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Etapy procesu twórczego

Modele, dotycz¹ce przebiegu procesu rozwi¹zywania problemów, czêsto wydaj¹ nam siê zbêdnymi teoriami, gdy¿ s¹dzimy,
¿e wietnie rozpoznajemy kroki konieczne do rozwi¹zywania
naszych problemów. Warto jednak raz jeszcze uwiadomiæ sobie
kolejne etapy procesu twórczego i ich wymogi. Zyska na tym
twoja zdolnoæ do twórczych osi¹gniêæ.

3.1. Etapy procesu twórczego
Wyniki uzyskane przez rozmaitych badaczy kreatywnoci mniej
lub bardziej zgodnie dowodz¹, ¿e proces twórczy sk³ada siê
z nastêpuj¹cych etapów:
1. Niezadowolenie osoby z jej otoczenia
Od tego rozpoczyna siê ka¿de postrzeganie a tak¿e rozpoznawanie niedoci¹gniêæ czy problemów, uruchamiaj¹cych twórcze
mylenie i dzia³anie. Wa¿ne:
• Im wy¿sze jakociowo wymagania sobie stawiasz i im bardziej urozmaicone s¹ twoje zainteresowania i obszary dzia³añ, tym wiêcej zauwa¿ysz niezadowalaj¹cych sytuacji.
Odpowiednio te¿ czêsto twoja kreatywnoæ spotka siê
z wyzwaniem.
• Puste zadowolenie ze wszystkiego, co jest, nigdy nie rozbudzi twojej kreatywnoci.
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2. Analiza dostrze¿onego problemu
Gdy zidentyfikujesz jaki problem (albo kto ci przyniesie problem do rozwi¹zania), zbadasz rozmiar problemu, z jakich czêci
siê sk³ada, i jakie ma znaczenie dla twoich zainteresowañ, zamiarów i celów. Wa¿ne:
• Zwizualizuj problem przy u¿yciu odpowiedniej metody
obrazowania (analizy przebiegu, diagramu blokowego lub
strza³kowego, umys³owej mapy).
• Z³o¿one problemy roz³ó¿ na czêci.
• Problemom cz¹stkowym nadaj sensown¹ kolejnoæ opracowywania.
3. Okrelenie problemu
To w³anie jest wynik analizy uwzglêdniaj¹cy to, co chcesz osi¹gn¹æ. Okrelenie problemu rysuje okrelony sposób jego rozwi¹zania. Wa¿ne:
• Ka¿de okrelenie problemu wyznacza, o ile mo¿na tak powiedzieæ, jakoæ rozwi¹zania i kierunki dochodzenia do niego: albo trudniejsze, albo elegantsze.
• Dlatego sformu³uj mo¿liwie wiele okreleñ problemu, który
masz przed sob¹.
4. Gromadzenie potzebnych informacji
Uruchom mo¿liwie du¿o wiedzy zwi¹zanej z danym problemem. Rozwa¿ przyk³ady rozwi¹zañ porównywalnych problemów lub analogicznych zjawisk. Na podstawie tego surowego
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Etapy 2 do 5

materia³u mo¿esz rozwin¹æ twórcze podejcie do rozwi¹zania.
Wa¿ne:
• Na tym etapie siê nie piesz.
• Nie stawiaj na pierwsze z brzegu sposoby rozwi¹zania.
• Nie skupiaj siê zbytnio na szczegó³ach i pierwszych pomys³ach.
5. Pierwsze podejcie do rozwi¹zania i wnikanie problemu
w podwiadomoæ (inkubacja)
Zgromadzone informacje zamieniaj¹ siê praktycznie bez wysi³ku w pierwsze pomys³y rozwi¹zañ, powsta³e w twojej wyobrani
w mniej lub bardziej konkretnej postaci. Podwiadomoæ przejmuje tê problematykê i prowadzi dalsze sekretne rozmylania.
Wa¿ne:
• O ile w okrelonym czasie nie pojawi siê ¿adne eleganckie
rozwi¹zanie, po prostu spokojnie od³ó¿ problem na bok.
• Zajmij siê czym innym.
• Zaufaj swojej podwiadomej kreatywnoci.
• Pamiêtaj, ¿e osi¹gniêæ twórczych nie da siê wymusiæ.
Ka¿dy proces twórczy sk³ada siê z dziewiêciu etapów.
W krokach od 1. do 5. analizujesz sytuacjê wyjciow¹,
okrelasz problem i gromadzisz mo¿liwie du¿o
informacji, które mog¹ wam pomóc w dalszym
rozwi¹zywaniu problemu. Przy okazji powstaj¹
pierwsze pomys³y rozwi¹zania.
!
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6. Nag³e olnienia (przeb³yski geniuszu)
Wiele twórczych pomys³ów powstaje ju¿ na etapie 4 i 5. Zdarza siê te¿, ¿e niespodziewane pomys³y dotycz¹ce problemu
pojawiaj¹ siê, gdy jeste zajêty czym innym  szczególnie
w trakcie odprê¿enia i wypoczynku. Wa¿ne:
• Planuj w ci¹gu dnia chwile relaksu, bo wtedy jeste bardziej
podatny na pomys³y z podwiadomoci.
7. Sprawdzenie i dopracowanie pomys³ów
Przy wszystkich pomys³ach, które siê wy³oni³y, powiniene
sprawdziæ, czy jeste w stanie dziêki tym pomys³om osi¹gn¹æ
swoje cele, czy te pomys³y odpowiadaj¹ wymogom sytuacji
i nie powoduj¹ niepo¿¹danych skutków ubocznych. Sporód ró¿nych mo¿liwoci wybierz tê, która obiecuje najwiêcej korzyci.
Surowe pomys³y s¹ ju¿ na tyle ukszta³towane, ¿e jeste w stanie
oceniæ ich u¿ytecznoæ.
Wa¿ne:
• Nale¿y oprzeæ siê pokusie preferowania pomys³ów, które s¹
podobne do pomys³ów sprawdzonych ju¿ w przesz³oci.
Takie pomys³y nie s¹ szczególnie twórcze.
• Niezwyk³e, nowe pomys³y wymagaj¹ ukszta³towanej
wyobrani, aby mo¿na by³o oceniæ ich szanse i u¿ytecznoæ.
• W przesz³oci odrzucono wiele bardzo nowatorskich pomys³ów, poniewa¿ ich przydatnoæ zupe³nie b³êdnie oceniono.
!

Etapy 6 do 9

8. Prezentacja wybranego pomys³u
Kiedy wybrane rozwi¹zanie jest jeszcze w fazie niedopracowanej, nie przedstawiaj go osobom, od których zale¿¹ dalsze losy
rozwi¹zania. Im twój pomys³ jest bardziej surowy, tym bardziej
podatny jest na krytykê i w¹tpliwoci. Wa¿ne:
• Swój twórczy wytwór przedstaw w postaci mo¿liwie szczegó³owej, aby przekonaæ innych o funkcjonalnoci, u¿ytecznoci i wartoci.
• Broñ swoich pomys³ów z zaanga¿owaniem i entuzjazmem.
• Nie zniechêcaj siê krytyk¹, lecz potraktuj j¹ jako dobr¹
okazjê do przemylenia, jak koncepcjê jeszcze ulepszyæ.
9. Urzeczywistnienie rozwi¹zania
Na tym ostatnim etapie swoj¹ koncepcjê rozwi¹zania zamieniasz
w rzeczywistoæ. Twój twórczy pomys³ staje siê innowacj¹.
Pomys³y pojawiaj¹ siê ju¿ w trakcie rozwa¿ania sytuacji
wyjciowych; czasami pojawiaj¹ siê tak¿e tzw.
przeb³yski geniuszu. Sprawd mo¿liwe rozwi¹zania,
czy rzeczywicie da siê je przeprowadziæ. Nie obawiaj
siê braæ pod uwagê pomys³ów niezwyk³ych!

3.2. Jak¹ rolê odgrywa intuicja?
Sk³aniamy siê do tego, aby nasz¹ psychikê dzieliæ na dwa obszary: wiadomoæ i niewiadomoæ (podwiadomoæ).
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wiadomoæ
wiadomoæ wydaje siê byæ oswojona i daj¹ca pewnoæ siebie.
Myleniu wiadomemu przypisujemy sztywne regu³y analizy
i logiki. wiadome mylenie odwo³uje sie do dowiadczeñ, zapisanych w naszej pamiêci, a tak¿e do postrzegania obecnej
rzeczywistoci. Takie racjonalne mylenie uwa¿amy za sposób
mylenia w³aciwy, rozs¹dny, sprawdzalny, przyczynowo-skutkowy, odzwierciedlaj¹cy rzeczywisty porz¹dek wiata.
Podwiadomoæ
Z kolei obszar podwiadomoci uwa¿any jest za mroczny
i tajemniczy, pozbawiony kontroli rozs¹dku. Dlatego odwracamy siê od niego i skupiamy na rzeczywistoci zewnêtrznej 
a przez to zamykamy sobie najwa¿niejsze ród³o naszej kreatywnoci.
Trzeba bardzo wyranie podkreliæ:
Nic, ale to zupe³nie nic w naszej psychice, w naszym
duchu czy naszej duszy, nie jest nierozs¹dne, bezsensowne ani bezcelowe!
Podwiadomoæ podsuwa rozwi¹zania
Z pewnoci¹ masz takie dowiadczenie  zreszt¹ fascynuj¹ce 
¿e swojej wewnêtrznej instancji, swojej podwiadomoci mo¿na
daæ zadanie odnalezienia czego w pamiêci, na przyk³ad nazwi!"

Znaczenie intuicji

ska, którego nie mo¿esz sobie akurat przypomnieæ. Po trudnym
do przewidzenia czasie, zwykle jednak po kilku minutach, zapomniane nazwisko wpada ci do g³owy. Podobnie te¿ zauwa¿asz,
¿e na najlepsze pomys³y dotycz¹ce projektu A wpadasz wtedy,
gdy w³anie pracujesz nad projektem B i odwrotnie. Bywa te¿,
¿e jaki problem wydaje ci siê nierozwi¹zywalny i odk³adasz go
na póniej  a tu po pewnym czasie dobre rozwi¹zanie samo
przychodzi ci do g³owy.
Wykorzystanie intuicji
Naucz siê zatem od nowa puszczaæ wodze intuicji, wy³aniaj¹ce
siê pomys³y badaæ jako mo¿liwe rozwi¹zania, za odkryte rozwi¹zania stosowaæ do problemów. Nie uwa¿aj swoich dziwacznych pomys³ów za psychiczne krótkie spiêcia. S¹ to symboliczne formy wyra¿ania twórczych mo¿liwoci rozwi¹zañ.
W trakcie niezliczonych badañ pytano mened¿erów i specjalistów, kiedy i gdzie wpadali na nowe pomys³y o szczególnej
wartoci dla ich zawodowej dzia³alnoci. Wyniki s¹ zdumiewaj¹co jednoznaczne: oko³o 40% wszystkich pomys³ów powsta³o przy biurku lub przy pracy w przedsiêbiorstwie. Natomiast
60% pomys³ów przysz³o do g³owy pytanym osobom podczas
jazdy samochodem, spaceru, k¹pieli lub podczas zasypiania.
W odniesieniu do pomys³ów naprawdê doskona³ych, które
pojawi³y siê w czasie wolnym, u³amek ten przekracza nawet
85%!
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Proces twórczy nie jest przypadkowy, lecz przebiega
wed³ug pewnego schematu.
• Dziewiêæ typowych etapów prowadzi od
dostrze¿enia i uwiadomienia sobie problemu
poprzez gromadzenie informacji a¿ do tworzenia
pierwszych twórczych rozwi¹zañ, które w koñcu
siê sprawdza i ewentualnie urzeczywistnia.
• Intuicja odgrywa du¿¹ rolê w kreatywnoci. Nasza
podwiadomoæ nie uznaje utartych szlaków
naszego rozumu, lecz dzia³a w dziedzinie tego, co
niezwyk³e.
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