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 :استفاده نحوه

 .کنید آماده دهید انجام روز طول در باید که وظایفی از لیستی .1

 .دهید قرار خود مناسب ربع در را وظیفه هر .2

 .کنید صرف دوم ربع برای فعالیتهای را زمان بیشترین و کنید چهارم و سوم اول، ربع انجام صرف کمتری زمان که بگردید هاییراه دنبال .3

 :دی کن و غیرفوری یضرور یتون رو صرف کارهاوقت شتریب

 یکه واقعا مهم هستند مهارت ییو کارها یفور یکارها صیتر؛ تشخبه عبارت واضح ای زیاز نو گنالیما، جدا کردن س یاهویپر ه ییایدن در

. دیاعمال کن  تونیزندگ  یهاتمام جنبه  یرو  ار زنهاوریآ  یریگمیتصم  سیهفته ماتر  ک یاز امروز به مدت    دیکن یفقط سع هیکاف  هست.  یاتیح

 یکه برا دمیخاطر انجام م نیکارو به ا نی»من دارم ا دیاز خودتون بپرس دیشیانجام دادن مواجه م یبرا یکار ای یریگمیتصم ک یکه با  یوقت

 ه؟«یصرفا فقط ضرور نکهیا ای هیضرور دافمبه اه دنیمن و رس

آرامش، کنترل   ،یدوباره احساس تازگ  عیسر  یلیخ  دمیبهتون قول م  د،یصرف کن  یاما نه فور  یضرور  یکارها  یوقت خودتون رو رو  شتریب  اگر

 یریها و مشکالِت ربع اول جلوگاز بحران  یلیاز خ  د،یربع دوم بگذار  یتمرکز خودتون رو رو  شتریب  ی. وقتگردهیبرم  تونیبه زندگ  یو خونسرد

 دیدیکه تو ربع چهارم انجام م ییاز کارها قایو عم شه،یم جادیشما تعادل ا یازهایربع سوم، متناسب با اهداف و ن یهادرخواست وت شه،یم

 ،یاحساس ،یروان یآمادگ د؛یکه بربخور ینیدالدِ ای ،یربع دوم، به هر مورد اضطرارى، دلخور یقرار دادن کارها تی. با الودیبریلذت م

 .دیریبه خودتون بگ یحالت تدافع نکهیا یبه جا د،یکه عکس العمل مثبت از خودتون نشون بد دیداراش رو یکیزیو ف 
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