
Największe błędy w kreatywnym 
myśleniu. Jak ich uniknąć? 



Dobry Wieczór  

• Kim jestem? 

• Czego nauczysz się w trakcie webinarów? 

• Zanim zaczniemy 

– Zamknij inne okna  = 100% skupienia 

– Zadbaj żeby nie zabrakło prądu  = 100% skupienia 

– Odłóż telefon  = 100% skupienia 

– Przygotuj kartkę i coś do pisania  

• Baw się dobrze i zdobywaj nową wiedzę! 

 



Agenda 

1. Moja historia i misja 

2. Największe błędy w kreatywnym myśleniu 

1. Kreatywna susza 

2. Kreatywna powódź 

3. Metody 

1. Metoda I 

2. Metoda II 

3. Proces kreatywny i kompleksowy kurs online 

4. Pytania i odpowiedzi 



Moja Historia 

 



Misja 

pomóc min 100 000 firmom, organizacjom i 
osobom uwolnić nowe, twórcze myślenie 

aby przekroczyli swoje 
problemy/wyzwania, odkryli nowe 

możliwości i rozwiązania oraz realizowali 
przełomowe dla siebie pomysły! 



Robert 



Wiktoria 



A jak to wygląda u mnie? Czy: 

• Jestem świetnie zorganizowany/a, a raczej 
brakuje mi dobrego pomysłu?  

• Mam dużo pomysłów, a raczej brakuje mi 
organizacji?  

 

 



Kreatywność x organizacja 

Kreatywność 0 x organizacja 10 = …. 

Kreatywność 10 x organizacja 0 = …. 

 

 

A może 

Kreatywność 10 x organizacja 10 = …  

 

 

 



Największe błędy w kreatywnym 
myśleniu 

• Ok. to zróbmy burzę mózgów!!! 

– Brak analizy  

– Zadawanie wciąż tego samego pytania  

– Brak krytycznego podejścia na początku  

– Brak odpowiedniej metody, moderacji  

 

= powtarzalne i nietrafione pomysły  

 

 

 

 



Kreatywna Susza 



Największe błędy w kreatywnym 
myśleniu 

• Po „burzy mózgów” … 

– Pomysły giną w koszu  

– Nikt ich nie przegląda pomysłów okresowo  

– Tworzenie od nowa kolejnych, alternatywnych 
pomysłów  

– Każdy nowy pomysł wydaję się lepszy  

 

= brak postępów i realnych usprawnień, 
wymyślane koła od nowa  

 

 



Kreatywna powódź 



Metoda dla Roberta –  
na kreatywną suszę 

 • Zadawanie nowych pytań 
 

 

 

 

 

 

= spojrzenie z nowego punktu widzenia, nowe 
inspiracje, nowe możliwości, nowe szanse 

 

 



Phoenix Checklist 
1. Zapisz zadanie. Wyodrębnij zadanie nad którym 

chcesz pomyśleć i zobowiąż się do znalezienia 
odpowiedzi w określonym czasie 

2. Zadawaj pytania z listy Phoenix aby wniknąć w 
tak wiele nowych aspektów jak to tylko możliwe  

3. Zapisz odpowiedzi na pytania, informacje jakie 
potrzebujesz, pomysły, rozwiązania, wszystko co 
przyjdzie Ci do głowy 
 

• Metoda rozwinięta przez CIA aby pomóc agentom 
spojrzeć na problem pod różnymi, nowymi kątami 

• Wykorzystaj listę Phoenix aby zbudować 
indywidualnie dopasowaną listę pytań 



Michael Michalko 

 



• Emilia: Jak w prosty sposób przenieść łatwość 
nawiązywania kontaktów i relacji biznesowych 
twarzą w twarz na płaszczyznę komunikacji 
telefonicznej? Chodzi dokładnie o zbyt małą 
skuteczność negocjacji swojej oferty z 
klientem. 

 

• Alternatywne zadanie Roberta: Jak poszerzyć 
grono klientów dla jeszcze mało znanej firmy? 

 



Więcej case-ów 

• Magdalena: Zwiększenie ilości i jakości sprzedaży. 
Głównie chodzi o przychodnie lekarza medycyny pracy i 
pozyskiwania nowych klientów oraz uświadamiania ich 
w przepisach jakie obowiązują.  

• Magdalena: Zależy mi także na współpracy 
pracowników - np rejestrację. Pracują tam osoby 
starsze i bardzo młode. Jak rozwiązywać konflikty 
spowodowane różnicą pokoleń i jak pozbyć się u 
długoletnich pracowników pewnych "nawyków„ 

• Jolanta: Jak aktywnie produkować kontent, artykuły, 
wpisy, szkolenia online gdy wolę prowadzić szkolenia 
na żywo? 



Phoenix Checklist 
1. Dlaczego jest niezbędne rozwiązanie tego problemu? 
2. Co jest nie znane? 
3. Co jest tym, czego jeszcze nie rozumiem w tym problemie? 
4. Jakie informacje posiadam? 
5. Co nie jest problemem? 
6. Czy należałoby narysować diagram dla tego problemu? 
7. Jakie są ograniczenia, bariery w tym problemie? 
8. Czy możesz rozdzielić problem na części i wypisać je? Jaki są relacje pomiędzy nimi? 
9. Które elementy są stałe, niezmienne, które mogą być zmienione? 
10. Czy możesz sobie wyobrazić rezultat rozwiązania problemu? Ile różnych, możliwych 

rezultatów dostrzegasz? 
11. Czy widziałeś kiedyś analogiczny problem w innej formie? 
12. Czy widziałeś kiedyś podobny problem? Czy znasz kogoś kto już miał taki problem? Czy 

możesz zastosować jego rozwiązanie? 
13. Czy możesz zdefiniować problem inaczej? Ile możliwych definicji możesz stworzyć? Bardziej 

ogólnych? Bardziej szczegółowych? Czy zasady mogą być zmienione? 
 

14. Czy możesz rozwiązać cały problem? Część problemu? Czy użyłeś wszystkich informacji? 
15. Jak wiele z nieznanych informacji możesz ustalić? 
16. Jakich metod kreatywnych możesz użyć aby problem rozwiązać? Ilu różnych technik? 
17. Co inni zrobili aby problem rozwiązać? 
18. Co powinno być zrobione? Kiedy, gdzie, kto powinien to zrobić? 
19. Po czym poznasz, że problem został rozwiązany z sukcesem? 



Nowe pytanie = nowe 
myślenie 

 



Metoda dla Wiktorii –  
na kreatywną powódź 

 
• Nadawanie tagów (kategorii) swoim 

pomysłom 
 

 

 

 

 

 

= skupienie na działaniu i postępach 

 



• Case 1 uczestniczki: … 

 

• Alternatywne zadanie Wiktorii: Jak rozpocząć 
firmę sprzedającą indywidualnie 
projektowane longboardy? 

 



 



Taguj pomysły na 

• Działania 

• Odniesienia 

• Kwestie na potem 



Metoda dla Wiktorii 

= skupienie na działaniu prowadzącym do postępów, 
realne usprawnienia, możliwość wrócenia do innych 
pomysłów 

Pomysł Działanie? Odniesienie? Kwestie na potem? 

Budowa sklepu online z 
deskami 

Organizacja 
ogólnopolskiego 
festiwalu 

Artykuł o testach deski 
anty grawitacyjnej 

Wprowadzenie nowych 
tworzyw z jakich 
robione są kółka 

Nowy pomysł na biznes 
- teleamigos 





Jak Wam się podoba taka forma 
szkoleń? 



Aż 7 modułów kompleksowego kursu. 

• Wyprzedzić schematyczną konkurencję i wyróżnić się na rynku 
• Tworzyć przykuwające uwagę kampanie np.: na pozyskiwanie 

nowych klientów 
• Znajdować nowe sposoby podnoszenia sprzedaży bez 

dodatkowych kosztów 
• Szybciej i lepiej rozwiązywać złożone problemy w swoim 

miejscu pracy, firmie, organizacji 
• Zapracować na uznanie i awans jako osoba świetnie 

rozwiązująca, a nie generująca problemy 
• Zawsze znajdować trafne pomysły gdy innym ich brakuje np.: na 

realizację ambitnych celów 

Myśl i działaj inaczej! Poznaj sprawdzone metody 

aby:  



5 lat kreatywnego 
rozwiązywania problemów dla 

 

 

 



Kurs online: Myśl i działaj inaczej! 
7 modułów - 10 godzin szkoleń z możliwością 

przejścia do najistotniejszych dla Ciebie 
fragmentów 

 

+ 12 metod kreatywnych na realnych case’ach 

+ 7 zadań między modułami 

+ arkusze uławiające pracę własnej metodami 
do pobrania 

+ możliwość zadania pytania trenerowi 

+ wymiana inspiracji na grupie dyskusyjnej 
uczestników na facebook 

Dostęp na zawsze i bez limitów! 

https://www.facebook.com/groups/393657364137611/


 



Czego się nauczę? 
Moduł I:  Dostrzegać to czego nie widzą inni 
Moduł II:  Oszukać (umysł) i nie dać się  

  złapać (schematom) 
Moduł III:  Tworzyć ekstremalnie oryginalne 

  pomysły 
Moduł IV:  Rozwiązywać złożone problemy 

  jak przysłowiową bułkę z masłem 
Moduł V:  Uzyskiwać twórcze olśnienie 
Moduł VI:  Wybierać tylko najlepsze  

  rozwiązania 
Moduł VII:  Sprawić aby nie skończyło się tylko 

  na pomysłach 
 
 



Kto najczęściej wybiera kurs? 

• Przedsiębiorcy, menadżerowie, aktywnie działający 
• Działy R&D, wdrażające usprawnienia 
• Działy marketingu, produktowe, kreatywne 
• Trenerzy i konsultanci, firm szkoleniowo-doradcze 
• Zawody wymagające kreatywności:  

– architekt,  
– projektant,  
– twórca gier, 
– grafik,  
– fotograf … 

• Osoby które chcą działać niestandardowo, budować 
przewagę na nowych rozwiązaniach 
 



Uczestnicy kursu mówią … 

"Kurs Myśl i działaj inaczej był moim trafnym wyborem. 

Dzięki niemu dowiedziałem się wielu metod kreatywnego 

rozwiązywania problemów, które wykorzystałem z 

powodzeniem w mojej pracy.  

Przemek Saczuk - Właściciel SP Systema 

www.spsystema.pl   

"Jako architekt na co dzień zajmuję się ""tworzeniem 

pomysłów"". Co najważniejsze kurs poruszał także 

temat realizacji i wdrażania pomysłów, bo przecież 

sam pomysł to dopiero początek :) 

Marta Niedbalec – Architekt 

http://www.zamuramizadachami.pl  

 
"Tomek i jego kurs .... otwiera umysł, zmusza do 

analizy i syntezy, wnioskowania, pozwala wyjść 

poza pudełko i znaleźć nowe rozwiązania. 

Kaśka Antosiewicz – Trener biznesu 

www.ekspedite.edu.pl   

Mi ten kurs pomógł - nie tylko jako wiedza na 

przyszłość, ale już w trakcie stosując 

przedstawione narzędzia uzyskałem całkiem nowe 

pomysły jak podejść do trudnego problemu. 

Paweł Lepczyński –  R&D Manager 

www.sonel.pl  

 

http://www.spsystema.pl/
http://www.zamuramizadachami.pl/
http://www.ekspedite.edu.pl/
http://www.sonel.pl/


Metody dobrane przez Pana Tomasz Bąkowskiego zostały wysoko ocenione 

przez uczestników m.in. za ich efektywność i otwartość na nowe pomysły. 

Sposób moderowania z kolei został uznany za bardzo przystępny, 

ułatwiający współpracę w zespole oraz znacznie przyczyniający się do wypracowania nowej finalnej koncepcji w 

tak krótkim czasie przez liczny zespół, angażując wszystkich w proces tworzenia – Zdzisław Gajek – dyrektor 

regionalny ds. korporacyjnych, www.ingbank.pl/korporacje  

Szczerze polecam wszystkim Przedsiębiorcom skorzystanie z idei sesji kreatywnych. W 

dobie ogromnej konkurencji na rynkach wszyscy jesteśmy zmuszeni do poszukiwania 

nowych rozwiązań. Obecnie przewagę buduje się poprzez innowacyjność i wykorzystanie 

nieszablonowych pomysłów. I tutaj z pomocą przychodzi P. Tomasz Bąkowski ze swoimi 

sprawdzonymi metodykami. Okazuje się, że istnieją sprawdzone narzędzia pozwalające 

na wyzwalanie w sobie ukrytej kreatywności. – Filip Batóg – prezes zarządu, http://www.neobazy.pl/  

To było to czego potrzebowaliśmy. Przeprowadzony trening był bardzo inspirujący, 

pomógł nam spojrzeć na znane problemy z zupełnie innej perspektywy i  dał nowe 

pomysły do pracy nad strategicznymi kierunkami firmy. Szczególnie ważne było 

rozwiązywanie realnych problemów przez pryzmat szerszego spojrzenia na potrzeby klientów - Artur Gano - 

dyrektor marketingu, www.sequoia.pl 

Szkolenie pozwoliło mi na poszerzenie działalności firmy o pośredniczenie w 

zakresie opieki nad seniorami w Niemczech , Austrii, Holandii i Hiszpanii. - 

Agnieszka Soroczyńska - Prezes Zarządu - www.globaltech-job.com 



Dzięki sesji moderowanej przez firmę BrainWorx mieliśmy okazję odkryć i uświadomić 
sobie kluczowe zasoby naszej firmy dające nam przewagę, spojrzeć na naszą 
działalność z innej perspektywy. Udział w sesji, a przede wszystkim wygenerowane 
pomysły zainspirowały nas do podjęcia konkretnych kroków. – Alicja Misiak – 

właściciel, www.1a24.pl 

Początkowo podchodziłem trochę sceptycznie do sesji kreatywnej, wszystko się jednak 
zmieniło gdy wziąłem w niej udział. Dzięki niej możesz spojrzeć na problem w swojej 
firmie z zupełnie innej strony, której wcześniej w ogóle nie zauważałeś albo nie 
chciałeś zauważyć. Kluczowym jej elementem jest prowadzący. Tomek zaraża innych 

uczestników energią i wręcz bije od niego pomysłowością. – Paweł  Koperdowski - założyciel 
www.essentialapps.pl  

Wsparcie ze strony Pana Tomasz Bąkowskiego stworzyło nam szerokie pole 

możliwych rozwiązania, a w efekcie doprowadziło do wdrożenia narzędzia, które 

ułatwia pracę naszych klientów za pośrednictwem strony internetowej. - Andrzej 

Maciejewski – właściciel, www.spedycjaprodomus.pl/ 

Excellent session last week. I particularly liked the first exercise and already passed it on to 

another JC who needed to help solve a problem - Sally Fagan – director, www.rendez-

vousmc.com 



• 7 modułów = 10 godzin nagrań 

• Dostęp bez limitów 

• Sprawdzone, precyzyjne metody 

• Inspiracje z realnych zadań 

• Nowe inspiracje dla kreatywnej suszy 

• Narzędzia na kreatywną powódź 

• Skuteczniejsza realizacja 

• Wygodny dostęp online 24h w 
dowolnym miejscu 

• Kontakt z trenerem 

Kurs online: 

Myśl i działaj 
inaczej! 



Jak skorzystać z rabatu i się zapisać? 

• Kurs online: 199 zł 

– http://brainworx.pl/vod-
learning/?product_view=list&add-to-cart=114 

149 zł - ważne do 15.10 godz. 22:30 

Kod: -25%webinar1410 

 

http://brainworx.pl/vod-learning/?product_view=list&add-to-cart=114
http://brainworx.pl/vod-learning/?product_view=list&add-to-cart=114
http://brainworx.pl/vod-learning/?product_view=list&add-to-cart=114
http://brainworx.pl/vod-learning/?product_view=list&add-to-cart=114
http://brainworx.pl/vod-learning/?product_view=list&add-to-cart=114
http://brainworx.pl/vod-learning/?product_view=list&add-to-cart=114
http://brainworx.pl/vod-learning/?product_view=list&add-to-cart=114


Co zabiorę dla siebie z tego 
szkolenia? 

Zapraszam  

do zadawania pytań 



Bibliografia 

• Making Ideas Happen: Overcoming the Obstacles Between Vision and –
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• The Phoenix Checklist: Turning Complex Problems into Simple Solutions -
2014 by Joseph Campbell 

 

 

 

 

 

 



Na zakończenie 

• Zadawaj nowe pytania aby uniknąć 
kreatywnej suszy, otworzyć sobie drzwi do 
nowych możliwości 

• Taguj pomysły aby uniknąć kreatywnej 
powodzi, skupić się na realizacji i efektywnie 
zarządzać swoimi pomysłami 



Dla Ciebie 
• Wygoda i oszczędność czasu 

 Dostęp 24h z domu lub mobilnie 

 VOD: nie umknie Ci żaden moment 

• Sprawdzone metody (na suszę i powódź) 

• Precyzyjne instrukcje  

• Zadania do samodzielnego treningu 

• Inspiracje z rozwiązań realnych case-ów 
biznesowych 

• Kontakt z trenerem 



• 7 modułów = 10 godzin nagrań 

• Dostęp bez limitów 

• VOD 24h w dowolnym miejscu 

• Sprawdzone, precyzyjne metody 

• Inspiracje z realnych zadań biznesowych 

• Narzędzia na kreatywną suszę 

• Narzędzia na kreatywną powódź 

• Skuteczniejsza realizacja 

• Kontakt z trenerem 

Kurs online: 

Myśl i działaj 
inaczej! 

Możesz jeszcze skorzystać z oferty do 
jutra  



Realizacji wielu kreatywnych 
pomysłów! 

creative@brainworx.pl | 790 46 99 86 

mailto:creative@brainworx.pl

