئولیت هــا یکــی از ســخت تریــن  را در دســت بگیریــد بایــد خــود را ب

قوانیــن اســت امــا بــدون آن نیــز موفقیــت امــکان پذیــر نیســت. 

ــراد و موسســات و شــرایط  ــردن دیگــر اف ــه گ ــف و مســئولیت هــای ناخوشــایندتان را ب ــر نباشــید و وظای ــر مســئولیت پذی اگ

بیندازیــد، قانــون علــت و معلــول بــه کلــی وارونــه جلــوه مــی دهــد و شــخصیت و اراده شــما را ضعیــف و پســت و اهمیــت و 

ارزش شــما را کــم مــی نمایــد و ســبب مــی شــود کــه بــرای انجــام هــر کاری بــی نهایــت عــذر و بهانــه بیاوریــد.

افشای راز بزرگ من

زمانــی کــه 21 ســاله بــودم در آپارتمانــی کوچــک زندگــی مــی کــردم و بــه عنــوان کارگــر ســاختمانی مشــغول بــه کار بــودم. هــر 

ــا بتوانــم اتوبــوس ســوار شــوم و راس ســاعت 8 صبــح ســر کارم  روز بایــد ســر ســاعت 5 صبــح از خــواب بلنــد مــی شــدم ت

حاضــر باشــم و 7 شــب خســته و کوفتــه از بلنــد کــردن مصالــح ســاختمانی بــه خانــه بازمــی گشــتم. تمــام دســتمزدی کــه مــی 

گرفتــم فقــط بــرای امــرار معاشــم کافــی بــود و پــس انــدازی نداشــتم و نمــی توانســتم ماشــین یــا تلویزیــون و رادیــو بخــرم و 

حتــی بیــش از نیــازم نیــز نمــی توانســتم بــرای خــود لباســی تهیــه کنــم. 

ــی  ــا نم ــر ه ــد از ظه ــه بع ــل اینک ــه دلی ــود و ب ــر ب ــر صف ــت زی ــه فارنهای ــوا 35 درج ــه ه ــرد ک ــیار س ــتانی بس ــط زمس در اواس

ــردم.  ــی ک ــه م ــتم و مطالع ــی نشس ــم م ــپزخانه آپارتمان ــه آش ــروم گوش ــرون ب ــتم بی توانس

یــک شــب تــا دیــر وقــت بــه تنهایــی پشــت میــز نشســته بــودم کــه ناگهــان بــه ذهنــم خطــور کــرد کــه »ایــن زندگــی متعلــق بــه 

مــن اســت. » در حقیقــت ایــن خــود زندگــی بــود و در واقــع فرصتــی بــرای آمــاده شــدن بــرای زندگــی دیگــری و یــا چیــز دیگــری 

نبــود پــس بایــد از لحظــه لحظــه آن اســتفاده مــی کــردم. بــازی شــروع شــده بــود و مــن تنهــا شــخصیت اصلــی ایــن نمایشــنامه 

بــودم.

ایــن فکــر ماننــد فلشــی بــود کــه برقــی در صورتــم زد. بــه خــود و آپارتمــان کوچکــم نگاهــی انداختــم و بــه ایــن فکــر کــردم کــه 

تحصیالتــم را تمــام نکــرده بــودم و تنهــا کاری کــه مــی توانســتم خــوب انجــام دهــم کارهــای دســتی و فیزیکــی بــود و درآمــدم 

فقــط در حــد امــرار معــاش ســاده و ابتدایــی بــود و در آخــر مــاه چیــزی از ایــن درآمــد باقــی نمــی مانــد. 
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ناگهــان دریافتــم کــه اگــر مــن تغییــر نکنــم هیــچ چیــز دیگــری تغییــر نخواهــد کــرد و هیــچ کــس دیگــری دلــش بــه حــال مــن 

نمــی ســوزد تــا اوضــاع مــرا تغییــر دهــد و متوجــه شــدم کــه از ایــن لحظــه بــه بعــد فقــط خــود مــن مســئول آن چــه در زندگــی بــر 

ســرم مــی آیــد هســتم. مــن خــود را مســئول مــی دانســتم و دیگــر نمــی توانســتم همــه چیــز را گــردن دوران ســخت کودکــی و 

اشــتباهاتم در گذشــته بینــدازم. مــن مســئول بــودم و زمــام امــور در دســتان خــودم بــود. ایــن زندگــی مــن بــود و اگــر بــرای 

تغییــر آن کاری نمــی کــردم براســاس قانــون جبــر روزگارم بــه همیــن منــوال پیــش مــی رفــت. 

ایــن کشــف، زندگــی ام را متحــول کــرد و از آن لحظــه بــه بعــد دیگــر آن آدم ســابق نبــودم و بــرای هــر چیــزی مســئولیت هــای 

بیشــتری را پذیرفتــم. مــن پذیرفتــم کــه فقــط در حــدی کار نکنــم کــه اخراجــم نکننــد بلکــه بیشــتر تــالش کنــم و مســئولیت های 

بیشــتری را نیــز بپذیــرم و کارم را بهتــر و بیشــتر از قبــل انجــام دهــم. مــن مســئولیت ســالمتی و مســائل مالــی و بــه خصــوص 

آینــده ام را پذیرفتــم.

دقیقــا روز بعــد، در زمــان ناهــار و اســتراحت بــه کتــاب فروشــی رفتــم و کتــاب هــای را خریــدم کــه بــا اطالعــات و ایــده هــا و 

درس هــای خــود بــه مــن کمــک کننــد و ایــن کار تبدیــل بــه عــادت همیشــگی ام شــد. مــن زندگــی ام را وقــف ایــن کــردم کــه 

پیوســته بــه هــر راه ممکــن در پــی یادگیــری و پیشــرفت باشــم. 

ــرکت در  ــه و ش ــه مطالع ــرده ام ب ــدا ک ــاز پی ــزی نی ــری چی ــه یادگی ــه ب ــی ک ــه زمان ــن لحظ ــا همی ــغلی ام ت ــی ش ــه زندگ در بقی

ــی  ــه م ــه ام ک ــن دریافت ــه ام. م ــد پرداخت ــه ســخنرانی هــای مفی ــدن واحــد هــای درســی و گــوش دادن ب ســمینارها و گذران

ــد برســید.  ــه در ذهــن داری ــه هــر هدفــی ک ــا ب ــد ت ــاد بگیری ــد ی ــی خواهی ــه م ــزی ک ــد هــر چی توانی

به تدریج دریافته اند که 80 درصد افراد مسئولیت کامل زندگی شان را به عهده نمی گیرند

و پیوســته از همــه چیــز و همــه کــس شــکایت مــی کننــد و آن هــا را بــه بــاد انتقــاد مــی گیرنــد و بهانــه تراشــی مــی کننــد و 

دیگــران را بــه خاطــر چیزهایــی کــه از آن راضــی نیســتند ســرزنش مــی کننــد. عاقبــت ایــن نــوع تفکــر مــی توانــد منتهــی بــه 

فاجعــه شــود و همــه امیــد بــه موفقیــت و ســعادت در زندگــی آینــده را خــراب کنــد. 

از کودکی تا بزرگسالی 

ــی  ــادی اســت. زمان ــن تصــور کامــال طبیعــی و ع ــد و ای ــان ندانی ــه خــود را مســئول زندگــی ت ــد ک از دوران کودکــی مــی آموزی

کــه کــودک هســتید والدیــن تــان مســئول شــما هســتند و بــرای شــما تصمیــم مــی گیرنــد کــه چــه غذایــی بخوریــد، چــه چیــزی 

بپوشــید، بــا چــه چیــزی بــازی کنیــد، در چــه خانــه ای زندگــی کنیــد، بــه چــه مدرســه ای برویــد در اوقــات فراغــت تــان چــه کار 

کنیــد. ایــن تصمیــم گیــری هــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــما جــوان، بــی تجربــه و نــاآگاه هســتد و بــرای همیــن ان چــه آن هــا 
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مــی گوینــد را انجــام مــی دهیــد و از خــود هیــچ کنتــرل و کنترلــی نداریــد. 

ــه دلیــل ایــن کــه در دوران  ــا ب ــد ام هــر چــه بزرگتــر مــی شــوید در هــر کــدام از ایــن مــوارد تصمیمــات بیشــتری مــی گیری

کودکــی بــرای تــان برنامــه ریــزی مــی کردنــد احســاس مــی کنیــد کــه کــس دیگــری نیــز مســئول زندگــی شماســت، کســی کــه 

بایــد مراقــب شــما باشــد. 

بیشــتر افــراد بزرگســال و بالــغ تصــور مــی کننــد کــه اگــر اشــتباهی رخ مــی دهــد کــس دیگــری مســئول اســت. کــس دیگــری 

ــی  بایــد ســرزنش شــود. کــس دیگــری مقصــر اســت. کــس دیگــری علــت اصلــی همــه گرفتــاری هاســت و آن هــا فقــط قربان

ــا مطلــوب و ناخوشــایند گذشــته و حــال شــان  اشــتباهات اطرافیــان هســتند، بــه همیــن دلیــل بیشــتر افــراد بــرای زندگــی ن

بهانــه تراشــی مــی کننــد. 

از شر اشتباهات والدین تان خالص شوید 

اگــر والدیــن تــان شــما را بــه خاطــر اشــتباهی کــه هنــگام رشــد مرتکــب شــدید ســرزنش کردنــد و یــا از دســت شــما عصبانــی 

شــدند ناخــودآگاه پذیرفتیــد کــه شــما هــم تــا حــدی مقصــر هســتید. اگــر والدیــن تــان شــما را بــه خاطــر انجــام دادن یــا نــدادن 

کاری کــه بــرای آن هــا خوشــایند بــوده یــا نبــوده تنبیــه جســمی یــا روحــی کردنــد احســاس کردیــد کــه بــه درد نمــی خوریــد. 

زمانــی کــه والدیــن تــان برخــالف عشــق و عالقــه خــود، شــما را بــه خاطــر انجــام نــدادن کاری کــه خواســتید تنبیــه کردنــد شــما 

احســاس گنــاه و عــدم شایســتگی و بــی ارزشــی کردیــد. همــه ایــن احساســات منفــی ســبب مــی شــود کــه احســاس کنیــد کــه 

یــک قربانــی هســتید و دیگــر در دوران بزرگســالی نیــز اختیــار زندگــی خــود را نداریــد و مســئول زندگــی خــود نیســتید.

اگــر در خانــه ای کــه مــدام بــه خاطــر کارهایمــان ســرزنش مــی شــویم بــزرگ شــویم همیشــه احســاس مــی کنیــم کــه » بــه درد 

نمــی خوریــم« ) در هیــچ کاری بــه انــدازه کافــی خــوب نیســتیم ( و بــه همیــن دلیــل خــود را بــا دیگــران مقایســه و فکــر مــی 

کنیــم کــه افــراد دیگــر کــه از مــا خوشــحال ترنــد و اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری دارنــد از مــا بهتــر هســتند. مــا احســاس پســتی 

و حقــارت را در خودمــان پــرورش مــی دهیــم و ایــن مــی توانــد علــت مخمصــه و گرفتــاری احساســی مــان شــود. 

نگرش بی مسئولیتی 

ــا  ــکل ی ــع مش ــل و رف ــای راه ح ــان تقاض ــی ش ــکالت زندگ ــرای مش ــه ب ــت ک ــری اس ــزاران نف ــر از ه ــا پ ــای م ــروزه دادگاه ه ام

تقاضــای خســارت دارنــد. مــردم - حتــی اگــر خودشــان کامــال مقصــر باشــند - در حالــی کــه توســط وکالی بلنــد پروازشــان حمایــت 

مــی شــوند بــه دادگاه هــا مراجعــه و تقاضــای خســارت مــی کننــد و مخصوصــا بیشــتر افــرادی کــه خــود مقصــر هســتند بــه ایــن 

دادگاه هــا مراجعــه مــی کننــد. 
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مــردم نمــی خواهنــد خــود را مســئول اتفاقــات و حــوادث پیــش آمــده بداننــد. مثــال اگــر قهــوه داغ را بــه اشــتباه روی خودشــان 

بریزنــد از رســتورانی کــه آن را رو بــه آن هــا فروختــه شــکایت مــی کننــد و یــا از نردبــان تاشــو بــاال مــی رونــد و آن قــدر بــه 

ایــن طــرف و آن طــرف خــم مــی شــوند و حرکــت مــی کننــد کــه بــه زمیــن مــی افتنــد و بعــد از کارخانــه ای کــه نردبــان را ســاخته 

بــه دلــل جراحــت کــه برداشــته انــد شــکایت مــی کننــد. در هــر یــک از مــوارد مــردم ســعی مــی کننــد کــه بــا ســرزنش کــردن 

دیگــران و بهانــه تراشــی و تقاضــای خســارت از زیــر بــار مســئولیت فــرار کننــد. 

از بین بردن احساسات منفی 

ــی  ــات منف ــاب احساس ــر در غی ــاده ت ــان س ــه بی ــند. ب ــحال باش ــد خوش ــی خواهن ــه م ــت ک ــن اس ــردم ای ــه م ــباهت هم ــه ش وج

خوشــحالی بــروز مــی کنــد. در جایــی کــه هیــچ احســاس منفــی نباشــد فقــط احساســات مثبــت باقــی مــی مانــد بنابرایــن اگــر مــی 

خواهیــد واقعــا خوشــحال و شــاد باشــید بایــد احساســات منفــی را از خــود دور کنیــد و ایــن مهــم تریــن کار شــما در زندگــی 

اســت.

احساســات منفــی زیــادی وجــود دارد. اگــر چــه معمــول تریــن ایــن احساســات احســاس گنــاه، رنجــش، غبطــه، حســادت، تــرس، 

عــداوت و دشــمنی اســت ولــی دلیــل همــه آن هــا در نهایــت عصبانیــت باطنــی )درونــی( و یــا ظاهــری )بیرونــی( اســت. 

عصبانیــت باطنــی زمانــی پیــش مــی آیــد کــه شــما عصبانیــت خــود را بــروز نمــی دهیــد و آن را بــه درون تــان مــی ریزیــد و آن 

را بــه طــور ســازنده ای مطــرح نمــی کنیــد تــا بتوانیــد آن را حــل و فصــل کنیــد. از طــرف دیگــر زمانــی کــه عصبانیــت خــود را در 

رفتــار بــا دیگــران نشــان مــی دهیــد و بــه آن هــا پرخــاش و حملــه و یــا از آن هــا انتقــاد مــی کنیــد بیانگــر عصبانیــت بیرونــی و 

ظاهــری شماســت. 

بیماری جسمی - روانی 

احساســات منفــی دلیــل اصلــی ایــن بیمــاری اســت و زمانــی رخ مــی دهــد کــه ذهــن بــدن را بیمــار مــی کنــد. احساســات منفــی 

مخصوصــا زمانــی کــه بــه شــکل عصبانیــت خــود را نشــان مــی دهــد سیســتم ایمنــی بــدن تــان را ضعیــف مــی کنــد و شــما را 

نســبت بــه ســرماخوردگی و آنفوالنــزا و دیگــر بیمــاری هــا حســاس و مســتعد مــی ســازد. عصبانیــت بیــش از حــد مــی توانــد 

ســبب حمــالت قلبــی، ســکته، بیمــاری هــای عصبــی و افســردگی شــود. 

کشــف بــزرگ ایــن اســت : بــروز و یــا عــدم بــروز همــه ایــن احساســات منفــی بــه ایــن مســئله بســتگی دارد کــه تــا چــه حــد بــرای 

شکســت هــا و زندگــی نامطلــوب تــان دیگــران را ســرزنش مــی کنید. 
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بایــد بســیار منظــم و قانــون منــد باشــید تــا دیگــران را مســبب مشــکالت تــان ندانیــد و آن هــا را ســرزنش نکنیــد و بایــد بســیار 

خویشــتن دار باشــید تــا بتوانیــد از بهانــه تراشــی دســت بردارید. 

بایــد بســیار منظــم باشــید تــا خــود را مســئول آن چــه کــه هســتید و هــر آن چــه در آینــده خواهیــد شــد و هــر اتفاقــی کــه 

در زندگــی تــان رخ مــی دهــد بدانیــد. حتــی اگــر اتفاقــی ماننــد طوفــان کاترینــا هــم پیــش بیایــد و شــما مســتقیما مســئول آن 

نباشــی، ولــی بــاز هــم مســئول پاســخ هــا و عکــس العمــل هــا و رفتارهایــی هســتید کــه از لحظــه وقــوع حادثــه از خــود بــروز 

مــی دهیــد. بایــد تســلط کامــل بــر نفــس داشــته باشــید تــا بتوانــی کنتــرل ذهــن و ضمیــر ناخــودآگاه تــان را در دســت بگیریــد 

و خودتــان تصمیــم بگیریــد کــه مثبــت فکــر کنیــد و افــکار ســازنده ای داشــته باشــید تــا بــه کیفیــت روابــط خــود بــا دیگــران و 

نتایــج حاصــل از ایــن رابطــه را بهبــود ببخشــید و اگــر ایــن گونــه شــوید پــاداش بزرگــی در انتظارتــان خواهــد بــود.

برگرفته از کتاب بهانه تراشی ممنوع نوشته برایان تریسی 

زمان ..................... دقیقه 

)wpm( .................. سرعت
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          با ترس های خودت رو به رو شو                                            رو تصمیمت اصرار داشته باش 
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1- کتاب مهارت های تندخوانی نوشته تونی بوزان 

2- کتاب نیروی نبوغ مثبت نوشته تونی بوزان 

3- کتاب قورباغه ات رو قورت بده نوشته برایان تریسی

4- کتاب بهانه تراشی ممنوع نوشته برایان تریسی

5- کتاب تمرکز روی هدف نوشته برایان تریسی

6- کتاب فتح قله های موفقیت بدون دست و پا نوشته نیک وی آچیچ












