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CELE CINCI CĂI CĂTRE CREATIVITATE 
 
ENERGIA MENTALĂ 

 

 
O privire asupra creierului 
Creativitatea este una dintre activitățile creierului și pare să fie foarte dependentă de energia mentală. Ea 
este influențată pe de o parte de ambianța fizică, iar pe de alta parte de nivelurile de energie și de 
atitudinile celor din jurul nostru. 
 
Motivația fiziologică este solidă. Atunci când este supus unei presiuni, creierul tinde să meargă pe cărările 
bătute. Ideală pentru creativitate este acea stare de relaxare care poate duce la visare cu ochii deschiși. 
Lucrul sub presiune obligă creierul să folosească traseele rapide - căile ce sunt deja bine trasate. Este 
adevărat și faptul că, sub presiune, corpul eliberează substanțe chimice care pot să aibă un efect negativ 
asupra creativității, silind creierul să lucreze prea repede și, în același timp, să dea răspunsuri mai puțin 
interesante. 
 
Această nevoie de relaxare pentru a fi creativ nu înseamnă însă că trebuie sa fim somnolenți. 
Creativitatea, ca toate celelalte activități mentale, este stimulată de fragmentare, de împărțirea activității 
în segmente care nu depășesc 45 de minute dintr-o oră. Dincolo de această limită, concentrarea scade, 
așa cum scad și eficiența, și creativitatea. 
 
Pe langa o pauză, pur și simplu, mai sunt trei lucruri care pot ajuta la stimularea creierului, astfel încât să 
acționeze mai creativ. Mișcarea fizică - insuflarea de energie unui individ sau unui grup, atunci când 
lucrurile stagnează. Amuzamentul - umorul și activitatea mentală asociată. Și formele de gândire foarte 
potrivite pentru partea dreapta a creierului - gândirea spațială, muzica și arta, vederea de ansamblu. 
Acest lucru este foarte important, deoarece atunci când ne așezăm și spunem ,,Hai să facem un pic de 
brainstorming" (sau altceva), concentrarea este pe partea stângă a creierului, în vreme ce, atunci când 
vrem să fim creativi, ideal este să folosim întregul creier, pentru a face cât mai multe noi conexiuni. 
 
 
Ambianța fizică 
Întrebați oamenii cum și când le vin ideile! Vi se va răspunde adesea că atunci când se plimbă, când 
conduc mașina, în baie, când stau comod și ascultă muzică - și multe altele de acest fel. Improbabil ca 
cineva să vă răspundă că aceasta s-a întâmplat când era așezat la birou, cu calculatorul semnalând tot 
timpul sosirea unui e-mail, cu telefonul sunând și cu șeful aplecat peste umărul lui, cerând niște rezultate. 
Desprinderea de mediul de lucru obișnuit poate fi una dintre cele mai bune modalități de a alimenta 
energia mentală, din punctul de vedere al creativității. Dacă vreți o ,,ședință de creativitate", încercați să 
o faceți altundeva - într-o cadă cu Jacuzzi, la cineva acasă, în tren, în mijlocul unui câmp. Atunci când vreți 
să fiți creativ, gândiți-vă la impactul ambianței fizice. 
 
 
Impactul unei echipe 
Știm cu toții că echipele sunt un lucru foarte bun. Încercați să folosiți expresia ,,lucru în echipă" ca insultă; 
nu merge. În toate textele despre management, în comentariile meciurilor de fotbal, în fiecare 
comunicare instituțională este subliniat mesajul - echipa este forma ideală. Luați termenii ,,membru al 
echipei" și ,,solitar" - care dintre ei are mai multe șanse să apară în raportul dumneavoastră de activitate? 
Și totuși, când ne uităm la cele mai multe dintre echipele reale, vedem că nu sunt chiar perfecte. 
Avantajul teoretic al unei echipe poate fi rezumat într-un cuvant - sinergie. Sinergia este, la origine, un  
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termen din biologie, definind modul în care combinarea unor părți din corp poate duce la mai mult decât 
simpla însumare a acelor părți. Mai recent, este aplicat în același fel unui grup de persoane. Se presupune 
că munca în echipă combină talentele individuate, iar rezultatele depășesc ceea ce se poate obține de la 
fiecare membru în parte. Cu toții cunoaștem astfel de exemple. Dar, în același timp în care efectul 
alcatuirii unei echipe este negativ. Cuvântul ,,echipă" poate să aibă conotații pozitive, însă ,,comisie" 
(cămila este un cal desenat de o comisie) și ,,ședinta" (,,iar ședință! nu fac altceva decât să mă plimb de la 
o ședință la alta") sunt cu totul altceva. 
 
Mult prea des rezultatul formării unui grup nu este sinergia, ci perturbarea. În cel mai bun caz, toți se 
plictisesc de moarte, iar contribuția lor e minimă. In cel mai rău caz, sunt ucise cu înverșunare toate ideile 
noi și este o evidentă pierdere de timp. Oare toată ridicarea în slăvi a echipelor e un balon de săpun? În 
unele condiții, da. Există, pur și simplu, activități pe care le poate efectua mai bine o singură persoană. 
Dar, în general (și cu siguranță în domeniul afacerilor), echipele pot avea avantaje reale. Problema este 
cum să-i facem pe membrii lor să lucreze împreună. Este important să știm ce îi separă. 
 
 
Fiara din noi 
O echipă este un grup de indivizi. Întotdeauna. Acesta este unui dintre adevărurile atât de evidente, încât, 
de cele mai multe ori, avem tendința să-l ignorăm. Este foarte convenabil să privim echipa ca unitate, ca 
entitate unică. Aceasta implică atât concentrare, cât și control. Dar este doar o iluzie convenabilă; nu este 
adevărul. Individualitățile din spatele ei sunt esențiale. Acesta este însuși motivul pentru care apare 
sinergia. Dacă toți ar vorbi și ar acționa exact la fel, nu s-ar obține nimic mai mult (în afară de o mai mare 
contribuție fizică) de la zece oameni decât de la unui singur. Din nefericire, individualitatea este și ea o 
problemă. Înseamnă că un grup nou va funcționa slab, din cauză că membrii nu se cunosc între ei. 
Atitudinea este prudentă, până ce se familiarizează unii cu alții. Este nevoie de desființarea barierelor - nu 
prin înlăturarea individualității, ci prin creșterea senzației de bine atunci când sunt împreună. 
 
Grupurile de oameni percep foarte ușor o anumită stare de spirit și o amplifică. Dacă apare o ușoară 
senzație de plictiseală sau de lipsă de energie, în scurt timp toată echipa se pleoștește. Activitatea scade. 
Este nevoie de un impuls. Uneori, acesta poate fi fiziologic. Un stimulent cum este cafeaua, factorii de 
creștere a nivelului glucidelor, cum sunt dulciurile și biscuiții, pot să îmbunătățească rapid situația. Dar 
eficiența acestora nu se compară cu găsirea unui mecanism care să crească energia grupului. Grupurile de 
oameni pot și ele să intre în rutină. Aceasta este problema brainstorming-ului. Este foarte ușor să se 
cantoneze într-o anumită linie de gândire, să-și pună ochelari de cal. În ciuda sinergiei, grupurile pot, în 
realitate, să întărească viziunea limitată, eliminându-i pe cei care vin cu idei diferite. O individualitate 
dominantă poate sa acționeze și ca un tăvălug peste tot grupul, dându-i o anumită direcție. Adesea, este 
nevoie de o detașare de acel proces, de un imbold în direcția unei gândiri diferite. Atunci când grupul se 
întoarce la problema discutată, s-a îndepărtat destul de mult de ideile preconcepute pentru a putea 
înainta. 
 
Acestor trei cerințe - ,,spărgătoare de gheață" pentru înlăturarea barierelor dintre oameni, metode de 
înviorare pentru creșterea energiei și pauze pentru a schimba direcția gândirii - le răspund exerciții și 
tehnici din toate secțiunile. Ele nu sunt remedii-minune pentru grupuri bolnave, ci oferă acel tip de 
imbold pe care producătorii de băuturi super-energizante se laudă că îl oferă atleților. 
 
 
Jocuri aiurite 
Poate să apară o anumită rezistență față de efectuarea acestor exerciții, percepute ca jocuri în care ne 
prostim. Nu este de mirare - în multe dintre ele chiar o facem. Unele ar fi foarte potrivite la o petrecere a 
puștimii. Dar de ce ne-ar supăra asta? Daca ne supără, este o dovadă că nu înțelegem comportamentul 
uman. Atunci când încercăm să schimbăm modul de funcționare a unei echipe, acționăm la un nivel  
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inferior. Cu toate că sarcinile echipei pot fi în întregime cerebrale, interacțiunea membrilor ei are loc în 
principal la nivelul instinctului. La fel, dezvoltarea ideilor poate fi logică și foarte bine gândită, dar scânteia 
creatoare originală vine dintr-o zonă mai adâncă și mai obscură. Și atunci, mai este surprinzător faptul că 
acțiunile necesare îmbunătățirii muncii în echipă vizează un nivel elementar? Adevărul este că activitatea 
cerebrală tinde să scadă energia și interacțiunea, nu să le mărească. Că ne place sau nu, trebuie să 
coborâm la nivelul de bază pentru a îmbunătăți munca în echipă. 
 
S-ar putea ca nouă să ne placă jocurile, dar altcineva din grup să refuze să participe, deoarece ,,e stupid" 
sau ,,nu de asta sunt eu aici". Daca așa stau lucrurile, este important să nu îl ignorăm. Le dăm celorlalți o 
pauză pentru un ceai (sau alte necesități), îl luăm deoparte pe acel membru și îi explicăm raționamentul 
stiințific pentru acțiunea la nivelul instinctual. Dacă nu merge, apelăm la spiritul de echipă - nu trebuie să-
i placă, doar să se prindă în joc pentru a le face plăcere celorlalți. Dacă nici acum nu reușim (și rar se 
întâmplă asta), trebuie să îl scoatem din grup. Acțiunile lui pot fi atât de negative, încât echipa va 
funcționa mai eficient fără el. 
 
 
,,Spărgătoarele de gheață" 
Indiferent dacă avem de-a face cu o nouă echipă, cu un grup de oameni din diferite sectoare ale firmei 
(sau ale lumii) sau, pur și simplu, cu o situație nouă, care nu ne este familiară, nervozitatea, timiditatea și 
inhibițiile pot fi bariere în calea unei munci de echipă cu adevărat creatoare. Un ,,spărgător de gheață" 
este foarte util. 
Unele dintre ele acționează la nivel social. Trebuie să aflăm ceva mai multe despre ceilalți din grup: 
numele, zonele de interes, ce fac în timpul liber. Aici apare o versiune accelerată a interacțiunii sociale 
normale -membrii echipei nu mai sunt străini, ci fac parte din anturajul nostru. Alte ,,spărgătoare de 
gheață" sunt fizice, oamenii sunt așezați aproape unul de celălalt și determinați să interacționeze. Intrucât 
acest lucru este inacceptabil între străini, membrii echipei sunt, astfel, mutați forțat din statutul de ,,ei" în 
cel de ,,noi". 
 
 
Metode de înviorare 
Scopul metodelor de înviorare este creșterea energiei grupului. Oricare ar fi scopul ei, o echipă lucrează 
mai eficient dacă nivelul energiei membrilor este înalt. Cele două mecanisme-cheie ale înviorării sunt 
activitatea fizică și râsul. Prin natura lor, echipele din domeniul afacerilor sunt predominant sedentare, 
lucrând adesea în birouri supraîncălzite, cu instalații de aer condiționat care nu sunt tocmai perfecte. 
Latura fizică a înviorării ajută la alungarea efectului toropitor al mediului. Uneori este destul ca oamenii să 
se ridice de pe scaune câteva minute sau să iasă din clădire. Dar efectul este mai profund. Mișcarea 
determină corpul - si deci și creierul - sa acționeze mai eficient, nu se limitează la alungarea amorțirii. 
Râsul, cel de-al doilea factor, este de obicei neglijat. La urma urmei, noi facem o treabă serioasă. Și totuși, 
râsul are o mare putere energetică. 

 

Multe dintre exercitiile de înviorare îi fac pe membrii echipei să râdă: de propriile idei și acțiuni, precum și 
de ceea ce fac ceilalți. Acest râs are o mare contribuție la eliminarea amorțirii și la creșterea 
productivității. 
 
 
Pauzele 
Am fost cu toții în situația în care trebuia să rezolvăm ceva, și nu reușeam cu nici un chip. Era imposibil. 
Așa că am lăsat deoparte problema, pentru un moment, și ne-am apucat de altceva. lar când ne-am întors 
la ea, am descoperit că o privim din alt unghi. Și că problema nu este chiar atât de grea pe cât crezusem. 
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Acest demers se folosește mai pe larg în cazul creativității. S-a dovedit, fără putință de îndoială, că un 
moment de distracție sau concentrarea asupra unui lucru complet diferit, stimulează creativitatea unui 
individ sau a unui grup care se ocupă de o anumită problemă. Aceasta nu trebuie să ne surprindă. 
Distracția oferă un nou punct de pornire, un nou unghi de abordare, atunci când revenim la problema 
noastră. 
Aceasta este baza pentru pauze. Atunci când echipa se împotmolește, când lipsește creativitatea, când 
este nevoie de inspirație, o pauză poate să ne scoată din tunelul gândirii obișnuite. Uneori este greu să o 
facem. Membrii echipei pot spune că le stricăm concentrarea - vor să-și vadă mai departe de lucru. Însă 
atunci când drumul pe care mergem se înfundă, merită să ne acordăm un răgaz pentru a privi în cu totul 
altă direcție. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: “Creativitatea – curs rapid”, Brien Cleg și Paul Birch, Editura Polirom, Colecția Hexagon, 2003 
 


