کتاب هنرمندانه بدزدید

این کتاب نوشته آستین کلئون و ترجمه مهسا ذوالریاستین است.
تعداد صفحه128:
نویسنده مواردی که باعث پیشرفت در کارش شده را با بقیه در میان میذاره و معتقده که در درمیان
گذاشتن این موارد با دیگران اتفاقات جالبی بوجود میاد.
اولین نکته ای که مطرح میکنهاینه که ایده ها را بدزدید و بدانید که هرچیزی که الزمه؛گفته شده ولی از
اونجاییکه کسی گوش نکرده الزمه که همه چیز دوباره گفته بشه....
هر ایده جدیدی ترکیبی از چند ایده قدیمی است.مثل ما که ترکیب جدیدی از پدر و مادر و همه نیاکانمون
هستیم.
هنرمند ایده ها را گرداوری میکند نه انبار.چراکه با انتخاب اینکار رو انجام میده .پس کار ما اینست که ایده
های خوب را جمع کنیم هر چه بیشتر ایده خوب جمع کنیم بهتر میتونیم انتخاب کنیم و در نهایت ایده
عالی باالتر از قبلی ها خلق کنید.
دائما در حال مطالعه و تحقیق باشید و ازاینکار خسته نشوید حتما دفترجه یادداشتی هم داشته باشید تا هر
نکته خوبی دیدید در آن یادداشت کنید.
نکته مهم....شروع کنید و تعلل نکنید .آدمهای موفق را الگوی خود قرار داده و از آنها مدل برداری کنید.
هیچکس از ابتدا سبک خودش را نمیشناسد در کپی برداری های متعدد از انسان های موفق است که سبک
خود را میشناسد.نکته مهم اینجا این است که حتما اول مشخص کنی ازچه کسی و چه چیزی را میخواهید
کپی کنید.اینجا نویسنده نکته مهمی را مطرح میکند و میگوید اگر از یک نویسنده بدزدید میشه دزدی ادبی
ولی اگه از چند نویسنده بدزدید میشه تحقیق......
در مرحله بعد کپی کردن نوبت به شبیه سازی کردن است یعنی تمام مطالب را شخصی سازی کنید و
مطابق شخصیت و هدف خود رفتار کنید.
نکته بعدی...چیزی را بنویسید که دوست دارید نه چیزی که بلد هستید این کارباعث خلق جدید و منحصر
به فرد شما میشود.

برای کارتان دو میز آنالوگ و دیجیتال داشته باشید و از هردو برای پیشرفت خود استفاده کنید.در تمام
لحظات انتظار در حال خلق ایده باشید.
اگر دو یا سه عالقمندی واقعی دارید فکر نکنید که مجبورید یکی را انتخاب کنید همه را نگه دارید و فرصت
بدی آنها با هم صحبت کنند در اینجاست که یک چیزی شروع به اتفاق افتادن میکند.
یک سرگرمی ذوقی بدون نیت پول برا خود داشته باشید .در آغازکار گمنام بودن براتون خوبه.بعد از آن تنها
فرمول شناخته شدن اینه که کار خوب انجام بدید و با دیگران در میان بگدارید.
نگران دزدیده شدن ایده هاتون توسط مردم نباشید اگر ایده هاتون خوب باشه باید اونو تو گلوی افراد فرو
بدید.
هیشه دنبال دوستی و محبت به دیگران باشید و دشمنانتان را نادیده بگیرید.
منتظر تایید نباشید ولی یک فایل از تعریف های تمجیدها داشته باشید.
در زندگی منظم باشید و به این وسیله از خود مراقبت کنید.تقویمی برای ثبت وقایع داشته باشید .دفتری
هم برا اتفاقات روزانه داشته باشید.
همسر همراه یکی از موارد مهم در این مسیر است.
راه غلبه بر سد خالقیت ایجاد محدودیت برا خودتان است یعنی از کمترین امکانات بهترین خلق ها را داشته
باشید و در نظر داشته باشید در این مسیر عالوه بر افزئدن انتخابهاتون باید یک سری چیزها را هم با انتخاب
عاقالنه حذف کنید.
نکات مطرح شده بسیار میتواند به ما در مسیر ایجاد خالقیت کمک کند.

