چگونه برنامه ريسي كنيم تا زندگي هدفمند داشته باشيم
ٍلت دس حميمت ّواى ػوش اًساًي است كِ لحظات ٍ دلايك آى بِ صَستْاي هختلف سپشي هيطَد  .بذيْي است ػوش
ٍبْتش بْشُ گشفتي اص آى ،تٌْا سشهايِ اي است كِ دس اختياس اًساى لشاس گشفتِ ٍ آًچِ اسصش ٍالؼي يك اًساى كاهل سا
تؼييي هي كٌذ ،صشف كشدى بِ هَلغ ايي سشهايةهْن است ّ ٍ .ويي لحظات ٍ دلايك صٍدگزس اسصضوٌذ است كِ سشًَضت
اًساى سا تؼييي هي ساصًذ ٍ .لت ّواى ػوش اًساى است كِ ًِ بشگطت پزيش است ٍ ًِ چيضي جاًطيي آى هي ضَد  .آدهي
كِ بش اساس ّش چِ پيص هي آيذ ٍلت هي گزساًذ ،تصَس هبْن ٍ گٌگي اص ّذفص دس رّي داسد ٍ حتي هوكي است
كاهالًّذفص سا گن كٌذ ٍ.لي ٍلت ضٌاس ٍ طشاح خَب ٍلت ،جٌبِ ّاي هختلفي اصساّْاي سسيذى بِ ّذف سادس ًظشهي
گيشد.سَدهٌذ كشدى ٍلت هؼٌي -اش آى است كِ اص توام اهكاًات هَجَدي كِ دس اختياس داسين ،بْتشيٌطاى سا اًتخاب
كشدُ ٍ آى سا دس صهاى هطخص بِ ًيكَتشيي ًحَ بِ كاس اًذاصين .اًتخاب اهَس هْن صًذگي ٍ بشًاهِ سيضي بشاي آًْا غالباً
كاس هطكلي است  .ايي كاسّا ًياص بِ فكش ٍ اًذيطِ دليك ٍلذست تصوين گيشي داسد ٍ ّن چٌيي ًياصهٌذآگاّي بِ ايي اهش
است كِ چِ هؼياس ٍهحكي سابشاي اًتخاب كاسّاي همذم تش خَد دس ًظش هي گيشين .بِ ًظش هي سسذ بسياسي اص هشدم فمط
اص آى جْت دس بشًاهِ سيضي دچاس اضكال هي ضًَذ كِ آى سا دس رّي ٍ خيال خَد تٌظين هي كٌٌذ دسحاليكِ آًاى بِ
سٍضي ًياص داسًذ كِ بيطتش بِ اّويت بشًاهِ سيضي آگاّطاى كٌذ ٍ آى سا جذي تش دس ًظش بگيشًذ  .تجشبيات ًطاى دادُ كِ
بْتش است بِ جاي آًكِ دس رّي ٍ خيال خَد بشًاهِ سيضي كٌين آى سا بِ للن آٍسدُ ٍ دس كاغزي بٌَيسين  .تسلط بشٍلتبا
بشًاهِ سيضي دسّش بشًاهِ سيضي اػن اص ايٌكِ بشاي هذت طَالًي ،هتَسط ٍيا كَتاُ باضذ
مراعات دو اصل ضروري است:
-1تٌظين ليست كاسّاي هَسد ًظش
ًظين حك تمذّم ّش كاسبش ديگشي .
-2ت
ٍلتي ليست كاسّا سا تٌظين كشديذ  .ببيٌيذ كاسّايي كِ بيطتشيي اّويت سا دس حال حاضش بشاي ضوا داسًذ ،كذاهٌذ  .بشاي
ايي كاس اص سيستن«الفبا »كوك بگيشيذ.حشف«الف » دس كٌاس آى كاسّايي اص ليست كِ بشاي ها هْن تشيي است ،بگزاسيذ .
حشف « ب» سا بشاي كاسّايي با اسصش هتَسط ٍ «پ» سا بشاي كاسّاي كن اسصش دس ًظش بگيشيذ  .هَاسدي كِ با حشف «
الف » هطخص ضذُ ،بايذ آى دستِ اص اهَسي باضٌذ كِ بشاي ضوادسدسجة اٍل اّويت ّستٌذ ٍ با اًجام ايي اهَس دس اٍليي
فشصت ،بْتشيي استفادُ سا اص ٍلت خَد هيكٌيذ .دسايي حال اًجام اهَس «ب» ٍ «پ» سا بِ بؼذ هَكَل هي كٌيذ

 .داضتي

ّذف جضئي اص طبيؼت اًساى بَدُ ٍ بطشبذٍى آى قادس بِ ادهِ صًذگي ًيست بٌابشايي تٌظين ّذفْاي صًذگي بِ ضوا كوك
هي كٌذ تا با تجسن سٍضي تشآًچِ هي -خَاّيذدسآيٌذُ داضتِ باضيذ اص ّن اكٌَى بِ ساختي آيٌذُ ضشٍع كٌيذ .دٍهيي لذم
اساسي سا بشاي كٌتشل ٍلت ٍ صًذگي هَلؼي هي تَاى بشداضت كِ صَست ّذفْاي صًذگي تٌظين ضذُ ٍ آهادُ ،دس دستشس
باضذ .يكي اص سهَص اصلي اًجام كاس بيطتش دس سٍص ايي است كِ ٍلتي ليست كاسّاي سٍصاًِ سا تْيِ كشديذ آى سا دس هؼشض
ديذ خَد لشاس دّيذ ٍ ّوچٌاى كِ سٍص سا سپشي هي ساصيذ يك يك هَسد آى سا بِ صَست دستَسالؼولي بِ كاس ببٌذيذ ،بِ
هجشدي كِ كاسي سا اًجام دا ديذ دس ليست سٍي آى خط بكطيذ .دس آخش سٍص آًچِ اص ليست بالي هاًذُ دس ٍسلة ديگش
يادداضت كٌيذ.
بؼضي اص هشدم ٍلت گشاًبْاي خَد سا بِ ػلت تشس اص اًجام كاسّاي غلط ،صشف سفتاسّاي ٍسَاسي هي ًوايٌذ  .بشسسيْا
ًطاى دادُ ،اضخاصي كِ خَش بيٌاًِ بِ هَفميت هي اًذيطٌذ ٍ دس ايي ساُ تالش هي كٌٌذ بيص اص كساًيكِ تشس ٍ ٍاّوِ
داسًذ ( بِ اًتظاس ضكست ّستٌذ ) ضادًذ ٍ دس كاس خَد هَفك هي ضًَذ  .اص اضتباُ كشدى ًتشسيذ ،اضتباُ ٍ ضكست جضء
اهَس طبيؼي ٍ ػادي اًساًْاست  .بِ ايي فكش كٌيذ كِ ّش اضتباُ ضوا سا بِ تَفيك ًْايي ًضديكتش هي ساصد  .بٌابشايى اٍليي ٍ
اساسي تشيي سشهاية ّش كس دٍساى ػوش اٍست  .ػوش يؼٌي دلايك ،ساػات ،سٍصّا ٍ سالْايي كِ صًذُ ّستين ،فمط دس

چاسچَب ايي اٍلات است كِ بشًاهِ سيضي خَب ٍ هفيذ اهكاى پزيش هي باضذ ٍ ايي بشًاهِ سيضي سا با هطخص كشدى
اّذاف اصَلي صًذگيتاى ضشٍع كٌيذ.
ّذفْا اسابِ ّايي ّستٌذ كِ با سَاس ضذى بِ آًْا هي تَاًين اص اكٌَى خَد ،فشاتش سٍين.
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