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Jest taki moment w życiu, w którym warto się zatrzymać.

Ten e-book jest o najpotężniejszym narzędziem zmiany, do którego 
masz dostęp.  

Albo zatrzymasz się, przeczytasz i dowiesz się czegoś ważnego 
o sobie, albo pobiegniesz dalej i nic się nie stanie.
Ten e-book to moment w twoim życiu. Kilkanaście minut, które dają 
cenną reeksję, początek zmiany, pierwszy krok do nowego 
doświadczenia. 

Przyjmij zaproszenie do lektury – niech będzie dla ciebie inspiracją 
do życia. Do życia takiego, jakiego pragniesz!

Tu dowiesz się jak to jest z wyzwalaniem kreatywności i kto jest jej 
największym wrogiem.
Znajdziesz wskazówkę, jak tego wroga pokonać. 

Szczególnie po to, aby czegoś nie przegapić i nie zmarnować 
szansy, która jest tuż pod nosem. 

                                                                              Justyna, Ezo i Joanna

Do tego jeszcze jedna dobra wiadomość jest taka, że masz czas. 
Jak pisał Erling Kagge: „czasu mamy dość”. E-book porusza temat  
organizacji czasu i pokazuje jak dopiąć celu.

Polecisz dalej na oślep czy zatrzymasz się i przeczytasz?

Ten e-book to taki moment. 

Poznasz 3 sieci i dowiesz się, co mają wspólnego z byciem osobą 
kreatywną. Czyli jaką? Taką, która znajdzie rozwiązanie w trudnej 
sytuacji, wprowadzi swój biznes na wyższy pułap, zobaczysz swoją 
pasję w nowej perspektywie. Może nie od razu, bo to ćwiczenie 
czyni mistrzem, ale znajdziesz też konkretne ćwiczenie.



Wyzwalanie kreatywności to proces samoakceptacji. Zgadzasz 
się z tym?
Wyzwalanie kreatywności to ogromny, złożony proces samo-
akceptacji poprzez pogodzenie się z własnymi dotychczasowymi 
słabościami, brakiem czasu, po nauczenie się bycia swoim 
przyjacielem, a nie surowym szefem.

"W życiu chodzi o to, żeby wybaczyć sobie i pokochać siebie". 

O co chodzi z tym pokochaniem siebie i wybaczeniem sobie?

Wielu z was chciałoby być bardziej kreatywnym. Wielu z was 
przeczuwa, że w rzeczywistości możemy być bardziej pomysłowi, 
ale nie potramy dotrzeć do strumienia kreatywności. 

"Marzenia się nam wymykają. Nasze życie staje się płytkie. Często 
miewamy świetne pomysły, wspaniałe marzenia, ale nie potramy 
ich urzeczywistniać. Czasami odczuwamy konkretne tęsknoty 
– nauczyć się grać na pianinie, malować, pójść na kurs aktorski, 
fotograczny, czy zacząć pisać. Czasem nasze cele są inne. Nie 
muszą oznaczać wyzwalania talentu. Łakniemy czegoś, co można 
nazwać twórczym życiem – silniejszym poczuciem własnej 

W moim doświadczeniu, wyzwalanie kreatywności to proces 
twórczy i duchowy, w którym tak naprawdę mieści się sens życia. 
Ktoś mi kiedyś powiedział, a to było w czasie, kiedy moja świado-
mość egzystencjalna dopiero kiełkowała:

Cytując Julię Cameron: 

Dobre pytanie! I co to ma wspólnego z kreatywnością? 

C R E A T V I T YCCC

F RSTI
ACADEMY

www.creativityrst.pl   FB: creativityrst



kreatywności w życiu zawodowym, w kontaktach z własnymi 
dziećmi, współmałżonkiem, przyjaciółmi. Bez względu na to, ile 
masz lat, albo jak ułożyło ci się życie i czy twórczość artystyczna jest 
dla ciebie ścieżką kariery czy tylko hobby albo marzeniem, nigdy 
nie jest za późno, by rozwijać się twórczo i nigdy nie jest to 
samolubne ani głupie".

Fałszywe wyobrażenia na swój temat. Zauważasz?
Nic nie umiera z większym trudem niż nasze fałszywe wyobrażenia 
na swój temat. A trudno o wyobrażenia bardziej fałszywe jak te, 
które mamy na temat własnych zdolności, tego, jak postrzegają 
nas inni, naszych predyspozycji i tego, dlaczego brakuje nam 
obecnie na to wszystko czasu. Boimy się wziąć odpowiedzialność. 

W swoim artykule, w Coachingu Extra, Anna Witkiewicz twierdzi, że 
najbardziej zaskakujące dla niej w wywiadach z aktorami jest to, że 
większość z nich w młodości była bardzo nieśmiała. 

Być nieśmiałym i zdawać do szkoły aktorskiej, to wydaje się 
szaleństwem. 
A jednak niektórzy zrobili to, aby pokonać nieśmiałość, a niektórzy 
tak kochali występować, że o niej zapominali. TO pokazuje, że 
wobec własnych ograniczeń można przybrać różne postawy: 
unikać sytuacji, które przypominają o kompleksach, lub nie 
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Jest diagnoza. Stawisz jej czoła?

zwracać na nie uwagi i robić to, co kochamy. Bo paradoksalnie 
więcej kosztuje nas unikanie i wypieranie się tego, że jesteśmy jacyś 
tam, np. niezbyt pewni siebie, nie dość dobrzy, za grubi, za chudzi, 
jeszcze nie do końca przygotowani.

Najbardziej podcinamy skrzydła nie innym, lecz sobie. Wstrętny 
wewnętrzny krytyk wyłazi z wnętrza naszych największych słabości 
i kompleksów, które staramy się usilnie ukrywać przed całym 

Komu podcinasz skrzydła?

światem. Praca nad wiarą w siebie i swoje talenty wymaga 
umiejętnego prowadzenia. Często niestety oddajemy się w ręce 
osób, które nie rozumieją naszych potrzeb uznania. Chcesz 
kreatywności, a oddajesz się w ręce nauczyciela, który ciosa 
uczestników w kolejny schemat pt. „Jak pisać kryminały”. Możesz 
być mistrzem w pisaniu romansów, ale on ci tego nie powie. 
Usłyszysz tylko, że to co stworzyłeś jest złe, niepoprawne i niezgodne 
z przyjętą normą. I w taki sposób zataczamy koło. 

Bez przerwy dźwięczy nam w uszach: gdybym tylko podjął tę 
decyzję wcześniej. Przychodzi nam tutaj z pomocą wypowiedź 
Johna Boyda z książki „Paradoks czasu": Obiektywna przeszłość 
wpływa na każdego, ale nikt nie jest przez nią całkowicie zdetermi-

Z własnego doświadczenia wiem, że proces wyzwalania kreatyw-
ności jest często pełen podsumowań, bo zyskujemy świadomość 
schematów i ról w których funkcjonujemy. Wielu z uczestników 
odkrywa, że trwonili twórczą energię inwestując nieproporcjo-
nalnie dużo w cudze życie, cudze nadzieje, marzenia i plany. Życie 
innych przyćmiewało nasze i spychało je na niewłaściwe tory.   

Co możemy zrobić, gdy diagnoza zapadła? Wybaczyć sobie. 
Porzucić rozmyślania o tym, co było. Zamiast żałować straconych 
szans, otworzyć się na to, co jest i co może się wydarzyć. Jeżeli 
chcemy przeżyć coś innego – należy pozbyć się balastu w postaci 
swojego wewnętrznego krytyka, który będzie nasz wiecznie gnębił. 
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Wierzę, ja – artystka twardo stąpająca po ziemi we wszystkich 
światach równoległych, że wszyscy jesteśmy istotami twórczymi 
- i gdy sobie na to pozwolimy - nasze życie stanie się dziełem sztuki. 
Nie istnieje jedna właściwa odpowiedź na to, w jaki sposób 
powinien działać świat wokół nas. To tylko Ty decydujesz o tym, co 
jest dobre dla Ciebie i czym się otaczasz. Zauważaj możliwości, 
dawaj szanse nowym ludziom i propozycjom. Wpływ otoczenia 
będzie Cię motywował do zmiany działań na te bardziej zgodne 
z własnym postrzeganiem rzeczywistości. Zaprzyjaźnij się ze swoją 
intuicją i słuchaj jej jako jednego z głównych doradców. Licz się 
z tym, że wielu ludzi będzie oceniać Twoje działania. Nie bierz tego 
do siebie, jako znaku, że idziesz w złą stronę. Ludzie boją się tego, 
czego nie rozumieją i nie znają. Pamiętaj, że nie istnieje coś takiego 
jak porażka, bo zawsze uczysz się przez doświadczenie czegoś, co 
przyda Ci się na dalszej drodze. Wierz w siebie i w to, że to co robisz 
obroni się swoją autentycznością. 

A zatem, skoro to my nadajemy tamtym wydarzeniom stempel 
ważności, to możemy go też cofnąć. Dobra teraźniejszość nie tylko 
cieszy sama, ale rzuca swe światło na niepewną jeszcze przyszłość 
oraz na dokonaną przeszłość. Skoro nie mamy szansy, aby cofnąć 
czas – po co się zamartwiać? 

-  Co mnie cieszy, a co mnie męczy?

-  A co by było, gdybym przestała się bać?

-  Co sprawia, że dobrze mi ze sobą i swoim życiem?

Kolejnym krokiem jest szczera rozmowa ze sobą. Jeżeli chcecie, 
możecie sobie zapisać pytania i odpowiedzieć na nie w wolnej 
chwili:

-  Co do tej pory utraciłaś lub czego się nie podjęłaś ze strachu?

-  Jaki mam styl życia, a jaki chciałabym mieć?

minowany. To nie wydarzenia z przeszłości najsilniej oddziałują na 
nasze życie. To twoje nastawienie wobec wydarzeń z przeszłości 
najsilniej oddziałuje na twoje życie". 

Porozmawiasz?

- Jakie konsekwencje odczuwam psychicznie lub w ciele, gdy 
robię coś wbrew sobie?
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Ale na co dzień żyjemy w określonych schematach, robiąc to 
samo, mając te same nawyki, obracając się w stałym 
towarzystwie. Trochę to przypomina złotą klatkę z poczuciem 
bezpieczeństwa, a kto chce z niej wyjść? Tu pierwszym krokiem jest 
kreatywność. Każdy z nas w określonych sytuacjach jest kreatywny, 

Kreatywność - wszyscy się zgadzają, że jest ważna, ale kto ją 
rozwija? Kto pracuje nad tym, aby korzystać ze swojego 
potencjału jakim jest kreatywność? Niewielu. A dlaczego?

Czym jest dla ciebie kreatywność? Jakimś nieuchwytnym 
zjawiskiem, które nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością? 
Większość z nas, jeżeli ma doświadczenie siły kreatywności, to od 
święta, a ty to masz zawsze przy sobie. Masz tego wróbla w garści!

To, jak jesteśmy kreatywni przekłada się na to, jak żyjemy. To bycie 
kreatywnym sprawia, że życie jest ciekawie i spełnia nasze 
oczekiwania. To bycie kreatywnym sprawia,  że sytuacje kryzysowe 
szybko odchodzą do przeszłości. Najczęściej doświadczamy jej, 
kiedy mamy nóź na gardle i trzeba szybko wymyśleć rozwiązanie.

Kreatywność – gruszka na wierzbie czy wróbel w garści?

Po pierwsze dlatego, że wciąż myślimy, że to dla artystów, i wielu 
z nas nie rozumie, w jaki sposób praktykowanie kreatywności ma 
wpływ na codzienne życie. Po drugie, nie wiemy jak się za to 
zabrać. Jak chcemy popracować nad mięśniami brzucha to 
wykonujemy określone ćwiczenia. A jak ćwiczyć kreatywność? Nie 
ma ani zajęć dla dorosłych, ani personalnych trenerów, którzy by 
zadbali o wzrost kreatywności w życiu.

A kreatywność jest najważniejsza. Dlaczego?
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Neurobiolog David Eagleman wskazuje, jak rozwijać ową kre-
atywność, a wszystko zaczyna się w mózgu. Wyjaśnia to w doku-
mencie pt. Kreatywny mózg. Mózg łaknie ekscytacji, nowości, 
wyjścia poza schemat i wtedy uruchamiają się nowe pokłady 
kreatywnego myślenia. Stąd zachęta do robienia innych rzeczy niż 
zazwyczaj. Ważne jest wychodzenie poza strefę komfortu w czym 
może nam pomóc np. podróż.

Są 3 systemy w mózgu, które tworzą sieć wysokiej kreatywności, 
który odpowiada za generowanie oryginalnych myśli. Pierwszy to 
system domyślny (the imagination net) i powiązany jest ze 
spontanicznym myśleniem. Drugi to system egzekucyjny (the 
executive net) uaktywniający się w momencie koncentracji. 
Wtedy zaczynamy kontrolować myśli. Trzeci to system odpowie-
dzialny za przejścia - komunikację między systemem domyślnym 
a egzekucyjnym. Badania pokazują, że osoby kreatywne to te, 
które lepiej od innych potraą łączyć aktywność tych trzech 
systemów. Zatem bycie kreatywnym to nie oddawanie się burzy 
mózgów, ale traktowanie tego jak pierwszy krok przed kolejnym, 
czyli oceną ich krytyczną. Kreatywność to proces, którego jako 
punkt wyjścia możemy uznać to co powstało „na spontanie”, ale 

ale chodzi bardziej o to, aby świadomie czerpać ze swojej 
kreatywności i lepiej żyć, np. mając niesamowite osiągnięcia 
w pracy i odważając się na życie, o jakim marzymy.  

Sieć wysokiej kreatywności i jej działanie. Znasz?
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Idea Machine to ćwiczenie, które opracował James Altucher. 
James Altucher jest przedsiębiorcą, amerykańskim inwestorem 
i autorem bestsellerów. Jego newsletter i blog czytają codziennie 
miliony internautów z całego świata. Możesz dowiedzieć się więcej 
o nim na stronie: https://jamesaltucher.com/

Siadasz do takiego zadania każdego dnia. Na początku jest to 
radosne doświadczenie swojego potencjału. Masz też wymierne 
korzyści z takiego ćwiczenia, bo z tych pomysłów wybierasz jeden 
z nich do realizacji. To sprawia, że nie tylko ty się rozwijasz, ale twój 
kreatywny potencjał znajduje praktyczne zastosowanie i wypływa 
na jakość twojego życia.

pamiętajmy o dalszym ciągu, czyli o racjonalnej ocenie tego, co 
się sprawdzi w danej rzeczywistości i jakie niesie korzyści. 

Praktykuj kreatywność! Jak?
Znajdziesz wiele przykładów ćwiczeń, a ja dziele się z tobą jednym 
z nich. Jest proste i efektywne. Sprawia, że kreatywność, którą po-
budza, daje wymierne rezultaty. Czasami zaskakuje, czasami daje 
gotowe rozwiązania, czasem sprawia ogromną radość. A bardzo 
często się zdarza, że tych trzech rzeczy dostarczasz jednocześnie.

Oto zadanie związane z rozwojem swojej kreatywności w praktyce, 
które zaleca każdemu: rozwijaj swoją kreatywność i każdego dnia 
wymyślaj nowe pomysły. Jak? Usiądź, weź coś do pisania i kartkę 
(lub laptop) i wypisz 10 pomysłów w związku z różnymi zagad-
nieniami, problemami, poszukiwaniami rozwiązań, które napo-
tykasz w swoim życiu. Te pomysły mogą dotyczyć pracy (np. napisz 
10 pomysłów na znalezienie nowych klientów) lub zupełnie innych 
spraw (np. napisz 10 pomysłów na rozwiązania technologiczne, 
które sprawią, że szybko nauczysz się języka obcego).

Więcej pomysłów znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę Facebook: 
Lekcje Jamesa.  

Kiedy ktoś mnie pyta, od czego mam zacząć i jak popracować 
samodzielnie nad kreatywnością, odpowiadam: Idea Machine.
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Pomyśl o słoniu. Kiedy zadanie nas przerasta?

Planujesz efektywnie czy efektownie?
Czasu mamy dość! Ale jak z niego korzystać? Kiedy pomyślisz, że 
masz dokładnie tyle samo czasu jak noworodek, Królowa Elżbieta 
czy Steve Jobs w najbardziej twórczym okresie swojego życia, 
zupełnie inaczej spojrzysz na swoje możliwości bycia kreatywnym w 
określonym czasie.
Bywa, że zaczynamy być kreatywni, kiedy gasimy pożary 
– zaskakuje nas sytuacja i mamy ograniczone możliwości 
manewru. Wówczas – z nożem na gardle po prostu działamy.

ZAGROŻENIA

Kiedy myślisz o naprawdę dużym projekcie, typu Charmsy Biznesu 
(bezpłatna konferencja dla ponad 100 kobiet biznesu) czy 
napisanie książki, ogarnia cię paraliżujący strach. To strach przed 
słoniem, czyli zadaniem, które nas przerasta. Wówczas włącza ci 
się prokrastynacja (przekładanie czegoś na później, opóźnianie). 
W ten sposób jesteś na dobrej drodze do rezygnacji z zadania. Jeśli 
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jednak podejdziesz do słonia sposobem, jesteś go w stanie zjeść 
w całości. Kawałek po kawałku. 

Wiesz już co mam na myśli? TAK! Podział słonia a mniejsze części
 i  realizuj mniejsze zadania. 

Przykład? Podczas pisania książki „Kobieta na swoim” 
(www.kobietanaswoim.pl) określiłyśmy w czasie zasady pracy nad 
poszczególnymi partiami. Był czas na napisanie danego rozdziału, 
czas na korektę, ale także delegowałyśmy zadania typu skład 
książki czy projekt okładki. Plan działania to podstawa przy 
planowaniu działania typu słoń. Nawet, kiedy jest najpiękniejszy, 
potrzebuje podziału na mniejsze części, bo inaczej będzie 
koszmarem.

Jak często próbujesz opanować chaos w twojej głowie?
Kiedy łapiesz wiele srok za ogon, tłumaczysz się, że jesteś „multi”. 
Spróbuj jednak ustalić listę zadań, które będziesz realizowała. Nasz 
mózg fantastycznie reaguje na odhaczanie zrealizowanych 
punktów. Bardzo dobrze działa także, na nasze postrzeganie 
pracy, ustalenie priorytetów i realizacja jednego ważnego 
zadania dziennie.
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Masz kalendarz pełen planów?
Planując z kalendarzem mam pewność, że nie umówię się na dwa 
spotkania w jednym czasie – a wcześniej tak bywało. Lata zajęło mi 
znalezienie odpowiedniej metody planowania czasu. Najlepszą
i najbardziej efektywną jest dla mnie kalendarz w telefonie. Ale 
wcześniej próbowałam przepięknych pomarańczowych 
kalendarzy książkowych, aplikacji do planowania zadań i wszyst-

Jak zostać mistrzynią kuchni? Uwierz w prokrastynację!
Jestem mistrzynią w odkładaniu rzeczy na później! Obawiam się, 
czy zrobię daną rzecz dobrze, obawiam się też, że zadanie będzie 
trudne, albo nie mam czasu – czyli nie potraę się skupić. Każda 
wymówka jest dobra, by nie zacząć działać w trudnym dla mnie 
temacie. Ostatnio, zamiast uczyć się do egzaminu, upiekłam trzy 
ciasta, zrobiłam dwie sałatki, obiad, posprzątałam dom i jeszcze 
poprasowałam dwa prania. Domowiny i przyjaciele byli 
zadowoleni, bo okazało się, że w kuchni radzę sobie całkiem, 
całkiem.
 
Postanowiłam jednak stawić czoła przeciwnościom i kiedy czuję, 
że nadchodzi czas prokrastynacji, przejmuję odpowiedzialność za 
zadanie. Bo przecież ode mnie zależy, kiedy i jak je wykonam. 
Wyznaczam cel, planuję w czasie, dzielę na mniejsze części 
i działam.
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poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela
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kiego, co podpowiadała mi moja kreatywność. Wygrał kalendarz 
te lefoniczny –  zawsze mam go przy sobie.  D la mnie 
najwygodniejszy. 

Czy współpraca popłaca?
Kiedy mam wspólne projekty, tworzę kalendarz googla, bo 
działając wspólnie możemy dużo więcej. Do współpracy 
dobierajmy ludzi, z którymi będziemy się uzupełniać. Będziesz 
zaskoczona, jak niesamowite efekty przyniesie ta - trudna na 
początku – współpraca.

O nowym podejściu do tematu czasu, zarządzania i kreatywności 
przeczytasz w książkach Kena Blancharda z serii „Jednominutowy 
menedżer”. Spróbuj ustalać jednominutowe cele, dawać 
jednominutowe pochwały i jednominutowe nagany (autor 
nazywa je przekierowaniami).

Czy jedna minuta może być początkiem twojej kreatywności? 
Jestem przekonana, że może. Od ciebie zależy jednak, jak ją 
wykorzystasz.
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