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Rozdzia  5

Zaanga owanie si
w kreatywne dzia ania

W tym rozdziale:
 Osi gni cie kreatywnego kontinuum
 Na ladowanie ycia Leonarda
 Poczucie prawdziwej inspiracji
 Stworzenie w asnego stylu

agadnienie kreatywno ci budzi mnóstwo pyta  i wci  pozostaje ma o zrozumianym
aspektem naszego ycia. Ci, którzy uwa aj  si  za mniej kreatywnych (albo nawet

twierdz , e w ogóle nie posiadaj  tej cechy), zastanawiaj  si , jak inni odczuwaj
inspiracj : czy to jest co , co si  dzieje bez naszego udzia u? Czy mo na to wywo a ?
A je eli tak, to w jaki sposób? Czy inspiracja sp ywa na nas sta ym strumieniem,
czy raczej ma posta  okre lonego przydzia u, który nale y zu y ?

W tym rozdziale opowiem o tym, jak wygl da przyp yw kreatywno ci i jak  form
przybiera. Poka  Ci ró nic  mi dzy kreatywn  manifestacj  b d c  jednorazowym
wydarzeniem, a ci g ym nap ywem kreatywnych my li. Okazuje si  bowiem, e niektórzy
ludzie miewaj  sporadyczne przeb yski kreatywno ci, podczas gdy u innych kreatywno
ma charakter sta y (a s  jeszcze i tacy, którzy cz  w sobie i jedno, i drugie).

Wydaje si , e niektórzy maj  kreatywno  we krwi. Ci wybitni twórcy ju  od
najm odszych lat tworz  ca  seri  oryginalnych dzie  o wysokiej jako ci. Mozart
napisa  swoj  pierwsz  symfoni , gdy mia  pi  lat. Picasso w tym samym wieku
rysowa  ju  skomplikowane rysunki. Raz na jaki  czas przychodz  na wiat takie
cudowne dzieci. By  mo e Ty nie jeste  nast pnym Mozartem ani Picassem,
ale mo esz nauczy  si  niektórych zachowa  typowych dla osób wyró niaj cych si
du  kreatywno ci .

Je li pracujesz w kreatywnym otoczeniu, prawdopodobnie zdajesz sobie spraw ,
dlaczego warto stworzy  okre lon  struktur  dla danego procesu twórczego.
By  mo e nie jeste  w stanie zaplanowa  b ysku inspiracji, ale mo esz popracowa
nad stworzeniem sprzyjaj cych warunków.

Przyjrzyj si  bli ej temu, w jaki sposób kreatywno  przejawia si  u ró nych ludzi,
a nast pnie zastanów si , które wzorce zachowania s  najbardziej podobne do Twoich.
Sprawd  równie  te metody, które obecnie nie przynosz  u Ciebie rezultatów — by
mo e warto zapozna  si  z nimi bli ej!

Z
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Strumie  kreatywno ci
W wielu obszarach ycia musisz wykazywa  si  kreatywno ci  „na danie”.
Twoja zdolno  do generowania pomys ów i wymy lania rozwi za  jest integraln
cz ci  Twojej pracy. Disney nazywa cz onków swoich kreatywnych zespo ów
„wyobra niowcami” (ang. imagineers) — to okre lenie w dobitny sposób pokazuje
relacj  mi dzy marzeniami a ich realizowaniem.

Dla wielu osób wykonuj cych twórcz  prac  wa ne jest to, aby ich kreatywne soki
nigdy nie przestawa y p yn . W takich zawodach jak architekt, muzyk czy projektant
zdolno  do ci g ego wymy lania nowych rzeczy bezpo rednio przek ada si  na wysoko
zarobków.

Oto przyk ad: dyrektor kreatywny du ej agencji reklamowej dostaje w ci gu roku setki
propozycji od swoich podw adnych, którzy musz  regularnie wymy la  nowe rozwi zania
dla sta ych klientów firmy. Liderzy zespo ów s  pod nieustaj c  presj  dostarczania
swoim prze o onym takiej liczby pomys ów, eby mo na by o z nich wybra  co
ciekawego. Z kolei osoby odpowiedzialne za podejmowanie najwa niejszych decyzji
w firmie wykorzystuj  swoje lata do wiadcze , aby umiej tnie oddziela  ziarna od plew.

Oto dwa g ówne kryteria oceny jako ci pracy twórczej w bran y reklamowej, które s
sta ym elementem rodowiska agencji reklamowych:

 Pomys  ma nogi, co oznacza, e mo e — dos ownie — stan  na w asnych stopach.
Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku najlepsze pomys y musz  nie tylko by
ciekawe, ale równie  odró nia  dan  firm  od wszystkich innych dzia aj cych
w tej samej bran y.

 Pomys y musz  by  mo liwe do wykorzystania w ró norodnych dzia aniach
reklamowych i przez d u szy okres (ang. campaignability). Oprócz tego bierze
si  pod uwag  ca y zestaw innych kryteriów, przez co szansa na to, e najlepszy
pomys  zostanie faktycznie wykorzystany w kampanii reklamowej, jest tak ma a,
jak prawdopodobie stwo zap odnienia jajeczka przez okre lony plemnik — mniejsza
ni  jedna na milion.

Zarabianie na kreatywno ci
W wiecie, w którym kreatywno  jest bardzo wysoko cenion  zalet , specjali ci
opracowali wiele taktyk, które gwarantuj  im ci g y nap yw nowych pomys ów.
Metody te s  oparte na paradoksie, jakim jest wiara w mo liwo  osi gni cia równowagi
mi dzy stresem a kreatywno ci . W ostatnich latach stres zosta  uznany za g ówny
problem komercyjnego wiata. Przeprowadzono wiele bada , których celem jest lepsze
poznanie tego zagadnienia. Jednym z aspektów tych bada  jest wp yw stresu na wydajno
— równie  w pracy twórczej.

Wiele osób, które uprawiaj  twórcze zawody, wypracowuje sobie ró ne systemy
i zwyczaje, mi dzy innymi po to, eby nie doprowadzi  do nagromadzenia stresu.
Tworz  harmonogram dnia i stosuj  dziwaczne rytua y albo wyznaj  ró ne przes dy.
Ich system pracy mo e by  oparty na ró nych czynnikach:
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 Czas  pracuj  tylko w okre lonych godzinach.

 Rezultat  pracuj  tak d ugo, a  osi gn  wyznaczony cel; pisarze na przyk ad
ustalaj  sobie liczb  stron, które musz  napisa  ka dego dnia.

 Miejsce  wyznaczaj  okre lon  przestrze , w której rozwijaj  swoje kreatywne
my lenie; na przyk ad Roald Dahl i za o yciel IKEA pracowali w szopach w ogrodzie.

 Organizacja  zawczasu gromadz  i przygotowuj  wszystkie narz dzia,
których b d  potrzebowa ; na przyk ad ostrz  wszystkie o ówki i sprawdzaj ,
czy maj  wystarczaj c  ilo  papieru, zanim zabior  si  do pracy.

Stres zwi zany z kreatywno ci
Pewne wieloletnie badania przeprowadzone w Harwardzkiej Szkole Biznesowej wykaza y,
e za ma a ilo  stresu mo e mie  tak samo negatywny wp yw na wydajno  w pracy

jak jego nadmiar. Wygl da na to, e optymalne warunki do pracy twórczej to niewielki
poziom stresu, który pozwala na utrzymanie odpowiedniego tempa, ale jednocze nie
nie wp ywa destrukcyjnie na nasz  prac .

Po przekroczeniu okre lonego poziomu stresu w mózgu cz owieka uaktywnia si
uk ad limbiczny — ta cz , która ka e nam walczy  lub ucieka . A naprawd
trudno o kreatywno , gdy walczysz z wrogiem albo uciekasz przed zagro eniem!

Osi gni cie magicznych 10 tysi cy godzin
Pisarz Malcolm Gladwell, sam b d cy oryginalnym i bardzo kreatywnym obserwatorem
o wyj tkowych pogl dach, stworzy  koncepcj , któr  okre li  jako magiczne 10 tysi cy
godzin. Jego zdaniem tyle w a nie czasu potrzebuje kreatywna jednostka, eby osi gn
bieg o  w jakiej  dziedzinie. Ta zasada dotyczy wszystkich rodzajów dzia alno ci,
które wymagaj  kreatywnego my lenia.

Belg, który u ywa  swoich ma ych szarych komórek
René Magritte to autor jednych z najciekawszych
i najbardziej oryginalnych obrazów w historii sztuki
wspó czesnej. Cho  uznaje si  go za surrealist ,
jego styl jest unikalny i nie przypomina niczego inne-
go. Na swoich obrazach przedstawia  wizje, które
przypominaj  sceny z mrocznych snów i koszmarów.
Ka dy z nich bawi si  nasz  wyobra ni  i g boko
wnika w nasz  psychik .

Jak Magritte zyska  t  unikaln  perspektyw ? Czy
by a ona rezultatem sennych marze  po za yciu
opium, narkotykowych orgii wyobra ni, a mo e ci-
gania demonów w pijackim amoku? Nic podobnego.
Ten Belg pochodz cy z klasy redniej mieszka  na
przedmie ciach i prowadzi  dostatnie ycie. Ka dego
ranka o tej samej porze robi  krótki spacer do swojej
pracowni, w której pracowa  przez ca y dzie .

A potem po prostu wraca  do domu. Nie nosi  beretu
ani fartucha; jego ulubionym ubraniem by  szyty na
miar  trzycz ciowy garnitur z ca ym zestawem
dodatków. Magritte swoim wygl dem przypomina
nieco swojego fikcyjnego rodaka, Herkulesa Poirot.

Metodyczna, monotonna rutyna Magritte’a to do-
wód — by  mo e celowo przejaskrawiony w sur-
realistycznym ge cie — e wyj tkowo kreatywne
osoby cz sto s  zdyscyplinowane i prowadz  bar-
dzo uporz dkowane ycie. Stoi on w sprzeczno ci
z powszechnym przekonaniem, i  wszyscy twórcy
musz  by  ekscentrykami, anarchistami i wyrzutkami
spo ecze stwa.
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10 000 godzin to 1000 dni po 10 godzin. To oznacza, e nawet pracuj c przez 8 godzin
dziennie przez wi kszo  dni w roku, b dziemy potrzebowali oko o 3 lat, eby osi gn
ten cel.

Oto przyk ad: osoby, które zna y Beatlesów, zanim zrobili oni wielk  karier , opowiadaj ,
e czwórka muzyków by a tylko przeci tn  grup  z Liverpoolu, dopóki nie pojecha a

do Hamburga na dwuletni kontrakt. Zgodnie z jego zapisami m odzi Beatlesi musieli
wiczy  wiele godzin dziennie, przez sze  albo siedem dni w tygodniu. Po takich

morderczych próbach, trwaj cych ponad dwa lata, ch opaki z Liverpoolu sta y si …
no có , Beatlesami.

Tego rodzaju intensywna rutyna jest typowa dla wielu obszarów dzia alno ci twórczej.
Wielu ludzi, którzy odnie li sukces jako arty ci, musia o si  wykaza  ogromnym
samozaparciem i zaanga owaniem, wicz c swoje umiej tno ci dzie  w dzie  przez
d ugie miesi ce.

Niektórzy s  w stanie utrzyma  wysok  kreatywno  dzi ki zwyk emu powtarzaniu.
Wyznaczaj  sobie okre lone cele — albo, je li wolisz, rutyn  — które musz  zrealizowa
bez wzgl du na to, czy danego dnia czuj  si  kreatywni, czy nie. Taka postawa cz sto
wynika z ogromnej pasji do swojej pracy.

Przygotowanie si  na dobre rezultaty
Eksperci od kreatywno ci robi  wszystko, co mog , eby stworzy  tak  atmosfer ,
która b dzie sprzyja  pobudzeniu mocy twórczych.

Warsztaty z kreatywno ci cz sto s  prowadzone w dobrze o wietlonych salach,
pomalowanych na ywe, radosne kolory. Specjali ci od kreatywnego my lenia zapoznaj
uczestników z miejscem, dzia aj c wed ug przemy lanego, z góry przygotowanego
schematu. Innymi s owy: robi  wszystko, eby stworzy  atmosfer  sprzyjaj c  osi gni ciu
po danego rezultatu.

Nawet je li nie masz takich mo liwo ci jak profesjonali ci, mo esz zastosowa  si
do poni szych rad, aby szybciej wprowadzi  si  w twórczy nastrój:

 Pomaluj ciany w swoim miejscu pracy na niebiesko. Badania wykaza y, e ten
kolor pomaga osi gn  najlepsze rezultaty w zadaniach wymagaj cych kreatywno ci,
dystansuj c wszystkie inne barwy.

 Otocz si  wiat em i kolorem. Powie  na cianach kolorowe plakaty, postaw na
biurku kwiaty albo inne barwne przedmioty, rozsu  zas ony i w cz wszystkie
wiat a.

 W cz ulubion  muzyk  (unikaj ponurych i przygn biaj cych melodii).

 Ciesz zmys y przyjemnymi zapachami i smakami. Rób cz ste przerwy na
skosztowanie owocu albo pow chanie kwiatów.

Te dzia ania pomog  Ci stymulowa  wszystkie zmys y naraz. Dzi ki temu Twój umys
atwiej si  nastroi na kreatywne my lenie.
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y  jak Leonardo
— ci g o  kreatywnej pracy

Je li chcesz prowadzi  kreatywne ycie, warto najpierw przygotowa  sobie plan
dzia ania. Tak w a nie robi  Leonardo da Vinci. Nie tylko napisa  on jeden z pierwszych
podr czników na wiecie, ale równie  y  zgodnie z jego zaleceniami.

Leonardo opracowa  zbiór zasad, których konsekwentnie przestrzega , poniewa
znacz co u atwia o mu to jego prac . Przekazywa  je swoim uczniom i zaleca  swoim
mecenasom.

Leonardo opisa  siedem aspektów swojej codziennej rutyny, bez których, jak twierdzi ,
nie by by w stanie osi gn  tak fantastycznych rezultatów. Zadziwiaj ce, e dla
wspó czesnego czytelnika wcale nie brzmi  one przestarzale i mog  by  z powodzeniem
stosowane w wielu ró nych zawodach. U atwiaj  one prac  nad rozwojem osobistym
i pomagaj  osi gn  wysok  dyscyplin … bez niepotrzebnej psychopapki.

Poni ej opisz  siedem zasad da Vinciego wraz z ich oryginalnymi w oskimi nazwami.
Ta niezwyk a podró  po umy le Leonarda sprawi, e spojrzysz na wiat jego oczami
i nauczysz si  stosowa  techniki, które pomog  Ci rozbudzi  kreatywno  i korzysta
z niej w codziennym yciu.

Leonardo twierdzi , e nale y y  chwil . Jest to podej cie, które zaleca wielu m drych
ludzi zajmuj cych si  rozwojem osobistym. ycie chwil  jest równie  definiowane
jako uwa no , czyli pe na wiadomo  samego siebie oraz wiata, który nas otacza.
Tematyka ta zosta a obszernie omówiona w ksi ce Mindfulness For Dummies Shamasha
Alidiny, któr  gor co polecam.

y  jak Leonardo
Michael Gelb, znany ekspert w dziedzinie kreatyw-
no ci i autor kilku ksi ek na ten temat, przez kilka
lat studiowa  ycie Leonarda. Chcia  zrozumie , jak
dzia a  umys  tego niezwyk ego wynalazcy, i uzna ,
e najlepsz  metod  b dzie na ladowanie go we

w asnym yciu. Dzi ki licznym notatkom, które za-
chowa y si  do dzisiaj (ich autorem by  sam Le-
onardo oraz ludzie, którzy mieli okazj  go pozna ),
Gelb by  w stanie wprowadzi  w swoim yciu tak
sam  codzienn  rutyn , jak  stosowa  Leonardo
da Vinci. Zamieszka  na jaki  czas w tych samych
miejscach, w których kiedy  pracowa  Leonardo,

i odby  tak  sam  drog  z Florencji do Mediolanu
jak mistrz. W swoich codziennych dzia aniach stara
si  jak najbardziej odzwierciedla  styl ycia, jaki
prowadzi  Leonardo.

Swoje do wiadczenia opisa  w ksi ce My le  jak
Leonardo da Vinci (a tak e w kilku innych). Oprócz
tego zorganizowa  seri  warsztatów dla klientów
korporacyjnych z ca ego wiata. Siedem kroków,
o których zaraz przeczytasz, to elementy, które zda-
niem Gelba stanowi  kluczowy aspekt etosu Le-
onarda da Vinci.
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Nienasycona ciekawo  — curiosità
T  cech  etosu Leonarda mo na opisa  jako „postaw  nienasyconej ciekawo ci wiata
i nies abn ce pragnienie ci g ego poszerzania wiedzy”, jak to elokwentnie uj  sam mistrz
w jednym ze swoich dzienników.

Jest to podej cie, które cechuje wiele kreatywnych umys ów. Osoby wyró niaj ce si
du  kreatywno ci  bezustannie zadaj  pytania. Chc  wiedzie , jak dzia aj  ró ne
przedmioty, i zastanawiaj  si , czy mo na dan  rzecz zrobi  inaczej ni  robi  j  wszyscy.
Bior  przyk ad z dzieci, które nie boj  si  zadawa  pyta  mog cych wywo a  u doros ych
za enowanie albo dezorientacj : „Dlaczego niebo jest niebieskie?”, „Dlaczego nie mo emy
lata ?”, „Jak ptaki odnajduj  drog  do domu?”.

Google — firma zatrudniaj ca najwybitniejszych specjalistów z ca ego wiata — szczyci
si  tym, e wybiera na swoich pracowników ludzi, którzy zadaj  dobre pytania. Ogólna
zasada panuj ca w tej firmie jest taka, e trzeba zawsze mie  otwarty umys  i zauwa a .

Je li chcesz by  ciekawy jak da Vinci, we  z niego przyk ad i zacznij pisa  dziennik.
Da Vinci traktowa  swoje zapiski jak sposób na kontrolowanie swojej ciekawo ci;
zapisywa  w niej wszystko, co przyci gn o jego uwag   od wielkich projektów
po codzienne prace domowe (w niektórych jego dziennikach mo na znale  listy
zakupów tu  obok projektów broni czy maszyn lataj cych). Proces ci g ego notowania
w asnych przemy le  to wietny sposób na ledzenie rozwoju poszczególnych pomys ów,
a tak e doskona y bodziec, który nieustannie pobudza nasz  wyobra ni .

Oto moje wskazówki, które pomog  Ci utrwali  nawyk prowadzenia dziennika:

 Wybierz zeszyt z tward  ok adk  o formacie A5 lub A6. Kartki powinny by
g adkie albo w kratk , wykonane z dobrej jako ci papieru (nie w linie, poniewa
pisanie wzd u  linii zach ca do linearnego my lenia). Wzór w kratk  (lub ca kowity
jego brak) pomo e Ci odej  od linearnego my lenia, które próbuje Ci narzuci
Twoja pod wiadomo  — a ponadto mo e okaza  si  pomocny, gdy zechcesz
co  narysowa .

 We  dobry d ugopis i ma y zestaw kredek lub pisaków (pami taj, e kolor dodaje
nowy wymiar do nawet najprostszych szkiców).

 Zamiast pisa  od lewej do prawej (kolejny linearny nawyk), obró  zeszyt bokiem
— jest to metoda, któr  pozna em, gdy uczy em si  rysowa  mapy umys u, i ch tnie
u ywam jej do dzisiaj. To proste dzia anie od razu zmieni Twój punkt widzenia
— przekonasz si  sam, gdy je wypróbujesz.

 We  przyk ad z Leonarda i codziennie rób notatki w swoim dzienniku.
Zapisuj swoje my li, gdy tylko si  pojawi . Spisuj równie  swoje przemy lenia:
„Zastanawiam si , jak (dlaczego)…”.

Te wszystkie dzia ania sprawi , e Twój dziennik nabierze indywidualnego charakteru
i stanie si  dla Ciebie naprawd  wyj tkowy. Co ciekawe, je li b dziesz stosowa  si
do tych wskazówek przez jaki  czas, poczujesz si  dziwnie, gdy spróbujesz wróci  do
tradycyjnego uk adu. To tylko ma y przyk ad tego, jak mo na zmienia  w asne procesy
my lowe.
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Leonardo czy da Vinci — jak jest poprawnie?
Pytanie o to, jak nale y poprawnie nazywa  Leonar-
da di ser Piero da Vinci, wywo a o wiele dyskusji.
Okazuje si , e sprawa nie jest taka prosta (nawet
„da” i „Da” s  u ywane zamiennie). A nazwa wio-
ski, w której urodzi  si  mistrz, nie jest w a ciwym
nazwiskiem, cho  w tamtych czasach w ten sposób
powszechnie nazywano nowo narodzone dzieci.

Powie  Dana Browna Kod Leonarda da Vinci roz-
budzi a gor c  debat  w ród historyków sztuki.
Odk adaj c na bok kontrowersje zwi zane z sam
tre ci  ksi ki, Brown zirytowa  wielu historyków,
nazywaj c wielkiego mistrza „da Vinci”. A oto jesz-
cze jeden przyk ad tego, ile niejasno ci wi e si
z nazwiskiem artysty. Otó  kiedy  przeczyta em
streszczenie Da Vinci’s Ghost, interesuj cej analizy

rysunku da Vinciego Cz owiek witruwia ski. Autor
tego tekstu, podobnie jak wielu innych pisarzy,
konsekwentnie nazywa artyst  „Leonardo”, mimo
e w tytule analizy figuruje nazwisko.

Sam mistrz uwielbia  dwuznaczno ci i wiadomie
rozwija  w sobie zdolno  wielotorowego my lenia.
Bardzo mo liwe, e gdyby us ysza  dzisiejsz  debat
wokó  czego  tak przyziemnego jak jego nazwisko,
by by zachwycony.

Do celów tej ksi ki zastosuj  konwencj  przyj t
przez wielu szanowanych autorów: pisz c o pracach
artysty, b d  u ywa  „da Vinci”, a opowiadaj c
o nim jako o cz owieku, b d  nazywa  go „Leonardo”.

Je li chcesz, aby pisanie dziennika wesz o Ci w nawyk (cho  musisz wiedzie , e zaj cie
to mo e by  równie satysfakcjonuj ce jak uzale niaj ce!), poczytaj zapiski znanych
artystów, takich jak Leonardo. Znajdziesz w nich wiele informacji, które nie s
powszechnie znane: b dy, porzucone projekty, osobiste przypomnienia, lu ne
przemy lenia itd. To intryguj cy zapis toku my li.

Jednym ze znanych artystów, którzy uzale nili si  od pisania dzienników, by  malarz
pejza ów J.M.W. Turner. Niektóre z jego najlepszych prac zaczyna y si  od surowych
(cho  przepi knych) szkiców w ma ych zeszycikach, które zawsze nosi  przy sobie.
W internecie bez trudu znajdziesz wi cej informacji o artystach, którzy mieli zwyczaj
prowadzenia dzienników. Niektórych twórców mo esz nawet zobaczy  na YouTubie —
na przyk ad artystk  o pseudonimie Suzi Blu, która prowadzi warsztaty dla innych artystów.

Czy w dzisiejszych czasach, gdy mamy tak rozwini t  technologi , nie by oby pro ciej
po prostu nosi  przy sobie ipad albo inny tablet zamiast papierowego dziennika? Ja raczej
sugerowa bym po czenie jednej i drugiej metody ni  wybieranie tylko jednej z nich.
Tablet elektroniczny jest bardzo przydatny w ró nego rodzaju zaj ciach wymagaj cych
kreatywnego my lenia, ale gdy chcesz spisa  swoje przemy lenia na dany temat, najlepiej
sprawdzaj  si  zwyk y papier i d ugopis.

Codziennie wybieraj sobie jaki  wiod cy temat i przez jego pryzmat obserwuj wiat,
który Ci  otacza. Tematem tym mog  na przyk ad by  „pomys y”. Przez ca y dzie
szukaj wokó  siebie przyk adów dobrych i oryginalnych pomys ów. Pami taj, e to
wiczenie ma osobisty charakter. Co , co dla Ciebie jest genialnym pomys em, dla

kogo  innego mo e by  zupe nie nietrafionym rozwi zaniem. Aby  lepiej zrozumia ,
o co mi chodzi, opowiem Ci, na które przedmioty ja zwróci em uwag , gdy rozejrza em
si  po swoim gabinecie:

 Widz  pilota i przypominam sobie, jak to by o, gdy trzeba by o samemu podej
do telewizora, eby zmieni  kana . Jak móg by wygl da  pilot przysz o ci?
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(Pewna firma z Wielkiej Brytanii wyprodukowa a ró d k  Harry’ego Pottera
— uniwersalnego pilota, który sprzedaje si  jak gor ce bu eczki. Có  za wspania y
pomys !).

 Patrz  na niszczark  i zastanawiam si , jaki obrót mog yby przyj  ró ne wydarzenia
historyczne, gdyby politycy nie mieli tego narz dzia umo liwiaj cego natychmiastow
likwidacj  dokumentów.

 Zerkam na ó te karteczki poprzyklejane w ró nych miejscach i zastanawiam si ,
jak to mo liwe, e naukowcy z firmy 3M nie mogli wymy li  adnego zastosowania
s abego kleju, dopóki jeden z nich nie postanowi  zrobi  zak adek, które nie b d
wypada y z jego Biblii.

I tak dalej. Ka dy dobry pomys , który zauwa am, jakkolwiek oczywisty by si  wydawa ,
opowiada jak  histori  i pobudza moj  wyobra ni . To bodziec do wielu przemy le ,
które mog  zapisa  w dzienniku — a kto wie, co mo e z nich wynikn ? Jutro wybior
sobie inny temat.

Innym sposobem jest wywo anie strumienia wiadomo ci, czyli pozwolenie, aby my li
p yn y swobodnie. Nie próbuj ich w aden sposób porz dkowa . Na pocz tku wybierz
temat albo zagadnienie, które Ci  interesuje, a potem zapisuj swoje my li i skojarzenia,
nie cenzuruj c ich ani nie redaguj c (by  mo e b dziesz musia  podj  t  prób  kilka
razy, zanim uda Ci si  zerwa  ze starymi nawykami).

Einstein u ywa  metody strumienia wiadomo ci, eby pobudza  swoj  niezwyk
wyobra ni . Jednym z cz sto przytaczanych przyk adów jest podró  na fali wietlnej,
jak  odby  w swojej wyobra ni i która prawdopodobnie przyczyni a si  do powstania
teorii wzgl dno ci. Wa ne jest, aby nie ocenia  swoich przemy le  i nie poddawa  ich
adnej cenzurze. Po prostu pisz. Wielu pisarzy i kompozytorów z powodzeniem

stosowa o technik  strumienia wiadomo ci, eby pobudzi  swoj  wyobra ni
— nale eli do nich mi dzy innymi pisarz James Joyce czy muzyk Brian Eno.

Niektórzy pisarze twierdz , e aby unikn  blokady podczas pisania, stosuj  technik
trzech stron. Jest to prosty nawyk, który polega na tym, aby ka dy dzie  rozpocz  od
napisania trzech stron o czymkolwiek. Chodzi o to, e czynno  pisania sama w sobie
jest zaj ciem kreatywnym, dlatego zapisanie trzech stron (czasami nazywane swobodnym
pisaniem) dzia a jak rozgrzewka. Pisarz musi przygotowa  si  do pracy, tak samo jak
sportowiec musi najpierw rozgrza  mi nie nóg, zanim przyst pi do biegu.

Zabawy s owne
Wzoruj c si  na pisarzu Williamie Burroughsie,
David Bowie tworzy  kola e ze s ów i zwrotów wy-
ci tych z gazet i czasopism, eby wspomóc si
w procesie twórczym. Artysta odkry , e powsta e
w ten sposób dziwaczne zestawienia s  dla niego
doskona  inspiracj  podczas pisania tekstów pio-
senek.

Ta metoda nie dotyczy tylko pisarzy i autorów tek-
stów. Rozmaici twórcy korzystaj  z metody wolnych
skojarze , eby tworzy  wspania e prace. Strawin-
ski, wzoruj c si  na piosence Tea for Two, stworzy
genialny utwór, w którym celebrowa  swoj  mi-
o  do ameryka skiej kultury. A przedziwny i jedyny
w swoim rodzaju film By  jak John Malkovich po-
wsta  dzi ki serii wolnych skojarze  typu „co by
by o, gdyby”.
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Weryfikowanie wiedzy poprzez do wiadczenie
— demostrazione
Demostrazione to „weryfikowanie wiedzy poprzez do wiadczenie, a tak e wytrwa o
i ch  uczenia si  na b dach”, jak to zgrabnie uj  Michael Gelb.

Te cechy odzwierciedlaj  bardziej naukowy aspekt z o onej osobowo ci Leonarda,
który dla ka dej ze swoich obserwacji szuka  namacalnych dowodów. Wida  to chocia by
w jego niezwykle szczegó owych rysunkach ludzkiego cia a. Te anatomiczne szkice
powsta y w czasach, kiedy niewiele wiedziano o budowie cia a cz owieka, a lekarze
w swojej pracy bardziej polegali na przes dach i pog oskach ni  na w asnych obserwacjach.

Aby zrozumie  prawdziw  moc dzie  da Vinciego (a tak e innych artystów z tamtej
epoki, którzy starali si  jak najlepiej pozna  i zrozumie  ludzkie cia o), konieczne jest
wyj cie poza sterylny wiat serialu telewizyjnego CSI, w którym cia a zamordowanych
ofiar le  adnie u o one na stole sekcyjnym, a grupa specjalistów ma do dyspozycji
ca y wachlarz egzotycznych sprz tów umo liwiaj cych dok adne zbadanie ka dego
szczegó u anatomicznego. Za czasów Leonarda przeprowadzenie sekcji zw ok na
cz owieku by o przest pstwem przeciwko Ko cio owi i pa stwu, dlatego robiono
to w tajemnicy, wykorzystuj c rozk adaj ce si  cia a przest pców i ludzi zmar ych na
ci kie choroby. Wyobra asz sobie, jaki towarzyszy  temu fetor?! Tylko najbardziej
zdeterminowani pionierzy nauki mieli wystarczaj co silne nerwy i o dek, eby
przeprowadzi  te badania. To, co stworzy  Leonardo w tych koszmarnych warunkach
— w smrodzie gnij cych cia  i przy s abym wietle wiec — by o prawdziwym
arcydzie em. Jego rysunki wiadcz  o niewiarygodnej kontroli nad lini  i form , a tak e,
w dos ownym znaczeniu, nad samym yciem. Te szczegó owe ilustracje anatomii
cz owieka przetrwa y prób  czasu i s  warto ciowym ród em wiedzy równie  dzisiaj.

Demostrazione to poszerzanie wiedzy dzi ki do wiadczeniom. Dlatego najpierw warto,
aby  zastanowi  si  nad w asnym systemem przekona . Które z wyznawanych przez
Ciebie pogl dów mo na zweryfikowa  za pomoc  do wiadcze ?

Zagraj sam ze sob  w gr  „trzy punkty widzenia”, eby sprawdzi  swoje przekonania
poprzez do wiadczenie:

 1. Poszukaj mocnych argumentów przeciw pogl dowi, który wyznajesz.

 2. Spróbuj spojrze  na ten pogl d z dalekiej perspektywy, jakby  pochodzi
z innej kultury albo nawet planety.

Zadaj sobie pytanie: „Co by pomy la  o tym przekonaniu go  z Marsa?”
i postaw si  na jego miejscu. Jaka by aby jego opinia na ten temat?

 3. Popro  znajomych, eby przedstawili Ci inne argumenty, zgodnie z ich
w asnymi przekonaniami.

B d  gotowy na niespodzianki, gdy spróbujesz zmieni  swoje sta e przekonania,
których nigdy wcze niej nie próbowa e  nawet kwestionowa .

Twoim nast pnym wiczeniem mo e by  przeprowadzenie podobnej analizy na
reklamach. Przyjrzyj si  reklamom w czasopismach lub telewizji. Zastanów si , co
w nich Ci si  podoba i dlaczego. Wypisz te wszystkie elementy, eby znale  wspólne
cechy cz ce Twoje ulubione reklamy. A teraz spójrz na te same og oszenia obiektywnym
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okiem. Zamiast by  pasywnym konsumentem zastanów si , jakie strategie i taktyki
zastosowa y agencje reklamowe, które stworzy y te filmy i zdj cia. Jakiego j zyka u y y?
Jakie sztuczki wzrokowe zastosowa y?

Innym sposobem na to, eby zweryfikowa  rzeczywisto  poprzez do wiadczenie, jest
zrobienie czego  zupe nie inaczej ni  zwykle. Mo esz na przyk ad wybra  sobie kilku
antybohaterów ludzi, z którymi nie chcesz by  kojarzony, których b dów chcesz unikn
i którzy s  przeciwie stwem tego, co normalnie nazwa by  wzorem do na ladowania.
Obserwuj, w jakie pu apki wpadaj , aby samemu je omin .

Rozwijanie zmys ów — sensazione
Leonardo u y  s owa sensazione, aby opisa  „ci g e rozwijanie zmys ów, zw aszcza
wzroku, poniewa  o ywiaj  one nasze do wiadczenia”.

Leonardo uwa a , e ka dy mo e wiczy  demostrazione za pomoc  zmys ów, przy czym
szczególny nacisk k ad  na wzrok. To dlatego jedno z jego mott brzmia o saper vedere
(czyli „umie  patrze ”). Kierowa  si  nim zarówno w swojej pracy artystycznej,
jak i naukowej.

Pójd  ladami Leonarda i wykonaj wiczenie na rozwijanie zmys ów:

 1. Stwórz szczegó owy opis jakiego  wydarzenia.

Wybierz sytuacj , która mia a dla Ciebie wiele ró nych znacze , na przyk ad
ogl danie wschodu s o ca, i opisz j  w swoim dzienniku.

 2. Przypomnij sobie, gdzie by e , jaki mia e  nastrój i jak zmienia o si
Twoje samopoczucie w trakcie tego wydarzenia.

 3. Zanotuj, jakie kolory najbardziej wbi y Ci si  w pami .

 4. Co s ysza e ?

 5. Jak si  czu e  na ko cu?

Postaraj si , eby Twój opis by  jak najbardziej ywy i realny. Za kilka dni przeczytaj go
jeszcze raz i przekonaj si , jak wp yn  na Ciebie te s owa.

Tutaj pachnie fio kami — gdy zwrócisz na to uwag !
W ch jest jednym z naszych najmocniejszych zmys ów. Jest obecny w naszym yciu
w takim samym stopniu jak wzrok. Jednak atwo jest zepchn  go na drugi plan
i u ywa  wiadomie tylko wtedy, gdy dana wo  jest wyj tkowo mi a lub szczególnie
nieprzyjemna. Dlatego w ramach nast pnego wiczenia spróbuj opisa  jaki  zapach
mo liwie najbardziej szczegó owo:

 1. Uchwy  najmniejszy sk adnik zapachu oraz ten, który dzia a na Ciebie
najbardziej.

 2. Czy przypomina Ci o jakim  wydarzeniu albo sytuacji?

 3. Czy wywo uje jakie  szczególne emocje?

 4. Czy pami tasz, kiedy poczu e  go po raz pierwszy?
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Zaprzeczanie samemu sobie mo e by  niebezpieczne!
Francuski film mieszno  to pi knie pokazana
tragikomedia, której akcja toczy si  w pa acu wer-
salskim. Jest w nim scena, w której pewien gadatli-
wy filozof zabawia Ludwika XVI, dowodz c istnienia
Boga i stosuj c przy tym bardzo zawi  i z o on

argumentacj . O mielony oklaskami króla (i oczywi-
cie ca ego dworu), bezmy lnie deklaruje: „Mog

równie  dowie  odwrotnej tezy!”. Niestety jego
g owa nie zachowa a si  na karku na tyle d ugo, eby
móg  przedstawi  swoje argumenty.

 5. Co jeszcze przychodzi Ci do g owy, gdy zanurzasz si  we wspomnieniach?

 6. Czy umiesz znale  s owa, które najlepiej opisz  ten zapach?

Wszystkie przemy lenia zanotuj w swoim dzienniku. Zrób te  ilustracje.

Wykonaj to samo wiczenie na zmys ach smaku i dotyku. A je li masz ochot  na odrobin
szale stwa, zabaw si  mniej znanymi zmys ami, takimi jak propriocepcja, czyli zmys
kinestetyczny ( wiadomo  tego, gdzie znajduj  si  poszczególne cz ci Twojego cia a):
przyjrzyj si  swojej pozycji, sprawd , co robi  Twoje r ce, i oce , czy podczas
wykonywania tego wiczenia jeste  spi ty czy zrelaksowany.

Aktywne s uchanie
S uch to kolejny wa ny zmys , który zas uguje na szczególne traktowanie. Zazwyczaj
korzystasz z niego w sposób pasywny — d wi ki stanowi  po prostu t o Twojego
codziennego ycia. Nie zwracasz na nie adnej uwagi, dopóki nie wydarzy si  co ,
co nie b dzie pasowa  do schematu, na przyk ad g o ne uderzenie albo krzyk. Mo esz
nauczy  si  wyostrzy  swój s uch, przeprowadzaj c proces o nazwie aktywne s uchanie:
polega on na tym, e wiadomie zwracasz uwag  na ró ne d wi ki w swoim otoczeniu.

Gdy zaczniesz wiczy  aktywne s uchanie, odkryjesz d wi ki, których nigdy wcze niej
nie zauwa a e . To odkrycie mo e by  wa nym bod cem dla Twojej wyobra ni.

Oto kilka rad na pocz tek:

 1. Postaraj si  us ysze  najcichsze d wi ki, na przyk ad w asny oddech.

 2. A teraz skup si  na najg o niejszych d wi kach, na przyk ad p acz cego
dziecka albo samochodów jad cych ulic .

 3. Zastanów si , jak na Ciebie wp ywaj  ró ne odg osy w normalnych
warunkach.

 4. Celowo zmie  swoj  reakcj  i emocje, które odczuwasz po us yszeniu
danego d wi ku.

To wiczenie dostarczy Ci kolejnych materia ów do dziennika. Podobnie jak w przypadku
innych do wiadcze , warto po jakim  czasie zajrze  do dziennika, eby przeczyta  stare
zapiski i doda  nowe przemy lenia.
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Dym, lustra i sfumato
W oskie s owo sfumato oznacza „przydymiony” i od-
nosi si  do techniki malowania, któr  da Vinci opa-
nowa  do perfekcji. Oto kolejny przypadek dwuznacz-
no ci, tak lubianej przez w oskiego mistrza.

W malarstwie sfumato polega na nak adaniu na
obraz kilku transparentnych warstw. Proces ten po-
maga osi gn  g bi , a jednocze nie roz wietla
ca y obraz (szczególnie dobre efekty daje przy ma-
lowaniu skóry). Oprócz tego pozwala arty cie na
zabaw  z dwuznaczno ci .

Najs ynniejszy portret namalowany przez da Vin-
ciego, Mona Lisa, wywo a  niesko czone dyskusje
na temat tego, co wyra a mina Giocondy (a do-
k adnie uk ad jej ust). Leonardo celowo namalo-
wa  j  w ten sposób: zastosowa  technik  sfuma-
to, eby nikt nie by  w stanie do ko ca stwierdzi ,
czy w k cikach ust kobiety rysuje si  u miech,
czy po prostu tak kszta tuje si  cie .

Wykorzystanie umiej tno ci rysowania
Mówi c o dorobku Leonarda da Vinci, nie mo na nie wspomnie  o rysowaniu.

Naucz si  rysowa , nawet je li uwa asz, e nie masz do tego adnego talentu. W tej
ksi ce znajdziesz wiele róde , które mog  Ci si  przyda . Ksi ki Betty Edwards,
zw aszcza Rysunek. Odkryj swój talent dzi ki prawej pó kuli mózgu, powinny przekona
ka dego — nawet osoby, które zupe nie nie wierz  w siebie — e ma wrodzony talent
do rysowania.

Wykorzystywanie dwuznaczno ci — sfumato
S owo sfumato mo na wyja ni  jako „ch  do wykorzystywania dwuznaczno ci,
paradoksów i niepewno ci”.

Eksperci zgodnie twierdz , e jedn  z cech, która odró nia a da Vinciego od innych
artystów, by a jego fascynacja wszystkim, co jest tajemnicze. Niektóre jego obrazy na
pierwszy rzut oka mia y oczywisty przekaz (portret albo madonna z dzieci tkiem), ale
da Vinci umieszcza  na nich ró ne symbole, kody i elementy o podwójnym znaczeniu.
Nawet dzisiaj historycy sztuki znajduj  nowe dowody na niewiarygodn  zdolno  da
Vinciego do wplatania elementu tajemniczo ci w ka de stworzone przez niego dzie o.

Wi kszo  z nas instynktownie unika dwuznaczno ci. Wolimy to, co jest pewne.
Je li jednak oka emy ch  zaprzyja nienia si  z dwuznaczno ci , zaczniemy zupe nie
inaczej patrze  na otaczaj cy nas wiat. O dwuznaczno ci mówimy wtedy, gdy znamy
jak  rzecz, ale nie umiemy dok adnie okre li  jej znaczenia.

W ramach kolejnego wiczenia spróbuj odczuwa  dwie ró ne emocje w tym samym
czasie. Przypomnij sobie jak  sytuacj , w której by e  bardzo smutny, oraz chwil , gdy
by e  naprawd  szcz liwy. A teraz po cz je ze sob  i przekonaj si , czy jeste  w stanie
odczuwa  oba uczucia naraz. (Nie zniech caj si , to zadanie naprawd  jest mo liwe
do wykonania. Muzycy country to eksperci w odczuwaniu skrajnych emocji w tym
samym czasie!).
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Prost  technik , któr  mo esz zastosowa , jest tak zwana metoda sokratyczna. Jest to
proces ci g ego zadawania pyta  bez udzielania odpowiedzi. (Rodzice trzylatków znaj
t  metod  a  za dobrze!).

Prostym przyk adem tego, jak skuteczna — i frustruj ca — mo e by  dwuznaczno ,
jest taktyka, któr  prawnicy nazywaj  „o jedno pytanie za du o”. Oskar yciel pyta:
„Czy zabi  pan on ?”. Oskar ony o wiadcza, e tego nie zrobi . Oskar yciel pyta
jeszcze raz: „Czy zabi  pan on ?”. Oskar ony ponownie zaprzecza. Oskar yciel zadaje
kolejne pytanie: „Dlaczego zabi  pan on ?”. Tym razem oskar ony nie wytrzymuje
i wybucha: „No dobrze! Nienawidzi em jej!”.

W codziennym yciu kluczem do skutecznego stosowania tego procesu jest pokora:
nie zak adaj, e Ty albo ktokolwiek inny zna odpowied  na dane pytanie. Kwestionuj
ka de za o enie.

Nietrudno zrozumie , dlaczego Sokrates by  krytykowany za uporczywe stosowanie tej
metody. Je li zale y Ci na dobrych relacjach z lud mi, nie stosuj jej w sytuacjach
towarzyskich!

Równowaga mi dzy sztuk  a nauk
— arte/scienza
Tutaj mistrz k adzie nacisk na „osi gni cie równowagi mi dzy nauk  a sztuk , logik
a wyobra ni ”. Ogólnie rzecz bior c, chodzi o to, co nazywamy my leniem zintegrowanym
(ang. whole-brain thinking).

Kultura zachodnia przez ca e stulecia oddziela a sztuk  od nauki, traktuj c te dwie
dziedziny jako ca kowicie niezale ne od siebie. Dzi  stosuje si  bardziej zintegrowane
podej cie, w którym nauka i sztuka nawzajem si  przenikaj  i wzajemnie czerpi  od
siebie korzy ci.

Mapa Twojego wiata
Wspania  technik , która pomo e Ci po czy  sztuk  z nauk , jest tworzenie map
umys u. Opisz  j  szczegó owo w rozdziale 6. Jest ona powszechnie stosowana w wielu
dziedzinach, od biznesu po edukacj .

Jej mocn  stron  jest to, e czy logik  z wyobra ni  w unikalnym procesie ewolucji
(wzór paj czyny), przy wykorzystaniu s ów, kszta tów i kolorów. Uwa a si ,
e w analogiczny sposób dzia a ludzki umys .

Mapy umys u s  tworzone w oparciu o prosty zestaw wskazówek, dzi ki którym ka dy
szybko i bez trudu opanuje ten proces. Je li chcesz, mo esz stworzy  w asne regu y,
ale id c t  sam  drog  co twórca tej metody, osi gniesz swój cel szybciej i skuteczniej.
Zagadnienie map umys u zosta o szczegó owo omówione w ksi ce Mapping For Dummies
Floriana Rustlera (wst p do niej napisa  autor metody map umys u, Tony Buzan).

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/kremyb
http://helion.pl/rf/kremyb


112 Cz  II: Przygotuj si , czyli przyj cie kreatywnego nastawienia                                      

Najlepszy z dwóch wiatów
Wielu ludzi s dzi, e Leonardo da Vinci by  lewor cz-
ny, jednak to nie jest prawda. Leonardo by  obu-
r czny, co wida  w jego pracach, na których cienie
i poci gni cia p dzla wskazuj  na u ywanie obu
r k z podobn  sprawno ci . Co wi cej, Leonardo
twierdzi , e ka dy wykszta cony cz owiek powinien
umie  operowa  obiema r kami.

Najnowsze badania wykaza y, e osoby obur czne
cz ciej powracaj  do stanu pe nego zdrowia po
urazach mózgu takich jak udar. Okazuje si , e mózg
cz owieka jest w stanie sam si  naprawi  i dosto-
sowa  do niesprzyjaj cych okoliczno ci (proces
ten nosi nazw  neuroplastyczno ci). Ludzie, którzy
umiej  sprawnie si  pos ugiwa  obiema r kami,
maj  tutaj zdecydowan  przewag  nad reszt .

Nauka sztuki i sztuka nauki
Niektóre z najciekawszych dzie  sztuki, jakie powstaj  w obecnych czasach, maj  cis y
zwi zek z najnowszymi odkryciami naukowymi. Niektórzy arty ci w swoich pracach
oddaj  pi kno wzorów genetycznych czy matematycznych fraktali. A naukowcy coraz
ch tniej zabieraj  si  do rysowania i rze bienia, poniewa  to pomaga im zrozumie
niektóre z o one i abstrakcyjne zagadnienia.

Muzeum Nauki w Londynie to doskona e miejsce dla wszystkich, którzy chcieliby si
przekona , jak sztuka i nauka przeplataj  si  ze sob . Leonardowi z pewno ci  by si
tu spodoba o.

Kultywowanie najlepszych aspektów ycia
— corporalità
Nie ma dok adnego odpowiednika tego s owa. Corporalità to dos ownie „cielesno ”,
jednak takie t umaczenie nie do ko ca odzwierciedla to, co mia  na my li Leonardo,
czyli „kultywowanie gracji, obur czno ci, sprawno ci fizycznej i wytworno ci”.

Wspó cze ni badacze twierdz , e Leonardo by  strojnisiem; mia  d ugie, powiewaj ce
loki i nosi  drogie ubrania (w przeciwie stwie do swojego rywala Micha a Anio a, który
wola  zwyk e, ch opskie stroje i rzadko si  my , co by o cz stym przedmiotem docinek
ze strony Leonarda). Pisanie lustrzane, które czasami Leonardo stosowa  w swoich
dziennikach, fascynowa o ca e pokolenia badaczy. To tylko jeden z wielu przyk adów
jego niezwyk ej sprawno ci fizycznej.

Jak osi gn  corporalità? Kreatywno  jest oczywi cie zwi zana z dzia alno ci  intelektualn ,
ale mózg cz owieka funkcjonuje du o lepiej, je li ca e cia o jest sprawne.

Zastanów si , jak mo esz poprawi  swoj  sprawno  fizyczn . Opracuj plan, który
b dzie uwzgl dnia  trzy g ówne elementy:

 wiczenia na elastyczno   techniki takie jak joga, pilates czy tai-chi
pomagaj  osi gn  wi ksz  elastyczno  mi ni, a tak e doskonali  zmys
równowagi. Trening na elastyczno  powinien obejmowa  równie  wiczenia
poprawiaj ce koordynacj  mi dzy r kami a oczami. Przyk adem mo e tu by
onglowanie czy naprzemienne u ywanie lewej i prawej r ki w codziennych

zaj ciach.
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 Trening si owy  podobno Leonardo umia  wy ama  zamek w drzwiach
go ymi r kami. Istnieje wiele sposobów na wzmocnienie t yzny fizycznej.

wiczenia izometryczne, polegaj ce na napinaniu ró nych mi ni, to wspania y
trening, który nie wymaga stosowania du ego ani drogiego sprz tu.

 wiczenia aerobowe  poprawa jako ci oddychania ma wiele korzy ci:
zwi kszenie pojemno ci p uc, dotlenienie krwi i uwolnienie endorfin, czyli
hormonów szcz cia. Ka da d ugotrwa a aktywno  fizyczna, taka jak p ywanie,
jazda na rowerze, jogging czy maszerowanie, pomo e Ci osi gn  ten efekt.

Ju  po kilku dniach poczujesz korzy ci p yn ce z tych wicze . Mo esz atwo w czy
je do swojej codziennej rutyny. Warto równie  skupi  si  na kilku dodatkowych
kwestiach:

 Zwi kszenie wiadomo ci w asnego cia a  pracuj c nad ogóln  sprawno ci
fizyczn , spróbuj lepiej pozna  swoje cia o. Bez wzgl du na to, jakie wiczenia
wykonujesz w ramach swojego treningu, wypróbuj ró ne inne techniki, które
wzmacniaj  koordynacj  mi dzy cia em a umys em, takie jak joga, tai-chi lub
qigong, onglowanie czy taniec — wybierz to, co Ci najbardziej odpowiada.
Je li wiczenia b d  sprawia y Ci przyjemno , szybko poprawisz swoj  form ,
nawet tego nie zauwa aj c.

 Nauka obur czno ci  wielu ludzi twierdzi, e lewor czno  jest cech  geniuszy,
i przypisuje t  cech  Leonardowi. Jednak on tak naprawd  by  obur czny. Mimo
e na wielu jego rysunkach mo na zauwa y  cieniowanie robione lew  r k ,

nie ulega w tpliwo ci, i  malowa  obrazy obiema r kami. Wydaje si , e w a nie
na tym polega a corporalità, któr  tak adnie opisa .

Je li chcesz by  obur czny, wykonaj proste wiczenia:

 Zacznij od wykonywania prostych, codziennych zada , takich jak mycie
z bów czy jedzenie y k , t  r k , która nie jest u Ciebie dominuj ca.

 Gdy ju  osi gniesz pewn  wpraw  (Twój mózg stworzy nowe po czenia
neuronowe, eby Ci w tym pomóc), mo esz przej  do pisania. Zacznij
od wielkich liter, potem po wicz pisanie ma ych liter, a  w ko cu przejd
do pisania ca ych wyrazów.

Innym ciekawym pomys em jest nauka pisania do góry nogami. Ta umiej tno
mo e Ci si  przyda  podczas zebra  w pracy. Na pewno zrobisz tym du e wra enie
na wspó pracownikach!

Z apa  tygrysa za ogon
Powie ciopisarka Elizabeth Gilchrist (autorka ksi ki
Jedz, módl si , kochaj) opowiedzia a kiedy  fa-
scynuj c  histori , któr  us ysza a od ameryka skiej
poetki Ruth Stone, wówczas ju  ponad 90-letniej.
Ruth mieszka a na prerii — na pustej, otwartej prze-
strzeni, gdzie prawie nic si  nie dzia o.

Raz na jaki  czas odczuwa a ona niezwyk  inspiracj ,
która sp ywa a na ni  dos ownie znik d. W takich
chwilach rzuca a wszystko i szybko szuka a d u-
gopisu i kartki, eby zapisa  nowy pomys , zanim
inspiracja odejdzie i zacznie szuka  innej otwartej
duszy. Czasami musia a apa  j  za ogon, eby jej nie
uciek a. W takich przypadkach zazwyczaj udawa o
jej si  spisa  wszystkie s owa — ale w odwrotnej
kolejno ci.
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Legendarny ameryka ski projektant Raymond Loewy, twórca butelki Coca-Coli i wielu
innych ameryka skich ikon, cz sto rysowa  swoje projekty do góry nogami, tak aby
klienci od razu widzieli je we w a ciwej formie, zadziwiaj c tym wszystkich dooko a.
Jak sam twierdzi , ta technika pomog a mu zdoby  wiele kontraktów.

czenie wszystkiego — connessione
Dla Leonarda connessione by o „uznaniem i docenieniem po czenia wszystkich rzeczy
i zjawisk”. Dzi  nazywamy to my leniem systemowym albo wspó zale no ci .

Wiele prac i wynalazków Leonarda by o rezultatem jego niezwyk ej umiej tno ci
tworzenia nowych wzorców poprzez czenie i kombinacj  ró nych elementów.

Oto kilka sposobów na to, eby pój  ladem mistrza:

 Poszukaj sposobów na powi zanie ze sob  rzeczy, które wydaj  si  nie mie
ze sob  nic wspólnego. Im bardziej odmienne b d  te przedmioty, tym lepiej.
Poszukaj podobie stw mi dzy nied wiedziem a diamentem, statkiem a mózgiem,
butem a pa acem. Je li uwa asz, e to wiczenie jest prymitywne, pomy l, e
logotypem korporacji naftowej BP jest, na poziomie pod wiadomo ci, kwiat
(a dok adnie chryzantema). Szybko si  przekonasz, e czenie dwóch lub wi cej
niepasuj cych do siebie elementów to wietna zabawa („Wchodzi ko  do baru
i mówi do barmana…”.).

 Wyobra  sobie, e organizujesz przyj cie, na które zaprosi e  swoich najwi kszych
bohaterów (zarówno prawdziwych, jak i fikcyjne postacie). Je li chcesz nieco
ubarwi  t  sytuacj , mo esz równie  zaprosi  czarne charaktery! Zastanów si ,
o czym rozmawialiby Twoi go cie. Zaproponuj im jaki  temat i przys uchuj si
ich dyskusji. Co powiedzia by Gandhi do Hitlera na temat fizyki kwantowej?
Jak wygl da aby dyskusja Margaret Thatcher i Steve’a Jobsa na temat sztuki
wspó czesnej?

 Zastanów si  nad pochodzeniem ró nych przedmiotów. Co si  musi wydarzy ,
eby dana rzecz mog a zaistnie ? Poszukaj przyk adów w wiecie natury (jak

ro liny si  rozmna aj  po po arze lasu?) i w wiecie techniki (co jest potrzebne,
eby zbudowa  motocykl?).

Nag y przyp yw kreatywno ci
Gdy s yszymy s owo „kreatywno ”, cz sto kojarzymy je z nag ym ol nieniem, któremu
towarzyszy okrzyk „Eureka!” (czyli „Mam!”). Takie rozumienie kreatywno ci jako
niespodziewanego odkrycia mo e przybiera  wiele ró nych form, o których opowiemy
za chwil .

Ol nienie, czyli efekt arówki
O ol nieniu mówimy wtedy, gdy kto  nagle wpadnie na b yskotliwy pomys . To bardzo
trafna metafora; wielu z nas zna uczucie nag ego ol nienia, gdy wpadamy na rozwi zanie
trudnego has a w krzy ówce albo zupe nie znik d przychodzi nam do g owy pomys ,
jak wykona  dan  rzecz lepiej.
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Eureka, czyli na wag  z ota
Mimo e ka de dziecko prawdopodobnie zna histori
o tym, jak Archimedes odkry  prawo wyporu (gdy
wszed  do wanny, poziom wody wzrós  proporcjo-
nalnie do obj to ci jego cia a), niewielu z nas zdaje
sobie spraw  z donios o ci tego odkrycia.

W tamtym czasie król Sycylii zaoferowa  nagrod
ka demu, kto zdo a okre li , ile z ota zawiera jego
korona. Król podejrzewa , e z otnik go oszuka  —
i, jak si  okaza o, mia  racj . Dzi ki swojemu od-
kryciu Archimedes zdo a  zmierzy  proporcj  z ota
i srebra u ytego do zrobienia korony i udowodni ,
e z otnik rzeczywi cie by  z odziejem. To odkrycie

mia o du o szersze konsekwencje. Miasto Syraku-
zy by o du ym portem, do którego sp ywa y statki

z ró nymi adunkami — teraz mo na by o dok adnie
ocenia  ich warto .

Archimedes, b d cy najwi kszym matematykiem
swoich czasów, mia  na koncie wiele znacz cych
osi gni : zmierzy  obszar znajduj cy si  pod he-
misfer , zdefiniowa  wzgl dn  obj to  kuli umiesz-
czonej wewn trz walca i obliczy  przybli on  warto
pi — wszystkie te prze omowe odkrycia sprawi y,
e zyska  miano geniusza matematycznego. Na

grobowcu filozofa umieszczono kul  w walcu, sym-
bolizuj c  jego najwi ksze — w jego mniemaniu —
osi gni cie (jeszcze wa niejsze ni  odkrycie prawa
wyporu).

Te niespodziewane wydarzenia cz sto nie dziej  si  ca kowicie spontanicznie, lecz s
rezultatem okre lonych zbiegów okoliczno ci, dzi ki którym jeste  bardziej otwarty
na nowe pomys y. Archimedes bez w tpienia by  poch oni ty my lami nad tym, jak
zmierzy  przedmiot o nieregularnych kszta tach. Do wygrania by a du a nagroda,
a port w Syrakuzach móg  bardzo skorzysta  na tej wiedzy. Warto równie  zauwa y ,
e Archimedes pracowa  nad podobnymi zagadnieniami od wielu lat.

Podobnie jest wtedy, gdy nagle wpadamy na rozwi zanie has a w krzy ówce albo
znajdujemy wyj cie z trudnej sytuacji — przecie  my leli my o tej sprawie przez jaki
czas, zarówno wiadomie, jak i pod wiadomie. Rozwi zanie powoli dojrzewa o w naszych
g owach. Nie chc  tutaj umniejsza  osi gni  Archimedesa ani naszych w asnych
sukcesów. Pragn  tylko zwróci  uwag , e to, co cz sto uwa amy za cudowne ol nienie,
tak naprawd  jest rezultatem d ugiej umys owej aktywno ci, która odbywa a si  w tle
innych naszych dzia a .

Wydaje si  zatem, e moment eureki mo e zdarzy  si  spontanicznie albo zosta
wiadomie wywo any. Jednak cho  bez w tpienia jest to bardzo ekscytuj ca chwila

— zw aszcza dla tego, kto prze ywa ol nienie — stanowi ona tylko cz  naszych
do wiadcze  zwi zanych z kreatywno ci . Dla wielu ludzi takie okazjonalne cudowne
momenty s  jedynym sposobem na bezpo rednie do wiadczanie kreatywno ci. Nie wierz
oni, e s  w stanie wykaza  si  my leniem twórczym w swoim codziennym yciu.

Je li kreatywno  jest sta ym elementem Twojej pracy zawodowej, warto, aby
usystematyzowa  swoje dzia ania, stosuj c si  do ró nych zasad — takich jak te, które
sformu owa  Leonardo da Vinci, a ja omówi em wy ej, w podrozdziale „ y  jak Leonardo
— ci g o  kreatywnej pracy”.

Eksplozja kreatywno ci
Dla wielu z nas kreatywno  ma szczególn  warto . Niektóre nasze pomys y s
rezultatem nag ego przyp ywu energii, który towarzyszy chwilom wyj tkowej
kreatywno ci. Czasami jest on opisywany jako eksplozja. Badania przeprowadzone
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na mózgu cz owieka, które uchwyci y moment pojawienia si  pomys u, wykaza y, e
w takich momentach faktycznie dochodzi do nag ego wzrostu aktywno ci w obszarach
mózgu odpowiedzialnych za twórcze my lenie. W tym sensie mo na rzeczywi cie
mówi  o eksplozji. Niektórzy neurobiologowie cz  te wydarzenia z aktywno ci
mózgu w obszarach odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemno ci. Je eli ta teoria
zostanie potwierdzona, b dzie to oznacza o, e kreatywno  jest dos ownie „przyjemnym
do wiadczeniem”.

Firmy, które pomagaj  innym w rozwini ciu kreatywno ci — nauczaj  nowych technik
albo doradzaj  przedsi biorstwom, jak zwi kszy  innowacyjno  — cz sto stosuj
modele, których celem jest wywo anie tego magicznego momentu eksplozji. Taktyki
te cz sto wykorzystuj  techniki oparte na kompresji (czyli po czeniu wielu aktywno ci
na ma ym obszarze lub w krótkim czasie) albo rozszerzeniu (czyli zwi kszeniu tempa
i obj to ci, czasami dos ownie!), po to, aby wywo a  wra enie powolnego narastania.
W obu przypadkach cel jest taki sam: osi gn  stan, w którym mo e si  narodzi  nowy
pomys . Tego rodzaju scenariusze mog  mie  bardzo intensywny przebieg.

Znalezienie w asnego kreatywnego stylu
Spójrz na swój styl pod k tem kreatywno ci. Czy starasz si  by  kreatywny ka dego
dnia, stosuj c metody, które pomagaj  Ci osi gn  coraz wi ksz  wydajno ? Wiele
osób pracuj cych w domu twierdzi, e najtrudniejszym aspektem ich dzia alno ci jest
samo zabranie si  do pracy. Odk adanie wszystkiego na pó niej, robienie kawy, uk adanie
d ugopisów we w a ciwym porz dku, sprawdzenie wiadomo ci lub przegl danie
wyników sportowych — te wszystkie dzia ania powoduj  marnowanie ogromnych
ilo ci czasu. Czy znalaz e  sposób na pokonanie tego impasu? Czy potrafisz od razu
zabra  si  za przydzielone zadanie, bez wzgl du na to, jakie jest Twoje samopoczucie?

By  mo e Twoja kreatywno  przejawia si  w formie nag ych wybuchów, które
pojawiaj  si  zupe nie znik d. Czy zdarza Ci si , e czasami musisz rzuci  wszystko,
eby szybko zapisa  pomys , który wpad  Ci do g owy, zanim Ci ucieknie i zapomnisz

go na zawsze? Nigdy nie wiesz, kiedy nast pi jedna z tych magicznych chwil. Kiedy
twórcy i wynalazcy cz sto trzymali przy ó ku notatnik, w razie gdyby wpadli na jaki
genialny pomys  podczas snu.

Istne ol nienie
Mimo tego, co mówi legenda, wynalezienie a-
rówki przez Edisona nie by o rezultatem nag ego
ol nienia. Edison uwa a , e geniusz to 1 procent
inspiracji, a 99 procent ci kiej pracy. Dzia aj c
zgodnie z tym przekonaniem, udoskonala  swój wy-
nalazek tysi ce razy, zanim osi gn  rezultat, który
uzna  za zadowalaj cy. Wtedy jednak okaza o si ,

e kto  go wyprzedzi  i zd y  ju  opatentowa
wynalazek — by  to angielski wynalazca Joseph
Swan, który prowadzi  badania równolegle z Ediso-
nem. Ale Edison nie podda  si  i nawet w tej trudnej
sytuacji potrafi  wykaza  si  du  kreatywno ci .
Szybko po czy  si y ze Swanem i razem z nim stwo-
rzy  spó k  joint venture.

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/rt/kremyb
http://helion.pl/rf/kremyb


                                                       Rozdzia  5: Zaanga owanie si  w kreatywne dzia ania 117

William James, psycholog i wielki znawca ludzkich zachowa , kiedy  obudzi  si
w rodku nocy z przekonaniem, e pozna  sekret Wszech wiata. Zapisa  go szybko na
kartce, a potem z powrotem zapad  w sen. Nast pnego ranka z ciekawo ci  zajrza  do
notatnika, eby si  dowiedzie , na czym polega ten sekret. Ze zdumieniem przeczyta
krótk  notatk  napisan  ko lawymi literami. Oto jej tre : „Higamiczne hogamiczne
kobiety s  monogamiczne. Hogamiczni higamiczni m czy ni s  poligamiczni”.
Dla niektórych jest to oczywisty dowód na to, e my li, jakie podsuwa nam
pod wiadomo , s  czystym nonsensem. Inni natomiast uznaj , e jest to doskona y
komentarz na temat kondycji rodzaju ludzkiego. Ty sam zdecyduj, które podej cie
jest Ci bli sze.
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