
Erik Wahl: Olykor ne gondolkodj 

Hogyan hasznosíthatod a benned levő kreativitást?  

Valahogy az ember azt gondolná, hogy a kreativitás csak a 

kiválasztottaké – költők, festők és írók kiváltsága. A valóságban pedig 

mindenkiben megvan a kreativitás képessége, csak újra fel kell 

fedezni. Ez a könyv arra késztet, hogy kilépjünk a hagyományos 

gondolatmintáinkból. Sokkal többre vagyunk képesek, mint 

képzelnénk, hiszen a kreativitás mindenhol megtalálható, csak elég 

bátrak kell lennünk ahhoz, hogy használjuk.  

Kulcsszavak: kreativitás, képzelőerő, problémamegoldás és 

kíváncsiság. 

Gyerekkorunkban kiszámíthatatlan kockázatokat vállaltunk, és nem igazán érdekeltek a 

nagyok által felállított határok. Minden érdekelt és rendszeresen feszegettük korlátainkat. 

Gyermekként az agyunk jobb féltekéjével fedeztük fel a világot, felkaroltuk az újdonságokat 

és élveztük a meglepetéseket. Értéket találtunk olyan dolgokban is, amelyekről nem sokat 

tudtunk.  

Felnőttkorunkra az analitikus és racionális gondolkodás vette át az irányítást. A háttérbe 

szorítottuk a képzelőerőt, a felfedezést, az alkotást és a spontaneitást. A bal agyfélteke 

mindig a kiszámítható, logikus és konkrét dolgokat keresi. Ez nem mindenképpen negatívum, 

hiszen nagyon sok előnye van a „felnőttes” megközelítésnek. Hatékonyabban tudunk 

dolgozni a folyamatok felépítésével, több forrást tudunk hasznosítani a hatékony 

működéshez.  Mégsem kellene elveszítenünk a gyermekkorunkban átélt kreativitást. A kettő 

közötti egyensúlyt kell megtalálnunk, hogy helyesen használjuk elménk képességeit. 

A könyv abban segít, hogy újra életre keltsük a szenvedélyt, a kreativitást és a bennünk levő 

lelkesedést. Megtanít arra, hogy a kreativitást összekapcsoljuk a logikával és az analitikus 

gondolkodással. A problémamegoldás katalizátora a két agyfélteke arányos működtetése. Ki 

kell fejlesztenünk azt a képességet, hogy a koncentrált gondolkodás helyett elkezdjük 

értékesíteni a képzelőerőnket és a kreativitásunkat. 

A szerző hét állapotot sorol fel, amely végigvezet a bal agyfélteke kényelmi zónájából a jobb 

agyfélteke kreativitás világába. A provokatívból az intuitív és a spontaneitás állapotába 

irányít. A létezés mind a hét állapota úgy van megalkotva, hogy újraélesszük azt, amit valaha 

jól használtunk, hogy észrevegyük az életet, az energiát és az izgalmat a mindennapjainkban.  

Daniel Pink is úgy érvel, hogy a „jövő azoké, akik a megszokottól eltérően gondolkodnak. A 

bal agyfélteke dominanciája a vele járó információs korszakkal letűnőben van, hogy helyet 

adjon egy új világnak, amelyik kreatív és kiegyensúlyozottan hasznosítja elménk 

képességeit”. 



Akkor válunk igazi életművészekké, amikor elérjük azt a képességet, hogy elménk mindkét 

féltekéje harmonikusan működjön.  

Mit mondtak mások: 

„Annyira örültem ennek a könyvnek, hogy az egész menedzsmenttel elolvastattam és 

sorozatos megbeszéléseket szerveztünk a közös alkalmazás terén. Ma nagyon energikusnak 

és kreatívnak érzem magam. Nem fogsz csalódni a könyvben!” –  

„Erik könyve kiragad a dobozból, visszaadja a gyermeki bátorságodat és olyan helyzetbe hoz, 

ahol új csodák születnek. Erik Wahl a természet erejét hozza. Szeretem ezt a fogalmat, 

szeretem a címet – Unthink – öt csillagos értékelés! – Steven Pressfield, bestseller 

„Ez a könyv felszabadítja a benned levő zsenit. Új gondolatokat provokál, inspirál és 

energizál, hogy dolgozz az álmaidon, megkérdőjelezz minden hagyományos gondolatmintát 

a kiválóság érdekében.” – Ken Blenchard, bestseller 

 

A könyv esszenciája 
 

„A világ olyan mint egy vászon, amely a képzelőerődtől függ.” – Henry David Thoreau 

Mindenkiben van kreativitás, hiszen ez határozza meg egyediségünket. A kreativitás a 

gondolkodási folyamat, amellyel meghatározzuk tetteink és életünk értelmét. Nélküle olyan 

lennénk, mint egy kormány nélküli hajó, amelyet a hullámok ide – oda sodornak. Az áttörő 

kreativitás olyan erő, amely megváltoztatja életünk áramlatait. Egy olyan merész hajó, amely 

a nagy tengeren előnyére használja a szelet és a hullámokat. 

A kreatív zsenik olyan égő vággyal születnek új világok felfedezésére, amely belőled sem 

maradt ki. Egy állandóan jelenlevő kíváncsiság, amely mindig továbbvezet a kiszámítható 

hétköznapokból. Állandó reménykedés és vágyakozás egy jobb, vibrálóbb és 

jelentőségteljesebb élet után. A belső késztetések követése szabaddá tesz.  

Te vagy az a megfélemlíthetetlen művész, aki képes vagy az eredetire, áttörő gondolatokra 

és ötletes megoldásokra minden percben. Bár időközben elsodort az ár a kalandozás és 

rácsodálkozás állapotból. Arra tanítottak, hogy logikusan gondolkodja és felejtsd el a 

vágyakozást, az ösztönös megérzések útján. Néha elfelejtetted, hogy művésznek születtél. 

Amint visszaemlékszel és megtanulod félretenni a szokványos gondolkodást – minden 

megváltozik.  

A szerző története is szemléletesen ábrázolja, hogy az iskola rendszere megtanította 

elfelejteni a benne rejlő művészt. A tanárok álma volt, jó jegyeket szerzett, kiváló tanuló volt 

– mert követte a szabályokat. Majd választott egy köztiszteletnek örvendő állást, amely által 



kivívta az emberek tiszteletét. A vállalati rendszer hűséges jutalmazottja lett, mert követte a 

szabályokat. Közben elvesztette életéből azt, ami a szépséget, az izgalmat és a lenyűgöző 

dolgokat jelentette. A stabil állás megakadályozta, hogy valódi kockázatot vállaljon bármilyen 

kalandos utazásra. A világ fejlődésként értékelte életét, miközben felfedezte, hogy élete 

egészen másfelé vezette, mint ahova szeretett volna menni. Végül, a dot.com lufi 

kirobbanásával elvesztette minden vagyonát, biztonságát és az addigi identitását. Újra kellett 

kezdenie az egész életét. Elindult egy felfedezőútra, amelyben megpróbált újra gyermek 

lenni.  

„Minden változás krízissel jár” – mondta Soren Kierkegaard. A krízisben felfedezte, hogy 

képességeit és álmaid eltemette a vállalati világ biztonságos szabályai közé. Az addigi sikerei 

voltak éppen kibontakozásának akadályai. Ledöntve a biztonság által emelt falakat, elkezdett 

festeni. Óriási gyógyulási folyamat indult el benne, a művész újra kiemelkedett.  

Minél jobban felfedezte a művészi világot, annál inkább látta annak korlátait is. Nagyon sok 

eredeti és tehetséges művésszel találkozva, felfedezte, hogy sokukban hiányzik a tehetség 

üzleti előnnyé formálásának képessége. Ennek eredményeként sokan a nélkülözés és 

jelentéktelenség homályába süllyedtek. A vállalati világgal nem azonosulva, de a művészi 

világ korlátait sem elfogadva, Erik számára bevillant, hogy ötvöznie kell mindkettőből a jót. A 

kritikus gondolkodás önmagában nem elég, de a konvenciókat felborító gondolkodás sem. A 

művészit párosítani kell a kritikai szemlélettel ahhoz, hogy kiteljesítsen. 

A rendszerrel szembeni teljes lázadás nem gyakorlatias megközelítés és nem is életképes. 

Egy éhező művész nem vezet sehova. De a konvencionális gondolkodás kiterjesztésére 

kétségtelenül szükség van. Az üzleti érzés és a művészi érzékenység hatalmas előnyöket rejt 

magában. Mi lenne ha egyesítenénk a kreatív gondolkodást a gyakorlati üzleti stratégiákkal? 

Hogyan nézne ki ez a megközelítés? 

Gyermekként, folyamatosan hasznosítottuk a kreativitás vonásait. A kíváncsiság vezette 

érzékeinket, és a lelkesedés irányította tetteinket. Nem féltünk attól, amit nem ismertünk, 

hanem a felfedezés folyamatában győzelmeket éltünk át. Nem vettük figyelembe az 

akadályozó véleményeket. Képzelőerőnk szárnyalt.  

Nem kell visszasiratnunk ezeket az éveket, felnőttként sokkal több forrás áll a 

rendelkezésünkre. Az elménk sokkal gyorsabban dolgozza fel az adatokat, testünk sokkal 

erősebb és fejlettebb. Bár nagyobb felelősség hárul ránk, de sokkal nagyobb erők állnak a 

rendelkezésünkre. Steve Jobs sokszor rávilágított arra, hogy ha gyerekként nem lett volna 

lehetősége a számítógéppel játszani, akkor később nem tudta volna hasznosítani 

kreativitását ezen a téren. Gyerekként erőtlenek vagyunk és esendők, a körülmények sokszor 

meghatározzák a kereteket.  

Ebben a könyvben segítséget kapunk ahhoz, hogy kibontakoztassuk a bennünk levő művészt. 

Kreatívak lehetünk nemcsak egy probléma megoldásánál, hanem a mindennapi 

döntéseinkben is. Ez a megközelítés színessé teszi az életünk és olyan beteljesedést nyújt, 



amit lehet, hogy évek óta már nem éreztünk. A kreativitásunk hasznosítása megváltoztatja 

egész életünket. Ennek érdekében, először fel kell fedeznünk az „akkori” önmagunkat majd 

meg kell értenünk a „jelent”. Amint a múlt és a jelen világos lesz előttünk, bizalommal 

alkalmazhatjuk a hogyant a „jövő” kiteljesedéséhez. 

 

I. Rész: A múlt 

 

1. Mi működött akkor? 

„Minden gyerek egy művész. A kihívás, hogy felnőttként is azok maradjunk.” – Picasso 

Kérdezz meg egy csoport öt éves gyereket, hogy hányan gondolják magukat művésznek – 

mind felteszik a kezüket. De ha már 35 éveseket kérdezel meg, akkor alig fogsz találkozni 

jelentkezővel. Miért van ez?  

Azzal a képességgel születtünk, hogy folyamatosan új gondolataink legyenek, és egyedi 

módon oldjunk meg problémákat. A felfedezés iránti késztetés egyre nagyobb kalandokra 

vezetett. Művészeknek születtünk – a tanulás, az alkalmazás és fejlődés képességével. 

Gyerekként elménk jobb féltekét aktívan működtettük a mindennapi életben – felfedezések, 

meglepetések és szokatlan dolgok kutatása jellemezte ezeket az éveket. Kíváncsiságunk és 

képzelőerőnk korlátlanul minden pillanatban jelen volt. A világ egy üres vászon volt, amit 

meg kellett festeni.  

A gyermekeket nem kell kreativitásra tanítani, csak úgy ömlik belőlük természetes módon. 

Gondolj csak arra a sok szerepjátékra, amit kicsiként átéltél. Amikor mindennapjaidat a 

képzelőerőd irányította – bárhol lehettél és bármit megvalósíthattál. Nem voltak szabályok 

és akadályok. A pragmatizmus és a logika, sőt a biztonság sem álltak az utadba. Szabad voltál 

és alkothattál egy olyan világot, amely örömteli, lelkesítő és beteljesítő volt.  

Azért működtünk így, mert világképünk még nem volt teljes. Minden információt magunkba 

szívtunk, tanultunk és fejlődtünk. Megtanultuk használni testünket, megtanultunk másokhoz 

viszonyulni és felfedeztük a fizika törvényeit. Első környezetünk gazdag volt, vibráló és 

képzeletet megmozgató világ. 

Ma már vannak olyan cégek, ahol egy óvodához hasonló irodát alakítanak ki, hogy felkeltse 

bennünk ugyanazt a gazdag, vibráló környezetet, amely gyermekkorunkban kihozta belőlünk 

a képzelet végtelen képeit. Olyan cégek, mint a Google nem szokványos munkakörnyezetet 

teremt, hogy munkatársai kreatívan alkothassanak. Megengedik, hogy mérnökeik 

munkaidejük 20%-át olyan dolgokkal töltsék be, amelyek kíváncsiságukat éltetik. Lehetővé 

teszik, hogy a különböző területeken dolgozók összevegyüljenek és gondolatokat 

ütköztessenek – így született a Gmail, a Google Earth, Google Labs és az AdSense program. 



Van valami felszabadító, valami mágikus, valami felpezsdítő dolog abban, ha környezetünk 

nem korlátoz szabályokkal és keretekkel, hanem lehetőséget ad a képzelőerőnek, a 

tanulásnak és a lehetséges megközelítésnek.  

Jézus híres mondása ma is visszacseng: „engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, mert 

ilyeneké a mennyeknek országa”.  Heráklész is azt mondta, hogy „az ember akkor önmaga 

igazán, amikor a gyermek komolyságával játszik”.  Nietzsche szering „minden igazi emberben 

ott szunnyad egy gyermek, amelyik játszani akar”.  

Albert Einstein egyszer elgondolkodott, hogy miért pont ő fejlesztette ki a relativitás 

elméletét: „Szerintem azért, mert egy felnőtt folyamatosan a tér és idő problémáin 

gondolkodik. Ezeken a dolgokon gyermekként is gondolkodtam, de akkor visszamaradott 

formában. Ma már, természetes módon, felnőttként mélyebbre tudok ásni a kérdéskör 

kutatásában.” Nem hiába mondta később, hogy a képzelőerő sokkal fontosabb a tudásnál.  

Walter Isaacson szerint Einstein nagyon problémás gyerek volt, „lassan tanult meg beszélni, 

folyamatosan lázadt a tekintéllyel szemben”, de pontosan ez a képessége tette zsenivé – 

hiszen mindent megkérdőjelezett és lassú verbális kibontakozása kíváncsivá tette. 

Szerencsére a szülei megtagadták a hagyományos problematikus gyerek fogalmát, 

folyamatosan támogatták vad és nem konvencionális szokásait. Később kifizetődött.  

A mai kreatív képzések és csapatépítések Kurt Hahn nevéhez fűződnek, akit az a 

meggyőződés vezetett, hogy „amikor az ember a felfedezés és kalandozás és 

kockázatvállalás környezetében van, akkor képes újrafogalmazni és kiterjeszteni a 

lehetségesről alkotott képét.” 

„Sokkal több van bennünk mint gondolnánk. Ha látnánk a bennünk rejlő potenciált, akkor 

nem elégednénk meg a kevesebbel.” – Kurt Hahn. 

Arra lettünk megalkotva, hogy teremtsünk. Felnőttként sokkal nagyobb potenciál van 

bennünk, hogy valami maradandó felfedezést tegyünk. Kalanddá varázsolhatjuk nemcsak a 

saját, hanem a körülöttünk élők életét is. Ennek érdekében meg kell ismernünk közelebbről a 

három legfontosabb fogalmat: kíváncsiság, képzelőerő és felfedezés. 

a. A titokzatosság jelentést hordoz 

Amikor Newtont, mint tudóst megkérdeztek, hogy írja le a legproduktívabb napját, a 

következőket mondta: „Olyan voltam, mint egy kisfiú, aki a tengerparton játszik, keresve a 

laposabbnál laposabb köveket vagy szebbnél szebb kagylókat, miközben az igazság nagy 

óceánja előttem hevert”. Amikor a titokzatosság vezet, akkor a kíváncsiság követi: a 

„miértek”, a „miért ne” és a „mi van ha” megközelítések hangulata.  

Amikor a kíváncsiság a hajtóerő, akkor az ember érdeklődő, jelenlevő és szenvedélyes kutató 

marad. A filmekben vagy a könyvekben a dolgok titokzatossága ragad meg a leginkább, az 

kelti fel igazán a kíváncsiságunkat. A titokzatosság vezeti az embert arra, hogy kutassa az 



óceánt és a világmindenséget. Azért költenek ma is milliárdokat az űrkutatásra. Minden 

titokzatosságban van egy ígéret: a járatlan út ígérete. Ha folytatjuk a kutatást, akkor ott van 

a felfedezés ígérete. A titokzatosság mindent érdekessé formál. A kreativitás a 

titokzatosságból fakad. 

b. A figyelmen kívül hagyott dolgok áttörést hoznak 

Scott Thorpe, Einstein gondolkodásáról írva, azt fedezte fel, hogy valami baj volt a 

problémamegoldó képességével. A legnagyobb felfedezéseket karrierjének elején hozta és 

úgy tűnik, utána a problémamegoldó képessége hanyatlani kezdett. Az egyetem utáni első 

éveiben, amikor az egyik svájci szabadalmazásokat végző irodánál dolgozott a mosógépek 

területén végzett fejlesztések áttekintésében. Mellette fizikát tanult és akkor fedezte fel a 

E=mc2 képletet. A következő években sem volt kevésbé okos, sőt folyamatosan fejlődött a 

matematika és tudományok terén. Mégis, a kutatásait folytató években, amikor semmi 

másra nem kellett összpontosítson, akkor sem oldott meg több tudományos problémát.  

Azt várhattuk volna, hogy Einstein probléma megoldó képessége arányosan fejlődik 

intelligenciájával és ismereteivel, ahelyett a fordítottja történt. Akkor volt a legnagyobb a 

felfedezések, amikor ismereteiben a leggyengébb volt.  

Amikor a legtöbbet tudjuk valamiről, akkor vagyunk a legkevésbé képesek új megoldásokat 

és megközelítéseket látni. A legtöbb ismeretünk egy területen sokszor a legnagyobb 

akadálya a kreativitásnak, hiszen nagyon munkás dolog volna félretenni az eddigi 

ismereteinket az üres vászon érdekében. Gyermekként pedig éppen ez volt az előnyünk – 

hiányoztak a mentális beidegződések és előfeltételezések. Gyermekként a legutóbbi 

felfedezés tapasztalatára támaszkodhattál, az ismereteid időszerűek voltak és folyamatosan 

fejlődtek – az elméd rugalmas maradt az új befogadására. Folyamatosan megtartottad azt a 

jogot, hogy újraértelmezz dolgokat. Ebben az állapotban képes voltál úgy látni dolgokat, 

ahogy a valóságban is vannak.  

c. A később azt jelenti, hogy soha 

A gyermekek tagadhatatlan állhatatossággal bírnak. Amint a vágyuk megszületik, azonnal 

elkezdik kutatni és nem fejezik be, amíg nem kapják meg azt, amit akartak. Akarják nagyon 

és most. A később számukra azt jelenti, hogy soha. Amikor az állhatatosság az azonnalisággal 

vegyül, a szülők kiborulnak és elkezdik fegyelmezni a gyermeket.  

A gyermekek a spontaneitás mesterei. Bármikor és bármit készek megtenni: fagylaltot enni 

reggel hét órakor, hangoskodni az étteremben, stb. Amint idősebb lesz, egyre többet 

foglalkozik mások véleményével és az elvárt követelményekkel. Előtte nem léteztek önmaga 

vagy a környezete által felállított határok ahhoz, hogy mikor és hogyan örüljön, csodáljon és 

felfedezzen.  



A szerencse gondolata ma is uralkodó tévhit társadalmunkban. A valóságban, azok a 

csodának nevezett áttörések mindig a lehetőségek spontán felfedezéseiből származnak.  

A legnagyobb felfedezések a spontán kreativitás eredményei.  

d. A játék a legjobb eszköz a katarzis kiváltásához 

Játék közben új megoldásokat fedezhetünk fel régi problémákra és tapasztalatunk új 

eredményeket hozhat. G.K.Chesterton szerint „az emberi élet lényege a játék”. Ma igazán 

szükség van olyanokra, akik felvállalják a játékosságot. Beléphetünk a munkahelyünkre 

izgatott várakozással és nagy kíváncsisággal. Elkezdhetjük úgy a napot, mintha életünk 

legnagyobb kalandja lenne.  

„Tudományosan bizonyított tény, hogy a játék csökkenti a stresszt, növeli az energiaszintet, 

derűssé teszi az emberek arcát, növeli az optimizmust és a kreativitást.” (Jack Uldrich) 

Újjászületésre van szükség, hogy azok legyünk, akik valaha voltunk gyerekkorunkban. Itt az 

ideje szenvedéllyel, kíváncsisággal és szabadon élni.  

„Játsz anélkül, hogy az eredményre figyelj” – mondja Roy Williams, a Texas-i Wizard 

Akadémia alapítója. A játék ellazítja a tudatos elmét. Ezáltal új erőt és energiára teszünk 

szert. A gyermekek azért boldogok, mert játszanak.  

Amikor gyermekek voltunk, a körülményektől függetlenül, források és készségek hiányában, 

az élet minden pillanata tele volt lehetőségekkel. Abban a helyzetben a kreativitásunk csak 

úgy áradt folyamatosan. Minden nap fáradhatatlanul követtük a kíváncsiság útját, bármerre 

is vezessen. De ez akkor volt, és valahogy ez az ártatlan hiperaktív életet felváltotta egy 

kevésbé izgalmas létezés – felnőttünk. 

 

II. Rész: A jelen 

 

2. Mi marad belőlem 

„Túl sok ember felnő. Ez a világ valódi problémája, hogy túl sok ember felnő. Elfelejtik és 

nem emlékeznek, hogy mit jelentett 12 éves lenni.” – Walt Disney 

Helen Keller szerint „az élet vagy egy merész kaland vagy semmi”.  A legtöbb ember élete az 

előbbi mondat második felét jelenti. Az élet nem egy merész kaland, főleg nem a munkában.  

Mi történt azzal a féktelen csodálattal, kalanddal és kreativitással, amely egykor jellemzett?  

Az orvosi világban van egy kifejezés, amit „fantom fájdalomnak” is neveznek. Úgy érezzük, 

hogy fáj a végtagunk, pedig már nincs lábunk. Főleg azoknál a betegeknél jelenik meg, 



akiknek valamelyik végtagját le kellett vágni. Pontosan ilyen átélni felnőttként a kreativitás 

utáni vágyat, azzal a különbséggel, hogy ami az előbbi esetben hiányzik, most még mindig 

megvan – csak éppen gyermekkorunk óta megbénult.  

Akkor élünk igazán, amikor dinamikus és lelkesítő dolgok történnek velünk. De a legtöbbünk 

számára az élet csupán az egyensúly fenntartásáért folytatott küzdelem lett. Megelégszünk a 

biztonságossal, a stratégiai megoldással és az állandóval. Végül, az életünk véget ér anélkül, 

hogy valami eredetit vagy fontos dolgot tettünk volna.  

A modern iskolarendszer rossz szolgálatot tett nekünk ezen a téren. A óvodán kívül arra 

késztette, hogy elménk bal féltekét használjuk a tanulásra, ahol az elemző, racionális és 

logikai folyamatok zajlanak. A középiskolában a matematika, az írás és olvasás készségeinek 

fejlesztésére tanítanak, amelyek főleg a bal agyféltekben zajlanak. A későbbi évek során sem 

jutalmazták az elvont és művészi gondolatokat.  A művészetek kiszorultak a tantárgyak 

sorából. Egyre inkább a memória és a logika segítségére kellett támaszkodni és kevésbé a 

képzelőerőre és kreativitásra. Egyre kevesebb létjogosultságot engedélyeztünk a „miért”, 

„miért ne” gondolkodásnak.  

A munka világa nagyszerűen folytatta a felépített sémát. Előírások és szabályok között a 

rendszer azokat jutalmazza, akik a keretek között maradnak. Amint felnőttünk ebben a 

környezetben az agyunk bal félteke kezdi uralni gondolkodásmódunkat. A logika, a dolgok 

megfogalmazása és a megjósolható történések jellemzik ezt a világot. Az idők során, 

„bizonyos viselkedési szokások elhalványulnak, mint a korlátlan képzelőerő és spontaneitás. 

A új dolgok iránti nyitottságunkat is elveszítjük” – monjda Alison Gopnik, a BVerkeley 

filozófia és pszichológia professzora.  

Gyermekként minden információt befogadtunk, felnőttként már csak azokat a dolgokat 

fogadjuk be, amelyekről úgy gondoljuk, hogy hozzájárulnak céljainkhoz. Felnőttként egyre 

kevésbé vagyunk rugalmasak, a régi mintázatokat már nehezen cseréljük le. A felnőtté válás 

során elvesztettük a képzelőerő és a felfedezés iránti szükségletünket a kérdéseink 

megválaszolásához. Megtanultuk, hogy döntéseinket az eddig tanultak alapján hozzuk meg. 

Hatékonyabbak lettünk, ugyanakkor lecseréltük kíváncsiságunkat.  

A tudományos kutatások azt igazolják, hogy minél többet tudunk, annál nagyobb akadállyal 

kell szembenéznünk, amely a kreativitásunk útjában áll. A Center for Cognitive Science Ohio 

Állami Egyetem kutatásai szerint, amint az emberek bölcsebbek lesznek, elkezdik 

kategóriákba rakni a dolgokat. Ez magában hordozza azt a veszélyt, hogy az egyéni 

különbözőségeket nem vesszük figyelembe. Vagyis az új gondolatokat tápláló részletek, 

amelyek színesebbé tehetik a következtetéseinket, kimaradhatnak. Ezért sokkal jobb egy 

témát gyermeki értelemmel megközelíteni.  

Az igazság az, hogy szükségünk van a kategóriákba való helyezés hatékonyságára, de a 

részletekre való összpontosításra is. Olykor el kell felejtenünk a kategóriákba való rendezést 

azért, hogy megoldjunk egy nehéz problémát. Sokszor megpróbálunk megoldást keresni 



ismereteink és tapasztalataink alapján. Azt hisszük, hogy több időre, több energiára, több 

pénzre vagy jobb pozícióra van szükségünk az igazi áttöréshez. Ezek külső tényezők. A 

valóságban nem ezekre van szükség, hanem a bennünk rejlő kreativitásra. Szükségünk van az 

újraértelmező, megkülönböztető képességünkre, hogy a körülményeket előnyünkre 

használjuk.  Ehhez absztrakt gondolkodásra, új megközelítésekre és gondolatok 

ütköztetésére van szükség.  

A logikus elménk legjobb formájában egy lehetetlen termelő gépezetté válik. Közben arra 

gondolunk, hogy „egy szép napon” elérjük vágyainkat vagy megvalósítsuk céljainkat. 

„Valamikor” nem lehet élni. A kemény munka és a magasabb fizetés nem oldja meg a valódi 

problémákat.  

A logikus gondolkodás másik hátulütője, hogy a művészetet szűkös keretekben fogalmazza 

meg. A művészet sokaknak inkább műalkotásokat jelent, mint a kreativitás vagy a felfedezés 

izgalmas folyamatát.  

A bennünk levő kreativitást nem tudjuk letagadni. Lebeszélhetjük, figyelmen kívül 

hagyhatjuk, de a bennünk levő hang nem némul el – egy csodás naplemente, egy inspiráló 

film, egy tragédia emlékeztetni fog a bennünk levő kreativitásra.  

Nem szükséges nosztalgiával újra gyereknek lenni ahhoz, hogy kreatívak és rácsodálkozóak 

legyünk. Lehet, eddig senki sem mondta, hogy művész mindenki, aki megkérdőjelezi a 

konvencionális bölcsességet és változást inspirál. A művészet sokkal többet jelent és sokkal 

közelebb van hozzánk, mint egy régi festmény. A művészet nemcsak egy főnév, hanem ige is; 

nemcsak egy vászon, hanem egy katalizátor is. A művészet nem annyira egy megteremtett 

fizikai dolog, hanem inkább gondolataid, ötleteid és alkotásaid a jelenlegi körülmények 

között.  

Függetlenül művészi képességeidtől vagy korodtól, te is lehetsz egy művész egyedi 

képességekkel, hogy áttörő és jelentőségteljes változást hozz létre. Csak próbáld úgy 

tekinteni önmagadra, mint régen. Tolsztoj szokása volt a dolgokat a feje tetejére állítani, 

hogy az olvasói figyelmét megragadja. Szerinte az unalom a „kívánságok kívánsága”. 

Mennyire igaz, hogy még az unalom is elő tudja hozni a bennünk rejlő is késztetést. Többé ne 

hagyjuk figyelmen kívül. Kezdjük el élni a kaland, a várakozás és a megtapasztalás életét.  

„Ahhoz, hogy jelentést vigyünk az életünkben, sokszor őrültekké kell válnunk, de a 

jelentőségteljesség nélküli élet a nyughatatlanság olyan kínzása és vágya, mintha egy hajó 

vágyna a tenger után, de félne is tőle.” – Edgar Lee Masters 

Ismerd el, hogy nem vagy egy gépezet. Nemcsak arra vagy képes, hogy előre elkészített 

megoldásokat gyárts. Képes vagy arra, hogy valami művészit, kreatívat és kalandos dolgot 

valósíts meg.  



Sose állj meg a felfedezés útján! Ez a jövő – vagyis azoké a művészeké, akik a jobb és bal 

agyféltekét kombinálva hasznosítják.  

 

III. Rész: Kivé válhatok még és hogyan 

 

3. Légy provokatív 

John Lenon óriási zenész volt, de a provokatív magatartása tette híressé. Nyíltsága és 

bátorsága ragadta meg milliók figyelmét. Az a megszállottsága, hogy a Beatles „sokkal 

népszerűbb, mint Jézus” késztette az embereket arra, hogy elégessék lemezeit. Majd később 

heves megnyilvánulásai a Vietnámi háború ellen magasra emelte. Nem lehetett figyelmen 

kívül hagyni. Nagy álmodozó volt, aki nem adta fel az álmait. Elég bátor volt ahhoz, hogy 

provokálja a körülötte levő embereket egy jobb életre. Kész volt valamit tenni a boldogsága 

érdekében és nem engedte, hogy a körülmények diktáljanak. Ez tette őt felejthetetlen 

művésszé.  

Kontrolláld a kontrollálatlant 

Ma a bizonytalanság és a változás a legbiztosabb állandó jelenség. Váratlan körülmények 

lépnek fel, amelyeket nem irányíthatunk. A művészek nem várnak addig, amíg a külső világ 

megrengeti őket. Ők teszik meg az első lépést és provokálják a körülöttük levőket ahhoz, 

hogy folyamatosan új lehetőségeket lássanak. Ők azok, akik változásra késztetnek még akkor 

is, amikor szükségtelennek tűnik. Nincs változás provokáció nélkül. A történelem nagy 

emberei, mint Luther, Gandhi, Martin Luther King vagy Mandela, egyszerű emberek voltak, 

akik azzal a meggyőződéssel éltek, hogy egy jobb és beteljesítőbb életet is lehet élni. Ők 

voltak az igazi művészek, akik pozitív változást hoztak. Azért voltak művészek, mert elég 

bátrak voltak ahhoz, hogy megkérdőjelezzék a környezetük által elfogadott állapotokat. 

Mind hittek abban, hogy van egy jobb megoldás.  

Az általános munkakörnyezetünk a legtöbbször nincs megkérdőjelezve. Kapunk egy pozíciót 

és egy munkaköri leírást – megpróbálunk ezek szerint a legjobbat adni. Nagyon kevés 

beleszólásunk van a dolgokba. Egy általános jelenség uralkodik: „nem kell megjavítani azt, 

ami nincs elromolva”. Így állandósul a közöny és a középszerűség, szinte gépiesen végezve a 

rendszerben ránk szabott feladatokat.  

Nem azt akarom mondani, hogy helytelen dolog rendszereket alkotni, amelyek megjósolható 

eredményeket hoznak. De amikor egy szervezet fennakad, szükség van egy rendszeren kívüli 

gondolkodásra. A gazdaságot nem kontrollálhatjuk, de felkészülhetünk a változásra – 

lehetünk provokatívak.  



A növekedési lehetőségek folyamatos keresése, legyünk bármilyen pozícióban is egy 

szervezeten belül, mindig megnöveli értékünket és pótolhatatlanná tesz.  

2010-ben az IBM megkérdezte 1500 CEO-tól, a világ 60 országában, 33 iparág területén, 

hogy a jövő sikerének szempontjából, mit tartanak a legfontosabb tényezőnek: a kreativitás 

állt az első helyen. Szerintük a kreatív vezetők folyamatosan újítanak, kockázatot vállalnak, 

kényelmesen kezelik a bizonytalanságot, állandóan kísérleteznek, új üzleti modelleket 

alkotnak és bátor döntéseket hoznak.  

A Honda tulajdonosa megtanulta, hogy a krízisek mindig jobb megoldásokat teremtettek, 

ezért bevezette a „rúgd ki a létrát alólad” gyakorlatot. Minden egyes projekt befejezése előtt 

egy újabb krízist provokált ki és az embereit arra késztette, hogy ne a megszokott módon 

oldják meg a dolgokat. Ilyenkor a kreativitás erőre kapott és új megoldások születtek. A 

fejlődés mindig egy változás eredménye. Lehetünk a változást katalizátorai! 

„Légy az a változás, amit a világban látni szeretnél.” – Gandhi 

A természet folyamatosan arra emlékeztet, hogy változás nincs bizonyos rendezetlenség 

nélkül. Hogyan teremtsünk olyan rendezetlenséget, amely életet lehel a szervezetünkbe: 

 Kérdőjelezd meg az állóvizet – ezért néha lépj ki a rendszerből. Mielőtt valamilyen 

krízis, vesztesség vagy kudarc érne – vizsgáld meg az életed objektíven vagy kérj meg 

valakit rá.  

 Élj mindig egy kis nyugtalansággal – vállald fel az emberit, a tévedő és esendő oldalt 

is. Légy átlátszó és őszinte.  

 Inkább kérj bocsánatot mint engedélyt – ha úgy gondolod, hogy van egy jobb útja is a 

dolgok kezelésének, akkor vállald fel anélkül, hogy engedélyt kérnél rá. Vállald a 

felelősséget tetteidért. Légy önmagad, légy kreatív.  

 Kezd kicsiben – sokszor csak egy kis módosításra van szükség. Tedd meg az első 

lépést. Fokozatosan bontakoztasd ki szárnyaidat.  

Mindig van miért harcolni! 

 

4. Légy intuitív  

Tölt meg elméd hasznos információkkal, majd engedj, hogy tudatalattid késztetéseinek. 

Gyermekként fedezd fel újra az ismeretlen környezetet. Vannak dolgok, amelyekről tudjuk, 

hogy igazak, más dolgok igazáról pedig megérzéseink vannak. A logika azokat a 

megoldásokat nyújtja nekünk, amelyek tapasztalataink és tanulásaink elérhetővé tettek. 

Sokszor szükségünk van a megérzéseinkre is. Sajnos, arra tanítottak, hogy ne fogadjuk el a 

kettősséget, a logikust és az ösztönöst. Arra tanítottak, hogy ezek ellentétes dolgok, de 

valójában nagyon jól megférnek egymás mellett, sőt kiegészítik egymást.  



Nagyon sok új dolog van, amit még nem tapasztaltunk meg, ezért a megérzéseink nagyon 

fontos szerepet játszanak a döntéseinkben. Annyi váratlan helyzettel találkozunk a 

mindennapokban, hogy az ismeretlent fel kell adnunk az ismeretlen elérése érdekében. 

Gyermekként azért tanultunk olyan gyorsan, mert az ismereteink nem képezték a döntéseink 

alapját. Inkább a felfedezés útját választottuk. Később arra tanítottak, hogy az ismeret 

minden, ezért elhanyagoltuk a kísérletezést. Nem kell kiegyenlítenünk az ismereteinket a 

megérzéseinkkel ahhoz, hogy áttörő eredményeket érjünk el. Egyszerűen csak nyitottnak kell 

lennünk a megérzéseinkre. 

Stanislavsky, egy orosz színházigazgató módszere, hogy a színészek érzelmi köteléket 

alkossanak a hallgatósággal: (1) tanuld meg a saját szövegedet annyira, hogy ne kelljen 

figyelned rá, (2) figyelj a másik színész érzéseire – légy jelen, éld át. Felejtsd el az előre 

elképzeld jelenetet és maradj nyitott a pillanatra.  

Ebben az új információs társadalomban az intuíciónak nagy értéke van. Az intellektuális 

tudás intuíció nélkül bölcs emberré tesz befolyás nélkül. Intuíció intellektuális tudás nélkül 

spontán személlyé tesz, haladás nélkül.  

Hogyan tartsuk egyensúlyban az ismereteinket a megérzéseinkkel? 

 Ismerd meg, hogy mi van a felszín mögött. Az ismeretek mélyebb alapot adnak a 

megérzéseknek. Ha nem ismered, hogy mi van mélyebben, akkor tedd próbára a 

megérzéseidet. Jegyezd fel és figyeld meg az eseményeket. 

 Lazítsd a folyamatokon. Nem mindig az ismereteid vezetnek eredményre, ezért 

többször a megérzések jó szolgálóid lehetnek. Amikor az adatok elégségesek, akkor 

lépj tovább, de amikor az elemzés nem tud fényt deríteni a megoldásra, akkor figyelj 

a megérzésre. 

 A felfedezéseid legyenek ugyanolyan fontosak, mint az ismereteid. A tudomány által 

bizonyítunk, de a megérzéseinkkel felfedezzük a világot – mondta Henri Poincaré. A 

felfedezések teszik kreatívvá a munkát és formálják kalanddá a környezeted. A 

felfedezések megerősítik a megérzésekbe vetett bizalmad. Hogyan? 

o Maradj kritikus önmagaddal szemben 

o Vesd alá magad a külső kritikának – tanácsadó, coach 

o Munka közben maradj jó megfigyelő – mit mondanak a munkatársaid 

 A párbeszédek használd kifutó pályának – a másokkal való interakcióink során 

nyerünk megfelelő megérzéseket.  

Figyelj a tényekre, a logikára, de főleg a megérzésekre! 

 

 

 



5. Élj meggyőződéssel 

Sokak számára a mindennapi munka egyáltalán nem felüdítő és nem is tartalmaz különösebb 

kihívást. Amikor egy olyan utat követünk, amely eltér elképeléseink útjáról, a siker ellenére 

sem leszünk boldogok. A Dale Carnegie Intézmény által végzett kutatások szerint, az 

emberek egyharmada végzi a munkáját teljes elköteleződéssel.  

Ha iparágadban a siker egy olyan dolgot jelent, amely téged nem mozgat meg, akkor hagyd 

el a megszokott utat. A jövőd megváltozik, amikor szenvedélyt viszel a munkádba és 

megvalósítod azt, amire mindig is vágytál. 

Kövesd a meggyőződéseid 

 Mindig vonzó az a személy, aki meggyőződésekkel bír. Nagyon kevés ilyen ember van, mivel 

a többséget a normák követése és a konformizmus hajtja. Így válunk egy adott rendszerben 

hatékonyak, de  csak a rendszer szüleményei maradunk. Sokszor csak akkor vagyunk ennek 

tudatában, amikor az unalom vagy a közömbösség üresség érzése nem kezd bántani.  

Kezd el meggyőződéssel dolgozni. Minél hamarabb történik ez meg, annál gyorsabban 

nyered vissza lelkesedésed, a beteljesedésed és a kreativitásod. Kérdezd meg magad, hogy 

milyen tevékenységeket, hozzáállásokat vagy vonásokat nem tudnál semmiképpen sem 

letagadni. Ezek megmutatják, hogy ki vagy valójában. A meggyőződésünket a szavaink és 

tetteink formálják. Vajon a tetteim és szavaim folyamatosan igazolják jelenlegi 

meggyőződéseimet? A tetteim azt a képet mutatják, aki igazán vagyok belülről?  

Arisztotelész híres mondása: „azok vagyunk, amit ismételten teszünk”. A kiválóság nem egy 

tett, hanem tettek sorozata. Az önmagunkról alkotott képet hónapok és évek alatt építjük 

fel. 

„Ne kérdezd, hogy mire van szüksége a világnak. Kérdezd meg önmagad, hogy mi hoz lázba, 

hiszen a világnak olyan emberekre van szüksége, akik valóban élnek.” – Howard Thurman 

Csak te tudod megmondani önmagadról, hogy mi hoz lázba. Csak te tudod meggyőződéssel 

elvégezni a munkád. Hogyan? 

 Végezd el azt, ami igazán a szíveden van. Oswald Chambers, az első világháború alatt 

azt mondta a katonáinak: „ha tudni akarjátok, hogy mit akar Isten tőletek, akkor 

tegyétek azt, ami a szívetekben van.” Vagyis, ha szeretnéd tudni, hogyan valósíthatod 

meg vágyaid életét, akkor kövesd a szíved ma.” Lépésről lépésre követnünk kell a 

meggyőződéseinket. A nagy kép sosem jelent annyit, mint gondoljuk, de a kis kép 

sokkal többet ér. Az összerakott kis képek teszik valósággá a nagyot. A nagy álmok is 

a mindennapi meggyőződések kis lépéseivel érhetőek el. 

 Légy katalizátor. A meggyőződés együttműködés nélkül nem vezet sehova. Minden 

mozgalom úgy nőtte ki magát, hogy valaki megosztotta másokkal meggyőződését. 

Igazság szerint, meggyőződéseink nem annyira egyediek, mint gondoljuk. Sokan 



gondolkodhatnak hozzád hasonlóan. Ne félj az lenni, aki meggyőződéseidben vagy. 

Ne rejtsd el érzéseid, fejezd ki lelkesedése. A meggyőződés összeköt embereket. 

 

6. Gyorsulj fel 

„Amikor a külső változás irama meghaladja a belső változás ritmusát, a vég közel van.” – Jack 

Welch 

Ma olyan emberekre van szükség, akik a sürgősség érzésével élnek. Itt az idő felvenni a 

sebességet. Ragadd meg a kormányt, vedd figyelembe az útviszonyokat, ellenőrizd az irányt, 

és gyorsulj. A sebesség megváltoztatja a játékszabályokat. Több békét és megelégedést 

nyújt. Miért? 

 A folyamat nem kér tökéletességet – nem kell minden adatot ismerned, nem kell 

mindent biztosra tudnod, nem kell mindent kielemezned, nem kell csak a múlt 

tapasztalataira támaszkodnod. Szabad vagy a kísérletezésre. A kudarc nemcsak egy 

lehetőség, hanem elengedhetetlen tanulási folyamat. A kudarcok csupán irányjelző 

táblák, nem lassító akadályok. Az igazi művészet az, amikor másokat megmozgatsz és 

inspirálsz. A tökéletesség igénye sokszor megöli a kreativitást – inkább vállald a 

kockázatot 

 Alkoss a szemetesnek is – sokan úgy gondolják, hogy életed során csak egyetlen nagy 

művet alkothatsz. Ne próbáld megalkotni életed mesterművét. Minden nap kapsz 

valamilyen szikrát, amire nem számítottál előre – örökítsd meg azokat. Ha abban a 

tudatban alkotsz, hogy hibázhatsz, de szabad vagy a kísérletezésre, akkor 

megelégedéssel tölt el a folyamat. 

 A gyorsítás fejleszt – ne tölts el sok időt a tervezéssel. Kezd el és hibázz sokat.  

o Értelmezd át a forrásaidat, még akkor is, amikor nem szükséges – határidők, 

környezet, eszközök, emberek, stb. 

o Utasítsd vissza a lesújtó érzést és lazíts – amikor egy problémával állsz 

szemben, akkor ne a negatívra összpontosíts. A problémákat tekintsd 

lehetőségnek. A lazítás és kikapcsolódás óriási előnnyel szolgál, amikor 

megpróbáló helyzetben vagy: (1) a benned rejlő forrásokat elérhetővé teszi és 

(2) mozgásban tart ahhoz, hogy gyorsan hasznosítsd. Ha megtanulsz nyugodt 

maradni egy felgyorsított sebességben, akkor nemcsak túléled a próbát, 

hanem győzedelmeskedni fogsz. Hogyan lazíts a gyorsítás közben? 

 Összpontosíts arra, amit befolyásolni tudsz 

 Fogadd el a kudarcot természetes dolognak 

 Újíts többet 

 

 



 

7. Maradj spontán 

A spontaneitás új magaslatokba emeli a kreativitásunkat. Lehetővé teszi, hogy más szemmel 

nézzünk a környezetünkre és új lehetőségeket fedezzünk fel. A történeted titokzatossá válik. 

A titokzatosság táplálja a kíváncsiságot és a kíváncsiság arra késztet, hogy új utakat 

keressünk.  

A spontaneitás, egyszerűen mondva, a titokzatossághoz vezető híd. A titokzatosság pedig 

megnyitja a szemünket új lehetőségek felé.  

Szeretjük a titokzatosságot mások életében szemlélni, de amikor saját magunk találkozunk 

vele, akkor megijedünk az ismeretlentől. A titokzatos világ arra is emlékezetet, hogy a 

biztonságos út, amit ismerünk, már nem vezet sehova. Ezért engednünk kell a spontán 

pillanatoknak – igent kell mondanunk még akkor is, amikor a határidőnaplónk mást diktál. 

Emlékezz, hogy a nagy kép semmit sem ér, ha figyelmen kívül hagyod a kis képeket, vagyis a 

mindennapi apró lehetőségeket.  

A stratégia önmagában semmire nem visz, de a spontaneitás nagyszerű segítőtársként 

szolgálhat. A spontaneitás stratégia nélkül nem tartható fenn és nem életképes. De a 

stratégia spontaneitás nélkül a leggyorsabb út a stagnálás felé.  

Egy gép csak azt tudja elvégezni, amire megtervezték. De a test sokkal nagyobb potenciállal 

rendelkezik. Mindenki fejlesztheti testrészeinek működését és feszegetheti a határait.  

A stratégia egyesítve a spontaneitással új lehetőségeket teremt. Ennek érdekében 

rendszeresen sokkolni kell a rendszert. Meg kell szakítani a mechanikai folyamatokat.  

Szeretjük a spontaneitás meglepetéseit, mégis a mindennapjainkat megtöltjük kiszámítható 

dolgokkal. A titokzatosság inspirál, mégis csak az ismert utakat választjuk. Fel kell fedeznünk 

a bennünk rejlő potenciált és be kell lépnünk az ismeretlenbe. Hogyan? 

 Lépjünk előre a félelem ellenére is 

 Hagyjunk helyet a megszakításoknak is 

A titokzatosság a kreativitás lényege. A spontaneitás pedig vonzza a titokzatosságot. 

 

8. Hozz áldozatot 

A legjobb inspiráció az újításra te saját magad vagy. A munkáddal kapcsolatos legfontosabb 

kérdés, amit nem könnyű megválaszolnod: Miért teszed azt, amit teszel? Fontos választ adni 

erre, máskülönben más fogja megmondani neked. 



A szervezet küldetés nyilatkozata és bevétele nem igazán fog lelkesíteni. Az újítás nem a 

legnagyobb katalizátorát saját magunkban kell keresnünk. Emlékszel a gyermekkori 

álmaidra? Valóban az akartál lenni, aki vagy?  

Idővel a munkánk nemcsak életünk részévé válik, hanem teljes önazonosságunk. 

Igyekezetünkben, hogy jól teljesítsük munkánkat, elveszthetjük önmagunkat. A sürgető 

dolgok elhalványították a valódi lényeget – hogy mi számít igazán nekünk. 

A munka tagadhatatlanul meghatároz minket, formálja belső világunkat és beazonosít akár 

szeretjük vagy sem. Mit mond el rólunk a munkánk? Amikor azt teszed, ami igazán éltet, 

akkor az életet vibráló lesz.  

Az igazság az, hogy minden nap hozunk valamilyen áldozatot. Milyen összképet alkotnak 

ezek az apró áldozatok? Művészi alkotást hoznak ki vagy pedig valamilyen sablonos mintát? 

Bármi legyen, ne engedd, hogy a munkaköri leírásod határozza meg az alkotásod. Saját 

magad meghatározhatod, hogy milyen áldozatot hozol. Saját magad kiválaszthatod, hogy 

milyen képet formálsz és milyen örökséget hagysz hátra. Tedd bele azt, ami igazán 

megmozgat téged, mert akkor másokat is meg fog érinteni.  

Az embereket a szenvedély mozgatja. A szenvedélyed kifejezi, hogy milyen áldozatot hozol, 

ami megkülönböztet mindenki mástól. Blake Mycoskie 2011-ben kiadott könyvének a címe: 

Kezdj el valamit, ami igazán számít – összefoglalja az igazi áldozat fogalmát. 

Kezd el ma. Győződj meg róla, hogy amit elkezdesz, az igazán számít neked. Hiszen minden 

nap valamit fel kell áldoznod – akkor az legyen olyan, amiben igazán hiszel. Az út során 

legalább négy dolgot kell feláldoznod: 

 Az elismerést – ma inkább azért tiszteljenek, mert van egy szenvedélyed és kiállsz 

meggyőződéseidért 

 A címeket – a státuszt, a pozíciót és a kitüntetéseket 

 A pillanatot – a MOST erejét, hiszen csak a jelenlegi pillanatot tudod kontrollálni  

 A végeredményt – „kezd a végeredménnyel” volt a vállalati világ szlogenje, inkább 

élvezd az utazást, a dinamikus fejlődést – örülj a mindennapoknak.  

Áldozz a kreativitás oltárán – felfedezve és újraaktiválva a benned levő művészt, kezd el a 

változás apró áldozatait. Dolgozz azon, ami igazán számít neked. Vállald fel önmagad. 

 

9. Légy eredeti 

Mindenkinek van egy küldetése az életben. Mindenki egyedi, ezért senkit sem lehet 

helyettesíteni. Senki sem rendelkezik ugyanazokkal a képességekkel, személyiséggel, 

körülményekkel és tapasztalatokkal, mint te. Mindenki feladata egyedi, ahogy a megvalósítás 

lehetőségei is azok. 



Minden nap meg kell küzdenünk azért, hogy önmagunk maradjunk. A másokkal való 

azonosulás és a környezet beolvasztó ereje hatalmas. Sokszor észre sem vesszük, hogy a 

tömeg milyen hatással van ránk.  

Az eredetiségnek forrása leginkább onnan ered, hogy kinek tekintem önmagam. Milyen 

paradigmák és korlátok határoznak meg? Milyen perspektívából tekintek különböző 

helyzetekre? 

A művészet az alkotásról, de ugyanakkor a rombolásról is szól. Amikor eredetit alkotunk, 

akkor szétromboljuk a standard vagy a megszokott képet. A művészet mindig szétrombol 

bizonyos paradigmát és megközelítést. Ez nem az újdonság kedvéért történik, hanem az 

egyedi alkotás sajátossága.  

Aki a tömeget követi, általában nem jut tovább a tömegnél. Két választásod van: követed a 

tömeget vagy egyedit alkotsz. Az eredeti perspektívának hosszú távú, maradandó 

következményei lehetnek. Hogyan? 

 Táncolj a saját ritmusodban 

 Dolgozz bátran, egyedi módon és szabadon 

 Szerezz társakat, akik hasonló perspektívából gondolkodnak 

 „Ha arra kaptál elhívatást, hogy meggyógyítsd a rákost vagy írj egy zeneművet, de nem 

teszed meg, akkor nemcsak önmagadat rombolod, hanem a gyermekeidet. Megsebzel 

engem és az egész világot. A kreatív munka nem valami önző dolog, amely a művészre tereli 

a figyelmet, hanem egy ajándék a világ minden élőlényének. Ne fossz meg minket a saját 

hozzájárulásodtól. Add nekünk azt, amit kaptál.” (Steven Pressfield – The War of Art) 

 

Összegzés 

Fedezd fel a benned levő művészt. Kezd el ma azt, amire igazán megszülettél. Változtasd 

meg a világot. A választás a kezedben van – vállald a felelősséget. Vállald, hogy proaktívan, 

meggyőződéssel, sürgősség érzéssel, spontán, áldozattal és eredetiséggel maradandót 

alkoss.  


