میکروکتاب بولت ژورنال
هفته دوم  -وعده

به نام خدا

شما دومین ميكروكتاب بولت ژورنال را مالحظه مي كنيد.
“باشــگاه بولــت ژورنال هولوســن” در نظــر دارد در گام
نخســت هــر هفته اعضــاي باشــگاه را با بخشــي از كتاب
بولــت ژورنــال تأليــف رايــدر كارول آشــنا كنــد .پروژه
كتابخوانــي هفتگــي هولوســن از فعاليت هايي اســت كه
امكان دسترســي بــه خالصه اي كاربــردي و مفيد از اهم
مطالب بولــت ژورنال را بــراي كاربران فراهــم مي كند.
از آنجا كه بولت ژورنال يك متد برنامه ريزي است ،دركنار
بررسي كتاب كارول؛ ميكروكتاب هايي با محتواي برنامه ريزي
و هــدف گذاري از بهترين كتب حوزه ژورنالينگ ،توســعه
فردي و موفقيت با شــما به اشــتراك گذاشــته مي شود.
اميد كــه محتواي ارائه شــده همــه عالقه منــدان را در
مسير موفقيت ،دستيابى به اهداف و كنترل بهتر روزهاي
زندگي ياري رساند.
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قصدآگاهی

بهره وری

رسالت روش بولت ژورنال این است که به ما آگاهی دهد دو
مورد از ارزشــمندترین منابع مان در زندگی را چگونه صرف
می کنیم .وقتمان و انرژی مان.
روش بولــت ژورنال به شــما کمک می کند بــا تالش کمتر کار
بیشــتری انجام بدهید .این روش به شــما کمک مــی کند با کنار
گذاشتن هر آنچه بیهوده است ،آنچه معنادار و هدفمند است را
شناسایی و روی آن تمرکز کنید.

ذهن آگاهی

بولــت ژورنــال چگونه این کار را انجام مــی دهد؟ با در هم
تنیــدن بهــره وری ،ذهن آگاهــی و قصد آگاهــی در چارچوبی که
انعطــاف پذیر و از همه مهم تر عملی اســت .اجــازه دهید به هر
کدام نگاه دقیق تری بیندازیم.
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بهره وری
آیــا هرگــز ایــن احســاس بــه شــما دســت داده اســت که

از خســتگی مفرط یا کشــیدن ماریجوانا برای تمرکزمان مخرب تر
است.

مسئولیتهایتان شــما را از پا درآورده اند؟ گاهی زندگی مثل یک

پس منطقی است که فکر کنیم برای بهره ورتر شدن نیازمند

موش و گربه بازی بی پایان است و محکوم به رسیدگی به کارهای

راهی برای حذف حواس پرتی های دیجیتال هستیم .ورود بولت

روزمره ،جلســات ،ایمیل ها و متن های پایان ناپذیر هســتیم .به

ژورنــال ،یک راه حل آنالوگ اســت که فضــای آف الین مورد نیاز

همان انــدازه که از نا امید کردن خودتان متنفر هســتید

بــه منظور پردازش ،فکر کردن و تمرکز کردن را فراهم می کند.

نمی خواهید بقیه را هم نا امید کنید .برای اینکه کار بیشتری

وقتی دفترچه تان را باز می کنید به صورت خودبخود دوشاخه را

انجــام شــود از خوابتان هم مــی زنید و آن را بــه حداقل میزان

از پریز می کشید و از دنیای بیرون فاصله می گیرید.

ممکن کاهش می دهید .تنها تفاوتش این است که حاال شبیه یک

بولت ژورنال به شــما کمک می کند ذهن شــلوغتان را خلوت

زامبی هستید چون از خوابتان زده اید و آن را به کمترین میزان

کنیــد تــا در نهایت بتوانید افکارتان را از یک چشــم انداز عینی

ممکن کاهش داده اید.

بررسی نمایید

اجــازه بدهید گامی به عقب برداریم .بین  1950و ،2000

اغلــب عجوالنه راه هایی را برای ســازماندهی زندگی خودمان

آمریکایــی ها هر ســال نرخ بهره وری را به انــدازه  1تا  4درصد

ســر هــم بندی مــی کنیم .کمــی از این اپلیکیشــن؛ کمــی از آن

افزایش دادند .اما از  2005این رشد در اقتصادهای پیشرفته

تقویم .در طول زمان این کار منتهی به تولید مجموعه ای دســت

کند شــده اســت و کاهش بهره وری در ایاالت متحده در 2016

و پاگیر از اپلیکیشــن هــای مختلف ،ایمیل ها و یاداشــت هایی

رکورد زده است .شاید رشد سریع فناوری که گزینه های تقریبا

روی اســتیکرهای پخش و پال می شــود که نتیجه ای معکوس در

نامحدودی را برای پر مشغله نگه داشتنمان وعده می دهد در واقع

بــر دارد .وقتتان را با فکر کردن دربــارة اینکه اطالعات کجا باید

ما را بهره ورتر نمی کند؟

برونــد و تــاش برای یافتن بعــدی آنها تلف می کنیــد :آیا مطلب

یک توضیح ممکن برای این کاهش بهره وری مان این است
کــه اضافه بار اطالعــات ما را فلج کرده اســت .همانطور که دنیل
لویتیــن در کتــاب «ذهن اصلی» می نویســد ،بمبــاران اطالعات

مورد نظر را در اپلیکیشــن یادداشــت هایتان نوشته اید یا روی
یک استیکر؟ حاال آن استیکر را کجا چسبانده اید؟
این یک ناکارایی مرکب است که دست و بالتان را می بندد
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اما کامال می توانید از آن اجتناب کنید .بولت ژورنال طراحی شده

ذهن آگاهی

است تا تنها «منبع حقیقی» شما باشد.

در اینجــا وقتی در مورد ذهن آگاهــی صحبت می کنیم عموما

وقتــی یــاد گرفتید که چگونه افکارتان را در یک جای معین
نگه دارید ،بررســی خواهیم کرد که چگونــه به صورت موثر آنها
را اولویــت بنــدی کنید .هر کســی که به شــما تلفن می کند،
ایمیل می زند یا پیام می دهد خواســتار پاسخ فوری شما است.
بسیاری از ما به جای اینکه به صورت پیش فعال به اولویت بندی
بپردازیم ،اجازه می دهیم ســیل تقاضاهــای بیرونی این اولویت
بنــدی را برایمــان انجام بدهنــد .فرصت هایمــان در نتیجة این
حواس پرتی و فعالیت بیش از حد توان از میان می روند.

در مورد یک آگاهی تقویت شــده از لحظة حال ســخن می گوییم.
بهره وری امری کامال مطلوب است اما بوژو برای این طراحی نشده
اســت که به شــما کمک کند مثل یک مــوش روی گردونه زندگی
سریع تر بچرخید.
مــا در عصــری زندگــی می کنیم کــه در آن فنــاوری وعدة
گزینــه هــای تقریبا نامحدودی برای مشــغول نگه داشــتن ما را
می دهد ،بنابراین بیش از هر زمان دیگری احســاس حواسپرتی
و گسســتگی می کنیم .مثل زمانی کــه پرواز می کنیم و دنیا را با
ســرعت  600مایل بر ســاعت تماشــا می کنیم و اصال نمی دانیم

بــا بولت ژورنال خواهید آموخت که چگونه با چالش

واقعــا در کجا هســتیم .اگر خوش شــانس باشــیم ممکن اســت

هــای دشــوار روبرو شــوید و کنجــکاوی هــای مبهمتان را

نگاهمان به صورت گذرا به اقیانوسی که در پایین می درخشد یا

بــه اهداف معنــادار تبدیل کنید ،چگونــه اهدافتان را به
بخــش هــای کوچکتر و قابــل کنترل تر تقســیم کنید و در
نهایــت چگونــه موثرتــر اقــدام نمایید .در ایــن کتاب به
معرفــی تکنیکهــای علمی اثبات شــده ای مــی پردازیم که
هــر دفترچــه ای را بــه یک ابــزار قدرتمند برای آشــکار
سازی فرصتها و ریشــه کنی حواس پرتی ها تبدیل می کنند تا
بتوانیــد وقت و انرژی تان را روی آنچــه در عمل اهمیت
دارد متمرکز کنید.

آذرخشــی که ابرهای تیره را می شکافد بیفتد .اگرچه در بیشتر
مواقع سرنشینان نیمه هشیاری هستیم که وقت کشی می کنیم
تا موقع فرود دلهره آورمان برسد.
اگــر ســفر مقصد اســت ،پــس بایــد بیاموزیم کــه چگونه
مسافران بهتری شویم .برای اینکه مسافران بهتری شویم ،ابتدا
باید یاد بگیریم که خودمان را جهت یابی کنیم .در حال حاضر شما
در کجــا قرار دارید؟ آیا می خواهید اینجا باشــید؟ اگر نه ،چرا
می خواهید جابجا شوید؟
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دانستن اینکه کجا هستید ،با دانستن اینکه چه کسی هستید
آغاز می شود.

اســت :دفترچة شــما هیچگاه به درد من نمی خورد و دفترچة من
به درد شما».

ذهن آگاهی فرایند بیدار شــدن و دیدن آنچه درســت در

شــما متولدین عصر دیجیتال ،هراســی به خود راه ندهید.

مقابلمان قرار دارد اســت .این جریان به شــما کمــک می کند تا

تصویر شــخصیتی از داســتانهای دیکنز که با چشمان نیمه باز به

نســبت به اینکه در کجا هســتید ،چه کســی هســتید و چه

جلو خم شــده اســت و در یک اتاق زیرشــیروانی زیر نورضعیف

می خواهید آگاه تر شــوید .اینجا اســت که بوژو وارد عمل

شــمع بی وقغه در حال نوشتن اســت را دور بیندازید .نه ،اینجا

می شــود .نوشــتن با دســت ،بر خالف هرمکانیســم ثبت و ضبط

یاد می گیرید که افکارتان را به صورت ســریع و موثر ثبت کنید.

دیگر ،توجهمان را به لحظة حال جلب می کند .در لحظة حال است

یاد می گیرید که چگونه با سرعت زندگی یادداشت بردارید.

که شــروع به شــناختن خودمان می کنیم .جوآن دیدیون ،یکی از

اینجا اســت که بوژو وارد صحنه می شــود .ما تکنیک های

طرفداران معروف با دســت نوشتن ،در سن پنج سالگی شروع به

مختلفی را بررسی می کنیم که به ما کمک می کنند عادت پرسیدن

ایــن کار کرد .او عقیده داشــت که دفترچه های یادداشــت یکی

ایــن نوع ســواالت را در خود ایجــاد کنیم و بنابراین گم شــدن

از بهترین پادزهرها برای یک دنیای آشــفته هستند« :خیلی زود

در مشــغله های روزمره را متوقف ســازیم .به عبارت دیگر بولت

چیزهایی که فکر مــی کردیم هرگز نمی توانیم فراموش کنیم را

ژورنال پیوسته ما را نسبت به این واقعیت آگاه نگه می دارد که

به فراموشــی می سپاریم .عشــق ها و خیانت ها را به یک اندازه

چرا چیزی که در حال انجام دادنش هستیم را انجام می دهیم.

فرامــوش می کنیــم ،فراموش می کنیم چــه چیزی را زمزمه
مــی کردیــم و چه چیزی را فریــاد می زدیم ،فرامــوش می کنیم
کــه بودیم  ...بنابراین فکــر می کنم در تماس ماندن با خود فکر
خوبی است و تصور می کنم به طور کلی کارکرد دفترچه ها همین
در تمــاس ماندن اســت .وقتــی نوبت به باز نگه داشــتن خطوط
ارتباطی با خودمان می شــود همه مســئولیت بــر دوش خودمان
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قصدآگاهی
به کتاب ،ســخنرانی ،یا نقل قولی فکــر کنید که تاثیری عمیق
بر روی شما گذاشته و یا شیوة تفکرتان در مورد زندگی را تغییر
داده اســت.در حقیقت آن نکتــه ای خردمندانه بود که به شــما
الهام بخشــید و نویدهای زیادی در بر داشت .تمام کاری که باید
می کردید این بود که مطابق با دانشی که تازه به دست آورده اید
عمل کنید و بعد همه امور آسان تر ،بهتر ،روشن تر و قدرتمندتر
خواهند شد.
در حــال حاضــر چه میــزان از این دانش هنــوز وجود دارد ؟
نه از نظر فکری بلکه عملی؟ آیا یک فرد ،دوســت یا همســر بهتر
شدید؟ آیا وزن کم کردید؟ آیا شادتر هستید؟ احتماال آنچه آموخته
اید اگر هم باقی مانده باشــد ضعیف و کم رنگ شــده است .این
بدان معنا نیست که مفید نبوده است .فقط ماندگار نشده است.
دلیلش چیست؟
فشار زندگی پر مشغله مان می تواند بی سر و صدا شکافی
بزرگ بیــن عمل و باورمان ایجاد کند .معموال مســیری را انتخاب
می کنیم که حداقل مقاومت در مقابل آن وجود دارد ،حتی اگر ما
را از آنچه برایمان اهمیت دارد دور کند .در نتیجه دســت یافتن
به تغییری که در جســتجوی آن هستیم می تواند مستلزم تالش
دائم باشــد.روش بولت ژورنال با تلفیق شدن در شالودة زندگی
روزمره تان به عنوان پلی بین باورها و اقداماتتان عمل می کند.
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وعده 25

امی هاینس عالوه بر سازماندهی وظایفش از بولت ژورنال خود

کرده اند ،به روابط ســمی شــان پایان داده انــد ،نقل مکان

برای رد گیری ایده ها برای کسب و کارش ،افرادی که می خواست از

کرده اند یا در بعضی موارد به ســادگی از آن کســی که هستند

آنها یاد بگیرد ،اپلیکیشن هایی که می خواست بازدید کند و حتی

رضایت بیشتری پیدا کرده اند .این روش شناسی مبتنی بر خرد

چایی های جدیدی که می خواســت امتحان کند استفاده می کرد.

برگرفته از آداب و سنن سرتاسر جهان است .بولت ژورنال مانند

او «مجموعه هایش»  -که بعدا در موردشان خواهید خواند  -را

یک منشور وارونه این آداب و سنن را جذب می کند و آنها را به

اختصاصی ســازی کرده بود تا احســاس عجز آور فهرســت انجام

صورت یک پرتو نور واحد متمرکز می ســازد تا به شــما کمک کند

کارهای بی پایــان را از میان بردارد و پیوند خود را با آنچه واقعا

به وضوح ببینید در کجا هســتید و راه پیش رویتان را روشــن

مــی خواســت انجام بدهد حفــظ نماید .او توانســت چیزهایی که

مــی کند .آن شــما را توانمند می ســازد تا از طریق هنر زیســت

اهمیت داشــتند و کنار گذاشته شــده بودند را دوباره به جریان

آگاهانه از جایگاه سرنشین به جایگاه خلبان تغییر مکان دهید.

بیندازد.
شــما با اســتفاده از بولت ژورنال به صورت خود بخود یک
عــادت درون نگــری دائمــی را در خود ایجاد می کنیــد که در آن
شروع به تعریف اینکه چه چیزی مهم است و چرا مهم است می نمایید
و آنگاه به ســراغ این می روید که بفهمید چگونه آن چیزها را به
بهترین وجه ممکن دنبال کنید .این بینش ها هر روز با مالیمت به
شما یادآوری می شوند و این امر به عمل در آوردن آنها را در هر
کجا که هســتید ،اتاق خواب ،کالس درس یا حتی اتاق اورژانس،
آسان تر می کند.
آنهایــی کــه از بولت ژورنال اســتفاده کرده انــد با در نظر
گرفتن آن به عنوان بخشــی از روال کار روزمره شــان در شــغل
رویایی شان اســتخدام شده اند ،کســب و کارهایشان را شروع

همراهان هولوسن
ما در آژانس تولید محتوای هولوسن ،فایل های آموزشی و
دفترچه های راهنما و تمرین در رابطه با مفاهيم توسعه
فردي ،ژورنالینگ و برنامه ريزي به روش بولت ژورنال
را دراختیار دوستانی که عضو “باشگاه بولت ژورنال هولوسن”
هستند ،قرار خواهیم داد .شما می توانید با مراجعه به
سایت و ارسال ایمیل ،عضو باشگاه بولت ژورنال هولوسن
شوید و از مزایای آن بهره مند شوید
از شما دعوت مي كنيم در كنار دريافت ايميل هاي آموزشي،
اطالعات بيشتر را در سايت و شبكه هاي اجتماعي هولوسن
مالحظه نماييد
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