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-10اندیشه واجرا
-11تفکر ارادی
خرد مانند عدسی دوربین با زاویه دیدگسترده
است.
هوش مانند عدسی با تنظیم کانونی دقیق است .
درهردو مورد باید کسی دوربین را تنظیم کند.
باید کسی بخواهد که عکسی بگیرد .این کتاب برای
همه کسانی است که میخواهند بیندیشند.

آگاهی یافتن ازشیوه رفتار ذهن درساختن وبکاربردن
وماهرتر ساختن هدایت اندیشه و دوری جستن ازدام هوش
وتوجه تفکر را روشن میسازد.
اگرخردمند شوید هوشمند شدن زیاد دشوارنیست .اما
اگر با هوشمند شدن آغاز کنید ،شاید شانس کمی برای
خردمند شدن داشته باشید ،زیرآسانی ممکن است دردام
هوش گرفتار شوید.
همه این ها بستگی به چگونگی نگرش به تفکر وهوش
دارد .تعریف خود من ازفکر کردن چنین است :فکرکردن
مهارت علمی است که هوش با آن براساس تجربه (برای
یک هدف) فعالیت میکند.
افراد تیزهوش ممکن است به کم توانایی درفکرکردن
دچارشوند .آنها ممکن است به همان اندازه ویا بیش
ازحد دیگران نیازمند آموزش درباره مهارتهای
فکرکردن باشند.
البته همه تیزهوشان در دام هوش گرفتار
نمیشوند.آنها ممکن است تصادفا به کمک تربیت ویا
تالشهای آگاهانه ازآن دوری جویند.
یک فرد متفکر میتواند فکر خود را به کار
و درهرجهتی که بخواهد روی ان تمرکز کند.
خود کنترل دهدو میداند چه میخواهد .اوبه
بیشتراز هوشمندی توجه دارد .از فکر کردن
هنگامه که موفقیت آمیز نباشد لذت میبرد.

بیندازد،
به افکار
خردمندی
حتی

اودراندیشیدن خوداستوار است ودرصورت نیاز اهل
تجربه است .او توانایی دارد در پایان تفکرش دریابد
که چه پیشرفتی کرده است.
حتی اگر به پاسخ قانع کننده ای نرسیده باشد.
او واقع گرا است .او اندیشه دیگران را و عیب جویی
نمیکند .او ایده را همانطور ارزیابی میکند که یک

گل را بدون توجه به این که این گل در باغ چه کسی
روییده است؟
-1آهسته فکر کردن-ما درک سریع راباتفکر سریع
وآهستگی را با کند ذهنی اشتباه میکنیم.
اگر آهسته را با ( آسودگی)جاگزین نمایم آسان تر
میتوانیم به منافع آهسته فکر کردن پی ببریم .و
میتواند تاثیر زیادی درکارآیی تفکر ما داشته باشد.
واین بخشی از مهارت عمومی در تفکر است.
به معنی که در هرمرحله فکر خود را روشن تر متمرکز
نماییم.
 -2مثبت – منفی – جالب – ابزاری نیرومند در
اندیشیدن است  .مثبت برای نکات خوب ومنفی برای
نکات بد وجالب برای نکات جالب .
که ابتدا توجهتان به نکات مثبت و منفی و جالب
هدایت میکنید .در مدت 2تا 3دقیقه .
این چالش طبیعی هوش است تا جایی که میتواند به
نکات مثبت ،منفی وجالب پیدا میکند.
اینجا کلیدی وجود دارد بجای اینکه هوش برای
جانبداری از یک پیش داوری خاص بکار گرفته شود برای
کاوش در موضوع اصلی بکار گرفته شده.
تفاوت اینجاست هیجانات پس از کاوش بکار برده
میشوند ،نه پیش از ان که مانع کاوش میشوند.

