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CREŞTEREA CREATIVITĂŢII: TEHNICI PENTRU MODIFICĂRI PROGRESIVE 
 
Exercițiu/Tehnică: Povestea obiectului găsit 
 
Pregătire:   nici un fel.  
Timp necesar:   10 minute.  
Ce vă trebuie:   carnet.  
Frecvența:   o dată. 
 
Plimbați-vă câteva minute pe afară (sau în interiorul unei clădiri, dacă nu se poate pe afară). Găsiți un 
obiect pe care să-l puteți duce cu dumneavoastră într-un loc liniștit. Poate să fie orice - ceva care poate fi 
transportat și care v-a atras privirea. 
Acum stați un minut și gândiți-vă la un context pentru acest obiect. Trebuie să fie ceva complet nepotrivit 
cu el. Așezați acel obiect într-un titlu de senzație din presă. De exemplu, ,,spărgătoarele de nuci din altă 
galaxie", ,,portofelul care mi-a înfulecat hamsterul" sau ,,agenda mea aduce pe lume un prunc". 
 
În sfârșit, acordați-vă cinci minute pentru a scrie o narațiune pe această temă. Contextul trebuie să fie 
tratat cu maximă seriozitate. Poate fi un articol sau o povestire. Nu stați prea mult să vă gândiți – siliți-vă 
să scrieți, indiferent de prostiile înșirate. 
 
Feedback În ciuda aparențelor, ținta demersului nu este scrierea creativă - important este procesul 
gândirii, nu scrisul. Creativitatea înseamnă apariția unor idei și concepte noi, care, într-un fel sau altul, nu 
se potrivesc deplin cu gândirea obișnuită. Mai târziu, ele vor fi absorbite de curentul principal, dar, de 
multe ori, la început par ciudate. Adesea, înainte de a putea face salturile mentale provocate de o 
anumită tehnică, trebuie să avem capacitatea de a ne distanța de gândirea convențională. Acesta este 
scopul exercițiilor de tipul celui de față. 
 
Rezultatul Atacând viziunea normală, îngustă, despre lume, această tehnică crește capacitatea de 
manifestare a creativității. 
 
Variațiuni Există un număr aproape infinit de contexte în care puteți plasa orice obiect. Acestea merg de 
la banal (,,piatra care nu era acolo ieri") până la neobișnuit (,,piatra care a obținut o diplomă de licență la 
Cambridge"). Ideea de a folosi un context neobișnuit este foarte bună, deoarece obligă la adoptarea unui 
punct de vedere creativ. 
 
Cultură     
Tehnici     
Dezvoltare personală   
Energie mentală   
Distracție    
 


