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انجام کارهای یک هفته در یک روز- بخش 2
نویسنده: ژان بقوسیان - مجله موفقیت

دراینمبحثبهمدیریتانرژیبرایبهبودعملکردمیپردازیم.

مدیریت انرژی
برایافزایشعملکردشخصیعالوهبرمدیریتزمانبایدبرمدیریتانرژیتمرکزکرد.

ماچهارمنبعاصلیانرژیداریم.


• انرژی فیزیکی
اولینمنبع،انرژیفیزیکیوقدرتجسمانیمااست.بدونانرژیفیزیکیکافیانجام
نمیتوانیم هیچگاه کافی، جسمانی انرژی بدون نیست. امکانپذیر بزرگی کار هیچ
عملکردباالییداشتهباشیم.یکفوتبالیستهرچقدرکهنگرشمثبتیداشتهباشد،
لومباردی باشد.وینس بازیدرخششیداشته در نمیتواند زیاد درصورتخستگی
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اهمیت خود انرژیجسمانی برای ما میکند«. ترسو را انسان »خستگی میگوید:
کارهایدیگر به را بهراحتیساعاتخوابخود قائلهستیم.معموال بسیارکمی
اختصاصمیدهیم.باخوردنغذاهاوخوراکیهایمضربهبدنلطمهمیزنیم.این

ضربالمثلقدیمیکامالدرستاستکه»عقلسالمدربدنسالماست«.


• انرژی احساسی
دومینمنبعانرژیماانرژیاحساسیاست.وقتیانرژیاحساسیمادرشرایطمناسب
باشدبهترمیتوانیممسائلراحلکنیموبرمشکالتوموانعغلبهکنیم.درشرایط
احساسینامناسبمعموالانرژیجسمانیماهمبهسرعتتقلیلمییابد.مااغلب

فراموشمیکنیمکهبهانرژیاحساسیخوداهمیتبدهیموآنرابازیابیکنیم.


• انرژی فکری
سومینمنبع،قوایذهنیمااست.آشناییبهترباعملکردمغزواستفادهبهتراز
اینپدیدهخلقتمیتواندباعثانجامکارهایبسیارخارقالعادهایشود.مغزانسان
پیچیدهتریندستگاهرویکرهزمیناست.هرچهازآنبیشتروصحیحتراستفاده
کنیمعملکردآنافزایشمییابد.فردیکهذهنشخستهاستنمیتواندکارهای

بزرگانجامدهدوکیفیتتصمیماتشکاهشمییابد.


• انرژی روحیه
چهارمینمنبعانرژی،روحیهمااست.کسانیکهازروحیهباالییبرخوردارندکارهایی

سختتروبزرگترازافرادمعمولیانجاممیدهند.


مدیریت انرژی عملکرد ما را خارق العاده می سازد!
درسخنرانیبسیارجالبیمشاهدهکردموشایدهمینسخنرانیباعثشدبهفکر

تهیهکتابیدربارهعملکردبیفتم.
افرادمعمولی ابداعیاشبه سخنران،یکمعلمموسیقیحرفهایبودکهدرروش
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کهدرعمرخودانگشتشانبهپیانونخوردهولیاستعدادموسیقیدارند،موسیقی
آموزشمیدهد.

نکتهبسیارجالبآناستکهاوزمانآموزشرابهیکدهمزمانمعمولکاهش
دنیاهستندمعموال نوازندگان بهترین درحد که پیانویی نوازندههای دادهاست.
پساز10تا12سالتمرینمداومبهاینمهارتمیرسند.اینمعلمافرادمعمولیرا

طییکتادوسالبهنوازندگانیجهانیتبدیلمیکند.
چگونه که بود جالب بسیار برایم میزنم ساز که است زیادی سالهای چون من
میتوانزمانیادگیریپیانورابهیکدهمزمانمعمولکاهشداد.درآنسخنرانی
اوروشکارشراتوضیحداد.درکمالتعجبدیدمروشآموزشموسیقیاوفرق
عمدهایبادیگراننداشت؛ولیاوبهدانشجوهایشیکبرنامهروزانهمیدادکه

بایدموبهمواجرامیکردندوسپسدرکالسحاضرشوند.
برنامهاوبسیارعجیباست؛مثالدانشجودرروزاولبایدیکمهمانیترتیبدهد
ودوستاننزدیکشرادعوتکندوباآنهاوقتبگذراند.روزبعدبایدباسهنفرکه

درگذشتهقهرکردهآشتیکندو…
اینمعلمقبلازتدریسموسیقی،دانشجورادربهترینشرایطممکنبرایداشتن

عملکردباالقرارمیدهدوسپسبهتعلیمموسیقیمیپردازد.
همینموضوعباعثکاهشزمانیادگیریبهیکدهمزمانمعمولمیشود!پس
اگربهطورخالصهبگوییمکهچگونهمیتوانعملکردبسیارباالییداشتکهدیگرانرا
بهتعجبوادارد،جوابایناست:اگرقبلازانجامیککاربسیارسختوپیچیده
شرایط بهترین در واقع در و کنیم شارژ کافی بهاندازه را انرژی چهار این بتوانیم
فیزیکی،احساسی،فکریوروحیباشیممعموالمیتوانیمکارهاییانجامدهیمکه
انرژیهادر این از یاچندمورد اگریک انجامدهند. دیگرانهیچوقتنمیتوانند
بهترینحالتنباشدومابقیدربهترینحالتباشندبازهمنمیتوانیمکارهایخیلی

بزرگوقابلتوجهراانجامدهیم.
مااینهدیهبزرگراداریمکهازاولشروعکنیم.امروزمیتوانداولینروزشروع
زندگیمتفاوتماباشد؛بنابراینمهمنیستتاکنونعملکردماچگونهبودهوچقدر
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درمصرفوبازیابیانرژیخوبعملکردهایم.ازهمینامروززندگیمتفاوتیراشروع
کنیم.


عملکرد خارق العاده چیست؟

عملکردخارقالعادهرامیتواناینگونهتعریفکرد:»گذشتنازمعیارهایرایجدر
انجامکارهابهصورتپایدارودرطوالنیمدت«.

برایداشتنعملکردخارقالعادهبایدفراترازباورهایعمومیحرکتکنیم.وقتیکارم
راشروعکردمومیخواستماولینکتابمرابنویسم،ناشرکتاببهمنحدودیک
سالفرصتدادتاآنرابنویسم.منهمبهایننتیجهرسیدمکهنوشتنکتاببه
حداقلیکسالزماننیازدارد.بعددیدممیتواندردوهفتهکتابینوشتکه

بسیاریازنویسندگاندریکسالقادربهنوشتنآننیستند.
بعضیازافراددرقفسیزندگیمیکنندکهتوسطدیدگاههایدیگرانساختهشده
است.آنهاخودشانرابهنظراتدیگرانمحدودمیکنند.اینافرادزندگیبسیار
اگردیگران دارند. آزمودنمواردجدیدهراس از و دارند تکراریومحدودکنندهای
بهراحتی بیاموزیم، را ساز یک حرفهای نواختن ماه سه در نمیتوانیم میگویند
را نداریم،حرفشان استعدادی نقاشیهیچ در میگویند ما به اگر میکنیم. قبول
میپذیریم.اگرمیشنویمکهدریکروزنمیتوان40صفحهکتابنوشت،ماهمآن
رامیپذیریم.اگرمیگویندنمیتواندریکماهآنقدریادگرفتکهدرکنکورقبول

شد،مامیپذیریم.
آنها واقع در میکنند. تعریف را جدیدی معیارهای خارقالعاده، عملکرد با افراد
آنقدرعملکردخودراافزایشمیدهندتابهجاییبرسندکهفقطیکرقیبداشته
باشند،یعنیخودشان!بیلگیتسموسسمایکروسافتمیگوید:»بزرگترینرقیب

خودتانباشید!«


تمرکز، تمرکز و تمرکز
یکیازمهمترینمهارتهابرایافزایشعملکرد،تواناییتمرکزبهتراست.تمرکزرا
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میتوان»بودندرلحظه«وادامهکارتاپایانیافتنآن،تعریفکرد؛مثالوقتیبه
وهیچ پاسخمیدهیم ایمیلمشتریان به پاسخمیدهیم،فقط ایمیلمشتریان
کاردیگریدرهیچشرایطیانجامنمیدهیمحتیبهذهنماناجازهنمیدهیمدرباره
کاربعدیفکرکندیادربارهکارهایاضطرابآوردیگرفکرنمیکنیم.مادرآنلحظه
تمامانرژیخودرافقطبریکموضوعمتمرکزکردهایم:پاسخبهایمیلمشتریان.
اگرحوصلهماسررفتبهخودماناجازهنمیدهیمگشتوگذاریدراینترنتانجام
دهیمیاسراغتلفنهمراهنمیرویم.درآنیکساعت،زندگیمادریکموضوع

خالصهشدهاست:پاسخبهایمیلهایمشتریان.
یاآیندهخود افرادمدامدرگذشته افزایشعملکردمیشود.معموال تمرکزباعث
زندگیمیکنند!تصمیمبگیریددرهمینلحظهزندگیکنیدوتمامانرژیخودرابر

کاریکهانجاممیدهیدمتمرکزکنید.


بهانه ممنوع!
یکیازموانعافزایشعملکردآناستکهبهانههاییبرایانجامندادنکارهایمهم
وارزشمندپیداکنیم.دربسیاریازجلسات،همیشهعدهایدربارهشرایطاقتصادی
نامناسب،سرعتپاییناینترنتوموانعیصحبتمیکنندتاعملکردپایینخودرا
توجیهکنند؛ولیافرادتاثیرگذارافرادیهستندکهتمامیبهانههارافراموشمیکنند
وبهاینفکرمیکننددرشرایطکنونیچگونهمیتوانکارهایارزشمندانجامداد.
هنریفوردجملهبسیارمعروفیداردکهمیگوید:»اگرفکرمیکنیدموفقمیشوید

یااگرفکرمیکنیدشکستمیخورید،درهردوصورتحقباشمااست«.


عملکرد تناوبی بدن
یکیازمهمترینکشفیاتدانشمنداندرحوزهافزایشعملکرد،تناوبیبودنعملکرد

بدنانساناست.
درحدودسالهای200قبلازمیالدفردییونانیبهنامفالویوستحقیقاتیانجام
دادوبرایاولینبارایدهتناوبیبودنعملکردبدنانسانرامطرحکردوبهقهرمانان
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یونانیآموزشدادکهچگونهدربازههایزمانیمنظمیانرژیخودشانرامصرفکنند
وسپسبهبازیابیانرژیبپردازند.

اینایدهدرعصرمابرایاولینبارتوسطدانشمندانروسیهمورداستفادهقرارگرفت.
که نتیجهرسیدند این به و کردند بازسازی را ایده این دانشمندان درسال1960
برایافزایشعملکردبدنانسان،بایدبازههایمتناوبیازفعالیتسنگینوسپس
استراحتمناسبداشتهباشیم.آنهادرسال1960بااینایدهوآموزشقهرمانان
خودشانتوانستندمدالهایالمپیکزیادیراکسبکنندواینایدهازهزارانسال
قبلتابهحالبهصورتپایهایهیچتغیرینکردهاست.بهبیانساده:بدنانسان
وقتیباالترینعملکردوکاراییممکنراازخودنشانمیدهدکهبهصورتمتناوب

انرژیشدیدیرامصرفکندوسپسبهبازیابیانرژیبپردازد.
هرچهدربازههایزمانیمشخصانرژیبیشتریمصرفکنیم،ظرفیتبدنافزایش
پیدامیکند.ورزشکارانوقتیورزشراشروعمیکنندمعموالقادرنیستندوزنههای
سنگینرابلندبکنندوباتمریناتروزانهوافزایشتدریجیوزنوزنه،ظرفیتانرژی
بلند اول روزهای در که وزنههایی میدهند. افزایش آهسته آهسته را خود بدن

کردنشانغیرممکنبهنظرمیرسدبعدازچندماهبهراحتیجابهجامیشود.


ظرفیت بدن
بدنانسانمیتواندظرفیتخودرابهصورتمداومافزایشدهد.ظرفیتتوانایی
مصرفانرژیدریکبازهزمانیمشخصاست.مامیتوانیمعادتکنیمدریکزمان
مشخصانرژیبیشتریرامصرفکنیموالبتهبعدازآنبالفاصلهبایدبهبازیابیانرژی
بپردازیم.مهمترینمشکلیکهدرمدیرانشرکتهادیدهمیشودوهمینطورافرادی
و انرژی درست مصرف در تعادل عدم دارند، پایینی کارایی بهصورتشخصی که

سپسبازیابیآناست.
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