သင်၏ ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသေပးသူ �ှင့်
အတူ Pacing (ေြဖးေြဖး�ှင့်

ပံု မှနခ
် ျင့်ချ ိန်လှုပ်�ှားြခင်း) ကို
ဘယ်လုိ အသံုးြပ�မလဲ။

Pacing (ေြဖးေြဖး�ှင့် ပံုမှနလ
် ှုပ်�ှားြခင်း) ဆိုသည်မှာ ေနာက်ဆက်တဲေ
ွ ရာဂါလက္ခဏာများပိုမိုဆိုးရွ ားလာေစြခင်းကို တားဆီ း�ိုင်ေစရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်စီမံခန�် ခွ့ ဲရသည့် နည်းလမ် းတစ်

ခု ြဖစ် သည်။ Pacing အား အသံုးြပ�ေသာအခါ �ှ ိ သမျှအင်အား စိုက်ထုတ်စရာမလိုသည့် လှုပ်�ှားမှုအနည်းငယ်ကိုသာလုပ်ရပါမည်။ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို တိုေတာင်းြမန်ဆန်စွာလု
ပ် ၍ ၊မ�ကာခဏအနားယူေပးရပါမည်။
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၁။အင်အားသိုေလှာင်/ဖယ်ချန်ထားြခင်းအေ�ကာင်းေလ့လာပါ။
• အင်အားဖယ်ချန် ထားြခင်းဆိုသည်မှာသင့်တင
ွ ် တေနတာအတွ
့
က် အင်အားမည်မျှ�ှ ိ သည်ကို ဆိုလိသ
ု ည်။ ဤအေ�ကာင်းအရာသည် ကွဲြပားမှုများ�ှ ိ �င
ုိ ်

ပါသည်။ထို့ ေ�ကာင့် လှုပ်�ှားမှု�ှင့် ေရာဂါလက္ခဏာများ ကို မှတ်သားသည့် ေနစဥ်
့ မှတ်တမ် းစာအုပ်အသံုးြပ�၍ သင်၏ အေြခခံ လပ
ု ် �င
ုိ ်စွမ်းအား �ှ ာေဖွြခ

င်းသည် အေကာင်းဆံုးြဖစ် ပါသည်။ အေြခခံ လပ
ု ် �င
ုိ ်စွမ်းဆိုသည်မှာ (ေရာဂါလက္ခဏာ၊အေြခအေန) ေကာင်းမွနေ
် သာေန�၌့ လွယ်လယ
ွ ်ကူကူလပ
ု ် �င
ုိ ်ြခင်း
ြဖစ်�ပီ း၊ ဆိုးရွ ားေသာေန�၌့ လုပ်သည်ဆို�ု ံ အတိင
ု ်းအတာမျှသာ လှုပ်�ှား�ိင
ု ်သည် ကိုဆိုလိပ
ု ါသည်။

• ေလ့ကျင့်ခန်းများအ�ပီ း၌အားအင်အချ ိ�ချန်ထားရန်အတွက်လည်း ရည်ရွယ်သင့်ပါသည်။ ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်လာသည်အထိ ဆက်တိက
ု ်လပ
ု ် စရာမလိပ
ု ါ။
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၂။သင့်တွင် အင်အားမည်မျှအထိ �ှ ိ သည်ကို ေလ့လာပါ။
သင်၏ လှုပ်�ှားမှု�ှင့် ေရာဂါလက္ခဏာများ ကို မှတ်သားထားသည့် ေနစဥ်
့ မှတ်တမ် းစာအုပ်သည် ပံုစံအချ ိ�ကို �ွှနြ် ပေနသင့်သည်။ ထိုမှသာ
PESE(ေနာက်ဆက်တဲေ
ွ ရာဂါလက္ခဏာများ ပိုမိုဆိုးရွ ားလာြခင်း) �ှင့် Crash (ချ�န်းချ�န်းကျြခင်း) တို့ ပိုမိုမဆိုးရွ ားလာေစရန် သင်၏ လှုပ်�ှားမှုအဆင့်
များအား ေလျှာ့ချြခင်း သို့ မဟုတ် ြပ�ြပင်ေြပာင်းလဲြခင်းများ ြပ�လုပ်�င
ုိ ်မည်ြဖစ်သည်။ထိုမှသာ(ေရာဂါလက္ခဏာ၊အေြခအေန) ေကာင်းမွနေ
် သာေန ့
များတွင်သာမက၊ ဆိုးရွ ားေသာေနများအတွ
့
က်ပါ သင် ထိနး် ထား�ိင
ု ်ေသာ လှုပ်�ှားမှုလယ်ဗယ် တစ်ခုအား ရ�ှ ိ �င
ုိ ်မည်ြဖစ်သည်။ PESE ၏ အေစာပို
င်းေရာဂါလက္ခဏာများအား သတိထားမိ ေစရန် ေလ့လာထားရပါမည်။ ထို့ အြပင် ချ�န်းချ�န်းကျသွားြခင်းမျ ိ�း မြဖစ်ေစရန်အတွက် ရပ် တန၊် ့ အနားယူ၊
ေြဖးေြဖး�ှင်ပ
့ ံုမှနလ
် ပ
ှု ် �ှားြခင်း တို့ ကိုလည်း ြပ�လုပ်ရပါမည်။
၃။သင်၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများအား မည်သု့ ိစီ စဥ်ရမည်ကို ေလ့လာပါ

• တစ် ရက် သို့ မဟုတ် တစ် ပတ်အတွင်း သင်အမှနတ
် ကယ်လပ
ု ် ရန်လိအ
ု ပ် သည့်အရာများကိုသာ ဦး စားေပးပါ။ လှုပ်�ှားမှုများအားလံးု သည် မြဖစ်မေန လို
အပ် ပါသလား၊ အြခားတစ် စံုတစ် ေယာက်က ကူလပ
ု ် ေပး�ိင
ု ်လို့ရမလား၊ ပိုမိုလယ
ွ ်ကူေစရန်အတွက် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကိုေြပာင်းလဲလို့ရ�ိင
ု ်မလား
အစ�ှ ိ သြဖင့် ေမးခွ နး် များထုတ်ပါ။

• တစ်ေနတာအတွ
့
က် သင်၏ ဦးစားေပးလုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို စီ စ�် ပါ။ အနားယူချ ိန်အတွက်ပါ အစီ အစ�်ဆဲွပါ၊ ထိုမှသာ ေြဖးေြဖး�ှင်ပ
့ ံုမှန ် လုပ်ေဆာ
င်�င
ုိ ်မည်ြဖစ်ပါသည်။

• ေြဖးေြဖး�ှင်ပ
့ ံုမှနခ
် ျင့်ချ ိန်လုပ်ေဆာင်ြခင်း - လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို ေသးငယ်ေသာ စီမံခန�် ခ့ ွဲ�င
ုိ ်သည့် အလုပ်များအြဖစ်ခဲွ ပါ။ အနားယူချ ိန်များကိုပါ
စီမံခန�် ခ့ ွဲရပါမည်။
• ေပျာ်ရွှင်မှု - သင်၏ဘဝအရည်အေသွးတိးု တက်ေစရန် သင်�ှစ်သက်ေသာအရာများအတွက်လည်း အင်အား အနည်းငယ်အသံုးြပ�ပါ။
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၄။အင်အားကို မည်သု့ ိေ�ခတာ ရမည့အ
် ေ�ကာင်းေလ့လာပါ။
• ြငင်းဆိုတတ်ရန် သင်ယူပါ။

• “ အနည်းငယ်မျှသာ ဆက်လပ
ု ် မည်” ဟူသည့် ဖျားေယာင်းဆွဲေဆာင်မှုမျ ိ�း
အား ေ�ှ ာင်�ှားပါ။

5

၅။လှု ပ်�ှားမှု များအ�ကား အနားယူ ပါ။

• အားအင်ပမာဏအနည်းငယ်သာ အသံုးြပ�ရန် သင်၏လုပ်ငန်းေဆာင်တာများ
ကို ြပ�ြပင်မွမ်းမံ ပါ။

• ြဖတ်လမ် းနည်းသံုးပါ။ အကူအညီေတာင်းပါ။

•အနားယူြခင်းဆိုသည်မှာ လှုပ်�ှားမှုအနည်းဆံုး�ှင့် စိ တ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှု့ံေဆာ် မှုအနည်းငယ် (သို့ မဟုတ်) လံးု ဝလံးု ဝမ�ှ ိ ေနြခင်းကိုဆိုလိပ
ု ါသည်။
•အနားယူေနစ�် တီဗီွ�ှင်လ
့ မ
ူ ှုမီဒီယာ ကဲ့သို့ေသာ လှု့ံေဆာ် မှုြဖစ် ေစ�ိင
ု ်သည့် လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကိုေ�ှ ာင်ပါ။
•ထိုအစား တရားထိုင်ြခင်း �ှင့် /သို့ မဟုတ် အသက်�ှူေလ့ကျင့်ခန်းများအား �ကိ�းစား�ကည့်ပါ။

ငါ ဒီ ထက် ပို လုပ်�ုိင်မလား?
• သင်၏ေရာဂါလက္ခဏာများ အေြခအေနတိးု တက်လာပါက အားနည်းမှု�ှင်ပ
့ င်ပန်း�ွမ်းနယ်မှုများ ေလျာ့နည်းလာသည် ကိုခံစားရလိမ့်မည်။ သင်၏လှုပ်�ှားမှုအဆင့်

အား မည်သို့ တြဖည်းြဖည်းြခင်းြမ�င်တ
့ င်ရမည်ကို �ှ ာေဖွရန်အတွက် သင်၏ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသသူ �ှင်အ
့ တူတကွေဆာင်ရွက်ပါ။ ဥပမာ သန်စွမ်းေစသည့်အားြဖ
ည့် ေလ့ကျင့်ခန်းအချ ိ�ြပ�လုပ်ြခင်း သို့ မဟုတ် လမ် းေလျှာက်�င
ုိ ်သည့်ပမာဏကို ၁၀% တိးု ြခင်း။

• လက်ေတွ့ကျ�ပီ း ေြပာင်းလွယ်ြပင်လယ
ွ ်�ှိပါ။ - အပတ်စ�်လပ
ု ် �ု ိ းလုပ်စ�်တစ်ခုကိုဖန်တီးရန်�ကိ�းစားပါ၊ သို့ ေသာ် သင်သည် အချ ိ�ေနရက်
့ များတွင် အြခားသူများထက်
ပို၍ အနားယူရန်လိအ
ု ပ် သည်ကိုလက်ခံရပါမည်။ထို့ အြပင် ေရာဂါလက္ခဏာများ ြပန်လည်အစပျ ိ�းလာြခင်းကိုလည်း တားဆီ းရပါမည်။

• ေရာဂါလက္ခဏာများ သို့ မဟုတ် သင်မလုပ်ေဆာင်�င
ုိ ်ခဲ့ေသာ အရာများအစား သင်၏ေအာင်ြမင်မှုများကိုသာ အာ�ံု စိုက်ပါ။

�ှလုံးခု န�
် ှ�န်းအား ေစာင့်�ကည့ြ် ခင်း
သင်၏�ှလံးု ခု န�
် ှ�န်းကို မည်သို့စမ် းစစ် ရမည်ကို သင်၏ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသေပးသူက သင်�ကားေပး�ိင
ု ်ပါသည်။ အိ ပ်ရာမထခင် မနက်

ခင်းတိင
ု ်း သင်၏ �ှလံးု ခု န�
် ှ�န်းကိုယူပါ။ အပတ်စ�် သင်၏�ှလံးု ခု န�
် ှ�န်းကိုပျမ် းမျှ တစ် မိနစ် ၁၅ �ကိမ်�ှ�န်းြဖင့်ထိနး် ထား�ိင
ု ်ြခင်းသည် PESE
(ေနာက်ဆက်တဲေ
ွ ရာဂါလက္ခဏာများ ပိုမိုဆိုးရွ ားလာြခင်း) ၏အ�္တရာယ်ကိုေလျှာ့ချ�ိင
ု ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းေဆာင်တာများစီမံခန�် ခ့ ွဲြခင်း သို့ မဟုတ် ပံုမှနခ
် ျ ိန်ညိအ
့ င်ြခင်းတို့ သည် ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်မှု�ှင့် အလွနြ် ပင်းထန်ေသာ
� �ှ ိ နြ် မ�င်တ
လက္ခဏာများ ပိုမိုဆိုးရွ ားလာြခင်းတို့ ကို ကုသရန်အတွက် လံြု ခံ �၍ ထိေရာက်သည့် ကုထံုးြဖစ်သည်။ �ှလံးု ခု န�
် ှ�န်းအား ေစာင့်�ကည့်
စစ်ေဆးြခင်းသည်လည်း ပင်ပန်း�ွမ်းနယ်မှု�ှင့် အလွနြ် ပင်းထန်ေသာ လက္ခဏာများ ပိုမိုဆိုးရွ ားလာြခင်းတို့ ကို ကုသရန်အတွက် လံြု ခံ �
၍ ထိေရာက်ေသာ ကုထံုးြဖစ်သည်။
အထူ းသြဖင့် ေရာဂါေနာက် ဆက် တဲွလက္ခဏာများ ကျန်�ှိေနေသးပါက အဆင့်ြမင့်ေလ့ကျင့်ခန်းကုသမှု များ အသံုးမြပ�သင့်ပါ။
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