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A jó ötletek nem jönnek csak úgy maguktól – azokat elő kell csalogatni. 
Az inspiráció és a motiváció két holtbiztos módszer, hogy a gondolatok 
szárnyra kapjanak. Ez a könyv pontosan ezt a célt szolgálja: inspirál és 
motivál, gondolkodásra és gondolataink lejegyzésére késztet.

A több mint 60 gyorsan átolvasható rész mindegyike a kreati-
vitásról szól, amelyekben híres emberek tárgyhoz tartozó mondásai is 
helyet kapnak, például Albert Einsteiné vagy Ingvar Kampradé, az IKEA 
alapítójáé. A kapcsolódó gyakorlatok pedig kreativitásunk kiaknázásá-
ra ösztönöznek. 

Az üresen hagyott oldalakat töltsük meg saját gondolatainkkal! 
A könyv akkor készül el végleg, akkor lesz teljes, ha ezek az oldalak is 
megtelnek saját jegyzeteinkkel, megfigyeléseinkkel, irkafirkáinkkal és öt-
leteinkkel.

Ez egy jó gondolat  
– ezt le kell írni!





Thomas Edison felismerte, milyen hasznos, ha lejegyzeteli gondolatait. 
Mindig magánál hordott egy jegyzetfüzetet, amelybe leírta megfigyelé-
seit, ötleteit, mindent, ami csak eszébe jutott. A gondolatok megörökí-
tésének ötletét Leonardo da Vincitől vette át, aki számtalan feljegyzést, 
vázlatot, irkafirkát készített, gyakran balkezes tükörírással.

Edison nem élt a tükörírás vagy a visszafelé írás lehetőségével – 
de egy biztos: sokat írt. Amint felötlött benne egy gondolat, azonnal le-
jegyezte, és amikor megfeneklett vagy elhagyta az ihlet, akkor fellapozta 
jegyzetfüzeteit, hátha a már leírt, régi ötleteit olvasva eszébe jut egy új  
ötlet. Edison 1931-ben bekövetkezett halálával nem kevesebb mint 
3500 jegyzetfüzetet hagyott hátra.

Ez a gondolat.ébresztő! könyv remélhetőleg inspirál majd, hogy 
Edison és da Vinci nyomdokaiba lépve, mi is lejegyezzük gondolata-
in kat. Igen, tegyük meg! Írjuk le ötleteinket, még akkor is, ha közép-
szerűnek véljük! Mert, ki tudja? Talán valamikor a jövőben ezek a vázla-
tosan odavetett jegyzetek egy briliáns ötlet megszületését segíthetik elő!

Remélem, a kreativitással kapcsolatos gondolatébresztő példá-
im és a gyakorlatok  számos ötletet csalogatnak majd elő!

Isabel Colgate szavait idézve: „Nem rossz ötlet rászoknunk 
arra, hogy lejegyezzük gondolatainkat. Így legalább nem zavarunk  
azokkal másokat.” Már önmagában ez is elég jó ok a jegyzetelgetésre.

FREDRIK HÄRÉN

Előszó
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Amikor mindenki 
hasonlóan gondolkodik, 
akkor senki sem 
gondolkodik igazán.

6

WaltER lIppmaNN
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Vonjunk be külső szakértőket saját szakterületünkön egy-egy probléma 
megoldására, vagy saját szakértelmünkre hagyatkozva fejlesszünk  
inkább ott, ahol nem vagyunk olyan jártasak! De legjobb, ha össze-
hozunk néhány különböző szakembert, hogy lássuk, együtt milyen 
megoldásra jutnak.

Jut eszembe: vajon milyen lenne az a mobiltelefon, amit a Ford 
tervezői fejlesztenének ki?
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tu-tú!
merjünk ágazatot váltani  
– és fedezzük fel a kiaknázatlan  
lehetőségek hatalmas kincsestárát!

Háttér

Gyakorlat

Mi lenne, ha a Nokia vagy a Sony Ericson hirtelen áttérne az autó-
gyártásra? Nos, akkor valószínűleg választhatnánk csengőhangot   
– jobban mondva, választhatnánk autódudahangot.

Nem kétséges, az autótervezők nagyon innovatívak.  
Számtalan remek ötlettel állnak elő, mint például az oldallégzsákok. 
Ugyanakkor minél régebben dolgozik valaki egy bizonyos ágazatban,  
és minél nagyobb gyakorlatot szerez az adott területen, annál nehezeb-
ben képes új szemmel nézni magát az ágazatot. 

A Ford autótervezőinek megállapodása óta az autók dudá-
ja olyan kikezdhetetlen és magától értetődő, hogy senki sem próbálja 
meg újítani. A duda a világ minden autójában a kormányon található, és 
ha megnyomják, tutulni kezd. Még a XXI. századi autókban is egy XVIII. 
században használatos kürt ikonja mutatja, hol a duda és mi a szerepe.
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„Kreativitással szinte minden probléma megoldható. A kreativitás, az eredetiség diadala 
a megszokott felett, mindent legyőz.”  GeorGe Lois



a világ első 
kreativitástesztje
Inkább improvizáljunk, mint vakon  
kövessük a szabályokat!

Hálás köszönet J. P. Guilfordnak, a modern kreativitáselmélet atyjá-
nak. Egy majdnem 50 éve megrendezett pszichológiai konferencián  
figyelemre méltó előadást tartott a kreativitásról, amely hatalmas sikert 
aratott, és azóta egyre többen érdeklődnek a téma iránt. 

 Guilford  története már önmagában is nagyon érdekes. 
Pszichológusként dolgozott, a II. világháború idején, és az volt a  
feladata, hogy olyan személyiségteszteket fejlesszen ki, amelyek  
segítségével ki lehet szűrni a bombázópilótának legalkalmasabb  
embereket. Ennek érdekében intelligenciateszteket és osztályozási 
rendszereket használt, továbbá személyes interjúkat készített. Leg-
nagyobb bosszúságára az amerikai légierő kijelölt mellé egy pszicho-
lógiában járatlan veterán pilótát is, hogy az segítsen a válogatásban, 
ám ő nem igazán bízott a visszavonult pilóta szakértelmében.

Valóban, ki is derült, hogy ő és a veterán tiszt különböző  
jelölteket választanak ki. Később, amikor mindkettőjük munkáját  
értékelték, legnagyobb meglepetésre az derült ki, hogy az általa  
kiválasztott pilóták közül sokkal többet lőttek le vagy öltek meg, mint 
azok közül, akiket a veterán tiszt választott ki. Guilford később be-
vallotta, annyira nyomasztotta, hogy ezeket a pilótákat szinte a biz-
tos halálba küldte, hogy már-már az öngyilkosság gondolatát fontol-
gatta. Ehelyett azonban elhatározta, végére jár a dolognak és kideríti, 
hogy a veterán tiszt által kiválasztott pilóták miért voltak sokkal sike-
resebbek az általa jelölteknél.

A veterán pilóta azt mondta, hogy mindössze egyetlen kér-
dést tett fel a pilótajelölteknek: „Mit tenne, ha a gépét lőni kezdené a 
német légelhárítás, miközben német terület felett repül?” Mindenkit  
alkalmatlannak ítélt és elutasított, aki így válaszolt: „Magasabbra  
emelkednék.” Ugyanakkor azok, akik így feleltek: „Nem is tudom…  
talán zuhanórepülésbe fognék…”, vagy „Cikcakkban manővereznék 
tovább…”, vagy „Meghintáztatnám a gépet és megpróbálnék éles  
ívben kanyarodva kitérni a tűz elől…”– a szabályzat szerint rossz  
választ adott. A veterán pilóta mégis közülük, a helytelenül válaszolók 
közül válogatta ki jelöltjeit. Azok a katonák, akik vakon követik a  

Háttér
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szabályzatot, nagyon kiszámíthatóak, és pontosan ebben rejlett 
Guilford tévedése. Az általa kiválasztott jelöltek mindegyike a szabály-
zatnak megfelelő, helyes választ adta. A baj az volt, hogy még a német 
légelhárítás is tisztában volt azzal, hogy egy tűz alá vett gép feljebb 
fog emelkedni, épp ezért a német repülők magasabban, a felhők fölött 
rejtőzködve várták az amerikai pilótát, és amikor az megjelent, azon 
nyomban le is lőtték. Más szavakkal: a kreatív pilóták sokkal gyakrab-
ban úszták meg ép bőrrel a bevetéseket, mint azok, akik intelligen-
sebbek voltak ugyan, de ragaszkodtak a szabályzatban foglaltakhoz.

Guilford egyszerre ráébredt, a váratlan, kreatív és nem kiszá-
mítható gondolkodás lényegében egy képesség, és úgy döntött, hogy 
a jövőben ezt a képességet kutatja. Elhatározta, hogy a legalkalma-
sabb pilótákat annak alapján választja ki, hogy kideríti, a jelöltek  
közül kik kreatívak, kik azok, akik képesek improvizálni és váratlan, 
nem szokványos megoldásokkal előhozakodni.

Guilford első, az amerikai légierő számára készített kreativitás-
tesztjében arra kérte a jelölteket, sorolják fel egy tégla lehetséges  
felhasználásának minél több módját. Noha ez a módszer rendkívül 
egyszerű, mégis jó arra, hogy próbára tegyük valakinek a kreativitását. 
Néhányan olyan sebességgel ontják magukból az ötleteket, hogy  
szinte lehetetlen leírni, míg mások percekig gondolkoznak, mielőtt  
előállnának 4-5 javaslattal.

A kérdés arra is alkalmas, hogy „berúgjuk” egy személy vagy 
akár egy csoport kreatív képességeinek motorját.

Hármat találhatunk! A gyakorlat természetesen a következő: egy tégla 
felhasználásának hányféle módját tudjuk elképzelni? Kezdjük, mond-
juk úgy, hogy 15 perc alatt álljunk elő 50 megoldással!

Természetesen egy vállalat hatékonyságának növelésében 
vagy egy új, innovatív termék kifejlesztésében nem segít, ha kitaláljuk 
egy tégla felhasználásának új módjait, de ez az érdekes teszt kimutat-
ja, kik azok, akiket nem hátráltat az a sok minden, amit az idők során 
megtanultak.

Gyakorlat
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