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CELE CINCI CĂI CĂTRE CREATIVITATE 
 
TEHNICILE 
 
 
De ce este nevoie de tehnici? 
Cei mai mari dușmani ai creativitatii sunt ochelarii de cal și lipsa inspirației. Fie știm prea multe despre 
trecut, așa încât nu facem altceva decît să ne târșâim picioarele pe aceleași căi bătute, fie nu avem 
capacitatea de a vedea o destinație nouă. Scopul unei tehnici de creativitate este să ne scoată de pe 
drumurile cunoscute - să ne dea un unghi de vedere diferit, silindu-ne să facem lucruri neobișnuite. S-ar 
putea să nu ne fie prea ușor,  dar este singurul mod de a face să se întample ceva. 
Așa se explică faptul că o activitate mecanică și care, adesea, pare sa nu aibă nici o legatură cu problema, 
cum este o tehnică, poate avea rezultate uimitoare. Nu tehnicile de creativitate sunt creative; noi suntem. 
Ele sunt foarte folositoare totuși pentru ca ne plasează într-un punct de plecare diferit, ne dau ocazia să 
facem asociații noi, ne ajută să privim cu alți ochi lucrurile și să producem ceva complet diferit. 
 
 
Asociațiile de idei 
Multe dintre tehnicile pe care le descriem vă cer sa faceți asociații cu ceva și apoi raportează aceste 
asociații la problema sau cerința de la care ați pornit. Nu am încărcat spațiul fiecărei tehnici cu explicarea 
acestui proces, ci încercăm să dăm aici o imagine de ansamblu, valabilă pentru toate. 
 
Din mai multe puncte de vedere, acesta este cel mai dificil aspect al procesului creativ, deși nici el nu este 
chiar atât de dificil pe cât ar vrea unii să ne faca să credem. Este punctul în care trecem de la tehnica 
mecanică la creativitatea pură. Acest aspect al procesului depinde foarte mult de experiență. Cu cât 
exersați mai mult, cu atât mai ușor vă este. De aceea, vă recomandăm să faceți cu regularitate exercițiile 
propuse, chiar dacă nu aveți de rezolvat o problemă anume. Acest lucru este extrem de important pentru 
cei care sunt începatori în domeniul creativității. 
 
Să presupunem că vreți sa obțineti un tip nou de bomboane și că ați folosit o tehnică de creativitate care 
a produs următoarele asociații: 
 

Mustăți, zgardă, blană, purici, labe, vânător, după ce se întunecă, șoareci, ucigaș, moale și pufos, 
amuzant, cald, prietenos, distant, independent, leneș, activ, furios, se stropșește, scuipă, gheare, 
colți. 
 

Dacă nu este evident deja, precizăm că am folosit tehnica în care se folosește un cuvânt luat la întâmplare 
- în acest caz, ,,pisica" - pentru a genera noi puncte de pornire. 
 
Pentru crearea unor produse, mai mult decât în majoritatea situațiilor în care trebuie să găsim soluții sau 
sa obținem idei, este utilă opțiunea de a introduce o fază intermediară în procesul de trecere de la 
asociație la idee. În ea descriem în termenii asociației produsul care nu există. În cazul nostru, căutăm 
,,bomboane «cumva»" sau ,,bomboane cu «ceva»". De exemplu: 

-   bomboane moi și pufoase ; 
-   bomboane ucigașe ; 
-   bomboane imblanite ; 
-   bomboane cu mustati ; 
-   bomboane active. 
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Uneori, citind o astfel de listă, apar imediat în minte idei despre ce ar putea însemna cuvintele acelea. 
Faza a doua este prezentarea lor mai detaliată, în scris. De exemplu, ,,bomboane cu mustăți", ciudat, ne-a 
adus în minte bomboanele de demult. Aceasta ne face să ne gandim la bomboane mai mature. Vedem 
aici două direcții de dezvoltare - fie bomboane pentru un segment mai matur al clientelei, fie bomboane 
prelucrate mai mult timp, pentru a obtine o aromă mai bogată. 
 
Citind acestea, poate ca vi s-au declanșat propriile idei. Poate că vi s-a parut că ideile date ca exemple nu 
sunt prea bune. N-are nici o importanță. Ce contează este ca procesul sa fie limpede. Acest proces cu 
două faze este util ori de cate ori o anumită problemă poate fi descrisă într-o propoziție în care se pot 
introduce alte cuvinte. 
 
Atunci cand situația este diferită, trebuie să treceți direct de la asociațiile de cuvinte la idei. Pentru 
exemplificare, să presupunem că avem aceleași cuvinte de mai sus, dar vrem să găsim o solutie pentru 
numeroasele absențe ale lucrătorilor dintr-o fabrică. În acest caz este mai greu să creăm propoziții, așa că 
vom recurge la o abordare mai directă. 
 
Daca ne uităm pe listă,  

- ,,ucigaș" ne sugerează eliminarea celor cu multe absențe. Nu este aplicabilă ca atare, dar poate fi 
dezvoltată  - introducerea unei scheme de supraveghere a prezenței ce are ca rezultat 
concedierea celor care au multe absențe.  

- ,,zgarda" ne trimite la conceptul de control ce ne duce la ideea unui nivel ridicat de supraveghere 
și control în ceea ce privește prezența - o discuție cu fiecare persoană care a lipsit o zi pentru a 
afla motivul, solicitarea unei scutiri medicale etc.  

- ,,amuzant" ne face să ne gândim la transformarea spațiului de lucru într-un loc mai plăcut, așa 
încât oamenii să nu prefere să stea în altă parte.  

- ,,independent" ne sugerează organizarea de grupuri mici de persoane care răspund de rezultatele 
lor, indiferent de prezență.  

 
Observați modul în care functionează tehnica. Aceste idei nu sunt coapte deplin, ca întotdeauna în acest 
stadiu al procesului. Tratați-le ca pe niște muguri fragezi care au nevoie de iubire și atenție. Dacă îi 
stoarceți de sevă prea devreme (prin evaluarea lor), îi ucideți. 
 
Ideile nu sunt suficiente - structura generală 
Una dintre capcanele folosirii tehnicilor este presupunerea că, pentru a fi creativ, nu trebuie decât să obții 
grămezi de idei noi - însă istoria e plină de idei marețe care nu au fost puse în practică niciodată și deci nu 
încape nici o indoiala că nu au fost creative. Din acest motiv, este esențial sa încadrați tehnicile într-o 
structură simplă, care să asigure transpunerea în practică a ideilor. 
 
Există patru etape esențiale în dezvoltarea oricărei idei menite să aibă succes.  
 

1) Prima este înțelegerea problemei. Dacă ne apucăm prea devreme să producem idei, există 
pericolul de a încerca să rezolvam o altă problemă decât cea reală. Acordând un pic mai mult timp 
depistării problemei reale, putem economisi ulterior mult timp și multe eforturi. 

 
2) A doua etapa este generarea de idei. Cu toate ca este cel mai vizibil și ,,strălucitor" aspect al 

creativității, nu poate fi tratat izolat. 
 

3) Cea de-a treia este trierea ideilor și prelucrarea uneia sau mai multora dintre ele. Această etapă 
de perfecționare este esențială, întrucât orice idee, oricât ar fi ea de valoroasă, are la început și 
părți slabe care trebuie sa fie eliminate. 
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4) In sfarșit, este pregătirea pentru vânzarea ideii și pentru punerea ei în practică. Nu e nevoie de un 
efort prea mare, dar trebuie să cunoaștem foarte bine principalele avantaje ale ideii, modul în 
care pot fi prezentate și reperele importante din procesul de transpunere în practică. Este, de 
asemenea, util să stabilim resursele la care vom apela și modurile de soluționare a problemelor ce 
se pot ivi. Această pregătire simplă este esențială. Este ușor să ne entuziasmăm de ideea grozavă 
care ne-a venit și să ne repezim sa le spunem tuturor de ea, fără să facem această pregatire - ca 
să ne trezim apoi că ideea este desființată sau respinsă. 

 

Structura cu patru etape nu trebuie să ocupe prea mult timp, nici nu trebuie să fie un proces prea riguros 
- este, mai degrabă, o listă de control mentală, ca să fim siguri că am facut tot ce trebuie pentru ca ideea 
noastră să aibă șanse maxime de succes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursă: “Creativitatea – curs rapid”, Brien Clegg, Paul Birch, Editura Polirom, Colecția Hexagon, 2003 
 


