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CELE CINCI CĂI CĂTRE CREATIVITATE 
 
AMUZAMENTUL 

 

Se poate amesteca amuzamentul cu munca? 
Unul dintre cele mai mari obstacole în calea includerii în ecuație a amuzamentului este ,,etica" 
profesională care, cu o mutră acră, spune (cel puțin implicit): ,,Păi, dacă se distrează, e clar că nu muncesc 
pe brânci!". Mai ales în vremuri grele - în perioade de recesiune, când suntem încolțiți – distracția poate 
să pară nepotrivită. Mai există și riscul acuzației de lipsă de profesionalism. Argumentul este că, pentru a 
fi luat în serios, un loc de muncă trebuie să fie sobru și lipsit de amuzamente. 
 
Este aici un sâmbure de adevăr. Există momente când dorim să primim răspuns serios în cadrul muncii. 
Nu multor pacienți le-ar plăcea ca medicul să glumească pe seama unei boli grave. Dar asta nu înseamnă 
că la locul de muncă nu te poți distra. Să vedem ce are de spus expertul American în domeniul 
amuzamentului la locul de muncă, Leslie Yerkes: 
Baby Boomers (copiii născuți în perioada 1946-1964, când a avut loc o adevărată explozie demografică) 
au învățat de la tații lor cum să se poarte la locul de muncă. A câștiga pâinea cea de toate zilele era o 
treabă serioasă; așadar, se cerea un comportament serios. Dar acel model, ca multe alte lucruri din 
această lume a tehnologiei sofisticate, se tot modifică. Astăzi, învățăm noi de la copii cum să ne purtăm la 
locul de muncă. Generația X, forța motoare a nebuniei dot-com, se face simțită în multe feluri, inclusiv în 
atitudinea față de muncă. Cei care îi aparțin se așteaptă ca mediul lor de lucru să aibă mai puține reguli și 
granițele sa fie elastice. Nu doresc și nu au nevoie de un cod al vestimentației și cer ceva mai mult - cer ca 
munca sa fie amuzantă! 
Înainte de epoca lui Frederick Taylor, creatorul Managementului științific, munca era distractivă. Dar, de 
cand Taylor a pus accentul pe organizarea timpului și pe eficiență, am început să credem ca distracția este 
ceva ce poate fi câștigat doar muncind din greu. Amuzamentul este după muncă, nu în timpul ei. A te 
distra când muncești dovedește lipsă de profesionalism, neseriozitate. lar dacă munca nu este serioasă, 
nu aduce profit. Un studiu aprofundat al companiilor de succes din zilele noastre duce însă la o concluzie 
diferită. Combinarea muncii cu distracția poate fi avantajoasă. Pe lângă competența în acel segment 
anume al pieței, firmele de succes dau atenție și principiilor de bază (cum sunt calitatea înaltă, serviciile 
oferite clienților, conducerea fermă, planificarea strategică pe termen lung) și, astfel, se descurcă în toate 
situațiile mai bine decât concurenții lor care se concentrează doar pe aspectul profesional. Alături de 
toate acestea, firmele care aplică principiile combinației amuzament/muncă au un deplin succes în 
atragerea și păstrarea celor mai talentați angajați din “stocul” în continuă scădere al forței de muncă. 
Gasiți mai multe în cartea lui Leslie Yerkes, Fun Works. Yerkes se concentrează mai ales asupra 
avantajelor amuzamentului din punctul de vedere al păstrării angajaților valoroși, dar el este important și 
atunci când dorim ca angajații noștri să fie creative - sau pentru dezvoltarea propriei creativități, dacă 
lucrăm singuri. 
 
 
Nevoia de distracție 
Există mai multe motive pentru care afirmăm că amuzamentul alimentează creativitatea. Când ne distrăm 
suntem mai puțin expuși stresului, și, așa cum am văzut, stresul este unul dintre cei mai mari dușmani ai 
creativității. De asemenea, umorul și distracția implică o viziune diferită asupra lumii, lucru esențial 
pentru creșterea creativității. În lipsa amuzamentului, este foarte ușor să ne limităm la lucrurile evidente, 
sigure, deja verificate de alții - și să fim incapabili de inovații. 
 
 
Sursă: “Creativitatea – curs rapid”, Brien Cleg și Paul Birch, Editura Polirom, Colecția Hexagon, 2003 


