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Rozdziaï 1

Czym zatem jest kreatywnoĂÊ?
W tym rozdziale:
Ź Jakie okolicznoĂci sprzyjajÈ kreatywnoĂci?
Ź Rozbudzenie ciekawoĂci na temat ciekawoĂci
Ź ZgïÚbienie kreatywnych strategii
Ź Czym jest kreatywny stan umysïu?
Ź Wdroĝenie zasad NLP
Ź Jak na nowo rozbudziÊ kreatywnoĂÊ, gdy zaczyna nas opuszczaÊ?

K

reatywnoĂÊ to coĂ, co trudno jest zdefiniowaÊ. W swojej najprostszej formie jest to
akt generowania pomysïów stanowiÈcy fundament doĂwiadczeñ kaĝdego czïowieka.
¥wiat jest peïen róĝnych twórczych aktywnoĂci, dlatego bez wzglÚdu na to, czym siÚ
zajmujesz i co chcesz osiÈgnÈÊ, moĝesz wykorzystaÊ je w swoim ĝyciu. KreatywnoĂÊ
moĝe przybieraÊ róĝne formy, od wymyĂlania skromnych produktów po tworzenie
wielkich projektów, od najprostszego rÚkodzieïa po najwyĝszÈ sztukÚ — nie ma dwóch
osób, które zdefiniowaïyby jÈ dokïadnie w taki sam sposób. WszÚdzie znajdziemy coĂ,
co moĝemy celebrowaÊ.
Jednak kreatywnoĂÊ to coĂ wiÚcej niĝ tylko pasywne uznanie dla tych, którzy wiele
osiÈgnÚli. UrodziïeĂ siÚ jako istota twórcza i masz wszystko, czego potrzebujesz,
ĝeby aktywnie czerpaÊ z obfitoĂci otaczajÈcej CiÚ ze wszystkich stron kreatywnoĂci.
Niektóre sytuacje nieodïÈcznie kojarzÈ siÚ z kreatywnoĂciÈ. W innych nawet nie
zauwaĝamy, ĝe uruchamiane sÈ twórcze procesy myĂlowe. KreatywnoĂÊ jest staïym
elementem naszego myĂlenia. Korzystamy z niej codziennie, czasami Ăwiadomie,
a czasem nie. Gdy przyjrzysz siÚ produktom, z których korzystasz, i rozwiÈzaniom,
które stosujesz, zrozumiesz, ĝe wïaĂnie kreatywnoĂci zawdziÚczamy to, jak wyglÈda
dzisiaj nasz Ăwiat.

KreatywnoĂÊ jest wszÚdzie
Sïowa „kreatywnoĂÊ” i „twórczoĂÊ” nie powinny siÚ kojarzyÊ tylko ze sztukÈ. Ich
przejawem jest kaĝdy przedmiot stworzony przez czïowieka. Zarówno oryginalne
dzieïa sztuki, jak i przedmioty produkowane na masowÈ skalÚ sÈ rezultatem wyobraěni
czïowieka i jego wyjÈtkowej zdolnoĂci do przeksztaïcania myĂli w rzeczywistoĂÊ.
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KreatywnoĂÊ jest w Twoich rÚkach
Ta ksiÈĝka, zarówno w formie tradycyjnej, jak i elek- czÚĂci ruchomych. NiezbÚdnym skïadnikiem byï
tronicznej, jest rezultatem kilku stuleci twórczego równieĝ tusz zrobiony na bazie oleju. PoïÈczenie
rozwoju.
tych elementów daïo Ăwiatu pierwszÈ prasÚ drukarskÈ. To klasyczny przykïad kreatywnego myKilkaset lat temu nie kaĝdy miaï dostÚp do rÚkopi- Ălenia polegajÈcego na poïÈczeniu róĝnych istniejÈsów i obwieszczeñ. Ci, którzy nie byli duchownymi cych rzeczy, aby stworzyÊ coĂ, co jest caïkowicie
ani nie naleĝeli do niewielkiego grona uczonych, oryginalne.
nie mogli siÚ cieszyÊ luksusem czytania. Z czasem
coraz wiÚcej ludzi nabywaïo tÚ umiejÚtnoĂÊ, przez A teraz przejděmy do czasów obecnych i nowoczeco popyt na sïowo pisane wzrósï.
snych drukarni, które sÈ rezultatem wprowadzenia
niezliczonych poprawek do pierwotnego pomysïu
Gdy pojawiï siÚ Gutenberg ze swoim wynalazkiem, i wzbogacenia go o nowe, kreatywne rozwiÈzania.
Ăwiat byï na niego gotowy. Jego prasa drukarska, Trudno sobie wyobraziÊ dzisiejszy Ăwiat bez druku.
którÈ wymyĂliï zupeïnie sam, byïa rezultatem przy- MoĝliwoĂÊ wydawania ksiÈĝek, gazet i czasopism
pïywu inspiracji — Gutenberg wpadï na pomysï, zawdziÚczamy caïym pokoleniom kreatywnych geaby dodaÊ do prasy rolniczej kilka dodatkowych niuszy.

PomyĂl przez chwilÚ o czymĂ, co jest TwojÈ pasjÈ. Moĝe to byÊ jakiĂ sport, przekonanie
albo konkretne zainteresowanie. Zastanów siÚ, dlaczego to coĂ wywoïuje w Tobie
tak silne emocje. Jak bardzo „rzeczywiste” jest dla Ciebie? A teraz cofnij siÚ w czasie
i przypomnij sobie, co zapoczÈtkowaïo tÚ pasjÚ. Jaka Ăcieĝka przywiodïa CiÚ do miejsca,
w którym teraz siÚ znajdujesz? Kto CiÚ zainspirowaï? A kto inspiruje CiÚ teraz?
To wszystko sÈ aspekty kreatywnego myĂlenia, które doprowadziïy do rozwiniÚcia
siÚ Twojej pasji.

Szukanie oczywistych oznak kreatywnoĂci
Gdy oglÈdasz film lub program w telewizji, sïuchasz muzyki albo uĝywasz komputera,
masz bezpoĂredni kontakt z myĂleniem twórczym. Kaĝdy z tych filmów, utworów
i programów komputerowych zaczÈï siÚ od jednego pomysïu. Wielu ludzi ma stycznoĂÊ
tylko z koñcowym produktem — i nie ma w tym nic zïego, poniewaĝ takie wïaĂnie
byïo zamierzenie twórcy.
Warto jednak bardziej zgïÚbiÊ ten temat i zastanowiÊ siÚ nad pochodzeniem poszczególnych
produktów. Niektórzy lubiÈ poznawaÊ procesy powstawania róĝnych przedmiotów.
DziÚki temu majÈ wiÚksze uznanie dla caïego procesu twórczego.
NastÚpnym razem, gdy poczujesz podziw dla jakiegoĂ kreatywnego przedsiÚwziÚcia
— czy to bÚdzie film, piosenka, program, dzieïo sztuki, czy nawet zwykïe dzwoneczki
poruszane przez wiatr albo „ïapacz snów” (indiañski amulet) — spróbuj przeĂledziÊ
caïy proces twórczy, który doprowadziï do jego powstania. Jaki byï pierwotny pomysï?
SkÈd autor mógï czerpaÊ inspiracjÚ? Jak doszïo do tego, ĝe ten produkt czy to dzieïo
przybraïy ostatecznie takÈ formÚ, a nie innÈ? Czy Ty teĝ byïbyĂ w stanie zrobiÊ coĂ
takiego? GdybyĂ chciaï stworzyÊ coĂ podobnego, to od czego musiaïbyĂ zaczÈÊ?
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Przepis na superprodukcjÚ
Hollywood lubi oryginalnoĂÊ, ale tylko do pewnego stopnia. Istnieje pewien rodzaj scenariuszów,
które okreĂla siÚ mianem przepisu na superprodukcjÚ. Ich sekretem jest zestawienie istniejÈcych
juĝ historii i popularnych aktorów z zupeïnie nowÈ
rzeczywistoĂciÈ. Przykïadem moĝe byÊ Park jurajski
(co by byïo, gdybyĂmy mogli sklonowaÊ prehistoryczne gady?), Dzieñ Ăwistaka (co by byïo, gdyby
nagle kaĝdy dzieñ byï taki sam?) czy Planeta maïp
(co by byïo, gdyby maïpy przejÚïy panowanie nad
ludzkoĂciÈ?). Czasami przepis na superprodukcjÚ
polega na poïÈczeniu w jednym filmie konkretnych
aktorów — tak byïo w przypadku filmu Bliěniacy,
w którym tytuïowych bohaterów zagrali Danny
DeVito i Arnold Schwarzenegger.
Po dopracowaniu szczegóïów autor pomysïowego
scenariusza prezentuje go w piÚciu punktach —
od najwaĝniejszego do najmniej istotnego:

9 Oryginalny i wyjÈtkowy ʊ nawet jeĂli treĂÊ

9
9

9
9

scenariusza jest oparta na starych pomysïach,
musi ona zawieraÊ coĂ, czego jeszcze nigdy
nie byïo, jakiĂ niespodziewany splot wydarzeñ.
Atrakcyjny dla publicznoĂci ʊ chodzi o to,
ĝeby przyciÈgnÈÊ do kin jak najwiÚcej widzów.
GïÚbszy sens ʊ musi byÊ jakiĂ szczególny element, który sprawia, ĝe akcja zmierza w okreĂlonym kierunku i widz po obejrzeniu filmu nie
zada pytania: „I co z tego?”.
Oczywisty potencjaï ʊ sam opis filmu musi
zachÚcaÊ do obejrzenia. PodobnÈ treĂÊ bÚdzie
zawieraïa zapowiedě filmu.
Krótki ʊ producenci z Hollywood codziennie
dostajÈ mnóstwo pomysïów na hity, dlatego na
pewno nie skupiÈ siÚ na przydïugim scenariuszu.

Mniej widoczne objawy kreatywnoĂci
Wszystko, co stworzyï czïowiek, powstaïo dziÚki serii zïoĝonych procesów, które
umoĝliwiïy przeksztaïcenie surowych materiaïów w produkt koñcowy. W dzisiejszych
czasach prawie wszystko musi przejĂÊ przez rÚce projektanta.
JeĂli spojrzysz na otaczajÈcy CiÚ Ăwiat Ăwieĝym okiem, wiele przedmiotów codziennego
uĝytku objawi Ci siÚ jako dzieïo geniuszu i innowacji. Nawet najzwyklejsze
i najskromniejsze rzeczy, z których na co dzieñ korzystasz, sÈ rezultatem twórczego
myĂlenia. KtoĂ to wymyĂliï, a potem narysowaï projekt. A jeĂli produkt powstaï
w fabryce, to najpierw ktoĂ musiaï stworzyÊ jego wzór, póěniej formÚ, a na koñcu
wszystkie elementy produktu zostaïy starannie poïÈczone.
Zwykïy jednorazowy dïugopis na pierwszy rzut oka moĝe nie wydawaÊ siÚ przejawem
kreatywnoĂci, ale w rzeczywistoĂci jest to maïe arcydzieïo. Aby mógï powstaÊ, ktoĂ
musiaï wymyĂliÊ zupeïnie nowy sposób dziaïania piór. Potem trzeba byïo szczegóïowo
zaprojektowaÊ wszystkie elementy. W fabryce wyprodukowano kaĝdy z tych elementów,
zachowujÈc przy tym duĝÈ precyzjÚ, tak aby nakrÚtka nie spadaïa z dïugopisu, a mechanizm
wïÈczania dziaïaï jak naleĝy. A to tylko zwykïy, tani dïugopis!
Spójrz Ăwieĝym okiem na jakiĂ znany przedmiot. Niech to bÚdzie coĂ, z czego codziennie
korzystasz. Przyjrzyj siÚ tej rzeczy, jakbyĂ byï przybyszem z innej planety i widziaï jÈ
po raz pierwszy. Zbadaj jÈ za pomocÈ wszystkich swoich zmysïów. Jaka jest w dotyku?
Jak pachnie? Albo nawet — jak smakuje? Jakie děwiÚki wydaje? Nie martw siÚ, jeĂli
dany przedmiot z zaïoĝenia „nie ma mieÊ” zapachu ani smaku. PamiÚtaj, ĝe wiele osób
lubi smak plastiku albo zapach nowego samochodu. A teraz dokïadnie ten przedmiot
obejrzyj. Sprawdě, z czego zostaï zrobiony, jaki ma ksztaït i kontury. PomyĂl, jakie
procesy trzeba byïo przeprowadziÊ, ĝebyĂ mógï w tej chwili oglÈdaÊ gotowy produkt.
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Projektanci tacy jak sir Jonathan Ive, autor wielu produktów Apple’a, i sir James Dyson,
pomysïodawca innowacyjnego odkurzacza, nie skupiajÈ siÚ wyïÈcznie na tworzeniu
nowych, ciekawych projektów. Duĝo czasu poĂwiÚcajÈ na badanie materiaïów. ChcÈ
sprawdziÊ, czy sÈ mocne, jakie sÈ w dotyku, jak wyglÈdajÈ i jak szybko siÚ zuĝywajÈ.
Te wszystkie cechy danego surowca majÈ wpïyw na proces projektowania i decydujÈ
w sposób bezpoĂredni lub poĂredni o ostatecznym ksztaïcie produktu koñcowego.

Znalezienie ciekawych sposobów
na zaspokojenie ciekawoĂci
CiekawoĂÊ jest integralnÈ cechÈ kreatywnego myĂlenia, choÊ wiÈĝe siÚ z tym kilka
oczywistych paradoksów. Wiele narzÚdzi i technik uĝywanych do pobudzania kreatywnego
myĂlenia jest sprzecznych z intuicjÈ, ale mimo to przynoszÈ fantastyczne rezultaty,
poniewaĝ dziÚki nim odkrywamy rozwiÈzania, które wykraczajÈ poza zwykïe konwencje.
Kreatywne myĂlenie zachÚca do tego, ĝeby spojrzeÊ na Ăwiat Ăwieĝym okiem i tolerowaÊ
dwuznacznoĂci nawet wtedy, gdy zabiorÈ CiÚ w niezwykïe, nieoczekiwane miejsce.
Wzorce myĂlenia konwencjonalnego sÈ zazwyczaj logiczne i ustrukturyzowane. Z kolei
wzorce myĂlenia twórczego sÈ duĝo bardziej elastyczne. Wiele narzÚdzi i technik majÈcych
na celu pobudziÊ nas do kreatywnego myĂlenia jest zaprojektowanych w taki sposób,
aby zachÚcaÊ do uruchomienia wyobraěni, pójĂcia okrÚĝnÈ drogÈ i kwestionowania
tego, co zostaïo wczeĂniej ustalone.
Kreatywne myĂlenie zachÚca do tego, aby byÊ ciekawym — spojrzeÊ na Ăwiat w inny
sposób i zauwaĝyÊ rzeczy, których wczeĂniej nie widzieliĂmy. JednoczeĂnie zachÚca
do tolerowania ciekawoĂci, czyli akceptowania dwuznacznoĂci i paradoksów.

Pogodzenie paradoksów i kontrastów
Kilka technik rozbudzania kreatywnego myĂlenia skupia siÚ na koncepcji paradoksu
i kaĝe nam Ăwiadomie podwaĝaÊ ustalone zasady poprzez stosowanie absurdalnych
lub sprzecznych obserwacji (np. mówiÈc: „To prawdziwe stwierdzenie jest faïszywe”).
To skuteczny sposób na to, ĝeby otworzyÊ umysï na nowe moĝliwoĂci. Przypomnij
sobie, jak Biaïa Królowa z Alicji po drugiej stronie lustra powiedziaïa dziewczynce, ĝe gdy
byïa mïoda, potrafiïa „wymyĂliÊ szeĂÊ niemoĝliwych rzeczy jeszcze przed Ăniadaniem”.
ByÊ moĝe teraz lepiej rozumiesz, jakie moĝliwoĂci niesie ze sobÈ kreatywna zabawa
z paradoksami.
Innym klasycznym sposobem na wïÈczenie kreatywnego myĂlenia jest zestawienie
róĝnych lub sprzecznych ze sobÈ pomysïów. Takie dziaïania zazwyczaj wywoïujÈ duĝo
Ămiechu (zwïaszcza gdy puĂcimy wodze wyobraěni) — przykïadem mogÈ byÊ ĝarty
zaczynajÈce siÚ od sïów: „Wchodzi koñ do baru i mówi…”. W tym krótkim wstÚpie
zderza siÚ kilka róĝnych pomysïów, choÊ nawet nie doszliĂmy jeszcze do puenty. Konie
zazwyczaj nie wchodzÈ do barów i na pewno nie umiejÈ mówiÊ, ale ten robi jedno
i drugie. Dodatkowo z treĂci zdania moĝemy wywnioskowaÊ, ĝe barman wcale nie jest
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tym zdziwiony. A my jeszcze nawet nie wiemy, co takiego powie ten koñ. To samo siÚ
dzieje z kreatywnymi pomysïami: wiele z nich jest wïaĂnie rezultatem procesu tworzenia
nieoczekiwanych zestawieñ.
Innym przykïadem ciekawego zestawienia (a jednoczeĂnie dowodem na to, ĝe nawet
fizycy umiejÈ myĂleÊ kreatywnie!) jest mechanika kwantowa — nauka peïna
nieprawdopodobnych, a nawet niewiarygodnych zderzeñ róĝnych pojÚÊ. Czy obiekt
moĝe byÊ jednoczeĂnie czÈstkÈ i falÈ? Fizycy przeprowadzili przekonujÈce eksperymenty,
które dowiodïy, ĝe teoretycznie jest to moĝliwe. Co wiÚcej, moĝna to zaobserwowaÊ
w czasie rzeczywistym. Czarne dziury i ciemna materia to tylko dwa kolejne dowody
na to, ĝe ĝyjemy w Ăwiecie, który bardzo przypomina ten z ksiÈĝki Alicja po drugiej
stronie lustra.

PoïÈczenie znanego z nieznanym
Kreatywne myĂlenie jest czÚsto rezultatem poïÈczenia znanego z nieznanym. Sam twórca
synektyki, popularnej metody myĂlenia twórczego, opisaï swoje dziaïania w ten sposób:
„Sprawiam, ĝe znane staje siÚ nieznane, a nieznane — znane”.
Inna klasyczna definicja procesu twórczego to „skojarzenie ze sobÈ dwóch róĝnych idei”.
PoïÈczenie dwóch pomysïów, zwïaszcza gdy wydajÈ siÚ zupeïnie niepowiÈzane ze sobÈ,
to kolejna skuteczna metoda pobudzajÈca do kreatywnego myĂlenia. Niektórzy naukowcy
twierdzÈ, ĝe nie ma czegoĂ takiego jak nowe pomysïy — sÈ tylko róĝne kombinacje
tych, które juĝ istniejÈ. Ta teoria jednak nie sprawdza siÚ w przypadku wyjÈtkowych
chwil oĂlepiajÈcej inspiracji, które sÈ rzadkie, ale siÚ zdarzajÈ.
Moĝesz sprawiÊ, aby znana rzecz staïa siÚ dla Ciebie nieznana — po prostu udawaj,
ĝe po raz pierwszy w ĝyciu stykasz siÚ z jakimĂ przedmiotem lub jakÈĂ koncepcjÈ.
Niech to bÚdzie coĂ, co jest czÚĂciÈ Twojego zwykïego ĝycia — coĂ, nad czym nigdy
siÚ szczególnie nie zastanawiasz. A teraz wyobraě sobie, ĝe ta rzecz pojawiïa siÚ nagle
przed TobÈ, zupeïnie znikÈd. Moĝesz udawaÊ, ĝe jesteĂ Marsjaninem, który przed
chwilÈ wylÈdowaï na Ziemi i nie ma ĝadnej wiedzy na temat naszej kultury. Zadawaj
takie pytania jak: „Co to jest?”, „Jak to dziaïa?”, „I co jeszcze…?”. Spróbuj zaskoczyÊ
sam siebie.
A teraz odwróÊmy sytuacjÚ: spraw, aby nieznana rzecz staïa siÚ dla Ciebie znana.
W tym celu postaw siÚ na miejscu kogoĂ, kto uĝywa danego przedmiotu codziennie.
Wyobraěmy sobie, ĝe odwiedzasz nieznane miejsce — warsztat lub kuchniÚ, w której
nigdy nie byïeĂ, albo nowy sklep. Wchodzisz do Ărodka po raz pierwszy w ĝyciu.
To doskonaïa okazja, ĝeby siÚ zabawiÊ w tÚ grÚ. Spróbuj natychmiast odkryÊ to miejsce,
tak jakbyĂ bywaï tu codziennie (moĝesz wymyĂlaÊ róĝne zastosowania nieznanych
przedmiotów, nawet takie, które mogÈ byÊ niezgodne z tym, do czego one naprawdÚ
one sïuĝÈ — wtedy zabawa bÚdzie jeszcze lepsza!).
ZnajomoĂÊ danej rzeczy moĝe prowadziÊ do jej lekcewaĝenia. Oto przykïad: dopóki
nie wprowadzono hodowli ryb, ïosoĂ byï traktowany na równi z kawiorem — jako
poĝÈdany, ale bardzo rzadki luksusowy towar. Póěniej jednak to siÚ zmieniïo. Sytuacja
odwróciïa siÚ tak bardzo, ĝe któregoĂ dnia szkoccy pracownicy królowej Wiktorii
ogïosili bunt i zaĝÈdali zmiany diety, poniewaĝ zbyt czÚsto byli karmieni ïososiem.
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Splecenie namacalnego z nieuchwytnym
Czasami kreatywnoĂÊ spada na Ciebie jak grom z jasnego nieba. W takich chwilach
czujesz, ĝe dzieje siÚ coĂ waĝnego. Masz wraĝenie, ĝe nowy pomysï albo sposób
rozwiÈzania jakiegoĂ problemu nagle wpada Ci do gïowy — gotowy, uksztaïtowany,
niemalĝe namacalny. Niektóre twórcze jednostki ĝyjÈ tylko po to, aby doĂwiadczaÊ
takich chwil. Jednak czÚsto siÚ zdarza, ĝe kreatywne myĂlenie pozostawia nas
„na krawÚdzi”, nie dajÈc nam ĝadnego gotowego rozwiÈzania i nie wskazujÈc nawet
kierunku, w którym powinniĂmy dalej zmierzaÊ. Nie martw siÚ tym, poniewaĝ
w tej ksiÈĝce znajdziesz mnóstwo podpowiedzi i wskazówek, które pomogÈ Ci
dotrzeÊ do Twojego kreatywnego celu.

DoĂwiadczanie tego, co kusi,
i tego, co przeraĝa
Wielu ludzi czuje nieodparty pociÈg do kreatywnoĂci. UwielbiajÈ doĂwiadczaÊ owoców
kreatywnoĂci, czy to pod postaciÈ filmów, muzyki czy sztuki, i aktywnie poszukujÈ
miejsc, w których kwitnie twórczoĂÊ. Niektórzy z nich lubiÈ zakasaÊ rÚkawy i wziÈÊ
czynny udziaï w procesie twórczym, zarówno w pracy, jak i w ĝyciu osobistym.
JeĂli naleĝysz do tej grupy, to masz duĝÈ przewagÚ nad resztÈ, poniewaĝ kreatywnoĂÊ
generuje pozytywnÈ energiÚ.
Jednak sïowa „kreatywnoĂÊ” i „twórczoĂÊ” wywoïujÈ dyskomfort u wielu ludzi. SÈdzÈ
oni, ĝe proces twórczy jest nuĝÈcy, i nie chcÈ w nim uczestniczyÊ. MówiÈ: „Nie znam
siÚ za bardzo na sztuce, ale wiem, co lubiÚ”, próbujÈc w jakiĂ sposób obroniÊ siÚ przed
nowymi doĂwiadczeniami. To zïe podejĂcie, poniewaĝ otwarcie siÚ na nowoĂÊ jest
jednym z najbogatszych i najbardziej satysfakcjonujÈcych przeĝyÊ, jakie moĝemy sobie
wyobraziÊ.
JeĂli sïowo „kreatywnoĂÊ” budzi w Tobie negatywne skojarzenia, spróbuj spojrzeÊ
na nie z zupeïnie innej perspektywy. OglÈdajÈc albo sïuchajÈc dzieïa artysty, spróbuj
zajrzeÊ pod jego powierzchniÚ. Zamiast poddawaÊ siÚ (bo czujesz, ĝe tego „nie
rozumiesz”), poĂwiÚÊ trochÚ czasu na to, ĝeby popatrzeÊ na dzieïo oczami artysty
albo kogoĂ, kto lubi ten konkretny styl. Ta metoda nie zawsze przynosi rezultaty,
ale czasami dziÚki niej moĝesz odkryÊ coĂ nieoczekiwanego. ByÊ moĝe otworzÈ siÚ
przed TobÈ caïkiem nowe drzwi.
JeĂli czujesz, ĝe nie jesteĂ szczególnie kreatywnÈ osobÈ, w tej ksiÈĝce znajdziesz mnóstwo
porad, które pomogÈ Ci zmieniÊ nastawienie i odkryÊ bogate ěródïo kreatywnoĂci,
abyĂ mógï z niego czerpaÊ bez koñca. A gdy juĝ tego posmakujesz, moĝe siÚ okazaÊ,
ĝe bÚdzie tak samo jak z jedzeniem czekolady — wciÈĝ bÚdziesz sobie powtarzaÊ:
„Jeszcze tylko jeden kawaïek”. Kreatywne myĂlenie to wiÚcej — wiÚcej wszystkiego.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 1: Czym zatem jest kreatywnoĂÊ?

27

Zastosowanie strategii, które pomogÈ Ci
przetrwaÊ w kreatywnym Ăwiecie
KreatywnoĂÊ to po czÚĂci umiejÚtnoĂÊ adaptacji. Kaĝda zmiana sytuacji wymaga, aby
spojrzeÊ na Ăwiat z innej perspektywy. Upieranie siÚ przy starych nawykach i zachowaniach
w obliczu nowej sytuacji moĝe wywoïaÊ frustracjÚ i zwiÚkszyÊ poziom odczuwanego stresu.
Wydarzenia zewnÚtrzne mogÈ wywoïaÊ potrzebÚ kreatywnych dziaïañ. Czasami
okolicznoĂci wymagajÈ od nas szybkiej zmiany. Dzieje siÚ coĂ nieoczekiwanego
i nagle musimy wzmóc wysiïki albo zupeïnie zmieniÊ swoje zachowanie. W takich
okolicznoĂciach uruchamia siÚ nasza naturalna kreatywnoĂÊ, dostarczajÈc nam
niezbÚdnych boděców do wykonania trudnego zadania. Warto wtedy odwoïaÊ siÚ
do narzÚdzi i technik (takich jak te, które poznasz w rozdziaïach 6., 7. i 8.), poniewaĝ
mogÈ one bardzo Ci pomóc w trudnych chwilach.
Czasami czïowiek czuje wewnÚtrznÈ chÚÊ tworzenia. Ta potrzeba moĝe byÊ rezultatem
stopniowego narastania presji (tak jak gotujÈca siÚ woda, która powoli wchodzi w stan
wrzenia).
Zarówno czynniki zewnÚtrzne, jak i wewnÚtrzna potrzeba mogÈ obudziÊ w Tobie
ducha kreatywnoĂci. Typowy dla tych sytuacji stan podwyĝszonej czujnoĂci to zazwyczaj
wystarczajÈcy bodziec do tego, aby wïÈczyÊ kreatywne myĂlenie.

NaĂladowanie bawiÈcych siÚ dzieci
Dzieci nie majÈ problemu z porzuceniem starych zachowañ i przekonañ na rzecz nowych.
To dlatego miÚdzy innymi z takÈ ïatwoĂciÈ uczÈ siÚ nowych technologii. Gdy widzÈ
jakÈĂ grÚ elektronicznÈ, po prostu wypróbowujÈ róĝne opcje tak dïugo, aĝ uda im siÚ
osiÈgnÈÊ poĝÈdany efekt.
Dzieci nie zakïadajÈ z góry, ĝe nie wiedzÈ, jak coĂ zrobiÊ — one jeszcze tego nie wiedzÈ.
¿yjÈ w Ăwiecie, w którym wiele rzeczy jest im nieznanych, dlatego nowa gra jest po
prostu kolejnÈ zagadkÈ, którÈ naleĝy rozwiÈzaÊ. Spróbuj czasami wziÈÊ z nich przykïad.
Jest to Ăwietna metoda na rozbudzenie kreatywnego myĂlenia.
DoroĂli zazwyczaj majÈ wiÚkszy problem z przystosowaniem siÚ do nowej sytuacji niĝ
dzieci i z wiÚkszym uporem trwajÈ przy rozwiÈzaniach, które nie dziaïajÈ. Jest takie
powiedzenie, ĝe robienie tego samego i oczekiwanie odmiennych rezultatów to droga
do szaleñstwa. Prawdopodobnie nieraz widziaïeĂ, jak ktoĂ zawziÚcie powtarzaï jakÈĂ
czynnoĂÊ, mimo ĝe ta nie przynosiïa poĝÈdanego efektu, nieraz nawet to komentujÈc:
— CiÈgle wkïadam ten klucz do zamka, ale nie mogÚ otworzyÊ drzwi!
— Moĝe to nie ten klucz? — podpowiadasz mu.
— Ale ja ciÈgle próbujÚ i nic siÚ nie dzieje!
— A próbowaïeĂ wïoĝyÊ go odwrotnie?
Dïuga cisza.
— Ach.
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KreatywnoĂÊ jest potrzebÈ, a nie luksusem
Mimo tego, co twierdzÈ niektórzy ultraracjonalni myĂliciele, kreatywnoĂÊ jest
integralnÈ czÚĂciÈ naszego ĝycia. Zarówno w ĝyciu zawodowym, jak i osobistym
napotykamy problemy, które wymagajÈ od nas czegoĂ wiÚcej niĝ tylko chïodnej,
logicznej analizy:

9 To jest doĂÊ trudne — czy jest jakiĂ lepszy sposób, ĝeby to zrobiÊ?
9 Potrzebujemy czegoĂ nowego — jak to wymyĂliÊ?
9 To skomplikowany problem — jak siÚ z nim uporaÊ?
Otworzenie siÚ na wïasnÈ kreatywnoĂÊ to pierwszy krok do rozwiÈzania tego typu
problemów.

Wspaniaïy nowy Ăwiat?
¿ycie bez kreatywnoĂci byïoby niewyobraĝalnie nudne i monotonne. Jednym z (wielu)
powodów upadku wschodnich Niemiec w 1989 roku byï jaskrawy kontrast miÚdzy
wschodnim a zachodnim Berlinem. Po jednej stronie muru berliñskiego ĝyïo
spoïeczeñstwo konsumpcyjne, które swobodnie cieszyïo siÚ korzyĂciami kreatywnej
kultury wolnoĂci, podczas gdy po drugiej stronie w sklepach ciÈgle brakowaïo
produktów, kolejki byïy codziennÈ rzeczywistoĂciÈ, a wiÚkszoĂÊ podstawowych dóbr
konsumpcyjnych byïa niedostÚpna. Co wiÚcej, po wschodniej stronie muru kreatywnoĂÊ
byïa surowo tÚpiona, a kaĝdy artysta byï uwaĝany za potencjalnego opozycjonistÚ.
NiesprzyjajÈce warunki panujÈce w Niemczech wschodnich byïy powodem wielu
ĝartów na temat braku zaufania komunistów do procesu edukacji. Jeden z nich brzmiaï:
— Ilu funkcjonariuszy Stasi (sïuĝba bezpieczeñstwa) potrzeba, ĝeby dokonaÊ
aresztowania?
— Dwóch. Jeden do wypisywania nakazu aresztowania, a drugi do pilnowania
intelektualisty.

BÈdě innowacyjny albo umrzyj
JednÈ z miar komercyjnego sukcesu jest ciÈgïa innowacja. Wielu ekspertów uwaĝa,
ĝe jest to najwaĝniejszy czynnik warunkujÈcy dïugofalowy sukces w biznesie.
W dzisiejszych czasach jest to widoczne bardziej niĝ kiedykolwiek: firmy, które nie
sÈ w stanie przeĂcignÈÊ innych (albo przynajmniej dorównaÊ im kroku), sÈ skazane
na poraĝkÚ.
W ciÈgu ostatnich dwóch dziesiÚcioleci kreatywne myĂlenie zyskaïo na znaczeniu
i przestaïo byÊ wreszcie traktowane jako drugorzÚdna korzyĂÊ. Obecnie wiÚkszoĂÊ
liderów zdaje sobie sprawÚ, ĝe kreatywne myĂlenie nie jest luksusem, z którego moĝna
korzystaÊ od czasu do czasu, lecz integralnÈ czÚĂciÈ kaĝdego procesu biznesowego.
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KreatywnoĂÊ jako siïa napÚdowa
Bez wzglÚdu na to, czy osobiĂcie bierzesz udziaï w procesach twórczych, czy tylko
czerpiesz korzyĂci z ich rezultatów, kreatywnoĂÊ wzbogaca Twoje ĝycie. Wiele rzeczy
nie byïoby dzisiaj moĝliwych, gdyby nie szereg innowacji, które doprowadziïy do
powstania produktów uïatwiajÈcych nam ĝycie.
Co jakiĂ czas moĝna obejrzeÊ w telewizji filmy dokumentalne o tym, jak wyglÈdaïo
ĝycie 10, 20 albo 50 lat temu. PomijajÈc juĝ to, jak dziwaczne i starodawne wydaje nam
siÚ to, co widzimy, warto spojrzeÊ na tÚ sytuacjÚ z dalszej perspektywy i uĂwiadomiÊ
sobie, jak bardzo innowacja wpïywa na tempo wprowadzania zmian na Ăwiecie. Jeszcze
kilka lat temu telewizory miaïy postaÊ wielkich, ciÚĝkich pudeï, muzykÚ puszczaïo siÚ
z pïyt winylowych, a programy nagrywaliĂmy na niskiej jakoĂci taĂmach wideo. A jeszcze
wczeĂniej telewizja byïa czarno-biaïa i miaïa tylko kilka kanaïów, a nagrywanie
programów w ogóle nie byïo moĝliwe. ¥ledzÈc historiÚ róĝnych dóbr konsumpcyjnych,
moĝemy lepiej zrozumieÊ drogÚ, jakÈ przeszliĂmy w ostatnich latach dziÚki wielu
kreatywnym wynalazcom.
Zrób krótkÈ podróĝ do przeszïoĂci i wyobraě sobie, ĝe wszystkie nowoczesne sprzÚty
w Twoim domu lub biurze zostaïy zastÈpione produktami sprzed 10 albo 20 lat.
Zastanów siÚ, czy majÈc dzisiejszÈ wiedzÚ, chciaïbyĂ ich teraz uĝywaÊ.

PrzyjÚcie kreatywnego nastawienia
Czy jesteĂ kreatywny? Równie dobrze mógïbym CiÚ zapytaÊ, czy jesteĂ zdrowy.
WiÚkszoĂÊ ludzi czuje siÚ zdrowa, ale nie zastanawia siÚ nad tym, poniewaĝ jest to ich
naturalny stan.
JeĂli naleĝysz do osób, które czujÈ, ĝe sÈ kreatywne, to moĝesz nazwaÊ siÚ szczÚĂciarzem.
Masz duĝÈ przewagÚ nad innymi. Wiele naukowych badañ dowiodïo, ĝe kreatywnoĂÊ
przynosi najlepsze rezultaty, gdy dana osoba wierzy, iĝ posiada tÚ cechÚ.
Jeĝeli natomiast postrzegasz siebie inaczej i zupeïnie nie czujesz siÚ „twórcÈ”, nie przejmuj
siÚ. Napisaïem tÚ ksiÈĝkÚ wïaĂnie po to, ĝeby Ci pokazaÊ, ĝe naprawdÚ jesteĂ kreatywnÈ
osobÈ, i pomóc Ci rozwinÈÊ tÚ umiejÚtnoĂÊ w Twoim ĝyciu.

RozbieĝnoĂci i zbieĝnoĂci
KreatywnoĂÊ to nasz naturalny stan. Ludzie majÈ róĝne „stany odpoczynku”, w trakcie
których wïÈcza siÚ u nich myĂlenie twórcze. W duĝym stopniu zaleĝy to od ich
osobowoĂci. Niektóre temperamenty znajdujÈ siÚ w ciÈgïym stanie wysokiej kreatywnoĂci
i wciÈĝ tryskajÈ nowymi pomysïami. Osoby, które znajdujÈ siÚ na drugim koñcu skali,
potrzebujÈ sporo czasu, ĝeby siÚ rozkrÚciÊ. Pierwszy styl myĂlenia nazywa siÚ rozbieĝnym
(dywergencyjnym), a drugi zbieĝnym (konwergencyjnym).
Jednym z najprostszych sposobów na pokazanie róĝnicy miÚdzy myĂleniem rozbieĝnym
a zbieĝnym jest Êwiczenie, które polega na wymyĂleniu moĝliwie jak najwiÚkszej liczby
zastosowañ cegïy w okreĂlonym czasie. Dla niektórych to Êwiczenie jest trudne — cegïa
to po prostu cegïa, i tyle. Jednak inni potrafiÈ spojrzeÊ na ten sam przedmiot w zupeïnie
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innym Ăwietle: widzÈ w nim broñ, przycisk do papieru, ozdobÚ itd. Na ekstremalnym
koñcu tej skali znajdujÈ siÚ osoby, które potrafiÈ bez koñca podawaÊ nowe moĝliwoĂci,
bawiÈc siÚ pytaniami „Co, jeĂli…?”. Co, jeĂli byïaby zrobiona z czegoĂ innego, byïaby
tak duĝa jak autobus lub tak maïa jak atom albo byïaby lekka jak piórko? I tak dalej.
Gdy eksperyment ten jest przeprowadzany na duĝej grupie badanych, moĝna
zaobserwowaÊ staïy rozkïad normalny — grupy osób znajdujÈcych siÚ na obu krañcach
skali (tych, które nie potrafiÈ prawie nic wymyĂliÊ, i tych, które wciÈĝ podajÈ nowe
rozwiÈzania) sÈ stosunkowo maïe, natomiast wiÚkszoĂÊ ludzi plasuje siÚ poĂrodku,
podajÈc od oĂmiu do dwudziestu zastosowañ cegïy.

MyĂlenie rozbieĝne
Osoby prezentujÈce rozbieĝny styl myĂlenia wciÈĝ majÈ mnóstwo pomysïów, nawet
w sytuacjach, które, wydawaïoby siÚ, dajÈ niewielkie pole do popisu. Nie martwiÈ
siÚ one zbytnio takimi kwestiami, jak jakoĂÊ czy spójnoĂÊ, i zazwyczaj nie cenzurujÈ
swoich myĂli. Nie lubiÈ, gdy ktoĂ im przeszkadza w procesie twórczym, nawet jeĂli ich
pomysïy mogÈ siÚ wydawaÊ dziwaczne lub oburzajÈce. To nie jest dla nich waĝne,
poniewaĝ póěniej, gdy skoñczÈ swojÈ burzÚ mózgu, wybiorÈ tylko najlepsze rozwiÈzania
i starannie je dopracujÈ.
JeĂli prezentujesz myĂlenie rozbieĝne, to prawdopodobnie dostrzegasz w swoim otoczeniu
wiele ciekawych rzeczy, zarówno maïych, jak i duĝych. Lubisz zadawaÊ duĝo pytañ,
nawet takich, które innym wydajÈ siÚ trywialne, oczywiste lub wstydliwe. Umiesz
równieĝ dostrzec zabawne aspekty róĝnych przedmiotów, a absurdy budzÈ w Tobie
wesoïoĂÊ, a nie niepokój.

MyĂlenie zbieĝne
Osoby prezentujÈce zbieĝny styl myĂlenia osiÈgajÈ gorsze wyniki w Êwiczeniach, które
wymagajÈ szybkiego generowania pomysïów. Ich sposób myĂlenia moĝna okreĂliÊ jako
ewolucyjny — najlepsze pomysïy powstajÈ po dïuĝszym czasie, na skutek przemyĂlanego
procesu. To wcale nie znaczy, ĝe sÈ mniej kreatywne niĝ te, które majÈ rozbieĝny styl
myĂlenia. Po prostu zupeïnie inaczej podchodzÈ do tego samego zadania.
JeĂli typowe jest dla Ciebie myĂlenie zbieĝne, to podchodzisz do wszystkich zadañ w taki
sam sposób — równieĝ tych, w których trzeba wykazaÊ siÚ kreatywnoĂciÈ. ByÊ moĝe
czasami czujesz namiastkÚ inspiracji, ale zazwyczaj konsekwentnie podÈĝasz w kierunku
realizacji swoich celów. Gdy masz do wykonania zadanie takie jak wymyĂlenie róĝnych
zastosowañ cegïy, prawdopodobnie nie potrafisz podaÊ wielu odpowiedzi w ciÈgu kilku
minut, ale póěniej, po zakoñczeniu zadania, bez trudu nadrabiasz te straty.

Burza na horyzoncie
Kaĝdy czïowiek ma swój sposób na wïÈczenie kreatywnego myĂlenia. Z tej ksiÈĝki
moĝesz siÚ nauczyÊ wielu technik i procesów, które pomogÈ Ci rozwinÈÊ tÚ umiejÚtnoĂÊ.
Problemy pojawiajÈ siÚ wtedy, gdy musimy pracowaÊ w grupie — na przykïad
przeprowadziÊ sesjÚ burzy mózgów, w trakcie której wszyscy bÚdÈ wykonywaÊ to samo
zadanie w tym samym czasie. W takich sytuacjach zazwyczaj dominujÈ osoby prezentujÈce
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myĂlenie rozbieĝne, poniewaĝ im najïatwiej wychodzi wymyĂlanie nowych pomysïów
(mimo ĝe czÚĂÊ z nich jest nietrafiona albo maïo sensowna).
Niedawno przeprowadzono badania, które rzuciïy nowe Ăwiatïo na zagadnienie
generowania pomysïów. Na ich podstawie stwierdzono, ĝe tradycyjne metody
przeprowadzania burzy mózgów przynoszÈ gorsze rezultaty niĝ indywidualne sesje
albo struktury mieszane, w których ïÈczy siÚ zajÚcia grupowe z indywidualnymi.
WiÚcej na ten temat powiem w rozdziale 7.
Warto równieĝ zauwaĝyÊ, ĝe niektóre z tradycyjnych zasad przeprowadzania burzy
mózgów (dotyczÈ one takĝe innych metod generowania pomysïów) zakazujÈ
krytykowania czy wygïaszania negatywnych uwag. Najnowsze badania wykazaïy
jednak, ĝe atmosfera zdrowej debaty, w której uczestnicy mogÈ swobodnie komentowaÊ
pomysïy innych, przynosi lepsze rezultaty w procesie kreatywnego myĂlenia.
Wniosek zatem jest taki, ĝe w kreatywnym myĂleniu zawsze warto kwestionowaÊ
zaïoĝenia — nawet te, które dotyczÈ samego kreatywnego myĂlenia!

Pasywny fizycznie, ale aktywny umysïowo
Dobrym punktem wyjĂcia do rozpoczÚcia procesu kreatywnego myĂlenia jest osiÈgniÚcie
stanu caïkowitego relaksu. Przy dzisiejszym szybkim tempie ĝycia zbyt ïatwo jest wpaĂÊ
w spiralÚ „zajÚtoĂci”. Nawet gdy próbujemy siÚ wykazaÊ kreatywnoĂciÈ przy rozwiÈzywaniu
jakiegoĂ trudnego zadania, czÚsto czujemy pokusÚ, aby biec na oĂlep przed siebie.
Niestety mózg nie dziaïa w ten sposób.
Gdy otrzymujesz nowe informacje, to szybko je przyswajasz, a Twój mózg je zapisuje.
Ten system poznawczy Ăwietnie siÚ sprawdza w przypadku prostych, logicznych
dziaïañ: kiedy masz problem, po prostu zaglÈdasz do odpowiedniej szufladki w mózgu,
wyjmujesz informacjÚ i gotowe. (To dlatego tyle starszych teorii na temat funkcjonowania
mózgu skupia siÚ na takich kwestiach jak mechanika dziaïania czy zdolnoĂci obliczeniowe).
Jednak kreatywne myĂlenie wymaga zastosowania nieco innego procesu poznawczego,
który jest nieco bardziej skomplikowany.

Aktywny fizycznie i czujny umysïowo
Podobnie jak w przypadku wielu innych aspektów procesu twórczego, istnieje kilka
zupeïnie róĝnych sposobów na wïÈczenie kreatywnego myĂlenia. To wïaĂnie teraz
musisz pokazaÊ swojÈ tolerancjÚ dla dwuznacznoĂci!
Aby osiÈgnÈÊ stan aktywnoĂci, moĝesz zamiast rozluěniaÊ swoje ciaïo (zobacz ramkÚ
niĝej ʊ „WyïÈcz siÚ, aby siÚ dostroiÊ”) wykonaÊ Êwiczenia fizyczne. Wielu ludzi
potwierdza, ĝe aktywnoĂÊ fizyczna pomaga im uwolniÊ siÚ od tradycyjnych wzorców
myĂlowych. Co wiÚcej, wielu zawodowych sportowców traktuje swoje treningi jako
swoistÈ medytacjÚ. Oznacza to, ĝe aktywnoĂÊ fizyczna moĝe przynieĂÊ taki sam rezultat
jak medytacja.
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WyïÈcz siÚ, aby siÚ dostroiÊ
Wspaniaïym sposobem na otwarcie umysïu jest
caïkowite rozluěnienie ciaïa. Moĝesz zastosowaÊ
tÚ metodÚ za kaĝdym razem, gdy zechcesz szybko
i bez trudu osiÈgnÈÊ stan, w którym bÚdziesz chïonÈÊ wszystkie informacje z zewnÈtrz. Im czÚĂciej
bÚdziesz jÈ praktykowaÊ, tym ïatwiej bÚdzie Ci
osiÈgnÈÊ ten stan. W podobny sposób przygotowujemy siÚ do medytowania, dlatego warto siÚ
nauczyÊ tej metody i stosowaÊ jÈ za kaĝdym razem,
gdy chcemy siÚ zrelaksowaÊ.
UsiÈdě wygodnie i oprzyj dïonie na udach, a stopy
na podïodze. Zamknij oczy i delikatnie zïÈcz ze sobÈ
kciuk i Ărodkowy palec w obu dïoniach. Zachowaj
tÚ pozycjÚ do koñca sesji. (Za chwilÚ dowiesz siÚ,
dlaczego). Teraz rozluěnij ciaïo, od gïowy aĝ po
czubki palców.

9 Najpierw skup siÚ na gïowie. Delikatnie oprzyj
jÈ na miÚĂniach karku. Poczuj, jak wygodnie
spoczywa na Twojej szyi.

9 Rozluěnij oczy. (Moĝesz na chwilÚ je otworzyÊ

i zamknÈÊ, aby upewniÊ siÚ, ĝe jest Ci wygodnie).
9 Rozluěnij szczÚkÚ i kark.
9 Napnij i rozluěnij ramiona, aby upewniÊ siÚ, ĝe
te miÚĂnie nie odczuwajÈ ĝadnego napiÚcia.
9 PrzenieĂ uczucie rozluěnienia na caïe rÚce, od
ramion przez przedramiona aĝ po dïonie. Poczuj, ĝe Twoje kciuki i Ărodkowe palce stykajÈ
siÚ ze sobÈ.
9 Teraz rozluěnij klatkÚ piersiowÈ i skup siÚ na
oddechu.
9 Rozluěnij caïy tuïów.
9 PrzenieĂ uczucie rozluěnienia w dóï na nogi,
od ud przez kolana aĝ do kostek.
9 PodnieĂ stopy i delikatnie poruszaj palcami
u stóp, a potem poïóĝ je z powrotem na podïodze.
Teraz jesteĂ gotowy, aby zaprzÈc swój umysï do
pracy nad zadaniem, które masz do wykonania.

WïÈczenie kreatywnoĂci za pomocÈ
programowania neurolingwistycznego
Niektóre koncepcje opisane w tej ksiÈĝce powstaïy dziÚki cennej wiedzy, jakÈ daïo nam
programowanie neurolingwistyczne (ang. Neuro-linguistic Programming, w skrócie NLP).
(WiÚcej na ten temat moĝesz siÚ dowiedzieÊ z ksiÈĝki Romilly Ready i Kate Burton
NLP dla bystrzaków).
Ta doĂÊ niezwykïa nazwa pochodzi od poïÈczenia trzech kluczowych elementów tej
dziedziny wiedzy (jeden z twórców NLP wyznaï, ĝe wybór nazwy odbyï siÚ pod wpïywem
duĝych iloĂci dobrego kalifornijskiego wina):

9 Neuro oznacza aspekt neurologiczny, czyli to, co dotyczy struktury mózgu

i sposobu funkcjonowania ludzkiego umysï. Kanaïy sensoryczne (piÚÊ zmysïów
— wzrok, sïuch, smak, wÚch i dotyk — a takĝe kilka innych, które sÈ jeszcze
na etapie badañ) odbierajÈ wszystko, czego doĂwiadczasz. Przedrostek „neuro-”
odwoïuje siÚ do tego, w jaki sposób przetwarzamy, przechowujemy i wykorzystujemy
informacje sensoryczne.

9 Lingwistyka odwoïuje siÚ do faktu, ĝe ludzie, jako uĝytkownicy jÚzyka,

przetwarzajÈ surowe informacje sensoryczne w sposób lingwistyczny. MówiÈc
proĂciej: nasze doĂwiadczenia sÈ kodowane (czyli przechowywane w taki sposób,
ĝeby mózg mógï sobie z nimi poradziÊ). Wraz z rozwojem naszych umiejÚtnoĂci
jÚzykowych, roĂnie równieĝ nasza zdolnoĂÊ do uĝywania metafor i narracji
do wyjaĂniania otaczajÈcej nas rzeczywistoĂci. Dlatego jÚzyk dziaïa jak filtr.
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9 Programowanie to sposób, w jaki mózg koduje duĝÈ iloĂÊ informacji

sensorycznych, aby nie doprowadziÊ do przeïadowania. BezpoĂrednie doĂwiadczenia
sÈ nierozerwalnie poïÈczone z jÚzykiem, tak aby mózg mógï nadaÊ sens i znaczenie
poszczególnym wydarzeniom.

Nie ma jednej, ogólnej definicji NLP. Warto zapamiÚtaÊ, ĝe NLP nie dotyczy jednej,
konkretnej techniki czy metody. To caïy zbiór narzÚdzi, które uïatwiajÈ nam ĝycie.
Jest on oparty na pragmatycznym modelu robienia tego, co przynosi efekt. A wiele
koncepcji leĝÈcych u podstaw NLP jest bezpoĂrednio zwiÈzanych z kreatywnym
myĂleniem.
NLP jest definiowane na kilka sposobów, poniewaĝ obejmuje caïy repertuar narzÚdzi
i umiejÚtnoĂci, które wspomagajÈ nasz proces doskonalenia osobistego. Oto kilka
najbardziej popularnych definicji:

9 Nauka doskonalenia.
9 Sztuka i nauka komunikacji.
9 To, co pobudza Ciebie i innych.
9 PodrÚcznik dla mózgu.
9 Zestaw narzÚdzi wspomagajÈcych przemianÚ osobistÈ i organizacyjnÈ.
NLP jest oparte na czterech gïównych fundamentach. Oto one:

9 Dobry kontakt to Twoja zdolnoĂÊ do dopasowywania siÚ do innych. W kontekĂcie
kreatywnego myĂlenia umiejÚtnoĂÊ ta jest szczególnie cenna podczas zajÚÊ
grupowych. Pomaga ona nam bowiem zrozumieÊ ludzi, którzy funkcjonujÈ
inaczej niĝ my. Oba sposoby myĂlenia — rozbieĝne i zbieĝne — majÈ swoje
zalety (omówiïem je w punkcie „RozbieĝnoĂci i zbieĝnoĂci” nieco wczeĂniej
w tym rozdziale) i bez wzglÚdu na to, do którego obozu Ty naleĝysz,
powinieneĂ umieÊ doceniÊ wysiïki drugiej grupy.

9 ¥wiadomoĂÊ sensoryczna to umiejÚtnoĂÊ dostrzegania, która jest bardzo waĝna,

jeĂli chcemy prowadziÊ zdrowy, kreatywny styl ĝycia. Jeĝeli aktywnie uĝywasz
wszystkich swoich zmysïów w codziennym ĝyciu, stajÈ siÚ one bardziej wyostrzone,
a Ty robisz siÚ bardziej wraĝliwy na rozmaite wydarzenia, nastroje i sytuacje.
Krótko mówiÈc: im wiÚcej dostrzegasz, tym wiÚcej dostrzegasz.

9 Nastawienie na wynik to proces zadawania sobie pytañ dotyczÈcych tego,

czego chcesz od danej sytuacji i po czym moĝesz poznaÊ, ĝe udaïo Ci siÚ osiÈgnÈÊ
poĝÈdany rezultat. DziÚki niemu jesteĂ w stanie najlepiej wykorzystaÊ opcje,
które sÈ dostÚpne. Ta umiejÚtnoĂÊ jest bardzo cenna w procesie kreatywnego
myĂlenia, w którym odpowiedě czÚsto nie jest znana z góry, a Ty masz do
wyboru kilka róĝnych moĝliwoĂci. DziÚki niej bÚdziesz wiedzieÊ, ĝe poĝÈdany
rezultat zostaï osiÈgniÚty, dokïadnie w tym momencie, w którym to nastÈpi.

9 ElastycznoĂÊ behawioralna polega na tym, ĝe gdy dana metoda nie dziaïa,

wypróbowujesz innÈ. Zazwyczaj dzieci sÈ w tym lepsze niĝ doroĂli. ZdolnoĂÊ
adaptacji jest bardzo waĝnym skïadnikiem kreatywnego myĂlenia.
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MyĂlenie twórcze, oprócz tego, ĝe jest zbudowane na tych czterech fundamentach,
ma bezpoĂredni zwiÈzek z kilkoma metodami wchodzÈcymi w skïad repertuaru NLP:

9 Modelowanie ʊ jest to jedna z gïównych technik NLP, a polega na uwaĝnej

obserwacji tych, którzy osiÈgajÈ najlepsze wyniki. Jednym z najskuteczniejszych
sposobów na nauczenie siÚ nowej umiejÚtnoĂci jest naĂladowanie — czyli
modelowanie — kogoĂ, kto jest w tym ekspertem. W tej ksiÈĝce znajdziesz wiele
przykïadów metod stosowanych przez kreatywnych myĂlicieli. Jeĝeli im pomagajÈ,
to na pewno warto je wypróbowaÊ.

9 Kotwiczenie ʊ ïÈczenie kciuka ze Ărodkowym palcem to wïaĂnie przykïad

kotwiczenia. Metoda ta polega na budowaniu skojarzenia miÚdzy okreĂlonÈ myĂlÈ
a wzorcem zachowania. Umysï ciÈgle korzysta z takich wzorców (to wïaĂnie jest
programowanie, czyli „P” w skrócie „NLP”). Gdy poïÈczysz w ten sposób
jakÈĂ myĂl z zachowaniem, stworzysz nowy wzorzec. Gdy kotwica zostanie
juĝ zarzucona, powtarzanie danego dziaïania bÚdzie wywoïywaïo okreĂlonÈ,
zapamiÚtanÈ reakcjÚ. Po jakimĂ czasie poïÈczenie kciuka i Ărodkowego palca bÚdzie
sygnaïem dla Twojego umysïu, aby rozpoczÈÊ proces rozluěniania caïego ciaïa.

9 Wizualizacja ʊ jest to jeden z gïównych komponentów NLP, stosowany

w wielu technikach rozbudzania kreatywnoĂci. W rozdziaïach 6. i 7. przedstawiÚ
Ci róĝne metody wizualizacji.

9 CiekawoĂÊ ʊ w poïÈczeniu ze ĂwiadomoĂciÈ sensorycznÈ (czyli umiejÚtnoĂciÈ

dostrzegania) staje siÚ czymĂ, co nazywamy niezaspokojonÈ ciekawoĂciÈ. Jest
to cecha, która wyróĝnia wielu kreatywnych indywidualistów, nieustannie
poszukujÈcych odpowiedzi na rozmaite pytania, od tych zupeïnie przyziemnych
po bardzo doniosïe. Dzieci zazwyczaj nie wstydzÈ siÚ zadawaÊ pytañ, a my,
doroĂli, powinniĂmy braÊ z nich przykïad.

9 Tolerancja dla dwuznacznoĂci ʊ jest to umiejÚtnoĂÊ akceptowania niejasnoĂci

i wieloznacznoĂci. Wiele narzÚdzi i technik sïuĝÈcych do rozwijania umiejÚtnoĂci
kreatywnego myĂlenia wymaga od nas, abyĂmy przestali oczekiwaÊ konkretnych,
pewnych rezultatów. To bÚdzie kosztowaÊ trochÚ wysiïku, ale podobnie jak
w przypadku kaĝdej innej nowej umiejÚtnoĂci, moĝna siÚ tego nauczyÊ. Z czasem
stanie siÚ to dla nas coraz ïatwiejsze.

9 Stan obfitoĂci ʊ jednym z elementów NLP jest osiÈgniÚcie stanu czujnoĂci

i ĂwiadomoĂci. UĝywajÈc jÚzyka potocznego: chodzi o to, aby mieÊ oczy i uszy
otwarte.

9 Osie czasu ʊ tutaj jest mowa o postrzeganiu okreĂlonych sytuacji i waĝnych
momentów w kontekĂcie tego, kiedy i gdzie siÚ wydarzyïy. Takie podejĂcie
prowadzi do wielu znaczÈcych, a czasem nawet zaskakujÈcych wniosków.

Przydatnym pojÚciem stosowanym w NLP jest „bycie obecnym” albo „peïne odczuwanie
chwili”. Chodzi tutaj o to, aby pozostawaÊ czujnym na to, gdzie siÚ znajdujemy, co siÚ
wokóï nas dzieje i jakÈ rolÚ w tym odgrywamy. Niektórzy nazywajÈ to „wyostrzeniem
zmysïów” albo „peïnym dostrzeganiem”. Podczas warsztatów stosujÚ metaforÚ sokoïa,
który szybuje wysoko na niebie, nie poruszajÈc prawie skrzydïami. Jest on tak
skoncentrowany, ĝe umie dostrzec najmniejszy nawet ruch na ziemi, który moĝe
wskazywaÊ na to, ĝe gdzieĂ tam kryje siÚ jego przyszïa ofiara. Ten wielki ptak ogranicza
swoje ruchy do minimum nie dlatego, ĝe nie chce przyciÈgnÈÊ uwagi, lecz po to, ĝeby
siÚ nie rozpraszaÊ i nie straciÊ okazji do upolowania cennej zdobyczy.
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Tajemnice ludzkiego mózgu
Wielokrotnie w tej ksiÈĝce cytujÚ wyniki badañ
zwiÈzanych z kreatywnoĂciÈ. W tym miejscu chciaïbym ostrzec CiÚ, ĝe wiele informacji dotyczÈcych
funkcjonowania ludzkiego mózgu moĝe wkrótce okazaÊ siÚ nieprawdziwa, poniewaĝ obecnie przeprowadza siÚ szereg badañ i analiz na ten temat w licznych instytutach na caïym Ăwiecie. Ich wyniki,
w poïÈczeniu z zastosowaniem najnowszej technologii, pomogÈ nam dojĂÊ do przeïomowych wniosków. Oto dwa przykïady:

9 DziÚki zastosowaniu nowej generacji sprzÚtu

9

sïuĝÈcego do obrazowania metodÈ rezonansu
magnetycznego neurobiologowie z Harvardu
zdobyli bardzo szczegóïowe informacje na temat wewnÚtrznej budowy mózgu. Naukowcy
przyznajÈ, ĝe sprzÚt poprzedniej generacji umoĝliwiaï obserwacjÚ 25 procent aktywnoĂci mózgu, podczas gdy najnowsze urzÈdzenia spowodowaïy obrócenie tego stosunku — obecnie
mamy wglÈd w 75 procent aktywnoĂci mózgu. Na tych niezwykïych obrazach moĝna zobaczyÊ, ĝe struktura mózgu ma postaÊ kratki,
która jest caïkiem podobna do matrycy z filmu
Matrix. Konsekwencje tego odkrycia sÈ znaczÈce i bÚdÈ miaïy istotny wpïyw na nasze zrozumienie tego, jak przebiegajÈ procesy myĂlowe.
PostÚpy dokonane w dziedzinie neuroplastycznoĂci (jest to zdolnoĂÊ mózgu do zmieniania
swojej struktury) dajÈ bardzo obiecujÈce wyniki. Jeszcze do niedawna uwaĝano, ĝe po osiÈ-

gniÚciu dojrzaïoĂci mózg czïowieka przestaje
siÚ rozwijaÊ, a jego wydajnoĂÊ moĝe juĝ tylko
siÚ pogarszaÊ. Najnowsze badania przyniosïy
wnioski, które zaprzeczajÈ tej tezie. Okazuje siÚ,
ĝe mózg czïowieka zmienia siÚ równieĝ po osiÈgniÚciu dojrzaïoĂci, a jeĂli na przykïad dozna on
udaru, odbudowuje siÚ i tworzy alternatywne
Ăcieĝki wszÚdzie tam, gdzie jest to tylko moĝliwe. To odkrycie równieĝ niesie ze sobÈ waĝne
konsekwencje i dostarcza nowych, cennych informacji na temat funkcjonowania mózgu czïowieka.
Dlatego zawsze, gdy czytasz informacje na temat
funkcjonowania mózgu, pamiÚtaj, ĝe neurobiologia
to raczkujÈca dziedzina nauki. Niektóre z najwiÚkszych umysïów na tej planecie poĂwiÚciïy caïe
swoje ĝycie, ĝebyĂmy mogli siÚ dowiedzieÊ czegoĂ
wiÚcej na temat tego, co siÚ dzieje w naszych gïowach. Ta dziedzina nauki charakteryzuje siÚ duĝym
wykorzystaniem najnowszych technologii i stosowaniem przeïomowych rozwiÈzañ. To kreatywne
myĂlenie w swej najdoskonalszej postaci. W XIX
wieku naukowcy uwaĝali, ĝe w fizyce odkryto juĝ
wszystko, co byïo do odkrycia. SÈdzili, ĝe wystarczy dokonaÊ jeszcze kilku drobnych ustaleñ i bÚdzie moĝna zmierzyÊ wszystko, co istnieje. Potem
pojawiï siÚ Einstein, który swoim niekonwencjonalnym myĂleniem wywróciï do góry nogami teorie
Newtona. Podobnie jest z neurobiologiÈ — jesteĂmy
dopiero na poczÈtku drogi.

Ta sytuacja jest peïna paradoksów i oczywistych sprzecznoĂci — okazuje siÚ, ĝe moĝna
jednoczeĂnie byÊ obecnym i nieobecnym. Wielu uczestników naszych sesji twierdzi, ĝe
gdy osiÈgnÈ ten tajemniczy i wyjÈtkowy stan peïnego odczuwania chwili, kreatywnoĂÊ
spïywa na nich sama, zupeïnie bez ich wiedzy. Takie komentarze pojawiajÈ siÚ czÚsto
równieĝ po naszych seansach terapeutycznych i szkoleniowych: objawienie (czyli nagïy
przeïom) czÚsto ma miejsce wtedy, gdy nikt siÚ go nie spodziewa. Dlatego nie ruszaj
siÚ, bo moĝesz przegapiÊ najwaĝniejsze!

Problem braku kreatywnoĂci
Czasami nie potrafisz rozbudziÊ w sobie kreatywnoĂci. Nie moĝesz wymyĂliÊ
rozwiÈzania, którego szukasz. Mimo najwiÚkszych wysiïków ĝadne ciekawe pomysïy
nie przychodzÈ Ci do gïowy. To moĝe byÊ bardzo frustrujÈce. Dlaczego czasami tak
trudno jest poczuÊ inspiracjÚ? Cóĝ, na to pytanie nie ma jednej, prostej odpowiedzi.
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PrzyczynÈ moĝe byÊ stres i niepokój albo zmÚczenie po dïugiej aktywnoĂci. Czasami
przyczyna braku energii jest zupeïnie nieznana.
Jeĝeli takie sytuacje zdarzajÈ Ci siÚ okazjonalnie, to pamiÚtaj, ĝe nie jesteĂ sam. Wiele
osób, które na co dzieñ w swojej pracy stosujÈ kreatywne rozwiÈzania, miewa okresy
posuchy, w których ich wyobraěnia przestaje dziaïaÊ. Moĝesz skorzystaÊ z doĂwiadczeñ
tych ludzi i zastosowaÊ techniki, które sami stworzyli, aby przeïamaÊ impas. Zaraz
przedstawiÚ Ci najskuteczniejsze z nich.

Blokada
Kaĝdy czasami napotyka blokadÚ, nawet jeĂli jest wyjÈtkowo kreatywnÈ jednostkÈ.
Nie powinniĂmy jednak zamartwiaÊ siÚ tym, ĝe utknÚliĂmy w miejscu, poniewaĝ
w ten sposób moĝemy tylko wydïuĝyÊ impas i wpaĂÊ w jeszcze wiÚksze przygnÚbienie.
Duĝo lepszym rozwiÈzaniem jest poszukiwanie metod, które pomogÈ nam przeïamaÊ
blokadÚ. Ta ksiÈĝka na pewno Ci w tym pomoĝe.

Jak wyjĂÊ z impasu?
JeĂli czujesz, ĝe utknÈïeĂ w miejscu, moĝesz wypróbowaÊ kilka prostych technik na
pobudzenie kreatywnoĂci:

9 UĂwiadom sobie, ĝe stanÈïeĂ w miejscu. Jest to Twój pierwszy — i pod
wieloma wzglÚdami najwaĝniejszy — krok. Nie próbuj zaprzeczaÊ faktom;
zaakceptuj sytuacjÚ i przygotuj siÚ, aby jÈ zmieniÊ.

9 Nic nie rób. ByÊ moĝe to brzmi zaskakujÈco, ale ta metoda czÚsto przynosi

niezwykïe rezultaty. Moĝesz po prostu zajÈÊ siÚ czymĂ zupeïnie innym, co nie
wymaga od Ciebie zbytniego zaangaĝowania (na przykïad rozwiÈzaÊ krzyĝówkÚ
albo zadanie sudoku). JeĂli masz ochotÚ, zrób sobie krótkÈ, energetyzujÈcÈ drzemkÚ.
Nie czuj siÚ winny, ĝe nic nie robisz — dziÚki tym dziaïaniom podïadowujesz
swoje kreatywne akumulatory.

9 Zrób coĂ. Podejmij pozytywnÈ decyzjÚ, aby zrobiÊ coĂ, w co zaangaĝujesz siÚ

w podobnym stopniu. Prawdopodobnie masz jakieĂ waĝne rzeczy do zrobienia,
dlatego jeĂli czujesz, ĝe utknÈïeĂ, zajmij siÚ nimi wïaĂnie teraz. Twój umysï
uwielbia aktywnoĂÊ, wiÚc podjÚcie siÚ jakiegokolwiek zadania moĝe byÊ wspaniaïym
sposobem na pobudzenie kreatywnoĂci. Moĝe zdarzyÊ siÚ tak, ĝe gdy zajmiesz siÚ
zupeïnie innÈ rzeczÈ, do gïowy zacznÈ wpadaÊ Ci nowe pomysïy — bÈdě na to
przygotowany.

9 PoproĂ kogoĂ o pomoc. Gdy tkwisz w miejscu, czujesz siÚ osamotniony. Na

szczÚĂcie pomoc jest w zasiÚgu rÚki. Porozmawiaj z przyjacielem albo znajomym.
Opinia kogoĂ, kto nie jest zaangaĝowany w TwojÈ sytuacjÚ, moĝe zaowocowaÊ
nieoczekiwanymi pomysïami. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe podczas gdy Ty prowadzisz
luěnÈ rozmowÚ ze znajomym, Twój nieĂwiadomy umysï wciÈĝ jest skupiony
na swoim zadaniu i szuka róĝnych powiÈzañ. A jeĂli nie masz moĝliwoĂci, ĝeby
z kimĂ porozmawiaÊ, zajrzyj do ksiÈĝki — byÊ moĝe wïaĂnie do tej. To równieĝ
jest sposób na czerpanie stymulacji z innego ěródïa.
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Mózg kontra umysï
Sïowa „mózg” i „umysï” czÚsto sÈ uĝywane zamien- moĝliwymi dodatkami, który umie siÚ dostosowynie, choÊ tak naprawdÚ oznaczajÈ zupeïnie coĂ waÊ do Twoich potrzeb, jeĂli bÚdziesz odpowiednio
innego. Mózg to sprzÚt, który umoĝliwia umysïowi go uĝywaÊ.
prawidïowe funkcjonowanie.
Jednak Twój mózg, choÊ robi naprawdÚ ogromne
Zastosujmy analogiÚ do samochodu, który ma wszyst- wraĝenie, na niewiele by siÚ zdaï, gdyby nie kieko, czego potrzebujesz, ĝeby dostaÊ siÚ z punktu A rowca, czyli Twój umysï, który jest odpowiedzialny
do punktu B. PotÚĝny silnik dostarcza mu mocy, a Ty za wykonywanie wszystkich operacji.
kontrolujesz kierownicÚ, prÚdkoĂÊ i biegi, siedzÈc
wygodnie na ergonomicznym fotelu. To auto to Twój ZapamiÚtaj wiÚc to proste rozróĝnienie: mózg to
mózg ʊ najnowoczeĂniejszy sprzÚt ze wszystkimi samochód, a umysï to kierowca.
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CzÚĂÊ I: Podstawy, czyli zrozumienie kreatywnoĂci
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