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Rozdzia  1

Czym zatem jest kreatywno ?
W tym rozdziale:

 Jakie okoliczno ci sprzyjaj  kreatywno ci?
 Rozbudzenie ciekawo ci na temat ciekawo ci
 Zg bienie kreatywnych strategii
 Czym jest kreatywny stan umys u?
 Wdro enie zasad NLP
 Jak na nowo rozbudzi  kreatywno , gdy zaczyna nas opuszcza ?

reatywno  to co , co trudno jest zdefiniowa . W swojej najprostszej formie jest to
akt generowania pomys ów stanowi cy fundament do wiadcze  ka dego cz owieka.

wiat jest pe en ró nych twórczych aktywno ci, dlatego bez wzgl du na to, czym si
zajmujesz i co chcesz osi gn , mo esz wykorzysta  je w swoim yciu. Kreatywno
mo e przybiera  ró ne formy, od wymy lania skromnych produktów po tworzenie
wielkich projektów, od najprostszego r kodzie a po najwy sz  sztuk  — nie ma dwóch
osób, które zdefiniowa yby j  dok adnie w taki sam sposób. Wsz dzie znajdziemy co ,
co mo emy celebrowa .

Jednak kreatywno  to co  wi cej ni  tylko pasywne uznanie dla tych, którzy wiele
osi gn li. Urodzi e  si  jako istota twórcza i masz wszystko, czego potrzebujesz,
eby aktywnie czerpa  z obfito ci otaczaj cej Ci  ze wszystkich stron kreatywno ci.

Niektóre sytuacje nieod cznie kojarz  si  z kreatywno ci . W innych nawet nie
zauwa amy, e uruchamiane s  twórcze procesy my lowe. Kreatywno  jest sta ym
elementem naszego my lenia. Korzystamy z niej codziennie, czasami wiadomie,
a czasem nie. Gdy przyjrzysz si  produktom, z których korzystasz, i rozwi zaniom,
które stosujesz, zrozumiesz, e w a nie kreatywno ci zawdzi czamy to, jak wygl da
dzisiaj nasz wiat.

Kreatywno  jest wsz dzie
S owa „kreatywno ” i „twórczo ” nie powinny si  kojarzy  tylko ze sztuk . Ich
przejawem jest ka dy przedmiot stworzony przez cz owieka. Zarówno oryginalne
dzie a sztuki, jak i przedmioty produkowane na masow  skal  s  rezultatem wyobra ni
cz owieka i jego wyj tkowej zdolno ci do przekszta cania my li w rzeczywisto .

K
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Kreatywno  jest w Twoich r kach
Ta ksi ka, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elek-
tronicznej, jest rezultatem kilku stuleci twórczego
rozwoju.

Kilkaset lat temu nie ka dy mia  dost p do r kopi-
sów i obwieszcze . Ci, którzy nie byli duchownymi
ani nie nale eli do niewielkiego grona uczonych,
nie mogli si  cieszy  luksusem czytania. Z czasem
coraz wi cej ludzi nabywa o t  umiej tno , przez
co popyt na s owo pisane wzrós .

Gdy pojawi  si  Gutenberg ze swoim wynalazkiem,
wiat by  na niego gotowy. Jego prasa drukarska,

któr  wymy li  zupe nie sam, by a rezultatem przy-
p ywu inspiracji — Gutenberg wpad  na pomys ,
aby doda  do prasy rolniczej kilka dodatkowych

cz ci ruchomych. Niezb dnym sk adnikiem by
równie  tusz zrobiony na bazie oleju. Po czenie
tych elementów da o wiatu pierwsz  pras  dru-
karsk . To klasyczny przyk ad kreatywnego my-
lenia polegaj cego na po czeniu ró nych istniej -

cych rzeczy, aby stworzy  co , co jest ca kowicie
oryginalne.

A teraz przejd my do czasów obecnych i nowocze-
snych drukarni, które s  rezultatem wprowadzenia
niezliczonych poprawek do pierwotnego pomys u
i wzbogacenia go o nowe, kreatywne rozwi zania.
Trudno sobie wyobrazi  dzisiejszy wiat bez druku.
Mo liwo  wydawania ksi ek, gazet i czasopism
zawdzi czamy ca ym pokoleniom kreatywnych ge-
niuszy.

Pomy l przez chwil  o czym , co jest Twoj  pasj . Mo e to by  jaki  sport, przekonanie
albo konkretne zainteresowanie. Zastanów si , dlaczego to co  wywo uje w Tobie
tak silne emocje. Jak bardzo „rzeczywiste” jest dla Ciebie? A teraz cofnij si  w czasie
i przypomnij sobie, co zapocz tkowa o t  pasj . Jaka cie ka przywiod a Ci  do miejsca,
w którym teraz si  znajdujesz? Kto Ci  zainspirowa ? A kto inspiruje Ci  teraz?
To wszystko s  aspekty kreatywnego my lenia, które doprowadzi y do rozwini cia
si  Twojej pasji.

Szukanie oczywistych oznak kreatywno ci
Gdy ogl dasz film lub program w telewizji, s uchasz muzyki albo u ywasz komputera,
masz bezpo redni kontakt z my leniem twórczym. Ka dy z tych filmów, utworów
i programów komputerowych zacz  si  od jednego pomys u. Wielu ludzi ma styczno
tylko z ko cowym produktem — i nie ma w tym nic z ego, poniewa  takie w a nie
by o zamierzenie twórcy.

Warto jednak bardziej zg bi  ten temat i zastanowi  si  nad pochodzeniem poszczególnych
produktów. Niektórzy lubi  poznawa  procesy powstawania ró nych przedmiotów.
Dzi ki temu maj  wi ksze uznanie dla ca ego procesu twórczego.

Nast pnym razem, gdy poczujesz podziw dla jakiego  kreatywnego przedsi wzi cia
— czy to b dzie film, piosenka, program, dzie o sztuki, czy nawet zwyk e dzwoneczki
poruszane przez wiatr albo „ apacz snów” (india ski amulet) — spróbuj prze ledzi
ca y proces twórczy, który doprowadzi  do jego powstania. Jaki by  pierwotny pomys ?
Sk d autor móg  czerpa  inspiracj ? Jak dosz o do tego, e ten produkt czy to dzie o
przybra y ostatecznie tak  form , a nie inn ? Czy Ty te  by by  w stanie zrobi  co
takiego? Gdyby  chcia  stworzy  co  podobnego, to od czego musia by  zacz ?
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Przepis na superprodukcj
Hollywood lubi oryginalno , ale tylko do pewne-
go stopnia. Istnieje pewien rodzaj scenariuszów,
które okre la si  mianem przepisu na superpro-
dukcj . Ich sekretem jest zestawienie istniej cych
ju  historii i popularnych aktorów z zupe nie now
rzeczywisto ci . Przyk adem mo e by  Park jurajski
(co by by o, gdyby my mogli sklonowa  prehisto-
ryczne gady?), Dzie  wistaka (co by by o, gdyby
nagle ka dy dzie  by  taki sam?) czy Planeta ma p
(co by by o, gdyby ma py przej y panowanie nad
ludzko ci ?). Czasami przepis na superprodukcj
polega na po czeniu w jednym filmie konkretnych
aktorów — tak by o w przypadku filmu Bli niacy,
w którym tytu owych bohaterów zagrali Danny
DeVito i Arnold Schwarzenegger.

Po dopracowaniu szczegó ów autor pomys owego
scenariusza prezentuje go w pi ciu punktach —
od najwa niejszego do najmniej istotnego:

Oryginalny i wyj tkowy  nawet je li tre
scenariusza jest oparta na starych pomys ach,
musi ona zawiera  co , czego jeszcze nigdy
nie by o, jaki  niespodziewany splot wydarze .
Atrakcyjny dla publiczno ci  chodzi o to,
eby przyci gn  do kin jak najwi cej widzów.

 G bszy sens  musi by  jaki  szczególny ele-
ment, który sprawia, e akcja zmierza w okre-
lonym kierunku i widz po obejrzeniu filmu nie

zada pytania: „I co z tego?”.
Oczywisty potencja   sam opis filmu musi
zach ca  do obejrzenia. Podobn  tre  b dzie
zawiera a zapowied  filmu.
Krótki  producenci z Hollywood codziennie
dostaj  mnóstwo pomys ów na hity, dlatego na
pewno nie skupi  si  na przyd ugim scenariuszu.

Mniej widoczne objawy kreatywno ci
Wszystko, co stworzy  cz owiek, powsta o dzi ki serii z o onych procesów, które
umo liwi y przekszta cenie surowych materia ów w produkt ko cowy. W dzisiejszych
czasach prawie wszystko musi przej  przez r ce projektanta.

Je li spojrzysz na otaczaj cy Ci  wiat wie ym okiem, wiele przedmiotów codziennego
u ytku objawi Ci si  jako dzie o geniuszu i innowacji. Nawet najzwyklejsze
i najskromniejsze rzeczy, z których na co dzie  korzystasz, s  rezultatem twórczego
my lenia. Kto  to wymy li , a potem narysowa  projekt. A je li produkt powsta
w fabryce, to najpierw kto  musia  stworzy  jego wzór, pó niej form , a na ko cu
wszystkie elementy produktu zosta y starannie po czone.

Zwyk y jednorazowy d ugopis na pierwszy rzut oka mo e nie wydawa  si  przejawem
kreatywno ci, ale w rzeczywisto ci jest to ma e arcydzie o. Aby móg  powsta , kto
musia  wymy li  zupe nie nowy sposób dzia ania piór. Potem trzeba by o szczegó owo
zaprojektowa  wszystkie elementy. W fabryce wyprodukowano ka dy z tych elementów,
zachowuj c przy tym du  precyzj , tak aby nakr tka nie spada a z d ugopisu, a mechanizm
w czania dzia a  jak nale y. A to tylko zwyk y, tani d ugopis!

Spójrz wie ym okiem na jaki  znany przedmiot. Niech to b dzie co , z czego codziennie
korzystasz. Przyjrzyj si  tej rzeczy, jakby  by  przybyszem z innej planety i widzia  j
po raz pierwszy. Zbadaj j  za pomoc  wszystkich swoich zmys ów. Jaka jest w dotyku?
Jak pachnie? Albo nawet — jak smakuje? Jakie d wi ki wydaje? Nie martw si , je li
dany przedmiot z za o enia „nie ma mie ” zapachu ani smaku. Pami taj, e wiele osób
lubi smak plastiku albo zapach nowego samochodu. A teraz dok adnie ten przedmiot
obejrzyj. Sprawd , z czego zosta  zrobiony, jaki ma kszta t i kontury. Pomy l, jakie
procesy trzeba by o przeprowadzi , eby  móg  w tej chwili ogl da  gotowy produkt.
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Projektanci tacy jak sir Jonathan Ive, autor wielu produktów Apple’a, i sir James Dyson,
pomys odawca innowacyjnego odkurzacza, nie skupiaj  si  wy cznie na tworzeniu
nowych, ciekawych projektów. Du o czasu po wi caj  na badanie materia ów. Chc
sprawdzi , czy s  mocne, jakie s  w dotyku, jak wygl daj  i jak szybko si  zu ywaj .
Te wszystkie cechy danego surowca maj  wp yw na proces projektowania i decyduj
w sposób bezpo redni lub po redni o ostatecznym kszta cie produktu ko cowego.

Znalezienie ciekawych sposobów
na zaspokojenie ciekawo ci

Ciekawo  jest integraln  cech  kreatywnego my lenia, cho  wi e si  z tym kilka
oczywistych paradoksów. Wiele narz dzi i technik u ywanych do pobudzania kreatywnego
my lenia jest sprzecznych z intuicj , ale mimo to przynosz  fantastyczne rezultaty,
poniewa  dzi ki nim odkrywamy rozwi zania, które wykraczaj  poza zwyk e konwencje.

Kreatywne my lenie zach ca do tego, eby spojrze  na wiat wie ym okiem i tolerowa
dwuznaczno ci nawet wtedy, gdy zabior  Ci  w niezwyk e, nieoczekiwane miejsce.

Wzorce my lenia konwencjonalnego s  zazwyczaj logiczne i ustrukturyzowane. Z kolei
wzorce my lenia twórczego s  du o bardziej elastyczne. Wiele narz dzi i technik maj cych
na celu pobudzi  nas do kreatywnego my lenia jest zaprojektowanych w taki sposób,
aby zach ca  do uruchomienia wyobra ni, pój cia okr n  drog  i kwestionowania
tego, co zosta o wcze niej ustalone.

Kreatywne my lenie zach ca do tego, aby by  ciekawym — spojrze  na wiat w inny
sposób i zauwa y  rzeczy, których wcze niej nie widzieli my. Jednocze nie zach ca
do tolerowania ciekawo ci, czyli akceptowania dwuznaczno ci i paradoksów.

Pogodzenie paradoksów i kontrastów
Kilka technik rozbudzania kreatywnego my lenia skupia si  na koncepcji paradoksu
i ka e nam wiadomie podwa a  ustalone zasady poprzez stosowanie absurdalnych
lub sprzecznych obserwacji (np. mówi c: „To prawdziwe stwierdzenie jest fa szywe”).
To skuteczny sposób na to, eby otworzy  umys  na nowe mo liwo ci. Przypomnij
sobie, jak Bia a Królowa z Alicji po drugiej stronie lustra powiedzia a dziewczynce, e gdy
by a m oda, potrafi a „wymy li  sze  niemo liwych rzeczy jeszcze przed niadaniem”.
By  mo e teraz lepiej rozumiesz, jakie mo liwo ci niesie ze sob  kreatywna zabawa
z paradoksami.

Innym klasycznym sposobem na w czenie kreatywnego my lenia jest zestawienie
ró nych lub sprzecznych ze sob  pomys ów. Takie dzia ania zazwyczaj wywo uj  du o
miechu (zw aszcza gdy pu cimy wodze wyobra ni) — przyk adem mog  by  arty

zaczynaj ce si  od s ów: „Wchodzi ko  do baru i mówi…”. W tym krótkim wst pie
zderza si  kilka ró nych pomys ów, cho  nawet nie doszli my jeszcze do puenty. Konie
zazwyczaj nie wchodz  do barów i na pewno nie umiej  mówi , ale ten robi jedno
i drugie. Dodatkowo z tre ci zdania mo emy wywnioskowa , e barman wcale nie jest
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tym zdziwiony. A my jeszcze nawet nie wiemy, co takiego powie ten ko . To samo si
dzieje z kreatywnymi pomys ami: wiele z nich jest w a nie rezultatem procesu tworzenia
nieoczekiwanych zestawie .

Innym przyk adem ciekawego zestawienia (a jednocze nie dowodem na to, e nawet
fizycy umiej  my le  kreatywnie!) jest mechanika kwantowa — nauka pe na
nieprawdopodobnych, a nawet niewiarygodnych zderze  ró nych poj . Czy obiekt
mo e by  jednocze nie cz stk  i fal ? Fizycy przeprowadzili przekonuj ce eksperymenty,
które dowiod y, e teoretycznie jest to mo liwe. Co wi cej, mo na to zaobserwowa
w czasie rzeczywistym. Czarne dziury i ciemna materia to tylko dwa kolejne dowody
na to, e yjemy w wiecie, który bardzo przypomina ten z ksi ki Alicja po drugiej
stronie lustra.

Po czenie znanego z nieznanym
Kreatywne my lenie jest cz sto rezultatem po czenia znanego z nieznanym. Sam twórca
synektyki, popularnej metody my lenia twórczego, opisa  swoje dzia ania w ten sposób:
„Sprawiam, e znane staje si  nieznane, a nieznane — znane”.

Inna klasyczna definicja procesu twórczego to „skojarzenie ze sob  dwóch ró nych idei”.
Po czenie dwóch pomys ów, zw aszcza gdy wydaj  si  zupe nie niepowi zane ze sob ,
to kolejna skuteczna metoda pobudzaj ca do kreatywnego my lenia. Niektórzy naukowcy
twierdz , e nie ma czego  takiego jak nowe pomys y — s  tylko ró ne kombinacje
tych, które ju  istniej . Ta teoria jednak nie sprawdza si  w przypadku wyj tkowych
chwil o lepiaj cej inspiracji, które s  rzadkie, ale si  zdarzaj .

Mo esz sprawi , aby znana rzecz sta a si  dla Ciebie nieznana — po prostu udawaj,
e po raz pierwszy w yciu stykasz si  z jakim  przedmiotem lub jak  koncepcj .

Niech to b dzie co , co jest cz ci  Twojego zwyk ego ycia — co , nad czym nigdy
si  szczególnie nie zastanawiasz. A teraz wyobra  sobie, e ta rzecz pojawi a si  nagle
przed Tob , zupe nie znik d. Mo esz udawa , e jeste  Marsjaninem, który przed
chwil  wyl dowa  na Ziemi i nie ma adnej wiedzy na temat naszej kultury. Zadawaj
takie pytania jak: „Co to jest?”, „Jak to dzia a?”, „I co jeszcze…?”. Spróbuj zaskoczy
sam siebie.

A teraz odwró my sytuacj : spraw, aby nieznana rzecz sta a si  dla Ciebie znana.
W tym celu postaw si  na miejscu kogo , kto u ywa danego przedmiotu codziennie.
Wyobra my sobie, e odwiedzasz nieznane miejsce — warsztat lub kuchni , w której
nigdy nie by e , albo nowy sklep. Wchodzisz do rodka po raz pierwszy w yciu.
To doskona a okazja, eby si  zabawi  w t  gr . Spróbuj natychmiast odkry  to miejsce,
tak jakby  bywa  tu codziennie (mo esz wymy la  ró ne zastosowania nieznanych
przedmiotów, nawet takie, które mog  by  niezgodne z tym, do czego one naprawd
one s u  — wtedy zabawa b dzie jeszcze lepsza!).

Znajomo  danej rzeczy mo e prowadzi  do jej lekcewa enia. Oto przyk ad: dopóki
nie wprowadzono hodowli ryb, oso  by  traktowany na równi z kawiorem — jako
po dany, ale bardzo rzadki luksusowy towar. Pó niej jednak to si  zmieni o. Sytuacja
odwróci a si  tak bardzo, e którego  dnia szkoccy pracownicy królowej Wiktorii
og osili bunt i za dali zmiany diety, poniewa  zbyt cz sto byli karmieni ososiem.
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Splecenie namacalnego z nieuchwytnym
Czasami kreatywno  spada na Ciebie jak grom z jasnego nieba. W takich chwilach
czujesz, e dzieje si  co  wa nego. Masz wra enie, e nowy pomys  albo sposób
rozwi zania jakiego  problemu nagle wpada Ci do g owy — gotowy, ukszta towany,
niemal e namacalny. Niektóre twórcze jednostki yj  tylko po to, aby do wiadcza
takich chwil. Jednak cz sto si  zdarza, e kreatywne my lenie pozostawia nas
„na kraw dzi”, nie daj c nam adnego gotowego rozwi zania i nie wskazuj c nawet
kierunku, w którym powinni my dalej zmierza . Nie martw si  tym, poniewa
w tej ksi ce znajdziesz mnóstwo podpowiedzi i wskazówek, które pomog  Ci
dotrze  do Twojego kreatywnego celu.

Do wiadczanie tego, co kusi,
i tego, co przera a
Wielu ludzi czuje nieodparty poci g do kreatywno ci. Uwielbiaj  do wiadcza  owoców
kreatywno ci, czy to pod postaci  filmów, muzyki czy sztuki, i aktywnie poszukuj
miejsc, w których kwitnie twórczo . Niektórzy z nich lubi  zakasa  r kawy i wzi
czynny udzia  w procesie twórczym, zarówno w pracy, jak i w yciu osobistym.
Je li nale ysz do tej grupy, to masz du  przewag  nad reszt , poniewa  kreatywno
generuje pozytywn  energi .

Jednak s owa „kreatywno ” i „twórczo ” wywo uj  dyskomfort u wielu ludzi. S dz
oni, e proces twórczy jest nu cy, i nie chc  w nim uczestniczy . Mówi : „Nie znam
si  za bardzo na sztuce, ale wiem, co lubi ”, próbuj c w jaki  sposób obroni  si  przed
nowymi do wiadczeniami. To z e podej cie, poniewa  otwarcie si  na nowo  jest
jednym z najbogatszych i najbardziej satysfakcjonuj cych prze y , jakie mo emy sobie
wyobrazi .

Je li s owo „kreatywno ” budzi w Tobie negatywne skojarzenia, spróbuj spojrze
na nie z zupe nie innej perspektywy. Ogl daj c albo s uchaj c dzie a artysty, spróbuj
zajrze  pod jego powierzchni . Zamiast poddawa  si  (bo czujesz, e tego „nie
rozumiesz”), po wi  troch  czasu na to, eby popatrze  na dzie o oczami artysty
albo kogo , kto lubi ten konkretny styl. Ta metoda nie zawsze przynosi rezultaty,
ale czasami dzi ki niej mo esz odkry  co  nieoczekiwanego. By  mo e otworz  si
przed Tob  ca kiem nowe drzwi.

Je li czujesz, e nie jeste  szczególnie kreatywn  osob , w tej ksi ce znajdziesz mnóstwo
porad, które pomog  Ci zmieni  nastawienie i odkry  bogate ród o kreatywno ci,
aby  móg  z niego czerpa  bez ko ca. A gdy ju  tego posmakujesz, mo e si  okaza ,
e b dzie tak samo jak z jedzeniem czekolady — wci  b dziesz sobie powtarza :

„Jeszcze tylko jeden kawa ek”. Kreatywne my lenie to wi cej — wi cej wszystkiego.
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Zastosowanie strategii, które pomog  Ci
przetrwa  w kreatywnym wiecie

Kreatywno  to po cz ci umiej tno  adaptacji. Ka da zmiana sytuacji wymaga, aby
spojrze  na wiat z innej perspektywy. Upieranie si  przy starych nawykach i zachowaniach
w obliczu nowej sytuacji mo e wywo a  frustracj  i zwi kszy  poziom odczuwanego stresu.

Wydarzenia zewn trzne mog  wywo a  potrzeb  kreatywnych dzia a . Czasami
okoliczno ci wymagaj  od nas szybkiej zmiany. Dzieje si  co  nieoczekiwanego
i nagle musimy wzmóc wysi ki albo zupe nie zmieni  swoje zachowanie. W takich
okoliczno ciach uruchamia si  nasza naturalna kreatywno , dostarczaj c nam
niezb dnych bod ców do wykonania trudnego zadania. Warto wtedy odwo a  si
do narz dzi i technik (takich jak te, które poznasz w rozdzia ach 6., 7. i 8.), poniewa
mog  one bardzo Ci pomóc w trudnych chwilach.

Czasami cz owiek czuje wewn trzn  ch  tworzenia. Ta potrzeba mo e by  rezultatem
stopniowego narastania presji (tak jak gotuj ca si  woda, która powoli wchodzi w stan
wrzenia).

Zarówno czynniki zewn trzne, jak i wewn trzna potrzeba mog  obudzi  w Tobie
ducha kreatywno ci. Typowy dla tych sytuacji stan podwy szonej czujno ci to zazwyczaj
wystarczaj cy bodziec do tego, aby w czy  kreatywne my lenie.

Na ladowanie bawi cych si  dzieci
Dzieci nie maj  problemu z porzuceniem starych zachowa  i przekona  na rzecz nowych.
To dlatego mi dzy innymi z tak  atwo ci  ucz  si  nowych technologii. Gdy widz
jak  gr  elektroniczn , po prostu wypróbowuj  ró ne opcje tak d ugo, a  uda im si
osi gn  po dany efekt.

Dzieci nie zak adaj  z góry, e nie wiedz , jak co  zrobi  — one jeszcze tego nie wiedz .
yj  w wiecie, w którym wiele rzeczy jest im nieznanych, dlatego nowa gra jest po

prostu kolejn  zagadk , któr  nale y rozwi za . Spróbuj czasami wzi  z nich przyk ad.
Jest to wietna metoda na rozbudzenie kreatywnego my lenia.

Doro li zazwyczaj maj  wi kszy problem z przystosowaniem si  do nowej sytuacji ni
dzieci i z wi kszym uporem trwaj  przy rozwi zaniach, które nie dzia aj . Jest takie
powiedzenie, e robienie tego samego i oczekiwanie odmiennych rezultatów to droga
do szale stwa. Prawdopodobnie nieraz widzia e , jak kto  zawzi cie powtarza  jak
czynno , mimo e ta nie przynosi a po danego efektu, nieraz nawet to komentuj c:

— Ci gle wk adam ten klucz do zamka, ale nie mog  otworzy  drzwi!

— Mo e to nie ten klucz? — podpowiadasz mu.

— Ale ja ci gle próbuj  i nic si  nie dzieje!

— A próbowa e  w o y  go odwrotnie?

D uga cisza.

— Ach.
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Kreatywno  jest potrzeb , a nie luksusem
Mimo tego, co twierdz  niektórzy ultraracjonalni my liciele, kreatywno  jest
integraln  cz ci  naszego ycia. Zarówno w yciu zawodowym, jak i osobistym
napotykamy problemy, które wymagaj  od nas czego  wi cej ni  tylko ch odnej,
logicznej analizy:

 To jest do  trudne — czy jest jaki  lepszy sposób, eby to zrobi ?

 Potrzebujemy czego  nowego — jak to wymy li ?

 To skomplikowany problem — jak si  z nim upora ?

Otworzenie si  na w asn  kreatywno  to pierwszy krok do rozwi zania tego typu
problemów.

Wspania y nowy wiat?
ycie bez kreatywno ci by oby niewyobra alnie nudne i monotonne. Jednym z (wielu)

powodów upadku wschodnich Niemiec w 1989 roku by  jaskrawy kontrast mi dzy
wschodnim a zachodnim Berlinem. Po jednej stronie muru berli skiego y o
spo ecze stwo konsumpcyjne, które swobodnie cieszy o si  korzy ciami kreatywnej
kultury wolno ci, podczas gdy po drugiej stronie w sklepach ci gle brakowa o
produktów, kolejki by y codzienn  rzeczywisto ci , a wi kszo  podstawowych dóbr
konsumpcyjnych by a niedost pna. Co wi cej, po wschodniej stronie muru kreatywno
by a surowo t piona, a ka dy artysta by  uwa any za potencjalnego opozycjonist .

Niesprzyjaj ce warunki panuj ce w Niemczech wschodnich by y powodem wielu
artów na temat braku zaufania komunistów do procesu edukacji. Jeden z nich brzmia :

— Ilu funkcjonariuszy Stasi (s u ba bezpiecze stwa) potrzeba, eby dokona
aresztowania?

— Dwóch. Jeden do wypisywania nakazu aresztowania, a drugi do pilnowania
intelektualisty.

B d  innowacyjny albo umrzyj
Jedn  z miar komercyjnego sukcesu jest ci g a innowacja. Wielu ekspertów uwa a,
e jest to najwa niejszy czynnik warunkuj cy d ugofalowy sukces w biznesie.

W dzisiejszych czasach jest to widoczne bardziej ni  kiedykolwiek: firmy, które nie
s  w stanie prze cign  innych (albo przynajmniej dorówna  im kroku), s  skazane
na pora k .

W ci gu ostatnich dwóch dziesi cioleci kreatywne my lenie zyska o na znaczeniu
i przesta o by  wreszcie traktowane jako drugorz dna korzy . Obecnie wi kszo
liderów zdaje sobie spraw , e kreatywne my lenie nie jest luksusem, z którego mo na
korzysta  od czasu do czasu, lecz integraln  cz ci  ka dego procesu biznesowego.
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Kreatywno  jako si a nap dowa
Bez wzgl du na to, czy osobi cie bierzesz udzia  w procesach twórczych, czy tylko
czerpiesz korzy ci z ich rezultatów, kreatywno  wzbogaca Twoje ycie. Wiele rzeczy
nie by oby dzisiaj mo liwych, gdyby nie szereg innowacji, które doprowadzi y do
powstania produktów u atwiaj cych nam ycie.

Co jaki  czas mo na obejrze  w telewizji filmy dokumentalne o tym, jak wygl da o
ycie 10, 20 albo 50 lat temu. Pomijaj c ju  to, jak dziwaczne i starodawne wydaje nam

si  to, co widzimy, warto spojrze  na t  sytuacj  z dalszej perspektywy i u wiadomi
sobie, jak bardzo innowacja wp ywa na tempo wprowadzania zmian na wiecie. Jeszcze
kilka lat temu telewizory mia y posta  wielkich, ci kich pude , muzyk  puszcza o si
z p yt winylowych, a programy nagrywali my na niskiej jako ci ta mach wideo. A jeszcze
wcze niej telewizja by a czarno-bia a i mia a tylko kilka kana ów, a nagrywanie
programów w ogóle nie by o mo liwe. ledz c histori  ró nych dóbr konsumpcyjnych,
mo emy lepiej zrozumie  drog , jak  przeszli my w ostatnich latach dzi ki wielu
kreatywnym wynalazcom.

Zrób krótk  podró  do przesz o ci i wyobra  sobie, e wszystkie nowoczesne sprz ty
w Twoim domu lub biurze zosta y zast pione produktami sprzed 10 albo 20 lat.
Zastanów si , czy maj c dzisiejsz  wiedz , chcia by  ich teraz u ywa .

Przyj cie kreatywnego nastawienia
Czy jeste  kreatywny? Równie dobrze móg bym Ci  zapyta , czy jeste  zdrowy.
Wi kszo  ludzi czuje si  zdrowa, ale nie zastanawia si  nad tym, poniewa  jest to ich
naturalny stan.

Je li nale ysz do osób, które czuj , e s  kreatywne, to mo esz nazwa  si  szcz ciarzem.
Masz du  przewag  nad innymi. Wiele naukowych bada  dowiod o, e kreatywno
przynosi najlepsze rezultaty, gdy dana osoba wierzy, i  posiada t  cech .

Je eli natomiast postrzegasz siebie inaczej i zupe nie nie czujesz si  „twórc ”, nie przejmuj
si . Napisa em t  ksi k  w a nie po to, eby Ci pokaza , e naprawd  jeste  kreatywn
osob , i pomóc Ci rozwin  t  umiej tno  w Twoim yciu.

Rozbie no ci i zbie no ci
Kreatywno  to nasz naturalny stan. Ludzie maj  ró ne „stany odpoczynku”, w trakcie
których w cza si  u nich my lenie twórcze. W du ym stopniu zale y to od ich
osobowo ci. Niektóre temperamenty znajduj  si  w ci g ym stanie wysokiej kreatywno ci
i wci  tryskaj  nowymi pomys ami. Osoby, które znajduj  si  na drugim ko cu skali,
potrzebuj  sporo czasu, eby si  rozkr ci . Pierwszy styl my lenia nazywa si  rozbie nym
(dywergencyjnym), a drugi zbie nym (konwergencyjnym).

Jednym z najprostszych sposobów na pokazanie ró nicy mi dzy my leniem rozbie nym
a zbie nym jest wiczenie, które polega na wymy leniu mo liwie jak najwi kszej liczby
zastosowa  ceg y w okre lonym czasie. Dla niektórych to wiczenie jest trudne — ceg a
to po prostu ceg a, i tyle. Jednak inni potrafi  spojrze  na ten sam przedmiot w zupe nie
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innym wietle: widz  w nim bro , przycisk do papieru, ozdob  itd. Na ekstremalnym
ko cu tej skali znajduj  si  osoby, które potrafi  bez ko ca podawa  nowe mo liwo ci,
bawi c si  pytaniami „Co, je li…?”. Co, je li by aby zrobiona z czego  innego, by aby
tak du a jak autobus lub tak ma a jak atom albo by aby lekka jak piórko? I tak dalej.

Gdy eksperyment ten jest przeprowadzany na du ej grupie badanych, mo na
zaobserwowa  sta y rozk ad normalny — grupy osób znajduj cych si  na obu kra cach
skali (tych, które nie potrafi  prawie nic wymy li , i tych, które wci  podaj  nowe
rozwi zania) s  stosunkowo ma e, natomiast wi kszo  ludzi plasuje si  po rodku,
podaj c od o miu do dwudziestu zastosowa  ceg y.

My lenie rozbie ne
Osoby prezentuj ce rozbie ny styl my lenia wci  maj  mnóstwo pomys ów, nawet
w sytuacjach, które, wydawa oby si , daj  niewielkie pole do popisu. Nie martwi
si  one zbytnio takimi kwestiami, jak jako  czy spójno , i zazwyczaj nie cenzuruj
swoich my li. Nie lubi , gdy kto  im przeszkadza w procesie twórczym, nawet je li ich
pomys y mog  si  wydawa  dziwaczne lub oburzaj ce. To nie jest dla nich wa ne,
poniewa  pó niej, gdy sko cz  swoj  burz  mózgu, wybior  tylko najlepsze rozwi zania
i starannie je dopracuj .

Je li prezentujesz my lenie rozbie ne, to prawdopodobnie dostrzegasz w swoim otoczeniu
wiele ciekawych rzeczy, zarówno ma ych, jak i du ych. Lubisz zadawa  du o pyta ,
nawet takich, które innym wydaj  si  trywialne, oczywiste lub wstydliwe. Umiesz
równie  dostrzec zabawne aspekty ró nych przedmiotów, a absurdy budz  w Tobie
weso o , a nie niepokój.

My lenie zbie ne
Osoby prezentuj ce zbie ny styl my lenia osi gaj  gorsze wyniki w wiczeniach, które
wymagaj  szybkiego generowania pomys ów. Ich sposób my lenia mo na okre li  jako
ewolucyjny — najlepsze pomys y powstaj  po d u szym czasie, na skutek przemy lanego
procesu. To wcale nie znaczy, e s  mniej kreatywne ni  te, które maj  rozbie ny styl
my lenia. Po prostu zupe nie inaczej podchodz  do tego samego zadania.

Je li typowe jest dla Ciebie my lenie zbie ne, to podchodzisz do wszystkich zada  w taki
sam sposób — równie  tych, w których trzeba wykaza  si  kreatywno ci . By  mo e
czasami czujesz namiastk  inspiracji, ale zazwyczaj konsekwentnie pod asz w kierunku
realizacji swoich celów. Gdy masz do wykonania zadanie takie jak wymy lenie ró nych
zastosowa  ceg y, prawdopodobnie nie potrafisz poda  wielu odpowiedzi w ci gu kilku
minut, ale pó niej, po zako czeniu zadania, bez trudu nadrabiasz te straty.

Burza na horyzoncie
Ka dy cz owiek ma swój sposób na w czenie kreatywnego my lenia. Z tej ksi ki
mo esz si  nauczy  wielu technik i procesów, które pomog  Ci rozwin  t  umiej tno .

Problemy pojawiaj  si  wtedy, gdy musimy pracowa  w grupie — na przyk ad
przeprowadzi  sesj  burzy mózgów, w trakcie której wszyscy b d  wykonywa  to samo
zadanie w tym samym czasie. W takich sytuacjach zazwyczaj dominuj  osoby prezentuj ce
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my lenie rozbie ne, poniewa  im naj atwiej wychodzi wymy lanie nowych pomys ów
(mimo e cz  z nich jest nietrafiona albo ma o sensowna).

Niedawno przeprowadzono badania, które rzuci y nowe wiat o na zagadnienie
generowania pomys ów. Na ich podstawie stwierdzono, e tradycyjne metody
przeprowadzania burzy mózgów przynosz  gorsze rezultaty ni  indywidualne sesje
albo struktury mieszane, w których czy si  zaj cia grupowe z indywidualnymi.
Wi cej na ten temat powiem w rozdziale 7.

Warto równie  zauwa y , e niektóre z tradycyjnych zasad przeprowadzania burzy
mózgów (dotycz  one tak e innych metod generowania pomys ów) zakazuj
krytykowania czy wyg aszania negatywnych uwag. Najnowsze badania wykaza y
jednak, e atmosfera zdrowej debaty, w której uczestnicy mog  swobodnie komentowa
pomys y innych, przynosi lepsze rezultaty w procesie kreatywnego my lenia.

Wniosek zatem jest taki, e w kreatywnym my leniu zawsze warto kwestionowa
za o enia — nawet te, które dotycz  samego kreatywnego my lenia!

Pasywny fizycznie, ale aktywny umys owo
Dobrym punktem wyj cia do rozpocz cia procesu kreatywnego my lenia jest osi gni cie
stanu ca kowitego relaksu. Przy dzisiejszym szybkim tempie ycia zbyt atwo jest wpa
w spiral  „zaj to ci”. Nawet gdy próbujemy si  wykaza  kreatywno ci  przy rozwi zywaniu
jakiego  trudnego zadania, cz sto czujemy pokus , aby biec na o lep przed siebie.
Niestety mózg nie dzia a w ten sposób.

Gdy otrzymujesz nowe informacje, to szybko je przyswajasz, a Twój mózg je zapisuje.
Ten system poznawczy wietnie si  sprawdza w przypadku prostych, logicznych
dzia a : kiedy masz problem, po prostu zagl dasz do odpowiedniej szufladki w mózgu,
wyjmujesz informacj  i gotowe. (To dlatego tyle starszych teorii na temat funkcjonowania
mózgu skupia si  na takich kwestiach jak mechanika dzia ania czy zdolno ci obliczeniowe).
Jednak kreatywne my lenie wymaga zastosowania nieco innego procesu poznawczego,
który jest nieco bardziej skomplikowany.

Aktywny fizycznie i czujny umys owo
Podobnie jak w przypadku wielu innych aspektów procesu twórczego, istnieje kilka
zupe nie ró nych sposobów na w czenie kreatywnego my lenia. To w a nie teraz
musisz pokaza  swoj  tolerancj  dla dwuznaczno ci!

Aby osi gn  stan aktywno ci, mo esz zamiast rozlu nia  swoje cia o (zobacz ramk
ni ej  „Wy cz si , aby si  dostroi ”) wykona  wiczenia fizyczne. Wielu ludzi
potwierdza, e aktywno  fizyczna pomaga im uwolni  si  od tradycyjnych wzorców
my lowych. Co wi cej, wielu zawodowych sportowców traktuje swoje treningi jako
swoist  medytacj . Oznacza to, e aktywno  fizyczna mo e przynie  taki sam rezultat
jak medytacja.
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Wy cz si , aby si  dostroi
Wspania ym sposobem na otwarcie umys u jest
ca kowite rozlu nienie cia a. Mo esz zastosowa
t  metod  za ka dym razem, gdy zechcesz szybko
i bez trudu osi gn  stan, w którym b dziesz ch o-
n  wszystkie informacje z zewn trz. Im cz ciej
b dziesz j  praktykowa , tym atwiej b dzie Ci
osi gn  ten stan. W podobny sposób przygoto-
wujemy si  do medytowania, dlatego warto si
nauczy  tej metody i stosowa  j  za ka dym razem,
gdy chcemy si  zrelaksowa .

Usi d  wygodnie i oprzyj d onie na udach, a stopy
na pod odze. Zamknij oczy i delikatnie z cz ze sob
kciuk i rodkowy palec w obu d oniach. Zachowaj
t  pozycj  do ko ca sesji. (Za chwil  dowiesz si ,
dlaczego). Teraz rozlu nij cia o, od g owy a  po
czubki palców.

 Najpierw skup si  na g owie. Delikatnie oprzyj
j  na mi niach karku. Poczuj, jak wygodnie
spoczywa na Twojej szyi.

Rozlu nij oczy. (Mo esz na chwil  je otworzy
i zamkn , aby upewni  si , e jest Ci wygodnie).
 Rozlu nij szcz k  i kark.
Napnij i rozlu nij ramiona, aby upewni  si , e
te mi nie nie odczuwaj  adnego napi cia.
Przenie  uczucie rozlu nienia na ca e r ce, od
ramion przez przedramiona a  po d onie. Po-
czuj, e Twoje kciuki i rodkowe palce stykaj
si  ze sob .
Teraz rozlu nij klatk  piersiow  i skup si  na
oddechu.
 Rozlu nij ca y tu ów.
Przenie  uczucie rozlu nienia w dó  na nogi,
od ud przez kolana a  do kostek.
Podnie  stopy i delikatnie poruszaj palcami
u stóp, a potem po ó  je z powrotem na pod odze.

Teraz jeste  gotowy, aby zaprz c swój umys  do
pracy nad zadaniem, które masz do wykonania.

W czenie kreatywno ci za pomoc
programowania neurolingwistycznego

Niektóre koncepcje opisane w tej ksi ce powsta y dzi ki cennej wiedzy, jak  da o nam
programowanie neurolingwistyczne (ang. Neuro-linguistic Programming, w skrócie NLP).
(Wi cej na ten temat mo esz si  dowiedzie  z ksi ki Romilly Ready i Kate Burton
NLP dla bystrzaków).

Ta do  niezwyk a nazwa pochodzi od po czenia trzech kluczowych elementów tej
dziedziny wiedzy (jeden z twórców NLP wyzna , e wybór nazwy odby  si  pod wp ywem
du ych ilo ci dobrego kalifornijskiego wina):

 Neuro oznacza aspekt neurologiczny, czyli to, co dotyczy struktury mózgu
i sposobu funkcjonowania ludzkiego umys . Kana y sensoryczne (pi  zmys ów
— wzrok, s uch, smak, w ch i dotyk — a tak e kilka innych, które s  jeszcze
na etapie bada ) odbieraj  wszystko, czego do wiadczasz. Przedrostek „neuro-”
odwo uje si  do tego, w jaki sposób przetwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy
informacje sensoryczne.

 Lingwistyka odwo uje si  do faktu, e ludzie, jako u ytkownicy j zyka,
przetwarzaj  surowe informacje sensoryczne w sposób lingwistyczny. Mówi c
pro ciej: nasze do wiadczenia s  kodowane (czyli przechowywane w taki sposób,
eby mózg móg  sobie z nimi poradzi ). Wraz z rozwojem naszych umiej tno ci

j zykowych, ro nie równie  nasza zdolno  do u ywania metafor i narracji
do wyja niania otaczaj cej nas rzeczywisto ci. Dlatego j zyk dzia a jak filtr.
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 Programowanie to sposób, w jaki mózg koduje du  ilo  informacji
sensorycznych, aby nie doprowadzi  do prze adowania. Bezpo rednie do wiadczenia
s  nierozerwalnie po czone z j zykiem, tak aby mózg móg  nada  sens i znaczenie
poszczególnym wydarzeniom.

Nie ma jednej, ogólnej definicji NLP. Warto zapami ta , e NLP nie dotyczy jednej,
konkretnej techniki czy metody. To ca y zbiór narz dzi, które u atwiaj  nam ycie.
Jest on oparty na pragmatycznym modelu robienia tego, co przynosi efekt. A wiele
koncepcji le cych u podstaw NLP jest bezpo rednio zwi zanych z kreatywnym
my leniem.

NLP jest definiowane na kilka sposobów, poniewa  obejmuje ca y repertuar narz dzi
i umiej tno ci, które wspomagaj  nasz proces doskonalenia osobistego. Oto kilka
najbardziej popularnych definicji:

 Nauka doskonalenia.

 Sztuka i nauka komunikacji.

 To, co pobudza Ciebie i innych.

 Podr cznik dla mózgu.

 Zestaw narz dzi wspomagaj cych przemian  osobist  i organizacyjn .

NLP jest oparte na czterech g ównych fundamentach. Oto one:

 Dobry kontakt to Twoja zdolno  do dopasowywania si  do innych. W kontek cie
kreatywnego my lenia umiej tno  ta jest szczególnie cenna podczas zaj
grupowych. Pomaga ona nam bowiem zrozumie  ludzi, którzy funkcjonuj
inaczej ni  my. Oba sposoby my lenia — rozbie ne i zbie ne — maj  swoje
zalety (omówi em je w punkcie „Rozbie no ci i zbie no ci” nieco wcze niej
w tym rozdziale) i bez wzgl du na to, do którego obozu Ty nale ysz,
powiniene  umie  doceni  wysi ki drugiej grupy.

 wiadomo  sensoryczna to umiej tno  dostrzegania, która jest bardzo wa na,
je li chcemy prowadzi  zdrowy, kreatywny styl ycia. Je eli aktywnie u ywasz
wszystkich swoich zmys ów w codziennym yciu, staj  si  one bardziej wyostrzone,
a Ty robisz si  bardziej wra liwy na rozmaite wydarzenia, nastroje i sytuacje.
Krótko mówi c: im wi cej dostrzegasz, tym wi cej dostrzegasz.

 Nastawienie na wynik to proces zadawania sobie pyta  dotycz cych tego,
czego chcesz od danej sytuacji i po czym mo esz pozna , e uda o Ci si  osi gn
po dany rezultat. Dzi ki niemu jeste  w stanie najlepiej wykorzysta  opcje,
które s  dost pne. Ta umiej tno  jest bardzo cenna w procesie kreatywnego
my lenia, w którym odpowied  cz sto nie jest znana z góry, a Ty masz do
wyboru kilka ró nych mo liwo ci. Dzi ki niej b dziesz wiedzie , e po dany
rezultat zosta  osi gni ty, dok adnie w tym momencie, w którym to nast pi.

 Elastyczno  behawioralna polega na tym, e gdy dana metoda nie dzia a,
wypróbowujesz inn . Zazwyczaj dzieci s  w tym lepsze ni  doro li. Zdolno
adaptacji jest bardzo wa nym sk adnikiem kreatywnego my lenia.
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My lenie twórcze, oprócz tego, e jest zbudowane na tych czterech fundamentach,
ma bezpo redni zwi zek z kilkoma metodami wchodz cymi w sk ad repertuaru NLP:

 Modelowanie  jest to jedna z g ównych technik NLP, a polega na uwa nej
obserwacji tych, którzy osi gaj  najlepsze wyniki. Jednym z najskuteczniejszych
sposobów na nauczenie si  nowej umiej tno ci jest na ladowanie — czyli
modelowanie — kogo , kto jest w tym ekspertem. W tej ksi ce znajdziesz wiele
przyk adów metod stosowanych przez kreatywnych my licieli. Je eli im pomagaj ,
to na pewno warto je wypróbowa .

 Kotwiczenie  czenie kciuka ze rodkowym palcem to w a nie przyk ad
kotwiczenia. Metoda ta polega na budowaniu skojarzenia mi dzy okre lon  my l
a wzorcem zachowania. Umys  ci gle korzysta z takich wzorców (to w a nie jest
programowanie, czyli „P” w skrócie „NLP”). Gdy po czysz w ten sposób
jak  my l z zachowaniem, stworzysz nowy wzorzec. Gdy kotwica zostanie
ju  zarzucona, powtarzanie danego dzia ania b dzie wywo ywa o okre lon ,
zapami tan  reakcj . Po jakim  czasie po czenie kciuka i rodkowego palca b dzie
sygna em dla Twojego umys u, aby rozpocz  proces rozlu niania ca ego cia a.

 Wizualizacja  jest to jeden z g ównych komponentów NLP, stosowany
w wielu technikach rozbudzania kreatywno ci. W rozdzia ach 6. i 7. przedstawi
Ci ró ne metody wizualizacji.

 Ciekawo   w po czeniu ze wiadomo ci  sensoryczn  (czyli umiej tno ci
dostrzegania) staje si  czym , co nazywamy niezaspokojon  ciekawo ci . Jest
to cecha, która wyró nia wielu kreatywnych indywidualistów, nieustannie
poszukuj cych odpowiedzi na rozmaite pytania, od tych zupe nie przyziemnych
po bardzo donios e. Dzieci zazwyczaj nie wstydz  si  zadawa  pyta , a my,
doro li, powinni my bra  z nich przyk ad.

 Tolerancja dla dwuznaczno ci  jest to umiej tno  akceptowania niejasno ci
i wieloznaczno ci. Wiele narz dzi i technik s u cych do rozwijania umiej tno ci
kreatywnego my lenia wymaga od nas, aby my przestali oczekiwa  konkretnych,
pewnych rezultatów. To b dzie kosztowa  troch  wysi ku, ale podobnie jak
w przypadku ka dej innej nowej umiej tno ci, mo na si  tego nauczy . Z czasem
stanie si  to dla nas coraz atwiejsze.

 Stan obfito ci  jednym z elementów NLP jest osi gni cie stanu czujno ci
i wiadomo ci. U ywaj c j zyka potocznego: chodzi o to, aby mie  oczy i uszy
otwarte.

 Osie czasu  tutaj jest mowa o postrzeganiu okre lonych sytuacji i wa nych
momentów w kontek cie tego, kiedy i gdzie si  wydarzy y. Takie podej cie
prowadzi do wielu znacz cych, a czasem nawet zaskakuj cych wniosków.

Przydatnym poj ciem stosowanym w NLP jest „bycie obecnym” albo „pe ne odczuwanie
chwili”. Chodzi tutaj o to, aby pozostawa  czujnym na to, gdzie si  znajdujemy, co si
wokó  nas dzieje i jak  rol  w tym odgrywamy. Niektórzy nazywaj  to „wyostrzeniem
zmys ów” albo „pe nym dostrzeganiem”. Podczas warsztatów stosuj  metafor  soko a,
który szybuje wysoko na niebie, nie poruszaj c prawie skrzyd ami. Jest on tak
skoncentrowany, e umie dostrzec najmniejszy nawet ruch na ziemi, który mo e
wskazywa  na to, e gdzie  tam kryje si  jego przysz a ofiara. Ten wielki ptak ogranicza
swoje ruchy do minimum nie dlatego, e nie chce przyci gn  uwagi, lecz po to, eby
si  nie rozprasza  i nie straci  okazji do upolowania cennej zdobyczy.
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Tajemnice ludzkiego mózgu
Wielokrotnie w tej ksi ce cytuj  wyniki bada
zwi zanych z kreatywno ci . W tym miejscu chcia -
bym ostrzec Ci , e wiele informacji dotycz cych
funkcjonowania ludzkiego mózgu mo e wkrótce oka-
za  si  nieprawdziwa, poniewa  obecnie przepro-
wadza si  szereg bada  i analiz na ten temat w licz-
nych instytutach na ca ym wiecie. Ich wyniki,
w po czeniu z zastosowaniem najnowszej techno-
logii, pomog  nam doj  do prze omowych wnio-
sków. Oto dwa przyk ady:

 Dzi ki zastosowaniu nowej generacji sprz tu
s u cego do obrazowania metod  rezonansu
magnetycznego neurobiologowie z Harvardu
zdobyli bardzo szczegó owe informacje na te-
mat wewn trznej budowy mózgu. Naukowcy
przyznaj , e sprz t poprzedniej generacji umo -
liwia  obserwacj  25 procent aktywno ci mó-
zgu, podczas gdy najnowsze urz dzenia spowo-
dowa y obrócenie tego stosunku — obecnie
mamy wgl d w 75 procent aktywno ci mó-
zgu. Na tych niezwyk ych obrazach mo na zo-
baczy , e struktura mózgu ma posta  kratki,
która jest ca kiem podobna do matrycy z filmu
Matrix. Konsekwencje tego odkrycia s  znacz -
ce i b d  mia y istotny wp yw na nasze zrozu-
mienie tego, jak przebiegaj  procesy my lowe.
 Post py dokonane w dziedzinie neuroplastycz-
no ci (jest to zdolno  mózgu do zmieniania
swojej struktury) daj  bardzo obiecuj ce wy-
niki. Jeszcze do niedawna uwa ano, e po osi -

gni ciu dojrza o ci mózg cz owieka przestaje
si  rozwija , a jego wydajno  mo e ju  tylko
si  pogarsza . Najnowsze badania przynios y
wnioski, które zaprzeczaj  tej tezie. Okazuje si ,
e mózg cz owieka zmienia si  równie  po osi -

gni ciu dojrza o ci, a je li na przyk ad dozna on
udaru, odbudowuje si  i tworzy alternatywne
cie ki wsz dzie tam, gdzie jest to tylko mo li-

we. To odkrycie równie  niesie ze sob  wa ne
konsekwencje i dostarcza nowych, cennych in-
formacji na temat funkcjonowania mózgu cz o-
wieka.

Dlatego zawsze, gdy czytasz informacje na temat
funkcjonowania mózgu, pami taj, e neurobiologia
to raczkuj ca dziedzina nauki. Niektóre z najwi k-
szych umys ów na tej planecie po wi ci y ca e
swoje ycie, eby my mogli si  dowiedzie  czego
wi cej na temat tego, co si  dzieje w naszych g o-
wach. Ta dziedzina nauki charakteryzuje si  du ym
wykorzystaniem najnowszych technologii i stoso-
waniem prze omowych rozwi za . To kreatywne
my lenie w swej najdoskonalszej postaci. W XIX
wieku naukowcy uwa ali, e w fizyce odkryto ju
wszystko, co by o do odkrycia. S dzili, e wystar-
czy dokona  jeszcze kilku drobnych ustale  i b -
dzie mo na zmierzy  wszystko, co istnieje. Potem
pojawi  si  Einstein, który swoim niekonwencjo-
nalnym my leniem wywróci  do góry nogami teorie
Newtona. Podobnie jest z neurobiologi  — jeste my
dopiero na pocz tku drogi.

Ta sytuacja jest pe na paradoksów i oczywistych sprzeczno ci — okazuje si , e mo na
jednocze nie by  obecnym i nieobecnym. Wielu uczestników naszych sesji twierdzi, e
gdy osi gn  ten tajemniczy i wyj tkowy stan pe nego odczuwania chwili, kreatywno
sp ywa na nich sama, zupe nie bez ich wiedzy. Takie komentarze pojawiaj  si  cz sto
równie  po naszych seansach terapeutycznych i szkoleniowych: objawienie (czyli nag y
prze om) cz sto ma miejsce wtedy, gdy nikt si  go nie spodziewa. Dlatego nie ruszaj
si , bo mo esz przegapi  najwa niejsze!

Problem braku kreatywno ci
Czasami nie potrafisz rozbudzi  w sobie kreatywno ci. Nie mo esz wymy li
rozwi zania, którego szukasz. Mimo najwi kszych wysi ków adne ciekawe pomys y
nie przychodz  Ci do g owy. To mo e by  bardzo frustruj ce. Dlaczego czasami tak
trudno jest poczu  inspiracj ? Có , na to pytanie nie ma jednej, prostej odpowiedzi.
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Przyczyn  mo e by  stres i niepokój albo zm czenie po d ugiej aktywno ci. Czasami
przyczyna braku energii jest zupe nie nieznana.

Je eli takie sytuacje zdarzaj  Ci si  okazjonalnie, to pami taj, e nie jeste  sam. Wiele
osób, które na co dzie  w swojej pracy stosuj  kreatywne rozwi zania, miewa okresy
posuchy, w których ich wyobra nia przestaje dzia a . Mo esz skorzysta  z do wiadcze
tych ludzi i zastosowa  techniki, które sami stworzyli, aby prze ama  impas. Zaraz
przedstawi  Ci najskuteczniejsze z nich.

Blokada
Ka dy czasami napotyka blokad , nawet je li jest wyj tkowo kreatywn  jednostk .
Nie powinni my jednak zamartwia  si  tym, e utkn li my w miejscu, poniewa
w ten sposób mo emy tylko wyd u y  impas i wpa  w jeszcze wi ksze przygn bienie.
Du o lepszym rozwi zaniem jest poszukiwanie metod, które pomog  nam prze ama
blokad . Ta ksi ka na pewno Ci w tym pomo e.

Jak wyj  z impasu?
Je li czujesz, e utkn e  w miejscu, mo esz wypróbowa  kilka prostych technik na
pobudzenie kreatywno ci:

 U wiadom sobie, e stan e  w miejscu. Jest to Twój pierwszy — i pod
wieloma wzgl dami najwa niejszy — krok. Nie próbuj zaprzecza  faktom;
zaakceptuj sytuacj  i przygotuj si , aby j  zmieni .

 Nic nie rób. By  mo e to brzmi zaskakuj co, ale ta metoda cz sto przynosi
niezwyk e rezultaty. Mo esz po prostu zaj  si  czym  zupe nie innym, co nie
wymaga od Ciebie zbytniego zaanga owania (na przyk ad rozwi za  krzy ówk
albo zadanie sudoku). Je li masz ochot , zrób sobie krótk , energetyzuj c  drzemk .
Nie czuj si  winny, e nic nie robisz — dzi ki tym dzia aniom pod adowujesz
swoje kreatywne akumulatory.

 Zrób co . Podejmij pozytywn  decyzj , aby zrobi  co , w co zaanga ujesz si
w podobnym stopniu. Prawdopodobnie masz jakie  wa ne rzeczy do zrobienia,
dlatego je li czujesz, e utkn e , zajmij si  nimi w a nie teraz. Twój umys
uwielbia aktywno , wi c podj cie si  jakiegokolwiek zadania mo e by  wspania ym
sposobem na pobudzenie kreatywno ci. Mo e zdarzy  si  tak, e gdy zajmiesz si
zupe nie inn  rzecz , do g owy zaczn  wpada  Ci nowe pomys y — b d  na to
przygotowany.

 Popro  kogo  o pomoc. Gdy tkwisz w miejscu, czujesz si  osamotniony. Na
szcz cie pomoc jest w zasi gu r ki. Porozmawiaj z przyjacielem albo znajomym.
Opinia kogo , kto nie jest zaanga owany w Twoj  sytuacj , mo e zaowocowa
nieoczekiwanymi pomys ami. Dzieje si  tak dlatego, e podczas gdy Ty prowadzisz
lu n  rozmow  ze znajomym, Twój nie wiadomy umys  wci  jest skupiony
na swoim zadaniu i szuka ró nych powi za . A je li nie masz mo liwo ci, eby
z kim  porozmawia , zajrzyj do ksi ki — by  mo e w a nie do tej. To równie
jest sposób na czerpanie stymulacji z innego ród a.
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Mózg kontra umys
S owa „mózg” i „umys ” cz sto s  u ywane zamien-
nie, cho  tak naprawd  oznaczaj  zupe nie co
innego. Mózg to sprz t, który umo liwia umys owi
prawid owe funkcjonowanie.

Zastosujmy analogi  do samochodu, który ma wszyst-
ko, czego potrzebujesz, eby dosta  si  z punktu A
do punktu B. Pot ny silnik dostarcza mu mocy, a Ty
kontrolujesz kierownic , pr dko  i biegi, siedz c
wygodnie na ergonomicznym fotelu. To auto to Twój
mózg  najnowocze niejszy sprz t ze wszystkimi

mo liwymi dodatkami, który umie si  dostosowy-
wa  do Twoich potrzeb, je li b dziesz odpowiednio
go u ywa .

Jednak Twój mózg, cho  robi naprawd  ogromne
wra enie, na niewiele by si  zda , gdyby nie kie-
rowca, czyli Twój umys , który jest odpowiedzialny
za wykonywanie wszystkich operacji.

Zapami taj wi c to proste rozró nienie: mózg to
samochód, a umys  to kierowca.
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innowacyjno , 267, 268
instrument muzyczny, 43
inteligencja, 97

twórcza, 311
wielokrotna, 222

introwertyk, 71, 72
intuicja, 72
Issigonis Alec, 161
istota, Patrz: salience
Ive Jonathan, 24

J
James William, 117, 238
j dro migda owate, 44
Jobs Steve, 135, 168, 313
Joyce James, 106
Jung Carl, 69, 70, 208

K
kana  sensoryczny, 32
kapelusz my lowy, 165, 166, 169

bia y, 166
czarny, 167
czerwony, 167
kolejno , 168
niebieski, 168
zielony, 168
ó ty, 167

kapitalizm opieku czy, 303
karta kreatywna, 129
Kekulé August, 67
Kelley Tom, 314
Kennedy John, 87, 223
King Martin Luther, 46
Kjerulf, 229
Koestler Arthur, 309
kompetencje, 240, 241
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koncentracja, 233, 281
koncepcja paradoksu, Patrz: paradoks
konserwacja, 244
kotwiczenie, 34
kreatywno , 21, 26, 29, 39, 42, 59, 74, 97,

99, 154, 267, 268, 279, Patrz te :
my lenie kreatywne
aplikacje, 289
blokada, 36, 55, 63, 81, 212, 296
wiczenie, 49

dziecka, 237, 287, 288
eksplozja, 115
improwizowanie, 290
k opoty, 35, 36, 53
mierzenie, 96, 97, 98
muzyka, 43
ocenianie rezultatów, 94, 95, 96
opór, 261
otoczenie, Patrz: proces twórczy

otoczenie
oznaki, 22, 23, 60, 61
piel gnowanie, 250
p e , 75
poczucie humoru, 231
poszukiwanie rozwi zania, 171
rysowanie, 193
rytua , 146
spo eczno ci, 283
strategia, 27, 28, 30, 31, 63, 81, 84, 86,

87, 88, 89, 93, 94, 102, 103, 112,
114, 123, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 146, 172, 177, 186, 190,
193, 195, 199, 201, 203, 205, 206,
207, 209, 226, 238, 274, 283, 284,
286, 289, 295, 297, 298, 311

uroczysta kolacja, 85
zmiana, 153
stres, 220, Patrz te : stres
szcz cie, 226
w codziennym yciu, 273
w miejscu pracy, 253, 254, 255, 260,

265, 266, 288
warto  komercyjna, 253, 256
disruption, 256
wiek, 75

zabawa, 202, 286
zarabianie, 100
zastój, 212

Kroc Ray, 161
Królewskie Towarzystwo Sztuk, Patrz: RSA
Ksi ga przemian, 208
kubizm, 91
kultura, 276, 277, 278

L
lateralizacja, 180
lateralne my lenie, 168
le Carré John, 47
Lear Edward, 139
LEGO, 242, 255, 279, 318
Lenin W odzimierz, 46
Lennon John, 91, 139, 152
lewor czno , 112
l k uogólniony, 220
lingwistyka, 32
Loewy Raymond, 114
Logan David, 228
logika, 111

M
Maclean Donald, 47
Magritte René, 101
Mandelbrot Benoît, 327
manifest, 46, 269
Mao Tse-tung, 47
mapa umys u, 111, 123, 299, 311

doskona a, 125
kolor, 126
linia tematyczna, 124
mity, 127
narz dzia, 124, 151
projektowanie, 124, 126, 127
rysowanie, 123

Marconi Guglielmo, 304
Maslowa hierarchia potrzeb, 228, 232
Maslow Abraham, 232
maszyna Turinga, 307
matchbox, 127
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Mayall John, 323
MBTI, 72
MBTI-CI, 72
McCartney Paul, 62, 91, 152
McGilchrist Iain, 285
McLaren Malcolm, 326
Mead Margaret, 265
mechanika kwantowa, 25
medytacja, 31, 32, 65, 66, 82, 84, 87, 123,

142, 296, 298, 300
mentor, 239
metafora, 32, 130, 131, 158

zbudowana na metaforze, 130
metamorfoza, 158
metoda

Montessori, 98
my lowych kapeluszy,

Patrz: kapelusz my lowy
pi ciu kroków Younga, Patrz: technika

pi ciu kroków Younga
sokratyczna, 68, 111
SQVID, Patrz: SQVID

Michalko Michael, 161, 311
Micha  Anio , 76
Mind Gym, 316
mindfulness, Patrz: uwa no
mitologia, 158
model

DISC, Patrz: DISC
Disneya, 172, 174
Herrmanna, Patrz: HBDI

analityk, 182, 183, 184
dusza towarzystwa, 182, 183, 184
organizator, 182, 183, 184
strateg, 182, 184, 185

synektyczny, Patrz: synektyka
model Disneya

krytyk, 173, 175, 176
marzyciel, 172, 174
realista, 173, 175

modelowanie, 34, 239, 240, 313
monolog wewn trzny, 233, 280, 296
monopol, 128
Mozart Wolfgang, 99

mo liwo ci, 168
mózg, 35, 37, 44, 235, 285, 296,

Patrz te : umys
wiartka, 182

ewolucja, 235
gadzi, 181
gimnastyka, 236
j dro migda owate,

Patrz: j dro migda owate
kora mózgowa, 181
model ca o ciowy, 182, 185, 311
od ywanie, 235
podzia  na wiartki, 182
pó kula, 181

prawa, 192
udar, 112
uk ad limbiczny, 101, 181

MRI, 181
muza, 42, 43, 84, 306
muzyk, 326
muzyka, 43, 44, 85, 102, 259, 323, 325

atonalna, 44
plagiat, 258
przemys , 254

Myers Isabel Briggs, 72
Myers–Briggs Type Indicator, Patrz: MBTI
my lenie, 72

dywergencyjne, Patrz: my lenie
rozbie ne

eksperymentalne, 190
ewolucyjne, 30, 282
kontrolowane, 168
konwencjonalne, 24
konwergencyjne, Patrz: my lenie

zbie ne
kreatywne, 24, 26, 28, 30, 33, 49, 50, 60,

62, 86, 88, 154, 203, 217, 261, 311,
Patrz te : kreatywno
doskonalenie pami ci, 135
pobudzanie, 274
rozwi zywanie problemów, 171
umiej tno ci, 280
w codziennym yciu, 249
wizualizacja, Patrz: wizualizacja
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my lenie
lateralne, 163, 165, 166, 313
lew  pó kul  mózgow , 122
linearne, 126, 163, 262
logiczne, 122, 261
losowe, 208
metaforyczne, 131
nielinearne, 126
nieszablonowe, 206, 207
nudge, 50
o bogactwie, Patrz: bogactwo
racjonalne, 62
rozbie ne, 29, 30, 31, 74
równoleg e, 163, 164
skojarzeniowe, 159
swobodne, 207
systemowe, 114
w bok, Patrz: my lenie lateralne
werbalne, 201
wizualne, 195, 199
zbie ne, 29, 30, 74
zintegrowane, 111

N
narkotyki, 69
narracja, 32, 131, 132, 135, 158, Patrz te :

opowiadanie historii
narz dzie dominacji mózgu Herrmanna,

Patrz: HBDI
Nash John, 57
Nasser Jacques, 268
na ladowanie, 239, Patrz te : modelowanie
nauka, 240

akomodacja, 243
asymilacja, 243
dzieci, 241
metody, 249
odgrywanie ról, 242
okres

operacji formalnych, 244
operacji konkretnych, 244
sensoryczno-motoryczny, 243
wyobra e  przedoperacyjnych, 243

powtarzanie, 242
przez zabaw , 242
robienie prób, 242
wp yw na kreatywno , 248

nawyk, 55, 274
zmiana, 275, 276

neologizm, 139
neotenia, 222
Neuro-linguistic Programming, Patrz: NLP
neuroplastyczno , 35, 112
Newton Isaac, 302
nie wiadomo  uniwersalna, 71
Nixon Robin, 142
NLP, 32, 34, 54, 129, 178, 239, 281, 313

definicja, 33
podstawy, 33
techniki, 34

nonsens, 139

O
obrazowanie metod  rezonansu

magnetycznego, Patrz: MRI
obserwacja, 72
obsesja, 262
obur czno , 112, 113
odczuwanie, 72
odgrywanie ról, 203, 204, 205, 242, 287
ol nienie, 114
operacja prowokacyjna, Patrz:

prowokacyjna operacja
opowiadanie historii, 131, 132, 135, Patrz

te : narracja
scenariusz, 133

Orange, 95
os dzanie, 72
Osborn Alex, 146, 147
osobowo , 54, 56
o  czasu, 34
otoczenie, 55
outsider, 56, 57, 58, 206, 327
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P
Pacino Al, 86
paradoks, 24, 35, 110

Zenona, 190
Park Andrew, 285
patent, 256
patentowe autorskie, 256
perseweracja, 276
perspektywa, 310
Peters Tom, 264
Philby Kim, 47
Piaget Jean, 243
Picasso Pablo, 62, 91, 99, 202, 305
Pink Floyd, 86
pisanie lustrzane, 112
Pixar, 93, 157, 189, 317
plagiat, 258
Platon, 163
PO, Patrz: prowokacyjna operacja
poczucie humoru, 229, 230, 231

ró nice regionalne, 230
podobie stwo, 159
pod wiadomo , 69, 132, 142, Patrz te :

umys  nie wiadomy
polityka, 49, 50
Pollock Jackson, 203
pop-art, 330
pora ka, 96
poznanie, 72
praca

grupowa, Patrz: praca zespo owa
indywidualna, 91, 93, 183
w parach, 152
zespo owa, 90, 91, 92, 93, 126, 152,

183, 196, 209
prawo

autorskie, 258
patentowe, 256, 258
wielkich liczb, 96

proces
SCAMPER, Patrz: SCAMPER
twórczy, 22, 41, 81, 314

definicja, 25

istota, 177
otoczenie, 85, 87, 88, 89, 102,

103, 266
otwarcie, 81, 82
zamkni cie, 81, 82
zmiana my lenia, 81, 82

proces twórczy, 309
produkt ko cowy, 24
programowanie neurolingwistyczne,

Patrz: NLP
projektant, 23, 39
prokrastynacja, 81, 83, 158
propriocepcja, 78, 109
Proust Marcel, 90
prowokacja, 165, 190
prowokacyjna operacja, 165, 168
przekonanie, 54, 55

bogactwo, Patrz: bogactwo
negatywne, 224
ograniczaj ce, 54

punk, 70
punkt prze omowy, 312, 328

R
reakcja walcz lub uciekaj, 44, 101
regu a, 205, 242

amanie, 206
naginanie, 206
przestrzeganie, 205, 248

reklama podprogowa, 69
religia, 49
renesans, 92
rezonans magnetyczny, 35, 45, 181
Roam Dan, 195, 199
Robinson Ken, 248
Roddick Anita, 327
Rowe Maisie, 314
Roxy Music, 325
Royal Society of Arts, Patrz: RSA
RSA, 285
RSA Animate, 285
Rustler Florian, 111
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rysowanie, 192, 202, 244, 324
stadium

decyzji, 247
elementów figuralnych, 245
gryzmolenia, 245
pseudonaturalistyczne, 246
schematu ubogiego, 245
wzbogaconego schematu, 246

S
Saatchi & Saatchi, 269, 270, 271, 315, 316
Saatchi Charles, 269, 270, 271, 315
Saatchi Maurice, 269, 271, 315
salience, 269
samizdat, 48
samopoczucie, 218, 229, 232, 233
samorealizacja, 233
samo wiadomo , 68
sankiulot, 47
SCAMPER, 139, 159, 160, 161, 163, 165,

299
eliminowanie, 161
modyfikowanie, 160
narz dzia, 160
odwracanie, 161
po czenie, 160
przystosowanie, 160
zamiennik, 160

scenariusz, 23
scenorys, 174
Scott Ridley, 320
Sedaka Neil, 259
seks, 68
sen, 64, 65, 67, 222, 300

faza, 222
NREM, 223
REM, 222

jako ród o inspiracji, 223
na jawie, 65, 142, 224, 300, 303

Senge Peter, 264
sensazione, 108
Sex Pistols, 326
sfumato, 110

Sheldrake Rupert, 77
sie  spo eczno ciowa, 48, 50
skojarzenie, 131
s awa, 41
s ownik wzrokowy, 195
s uch, 32, 67, 88, 109
s uchanie aktywne, 109
smak, 32, 67, 89, 90, 102, 109
Snook Hans, 95
Sokrates, 46, 111, 163
soul bomb, 203
Spiral Dynamics, 74
SQVID, 199, 201
stan

hipnagogiczny, 67
transu, Patrz: trans

stan zasobny, 63, 281, 295
Stone Ruth, 113
Strawi ski Igor, 70, 106
strefa komfortu, 183
stres, 56, 100, 101, 219, 220

chroniczny, 219
optymalny, 220
zapobieganie, 219

strumie  obrazów, 141
styl ycia, 219
sukces, 96
superprodukcja, 23
surrealizm, 69, 70, 101
Sustein Cass, 50
Suzi Blu, 105
Swan Joseph, 116
symbol, 158
synchroniczno , 71, 77
syndrom wypalenia, Patrz: wypalenie
synektyka, 25, 153, 154, 155

definicja, 154
narz dzia, 156
poznanie, 155
przeniesienie, 155, 156
trampolina, 159
wykorzystanie, 155, 159

synestezja, 78
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szaleniec, 57
szcz cie, 226, 229
szpieg, 47

wiadomo , 34, 64, 217, 250
pe na, 65, 66, 84, 136
sensoryczna, 33, 34
stan, 63, 65, 67, 68, 136
stopie , 282
strumie , 106

T
taniec, 44
technika

domu pami ci, 135
pi ciu kroków Younga, 177, 178
pobudzania umys u, 145
poci cia, 137
SCAMPER, Patrz: SCAMPER
strumienia obrazów, Patrz: strumie

obrazów
trzech stron, 106

TED, 284
teoria

heliocentryczna, 302
twórczej inteligencji, 311

Tesla Nikola, 257, 304
test

dziewi ciu kropek, 207
sortowania kart z Wisconsin, 275

Thaler Richard, 50
The Beatles, 86, 102
The Body Shop, 327
The Eagles, 93
Thinkertoys, 161, 162
thin-slicing, 62
tipping point, Patrz: punkt prze omowy
to samo , 54, 55
trans, 135, 136
TRIZ, 95, 154, 187

segmentacja, 187
zasady, 187

Turing Alan, 306, 307
Turner Joseph Mallord William, 105
Twitter, 48
twórczo , Patrz: kreatywno

U
uciekinier, 236
uczucia, 167
uleganie, 73
umiej tno ci, 55
umys , 37, Patrz te : mózg

mapa, Patrz: mapa umys u
nie wiadomy, 64, 69, 136, 179, Patrz

te : pod wiadomo
regeneracja, 222

uwa no , 84, 85, 233, 280

V
van Gogh Vincent, 57
von Oech Roger, 129

W
Wallis Alfred, 277
Wenger Win, 141
Westwood Vivienne, 326
w ch, 32, 67, 89, 102, 108
Whack Pack, 129
whole-body experience, 209
whole-brain thinking, Patrz: my lenie

zintegrowane
widzenie obwodowe, 124
Wight Robin, 158, 178
Wikipedia, 286
Wilson Colin, 58
wizualizacja, 34, 123, 139, 140, 141, 296,

298, 299
afirmacja, Patrz: afirmacja
bogactwo, 225
kreatywna, 140, 142, 143
w sporcie, 140

wska nik
kreatywno ci, Patrz: CI

dla MBTI, Patrz: MBTI-CI
MBTI, Patrz: MBTI
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wspomnienia, 63, 64
wspó zale no , Patrz: my lenie

systemowe
wyobra nia, 82, 111, 206
wyobra niowiec, 100
wypalenie, 55, 56
wywieranie wp ywu, 51
wzorzec, 34

dominacji u ludzi, 182
my lowy, 31

wzrok, 32, 67, 85, 108, 194, 310

Y
York Peter, 266
Young James Webb, 87, 177, 314
YouTube, 285

Z
zabawa, 242
zachowanie, 55
zasada, 55

post pu, 229
zdrowie, 218, 221
Zenona, 190
zespó  l ku uogólnionego, 220
Zespó  ds. Spostrze e  Dotycz cych

Zachowa , Patrz: Behavioural
Insights Team

zgodno , 73
Zimmerman Robert, 325
zjawisko synchroniczno ci, 71
zmys , 32, 33, 67, 77, 85, 102, 109, 238

kinestetyczny, 77, 109
znaczenie, Patrz: salience
Zuckerberg Mark, 257
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