1

سرفصل های این راهنما
آمادگی برای سفر پیش رو

2

چگونه در این دوره موفق شویم؟

4

فهمیدن چرائی

11

میزان مشارکت خود را تعیین کنید

18

شروع دوره

21

2

آمادگی برای سفر پیش رو


در صفحه بعد ،نقشه راه سفر  21روزه خود که به یک َابَر خواننده شدن
ختم می شود را مشاهده می کنید .الزم است که هر روز به اندازه کافی،
زمان برای آموزش های این دوره و تمریناتی که یاد می گیرید صرف کنید
تا به یک تندخوان حرفه ای تبدیل شوید .آموزش و تمرین حتماً باید
جزو اولویت های شما باشند .یادتان باشد که تندخوان بودن ،مهارتی
است که همۀ عمر برایتان مفید خواهد بود.
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4

چگونه در این دوره موفق شویم؟
 4 توصیه برای حداکثر نتیجه گیری از این دوره:

• کامل گرا نباشید :جیم کوئیک توصیه نمی کند که ساعت ها برای تمرینات وقت صرف کنید تا به صورت تمام و
کمال آن هارا انجام دهید .در عوض ،به این دوره به چشم یک دوره تفریحی نگاه کنید و از گذراندن آن لذت
ببرید .حداقل زمانی که هر روز باید برای انجام تمرینات صرف کنید 10 ،دقیقه است .تمرینی به نام شرح حال
نویسی وجود دارد .که به معنی نوشتن افکاری که در سر دارید و چیزهائی که به ذهن شما خطور می کنند

می باشد .شما می توانید خیلی کم یا خیلی زیاد بنویسید .شما بعد از تمام کردن دوره ،همیشه می توانید برگردید
و زمان بیشتری برای یک تمرین خاص سپری کنید .اما در حین گذراندن این  21روز ،الزم نیست زمان زیادی برای
تمرینات صرف کنید .در نهایت کاری که آن را به سرانجام می رسانید و تمام می کنید ،بهتر از آن است که تمام و
کمال اما ناقص آن را انجام دهید .موافق هستید؟
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• زمان مشخص و مخصوصی در نظر بگیرید :زمان مخصوصی برای مشاهده ویدیو ها و

انجام تمرینات روزانه تعیین کنید .می توانید از موبایل خود به عنوان یادآورنده این زمان
معین استفاده کنید .همین طور می توانید کارهای روزانه ای هم که انجام می دهید،
نظیر روشن کردن یک شمع ،چائی خوردن یا عطر زدن را هم چاشنی کنید تا فضای
دلچسب تری هنگام مشاهده ویدیوها یا انجام تمرینات برای شما ایجاد شود.
• همراه با دوره پیش بروید :حتماً دوره را در مدت معلوم سپری کنید نه در مدت زمان
کمتر .حتی اگر یک تمرین را از دست دادید ،یا یک روز از دوره عقب افتادید ،ایرادی
ندارد .فرصت جبران وجود دارد .می توانید آموزش و تمرینی که از دست داده اید را در
زمان خالی ببینید و انجام دهید.
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 3مانع مهم که باید بر آن ها غلبه کنید!
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دقیقه

به انجام تمرینات اختصاص دهید .در نظر داشته باشید که مهارت تندخوانی
در بلند مدت ،زمان زیادی برای شما ذخیره می کند .این  21روز ،یک سرمایه گذاری
بسیار عاقالنه برای آینده ای است که در آن ،شما زمان بیشتری برای همه چیز خواهید
داشت.
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انگیزه و اشتیاق پائین:

 به خاطر داشته باشید که چرا در این دوره شرکت کردید .آنچه یاد می گیرید را فوراً اجرا کنید و
بدانید که تمرین کردن و جشن گرفتن پیروزی های کوچک ،کلید پیشرفت در این مسیر هستند.

بعد از تکمیل کردن هر روز این دوره ،به خود جایزه بدهید و بعد از گذران هر هفته از این دوره،
یک جشن کوچک بگیرید .جایزه و پاداش دادن به خود ،به ذهن شما یاد می دهد که یادگیرًی،
همراه با لذت و شادی است و فرایندی است که ارزش انجام دادن دارد .راه دیگر برای بهبود

انگیزه ،این است که چیزهائی که هر روز یاد می گیرید را ،به بقیه آموزش دهید .در اینصورت
خواهید فهمید که تا چه اندازه ،در مسیر یادگیری پیش آمده اید .وقتی دچار شک و تردید
شدید ،نیات و تعهداتی که در ابتدای دوره برای خود تعیین کردید را ،دوباره مرور کنید .در این
دوره یاد خواهید گرفت که انگیزه همه چیز است .پس مطمئن شوید که نیت و انگیزه ای قوی و
راسخ برای شروع دوره دارید.
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مقاومت کردن:

مقاومت عادی است ،انتظار آن می رود .ولی در عین حال چیزی ضروری نیست .البته
چالش هائی نمایان خواهند شد اما هیچ فرایند یادگیری ای ،بدون وجود چند فراز و

نشیب ممکن نیست .شما دارید از منطقه امن خود خارج می شوید و وارد قلمروهای
جدیدی می شوید که جادوی واقعی و یادگیری در این قلمروها اتفاق می افتند .نگاهتان
به این  3هفته ،این باشد که یک سفر کوتاه لذت بخش خواهید داشت اما با این حال،
ممکن است که در طی این مسیر ،گاهی سراغ عادات قبلی خود بروید .اگر این شیوه و
روش جدید خواندن و یادگیری را امتحان کنید ،خواهید دانست که برای شما جواب

می دهد .اجازه ندهید این چالش ها بر شما غلبه کنند و مطمئن شوید که در روزهای
این دوره ،شرکت می کنید حتی اگر که از آن خوشتان نمی آید.
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اگر یک روز را از دست بدهم ،چه کار کنم؟

ممکن است اتفاقاتی در زندگی تان رخ دهند که باعث شوند یک یا دو روز دوره را
از دست بدهید .اجازه ندهید این اتفاق شمارا از مسیر منحرف کند .تنها الزم است که
یک نفس عمیق بکشید و از همان جائی که هستید ادامه دهید .هم چنین این فرصت را

دارید تا اگر با افراد دیگری این دوره را سپری می کنید ،همراه با آن ها دوره را ادامه داده
و هر زمان که وقت خالی داشتید ،تمرینات فراموش شده را انجام دهید .نکته مهم این

است که اهل عمل باشید و آنچه شروع کرده اید را به اتمام برسانید .ضمن این که در
صورت تمایل می توانید دوره را با یک نفر یا چند نفر به صورت هم زمان بگذرانید.
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فهمیدن چرائی

12
وقتی که واضح می دانید که چه می خواهید ،می توانید با هدف و همراه با هدف
زندگی کنید .تغییر و تحوالت عمیق از پی عادات کوچکی می آیند که بارها تکرار شده
اند .برای ایجاد انگیزه در فرایند تغییر ،هدفی که در انتها دنبال می کنید را مشخص
کنید .نیت خود از شرکت در این دوره را معلوم کنید .حاال نیت های شما ،یک مبنای
قدرتمند برای دوره پیش رو ،ایجاد می کنند.
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گام اول :چرا در این دوره شرکت کردید؟
من تصمیم به خرید گرفتم و در این دوره شرکت کردم چون که...

اینًدورهًبرایًمنًمهمهًچونًکه...
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گام دوم :نیت خود را مشخص کنید

مهم است که در ابتدا بدانید می خواهید چه دستاوردی از این دوره داشته باشید .نیات
به شما کمک می کنند تا وضوح بیشتری داشته باشید .به خصوص که وقتی نیت دارید

دانه را کاشته اید .این یعنی یک شروع قدرتمند.
نیتتانًاینًباشدًکهًاینًدورهً،برایتانًسادهًترینً،لذتًبخشًترینًوًمؤثرًترینًدورهًممکنًخواهدًبودً
بنویسیدًکهًباًکسبًمهارتًهایًاینًدورهً،بهًچهًکسیًمیًخواهیدًتبدیلًشوید؟
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گام سوم :داشتن باورهای حمایت کننده
هنریًفورد ً:چهًباورًکنیدًکهًمیًتوانیدً،چهًباورًکنیدًکهًنمیًتوانیدً
درًهرًدوًصورتًحقًباًشماست.

وقتی نیات خود را شفاف مشخص کردید و می دانید که می خواهید با گذراندن این دوره به چه
شخصیتی تبدیل شوید ،الزم است که باورهای هماهنگ با این نیت هارا هم داشته باشید .در مورد

باورهایی که جیم کوئیک یا دیگر تندخوانان در مورد خودشان و توانائی هایشان می توانند داشته
باشند ،فکر کنید و شروع کنید به این که خودتان را با چنین باورهائی وفق دهید.
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 3تا  5جمله قدرتمند کننده و انرژی بخش در مورد خودتان بنویسید .این جمالت باید
تا حد ممکن ،ساده و واضح باشند .مطمئن شوید که این جمالت به زمان حال نوشته شده اند،
مثبت اند ،به حالت اول شخص نوشته شده (یعنی من )...و از لحاظ احساسی ،پر معنی و
مفهوم اند (مثال در صفحه بعد).
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مثال ها:
 منًیکًتندخوانًحرفهًایًهستمً.

َ
یکًابَرًتندخوانًحرفهًایًهستمً.
 منً
 منًکسیًهستمًکهًهوشمندًکارًمیًکندً.
 منًحافظهًشگفتًانگیزیًدارمً.
 مطالعهًبرایًمنًسادهًوًلذتًبخشًاستً.
 همیشهًوقتیًمطالعهًمیًکنمً،احساسًراحتیًمیًکنم.
ً
لطفا خودتان هم مواردی اضافه کنید...
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میزان مشارکت خود را تعیین کنید

19
به این دوره به چشم یک بازی نگاه کنید .شما می تونید سطح سختی بازی را خودتان امتحان کنید .تفاوت در
این است که در این دوره ،برخالف بازی ،نمی شود در سطح اول یا همان سطح آسان باقی بمانید و بازی کنید.
ممکن است احساس شما در طول دوره عوض بشود و در سطوح باالترً تمرین و مشارکت در این دوره ،شما
منفعت های بیشتری کسب می کنید که البته این نیازمند تصمیم شماست.

سطح مشارکت الیت یا سبک :دوره را شروع کنید ،در مورد خوانش هوشمندانه یاد بگیرید ،مفهوم آن را درک
کنید و روزانه  10دقیقه با خط بَر بصری مطالعه کنید .این سطح مشارکت توصیه می شود اگر که تنها می خواهید
خالصه ای از دوره را یاد بگیرید یا زمان زیادی برای گذراندن این دوره ندارید.

20
سطح مشارکت متوسط :محتوای روزانه دوره را به طور کامل مشاهده کنید و تمرین هارا انجام دهید .روزانه 10
دقیقه مطالعه کنید و تمرینات توصیه شده اضافی را هم انجام دهید تا سرعت مطالعه و درک مطلبتان را بهبود
ببخشید .از دفتر برنامه هفتگی و شمارشگر خوانش تعداد کلمه در دقیقه استفاده کنید تا میزان پیشرفت و
یادگیری تان را رصد کنید( .این دو فایل به صورت  pdfدر اختیار شما قرار می گیرند) .این سطح مشارکت،
توصیه می شود اگر که آماده هستید تا سطح خوانش خود را ارتقاء داده و سطوح باالتر را تجربه کنید.
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سطح مشارکت کامل :همه محتوای دوره را کامل باید انجام دهید .درس هر روز را کامل باید ببینید .تمامی
وظایف هر روز را انجام دهید ،چالش های بیشتری را تجربه کنید مثل یادگیری نحوه انجام تردستی (که در دوره
به آن پرداخته می شود) .روزانه سرعت مطالعه تان را رصد کنید و تمرینات تندخوانی را به محض این که معرفی
می شوند ،انجام دهید .هر روز در دفتر تمرین یا برنامه هفتگی ،یادداشت برداری کنید .با یک نفر این دوره را
بگذرانید تا بتوانید آنچه یاد می گیرید را به او هم آموزش دهید .این سطح مشارکت توصیه می شود اًگر که
می خواهید تغییر شگرفی تجربه کنید و آماده و مشتاق هستید که زمان و تالش صرف کنید تا این تجربه
دگرگون کننده را داشته باشید.
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شروع دوره
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چطور از دفتر برنامه هفتگی استفاده کنیم؟

هرًهفتهًبهًشماًیکًدفترًتمرینیًبهًنامًدفترًبرنامهًهفتگیًدادهًمیًشودًکهًشاملًنکاتًاضافیًوًتعدادیًسوالً
برایًهرًروزًاستً.تمامیًاینًدفاترًبرنامهًهفتگیً،بهًاینًخاطرًطراحیًشدندًتاًهمراهًباًدرسًهایًویدیوئیً
هرًروزًازًآنًهاًاستفادهًکنیدً.همًچنینًنکاتًخالصهً،دستورالعملًتمریناتًروزانهًوًتعدادیًراهنمائیًهای دیگرً
درًاینًدفاترًگنجاندهًشدهًاندً.

