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ទំព័រេដម 
អយុកនែ់តេរចន ខញុ ំកនែ់តសត យេពលេវលែដលខញុ ំមន ជពិេសសេពល

ែដលកនលងេទេដយអតរ់បេយជន។៍ េទះបីខញុ ំមនិសូវសគ ល់ពីតៃមលរបស់េន

ជំុវញិខលួនែមន ែតចំេពះេពលេវល ខញុ ំសគ ល់ចបស់ណស់។ វមនតៃមល េហយ

តិចេទៀតផង រហូតេធវឱយតៃមលរបស់វេកនេឡងជបនតបនទ ប។់ 

អនកែដលមនលុយេរចន អចេរបលុយេដមបទិីញេពលេវលរបស់អនកដៃទ មក

េធវករជំនួសខលួន េហយសល់េពលសរមបេ់ធវអវីេផសង។ ករែដលអចទិញ

េពលេវលបនែបបេនះ មនិខុសពីករទិញេសរភីពេទ។ គម នអនកណដក់

លកេ់សរភីពែមន ែតអនកមនលុយអចទិញេពលេវលបន េហយវកគ៏ម នអវី
ខុសគន ែដរ។ ជួនកល អនកែដលគម នលុយ លកេ់សរភីពឱយអនកមនលុយ 

ទងំមនិដឹងខលួនផង។ 

េសៀវេភេនះ ជេសៀវេភទីពីរ ែដលខញុ ំសរេសរអំពីករេរបរបស់េពលេវល។ ខញុ ំ

សរេសរេដមបរីលឹំកខលួនឯងថ េតេពលេវលសំខនប់៉ុណណ ។ ខញុ ំមនិេជឿថ មន

ជតិេរកយេទ ដូេចនះ រគបយ៉់ងែដលខញុ ំអចេធវបន គឺរតូវែតេធវឱយេហយកនុង

េពលែដលខញុ ំេនរស់។ េដកចជំតិេរកយ ជភពលងងេ់ខល របស់មនុសសែដល

រតូវេរឿងនិទនកនុងសសនពងវកខួ់រកបល។ 

កនុងេនះ ខញុ ំនឹងេលកយកវធីិសរសតងយមយួ កនុងករេរបេពលេវល េដមប ី
សេរមចករងរ។ ែតមយួប៉ុេណណ ះ គឺរគបេ់ហយ។ វធីិសរសតេនះ េរបបន

រគបគ់ន  មនិថ េយងជសិសស ឬជអនកេធវករេទ។ េនេពលេយងសំុនឹងវ

េហយ េយងនឹងដឹងថ េយងមនេពលេរចនេទៀតេដមបេីធវកិចចករផទ ល់ខលួន។  



េពលេវលេរចនេពក ឬតិច
េពក? 

េតេយងមនេពលេវលរគបរ់គនេ់ដមបេីធវេរឿងទងំអស់ែដរេទ? ចេមលយ គឺមនិ

មនេទ។ មនិថេយងមនេពលេរចនប៉ុណណ  េរឿងែដលេយងរតូវេធវ នឹងមន

េរចនជងេពលែដលេយងមនជនិចច។ េដមបេីដះរសយបញហ េនះ េយងរតូវ

េរជសេរ សេធវែតេរឿងែដលចបំចឱ់យេហយប៉ុេណណ ះ។ េរឿងចបំច ់នឹងេធវឱយជីវតិ

េយងមននយ័។ 

េពលេវលមនតិចណស់ រហូតដល់េយងរតូវខវល់ពីវរល់ៃថង។ គនលឹះេរប
េពលេវលជេរចន រតូវបនេគផសពវផសយេនេលអីុនធឺេណត េហយមនុសសក៏

ចូលចិតតចុចអនេរចនែដរ។ គួរឱយសត យ ែដលភគេរចន បនរតឹមែតអន

េចលប៉ុេណណ ះ។ េតអនកទងំអស់គន េជឿេទ ថមនុសសអយុៃមភឆន ជំងេហយ 

មនិទនេ់ចះេរៀបចំេពលេវលេដមបេីធវករ? ពួកេគមនិបនអនុវតតតម េហតុេនះ 

ពួកេគេនែតមនិមនអវីផល ស់បតូរ។ 

ករមនិយកចិតតទុកដកេ់លេពលេវល េធវឱយេយងគិតថ េយងេនមនេពល

េរចនេទៀត។ េយងបេណត យខលួន មនិេធវអវីេសះ េហយមនិេចះឆងល់ពីខលួនឯង។ 

េយងគម នេពលេរចនដូចែដលេយងគិតេទ។ េបមនិេជឿ សកអនកែសត

បនតិចេទ នឹងដឹងថ េតមនមនុសសសល បេ់ដយៃចដនយប៉ុនម ននកក់នុងមយួៃថង។ 

េតអនកែដលសល បេ់នះ ដឹងថខលួនឯងនឹងរតូវសល បែ់ដរេទ? េតពួកេគបនេធវេរឿង

ចបំច ់មុនេពលេចញមុខមនិចបស់េនេលកែសតែដរេទ?  



ករខវល់ពីេពលេវល មនិនេំយងឱយខល ចសល បេ់ទ ែតនេំយងឱយខល ចករ

ចំណយេពលេចលេដយមនិបនអវីមកវញិ។ េបេពលេវលកំពុងែតមនតិច

រសបផ់ង េហយេយងេរបេដយខជះខជ យេទៀត េតេយងនឹងេរបបនយូរប៉ុណណ ? 

េពលេវលេយងមនតិច ែតេបេយងេចះេរប េយងនឹងមនេពលេរចនជង

អនកដៃទវញិ។ េយងសេរមចថ រតូវេធវអវីខលះ បនទ បម់កចបេ់ផតមេធវវែតមតង។ កំុ

ទុកេពលេចល េដយអងគុយរសៃមេលង។ េយងរតូវេធវឱយេពលេវលតិចរបស់

េយង កល យជរបស់មនតៃមល (មនិែមនថតមគន េទ)។ 

េបអចេទរចួ អនកទងំអស់គន  គួរែតកតរ់តអវីែដលេយងេធវរល់ៃថងទុក េហយ

ដកេ់ពលេវលែដលេធវវឱយបនរតឹមរតូវ េដមបដឹីងថ េតេយងេចះេរប
េពលេវលែដរេទ។ អវីែដលមនិបនយកមកវយតៃមល នឹងគម នកររកីចេរមន

េទ។ េយងវយតៃមលខលួនឯង េដយែផអកេលភសតុតងជកែ់សតង និងកំុជួយ

ខលួនឯងរកេលសេដមបឱីយរសណុកចិតតឱយេសះ។ េបេយងេរបេពលមនិលអ រតូវ

ែកេចញភល ម។ េបមនិែកេទ េយងនឹងសត យេរកយេនេពលណមយួ

មនិខន។ 

េពលេវលេរចន ឬតិច នឹងកល យជេរឿងមនិសំខន ់េបេយងេចះេរបវ។  



ករងរ និងជីវិតផទ លខ់លួន 
េពលេវល ែដលេយងមន នឹងរតូវែចកេចញពីរផលូវ គឺករងរ និងជីវតិ

ផទ ល់ខលួន។ ករងរ ជផលូវចូល។ េយងយកចូលទងំលុយ ចំេណះដឹង 

បទពិេសធន ៍និងទំនកទំ់នង។ ជីវតិផទ ល់ខលួន ជផលូវេចញ។ េយងបេញចញ

ទងំលុយ ទឹកចិតត កមល ងំ និងេពលេវលែដលេនសល់។ េបេយងគិតែត

ផលូវចូល េហយមនិរវល់នឹងផលូវេចញ េយងនឹងបតលំ់នឹងកនុងកររស់េន។ 

េពលេវលទងំពីរផលូវេនះ រតូវែតេសមគន  ឬអចេផអៀងមករកជីវតិផទ ល់ខលួនេរចន 

េទបលអ។ េហតុអីបនជផលូវេចញ គួរែតមនេរបៀប? សំណួរេនះ ងយេឆលយេទ 

គឺេរពះែតផលូវេចញ នេំយងេទរកភពរកីរយ និងករអស់ចិតត។ េបេយងមនិ

រកីរយផង េតេយងរបឹងរស់េដមបអីវី? 

ករងរ កនុងសមយ័េនះ ទមទរឱយេយងចំណយេពលេរចន េហយេបេយងគិត

មនិដល់ េយងនឹងអស់េពលសរមបជី់វតិផទ ល់ខលួន។ េឈម ះថ បុគគលិកលអ 

គម ននយ័េទ េបេយងេនែតកនុងកែនលងេធវករ េហយេភលចពីជីវតិខងេរក។ ភព

រសស់បំរពង មនិែមនមនែតជមយួករងរេទ។ ករេបះខលួនឯងមនិដចពី់

ករងរ មនិែមនជេរឿងលអេទ។ 

ខញុ ំអចេលកពីករងររបស់ខញុ ំ និងបអូនខញុ ំ េដមបែីបងែចកពីភពខុសគន ។  

ខញុ ំចូលេធវេម៉ង ៨រពឹក េហយេចញេម៉ង ៥លង ច ែតខញុ ំេទយឺតកនលះេម៉ងរល់

រពឹក។ អនកដៃទកនុងរកុមហុ៊ន េចញេម៉ង ៥កនលះលង ច ឬេបេគជបៃ់ដ អច

ដល់េម៉ង ៦លង ច។ េបរបេ់ទ ខញុ ំចំណយេពលេនកនុងរកុមហុ៊នតិចជង

អនកដៃទ ១េម៉ងរល់ៃថង។ េពលសល់១េម៉ងេនះ ខញុ ំយកមកហតរ់បណេដមប ី



ជំនួយសុខភពខលួនឯង។ េពលខលះ ខញុ ំដកច់បបេ់ដកផទះ េរពះមនិចងេ់ទេធវករ

េទៀតផង។ ខញុ ំឈបេ់ដយមនិចបំចម់នមូលេហតុចបំចេ់ទ។  

ចំែណកបអូនខញុ ំវញិ ចូលេធវករេម៉ង ៨រពឹកដូចគន  ែតេចញមកវញិ េម៉ង ៧យប ់

ឬអចដល់េម៉ង ៨យបក់ម៏នែដរ។ េពលមកដល់ផទះ កអ៏ស់កមល ងំ េរពះ

េធវករហួសេម៉ង ដូេចនះ អវីកម៏និបនេធវែដរ។ េពលអស់កមល ងំែបបេនះ 

អនកណកម៏និចងនិ់យយជមយួ េធវឱយទំនកទំ់នងកនុងផទះ កល យជ

េសះកេរកះ។ ខញុ ំេធវករែត ៥ៃថង ែតបអូនខញុ ំរតូវេធវករ ៦ៃថង ឬេពលខលះ រកុមហុ៊ន

មនកមមវធីិពិេសស រតូវេទេធវែថមេម៉ងៃថងអទិតយេទៀត។ 

ភពខុសគន  គឺេនេលេគក។ ខញុ ំមនេពលេរចនជង េហយកស៏បបយចិតតជង

ែដរ។ ខញុ ំមនិែមនេគចពីករងរេទ ែតខញុ ំេធវវឆបច់បជ់ង េហតុេនះខញុ ំមនិបច់

អងគុយរបេ់ម៉ងកនុងរកុមហុ៊ន េដយគម នេពលេធវេរឿងផទ ល់ខលួន។ ខញុ ំមនិេធវករ

ែថមេម៉ង េរពះវមនិចបំច។់  

េបេយងេចះៃលេពលេវល េហយេធវឱយចបចុ់ងចបេ់ដម េយងនឹងសល់េពល

លមមេដមបសីបបយនឹងជីវតិផទ ល់ខលួន។ ជីវតិផទ ល់ខលួន មនកិចចករេរចនណស់

ែដលេយងរតូវេធវ េហយភគេរចន សុទធែតជេរឿងសបបយេទៀតផង។ វធីិៃល

េពលមនេរចន ែតេយងេរ សយកមយួណមកេរប ជសមតថភពេរជសេរ ស

របស់េយង។  



វិធីសរសតេផសងៗ 
អនកទងំអស់គន មនិបចពិ់បកែសវងរកវធីិសរសតេរបរបស់េពលេវលេទ។ 

រគនែ់តអនេសៀវេភ Eat That Frog របស់ Brain Tracy  អនកទងំអស់គន  

នឹងទទួលបនវធីិសរសតចំនួន ២១។ ខញុ ំអនេសៀវេភេនះ េហយខញុ ំយក

វធីិសរសតមយួចំនួនមកេរបរហូតមដល់ឥលូវេនះ។ វធីិសរសតខលះជនគ់ន  ដូេចនះ

ខញុ ំមនិយកមកេរបេទ។ 

វធីិសរសតែដលខញុ ំេរប គឺ to-do list និងករបំែបកករងរធំេទជែផនកតូចៗ។ 

To-do list អចជួយខញុ ំឱយដឹងថ មនករងរអវីខលះែដលរតូវេធវកនុងៃថងេនះ។ ខញុ ំ

អចដកផ់ក យេនពីមុខករងរសំខន ់េហយេធវវមុន។  

េនកែនលងេធវកររបស់ខញុ ំ កធ៏ល បម់នកររបជំុមយួែដលេធវេឡងេដមបបីេរងៀន

បុគគលិកឱយេចះេរប to-do list។ បុគគលិកខលះមនិធល បេ់រប គិតថ វជេរឿងគម ន

បនករេដយរតូវចំណយេពលេធវតរង េហយសរេសរកិចចករែដលរតូវេធវ
កនុងមយួៃថង។ អនកែដលធល បេ់ធវេហយ នឹងដឹងថ to-do list ជអវធុកនុង

ករងរ។ 

ចំេពះករងរធំៗែដលរតូវករេពលរបៃ់ថង ឬរបអ់ទិតយេដមបេីធវ េយងអច

បំែបកវជែផនកតូចៗ រចួដកប់ញចូ លវេទកនុង to-do list បន។ េពលេយង

េឃញកិចចករេននឹងមុខ េយងនឹងមនិគិតថខលួនឯងទំេនរេទៀតេទ។  

វធីិសរសតពីរេនះ េរបផគុ ំគន បនលអណស់ ជពិេសសគឺរសួលបតែ់បន។ េបមន

កិចចកររបញបែ់ដលរតូវេធវមុន េយងដកចូ់ល to-do list ភល ម េហយចបេ់ផតម

េធវ។ បនទ បពី់េធវរចួ គូសវេចល េហយចបយ់កករងរបនទ បម់កេធវ។  



មនវធីិសរសតថមីជេរចនេទៀត រតូវបនេគបេងកតេឡង។ អនកទងំអស់គន អច

សកបនេដយខលួនឯងបន។ េបសិនជវធីិសរសតណមយួ េរបបនផល

ជងេគ យកវមកេរបឱយបនជបល់បេ់ទ។ ករងរេធវមនិរចួ េយងកម៏និមន

អវីរកីចេរមនែដរ។ 

កនុងេសៀវេភេនះ ខញុ ំមនវធីិសរសតមយួេទៀត ែដលខញុ ំេរបេនផទះជរបច ំេហយ

េពលខលះ ខញុ ំកយ៏កវេទេរបេនកែនលងេធវករែដរ។ េយងអចេហវថ “វធីិ

សរសត១០នទី”។ រេបៀបេរប គឺដូចេឈម ះវអីុចឹង រតូវករេពលែត១០នទី

ប៉ុេណណ ះ។ េបចងដឹ់ង សូមអនបនតេទមុខេទៀត។  



េតអវីជវិធីសរសត ១០ នទី? 
វធីិសរសត ១០នទី ជរេបៀបេរបេពលេវលមយួ សរមបម់នុសសជំននថ់មី ែដល

ពិបកេផត តអរមមណ៍បនយូរ។ េយងអចនិយយបនថ វធីិសរសតេនះ ជកតី
សងឃមឹចុងេរកយសរមបអ់នកែដលគម នវនិយ័កនុងខលួន។ 

េបនិយយកនុងផលូវវជិជមនបនតិច អនកណកអ៏ចេរបវបនែដរ។ វធីិសរសតេនះ 

េផត តសំខនេ់លករងរមយួមុខ ែដលរតូវេធវឱយរចួកនុងេពល១០នទី។ វអច

ជករងរធមមតែដលេយងចូលចិតតពនយេពល ឬជករងរចបំចែ់ដលរតូវេធវ
ឱយរចួកនុងេពលខលី។ 

េគលបំណងសំខន ់គឺេធវយ៉ងណឱយបនចបេ់ផតមេធវ។ េបសិនជេយង

េមលេឃញករងរមយួ មនិថតូច ឬធំេទ េយងនឹងគិតថ រតូវចំណយេពល

យូរេដមបេីធវវ។ េរកយពីគិតបនលអែបបេនះេហយ េយងកម៏និរពមេធវ េហយ

សុខចិតតអងគុយេមលេគេឈល ះគន  ឬេមលរបូមហូបដែដលៗរបស់មតិតភកតិេយងេន

េលអីុនធឺេណត។ ជលទធផលៃនករមនិេធវ េយងកល យជមនុសសខជិល។ 

ប៉ុែនត េបសិនជេយងគិតថ “េធវវរតឹមែត ១០នទី” វែលងជបញហ

េទៀតេហយ។ ១០នទីមនិយូរេទ េហយអនកណកម៏នេពល១០នទីែដរ។  

វធីិសរសតេនះ េរបេដមបទំីលយជញជ ំងខជិលរបស់េយង។ ជធមមត េរកយ 

េពល១០នទី េយងនឹងបនតេធវេទមុខមនិខន េបសិនជករងរេនះមនិទន់

រចួរល់។ ករេធវករ េរបៀបដូចជម៉សីុន ឱយែតេកត េហយ គឺងយរសួលនឹង

េទមុខណស់។ េពលេវលែដលពិបក គឺេពលចបេ់ផតម។ 



ខញុ ំេរបវធីិេនះ រល់ៃថងេនផទះ េដមបេីធវករបនេលឿន។ ខញុ ំមនិចងទុ់កករងរឱយគរ

េចល េដយមនេពលទំេនរអងគុយេលងេទ។ ខញុ ំជមនុសសខជិល ប៉ុែនតវធីិេនះ

អចជួយខញុ ំបន។ វមនិជួយឱយខញុ ំែលងខជិលេទ ែតវជួយសងកតភ់ពខជិលរបស់ខញុ ំ 

កំុឱយេរ  េនកនុងេពលកំណតច់បស់លស់។ 

តមអវីែដលខញុ ំេធវកនលងមក ខញុ ំហ៊ននិយយថ អវីែដលខញុ ំមនិបនកំណតេ់ពល 

គឺេធវមនិេចញែតមតង។ ករងរភគេរចន សុទធែតជករងរងយ និងេរបេពលខលី 

ប៉ុែនតខញុ ំែបរជទុកេចលរហូត។ េសៀវេភរបស់ខញុ ំខលះ ែដលរតូវទុកេចល េកត

េឡងេរពះែតខញុ ំមនិបនកំណតេ់ពលចបស់លស់ និងមនិរពមេធវ។ ខញុ ំេបក

ខលួនឯងថ “ឱយេធវេមច៉េកត េបមនិដឹងរតូវចបេ់ផតមពីណេទផង”។ 

េពល ១០នទី អចជេពលេវលែដលេយងបញចបកិ់ចចករមយួ ឬកជ៏

េពលេវលែដលេយងបេញឆ ះម៉សីុនេដមបេីធវករកនុងេពលយូរែដរ។ ឱយែតេយង

រកេពល ១០នទីេដមបេីធវករបន េយងអចែកែរបទមល បអ់ងគុយេមលកិចចករ

បនេហយ។  

រគនែ់តអន វមនិពិបកេទ ែតេពលេធវេទបេយងដឹងថ វមនិពិបកពិតែមន។

វធីិសរសតេនះងយរសួល និងមនិេរ សកិចចករេទៀតផង។ ប៉ុែនតេតេយងេរបវធីិ

េនះេដយរេបៀបណ? 



រេបៀបេរបវិធីសរសត ១០នទី 
ឥលូវ ចតទុ់កថអនកទងំអស់គន េទបែតេរបវធីិសរសតេនះ ជេលកដំបូងចុះ។  

• ជំហនទីមយួ គឺ រកកិចចករងយរសួលណមយួែដលអចេធវរចួ

កនុងេពល១០នទី។ កំុទនអ់លេធវកិចចករពិបក េរពះេនះជ

ករសកលបងប៉ុេណណ ះ។ ករងរងយជេរចន មនេនជំុវញិខលួន

េយង។  

• ជំហនទីពីរ គឺ េរបរបស់នឡិកកំណតេ់ម៉ង (Timer) រតឹម

១០នទី។ េយងរតូវែតេរបនឡិក េទបេធវមនិខុសេពល។ 

េនកនុងទូរស័ពទណ កម៏ន Timer ែដរ ឬអចេដនឡូដកមមវធីិ 

timer េផសងេទៀតមកេរបកប៏ន។ 

• ជំហនទីបី គឺ ចបេ់ផតមេធវែតមតង។ កនុងរយៈេពល១០នទី អនក

ទងំអស់គន មនិចបំចខ់វល់ពីអវីទងំអស់ របឹងេធវែតកិចចករែដល

កំណតេ់នះឱយរចួេទ គឺបនេហយ។ េយងរតូវតងំចិតតឱយដូច

ចូលេលងេហគមែដលេគកំណតន់ទី េទបេយងអចេធវវបន

េលឿន។ 

បនទ បពី់អនកទងំអស់គន សកេធវកិចចករងយរសួលពីរ ឬបីេហយ អចងក

មកសកលបងករងរពិបកវញិ។ កិចចករេនះ អចទមទរេពលេវលេលស 

១០នទី ដូេចនះេយងរតូវេធវតមជំហនខងេរក៖ 



• ជំហនទីមយួ គឺបំែបកកិចចករពិបកេនះ ជែផនកតូចៗលមម

នឹងអចេធវរចួកនុងេពល១០នទី។ េយងមនិអចេធវករងរ

ទងំមូលបនឱយរចួកនុងេពលខលីែមន ែតេយងអចេធវែផនកតូចៗ

របស់វឱយរចួបន។  

• ជំហនទីពីរ គឺដកែ់ផនកតូចៗទងំេនះេទកនុង to-do list ឬ

រកដស េដមបកំុីឱយេភលចថរតូវេធវអវីបនត។ េរប to-do list ផង េរពះ

វជួយឱយេយងកល យជមនុសសមនរេបៀប។ 

• ជំហនទីបី គឺចបេ់ផតមេធវ។ 

ខញុ ំអចេលកជឧទហរណ៍ពីករសរេសរអតថបទសរមបេ់វបសយរបស់ខញុ ំ

បន។ អតថបទមយួ រតូវករេពលេវល របែហលមយួេម៉ង ដូេចនះខញុ ំែចកករងរ

ជែផនកតូចៗ េហយកំណតេ់ពល ១០នទីរគបែ់ផនកទងំអស់។  

ខញុ ំែចកវជ ៦ែផនក គឺ របមូលគំនិត និងគិតពីចំណងេជង, សរេសរកថខណឌ

េផតម និងបញចប,់ សរេសរតួកថខណឌ ទីមយួ, សរេសរតួកថខណឌ ទីពីរ, 

សរេសរតួកថខណឌ ទីបី, េផទៀងផទ ត ់និងដកេ់នេលអីុនធឺេណត។ េរកយេពល

េធវចបម់យួែផនក ខញុ ំនឹងបនតេទមយួេទៀត រហូតដល់អស់។ កនុងរយៈេពល 

១េម៉ង ឬេពលខលះមនិដល់ផង ខញុ ំអចមនអតថបទថមីមយួ សរមបអ់នកែដល

ចូលចិតតអនសន ៃដខញុ ំ។ 

ករែបងែចកឱយេចញជែផនកែបបេនះ េធវឱយេយងេមលេឃញកិចចករពិបក

កល យជងយ។ តមពិតទំហំករងរេនដែដលេទ ប៉ុែនតខួរកបលេយងគិត



ែបបេនះ។ វបូកផសនឹំងរយៈ១០នទីសរមបេ់ធវផង កនែ់តេធវឱយករងរ 

េមលេទងយរសួល។ 

េយងកនែ់តេធវវជរបច ំេលបឿនៃនករងររបស់េយង កក៏នែ់តេកនេឡងែដរ។ 

ករអនុវតត េធវឱយមនភពរបេសរេឡង។ េយងអចបេងកតទមល បប់នេដយ 

យកករងរងយៗមកេធវ ជរបច។ំ ដល់េពលែដលទមល បេ់កតេឡងេហយ 

េពល១០នទីរបស់េយង កល យជេពលមនរបេយជនស៍រមបេ់យងមនិខន។  



េតខញុំអចេធវអវីបនខលះជមួយ
េពល១០នទី? 

សំណួរេនះ ជសំណួររបស់អនកមនិទនធ់ល បេ់ធវ។ ពួកេគ អចនឹងមនិេជឿថ 

វធីិសរសត១០នទី អចផល ស់បតូររេបៀបេធវកររបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិេជឿ េរពះ

មនិទនប់នេធវេដយខលួនឯងប៉ុេណណ ះ។ ខញុ ំធល បេ់របវធីិសរសតេនះ ដូេចនះខញុ ំអច

ឱយតរមុយមយួចំនួន ថខញុ ំេធវអវីបនខលះ កនុងេពល១០នទី។ 

េនផទះ 

• លងចន 

• លងរទុងសតវ 

• ដកចំ់ណីឱយសតវ (ទនសយ និងកណតុ រ) 

• េបសផទះ ជូតផទះ 

• ដបំយ 

• ចូលបនទបទឹ់ក 

• លងបងគន ់

• េមលតុកកតមយួឈុត 

• អនេសៀវេភ 

• េរៀនអវីថមីពីេលអីុនធឺេណត 



• ហតរ់បណឱយែបកេញស (ហតេ់ដមបសីរមកទមងន ់រតូវករេពល

យូរជងេនះ) 

• េរៀបចំតុេធវករ (ទមល បេ់រៀបចំតុេធវករ នឹងជួយេយងមនិឱយេធវករ

វេងវងៃដ) 

• សរេសរកំណតេ់ហតុរបចៃំថង (journaling) 

• េបកេមលេហវសប៊ុក (ខញុ ំេបកេមលែរកងេលមនេគទិញេសៀវេភ

ប៉ុេណណ ះ) 

• េធវសមធិ (រគនែ់តអងគុយេសងៀម កេ៏ហថសមធិបនែដរ) 

• សត បច់េរមៀងថមី 

• សរេសរកំណពយខលី 

• េធវបញជ ីចំណូលចំណយ 

• េរៀបចំសរេសរបលុក 

• អនអតថបទេនេលអីុនធឺេណត 

េនកែនលងករងរ 

• ែឆកអីុេមល៉ 

• បំេពញេម៉ងេចញ េម៉ងចូល 

• េរកកឈរេធវករ (ជួយដល់ចេងកះ និងកំុឱយងងុយេដក) 

• សត បអ់នកដៃទជែជកគន  (មនិែមនលួចសត បេ់ទ ែតវជរេបៀបែដល

េយងេរៀនពីអនកដៃទ និងែសវងយល់ពីរបេភទមនុសសែដលេយង

េធវករជមយួ) 



• េដរេចញេទេរកបនទប ់(ករពរេរសតស) 

• េដកៃថង (េពលខលះ ខញុ ំដកេ់ម៉ងេដក ១៥នទី ឬ២០នទី េដមបឱីយ

រសឡះែភនក) 

ទងំេនះរគនែ់តជកិចចករមយួចំនួនែដលខញុ ំអចេធវបន េដយេរបេពល១០ 

នទី។ វេនមនេរចនេទៀត េរពះវធីិសរសតេនះ អចបតែ់បនបនេសទរែតរគប់

កិចចករទងំអស់។  



ទំព័រចុងេរកយ 
េនះជចំណុចចុងេរកយរបស់េសៀវេភេនះ េហយកជ៏េពលែដលអនកអន រតូវ

សកលបងអវីែដលមនកនុងេសៀវេភែដរ។ េយងសកេដមបខីលួនេយង មនិែមន

េដមបខីញុ ំជអនកនិពនធេទ។ ខញុ ំសកខលួនឯងរចួេហយ ដូេចនះខញុ ំដឹងថ វេរបេកតឬ

អត ់អនកទងំអស់គន េទ ែដលមនិទនដឹ់ងេនះ។ 

អនកណកម៏នេពល ១០នទីែដរ េហតុេនះវធីិសរសតេនះ គឺសរមបម់នុសស

រគបគ់ន ។ េបអនកទងំអស់គន រគនែ់តអនេចល េហយមនិយកេទសកលបង 

េនះអនកទងំអស់គន នឹងេបះេចលវធីិសរសតដល៏អមយួសរមបេ់របេពលេវល។ 

វធីិសរសត ១០នទី សត បេ់ទដូចជមនិអចេទរចួ ែតេពលែដលបងហ ញ

លទធផល េយងនឹងភញ កេ់ផអល េហយេសកសត យែដលខលួនេយងមនិសគ ល់វ

ពីមុនមក។  

ជចុងេរកយ ខញុ ំសូមអរគុណេទដល់អនកែដលែតងែតអនេសៀវេភរបស់ខញុ ំ

កនលងមក ជពិេសសអនកែដលបនជួយែកកំហុសេនកនុងេសៀវេភ។ ខញុ ំមនិអច

ជួយអវីេរចនេទ េរកពីសរេសរអវីែដលខញុ ំដឹង ប៉ុែនតមនិអីេទ េរពះអនកែដលអច

ជួយអនកអនបន គឺអនកអនខលួនឯង។  

េបសិនជចបអ់រមមណ៍ ចងអ់នេសៀវេភេផសងេទៀតរបស់ខញុ ំ អចចូលេទេមល

េលេផកេហវសប៊ុករបស់ខញុ ំបន។ គរំទករអន កំុេភលចគរំទអនកនិពនធផង។ 


