
BỆNH VỘI VÀNG

“Bệnh vội vàng” là tình trạng hấp tấp, do quá quen với quá trình chạy đua với công
việc, làm gấp cho xong, cho nên bạn luôn cảm thấy không ổn. Trong thời buổi hiện
đại và công nghiệp hóa, người ta tranh thủ làm nhiều việc để phòng lúc khó khăn.
Nhờ có e-mail, có điện thoại di động, công việc chật kín ngày. Quá mệt mỏi, có
người đi ăn uống để thư giãn, có người ngủ để “quên sầu,” nhưng có người vẫn làm
việc để tránh sự xáo trộn nội tâm.
Tiếc thay, sự vội vàng gấp rút lại không tạo năng suất cao! Sự bận rộn gây căng
thẳng, khiến cơ thể phải phản ứng mạnh, rút máu từ não và khiến chúng ta ở vào

“thế bí,” phản ứng chậm hơn. Sự vội vàng luôn làm chúng ta trở thành người khó gần gũi, gây ra nhiều bất lợi
trong cuộc đời về nhiều phương diện.
Hội chứng này được các chuyên gia gọi là “bệnh vội vàng.” Và đây là vấn đề phổ biến ngày càng tăng ở các
nước ASAP (as soon as possible – càng nhanh càng tốt), nghĩa là các nước phát triển và đang phát triển,
chẳng hạn như Việt Nam.
Làm sao giảm bớt?
– ĐỪNG SỢ: Bạn có thể bị căng thẳng hoặc chỉ nhận ra rằng người nào đó có một ngày tồi tệ. Đừng “lây
nhiễm” sự sợ hãi của người khác, hãy cứ là chính mình.
– CHẬM DẦN: Trầm mặc 10 phút. Hít thở sâu vài lần. Nếu thoát ra khỏi sự vội vàng, bạn trở lại làm việc sẽ tốt
hơn.
– LOẠI BỎ: Tập loại bỏ bớt những gì chưa thực sự cần thiết. Đừng ôm đồm. Hãy chỉ làm những gì bạn biết
mình khả dĩ xử lý tốt nhất.
Nhiều người có thói quen cho kim đồng hồ chạy trước 10 hoặc 15 phút. Hỏi để làm gì thì họ nói để khỏi trễ.
Lý luận không lô-gích, thậm chí là “lệch lạc.” Đúng là “bó tay” với cái kiểu lý luận thiển cận như vậy. Cứ để
đồng hồ chạy đúng như bình thường, rồi liệu mà lo trước thì tiện hơn nhiều!
TRẦM THIÊN THU (theo Good Life)


