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PARTEA I

NEVOIA DE
GANDIRE CREATIVA



Valorile de retinut

CE TIPURI DE BENEFICII sper ci ar putea si oblini citi-
torii lecturdnd aceasti carte? in cazul oricirei cirfi, ar

putea fi bucuria timpului petrecut citind o carte. Ar putea

fi vorba de cAteva noi revelatii. Sau de confirmarea unor
idei.

Scriind aceastl carte am avut in vedere trei niveluri inten-

lionate de valoare ce poate fi re{inuti. Daci aceasti carte

lndeplineqte sau nu aceste obiective este o alti problemi.

Cele trei niveluri sunt:

f. inlelegerea naturii gi a logicii creativitilii;
2. dorinla gi intenlia de a face un efort creativ;

3. instrumente, tehnici qi metode specifice.

in{elegerea naturii gi a logicii creativitlfii

Creativitatea este un subiect complicat, neclar gi pare si se

intindl de la conceperea unui nou caPac pentru pasta de

dinfi ta scrierea Simfoniei a Cincea de c[tre Beethoven. O

mare parte a dificultilii apare direct din cuvintele ,,crea-

tiv" $i,,creativitate".

La cel mai simplu nivel, ,,creativ" inseamni a produce ceva

ce nu era acolo inainte. lntr-un feI, ,,a crea dezordine" este

un exemplu de creativitate. Dezordinea nu era aici inainte
gi a fost produsi. Apoi ii atribuim rezultatului o anumiti
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valoare, agadar lucrul ,,nou" trebuie si aibi o valoare. in
acest moment, putem vorbi de creativitate artistici, fiindci
ceea ce artistul produce este nou gi are valoare.

Avem acum ideea ci rezultatul creativ ar trebui sd fie ,,evi-
dent" gi ,,simplu'. Trebuie si aibi ceva unic qi rar. S-ar
potrivi aici miiestria iegiti din comun.

Cind introducem concepte ca ,,imprevizibil" gi ,,schim-
bare", emerge o viziune diferitd asupra creativitifii.

Unii artiqti sunt ,,stiligti eficienli". Asemenea artigti au
un stil al percepfiei gi un stil al exprimirii care pot avea
o valoare ridicati. Eifucreaziin acest stil. Din moment ce
ceea ce este flcut azin:u este o repetilie a ceea ce s-a flcut
ieri, este vorba despre ceva nou gi despre ceva cu valoare
ridicati. Aga ci, pe buni dreptate, numim creativi aseme-
nea artiqti. Dar lipseqte elementul schimbirii.

Cuvintul brut ,,creativitate" acoperi o gami largi de
diferite abilitn{i. in aceasti carte, nu mi-am propus si
vorbesc despre creativitatea artistici. Mi-au spus drama-
turgi, compozitori, artigti, poeli qi cintireli de muzicl
rock ci ei folosesc uneori tehnicile mele de gindire late-
rali. Este o plicere si auzi aqa ceva, dar nu imi propun si
imbunltifesc abilitilile creativitifii artistice ca atare. Sunt
preocupat in mod specific de abilitilile creative necesare
pentru a schimba concepte gi percep(ii.

Putem privi creativitatea ca pe o enigmi. Sunt produse noi
idei sclipitoare gi nu gtim cum apar. Putem studia gi ana-
liza comportamentul oamenilor creativi, dar asta nu ne va
spune foarte multe, deoarece astfel de oameni nu sunt nici
ei intotdeauna conqtien(i de ce anume a declangat ideea
sclipitoare.

Prefer s[ observ direct modul in care func{ioneazl sis-
temele informafionale cu autoorganizare. Acestea sunt
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sisteme de modelare. Ele fac qi utilizeazi modele. Dintr-o
analizi a comportamentului gi a comportamentului poten-

[ial in asemenea sisteme, putem obline o imagine foarte

clar| a naturii creativitifii. Dintr-odati, caracterul mistic
al creativitilii se estompeazi. Putem inlelege cum lucreazi
creativitatea. Putem infelege, de asemenea, cum am putea

concepe tehnici pentru a cregte posibilitatea apariliei
unor idei noi. intr-un fel, ajungem si pitrundem ,,logica"
creativitifii. Aceasta este logica sistemelor de modelare,

aqa cum vom vedea intr-un capitol viitor. Nu este solici-
tat vreun act de credinfi sau vreun sens mistic. Nu existi
nicio cutie neagri misterioasi pe care si scrie: ,,Aici se

intAmpli totul." Este dezvi{uiti esenla creativitilii (sau,

mai bine spus, gAndirea laterali).

Cu mulli ani in urmi, am linut un discurs in fala a 1 200 de

doctori in filozofie, care lucrau pentru compania 3M din
Minneapolis. Cred ci erau, majoritatea, din departamen-

tul de cercetare. Dupi aproximativ opt ani, un director din
departamentul de cercetare i-a spus unui prieten de-ai mei
ci acel discurs a avut un efect mai mare asuPra gindirii in
cercetare decit orice altceva flcuseri weodati. Publicul a

fost compus din tehnicieni: ingineri electronigti, fizicieni,
oameni de qtiinfi specializali ln echipamente, chimiqti
etc. Asemenea oameni tind si creadi ci procesul crea-

tiv este ceva firesc pentru cei care lucreazi in publicitate,
producitori, oameni de marketing, designeri, dar nu este

necesari acolo unde existd legi gi valori ftzice care sn ghi-
deze comportamentul. Totuqi, odati ce au putut si vadi
,,logica" creativitifii drept conduiti a sistemelor de mode-
lare, atitudinea lor s-a schimbat pentru totdeauna.

Acesta este un punct de vedere important, deoarece existi
mulli oameni care chiar inleleg valoarea noilor idei crea-

tive, dar nu sunt pregitili si accepte nevoia de creativitate,

daci aceasti nevoie rimdne la un nivel al competenfei. Dar

2t
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odati ce ei sesizeazi adevirata necesitate logici pentru
creativitate-explicati intr-un mod logic -, atunci igi
schimbi radical atitudinea.

Inlelegerea logicii creativiti{ii nu te face ea insigi mai crea-
tiv, dar te face conqtient de necesitatea creativitifii. Explici,
de asemenea, cum au fost elaborate anumite tehnici crea-
tive gi arati de ce tehnici aparent ilogice sunt, de fapt, destul
de logice in interiorul logicii sistemelor de modelare. Mai
presus de toate, in{elegerea logicii creativitifii motiveazi o
persoani si intreprindl ceva in privinfa creativit{ii.

Unii oameni pretind ci nu sunt interesafi de logica creati-
viteli gi sunt neribditori si continue folosind tehnici
practice. Aceasta este o gregeali, deoarece nu vei folosi
instrumentele eficient decAt daci gtii ce se ascunde in
spatele elaboririi fieciruia. Acei instructori care trateazd
tehnicile creative ca pe o geantl cu unelte potrivite nu ar
trebui si fie surpringi daci elevii lor ajung si priveasci
tehnicile ca pe simple scamatorii.

Concentrarea gi intenfia

Motivalia este al doilea element de care trebuie si {inem
cont. O persoani iqi manifesti voinla de a se opri, de a-qi
concentra atenlia asupra unei idei gi apoi de a-gi propune
si foloseasci gindirea laterall. in acest moment, ar putea
si' nu fie implicate tehnici specifice. E nevoie doar de
investi{ie in timp, efort gi concentrare. Existi intenlia de a
descoperi o idee nou6.

La o receplie in Australia, la Melbourne, a venit la mine
un tinir gi s-a prezentat ca fiind fohn Bertrand. Mi-a
povestit cum a fost cipitan de vas in cursa de iahturi din
1983 pentru Cupa Americii. Cupa nu fusese niciodati
cdqtigati, in istoria ei de 130 de ani, de concurenli de alti
nalionalitate. |ohn Bertrand mi-a spus cum el qi echipajul
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sIu s-au concentrat in toate momentele gi qi-au ProPus
si giseasci idei noi. Una dintre ele a fost schimbarea

designului chilei. Pentru prima dati ln istorie, Cupa

Americii a fost luati din Statele Unite. Acesta este un
exemplu clasic de voinfi de a gisi idei noi, voinfa de a

folosi gindirea laterali.

O alti poveste vine tot din Australia. A fost spusi unui
prieten de-ai mei de cltre fondatorul companiei Red

Telephone.

Telefoanele roqii erau unele publice, intrelinute Ia un stan-

dard inalt, gi definute de o companie privat[, care a fost

cumpirati de Australian Telecom. Dificultatea a constat

in faptul ci, in Australia, apelurile locale nu erau cronome-

trate; pentru acelaqi cost inilial, un utilizator putea vorbi
pentru o perioadi, practic, nelimitatl. Convorbirile lungi
ar fi redus venitul companiei Red Telephone, din moment

ce telefoanele ar fi fost ocupate, iar cei care doreau si
efectueze mai multe apeluri scurte nu puteau. Compania

oblinea venit pentru fiecare apel, dar asta indiferent de

durata convorbirii. Cred ci fondatorul ei a gisit prima
mea carte despre gindirea laterali gi gi-a stabilit obiectivul

de a determina oamenii si efectueze apeluri telefonice mai

scurte. Limitarea apelului sau solicitarea unei pl61i supli-

mentare au fost excluse, pentru ci asemenea abordiri ar

fi pus Red Telephone intr-o posturl dezavantajoasi in
comparalie cu alte companii de telefonie.

intr-un final, el a gisit o abordare noui. A reugit si-i con-

vingi pe cei care flceau receptoarele de telefon si puni
mult plumb in ele. Acest lucru ficea receptorul greu gi

convorbirile lungi deveneau foarte obositoare. Evident,

ideea a funcfionat.

Chiar gi atunci cAnd nu sunt folosite tehnici specifice gin-
dirii laterale, existi o valoare ridicati in simplul act de a
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Iua un moment de pauzi cu scopul de a gisi idei noi gi o
cale inediti de a acfiona.

O asemenea motivafie apare dintr-o infelegere a posibi-
litilii noilor idei qi dintr-o inlelegere a poten{ialului crea-
tiv al minlii umane.

In multe situalii, nu vei fi capabil si gdsegti o idee noui,
dar, pe termen lung, obiceiul de a-[i acorda timp gi de a
depune efort pentru a identifica o idee noui va fi risplitit.

Metodele gi tehnicile

Dupi parcurgerea pirlii centrale a acestei cirfi, cititorul
va {i echipat cu citeva instrumente specifice, care pot fi
folosite in mod sistematic Ai deliberat pentru a produce
idei noi. Bineinqeles, abilitatea de folosire a unor aseme-
nea instrumente va depinde de practici. Cu cit instru-
mentele sunt folosite mai mult, cu atit utilizarea va deveni
mai abili. Este de asemenea adevirat ci unii oameni vor
fi mai buni la folosirea instrumentelor decdt algi. Aga se

intdmpli mereu cu abilitilile. Totugi, oricine igi propune
si dobdndeasci asemenea abilitili poate atinge un nivel
insemnat al abilitefli creative.

Vreau si. accentuez din nou ci instrumentele sunt inten-
fionate qi pot fi folosite sistematic. Nu este o chestiune db
inspira(ie, sau de stare de spirit, sau de a fi ,,superior" din
punct de vedere creativ. Poli folosi instrumentele intr-un
mod la fel de calculat ca atunci cdnd aduni o coloani de
numere.

De-a lungul timpului, mul$ oameni foarte creativi mi-au
spus ci se bazeaztr, de obicei, pe propriul talent creativ
pentru ideile noi. Dar atunci cind vor o idee de exceplie,
mai bine o gisesc utilizdnd in mod organizat unele dintre
instrumente decit bazindu-se pe talentul natural. Aceasta
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este, de asemenea, experienfa mea. Ori de cdte ori folosesc

tehnici in mod sistematic gi deliberat, de obicei mi surprind
pe mine insumi cu o idee pe care nu am avut-o inainte
niciodati. Aga ci aceste instrumente nu sunt doar sprijin
pentru aceia care nu pot si se puni in migcare, ci tehnici
utile chiar gi pentru cei superiori din punct de vedere crea-

tiv. Este corect si adaug ci e nevoie de disciplini gi de efort
in folosirea lor atunci cind mintea ta este deja plini cu posi-

bile idei.

Mu\i specialigti in domeniu privesc creativitatea dintr-un
punct de vedere stimulant. Daci scapi de inhibiqii, vei fi
creativ. Daci inve{i s6-fl foloseqti emisfera dreapti a cre-
ierului, vei fi creativ. Daci ai incredere in intui{ia ta, vei
fi creativ. Daci intri intr-o stare teta, vei fi creativ. Daci
ajungi la un ,,vArf" creativ, vei fi creativ. Accentul este pus
pe stiri modificate de conqtiinli. Din cdnd in cdnd, aceste

stiri modificate ale congtiinlei pot avea un efect creativ,

dar acelagi efect poate fi produs intr-o manier[ mai siguri
;i mai sistematici folosind instrumente inten{ionate. O
stare mintald modificati poate produce intr-adevlr o pro-
vocare, insi provocirile pot fi produse la comandi, folo-
sind instrumente stimulatoare gi cuvintul PO.

De cAnd am conceput instrumentele de bazi ale gAn-

dirii creative cu mulli ani in urmi, ele au fost plagiate,
imprumutate gi modificate, de obicei frri permisiune gi

recunoagtere. Nici chiar institulii prestigioase din dome-
niu nu s-au dat inapoi si imprumute metode qi materiale
fbrl citarea sursei. De exemplu, cuvintul PO este acum
folosit peste tot.

Unul dintre obiectivele acestei cir[i este de a clarifica
instrumentele astfel incit puterea fundamentali a fieci-
ruia si fie clari gi diferitele accesorii si fie inllturate.
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Agadar, cititorul ar trebui si poati invifa citeva tehnici de

baztr ale gindirii laterale. Totugi, este necesar[ motivalia
de a le practica qi dorinla de a le utiliza. Remarcabili in
cazul lui Peter Ueberroth a fost motivafia sa puternicn (gi

pozilia de lider). Este inutil si invefi instrumentele daci
nu le vei aplica niciodati.

Unele metode, cum ar fi cele $ase pilirii gdnditoare, sunt
acum folosite peste tot de citre companii importante qi au

schimbat conduita gAndirii acestor companii.

Cea de-a treia parte a cirfii prezintd modul in care poate

fi pusi in practici gindirea creativi gi ia in considerare
structuri gi cadre pentru o utilizare mai facili a instru-
mentelor creative.



Necesitatea teoreticl pentru creativitate

UMORUL ESTE, DE DEPARTE, cel mai semnificativ com-
portament al creierului uman.

Am spus asta de multe ori inainte gi o scriu din nou
frri nicio intenfie de provocare. Mi refer literalmente
la el. Umorul indici, mai bine decit orice alt compor-
tament mintal, natura sistemului informa{ional care d[
na$tere percepliei. Acesta este un sistem informational cu
autoorganizare.

Umorul nu doar indici natura sistemului cdt se poate de
limpede, dar arati, de asemenea, cum percepfiile stabilite
intr-un mod pot fi reconfigurate rapid in alt mod. Aceasta

este esen{a creatMtilii gi o voi explora mai tirziu in capi-
tolul de fa![.

Neglijarea umorului de citre filozofi, psihologi, informa-
ticieni gi matematicieni tradilionali aratd clar ci acegtia
au fost preocupali de sistemele informafionale organizate
extern, pasiv. Foarte recent, matematicienii au devenit
interesali de sistemele nelineare gi instabile (haos, teoria
catastrofelor etc.).

Trebuie si facem distinc[ia intre doui tipuri cuprinzitoare,
generale, de sisteme informafionale: sisteme pasive qi sis-

teme active. in sistemele pasive, informalia gi suprafala de

inregistrare a informaliei sunt inerte gi pasive. intreaga
activitate vine de la un organizator extern, care face
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legituri intre informa(ii gi le deplaseazi. intr-un sistem

activ, informafia qi suprafafa sunt active, iar informalia se

organizeazl singuri, fbri ajutorul unui organizator extern.
De aceea, aceste sisteme sunt numite cu autoorganizare.

Imagineazd-li o masi pe care este agezat un numir de

bile mici (de pild[, rulmenfi cu bile). Primegti sarcina

de a le a1ezape doui linii ordonate. i1i propui sd faci asta.

Ttr egti organizatorul extern. Figura 1.1 gi Figura 1.2 (vezi

pagina 29) arat| ce a fost inainte gi ce este dupi activitatea

ta de organizare.

Presupune ci, in locul unei mese netede, au fost doui
ganluri, cum este ilustrat in Figura 1.3 (pagina 29).Dacit
ar fi si arunci bilele pe masi in mod aleatoriu, acestea ar

forma in totalitate ele singure doui linii ordonate labaza
qanlurilor. in cel de-al doilea model, nu ai aclionat ca un
organizator extern. Nu a fost nevoie, pentru cd acesta este

acum un sistem cu autoorganizarc.

Bineinfeles, ai putea protesta afirmdnd ci realizatorul
gan(urilor este adeviratul organizator al sistemului. Acest

lucru este evident corect. Dar presupune ci bilele anteri-
oare au modelat, prin impactul lor, aceste gan{uri. Atunci
avem un sistem adevirat cu autoorganizare.

Nu e nevoie s[ ciutlm prea departe un exemplu al unui
astfel de sistem. Ciderea ploii pe un teren va forma, in
cele din urmi, quvoaie, rduri gi vii. Odati ce acestea s-au

format, viitoarele precipitalii vor fi canalizate de-a lungul
acestor rAuri gi vii. Astfel, ploaia interacfioneazil at tere-
nul, formAnd canale care afecteaz|apoimodul in care vii-
toarea ploaie este colectatl gi organizati.
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