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Getum við öll hugsað út fyrir kassann?

ÍMARK

21 | 02 | 2014

Skapandi hugsun er
okkur flestum eðlislæg
en við leyfum hugarfarinu að hefta okkur,
segir Gabor George
Burt. Þegar við losnum
við ímynduðu hindranirnar leysum við úr
læðingi frumleika og
nýjar lausnir.
abor George Burt er enginn
venjulegur markaðsráðgjafi.
Raunar segist hann ekki líta
á sig sem ráðgjafa, heldur
frekar sem mann sem leysir góðar
hugmyndir úr læðingi. Gabor, sem er
sálfræðingur að mennt, segist hafa
áhuga á að sjá fólki vegna vel jafnt í
viðskiptum sem í lífinu almennt.
Gabor flytur erindi á ÍMARKdeginum undir yfirskriftinni „ReImagining the Boundaries of your
Business.“
Hann segir að það sé sama hvaða
þátt fólk vilji bæta í lífi sínu, faglega
eða persónulega, að rót vandans sé
oft að við séum á valdi ákveðinn ranghugmynda um möguleika okkar og
hvaða skorður okkur séu settar.
„Þegar fólk lærir að skilja þetta, og
lærir hvernig má losna undan þessu
hugarfari, þá losnar úr læðingi getan
til að koma með nýjar og frumlegar
hugmyndir og áætlanir. Það er þannig sem nýsköpun og framfarir eiga
sér stað.“

G

Ómissandi „Atvinnulífið er farið að
koma auga á þetta og kannanir sýna
ítrekað að ólíkt því sem var fyrir t.d. tíu
árum eru sköpunargáfur núna taldar
vera mikilvægasti eiginleiki sem sjórnandi getur búið yfir,“ segir Gabor.

Svanga ljónið
Til að útskýra nálgun sína betur segir
Gabor dæmisögu af þremur ferðalöngum sem eru á gangi í Afríku þegar hungrað ljón stekkur í veg fyrir þá
og ljóst að ljónið ætlar að metta magann með vænum bita af mannakjöti.
„Fyrsti ferðalangurinn stendur
stjarfur, og lamaður af ótta. Sá næsti
byrjar aftur á móti að losa sig við allan farangur sinn og fatnað, tekur af
sér jakkann og bakpokann, og byrjar
að teygja vöðvana og hita sig upp. Sá
þriðji stendur sallarólegur og bíður
átekta með hendur í vösum,“ segir
Gabor söguna.
„Stjarfi ferðalangurinn lítur á þann
næsta í miðri upphitun og byrjar að
hlæja: „Þú ert ruglaður. Sama hvað
þú gerir þá geturðu ekki hlaupið
hraðar en ljónið“, en hinn svarar að
bragði. „Það er ekki ljónið sem ég
þarf að keppa við, heldur þarf ég að
hlaupa hraðar en þið tveir.“
Þriðji ferðalangurinn bíður enn
átekta og þegar ljónið nálgast tekur
hann fram kveikjara. Loginn hræðir
ljónið svo það hleypur burtu óttaslegið.“
Gabor segir þessa sögu lýsa nokkuð vel þremur ólíkum en algengum
viðhorfum, og viðbrögðum við óvæntum áskorunum. „Sumir leyfa óttanum að taka yfirhöndina og eru
ófærir um að reyna að fást við og laga
sig að breyttum aðstæðum.
Aðrir geta sýnt viðbragð og gera
hvað þeir geta til að lifa af, en innan
þeirra marka sem þeim þykja aðstæðurnar leyfa. Loks eru það þeir
sem skilja hvað er að gerast en eru
ekki tilbúnir að sætta sig við þær forsendur og takmarkanir sem aðrir
taka sem gefnum hlut. Þessi þriðji og
síðasti hópur er skipaður fólkinu sem
kann að hugsa út fyrir rammann,
koma auga á möguleika sem ekki
blasa við öðrum, og öðlast þannig
fulla stjórn á atburðarásinni.“
Aðferð Gabors miðar að því að gera
fólk og fyrirtæki meira eins og þriðja
ferðalanginn.
Hendum hindrununum
En er ekki fólk fast í viðjum eigin
persónuleika og viðhorfa? Eru ekki
sumir að eðlisfari opnir og djarfir
hugmyndamenn á meðan aðrir leyfa
aðstæðunum og eigin hugarfari að
takmarka sig?
Gabor segir hægt að kenna fólki að
tileinka sér þessa nýju hugsun:

Frumlegar
og ófrumlegar þjóðarsálir

AFP

Öðruvísi Gabor nefnir Google sem dæmi um fyrirtæki sem markvisst reynir að skapa vinnumenningu og vinnustað sem
hjálpar fólki að hugsa frumlega. Frá höfuðstöðvum Google í Kaliforníu þar sem allt er óhefðbundið og úthugsað.

„Að sumu leyti snýst það um að
læra að gleyma þeim hindrunum sem
okkur hafa verið kenndar og þeim
reglum og aðferðum sem uppeldið,
vinnustaðurinn og samfélagið hafa
sett okkur. Þessi skapandi og óhefta
hugsun er okkur nefnilega eðlislæg,
eða var það a.m.k. þegar við vorum
börn. Picasso hitti naglann á höfuðið
þegar hann sagði að sérhvert barn
fæddist listamaður en vandinn væri
að við hættum að vera listamenn þegar við yxum úr grasi.“
Gabor hefur þróað skemmtilega
æfingu sem hjálpar til að virkja aftur
þennan gleymda hugsunarhátt. „Um
er að ræða lítinn leik þar sem full-

orðið fólk, oft ákaflega alvörugefnir
leiðtogar úr atvinnulífinu, fá í hendurnar nokkra hversdagslega hluti á
borð við plastmál, límbönd og blöðrur, og fá það verkefni að búa til, á
tuttugu mínútum, þann skemmtilegasta leik sem smíða má úr þessum
hversdagshlutum. Á einu augabragði
er eins og þátttakendur breytist í
börn á ný og þeir finna upp á ótrúlega frumlegum útfærslum.
Frumleikinn sigrar
Allt í einu sjá þau þessa hluti sem
þau hafa verið umkringd alla daga í
allt öðru ljósi og með allt annað notagildi.“

Gabor segir ekki hægt að undirstrika nógsamlega hversu mikið forskot það getur veitt að leysa sköpunargáfur og frumleika úr læðingi,
sér í lagi í atvinnulífinu. „Atvinnulífið
er farið að koma auga á þetta og
kannanir sýna ítrekað að ólíkt því
sem var fyrir t.d. tíu árum eru sköpunargáfur núna taldar vera mikilvægasti eiginleiki sem sjórnandi
getur búið yfir. Mörg af fremstu fyrirtækjum samtímans, s.s. Google,
Amazon og Virgin, beinlínis byggja
alla sína vinnustaðamenningu þannig
upp að stuðli að frumlegri hugsun,
sköpun og nýjum lausnum á vandamálum.“ ai@mbl.is

Hæfileikinn til að hugsa skapandi kann ekki aðeins að skilja á
milli þeirra fyrirtækja sem lifa af
og hinna sem verða undir, heldur
líka á milli þeirra þjóða sem
skara fram úr og hinna sem reka
lestina. Störf Gabors verða til
þess að hann er með annan fótinn í Ungverjalandi og hinn í
Bandaríkjunum og segir hann
hægt að sjá greinilega hvernig
munurinn í hugsunarhætti getur
skapað miklar hindranir í einum
menningarheimi en ekki í öðrum.
„Ég starfrækti mitt eigið hugbúnaðarfyrirtæki í Búdapest og
leitaði að ungu fólki til að vinna
fyrir mig. Þetta voru ungmenni
sem höfðu alist upp við stjórnarfar kommúnista og verið innrætt að fylgja skipunum frekar
en að hugsa sjálfstætt. Þetta var
stöðug uppspretta gremju; hve
treglega gékk að fá starfsmennina til að móta sínar eigin skoðanir og sýna frumkvæði.“
Gabor er mjög áhugasamur
um að kynna sér betur viðhorf
og vinnustaðamenningu Íslendinga en hann segist hafa komið
hingað til lands ekki síst vegna
áhugaverðra frétta af þróuninni
undanfarin ár. „Hér virðist þrífast samfélag þar sem oft eru
farnar óhefðbundnar leiðir og
margir eru tilbúnir að taka
áhættu.“

