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 روش ایده پردازی و خلق ایده های بزرگ  ۱۲

شود. اما معموال سـخت ترین مرحله نــقطه شروع است. افکار بزرگ ما را به  خالقیت باعث بروز افکار بزرگ در انسان می 

 .را برایمــان به ارمغان می آورند سمت پیشرفت راهنمایی کرده و فردایی روشن 

 
 ایی که شما را به یک شخصیت دارای ایده تبدیل می کندکاره 

  

 چکیده 

شود. اما معموال سـخت ترین مرحله نــقطه شروع است. افکار بزرگ ما را به  خالقیت باعث بروز افکار بزرگ در انسان می 

لی که دراین قسمت  سمت پیشرفت راهنمایی کرده و فردایی روشن را برایمــان به ارمغان می آورند. با به کارگیری اصو

برای شما شرح می دهیم می تـوانـیـد یـک تـجارت بزرگ و بی نقص راه اندازید. ما متاسفانه ذهن خود را به انجام این  

امور عادت نداده ایم. این امر سبب میشود تـا توانایی خـود را بـرای دامـن دادن بـه تـصورات و تخیالت از دست داده و  

 .خـیـل خـود را به کار نگیریم. به همین دلیل فرصتهای بی شماری را به آسانی از دست می دهیم در نـتـیـجه قـدرت تـ 
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نگرید و افکار متفاوت را آزمایش  ایده های بزرگ از محلی فرای باورهای شخصی نشات می گیرند. باید به دوردست ها ب

 .کنید تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کنید 

عده ای با به کار نگرفتن ذهن خود آن را به طرز وحشتناکی بی حس و کرخت می کنند، چنین رفتاری باعث می شود 

 .درخت افکار شما هیچ گاه به بار ننشیند 
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 زیاد مطالعه کنید  -  1 

اینکه رشد پیدا کرده و پرورش یابد نیازمند تمرین و تحرک است، و چه تمرینی بهتر از  ذهن شما همانند بدنتان برای 

کتاب خواندن. سعی کنید با افکار و عقاید انسان های موفق در طول تاریخ آشنا شوید. شرح حال و تاریخچه زندگی هر  

س زد که چگونه این افراد بزرگ ذهن  یک از آنها را مرور کنید و از آن درس بگیرید. با مطالعه این کتب می توان حد 

خود را برای رسیدن به بهترین ها پرورش داده بودند. همچنین می توانید مجالتی نظیر تجارت و یا اقتصاد روز را نیز  

مطالعه کنید. با آگاهی از نظرات دیگران پیرامون مسایل مختلف شما سطحی نگری را کنار می گذارید و با یک دید  

 .ت مختلف می نگریدعمقی به موضوعا

  

 فرصت هایی را که در آن ذهن شما خالق است از دست ندهید  - 2

شاید بروز بسیاری از مسائل را به شانس واگذار می کنید. تصور شما نادرست است. شاید بعضی مواقع حس می کنید که  

جود دارد که ذهنتان به قدری مغزتان اصال کار نمی کند و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد. اما مواقعی هم و

فعال است که می خواهید انیشتن را به رقابت دعوت کنید. تنها مشکل موجود این است که این زمان طالیی مواقعی که 

شما به آن نیاز دارید، ظاهر نمیشود. زمانی که ذهن در حال فوران است تا آنجا که می توانید به افکار خود پر و بال  

افکارتان مثل آب آتش نشانی به باالترین نقطه صعود کنند. هنگامی که برای پرواز کردن به ذهن خود  دهید. اجازه دهید 

 .فضا می دهید، او شما را به دوردست ها خواهد برد و نتایج شگفت انگیزی را بدست خواهد داد

  

 یک دفترچه یادداشت به همراه داشته باشید   - 3

طور می کنند از ذخیره کردن آنها اطمینان خاطر حاصل کنید. در این امر به  که افکار بی نظیر به ذهن شما خهنگامی 

یادداشت های ذهنی اکتفا نکنید زیرا ممکن است به دست فراموشی سپرده شوند. سعی کنید همیشه یک دفترچه  

ار طالیی در  یادداشت و یا یک ضبط صوت به همراه داشته باشید به ویژه در کنار تخت خواب خود برای مواقعی که افک

که افکارتان در جایی ثبت شوند، شما به راحتی می نیمه شب به ذهن شما خطور می کنند. هنگامی  ۲حدود ساعت 

توانید به آنها دسترسی پیدا کنید و آنها را به سرعت به کار ببندید. افکار بزرگ نیز مانند میوه ها فقط تا زمانی که تازه و  

 .د شاداب باشند قابل استفاده هستن
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 از افکار دیگران بهره بجویید  - 4

بهره جستن از افکار و عقاید دیگران نیز به نوبه خود روش مناسبی برای گسترش ایده های شخصی شماست. افراد  

مختلف دارای نقطه نظرات و چشم اندازهای متفاوتی هستند. توانایی های آنها مختلف است و سوابق و پیشینه های 

د ذهن افراد منحصر به فرد است. با مطرح شدن یک بحث در میان جمع، آنقدر پیشنهادهای  متفاوتی دارند. کارکر 

مختلف شنیده می شود که نیمی از آنها هرگز به ذهن شما نمی رسیدند. به این طریق شما میتوانید با کوله باری سرشار  

 .از افکار متفاوت در جاده تصمیم گیری گام بردارید 

توجهی نکنید. شاید در نگاه اول احمقانه به نظر برسند اما شاید مانند صدف هایی باشند که  نسبت به نظر هیچ کس بی 

در خود گوهرهای گرانقیمتی را جای داده اند. درست نیست که در مورد نظر دیگران به قضاوت بنشینیم سعی کنید به  

 .ار بندید جای قضاوتهای بیهوده آن ها را سبک سنگین کرده و در امور روزمره خود به ک

  

 تغییراتی در محیط اطراف خود ایجاد کنید   - 5

گاهی اوقات تنها چیزی که باعث می شود ذهن خسته شما را دوباره به کار اندازد تغییر وضع ظاهری محیط اطرافتان  

است. اگر چشم انداز پیرامون شما تغییر کند، ذهن شما نیز به صورت ناخود آگاه به سمت یک دیدگاه جدید تغییر جهت  

خود را در آن شرایط محدود می کنید و هیچ فضایی برای می دهد. اگر تمام مدت در پشت میز خود بنشینید ذهن 

 .برانگیختگی او باقی نمی گذارید

بنابر این میتوانید پیاده روی کنید، به باشگاه ورزشی بروید، کنار آب رود بنشینید و در کل به یک مکان جدید قدم  

 .بگذارید تا ذهن شما نیز بتواند آزادانه به تمرین و تقال بپردازد

  

 د بر روی شکاف میان دو نسل خط بطالن بکشی  - 6

ذهن کودکان تروتازه و شاداب است. آنها جسور هستند و احساساتشان از طریق فشار های اجتماعی سرکوب نشده است.  

به جهان با شگفتی می نگرند و مانند بزرگترها پاکی و معصومیت خود را از دست نداده اند. با کودکان پیرامون مسائل 

ش آنها آشنا شوید. اگر می خواهید مشکلی را حل کنید نظر آنها را  مختلف صحبت کنید تا با نقطه نظر ساده و بی آالی 

نیز جویا شوید. عقاید آنها شما را به تعجب وا می دارند. آنها قصد تاثیرگذاری در دیگران را ندارند و همه چیز را تنها با  

 .اتکا بر پاکی و صداقت بیان می کنند 

کنید. آنها مدت ها پیش با تمام این مشکالت مواجه شده اند و با آن  از سوی دیگر با افراد سالخورده و مسن نیز مشورت

دست و پنجه نرم کرده اند. تجربیاتشان آنقدر سودمند و با ارزش است که هیچ قیمتی را نمی توان بر روی آن گذاشت.  
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قطعا شما را به سوی   پس آنها را دست کم نگیرید، با دیدگاههایشان نسبت به زندگی آشنا شوید و از آنها درس بگیرید.

 .جهت مناسب هدایت می کنند و از مشکالت در امان خواهید بود

  

 به رفیق شفیق خود مراجعه کنید  - 7

همه ما دوستی داریم که به نظر میرسد توانایی پاسخ به تمام مسائل و مشکالت ما را دارد. چرا تنها در مورد مشکالت  

 .در مورد مسائل مهمتر نیز از او یاری بجوییدشخصی از او کمک می خواهید؟ بد نیست گاهی 

  

 به توانایی های خود اتکا کنید  - 8

قواعد و اصول کلی را برای یک لحظه هم که شده فراموش کنید. این رهنمون ها در جای خود مفید هستند اما ممکن  

است مانند یک چشمبند عمل کرده و قدرت داشتن دید وسیع را از شما بگیرند و اجازه دیدن چشم اندازهای متفاوت را  

اد کنید. شما می توانید بدون توجه به کارآیی روش های گذشته  به شما ندهند. هرزگاهی خود را از قید و بند قوانین آز

به آسانی و بدون بروز هیچ شک و تردیدی در راه مورد نظر خود گام بردارید. کمی جسارت به خرج دهید و سیستمهای 

 .فعلی را زیر سوال برید 

  

 در حیطه کاری خود به فعالیت بپردازید   - 9

دهید آزادانه به گردش بپردازد. اما این گردش باید در حیطه دانش شما انجام   خیلی خوب است که به ذهن خود اجازه

پذیرد. اگر یک طراح هستید الزم نیست راه حلی برای مشکالت اقتصادی پیدا کنید. افکار شما تنها در رشته ای که  

ند داشت. اگر نیاز به ورود به  مهارت دارید خوب کار می کنند و در سایر رشته ها نتیجه ای مصیبت بار را به دنبال خواه

قلمرو دیگری را دارید بهتر است قبل از هر کار با یک متخصص مشورت کنید و اجازه انجام کلیه امور را به دست او  

 .بسپارید تا با استفاده از دانش و تخصص ود عمل کند 

  

 به ذهن خود آزادی عمل دهید  - 10

ید؟ آنها برای مبارزه با محدودیت ها یک روش بسیار جالب را برگزیده اند. های رایج نویسندگان آشنایی دار آیا با تمرین 

فقط کافی است قلم را بر روی کاغذ گذاشته و هر آنچه که در ذهنتان است را بر روی کاغذ بیاورید. میتوانید از مشکالت  
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تا چه حد عبث و نا معقول به   شروع کنید و به دنبال هیچ گونه ارتباطی در دست نوشته های خود نباشید. مهم نیست که 

نظر می رسند. بعدا می توانید مثل یک جدول تناوبی آنها را سازماندهی کنید، در آخر نیز امکان دارد به چیزی دست 

پیدا کنید که بیهوده و بی ربط باشد اما چیزی که در این مبحث حائز اهمیت است این است که شما به ذهن خود اجازه  

ختلف را داده اید و این خود یک امتیاز محسوب می شود. هیچ کس نمی داند شاید به نتیجه ای غرق شدن در مسائل م

 .برسید که سال ها منتظر آن بوده اید

  

 ایده های گذشته را از نو بسازید  - 11

گ گذشته  افکار شما مثل کامپیوتر هستند. هر چند وقت یک بار نیاز است که سخت افزار آن را ارتقا دهید. ایده های بزر

را پیش روی خود بگذارید و بر روی آن ها عملیات نوسازی انجام دهید. آن ها را اصالح کنید و برای بهبودی آن ها تالش  

  بر خود اولیه عقاید نوشتن با توان می را کارها  این. بیفزایید آنها به بیشتر  چه هر تقویت  برای   کنید. ضمائم الزم را نیز 

شفتگی ذهنتان انجام دهید. عالی به نظر میرسد پس منتظر چه هستید؟ بهتر است در انجام  آ به دادن نظم و کاغذ روی 

 .آن تعجیل کنید

  

 از الهه وجودتان یاری بخواهید  - 12

آیا یک شی، آهنگ، مکان و یا یک شخص خاص وجود دارد که حضور و یا تجسم او برای شما خوشایند بوده و به ذهنتان  

جت می دهد. از هیچ تالشی برای رسیدن به آن مضایقه نکنید. تنها یک چنین چیزهایی   نیرویی همچون قدرت موتور 

هستند که شما را به سمت ابتکارات بدیع رهنمون می سازند. از وجود آن بهره بجویید و اجازه دهید تا انوار طالیی آن به 

 .ایی برخوردار استهدرونتان نفوذ کند و ذهن شما را در بر گیرد. یک ایده بزرگ از چه ویژگی 

پردازی عادت کند و از قلمرو سادگی بیرون آید. قدری افسار  بنابراین خیال بافی و رویا پردازی کنید تا ذهن شما به نظریه 

 .گسیخته باشید تا پندار شما به بلندی ها پرواز کرده و اوج گیرد

ود را آزاد کنند تا سرچشمه ایده های بزرگ  صرف می کنند تا به کارکنان خود آموزش دهند که چگونه میتوانند ذهن خ 

باشند. خیلی از آنها از کارمندان درخواست ارائه لیست هفتگی ایده ها را میکنند. در چنین محیطی چیزی به عنوان فکر  

 .بد وجود ندارد فقط بعضی ایده ها خام هستند 
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