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BEVEZETÉS

Aki látott már akár csak egy 
jó TED-előadást, tudja, milyen 
erősnek, energikusnak és 
motiváltnak érezte magát utána. 

Talán még arra is biztatta volna magát, hogy 
nézzen még többet belőlük.

A realitás azonban az, hogy a legtöbbünk 
nehezen tudna végigülni több ezer órányi 
ingyenesen hozzáférhető online beszédet. 
Épp ezért született meg ez a könyv. Célja, 
hogy amolyan kedvcsinálóként bemutas-
sa a legjobb TED-előadásokat a kreatív 
szakembereknek, és közérthető formában 
közkinccsé tegye a közreműködők leginspi-
rálóbb gondolatait.

A következő oldalakon – könnyen 
emészthető, rövid fejezetek formájában 
– a TED-előadók legjobb javaslatait ismer-
hetjük meg. Tanácsaikat akár rögtön meg is 
fogadhatjuk. Szándékunk, hogy segítsünk 
a kreativitás fejlesztésében, új ötleteket 
adjunk, és inspiráljuk az olvasók karrierjét 

anélkül, hogy az előadásokat végig kelljen 
nézniük. Ha egy bizonyos témára valaki  
igazán kíváncsi, természetesen ezt is 
megteheti, ezért a következőkben informá-
ciókkal szolgálunk arra nézve is, hol lehet 
a beszédekhez ingyen hozzáférni.

A könyvben szereplő előadások néme-
lyike bizonyos szakmákra fókuszál, nagyobb 
részük viszont átfogóbb témákat érint, 
olyan tippeket és ötleteket felvonultatva, 
amelyeket bármelyik kreatív vállalkozásban 
alkalmazhatunk – szobrászatban, illusztráci-
ók készítése során, dizájnban, animációban, 
írásban, zenében, filmben, színészetben, 
vagy más olyan területeken, ahol a kreativi-
tás és a hagyományostól eltérő gondolko-
dás kiugróan fontos.

Röviden: a könyv rengeteg olyan, az élet-
ben hasznos és praktikus tanáccsal szolgál, 
amelyek segítségével bármilyen területen 
fejleszthetjük a képességeinket és a kreativi-
tásunkat.
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Hogyan használjuk a könyvet?

Ez a tippeket felvonultató könyv könnyű 
olvasmány, gyorsan a végére érhetünk. 
Elolvashatjuk az elejétől a végéig vagy 
visszafelé; felüthetjük bárhol, ha inspirációra 
vágyunk – a döntés csak rajtunk áll. 
Ha később visszaolvasnánk egy tippet, 
de nem emlékszünk, hol is volt, semmi 
probléma: a könyv végén találunk egy 
tárgymutatót a témákról és egy névmutatót 
az idézett előadókról, hogy mindig könnyen 
megtaláljuk, amit keresünk.

Fontos megjegyezni, hogy egyetlen 
TED-előadást sem kell látnunk ahhoz, hogy 
élvezhető legyen a könyv. Ha olvasás köz-
ben azonban rájönnénk, hogy szeretnénk 
elmélyíteni az ismereteinket és megnézni 
valamelyik előadást, bármelyiket ingyen 
utolérhetjük a neten.

A könyvben szereplő beszédek linkjét 
az előadók névmutatójában feltüntetjük. 
De a ted.com oldalon a jobb felső sarokban 
található nagyítóra kattintva be is gépelhet-
jük az előadás címét. Például: a könyvben 
elsőként (a 10. oldalon) említett  beszédet 

„A kreativitás és játék összefonódásáról” 
cím begépelésével találjuk meg.

Esetenként előfordulhat, hogy nem 
bukkanunk rá valamelyik beszédre. A könyv 
megírásának időpontjában némelyik még 
nem került fel a TED weboldalára. Ne 
aggódjunk: a YouTube-on ezek is utolérhe-
tők, vagyis ha a ted.com-on nem találunk 
egy előadást, keressük a YouTube.com-on! 
Ebben az esetben tegyük a címet idéző-
jelbe, hogy a YouTube pontosan az adott 
kifejezésre keressen rá (több milliárd egyéb 
videó is található az oldalon, ezért érdemes 
pontosan fogalmazni).

Kereshetünk a Google-on is (szintén 
idézőjelbe téve a címet). Ha így járunk el, 
az előadást a Google „Videó” címszava alatt 
találjuk majd.

Akár egyszerűen csak elolvassuk a köny-
vet, akár bevezetőként tekintünk rá a TED- 
beszédek világába, mindenképpen ösztönző-
en fog ránk hatni. Új szemszögből tekintünk 
majd a hobbinkra és a szak területünkre,  
valamint az ezekben rejlő lehetőségekre.





LEGYÜNK 
NYITOTTAK ÚJFAJTA 
GONDOLKODÁS-
MÓDOKRA!
Kreativitásunk fokozásához az első lépés, hogy nyitottá 
váljunk újfajta gondolkodás- és szemléletmódokra.
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Szeretnénk kreatívabbak lenni? 
Gondolkodjunk úgy, mint egy 
gyermek! Tim Brown, az IDEO 
dizájncég elnöke egy példán 

keresztül mutatja meg, hogyan ültethetjük 
át ezt a gyakorlatba.

„A kreativitás és játék összefonódásáról” 
című előadásában Brown arra kéri a közön-
séget, hogy rajzolják le a mellettük ülőt 
mindössze 30 másodperc alatt. A többség 
nevetgél, és zavarban van amiatt, hogy 
rosszul sikerült a rajza. „Azt hiszem, hallok 
pár bocsánatkérést is – jegyzi meg Brown. 
– Igen, mindig pontosan ez történik, amikor 
ezt a gyakorlatot felnőttek végzik.”

És itt van a kutya elásva. „Ha ugyanezt 
a gyakorlatot gyerekekkel végeztetjük, ők 
egyáltalán nem jönnek zavarba – mondja 
Brown. – Boldogan mutatják meg a mester-
művüket bárkinek, aki meg akarja nézni. 
De ahogy felnőtté válnak, egyre érzéke-
nyebbek lesznek mások véleményére, és 
elveszítik ezt a fajta szabadságot.”

Röviden: ha kreatív ötletekkel akarunk 
előállni, nem szabad mások véleményén 
görcsölnünk – ahogy a gyerekek sem teszik. 
Brown szerint ennek egyik módja a gyakor-
latban az, ha a kreatív feladatokat valamiféle-
képpen irányított játékká változtatjuk.

Tim Brown egy portrérajzolós felada-
tot hoz fel példaként: „Képzeljük el, hogy 
a következő játékot játsszuk a barátainkkal 
egy kocsmában […]. Megegyezünk abban, 
hogy mindig az hozza a következő kört, aki 
a legrosszabb portrét rajzolja. Ez a szabály 
a zavarba ejtő és nehéz helyzetet vicces já-
tékká varázsolja, így mindannyian tökéletes 
biztonságban érezzük magunkat.”

Másképpen fogalmazva: ha módunkban 
áll a kreatív munkánkat játékká változtatni, 
kapcsolatba kerülhetünk a bennünk rejlő 
gyerekkel, és szabadjára engedhetjük a kép-
zeletünket.

GONDOLKODJUNK ÚGY, 
MINT A GYEREKEK!
Ne legyünk annyira felnőttek, engedjük szárnyalni a képzeletünket! 

Tim Brown előadása:
„A kreativitás és játék összefonódásáról” 
(Tales on Creativity and Play)
2008
............................................................................
Nézzük meg Harun Robert előadását is:
„Think Like a Child!” (Gondolkodj úgy, 
mint egy gyermek!)
2014

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
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HA UGYANEZT 
A GYAKORLATOT 
GYEREKEKKEL 
VÉGEZTETJÜK, ŐK 
EGYÁLTALÁN NEM 
JÖNNEK ZAVARBA.
TIM BROWN
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Van valami, amit meg akartunk 
tenni, de sosem tettünk? Matt Cutts 
előadásában azt javasolja, próbáljuk 
ki 30 napon keresztül.

Cutts mérnökként dolgozik a Google-nál, 
és egyidőben úgy érezte, hogy elakadt, 
ezért a fenti módszerhez folyamodott. 
Egyszerű kihívással kezdte – egy hónapig 
mindennap készített egy fotót –, mégis azt 
állítja, mindez nagy hatással volt az életére.

„Kiderült, hogy 30 nap éppen elegendő 
ahhoz, hogy az életedben kialakíts egy új 
szokást, vagy éppen megszabadulj egytől, 
például a túlzott hírfogyasztástól – meséli. 
– Ahelyett, hogy csak úgy elröppentek […] 
volna a hónapok, ez az idő emlékezeteseb-
bé vált. Pontosan emlékszem, hol voltam, 
mit csináltam egy adott napon. […] Amint 
elkezdtem egyre több és nehezebb har-
mincnapos kihívást vállalni, megnőtt az ön-
bizalmam. A PC-jéhez nőtt kockából olyan 

VÁLLALJUNK EGY 
HARMINCNAPOS KIHÍVÁST!
E feladattal lesöpörhetjük a kreativitásunkra tapadt pókhálókat.

fickóvá váltam, aki biciklivel jár munkába – 
szórakozásból!”

Cutts végül a Kilimandzsáróra is felju-
tott, amiről könyvet is írt – korábban egyik 
dologról sem gondolta volna, hogy valaha is 
megteszi. Mindebből azt tanulta meg, hogy 
bármit képesek vagyunk 30 napon át csinál-
ni – ha eléggé akarjuk.

„Mire várunk? – kérdezi Cutts. – Garan-
tálom, hogy a következő 30 nap is eltelik 
majd. Szóval adjunk esélyt valaminek, amit 
mindig is akartunk – miért ne próbálnánk ki 
a következő 30 napban?”

Matt Cutts előadása:
„Próbálj ki valami újat 30 napig!”
(Try Something New for Thirty Days)
2011
............................................................................
Nézzük meg Emma Van Der Merwe 
előadását is:
„Why I Do Something Everyday that 
Scares Me” (Miért teszek mindennap 
valamit, amitől félek?)
2016

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

ADJUNK ESÉLYT VALAMINEK, 
AMIT MINDIG IS AKARTUNK! 
MIÉRT NE PRÓBÁLNÁNK KI 
A KÖVETKEZŐ 30 NAPBAN?
MATT CUTTS
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Ha szeretnénk sikeresen megoldani 
egy feladatot, lehet, hogy min den  
mást kizárva csak arra akarunk 
összpontosítani. De Tim Harford 

író szerint ez nem jó stratégia. Mint 
előadásában – „Hatékony módszer 
természetes kreativitásunk felszabadítására” 
– bemutatja, a multitasking kreatívabbá és 
produktívabbá tesz.

Azok az emberek, akik hosszú időn át 
kreatívak maradnak, hajlamosak arra, hogy 
több projekt között zsonglőrködjenek, han-
gulatuk szerint váltogatva azokat – jegyzi 
meg Harford. Olyan különböző személyisé-
gek, mint Albert Einstein, Charles Darwin, 
Twyla Tharp vagy Michael Crichton, szintén 
ezzel a módszerrel maradtak produktívak és 
ihletettek.

„A kreativitás gyakran abból ered, hogy 
kiragadjuk a kontextusából az ötletet, és 
beillesztjük máshová – érvel Harford. – Köny-
nyebb a skatulyákon kívül gondolkodni, ha 
az idődet azzal töltöd, hogy mozogsz a ska-
tulyák között.”

De ahhoz, hogy a multitasking működjön 
– hangsúlyozza Harford –, lassan kell csinál-
ni. „Hozzászoktunk, hogy kétségbeesésünk-
ben foglalkozzunk több dologgal egyszerre 
[…]. Ha hajlandóak vagyunk lassabban 

CSINÁLJUNK SOK DOLGOT 
EGYSZERRE!
A multitasking valójában kreatívabbá tesz.

Tim Harford előadása:
„Hatékony módszer természetes 
kreativitásunk felszabadítására”  
(A Powerful Way to Unleash Your 
Natural Creativity)
2018
............................................................................
Nézzük meg Dave Cornthwaite 
előadását is:
„Do Something New Every Single Day” 
(Csinálj valami újat minden egyes nap!)
2014

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

végezni több dolgot, észrevehetjük, hogy 
milyen kiválóan működik.”

Harford ezt ahhoz hasonlítja, mint amikor 
„keresztrejtvényt fejtünk, és nem találjuk 
a megoldást, mert a rossz válasz már be-
fészkelte magát a fejünkbe”. Ha „témát vál-
tunk, és változtatunk a körülményeken, el-
felejtjük a rossz választ, ami lehetővé teszi, 
hogy eszünkbe jusson a jó megoldás.”
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Amikor azzal küszködünk, hogyan 
haladjunk egy kreatív feladattal, 
mindig csábítónak tűnik sétálni 
egyet, hogy kiszellőztessük 

a fejünket. Gyakran mégis ellenállunk 
a kísértésnek, és utasítjuk magunkat, hogy 
gyürkőzzünk neki a munkának.

Marily Oppezzo viselkedés- és tanulás-
pszichológus szerint azonban jobban 
járnánk az első verzióval. A séta ugyanis – 
legyen szó akár kinti levegőzésről, akár némi 
edzésről a futópadon – tényleg segít abban, 
hogy kreatívabbá váljunk.

„Kreatívabbak szeretnénk lenni? Járjunk 
egyet!” című előadásában Oppezzo elmond-
ja, hogyan végzett el négy kutatást külön-
böző emberekkel. A résztvevőket arra kérte, 
találjanak ki hétköznapi tárgyakra annyi 
alternatív használati módot, amennyit csak 
tudnak. Mi mindenre használnának például 
egy kulcsot?

Oppezzo arra jutott, hogy akik ültek 
a teszt előtt, átlagosan 20 ötlettel rukkoltak 
elő. De akik a vizsgálat előtt sétáltak egyet, 
majdnem kétszer ennyi megoldással szol-
gáltak.

JÁRJUK KÖRBE 
AZ ÖTLETEINKET!
Felpörgeti a gondolkodásunkat, ha megmozgatjuk magunkat.

Marily Oppezzo előadása:
„Kreatívabbak szeretnénk lenni? Járjunk 
egyet!” (Want to Be More Creative? Go 
for a Walk)
2017
............................................................................
Nézzük meg Wendy Suzuki előadását is:
„Az edzés agyunkat javító jótékony 
hatása” (The Brain-changing Benefits of 
Exercise)
2017

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Volt még egy érdekes különbség a két 
csoport tagjai között: azok között, akik 
sétáltak egyet, majd üldögéltek kicsit, és 
azután végezték el a tesztet, és azok között, 
akik a séta után rögtön nekiálltak a feladat-
nak. Az utóbbiak szignifikánsan jobbak 
voltak, mint az előbbiek. „Vagyis a követke-
ző nagy megbeszélés előtt érdemes egyet 
sétálni, és aztán rögtön lehet ötletelni.”
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A halogatást általában negatív 
dolognak tartjuk. Minden motivá-
ciós előadó és coach ugyanazt 
mondja: „Ne gondolkodj rajta,  

kezdj neki!” Ám Adam Grant szerve zet-
pszichológus szerint egy kis halogatás 
valójában kreatívabbá tesz. Erről beszél 
„Az eredeti gondolkodók meglepő szokásai” 
című előadásában is.

„Vegyük például Leonardo da Vincit – 
érvel Grant –, aki 16 éven át dolgozgatott 
a Mona Lisán. Úgy érezte, kudarcot vallott, 
ahogy ezt le is írta a naplójában. De néhány 
kitérő, amit mondjuk az optika tanulmányo-
zása felé tett, megváltoztatta azt, ahogyan 
a fényt ábrázolta, és ettől sokkal jobb festő-
vé vált.”

Grant másik példának Martin Luther 
Kinget hozza fel. „Élete legnagyobb beszé-
de előestéjén, a washingtoni menetelés-
kor hajnali 3-ig ébren volt, és módosítgatta 
a szöveget – mondja Grant. – Még akkor 
is jegyzetelt és húzott ki sorokat, amikor 
a közönség soraiban ült és várta, hogy szín-
padra szólítsák. Amikor pedig már 11 perce 
beszélt, egyszer csak félretette a papírt, és 
mondott három szót, amely megváltoztatta 
a történelmet: »Van egy álmom!« Ez nem 
szerepelt az előre megírt szövegben.”

VÁLTOZTASSUK POZITÍV 
DOLOGGÁ A HALOGATÁST!
Jótékonyan is hathat, ha halogatjuk a feladatok elvégzését.

Adam Grant előadása:
„Az eredeti gondolkodók meglepő 
szokásai” (The Surprising Habits of 
Original Thinkers)
2016
............................................................................
Nézzük meg Tim Urban előadását is:
„A halogatás nagymesterének 
elméjében” (Inside the Mind of a Master 
Procrastinator)
2016

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Röviden: ha az utolsó percig halogatunk 
valamit, az néha kivételes eredményekhez 
vezethet. A halogatásnak nem a lustaság 
az oka. Ahogy Aaron Sorkin hollywoodi 
forgató könyvíró egyszer megfogalmazta:  
„Egyesek szerint halogatás. Szerintem 
gondolkodás.” További információ a lassabb 
tempóról a 168. oldalon.
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