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ایدههایخالقانهدرکسبوکار
دانی دویچ مترجم: منیژه شیخ جوادی ناشر: انتشارات سیته

افکار خالق در اطراف ما پراکنده اند، فکرهایی که از احساس نیاز یا از کمبود چیزی 

برمی خیزند. اگر به فکری بزرگ نشسته اید، اینک وقت آن است که برخیزید. نگذارید 

هیچ چیزی متوقف تان کند. فکر بزرگ حرکتی از سوی خدا نیست، حرکتی است از 

زندگی روزمره که با مشاهده شروع و سپس به آگاهی تان وارد می شود.

بایدراهبهتریهموجودداشتهباشد
چه چیزی آزارتان می دهد؟ و چه راهی برای رهایی دارید؟

موانع روزانه شما را احاطه کرده اند و به شما احساس آزردگی و درماندگی می بخشند. 

را  غیر الزم  استرس  به شما  و  را تلف می کنند  وقتتان  این ها چیزهایی هستند که 

راه  بگویید  می توانید  یا  پریشان می شوید  و  گیج  یا  دارید،  راه  دو  می دهند. شما 

بهتری هم وجود دارد و من این راه را پیدا می کنم.
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و  است  بوده  بشر  تاریخ  دائمی  زندگی همواره مضمون  بهتر ساختن  به  گرایش 

انگیزه های  اصلی  هسته   این  بشر.  تاریخ  برای  شتاب دهنده  عامل  بنیانی ترین 

انسانی است. بدون این گرایش در جهت رشد، نه اتومبیلی وجود خواهد داشت، 

اثری  نوشابه ها  برای  نی  و  سنجاق سر  از  همچنین  رایانه ای.  نه  و  هواپیمایی  نه 

وجود  بازگشتی  راه  دیگر  می شود،  زندگی  وارد  بهتری  روش  وقتی  بود.  نخواهد 

ندارد. می توانید تجسم کنید اتومبیلی بدون جای لیوان وجود داشته باشد؟

هیچ کس فقط با خوب زندگی کردن نمی تواند دالرهای میلیونی بسازد. افراد باهوش، 

آگاه و خالق جای پای محکمی را پیدا می کنند که بتوانند مسئله  آزاردهنده ای را 

حل کنند. همان گونه که گفته شده است اگر شما بتوانید تله موش بهتری بسازید، 

دنیا راهی به در خانه  شما خواهد یافت. مهم این است که شما این فرصت را 

شناسایی کنید. فکرهای میلیون دالری در همه جا هستند و انتظار کسی را می کشند 

که به سراغشان برود. وقتی شما هم این گونه به زندگی روزانه  خود فکر کنید، آن ها 

را خواهید دید.

باشید  یا پیچیده داشته  نوظهور  کامال  این است که الزم نیست فکری  پیام من 

یا این  نباید به فکرهایی چون این خیلی ساده است  ابداع تلقی شود. شما  که 

خیلی آسان است اجازه بدهید که شما را از دنبال کردن فکری که به آن نیاز دارید، 

بازدارند. در بیشتر موارد، زمانی که فکر یا محصولی بسیار ساده یا آسان است و 

کسی آن را ارائه نکرده، شما با ایده ای یک میلیون دالری رو به رو شده اید.

که  افرادی  با  ارتباط  است.  بزرگ  فکر  برای  بنایی  سنگ  برانگیزنده،  مفهوم  این 

آنان فکر  ناب مبدل می کنند، بسیار لذت بخش است.  به طالی  را  احساس عجز 

بسیار ساده ای را پرورانده اند. آنان مسئله ای شخصی را حل کرده اند. در این جهان 

تاثیرگذار  افرادی  اما  نیست؛  ساده  فکری  هر  البته  فناوری،  به  وابسته  و  پیچیده 

هستند که بی درنگ یک تغییر شگفت ایجاد می کنند.
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درجهترویاهایتانبهحرکتدرآیید
قدم1

از زندگی فعلی تان عکس بگیرید. به زندگیتان از یک تا صد نمره بدهید. نود درصد 

افراد احتماال در جایی که مایلند باشند، نیستند.

قدم2
از  فهرستی  کنید.  ترسیم  باشید  داشته  می توانید  که  بهتری  زندگی  از  تصویری 

خواسته هایتان تهیه کنید. آسمان محدوده  شما است. عواملی چون وقت خانواده، 

سرگرمی ها، کارهای خیریه و بازنشستگی زودتر از موعد را هم در نظر بگیرید.

قدم3
عالقه های خود را تعریف کنید. به کارهایی فکر کنید که دوست دارید انجام بدهید، 

در خانه، سر کار یا آشپزخانه  محله  خود. فهرستی از آن ها تهیه کنید.

قدم4
نقاط قوت و موفقیت هایتان را تعریف کنید. فهرستی از توانایی ها و تجربه هایی 

که می توانید به آن ها تکیه کنید و به زندگی مطلوبتان برسید بنویسید. تنها به 

زندگی  در  که  هم  مهارت هایی  که  باشد  یادتان  کنید.  فکر  شغلی تان  مهارت های 

شخصی تان کسب کرده اید، اهمیت دارند.

قدم5
حین  در  خانه،  در  پاره وقت،  تمام وقت،  کنید،  فکر  کردنتان  کار  مطلوب  روش  به 

مسافرت، پشت صحنه یا در حین ایجاد ارتباط با بسیاری از افراد. بدانید که چه 

روشی را می پسندید تا بهترین نوع دادوستد را برای خودتان بیابید.
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قدم6
بیانیه  خود را بنویسید. این رسالت شخصی شما است، ارزش های شما است و 

آنچه شما را به جلو می راند. همه  این ها نهایت در یک صفحه به نمایش در می آیند. 

برای نوشتن آن باید به تمامی نکته هایی که در مورد خودتان کشف کرده اید، توجه 

کنید، از قدم اول تا قدم پنجم. همه  این ها را به صورت مجموعه ای از تقدم ها و 

ارزش های خود جمع بندی کنید.

آینهبغلرابشکنید
اگر مایلید پیشرفت کنید، نباید به پشت سرتان نگاه کنید. مهم نیست چه کسی 

هستید، همیشه افق تازه ای وجود دارد. بزرگ ترین اشتباه افراد در میانسالی، به 

تله افتادن در ذهنیتی است که به شما می گوید: بیست سال از عمرتان را در دفتر 

وکالتتان یا در دفتر پست یا دفتر بیمه گذرانده اید. چگونه می توانید آن سال ها را 

دور بریزید؟ هر آنچه شما در گذشته انجام داده اید به امکانات بعدی کمک می کند 

اما فقط در صورتی موفقیت آمیز است که در طول جاده فقط به جلو نگاه کنید.
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