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CELE CINCI CĂI CĂTRE CREATIVITATE 
 
DEZVOLTAREA PERSONALĂ 

 

 

Creierul este organul nostru cel mai important; totuși, nu dispunem de nici un manual cu instrucțiuni și 
suntem foarte puțin pregătiți să-l folosim. Una dintre cele mai mari lacune din educația noastră este 
modul de folosire a creierului - nici urmă de el în curriculum (cel puțin in Marea Britanie și Statele Unite 
ale Americii - in Australia se observă niște încercări). Cu toții ne folosim doar de o mică parte din 
potențialul cerebral. O parte din scopul materialelor publicate în această secțiune, de la tehnicile de 
memorare până la acumularea de cunoștințe, este să supună creierul la ședințe de antrenament intens*. 
 
 
Faceți cunoștință cu creierul dumneavoastră 
Nu este nevoie să știm foarte multe despre creier în sine pentru a-l folosi mai eficient, însă o scurtă 
prezentare ajută la o mai bună situare în context. În general, acest subiect este fascinant, datorită cifrelor 
remarcabile implicate. Un model foarte simplificat al creierului este o serie de comutatoare simple - 
neuronii - care, la fel ca biții în informatică, pot avea două stări. Dacă ținem seama însă de faptul că în 
creier există cam 10 miliarde de neuroni, fiecare capabil de interacțiune cu alte sute sau milioane de 
neuroni, explozia combinatorică face ca simplitatea sa fie exclusă. Cifrele sunt spectaculoase. Dendritele 
care leagă neuronii, puse cap la cap, dau un fir de circa 150.000 de kilometri. 
 
Atunci când comparăm capacitatea creierului cu ceea ce face el în realitate, în ciuda imensei complexități 
a sarcinilor sale, devine evident că este exploatat insuficient. Estimările procentului de folosire variază 
între acel convențional 10% și 0,1% - însă, indiferent care este adevărul, o mare parte din capacitatea lui 
se irosește. 
 
Poate să pară rezonabilă ideea că anumite părți ale creierului au funcții specifice - de fapt, aceasta a fost 
concepția generală multă vreme. Însă lucrurile nu sunt atât de simple. Chiar și o funcție de bază a 
creierului poate implica diferite zone, în orice caz, una dintre împărțirile creierului este importantă, chiar 
dacă este doar un concept. Multă vreme a fost disputată ideea că zonele situate în partea dreaptă 
funcționează complet diferit de cele situate în partea stângă. Cea stângă este latura logică, rece, care 
raspunde de gândire, limbaj și matematică și iși îndeplinește sarcinile în mod secvențial, pas cu pas. Cea 
dreaptă este artistică, creativă, cu demers paralel, holistic - și deci adecvată recunoașterii tiparelor și 
reprezentărilor vizuale. Cea dreaptă este creativă, iar cea stangă este practică, realistă. 
 
Această teorie este pusă în prezent sub semnul întrebării, dar moștenirea ei este neprețuită. Creierul 
nostru are cu adevărat două moduri distincte de funcționare, chiar dacă nu sunt reprezentate, poate, de 
împărțirea în partea dreaptă și cea stângă. S-ar putea ca distincția sa fie între conștient (partea stângă) și 
inconștient (partea dreaptă), dar, indiferent care este cauza, oamenii (și in special occidentalii) 
funcționează cel mai adesea în modalitatea care poate fi numită ,,a emisferei cerebrale stângi". Pentru a 
fi creativi în mod practic, trebuie să se inverseze cele două modalități -sau, și mai bine, să fie combinate: 
emisfera stângă estimează poziția, emisfera dreaptă produce idei noi; cea stângă evaluează ideile, cea 
dreaptă rezolvă problemele etc., progresia continuând în perioada de punere în practică. Avem nevoie de 
antrenament nu doar pentru a ne folosi mai eficient creierul, ci și pentru a obține această inversare și 
combinare creative. 
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Educația - dezvoltă sau ucide creierul? 
La cei mai mulți dintre oameni, perioada în care tot ce fac este să primească educație durează între 11 și 
17 ani. La unii, învățarea continuă până la sfârșitul vieții. În fond, având în vedere uriașa capacitate a 
creierului, este regretabil faptul că nu ne dezvoltăm cunoștințele și capacitățile pe tot parcursul existenței 
noastre.Însă există o confuzie între învățatură și educație. Sistemul educativ convențional are multe roluri 
valoroase -dar nu toate vizează dezvoltarea creierului. De fapt, o bună educație crește capacitatea de 
acumulare și procesare a cunoștintelor și, în general, nu influențează în nici un fel capacitatea de 
memorare; însă puține sunt sistemele educative convenționale care nu scad nivelul creativității 
individuale. Așa cum am văzut, creativitatea în situații periculoase reduce șansele de supraviețuire. Poate 
fi creativ să încercăm mai multe moduri de a părăsi un bloc turn, dar săritura pe fereastră de la etajul 10 
nu este o inițiativă care sa ne prelungească viața. Chiar și atunci când creativitatea nu este, teoretic, 
periculoasă, când suntem în lumea protejată a ideilor, ea poate să nu fie tolerată de către educație. În 
majoritatea lor, sistemele educaționale depind de parcurgerea, într-un interval de timp stabilit, a unei 
programe stabilite. Prea multă creativitate sparge aceste tipare. Un profesor cu spirit practic vizează 
obținerea răspunsurilor pe care le vor dori examinatorii, nu a unor răspunsuri creative. 
 
Din cele de mai sus rezultă că, în intervalul dintre începerea și absolvirea școlii, creativitatea fiecărui 
individ se reduce. Mai grav, presiunea anturajului din școli impune adesea un anumit conformism, ceea ce 
reduce și mai mult creativitatea. Dacă sună a acuzație la adresa școlii, nu aceasta este intenția. În afară de 
cazul în care am dori să se schimbe complet rolul școlii, rămâne esențial un anumit grad de conformitate. 
Dar, după ce școala și-a terminat treaba cu creierul nostru, trebuie să continuăm să-l antrenăm. 
 
 
Cunoașterea, memoria și capacitatea de a face noi conexiuni 
Creierul dispune de o gamă uriașă de funcții și aptitudini; însă, în privința creativității, există trei zone 
principale – CUNOAȘTEREA, MEMORIA și CAPACITATEA DE A FACE NOI CONEXIUNI. Fiecare dintre ele 
reprezintă o formă specială a ceea ce numim, în general, inteligență. Gradul de eficiență în stocarea și 
folosirea cunoștințelor, nivelul calitativ al memoriei și gradul de efort cu care se produc ideile sunt 
semnificative pentru capacitatea general a creierului. O parte dintre exercițiile publicate în secțiunea 
Bomboana cu mustăți vă dau ocazia de a dezvolta toate cele trei zone. 
 
Activitatea conștientă și inconștientă 
Asa cum arată profesorul de psihologie Guy Claxton în Hare Brain, Tortoise Mind (vezi p. 296), suntem 
obișnuiți să dăm o pondere mare acelor aspecte ale gândirii care sunt conștiente și se succed ordonat. 
Peste tot, de la cercetarea științifică până la munca detectivilor, accentul este pus pe viziunea obiectivă, 
rațională. (de fapt, chiar și cartea lui Claxton este plină de argumente știintifice, raționale). Știm însă că 
inconștientul este capabil de lucruri remarcabile. Tuturor ni s-a întâmplat să ne dam brusc seama că 
tocmai ne-am apucat să facem ceva foarte complicat, în felul în care o mașină este condusă de pilotul 
automat. Toți am încercat, la un moment dat, să ne amintim ceva și n-am reușit, oricât de mult ne-am 
chinuit, ca să ne vină brusc în minte acel lucru curând după ce am renunțat să ne gândim la el. 
 
Unele dintre exercițiile de față au ca scop să deplaseze o parte mai mare din gândirea noastră în zona 
inconștientă - pentru a profita de avantajele care apar atunci când suntem în stare să ne detașăm de 
gândirea sub presiune și să lăsăm întreg creierul să se ocupe de o anumită cerință. Exercițiile de acest tip 
pot să pară apă de ploaie. Suntem tentați să gândim : ,,Uite cum mă învârtesc în jurul cozii, când eu vreau 
să fac ceva concret". În realitate, exercițiile sunt concrete, dar faptul că vizează o direcție neobișnuită le 
face să pară diferite. 
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Adeseori, cei care propun exploatarea inconștientului menționează strânsă legătură cu o solidă tradiție 
din filosofia și misticismul Orientului. Afirmația este adevărată, dar poate să dea o imagine greșită. Cu 
toate că filosofia occidentală a avut adesea un caracter mai determinist, în religiile din Occident și din 
Orientul Mijlociu meditația și reflecția au o tradiție la fel de solidă ca și în cele din Extremul Orient. Nu 
este deloc nevoie de incursiuni în zen sau budism, dacă acest lucru intră în conflict cu propria credință - 
de fapt, abordarea iudeo-creștino-islamică poate fi mai practică, prin faptul că ea combină modalitățile 
conștientă și inconștientă, în vreme ce practicile orientale tind să se concentreze asupra inconștientului. 
Dacă nu aparțineți unei religii, nu e nici o problemă - prestigiul cercetării științifice susține valoarea 
practică a acestei abordări, indiferent de sistemul pe care se bazează. 
 
 
Ce este cunoașterea? 
În ciuda faptului că sună ca una dintre acele întrebări profunde puse de adepții misticismului sălășluind 
prin peșteri, în creierii munților (și care răspund apoi, enigmatic: ,,un pește"), această problemă este și 
serioasă, și complicată. Cunoașterea face parte dintr-o piramidă a cărei construcție începe cu datele, 
continuă cu informația și culminează cu cunoașterea. 
 
Datele sunt o masă de fapte, fără nici o prelucrare și/sau interpretare. De exemplu, rezultatele unei serii 
de curse sau ale unor meciuri de fotbal sunt niste date.  
Informația este o combinație între date și analiză. Se iau datele și cu ele se face ceva anume. RezuItatul 
poate fi o prezentare a datelor astfel încât să reiasă o anumită tendință sau un comentariu privind 
motivul pentru care datele sunt așa și nu altfel - aceasta este informația.  
Cunoașterea însă e ceva mai mult - este combinarea datelor și informațiilor cu acele elemente active ale 
creierului unei persoane care duce la transformarea datelor în informație. Cunoașterea face ca experiența 
să se alăture rațiunii pentru a înfrunta situațiile noi. Utilizarea informațiilor prin intermediul proceselor 
mentale specifice și aplicarea lor în practică aduce acestora un plus de valoare, transformându-le în 
cunoștințe. Cunoașterea este moneda expertului.  
 
 
În lumea secolului XXI, cu schimbări frenetice și exces de informații, cunoașterea este balustrada de care 
avem cu toții nevoie să ne ținem. Atunci când lucrurile se petrec coerent și calm, ne putem descurca 
foarte bine aplicând o serie de reguli. Acesta a fost stilul de conducere de la inceputul secolului XX - 
regulamentul - și conducerea pe baza regulilor s-a perpetuat, în cea mai mare parte, din inerție, până în 
zilele noastre. Din nefericire, regulile nu mai funcționează atunci când totul este în mișcare. Nu ne putem 
baza pe ele - este nevoie de o serie de principii și de cunoștințele necesare, pentru a le putea aplica în 
mod adecvat la situațiile noi. Aceasta este explicația prețuirii de care se bucură acum experții și a faptului 
ca iscusința în utilizarea cunoașterii a devenit una dintre cele mai importante aptitudini ale unei 
persoane. 
 
 
Ce este cu Internetul ? 
Chiar, ce e cu el ? Într-un anumit sens, Internetul nu are nimic revoluționar. Este doar un pic mai mult din 
ceea ce am avut întotdeauna la dispoziție pentru a ne mări stocul personal și rețeaua de cunoștințe – 
comunicații și culegere de informații. Revoluționare sunt anvergura și accesibilitatea. Putem comunica 
aproape instantaneu cu alte persoane, de la care putem obține cunoștințe și informații. Dacă stăpânim 
tehnica de găsire a informațiilor dorite, avem la dispoziție un stoc imens - disponibil pe monitor 24 de ore 
din 24 - cu ajutorul căruia ne putem lărgi propria bază de informații. Secțiunea de față nu este locul în 
care să învățați cum să folosiți mai eficient Internetul pentru a vă lărgi rețeaua de informații. Vom publica 
câteva exerciții legate de Internet, dar, pentru a afla mai multe, citiți The Professional's Guide to Mining 
the Internet, apărut la Kogan Page.  
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Să ne perfecționăm sistemul de organizare și exploatare a cunoștințelor 
În zilele noastre, managementul cunoașterii este considerat o știință de sine stătătoare; dar, în cadrul 
acetui material, putem să simplificăm puțin lucrurile și să considerăm că managementul cunoașterii este 
aptitudinea necesară obținerii și procesării informațiilor, clasificării și structurării lor, precum și 
încorporării lor în propria bază de cunoștințe, în scopul dezvoltării creativității. Această ,,bază de 
cunoștințe" este suma celor păstrate în memorie și a celor pe care știm cum sa le găsim în stocul nostru. 
Acest stoc nu înseamnă doar carțile de pe rafturi, ci și CD-ROM-uri, documente pe hârtie și în calculator, 
informații de pe Internet și din biblioteca publică. Acestea se transformă din informații în cunoștințe prin 
integrarea lor în ansamblul competențelor noastre - capacitatea de a obține informația corectă, de a face 
apel la ea și de a o integra în momentul potrivit pentru a ne atinge scopul. 
 
 
Cum funcționează memoria 
Există două forme de memorie - pe termen scurt și pe termen lung (tehnic vorbind, mai există și o a treia 
formă, memoria pe termen mediu, situată între ele, dar hai să nu ne complicăm). Memoria pe termen 
scurt este o rezervă operațională, la fel ca memoria calculatorului, care dispare atunci când îl închidem. 
Memoria pe termen scurt este foarte redusă; în principal, poate opera doar cu câteva elemente în același 
timp, de obicei în jur de șapte. Atunci când mai introduceți un element, ea elimină unul dintre cele 
existente. Puteți vedea cum funcționează acest tip de memorie în intervalul dintre căutarea în agendă a 
unui număr de telefon și formarea lui. Poate să pară ciudat faptul că reținem un număr de telefon cu zece 
cifre, dacă memoria pe termen scurt este limitată la circa șapte elemente. Din fericire, memoria umană 
este mai flexibilă decât cea a calculatorului; dacă în memoria calculatorului totul este format din biți 
simpli (0 sau 1), memoria umană poate să rețină o imagine sau un cuvânt ca element unic. Codurile 
telefonice familiare, de exemplu, sunt elemente unice, lăsând loc (aproximativ) pentru restul cifrelor. 

Memoria pe termen lung este cu totul altfel. Practic, capacitatea ei este nelimitată. Există loc destul 
pentru a stoca orice se presupune că ne va trebui vreodată. Ea adăpostește conceptele cu care jonglează 
procesele noastre creative, legându-le între ele pentru a produce idei noi. Numai că stocarea elementelor 
în memoria pe termen lung nu mai este așa de simplă. Folosirea memoriei pe termen scurt este un act de 
voință pus în practică imediat - pentru implantarea în memoria pe termen lung este nevoie de muncă. 
 
Acesta este punctul în care lipsa de antrenament în utilizarea creierului devine un mare obstacol. Dacă nu 
înțelegem cum funcționează creierul, acțiunile necesare fixării unui element în memorie par bizare. În 
orice caz, după ce ne-am lămurit ca păstrăm imaginile pe un fel de hărți a ceea ce ținem minte, situația 
devine un pic mai limpede. Pentru a ne fixa un anumit lucru în memorie, cea mai bună modalitate este să-
l percepem în formă vizuală (așa se explică succesul reprezentărilor picturale ale informațiilor, cum sunt 
schemele ilustrate - mind maps), cu cele mai vii - de fapt, șocante - imagini pe care le putem găsi. Pentru a 
păstra acolo acel lucru este nevoie și de recapitulări. Ideal este să le facem imediat după introducerea 
materialului, apoi după câteva ore și din nou după câteva zile, cu o completare după o lună și după șase 
luni. 
 
 
Uitarea 
lată o întrebare rezonabilă: dacă am introdus un lucru în memoria pe termen lung, de ce îl uităm? La 
urma urmei, ar fi foarte util să ne putem aminti tot ce am încredințat memoriei. Uitarea nu este un proces 
simplu. Daca ,,am uitat" un lucru, nu înseamnă neaparat că a plecat de tot din memorie. Mai degrabă s-a 
rătăcit sau căile către el nu au fost bine trasate și s-au șters parțial. Tuturor ni s-a întâmplat să uităm ceva, 
ca să ne trezim că ne vine în minte pe neașteptate, după câteva ore. În această situație, este limpede că 
nu era șters din memorie, ci numai rătăcit. 
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Cu toate că, uneori, amintirile dispar din cauza clasicului concept freudian de refulare (ceva prea neplăcut 
ca sa fie ținut minte), în general, se pare că nu ne putem aminti ceva fie din cauză că nu suntem în 
dispoziția care trebuie, fie din cauză că alte amintiri au deteriorat și au încâlcit căile către acel lucru pe 
care vrem să ni-l amintim. Nu înseamnă că am epuizat capacitatea de memorare (acest lucru nu are cum 
să se intample), ci doar că lanțul de imagini și asociații pe care îl folosim ca să aducem la suprafață o 
amintire a fost acoperit de altul, cu imagini și asociații similare. Poate fi dificil să ne amintim o vacanță la 
mare de acum zece ani, deoarece s-au interpus alte vacanțe la mare. 
Dacă acesta este principalul motiv pentru care uităm, este usor de combătut prin recapitulări și prin 
utilizarea unui ansamblu de imagini cât mai puternic si individualizat. 
 
 
Magia memoriei 
Am stabilit deja faptul că dispunem de o capacitate cerebrală uluitoare -atunci, cum se face că de 
nenumărate ori nu reușim să ne amintim pe unde ne-am lăsat cheile? Memoria poate la fel de bine să 
facă lucruri uimitoare și să ne lase baltă în privința unor chestiuni elementare. 
 
Mulți oameni nu reușesc să rețină nume asociate cu persoane, dar cu toții suntem perfect echipați pentru 
a reține chipurile. Ne amintim mii de fețe, de la prieteni și familie până la actorii de la televizor și 
cunoștințele întâmplătoare de la locul de muncă. Dacă încercăm însă să descriem o persoană pe care o 
cunoaștem bine într-un mod în care să se deosebească de toți ceilalți din galeria de chipuri, suntem puși 
în mare încurcătură. Trăsăturile fundamentale nu se deosebesc prea mult. Când ne amintim un chip, 
reunim o serie complexă de forme, tipare și culori. De fapt, amintirea unei persoane include și o mulțime 
de indicii privind întregul corp și mișcările; de aceea, este mai greu să recunoaștem pe cineva în fotografie 
decât în realitate.  
 
Un exemplu de eșec al memoriei este în privința numerelor de telefon. Nu sunt ușor de ținut minte. M-
am chinuit o seară întreagă, într-o cameră de hotel, să-mi amintesc numărul de acasă. Nu se știe de ce, 
îmi ieșise din minte, și, cu cât mă îndârjeam să-l aduc înapoi, cu atât se îndepărta. Dacă un număr atât de 
familiar poate să ne scape, nu este de mirare că alte numere de telefon sunt greu de reținut. Aceasta se 
explică, parțial, prin faptul că nu reușim să reținem mai mult de șase-opt elemente dintr-un grup și, în 
ciuda eforturilor pe care le fac companiile de telefonie pentru gruparea adecvată a cifrelor, un număr de 
telefon este prea lung. Dar intervin, de asemenea, caracterul impersonal și lipsa imaginilor. Spre 
deosebire de memoria calculatorului, bazată pe cifre și semne, cea umană funcționează cu imagini. Așa 
încât, în ciuda tevaturii pe care o fac prezentatorii de la televiziune pe tema complexității adreselor de e-
mail, este infinit mai ușor să reținem cuvinte (care au adesea conotații vizuale) decât numere de telefon. 
Deci, ce facem când nu ne putem aminti numere sau nume? Și cum se face că unii oameni care nu au 
memorie eidetică (acea rară capacitate de a privi o pagină întreagă de text și de a o stoca instantaneu în 
memorie) pot să facă lucruri uluitoare, cum ar fi să-și amintească numele tuturor celor dintr-o sală sau să 
memoreze o carte de telefon? Ca la majoritatea minunilor, există un truc. Încă din Grecia antică se știe că 
putem folosi mici trucuri pentru a fixa informațiile în memorie. Aceste procedee mnemotehnice (ce limbă 
păsărească!) se bazează, în general, pe legarea de o imagine a elementului care trebuie să fie stocat, 
pentru ca memoria să poată opera mai ușor cu el. Vom găsi în exerciții mai multe aplicații practice ale 
acestor trucuri. 
 
Cel mai greu de acceptat este, adesea, faptul că aceste trucuri sunt valabile pentru toată lumea. Bun, 
omul cu memorie fenomenală de la televizor poate să o facă, dar poate că el are un talent aparte. 
Lucrurile nu stau deloc așa, oricine este în stare să faca astfel de trucuri.  
 
Brian Clegg, autorul cărții “Creativitate. Curs rapid”, exemplifică practicarea acestor tehnici de memorare. 
Și povestește cum, atunci când le-a descoperit, cu vreo 20 de ani înainte de a scrie cartea, a intrat în  
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pauza de prânz într-un magazin și a memorat numele primei persoane cu ecuson care i-a ieșit în cale. Era 
doamna Anne Kibble. Fără nici un efort conștient, acel nume zărit o dată stă în mintea lui de peste 20 de  
 
ani. Există o tendință naturală spre lene, care ne împiedică să folosim aceste tehnici dacă ele nu ne-au 
intrat deja în obișnuință. Așa cum se întâmplă cu majoritatea aptitudinilor, ele trebuie să fie exersate și 
perfecționate continuu. 
 
 
Valoarea memoriei 
Înainte de a părăsi domeniul memoriei, este important să stabilim că ea este foarte utilă. Mai întâi, să ne 
ocupăm de problema trucurilor de memorare. Unii sunt nemulțumiti de ele și spun: ,,Nu vreau să fac 
șmecherii, eu vreau să învăț cum să folosesc mai bine memoria corectă". Aici este o neînțelegere. 
Procedeele mnemotehnice și celelalte de acest fel sunt trucuri doar pentru că fac să fie ușor ceva ce 
părea greu. Nu fac altceva decât să transforme un tip de element cu care creierului nostru nu-I place să 
opereze într-un tip de element agreat. Este exact ,,a invata cum să folosim mai bine memoria corectă" - 
atâta doar că pare artificial.  
Dar are vreun rost în zilele noastre să avem o memorie bună, când totul poate fi calculat cu ușurință, 
depistat într-o bază de date sau găsit pe Internet? Fără nici o îndoială! Irosim o parte uriașă din 
capacitatea memoriei, care ne poate servi mult mai rapid și în mod mult mai flexibil decât un calculator. 
Cu ajutorul câtorva trucuri de memorare, obținem avantaje personale imense. De exemplu, chiar dacă ar 
presupune că este o manipulare, oamenii reacționează mai favorabil dacă le spunem pe nume - pur și 
simplu nu se pot abține. Daca țineți minte numele tuturor dintr-o echipă sau dintr-un grup recent 
alcătuite, veți avea o mai mare eficiență în ceea ce faceți cu ei, indiferent despre ce este vorba. Și în multe 
alte situații memoria poate duce la economisirea timpului și îmbunătățirea rezultatelor. Nu în sensul că ar 
trebui să devenim colecționari de informații, să ținem minte absolut totul, ci în sensul că trebuie să 
captăm informațiile care pot avea cea mai mare valoare pentru noi și să le ținem la îndemână. Și, din 
punctul de vedere al obiectivului acestei secțiuni, este foarte important faptul că o memorie bună oferă 
proceselor creative o sursă mai bogată de puncte de pornire, de asociații și legături. 
 
 
Ne naștem cu ea? 
Cu totul separat de eficiența memoriei noastre, este recunoscut faptul că unele persoane sunt mai 
creative decât altele - le este mai ușor să facă noile conexiuni din creier care duc la producerea de idei. 
Cei mai mulți dintre noi ne înclinăm bucuroși în fața geniului creator al altora, considerând că suntem 
doar niște persoane realiste, care se descurcă destul de bine când trebuie să ia o idee și să se ocupe de 
ea, dar nu ne așteptam să fim prea creativi. Dacă nivelul creativității noastre ar fi stabilit la ce ni se dă la 
naștere, n-ar mai rămâne nimic de spus - dar lucrurile nu sunt chiar atât de simple. 
 
Așa cum educația de tip direcțional, care cere ,,răspunsul corect" la o întrebare, scade nivelul creativității 
personale, există tehnici și exerciții simple care îl pot mări. Acest lucru nu ar trebui să ne surprindă. La 
urma urmei, ,,creativitate" înseamnă capacitatea de a vedea și ce este în afara tunelului obișnuit al 
gândurilor, în care ne aflăm cu toții. Nu ar trebui să ne surprindă faptul că există tehnici care ne scot din 
tunel, deschizând noi perspective și posibilități. Aceste tehnici nu sunt creative prin ele însele, însă 
acționează ca un catalizator, eliberând potențialul de creativitate pe care îl avem cu toții. 
 
 
Antrenarea creativității 
Dezvoltarea capacității de a face noi conexiuni este, evident, un lucru de dorit, dar cum să o facem? 
Creativitatea personală nu poate fi învățată. Spre deosebire de tehnicile de creativitate, procese 
mecanice care pot să ne facă să mergem într-o direcție nouă, o creștere generală a nivelului creativității 
este un țel mult mai cuprinzător. 
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Multe dintre exercițiile din secțiunea de față sunt legate de creativitatea personală. Este adevărat că 
școala ne blochează o mare parte din creativitate, în schimb ea ne-a dat ocazii de exersare. Mulți dintre 
noi, după ce am absolvit școala, nu am mai încercat să scriem sau să ne ocupăm de vreo formă de artă. 
Unii nici măcar nu au mai citit literatură care să nu fie de specialitate. Situația aceasta nu mai poate 
continua. Dacă dorim să ne dezvoltăm creativitatea, trebuie să exersăm aceste forme creative. 
 
Rețineți că acesta nu este un scop în sine. Nu contează dacă creăm o poveste sau un tablou și apoi 
aruncăm opera la coș. (câtă vreme am învățat ceva). Scopul nu este transformarea noastră în scriitori sau 
artiști, ci dezvoltarea capacității de a face pasul creativ afară din tunel - care trebuie să devină la fel de 
firesc ca lucrul cu un tabel sau condusul mașinii. Prezența unor copii mici implică șansa de a ne antrena 
creativitatea. Copiii ne cer întotdeauna să le desenăm ceva sau să le spunem o poveste. Avem tendința 
firească de a spune ,,Nu știu să desenez" sau ,,O sa-ți citesc o poveste" - dar trebuie să profităm de 
această ocazie pentru a ne dezvolta creativitatea în fața unei audiențe nepericuloase. 
 
Pe langa elementele creative tradiționale, ne putem dezvolta ,,musculatura creativă" cu ajutorul jocurilor 
de tip puzzle și prin stimularea unor diferite tipuri de gândire. Nu trebuie să ne lăsăm păgubași dacă 
acestea nu ne reușesc de la început. Nu trebuie neapărat să ne placă să facem un puzzle ca să tragem 
foloase din el, așa cum nu este nevoie să ne placă să alergăm ca să ne menținem în formă în acest fel - cu 
toate că, desigur, nu e deloc rău dacă ne și place. Tot așa, putem fi sceptici în privința valorii tehnicilor 
care explorează modurile noastre de gândire - poate că par apropiate de terapiile alternative, chestiile 
acelea prea demonstrative. Nu trebuie să uităm că la baza acestor exerciții nu stau stilurile de viață 
alternative vagi și filosofiile orientale, ci un volum de cercetare științifică concretă în domeniul 
funcționării minții. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: “Creativitatea – curs rapid”, Brien Cleg și Paul Birch, Editura Polirom, Colecția Hexagon, 2003 
 


