أفضل السبل لرفع مستوى التركيز
جخعلب شٍادة التركيز بعض الجهد والىقذ وال ًمكً لها أن جأحي بين عشيت وضحاها ،فيجب أن جحاول
وجصبر وجبرل مجهىد أكبر للىصىل إلى مظخىي مىاطب في التركيز .ولهرا هقدم لكم بعض الىصائح الهامت
لسفع مظخىي التركيز والىصىل الى افضل الىخائج في العمل والدزاطت.
ا
أوال
ممازطت السٍاضت :مً أهم الىطائل التي حظاعدكم على شٍادة التركيز هي عمليت شٍادة جدفق ألاكسجين إلىالدماغ ،والسٍاضت هي أطسع العسق وأطهلها لصٍادة جدفق ألاكسجين هحى الدماغ وبالخالي شٍادة التركيز
واليشاط ،وبعبيعت الحال ًمكىكم ممازطت أي هىع جسٍده مً الخمازًٍ السٍاضيت كاملش ي أو السكض أو أي
وشاط زٍاض ي جفضله فجميعا طخحظً في النهاًت مً القدزة على التركيز .
ا
ثاهيا
ا
ا
أخر اطتراحت :إن الاطخمساز في التركيز لفترة ظىٍلت قد ًكىن أمسا مسهقا لإلوظان ،لرلك إن كىخمجحخاجىن إلى التركيز لفترة ظىٍلت في أمس ما فمً ألافضل أن جديحىا لىفظكم بعض الىقذ ألخر اطتراحت
مخقععت ،حتى ًمكً أن جىاصل عمليت التركيز في مظخىي أفضل وملدة أظىل .
ا
ثالثا
زكصوا في أمس واحد :الكثير مً الىاض ًقع في مشكلت الخلغ بين ألامىز ومحاولت التركيز في أكثر مً ش يءفي آن واحد ،مع أن ذلك في النهاًت ٌظبب حشدذ للعقل وفقدان القدزة على التركيز مع مسوز الىقذ ،لرلك
عىدوا هفظكم على إنهاء املهماث أو ألاعمال على مساحل عدة  ،وال جيخقل للعمل في ش يء آخس وأهذ ما شلذ

حعمل على عدة أمىز أخسي .
ا
زابعا
ابخعدوا عً الظسٍس :الىؼيفت املثاليت للظسٍس هي الىىم ،وليع أي ش يء آخس ،لرلك إن كىخم حعخقدون أنبإمكاهكم التركيز في بعض ألاعمال وأهخم على الظسٍس فأهخم مخعئىن ،ألن إلاشازاث العصبيت طيخم
ا
إزطالها جلقائيا بهدف الىىم وعىدها طخجدون هفظكم في صساعين التركيز والىىم.
ا
خامظا
ا
ا
اخخازوا مكاها مىاطبا :لصٍادة القدزة على التركيز ًيبغي أن جقىمىا باخخياز ألاماكً املىاطبت أثىاء عملكم،فالضىضاء وألاصىاث املصعجت واملىاظق التي حشعس بها بالبرودة أو الحسازة وػيرها حشدذ اهدباه إلاوظان
وجفقده املقدزة على التركيز ،لكً حين جكىن مخىاجد في ألاماكً الهادئت واملالئمت لك فإن قدزجك على
التركيز جصداد بشكل ملحىػ
املصدز :مجلت صحتي

