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Kbı,tüiio ilişkili
golerek çok

kçnu üıerinde

şlcilŞi< tnıtrar

yeni fikider üreti|*biiir.
gİçtrn6y6
,

çĞr,ürı|ari

§erpk

-,Bu"ŞırŞda t]rştitenİeı üa*rirıd*ı gı,"p riışııdakilar gibi
, şı-ııba
dşhil oişnler d* , dcğatğır ki,lSorieı,ıılirnıe vc ııygulanıa

*
çabasına gıreceFlerd|ı ,1 Bu 'dyltŞfi'Eii''bi}rin
llmnastlği"ıiir , §oynlmi: daha ı]retkcn,oirnayı iıu y*{lıı
öğr*ne*ktir. Fşkat ğ§e§ §fn;ç; ıif$tilcnlarin hayata
katltı*ını sağianıaki.ır "Yşni bu eylerı aynı aaın*nda uğıeş
*işııiıtıızg §üffiil}i §şffiByğ var*fi bir fikr platfoıınıı *la**ktıı,
Uxşn nçJE' şanğtşöl }.a da tekni k ilrsİiff y§ pıİğLıiiecek biı çıık
öısün fikir bu yönt*,ı,l*'ou üeşrine çikacaktır ..

ğffiYİhİ FİffiTİİuA§ıNnA
V§ YÖİ.İTğİtjl ;

KuRALLAR

'1" Raiıalıiayın, g*vşeyin

, iıaniiinjeı fiiijr ğlğçngft içı*
zorlamayın ;"snl&n hulun i''. Fikirlş.ad*ta
kendllikierincten geitirıieı, Gşi*ikieri şibi ünorin :.

Kendinia! hcşça ,,rakit geçlriyr:rınuş glbi hioseeiin,
k i narımayamğ ı nı;*-deıı ern i ı
Komik olınayı güae a[ıı, §ıinu gıırı:r meseıgsj
ö nerileri nizden öt{,trü
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iun

yaprnayın:..

liygulaı-na şı raşı nrJ§'* ürstileğilşr;' ilışriııde
değeriendirmeyi mııtiaka sofiıaya birakın . An;ııda
eie.ğarleııdirrne ; ön yargıiı olı,nakıır, Yaıi yaıaiir;itğın
baş C{.işmani ı..
ülahıldiğince u'çsk" sayıda ü:ı*ri oluşti.r,:nşk *şas

an]açtir, "Çük" ıçinıİ*n *fl y;*ı*rily1 bil'İTiah cıaiir
ı:{agıdır i(ğndinjzi "§adğ*ğ d*iıat ç*k sayıd* fikir"

ürelmeye şartlayin

Uyguiarna s:ras,fl.da "aleştirmek yasaiü"
*'*kianrek, gel{şi! nmak §çriıeşüjr" . ÜrÖtilen hlçı ıfikn ; doğru , yanlış i işe yşrğr ,yararnaı
şüael ,ç.iı'kin Cive veya başka ş*itiide Ceğt:,iendir,ııeyin
Fikiileıi n ai a bildiği n * t' ç ıl g ı n" şlnıa]a ıı iıoşgeır g
,

i

;

jş kai,şılanacakt:ı"

"çıişın"dari

Çını<ü
n'ııantıklı"y* geçı"nek
iıunurı tşrsinj yepmakiaı:
t

daha koiaydır,
Üretilen fikirlerd*n yeııi fihii,ier ınet|ituii**bğ ı gibı,
fikirlerin biıleştiritı.noıi iie çe ikir üıetıiıek
olasidıı , 'uE§iniangnşk, ge|iştin,ııek , f?kri baş}ra
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biçinnde kuilanrııak şerbeşiii r",.
iiıir {.ıretrıe *iiıscj ,vavüş gelişiyorsa , *çıek vg
iahEt olljü,,nğdığına ve fikirierin xişisei değe,,
süagecindon geçirildiğirı* işırettir. Su k+rıı.ıılıı
hendinizi ve şrııbu;":uzu üyü.ılı
.
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