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ELŐSZÓ
a magyar kiadáshoz

Kreativitás és produKtivitás. Ma a munka világában kívá-
natosabb értékek, mint valaha. De mit is jelentenek való-
jában ezek a jól hangzó szavak? Vajon az improvizáció és 
az intuíció, a kreativitás jellemzői, párosulnak-e kezde-
ményezőkészséggel és produktivitással? Aki kreatív, az 
biztos-e, hogy egyben produktív is? A kreativitás dicsé-
retes tulajdonság, de mekkora a tényleges jelentősége a 
siker szempontjából? 

Termékfejlesztői, értékesítési és marketingszakembe-
rekkel és vezetőkkel folytatott fejvadászinterjúk során 
gyakran teszem fel ezeket a kérdéseket. 

„A valóság az, hogy a legtöbb ötlet sosem valósul meg. 
Téves az az elképzelés, hogy egy jó ötlet elég a sikerhez 
vagy a gazdagsághoz. A leginnovatívabb vállalatok, mint 
az IBM, az Apple vagy a Disney gyakorlata is azt mutatja, 
az ötlet fontos, de a sikerhez ez csak az első lépés” – állítja 
Scott Belsky, a kreatív szakma egyik jelentős platformjá-
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nak, a Behance-nek az alapítója, e lebilincselően egyszerű 
módszereket bemutató könyv szerzője.  

Joggal feszegeti a mindannyiunkban felvetődő kérdést: 
Vajon kik viszik előre a világot? Azok-e, akik kitalálják 
a forradalminak számító termékeket és szolgáltatásokat, 
vagy azok, akik hittel, kemény munkával, szervezetten 
megvalósítják az ötleteket? 

A kreativitás és a megvalósítás két, merőben eltérő 
gondolkodásmódot, különböző szakembereket és más-
féle munkaszervezést követel. Kevesen tudják, hogy az 
Apple a világ legszervezettebb vállalatai közé tartozik, és 
sikereit legfőképpen annak köszönheti, hogy a kreativitás 
és a szervezettség egyedülálló kombinációját hozta létre. 
Scott Belsky kreatív csapatokkal és sok száz szakemberrel 
folytatott interjúi alapján még meglepőbb következtetés-
re jutott:  a túlburjánzó kreativitás az intenzív figyelmet 
és fegyelmet igénylő megvalósítás során még ellenünk is 
fordulhat. 

A szerző szerint a siker 1% ötlet – 99%  megvalósítás. 
Vagyis az ötletnél sokkal fontosabb annak a platformnak 
a megszervezése, amelyen elképzeléseinket megvalósít-
juk. A siker képlete tehát:

SIKER = ÖTLET (1%) + SZERVEZÉS + KÖZÖSSÉG + VEZETÉS

Az ötlet a siker katalizátora, amely szükséges, de nem 
elégséges. Az életben minden ötlet egy projekt, amelyet 
csak fegyelemmel és figyelemmel lehet végrehajtani.  So-
kak által ismert, mégis kevesek által betartott alapgondo-
lat, hogy egy cél csak akkor jó, ha „okosan” megtervezett, 
azaz SMART: Specific (egyedi), Measurable (mérhető), 
Achievable (elérhető), Realistic (reális) és Time-based 
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(időhöz kötött). Egy cél határidő nélkül csak önáltatás. 
A tervezés nagyon lényeges eleme a megvalósításnak, 
hiszen ha elbukjuk a tervezést, valójában a bukást tervez-
zük meg. 

A szerző rengeteg konkrét példán keresztül, élvezhető 
stílusban mutatja be azokat az elveket, amelyeket a sa-
ját képzéseinken is gyakorlunk a résztvevőkkel. A könyv 
olyan, mint egy hatékony tréning. Gyakorlati útmutatót 
ad ahhoz, hogy elképzeléseinket fegyelmezetten, az elke-
rülhetetlen akadályok dacára is elkötelezetten valósítsuk 
meg úgy, hogy a valóban jó ötletek ne csak füstbe ment 
tervek legyenek, hanem látható eredménnyel végződő 
sikersztorikká váljanak. 

Belsky, mint egy jó edző, bekiabál, akcióra szólít fel és 
kirángat a kreatív lét kényelméből. 

 A könyv azoknak szól, akiknek volt már legalább 
egy jó ötletük, de eddig elvesztek a részletekben, akik 
otthagyták kiváló ötletüket egy következő még jobbnak 
tűnő ötletért, vagy csak egyszerűen nem volt elég kitartá-
suk, bátorságuk ötletüket addig „ütni”, amíg az meg nem 
 valósul. 

Belsky tanácsait érdemes megfogadni, mert a könyv 
garantáltan hozzájárul az ötletek sikeres megvalósításá-
hoz, a hiányzó 99%-hoz. Bízom abban, hogy rövidesen az 
Ön sikeréről is hallani fogunk!

Hajdu Zoltán
 médiapiaci fejvadász és tréner

 www.smartstaff.hu
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BEVEZETÉS 
Hogy az ötlet valóra váljon 

az ötleteK nem valósulnaK meg pusztán saját nagyszerűsé-
gük következtében, vagy akár véletlenszerűen. Túlságo-
san régóta tartja magát az a tévhit, miszerint egy nagy-
szerű ötlet szükségszerűen sikerhez vezet. Legyen szó 
egy hétköznapi probléma tökéletes megoldásáról vagy 
egy kreatív mestermű új és merész ötletéről, az elképze-
lést valóra kell váltani. A megvalósításhoz pedig nem kell 
istenáldotta tehetségnek lenni, mert ez a képesség tanul-
ható, és bárki elsajátíthatja. Csak annyi kell hozzá, hogy 
módosítsunk szervezési szokásainkon, átlássuk a szak-
mai közeget és fejlesszük vezetői képességeinket.

A könyvvel az a célom, hogy a kreatív folyamatok-
kal kapcsolatos „elszállt” elképzeléseket lerángassam a 
földre. A kreatívokról mindenki azt gondolja, hogy el-
vontan gondolkodó zsenik, munkájuk dicsfénnyel öve-
zett, alapvető tulajdonságuk, hogy improvizálnak és az 
ösztöneikre hallgatva alkotnak. Azonban, ha közelebbről 
megvizsgáljuk, hogy a legsikeresebb és legtermékenyebb 
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kreatívok, vállalkozók és üzletemberek valójában hogyan 
valósítják meg ötleteiket, kiderül, hogy maga az ötlet csak 
egy kis része – talán 1%-a – az egész folyamatnak, csupán 
az első lépés egy hosszú úton.

Thomas Edison egyszer találóan azt mondta, hogy „a 
lángész 1% ihlet és 99% verejték”. A kreatív elme köny-
nyen ihletet nyer. De vajon miből áll a maradék 99%, ha 
az ötletek megvalósításáról van szó? Ez a könyv éppen 
erről szól, amelyhez abban a hatéves időszakban gyűj-
töttem anyagokat, amikor az ötleteiket újra és újra meg-
valósítani képes emberek viselkedését és képességeit ta-
nulmányoztam. Javaslataim és elképzeléseim jobb meg-
értéséhez tekintsünk át előbb egy rövid összefoglalót a 
könyvben használt kifejezésekről, illetve néhány, általam 
lényegesnek tartott gondolatról.

   

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ
Hogyan váltsuk valóra az ötleteinket?

A következő fejezetekben arra a kérdésre keressük a választ, va-
jon milyen módszerek húzódnak meg a látványos eredmények, az 
ígéretes ötletek megvalósulása mögött? Nézzük röviden a legfon-
tosabb megállapításaimat, amelyeket a továbbiakban részleteseb-
ben kifejtek!

Mindenkinek vannak ötletei, amelyeket meg akar valósítani. 
Mindegy, hogy ki miben utazik, a siker mindig az új ötletek kidol-
gozásának és megvalósításának függvénye. És új ötlet alatt nem 
kizárólag új terméket, új üzleti vállalkozást vagy egy új bestseller 
regényt értek. Valószínűleg naponta előállunk valamilyen kreatívan 
megoldandó problémával. De sajnos, bármilyen nagyszerűek is az 
ötleteink, többségük sosem valósul meg. A legtöbb örökre elvész 
a projektek között, az intenzív megvalósításnak abban a különös 
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világában, ahol a természetes, kreatív hajlamaink ellenünk fordul-
nak. Vezetőként (és egyben saját sorsunk irányítójaként) meg kell 
tanulnunk szembeszállni ezekkel a hajlamokkal.

Mindenki el tudja sajátítani az ötletek megvalósításának képes-
ségét. Évekig tanulmányoztam kreatív csapatokat és egyéneket. 
Azok a gyakorlatok és módszerek, amelyeket ők használtak ötle-
teik megvalósítására, mindannyiunk számára hasznosak lehetnek.

Ötletmegvalósítás = ötlet + szervezés + közösségi erők + vezetői 
képességek. Minden – a továbbiakban tárgyalásra kerülő – mód-
szernek van egy keretrendszere. Az ötletgyártástól eltekintve (ami-
vel most nem is foglalkozunk) az ötlet megvalósításának képes-
sége a szervezésből, valamint a közösség és a vezetés erőinek 
együtteséből ered. Ezeket az erőket kell alaposabban megismer-
nünk, hogy alkalmazni tudjuk saját kreatív tevékenységünk során.

A szervezés ahhoz kell, hogy menedzselni tudjuk ötleteink meg-
valósítását. Az információáradatnak és az állandó online jelenlétnek 
ebben a modern világában jól kell beosztanunk az energiánkat, mert 
különben elindul bennünk egy olyan folyamat, amelyet úgy nevezek, 
„reakciós munkafolyamat”, amikor is proaktivitás helyett inkább im-
pulzívan cselekszünk, és egyszerűen csak próbálunk felszínen ma-
radni. Az életben mindent úgy kellene kezelni, mint egy projektet, 
amelynek három alapeleme van: a teendők (Action Step), a félretett 
feladatok (Backburner Items) és a referenciaanyagok (References). 
Az a cselekvésmódszertan (Action Method), amelyről a könyv első 
része szól, tulajdonképpen azoknak a már bevált, a produktivitást 
fokozó gyakorlatoknak a gyűjteménye, amelyeket kreatív vezetők 
osztottak meg velem. Ezek segítenek nekünk, kreatív hajlamokkal 
megáldott embereknek, hogy úgy éljünk és dolgozzunk, hogy a 
cselekvést tartsuk inkább szem előtt. Ennek a módszertannak a 
megismerésével belevetjük magunkat a rangsorolás, az „energia-
gazdálkodás”, a figyelemösszpontosítás és a komplett ötletmegva-
lósítás témakörébe.

A közösség ereje felbecsülhetetlen, és bármikor rendelkezé-
sünkre áll. Az ötletek elszigetelten soha nem válnak valóra. Minden 
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lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy megosszuk ötleteinket 
környezetünkkel, hogy annak energiája formálhassa,  finomíthassa 
azt, amit mi kitaláltunk. A könyv második részében kivesézzük 
azokat a közösségi erőket, amelyeknek köszönhetően az ötletek 
lendületet kapnak.

Egy gyümölcsöző innovációhoz páratlan vezetési képességek 
kellenek. Bármilyen kreatív tevékenység irányításához előbb azt 
kell kiderítenünk, hogyan motiváljuk az embereinket és saját ma-
gunkat. A legelismertebb vezetők által felépített és vezetett csapa-
tok képesek legyőzni a kreatív projektek során felmerülő akadá-
lyokat. Továbbá el kell sajátítanunk egy olyan gondolkodásmódot, 
amely segít ellenállni azoknak a kételyeknek, amelyekkel nap mint 
nap szembenézünk, és segít elviselni a ránk nehezedő nyomást, 
sőt segít mindebből tőkét kovácsolni.

Míg az ötletgyártás egészen természetesen megy a maga útján, 
addig a megvalósításhoz vezető út meglehetősen kanyargós. Ezzel 
a könyvvel az a célom, hogy felfegyverezzem olvasóimat azokkal az 
elméleti és gyakorlati tudnivalókkal, amelyek birtokában már képe-
sek lesznek megvalósítani az – akár lehetetlennek tűnő – ötleteiket.

Hogy ez a könyv is valóra váljon
Van valami a kreativitással kapcsolatban, ami mindig is 
zavart. Könnyen elveszítem a türelmem, ha azt látom, 
hogy a kollégák, barátok alighogy előállnak valami nagy-
szerű ötlettel, máris sodorja tovább őket az élet, vagy el-
vonja a figyelmüket egy másik elképzelés. Felbosszant az 
a tény, hogy csekély a nagyszerű ötletek megvalósulásá-
nak esélye. Több munkahelyváltás és egy doktori diplo-
ma megszerzése után a frusztrációmból megszállottság, 
a megszállottságomból pedig karriercél lett.
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És, akármilyen hihetetlen, mindez a Goldman Sachsnál, 
a befektetési banknál kezdődött. Egy ideig európai rész-
vényekkel dolgoztam, rémesen száraz, tisztán pénzügyi 
munka volt ez. Ám később meghívást kaptam a cég egyik 
felső vezetői csoportjába, amelyet úgy hívtak, Pine Street. 
Ez a kis szakembergárda vezetés- és szervezetfejlesztés-
sel foglalkozott. Az én feladatom az volt, hogy a cégnél, 
 valamint a nagyobb ügyfeleinknél – fedezeti alapoknál, 
és más, gyorsan növekvő cégeknél – dolgozó innovatív 
vezetőkben rejlő potenciált kibontakoztassam. Ez a pozí-
ció kiváló lehetőséget adott arra, hogy tanulmányozzam 
(és terjesszem) azokat a már bevált gyakorlati megoldá-
sokat, amelyeket az ötleteiket leghatékonyabban megva-
lósítani képes vezetők alkalmaznak.

Ezen elfoglaltságom közben rengeteg időt töltöttem az-
zal, hogy megfigyeltem, ahogyan ezek az emberek – egy 
gyorsan változó üzleti környezetben – megküzdenek az 
irányítás mindennapi nyűgeivel. Mindeközben, munka 
mellett, hobbiból elkezdtem New York kreatív alkotóival 
– fotósokkal, vállalkozókkal, tervezőkkel – együtt dol-
gozni. Az volt a célom, hogy segítsek nekik elsajátítani, 
hogyan valósíthatják meg  ötleteiket. Úgy tűnt, erre ha-
talmas az igény.

Míg a Pine Street-programban dolgoztam, világossá 
vált számomra, hogy a kreatív világnak nagyon nagy 
szüksége van vezetésfejlesztésre és produktivitást növe-
lő, modern ismeretekre. A kreatívok – vagyis mindazok, 
akik abból élnek, hogy ötleteket generálnak (és valósíta-
nak meg) – minden bizonnyal a világ legszervezetlenebb 
közösségét alkotják. Ugyanakkor nekik köszönhetjük 
a dizájntárgyakat, a szórakoztató műsorokat, az irodal-
mi alkotásokat és az új vállalkozásokat, vagyis mind-
azt, ami megédesíti az életünket. Az, hogy segíthetek az 
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ötletgyárosoknak, hogy legyőzzenek minden akadályt és 
valóra váltsák mindazt, amit elképzeltek, nemcsak lehe-
tőséget, de felelősséget is rejt magában. Így aztán szak-
mailag amellett köteleztem el magam, hogy rendszerbe 
szervezem a kreatívvilágot.

A Goldman Sachsnál eltöltött idő alatt – a cégen belül 
és kívül – összegyűjtött tapasztalataimat felhasználva 
szereztem MBA diplomát a Harvardon, és ezzel párhu-
zamosan megalapítottam Behance elnevezéssel a saját 
cégemet, amelyet a kreatívvilág munkájának szervezésé-
re és fejlesztésére hoztam létre. Harvardi tanulmányaim 
során módomban állt tanulmányozni a produktivitás té-
makörét a kreatív iparágakban, különösen egy független 
kutatás keretében. Ebben az üzleti tudományok karának 
(Harvard Business School) egyik tanára, a kreativitás 
területének híres szakértője, Teresa Amabile volt segít-
ségemre. Mindeközben magam köré gyűjtöttem egy kis 
csapatot csupa hasonló gondolkodású New York-iakból, 
akiket – ugyanúgy, mint engem – hajtott a lelkesedés, 
a kíváncsiság és a vágy, hogy rendszerbe szervezzük a 
 kreatívvilágot.

A 2007-ben indult Behance Network egy olyan interne-
tes kollektíva, amelynek szerte a világon több ezer veze-
tő kreatív szakember a tagja. A tagok a nap 24 órájában, 
folyamatosan töltik fel az oldalra legújabb projektjeiket 
– többek között márkaterveket, építészeti terveket, ruha-
kollekciókat, fotósorozatokat –, hogy kikérjék a kollégák 
véleményét és megmutassák alkotásaikat a potenciá-
lis ügyfeleknek. Havonta több millió látogató nézi meg 
 ezeket a projekteket, amelyek mindegyike annak bizonyí-
téka, hogy megszületett egy ötlet.

A Behance hálózatán keresztül a tagok munkái szerve-
zett formában jelennek meg, az alkotók visszajelzést tud-
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nak adni egymásnak, biztosított a hatékony kommuniká-
ció, és az oldal egyben reklámfelület is, amely egyik oldal-
ról támogatja a kreatív szakemberek karrierjét, a másik 
oldalról pedig növeli a tehetségkutatás folyamatának ha-
tékonyságát. A hálózat különböző elemeinek együtt eséből 
kirajzolódik, hogy mi is a végső célunk: segíteni a kreatív 
szakembereknek és csapatoknak megszervezni a munká-
jukat, együttműködni és vezetni másokat. A hálózaton ösz-
szegyűlt adatokból és számos fókuszcsoportos vizsgálat-
ból megtudtuk, hogy az ötletgazdák hogyan  indulnak neki 
egy-egy projektnek, és hogyan „maradnak rajta”.

Mi a Behance-nél az elmúlt évek során folyamatosan 
kutattuk és fejlesztettük a kreatív vezetőknek szánt mód-
szereket és eszközöket. A tippekből és ötletekből állítot-
tuk össze a nyomtatott anyagainkat és hoztuk össze a 
rendkívül eredményes online alkalmazásunkat. 2009-ben 
pedig útjára indítottuk a „The 99%” konferenciasoroza-
tunkat és internetes tudásbázisunkat, ahol teret adunk az 
ötletek megvalósításával kapcsolatos tippek és gondola-
tok csereberéjének.

Csapatom szenvedélyesen kutatja, hogy az egyes em-
berek és szervezetek miért és hogyan képesek következe-
tesen, újra és újra véghezvinni az ötleteiket, míg a több-
ségnek ez csak véletlenül vagy egyáltalán nem sikerül. 
Munkánk során több száz olyan alkotóval és alkotócsa-
pattal készítettünk interjút, akik valami érdekeset adnak 
a világnak. Voltak köztük vezető dizájnerek, a legújabb 
technológiákat fejlesztő csapatok, médiacégek vezetői, 
írók, mindig új vizekre evező sorozatvállalkozók, filmké-
szítők és még sokan mások. Soha nem kérdeztünk tőlük 
olyan közhelyeket, mint, hogy „Mi inspirál?” vagy hogy 
„Honnan jönnek az ötleteid?” Épp ellenkezőleg, háttérbe 
szorítva a kreativitást, inkább azzal foglalkoztunk, ho-
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gyan tudják megőrizni a produktivitásukat, és követke-
zetesen megvalósítani az ötleteiket.

Útközben a legkülönbözőbb iparágakból olyan nagy-
nevű cégek csapataihoz volt szerencsénk, mint az Apple, 
az IDEO, a Disney, a Google, a Zappos és a Miramax, és 
olyan zseniális figurákkal találkozhattunk, mint Stefan 
Sagmeister, Seth Godin és Chris Anderson, akik – éppen 
azért, mert mindig megvalósították az ötleteiket – a krea-
tív világ csodált szellemi vezéreivé váltak. Megtanultuk, 
hogy ezek az emberek és csapatok nem a kreatív zsenik 
fejéből kipattanó isteni szikra hatására jutnak el egyszer 
csak sikereik csúcsára, hanem azoknak a már bevált gya-
korlati megoldásoknak az alkalmazásával, amelyeket ők 
mindannyian ismernek.

Konkrétan arra jöttünk rá, hogy a legproduktívabb krea-
tívok munkája igen sok közös vonást mutat: (1) szervezés 
és a kitartó megvalósítás, (2) a kollégák bevonása és a kö-
zösségi erők kiaknázása, valamint (3) a kreatív tevékeny-
ségek irányítására alkalmazott stratégiák. Sokan közülünk 
a kelleténél több energiával keressük azonnal a következő 
„hatalmas ötletet”, pedig – ahogy kutatásaimból kiderül –, 
jobban járnánk, ha inkább megtanulnánk megvalósítani az 
ötleteinket, mert ez a tudás kiállja az idők próbáját. 

Abban a reményben írtam meg ezt a könyvet, hogy 
általa térképet adok, amelyet követve elsajátítható ez a 
tudás, és végső soron ezzel hozzájárulhatok még több 
nagyszerű ötlet megvalósításához. Az előttünk álló idő-
szakban az innovációra különösen nagy szükség lesz. Ma 
már nem elég olcsóbbnak vagy hatékonyabbnak lenni 
ahhoz, hogy versenyben maradjunk a világpiacon. A fel-
merülő problémákra és lehetőségekre reagálva mindig 
új ötletekkel kell előállnunk, amelyeket aztán – legyőzve 
minden akadályt – valóra is kell váltanunk.



B e v e Z e t É s

23

Kreatív alkotók és alkotó csapatok számára íródott ez a 
könyv, azok számára, akikben megvan az élénk érdeklő-
dés valami iránt, és megvan a tehetség is ahhoz, hogy ezt 
az érdeklődésüket ki is bontakoztassák, de nem kizáró-
lag tipikus „művészeknek” szól. Ezzel kapcsolatban John 
Maeda, a Rhode Island School of Design elnöke fogalma-
zott talán a legtalálóbban: „Számomra a »művészet« vagy 
a »kreativitás« nem azt jelenti, hogy valaki vászonra fest 
egy szép képet. Minden általam ismert vállalkozó: mű-
vész. Mind kénytelenek elfogadni a kudarcokat is. Csak 
az ő vásznuk a cégük.”

Mi az oka, hogy a legtöbb ötlet sosem válik valóra?
Gyalázat, hogy kreatív zsenik kezei között naponta szü-
letik és veszik el számtalan olyan ötlet – új gyógyszer-
kutatási koncepció, új üzleti modell, „mesterműgyanús” 
zenei alkotás, ígéretes képzőművészeti vázlat –, amely 
megváltoztathatná az életünket. Az ötletek, amelyek elő-
reviszik az egyes iparágakat, nem a hatalmas kreativitás, 
hanem sokkal inkább gondos menedzselés eredményei. 
Igen, megvan a konkrét módszere annak, hogyan lehet 
az ötletből valóság – csak nem olyan „romantikus”, mint 
hittük.

Egy ötlet élete és halála
A kreativitás katalizátora és egyben a legnagyobb gátja 
is a ragyogó teljesítményeknek. Ha megvizsgáljuk egy 
új ötlet természetes életpályáját a megszületéstől a meg-
valósulásig, azt látjuk, hogy szinte mind idő előtt kimúlik. 
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Ha ez az állítás nagyon elrugaszkodottnak tűnik, gondol-
junk csak a saját soha meg nem valósított ötleteinkre: a re-
gényre, amit meg akartunk írni, az üzleti projektre, ami-
vel piacra akartunk lépni, vagy éppenséggel az étteremre, 
amit meg akartunk nyitni! Többségünknél ez a lista igen 
terjedelmes. Az ötletnek, attól kezdve, hogy megfogant, 
meg kell harcolnia a fennmaradásáért.

A cinikusok szerint talán még jó is, hogy a legtöbb ötlet 
a süllyesztőbe megy. Elvégre a mindennapi életben tár-
sadalmunknak inkább a konformitás kedvez. A meglé-
vő állapot fenntartása az, amitől olajozottan működik a 
rendszer, ez az, amitől boldogok és elégedettek vagyunk. 
Még az innovációt zászlajukra tűző cégeknek is ki kell 
elégíteniük a már biztos vevőik igényeit, el kell érniük 
a kitűzött bevételi célokat, és fizetniük kell a rezsit. Egy 
bizonyos fokig még a nagy cégeknek is alapvető szük-
ségük van erre a természetes „immunrendszerre”, amely 
elpusztítja a betolakodó ötleteket. Hiszen a friss ötletek 
amelyek (kezdetben) csak ritkán gazdaságosak, könnyen 
kizökkenthetik a céget a megszokott kerékvágásból, és 
hatalmas kockázatot jelenthetnek egy már jól működő 
rendszerre nézve. Jó oka van tehát annak, hogy minden 
új ötletnek egy egész sor külső akadályon kell átvereked-
nie magát, mielőtt egyáltalán esélyt kap arra, hogy meg-
valósulhasson. Sajnos azonban ezek az akadályok nem 
tesznek különbséget jó és rossz ötlet között.

Viszont még ezeknél a külső akadályoknál is sokkal 
nagyobbak azok, amelyeket magunk támasztunk. Az új 
ötletek legerősebb gyilkosai önnön korlátaink. Szabott 
időnk van itt a földön, amit megosztunk a család, a ba-
rátok, a munka és az alvás között, ezért a legtöbb újsze-
rű gondolat a megszületése után el is tűnik. Ha egy ötlet 
mégis túléli a kezdeti lelkesedés időszakát, még akkor is 
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a feledés homályába merülhet, mert vélhetően az ötlet-
gazda az egyetlen, aki tud róla. 

Még akkor is küzdelmes út vár ránk, ha történetesen 
megvan bennünk az a fajta szükséges célratörő szemel-
lenzősség, amely az elképzelés véghezviteléhez kell. Akár 
egyedül dolgozunk, akár csapatban, felemészt bennünket 
a megvalósítással járó állandó produktivitás, felelősség-
vállalás és irányítás kényszere. Ezek a vállalkozások testi-
leg és lelkileg is kimerítőek, utunkat pedig menet közben 
elvetett vagy feladott, félkész ötletek tetemei szegélyezik. 
Az a szörnyű igazság, hogy a legtöbb új ötlet, legyen bár-
milyen jó vagy fontos, sosem látja meg a napvilágot.

Szerencsére ennek az éremnek is két oldala van. Min-
den iparágban és minden kreatív szakmában dolgoz-
nak olyanok, akik képesek rendre új ötleteket generálni 
és azokat megvalósítani. Ez a könyv arról szól, hogyan 
 csinálják.

A kreatívok titka: meg kell küzdenünk önmagunkkal is
Az ötletmegvalósításnak megvan a maga különleges tit-
ka. Azok az erők, amelyek segítenek megőrizni a produk-
tivitásunkat és megvalósítani az ötleteinket, gyakran el-
lentétben állnak ötleteink forrásával: a kreativitásunkkal.

Hogy legyen némi elképzelésünk arról, milyen lehet 
az, amikor életünket a kreatív énünk irányítja, elég csak 
megnézni, hogyan élt két ismerősöm, Chad és Risa, akik 
maguk is a kreatív emberek életét megmérgező, szokásos 
nyavalyáktól szenvednek.

Az egyik vezető filmstúdió ismert gyártásvezetője két-
ségbeesetten mesélt nekem Chadről, az egyik legtehetsé-
gesebb forgatókönyvírójukról. Chad éjt nappallá téve írt. 
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Kikerült már a keze közül pár egészen jó film, de sokkal 
több írása landolt a kukában, mint a mozivásznon, és jó 
néhány ügynököt „elfogyasztott” már. Az emailjeit jó, ha 
hetente egyszer megnézte. A producerek és Chad  közeli 
barátai is ugyanazt mondták: nehéz vele kapcsolatba lép-
ni, és rendkívül szétszórt, zavart. Képtelen volt fejben 
tartani az ötleteit, amelyek közül néhány akár több kü-
lönböző projektbe is beleillene. „Naponta jutnak eszembe 
és törlődnek a fejemből a történetelemek” – panaszkodott 
nekem Chad.

Miközben arról beszélgettünk, milyen komoly nehéz-
séget okoz neki az, hogy összeszedett maradjon, Chad 
egyre inkább védekező magatartást vett fel. Azt hajtogat-
ta, hogy ő író, és imádja a munkáját, az íráshoz ért a leg-
jobban.

„Az írás maga a káosz, és az írás az én lényegi valóm” 
– állította határozottan. De aztán csak bevallotta, hogy el-
gondolkodott már azon, vajon milyen haszna származna 
abból, ha „rendezné a sorait”.

Egy új szervezési módszer meghozta a kívánt változást. 
Chadnek egy olyan rendszerre volt szüksége, amely segít, 
hogy megragadja hirtelen támadt ötleteit, ugyanakkor rá-
veszi arra is, hogy mindig arra a feladatra összpontosít-
sa az energiáit, amelyen épp dolgoznia kell. Chad – aki 
saját bevallása szerint igazi technofób – egy papír alapú 
rendszert alakított ki magának, amely egyszerű és átte-
kinthető formában jeleníti meg a legfontosabb projektjé-
hez tartozó elvégzendő feladatait. Véget ért a post-it jegy-
zetek rémuralma, és igyekszik lépést tartani a beérkező 
emailáradattal is. Most már meghatározott alapelvek sze-
rint él, és felvett néhány új szokást is, amelyek révén leg-
fontosabb projektjének aktuális részére tud koncentrálni, 
és közben a kreatív folyamatokat sem kell megszakítania. 
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Aki teljes egészében megismerte az általunk kidolgozott 
cselekvésmódszertant, az – Chadhez hasonlóan – szintén 
elkezdi majd újragondolni a saját szervezési módszereit, 
mind a munkájában, mind pedig a magánéletében.

És most, lássuk, mi van Risával! Risa, aki humáneto-
lógia szakos hallgatóként az emberi viselkedést tanulmá-
nyozta, emellett pedig filozófiarajongó és igazi gondol-
kodó elme, éveket töltött egy új elmélet kidolgozásával, 
amely a szülők nélkül felnövő gyerekek szociális fejlő-
désével foglalkozik. Amikor találkoztunk, már több száz 
oldalt írt tele, de maga a projekt igazából még sehogy 
sem állt. Gondolatait csak néhány emberrel osztotta meg, 
és nagyon ritkán olvasta át azt, amit korábban írt, mert 
mindig inkább valami újba fogott bele. Nem érdekelték a 
visszajelzések, viszont órákig tudott arról beszélni, hogy 
micsoda szükség van az ő munkájára, és hogy kutatási 
eredményei milyen széles körben alkalmazhatók majd. 
Kétségtelen, hogy Risa rendkívül szenvedélyes és tehet-
séges nő. 

Mindeközben folyton váltogatta a munkahelyeit. Ha az 
évek során felhalmozódott, félkész projektekről beszélt, a 
hangja remegett a csalódottságtól. „Nekem még semmi 
sem sikerült” – ismerte el. Kifogást tudott mondani ez-
ret is, de valódi magyarázatot egyet sem talált arra, hogy 
pontosan mi is állja útját az előrelépésének. Egyetlen öt-
letét sem tudta valóra váltani.

Risa, ez a briliáns elme, magára maradt. Ebben a hely-
zetben, minthogy nem volt senki, akivel megvitassa az öt-
leteit, és aki számon kérje rajta az elvégzett munkát, csak 
küszködött. A fordulópont akkor következett be, amikor 
elkezdett blogot írni, és a munkába bevonta egy kedves 
barátját is, aki a mentora lett, illetve csatlakozott egy helyi 
filozófusfórumhoz, ahol hetente lehetősége nyílt egy kis 
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eszmecserére. Szétszórt gondolatait sikerült végre célirá-
nyosan rendszereznie. Végül a többéves kutatás eredmé-
nye egy könyvben realizálódott, amely hangos sikert ara-
tott. Risa számára a közösség ereje hozta meg a változást.

Chad és Risa történetéből kiderül, miféle gondokkal 
küzdenek a kreatív elmék. Világos, hogy az ötletmegva-
lósításhoz sokszor saját magunkat kell legyőznünk. Nem 
elég kreatívnak lenni.

Ebben a könyvben a különböző iparágak azon kreatív 
vezetőit és csapatait vonultatom fel, akik képesek újra 
és újra megvalósítani az ötleteiket. Az egyikük Jonathan 
Harris, aki, a maga sajátos módján, művész, értelmiségi 
és technológus egy személyben, de leginkább történet-
mesélő és internetantropológus. Bár a Princetonon szer-
zett diplomát, pályafutása a legkevésbé sem nevezhető 
hagyományosnak. Szenvedélye, ahogy ő fogalmaz, azok-
nak az ötleteknek a megvalósítása, amelyek „a világgal 
kapcsolatban alapvető kérdéseket feszegetnek”, másik 
szenvedélye pedig a „történetek mint időkapszulák sze-
repének” feltárása.

Egy ilyen szerteágazó és széles érdeklődési körre köny-
nyen rásütik, hogy ez is csak amolyan „semmire se jó, 
kreatív ambíció”. De Jonathan kivételesen termékeny al-
kotó. 28 éves korára több olyan díjnyertes, webes alkotást 
is piacra dobott, amely az emberi kapcsolatteremtés és 
a technológia házasításával jött létre. A We Feel Fine (Jól 
vagyunk!) tulajdonképpen egy globális online kísérlet 
az emberi érzelmekről, amelyben megfigyelhetjük, ho-
gyan fejezik ki az emberek a leghétköznapibb érzéseiket; 
a Phylotaxis a tudomány és a kultúra találkozásának iz-
galmas felfedezése; míg a nagy elismerést kiváltó Whale 
Hunt (Bálnavadászat) egy fotódokumentáció, amely fejre 
szerelt fényképezőgéppel készült egy alaszkai bálnava-
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dászaton. Ezek a projektjei valójában mind „csak” ötletek 
voltak, amelyek megvalósultak.

Jonathan munkáival foglalkozott a CNN és a BBC 
is, valamint a Wired magazin, kiállítása nyílt a párizsi 
Pompidou Központban és a New York-i Modern Művé-
szetek Múzeumában. Vagyis Jonathannek a szakadatlan 
ötletáradat nem jelent akadályt. Bár első pillantásra úgy 
tűnhet, hogy ötletei túlságosan magasztosak és elvontak 
ahhoz, hogy egyáltalán elinduljanak a megvalósulás felé, 
ő mégis rendre rácáfol a kételyekre. Ötleteinek minden 
esélye megvan a sikerre, mert Jonathan mindig a megva-
lósításra törekszik.

„Szerintem ez az egész folyamat két szakaszból áll – 
magyarázta nekem Jonathan. – Az első szakaszban csak 
gyűjtöd a jeleket az éterből, az ötletek idővel összeállnak, 
és egyszer csak kipattannak a fejedből, mondjuk, zuha-
nyozás közben. A második szakasz pedig az, amikor el-
határozod, hogy »oké, akkor én most ebbe tényleg belevá-
gok«. És ha már megszületett benned az elhatározás, attól 
fogva megváltozik a gondolkodásmódod. Legalábbis ez-
zel a konkrét ötlettel kapcsolatban, mert racionálisabban, 
logikusabban és fegyelmezettebben is kell viselkedned. 
Már nemcsak fogni kell a jeleket, hanem sokkal inkább 
szintetizálni kell a gondolatokat, leszűrni a lényeget, és 
végül pedig alkotni. És úgy hiszem, ez az, ami a legtöbb 
kreatív embernek nehézséget okoz, mert az első szakasz 
sokkal kellemesebb, viszont a második kell ahhoz, hogy 
valami realizálódjon.”

Jonathan úgy véli, hogy a sikerhez minden kreatív alko-
tónak tudnia kell megfelelő módon váltogatni az ötletgyár-
tás és a megvalósítás fázisait. Ahogy Jonathan a terveiről és 
a munkamódszeréről beszél, az ember rögtön érzi, micsoda 
jelentősége van az önfegyelemnek és az egyszerűségnek. 



30

a  m e g va ló s í tá s

Az is kiderül, hogy kezdettől fogva komoly elvárásokat tá-
maszt a projektjeivel szemben: azoknak a nagyközönség 
előtt is meg kell állni a helyüket. Mert, bár a munkája őt 
magát elégedettséggel tölti el, valódi célja mégis csak az, 
hogy ezeket mások számára is elérhetővé tegye.

Sokan azt állítják, hogy csak önmaguknak alkotnak; az-
zal érvelnek, hogy egy ötlet kigondolása és megvalósítása 
csupán az önmegvalósítás eszköze, semmi több. Ez azon-
ban igen önző hozzáállás: az egyszemélyes közönségnek 
készült ötlet nem más, mint elpazarolt inspiráció és érték, 
amely a közjót szolgálhatta volna.

„Szerintem, ha azt akarjuk, hogy a munkánk, mint va-
lami vírus, egy csomó emberhez eljusson – magyarázta 
Jonathan –, akkor azt »csomagoljuk« úgy, hogy a lehe-
tő legnagyobb közönséghez szólhasson, és mindenkinek 
mást jelentsen. Mert alkothat az ember valami nagyon-
nagyon tetszetőset, és akkor lehet belőle minisorozat az 
HBO-n; vagy alkothat valami mérsékelten tetszetőset, és 
akkor helyet kaphat egy művészeti múzeumban; vagy al-
kothat olyat is, ami egyáltalán nem tetszetős, és akkor ki 
sem kerül a pincéből.”

Jonathan is azok közé a kreatív szakemberek közé 
tartozik, akiknek sikerült legyűrniük a kreatív psziché 
állította akadályokat. Benne is megvannak azok a jó tu-
lajdonságok, amelyek az ötleteiket megvalósítani képes 
embereket általában jellemzik.

Azok az igazán kivételes kreatív vezetők, akikkel ta-
lálkoztam, mind képesek elképesztő mennyiségű ötletet 
generálni, teljesen nyugodtan és fegyelmezetten. Krea-
tív energiáikat páratlan szervezőkészséggel „földelik 
le”. Mint szakemberek, lemosták magukról az önmar-
keting bélyegét, és szakmai környezetük segít nekik 
nyíltan vállalni a felelősséget. És mint vezetők, képesek 
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olyan csapatokat összehozni, amelyek idővel egyre sike-
resebbek.

Maguknak az ötleteknek a minősége nem is olyan fon-
tos, mint az a platform, amelyen megvalósulnak. Ne fe-
ledjük, saját ötleteink esetében ez a platform a mi irányí-
tásunk alatt áll.

Erők, amelyek valóra váltják az ötleteket
E könyv három részből áll, mindegyik rész az ötletmeg-
valósítás egy-egy fontos eszközcsoportját mutatja be. 
Ezek a szervezés és megvalósítás; a közösség ereje; és a 
vezetői képesség. És persze ott van maga az ötlet, a folya-
mat katalizátora. De, szem előtt tartva, hogy milyen cél-
lal íródott ez a könyv, a kreatív inspirációkat és ötleteket 
 olvasóimra hagyom.

ÖTLETMEGVALÓSÍTÁS = (AZ ÖTLET) + SZERVEZÉS ÉS 
VÉGREHAJTÁS + A KÖZÖSSÉG EREJE + VEZETŐI KÉPESSÉG

Az ötletmegvalósítás képessége a fenti egyenletben sze-
replő három tényező együtteséből áll össze. A sikerhez 
– akár egyedül, akár csapatban dolgozunk – meg kell ta-
lálnunk ennek a három erőnek azt a kényes egyensúlyi 
pontját, ahol ki tudjuk hozni magunkból a maximumot.

Vegyük most át röviden, hogy mi a szerepe az egyes 
tényezőknek!

Szervezés és megvalósítás. Tagadhatatlan, hogy a krea-
tív munkafolyamat végeredményét nagyban meghatá-
rozza az, milyen módszerrel próbálunk produktívvá 
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válni. Az, ahogyan a projektjeinket szervezzük, ahogyan 
rangsorolunk és ahogyan beosztjuk az energiánkat, vi-
tathatatlanul sokkal fontosabb, mint a megvalósítandó 
ötlet milyensége. És ezzel nem is mondtam semmi újat. 
Számtalan könyv foglalkozott már a jólszervezettség 
szükségességével. Nyilvánvalóan szomjazunk az egysze-
rű megoldásokra – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a 
módszertani könyvek és a produktivitást növelő tippeket 
soroló blogok óriási népszerűsége.

Ezek közül azonban alig akad olyan, amelyik a kreatív 
elme vagy a gyorsan változó munkakörnyezet szemszö-
géből foglalkozna a szervezés és megvalósítás témaköré-
vel. Mindig is a kreatív alkotók voltak a legmobilisabbak 
a munkaerőpiacon, és ez a mobilitás ma már kiterjed az 
üzleti világ egészére is.

A szabadúszók, a bedolgozók és a részmunkaidősök, 
valamint a kisvállalkozók tábora napról napra nő. Sok 
cég „vetésforgóban”, maximum kétéves programokban 
foglalkoztatja az embereit. Egyre népszerűbbek az olyan 
gyakorlatok is, mint például az ún. daylighting – amikor 
is a dolgozó munkaidejének 10–20%-ában saját, kreatív 
projektjeivel foglalkozhat –, azok után, hogy eredményes-
ségükről olyan cégek győződtek meg, mint a Google. Még 
az olyan, hagyományosan „nyugdíjas állást” kínáló cégek, 
mint a General Electric és az IBM is elismerik, hogy értéke-
sebb egy rövidebb ideig tartó, gyakorlati tanulás és tapasz-
talatszerzés, mint egy élethosszig tartó karrierlehetőség.

Mindez annyit tesz, hogy – függetlenül attól, melyik 
iparágban dolgozunk – a szakmai életünkben egyre in-
kább egy nomád, digitális, rugalmas életformát kell 
 kialakítanunk. De, ahogy azt egyszer egy nagy bölcs 
mondta – és ahogy azt minden kisvállalkozó is nagyon 
jól tudja –, „az abszolút szabadság abszolút felelősséget 
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is jelent”. Az, hogy hol és hogyan dolgozunk, az egyre 
inkább rajtunk áll, a szervezés terhe egyre inkább a mi 
vállunkat nyomja. Éppen ezért, a produktivitás már nem 
arról szól, mennyire hatékony a munkavégzésünk, ha-
nem sokkal inkább arról, mennyire tudjuk befolyásolni 
azt, ami számunkra a legfontosabb.

Az alkotó ember elgondolkodik, vajon hogyan legyen 
összeszedett és a munkája jól szervezett, ha élete napi 
szinten egy merő káosz: feladatokat kell teljesítenie, pro-
jekteket kell menedzselnie, és nem ártana, ha a frissessé-
gét is meg tudná őrizni annyira, hogy kreatív maradjon. 
Ehhez meglepően praktikus módszerek és trükkök egész 
sora áll rendelkezésre, amelyek – együttesen – segíthet-
nek irányítani az ötletmegvalósítást. Ahogy majd megis-
merkedünk a különösen termékeny kreatívok példáival 
és közös jellemzőivel, világossá válik, hogy a nagy ötletek 
a kreatív energiák és a szervezési készség találkozásánál 
válnak tettekké, és végül forradalmi vívmányokká.

A közösségi erők kiaknázása. Munkám során azt tapasz-
taltam, hogy kivétel nélkül minden termékeny és elismert 
alkotó és alkotó csapat a közösség erejét is latba vetve 
igyekszik megvalósítani az ötleteit. A közösségi erők ki-
aknázása számos haszonnal jár: értékes visszajelzéseket 
kapunk, csiszolódik, finomodik az ötlet, hasznos és tartós 
kapcsolatok alakulnak ki, és szerves részévé válunk a kö-
zösségnek, mely ellát minket erőforrásokkal, támogatás-
sal és inspirációval.

Csíkszentmihályi Mihály (a kreativitás egyik bibliája, 
a Flow: Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája* című 

*	 Csíkszentmihályi	 Mihály:	 Flow: Az áramlat – A tökéletes élmény pszichológiája (Flow)	
Ford.:	Legéndyné	Szabó	Edit.	Budapest,	Akadémiai	Kiadó,	2010
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könyv szerzőjének) pártfogoltja, a pszichológus Keith 
Sawyer írta 2007-ben megjelent könyvében, a Group 
Geniusban (Zsenicsoport): „Minden nagy találmány sok 
kicsi ötletszikra hosszú sorából áll össze; az első ötlet 
többnyire nem is olyan jó, de köszönhetően az együtt-
működésnek, később ebből születik meg egy újabb ötlet, 
vagy az eredeti fog egészen váratlan formában új értel-
met nyerni. Az együttműködés gyúrja össze a kis ötlet-
szikrákat egy áttörést hozó innovációvá.”

Még ha a múltban létezett is a magányos zseni fogal-
ma (bár Sawyer szerint már a múltban sem), kétségtelen, 
hogy a XXI. században ez már rég idejétmúlt. Az internet 
révén létrejött, ezer szállal összekapcsolódó közösségek 
igazi ötletszikragyárként funkcionálnak, felgyorsítva az 
ötletek finomításának folyamatát. Az általam meginterjú-
volt cégek és egyének szinte mind kiaknázzák az internet 
erejét céljaik elérésében: visszajelzéseket gyűjtenek, ötle-
teket tökéletesítenek, fokozzák a transzparenciát és meg-
osztják, illetve reklámozzák az elkészült munkát.

Amint azt majd látni fogjuk, remek példa erre – többek kö-
zött – Tony Hsieh, a Zappos vezérigazgatója, aki a Twittert 
használja arra, hogy fokozza cégénél a transzparenciát, 
és ihletet nyerjen; vagy Chris Anderson bestsellerszerző, 
a Wired magazin főszerkesztője, aki olvasóközönségének 
tagjaitól várja, hogy finomítsanak az ő zseniális elméletein; 
vagy Noah Brier marketingstratéga, aki netes kísérleteinek 
tökéletesítéséhez gyűjt visszajelzéseket.

Természetesen egy közösség elérésének és felépíté-
sének csak egyik, és nem egyetlen eszköze az internet. 
A könyvben felsorakoztatott koncepciók és gondolatok 
nem kötődnek egyetlen eszközhöz sem, és alkalmazá-
suknak ezernyi módja lehetséges attól függően, hogy ki 
milyen személyiség, illetve kinek mi válik be a legjobban.
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Viszont mindettől függetlenül – és ezt nem győzöm 
hangsúlyozni – rendkívül fontos, hogy használjuk a kö-
zösségi erőket, mert a közösség utat nyit régi problémák 
újfajta megközelítése előtt, és információval támogatja, il-
letve felerősíti kreatív hajlamainkat. A közösség bevoná-
sának egyik legfontosabb haszna, hogy ezáltal nyilváno-
san is felelősséget vállalunk a projektünkért, és ez az, ami 
ötleteink megvalósítására kényszerít. Amint lesz valaki, 
aki számon kéri rajtunk a munkát, kreatív impulzusaink 
kézzelfogható projektben materializálódnak. Ötleteink 
gyökeret eresztenek. A közösség felerősíti a kreatív ener-
giát és azt az elkötelezettséget is, amely formába önti azt.

A kreatív tevékenységek vezetése. A történelmet olyan 
szenvedélyes, kreatív emberek írják, akik kivételes mó-
don képesek önmagukat és másokat is vezetni. Vezetői 
képességre van szükség ahhoz, hogy az ötletmegvaló-
sítás fenntartható, (át)méretezhető és végül sikeres le-
gyen. Sajnos a kreatívvilágban igen nagy a hiány vezetői 
képességből, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a kreatív iparágakban nagyarányú a lemorzsolódás 
és gyakori a menedzsment összeomlása. Ha valaki kilép 
egy kreatív csapatból, annak az oka általában valamilyen 
személyes konfliktus vagy az, hogy nem érdekli a téma; 
a pénz a legritkább esetben játszik ilyenkor szerepet.* 
 Kreatív tevékenységeink elindításához és fenntartásához 
elengedhetetlen, hogy folyamatosan megosszuk mások-
kal az ötleteinket.

*	 Több,	kreatív	ügynökségnél	dolgozó	HR-es	 is	megerősítette,	hogy	a	 felmondásnak	 leg-
többször	a	menedzsmenthez	vagy	valamilyen	morális	kérdéshez	van	köze,	és	nem	a	kon-
kurenciánál	ajánlott	magasabb	fizetéshez.
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A vezetői képesség egyszerre jelenti azt, hogy képesek 
vagyunk másokat és önmagunkat is vezetni. Az ötletek 
megvalósításában talán az egyik legnagyobb akadályt 
saját személyes gyengeségeink jelentik: azok az általános 
pszichológiai gátak, amelyekkel egy kreatív elme gyak-
ran szembetalálja magát, amikor belevág egy ötlet valóra 
váltásába. Kevés olyan híresen termékeny és produktív 
alkotó szerepel ebben a könyvben, aki „született tehet-
ség” lenne. Lehet, hogy az ötletek bőségesen áradnak, 
de a megvalósításukhoz szükséges módszerek gyakran 
olyasmit követelnek meg az alkotótól, ami idegen tőle, és 
úgy érezheti, hogy számára az önfegyelem és az önura-
lom súlyos kompromisszum.

Ezt a jelenséget úgy hívom, „a kreatív kompromisz-
szuma”, mert az alkotónak olyan korlátokat kell szab-
nia saját magának, és olyan gyakorlati megoldásokat kell 
 alkalmaznia, amelyek – kezdetben – kellemetlenek a szá-
mára. Erkölcsi és művészi kompromisszumot soha nem 
kell hoznia, de romboló, destruktív hajlamait kordában kell 
tartania. Vannak, akik hajlamosak mindig új, újabb és még 
újabb dologba belekapni, és soha egyiket sem végigvinni. 
Vannak, akik inkább megtartják maguknak az ötleteiket. 
Nem igénylik a visszajelzést, mert félnek a kritikától, ám 
ha mégis szembesülniük kell vele, akaratlanul is megtalál-
ják a módját, hogy figyelmen kívül hagyhassák. Mindenki-
ben, akit kreativitással áldott meg az ég, van egy sor olyan 
hajlam, amely akadályozó tényezővé válhat. Ahhoz, hogy 
valaki kreatív vezetőként produktívabb életet élhessen, elő-
ször is objektíve fel kell mérnie, hogy ki is ő, milyen hajla-
mai vannak, és milyen akadályok tornyosulnak előtte.

Továbbá máshogy kell hozzáállnia az ötletek, a mun-
katársak alkotta közösség és önmaga irányításához is. 
A kreatív tevékenységek irányítása kapcsán szó lesz 
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majd a cselekedeteinket befolyásoló jutalmazás rendsze-
rének újragondolásáról, valamint a kreatív csapat érzé-
keny  kémiájának menedzseléséről is.

Még egy megjegyzés, mielőtt kezdünk
Természetesen az ötletmegvalósítás nem egy könnyű fel-
adat, még akkor sem, ha a könyvben szereplő valamennyi 
gyakorlatot latba vetjük. E könyv megírásához végzett 
kutatásom során több száz interjút készítettem, de nem 
találkoztam egyetlen olyan emberrel vagy csapattal sem, 
amelyik ne lett volna frusztrált valami miatt. Minden új-
donság természeténél fogva szemben úszik az árral. És ez 
nehéz és fáradságos munka. Arra kellene törekednünk, 
hogy javítsunk a módszereinken. Éreznünk kellene, hogy 
a mi felelősségünk esélyt adni az ötleteinknek.

Ez tulajdonképpen egy gyakorlati kézikönyv, tele 
olyan módszerekkel, amelyek másoknál már beváltak. 
Minden tipp és trükk rövid, és garantáltan kivitelezhető, 
így a könyv azonnal hasznosítható, de később is bármi-
kor fellapozható, ha újfajta kihívások elé állít minket az 
élet. Egyes részek talán egy kicsit földhözragadtak, de hát 
ne feledjük, a megvalósítás nem egy magasztos dolog! De 
mindenképpen érdemes időt és energiát invesztálnunk 
abba, hogy megtanuljuk valóra váltani az ötleteinket. A 
bemutatott gyakorlati megoldásokat érdemes alaposan 
átrágni átgondolni, és a saját igényeink szerint alakítgat-
ni. Remélem, mindenki talál ebben a könyvben néhány 
olyan értékes példát, amelyek majd komoly változást 
hoznak az életébe.

Az itt megkezdett párbeszédet folytathatjuk majd az 
interneten, ahol több ezer hasonló kreatív alkotó és csa-
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pat várja, hogy valóra váltsa az ötleteit. Kutatásunk szín-
tere a tudásbázisunk és a Behance Network honlapja 
(The99percent.com és Behance.net). Remélem, olvasóim nem 
csak tanulnak ebből az anyagból, de maguk is hozzátesz-
nek majd saját elgondolásaikból ezeken a fórumokon.

Kezdjük hát!


