
24.06..2020    Temat: ABC kreatywności – Zakończenie. -  Ż jak życie twórcze.  

1. Życie twórcze jest produktywne.  

Człowiek twórczy to człowiek produktywny, a więc taki, który generuje, wymyśla, tworzy 

i często realizuje wiele pomysłów usprawnienia, modyfikacji, naprawy rozwiązań starych lub 

wymyśla rozwiązania nowe. Tworzy dobro. Kreatywny artysta konstruuje wiele dziel sztuki, 

twórczy naukowiec przeprowadza wiele badań, pisze wiele artykułów i książek, poszukuje 

prawdy, twórczy społecznik wymyśla i przeprowadza wiele projektów pomocy w rozwoju. 

Produktywność polega na tym, że chcemy zostawić materialny ślad naszej kreatywności, 

rzecz czy dzieło, które jest wyrazem naszej pomysłowości i wyobraźni. 

2. Życie twórcze jest pełne zmian na lepsze. 

Z kreatywnością, jak już wiemy, wiążą się zmiany. W zasadzie zmiana może być uważana za 

sedno działań twórczych, ale – zmiana na lepsze! 

Życie prawdziwie twórcze nie znosi nudy, zastoju. Dążenie do zmian na lepsze dotyczyć może 

nie tylko pracy zawodowej czy nauki, ale również, a może przede wszystkim, życia 

rodzinnego, działalności publicznej, aktywności kulturalnej. 

3. Życie twórcze jest odważne. 

Żeby być twórczym, trzeba być odważnym. Każdy prawdziwy akt twórczy, wielki lub 

mniejszy, niesie ze sobą nowość i zmianę tego, co do tej pory funkcjonowało jako wzór, 

nawyk lub podzielane przez wielu ludzi przekonanie czy punkt widzenia. 

4. Życie twórcze jest paradoksalne. 

Realizując cele życia twórczego musimy zgodzić się na to, że będą od nas wymagały wielu 

sprzecznych cech lub umiejętności i zdolności. 

Życie twórcze wymaga aby: 

 Być pilnym, uważnym, zaangażowanym, ale również zdystansowanym, gdy trzeba. 

 Być aktywnym, pełnym inicjatywy i weny, ale umieć też przerwać działania twórcze 

i słuchać innych, być cierpliwym i umieć czekać. 

 Być przekonującym, upartym i wytrwałym, ale umieć również zrezygnować ze 

swojego punktu widzenia i tolerować pomysły innych osób. 

 Być odważnym, podejmować sensowne ryzyko, ale nie trwonić sił na przesadny 

heroizm i głupią brawurę. 

 Umieć wykorzystać okazję do twórczej innowacji, ale nie po trupach i nie za wszelka 

cenę. 

 Umieć współpracować w grupie, ale potrafić też przeciwstawić się naciskowi zespołu 

i zachować swoje zdanie. 

 Być dociekliwym i pytającym, pomysłowym, ale i krytycznym, ufnym, gdy potrzeba. 

 



Życie twórcze jest życiem naprawdę wartościowym i tak warto żyć! 

Przed Wami wakacje – czas wyjazdów. Każda podróż może dobrze przysłużyć się 

kreatywności. Jeśli tylko zechcemy … 

Teraz posłuchaj pięknej muzyki – wybór należy do Ciebie. 

 

Wszystkim dziękuję za solidną pracę i życzę radosnego odpoczynku w czasie wakacji. 

 


