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 دیتان را آشکار کن تی: خالق4شماره  يدیکل دهیا

رون تان د. شما "دیبالقوه هست ينابغه  کیشما ، یعلم قاتیبنا بر تمام تحق "خبر خوب: کیهم  نیا
 ي به اندازه حاال نی. همدیکن یکه معموال از آن استفاده نم دیدار يمغز يرویاز ن یمنابع باور نکردن

که  یدفهر ه بهو  دیرا حل کن یهر مشکلد، یغلبه کن یکه بر هر مانع دیمعلومات و هوش دار یکاف
 . دیبرسد، یخودتان گذاشته ا يبرا

 :دیدار اجیاحت زیتان به سه چ یآشکار کردن نبوغ درون يبرا

 دیکه به شدت بخواه یی. هدف ها 1

 . مشکالت مبرم 2

 متمرکز ي. سؤال ها 3

متمرکز  خوب است. با ي دهیا کی دیدار ازیتان ن یکار و زندگ ي ندهیآ رییتغ يکه برا يزیچ تنها
 دهیا دیتوان یجواب داده نشده، م يسؤال ها ایهدف ها، مشکالت  يکردن و جمع کردن حواس تان رو

 خواهد داد: رییتان را تغ یساده است که زندگ نیتمر کی نی. ادیزیها را برانگ

 ی. مثالً مدیسیصفحه بنو يسؤال باال کیتان را به شکل  یمشکل فعل ای. هدف دیورق کاغذ بردار کی
. بعد خودتان را موظف "م؟یفروش مان را دو برابر کن ندهیماه آ 24در  میتوان یچطور م" دیسیبنو دیتوان
 نیا. با ستیساده ن الًاص دیکن یکار را م نیکه ا ی. بار اولدیسیسؤال بنو نیا يجواب برا 20که  دیکن

 ییجواب ها تیفیاز کد، یسیسؤال بنو نیا يجواب برا 20که حداقل  دیوجود اگر خودتان را موظف کن
فهرست را د، یجواب داشت 20 یشد. وقت دیخواه ریشوند، متح یمقابل تان ظاهر م يصفحه  يکه رو

 دهیاد، یرا اجرا کن دهیا نیتر ا عی. هرچه سردیکن شیو بالفاصله اجرا دیجواب را انتخاب کن کیمرور و 
کدام مشکل است که اگر ": دیسؤال را از خودتان بپرس نی. مرتباً ادیآ یبه سراغ تان م يشتریب يها

را که به عنوان  ی. هر مشکل"کسب و کارم خواهد داشت؟ يمثبت را رو ریتاث نیحلش کنم، بزرگ تر
 رتیح جشینتا از .دیل کنو بعد عم دیکن دایجواب پ 20د، یسیبنو دیسؤال مطرح کرد نیجواب ا

 کرد.  دیخواه
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