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sie myslec kreatywnie. Warszawa: Ofi-

cyna Wydawnicza PRIMA. ss. 172

miedzy percepcja a przetwarzaniem

informacji. w przystepny sposób wyj-

snia funkcjonowanie mechanizmu

dopasowywania do wzorca oraz roz-

poznawania wzorców w procesie per-

cepcji. kladac nacisk na aktywny cha-

rakter tychze zjawisk. E. de Bono

omawia tez pokrótce role abstraho-

wania i klasyfikowania jako czynni-

ków ulatwiajacych przetwarzanie in-

formacji oraz wplyw bledów w roz-

poznawaniu wzorców na proces my-

slenia.

Rozdzial piaty opisuje tzw. my-

slenie "w bok" (ang.lateral thinking)

jako sposób swiadomego i celowego

dochodzenia do nowych pomyslów

Autor wyjasnia róznice miedzy my-

sleniem "w bok" a twórczoscia i kre-

atywnoscia. analizuje mechanizmy

zmiany wzorców. proponuje kilka te-

chnik sluzacych do generowania no-

wych pomyslów. Zwraca uwage na

fakt, ze osad jest konieczny dla pra-

widlowego funkcjonowania umyslu

jako samoorganizujacego sie systemu

informacyjnego, jednakze nie powi-

nien byc natychmiastowy, gdyz blo-

kuje on dazenie do poszukiwania le-

pszych rozwiazan.

W rozdziale Informacja a my-

slenie E. de Bono omawia zaleznosc

pomiedzy iloscia informacji a skute-

cznoscia myslenia i dzialan. wyjasnia

tez mechanizm wykorzystywania do-

swiadczenia w mysleniu o przyszlosci.

proponujac kolejne proste strategie

sluzace do kierowania uwagi. Autor

Omawiana pozycja wydana zo-

stala w serii Poradniki, a poswiecona

jest mysleniu rozumianemu jako pra-

ktyczna umiejetnosc. która mozna

doskonalic za pomoca propagowa-

nych przez E. de Bono technik.

Ksiazka jest przeznaczona. jak pisze

autor. dla tych. którzy chca myslec.

W pierwszym rozdziale Myslenie

jako umiejetnosc E. de Bono doko-

nuje pobieznego przegladu uwarun-

kowan inteligencji (nie definiujac

tejze). zas myslenie okresla jako

umiejetnosc praktyczna. za pomoca

której inteligencja oddzialuje na do-

swiadczenie. Zwraca uwage na fakt.

ze inteligencja nie tylko nie gwaran-

tuje sprawnosci i skutecznosci mysle-

nia. ale wrecz moze przeszkadzac.

Autor stawia teze o mozliwosci do-

skonalenia myslenia. zachecajac czy-

telnika do jej sprawdzenia.

Dwa kolejne rozdzialy ZWI

oraz Mozliwosci do wyboru prezentu-

ja opracowane przez autora proste

narzedzia sluzace poszerzeniu orien-

tacji w problemie. kompleksowemu

spojrzeniu na rozwazane zagadnienie

i pelnej analizie alternatywnych wy-

borów. Proponowane techniki sa

niewatpliwie proste. aczkolwiek me

naleza do latwych.

W rozdziale Percepcja a wzorce

autor dokonuje rozgraniczenia po-
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podaje skuteczne sposoby uzyskiwa-

nia informacji (pelne wykorzystywa-

nie zródel informacji, zadawanie py-

tan. eksperymenty itp.), akcentuje

role logiki jako zródla nowych infor-

macji, proponuje opracowana przez

siebie technike selekcji informacji.

Myslenie jest ujmowane jako proces

niezbedny do zdobywania i weryfika-

cji informacji oraz do celowego ich

wykorzystania w podejmowaniu decy-

zji. dzialaniu, planowaniu.

Rozdzial siódmy zatytulowany

Inni ludzie traktuje o socjokulturo-

wych uwarunkowaniach myslenia.

W tradycji myslenia Zachodu domi-

nuje, zdaniem E. de Bono, nieefe-

ktywny i niebezpieczny system sciera-

nia sie przeciwienstw, polegajacy na

przekonaniu, ze postep jest wyni-

kiem walki sprzecznych pogladów

czy opmn. Autor ostro krytykuje

zaobserwowane zjawisko. argumentu-

jac tym, ze prowadzi ono w latwy

sposób do poczucia sukcesu i wy-

zszosci, nie zas do rozwoju mysli lu-

dzkiej. Proponowane konstruktywne

metody. nazwane przez autora "eks-

lektyka". obejmuja wspólprace. nego-

cjacje. uzgodnienia i porozumienie.

nastawione sa na wspólny cel .la-

miast na udowodnienie racji stron.

W rozdziale ósmym Emocje a

wartosci i interesy E. de Bono w

przystepny sposób omaWIa relacje

miedzy emocjami i percepcja rzeczy-

wistosci oraz wplyw systemu wartosci

na ustosunkowania emocjonalne

percepcJe.

Kolejny rozddzial Podejmowa -

nie decylji zawiera opis prostych.

algorytmicznych strategii podejmo-

wania decyzji, przydatnych w co-

dziennym zyciu. Autor zwraca tu

uwage na koniecznosc uwzgledniania

danych kontekstowych.

W rozdziale dziesiatym Myslenie

i dzialanie E. de Bono wyraza po-

glad, ze jedna z najwiekszych wad

naszej kultury jest oddzielenie "my-

slicieli" od "ludzi czynu". W dazeniu

do likwidacji dychotomii myslenie -

dzialanie autor propaguje idee na-

uczania operatywnosci rozumianej

przez niego jako umiejetnosc dziala-

nia wymagajaca myslenia. Proponuje

czytelnikowi proste techniki kierowa-

nia uwagi na cel, strategie i taktyki

skutecznego dzialania, uwzgledniajac

przy tym elastyczne planowanie, ry-

zyko. czynniki dodatkowe.

Rozdzial Myslenie swiadome

(planowe) poswieca autor tym aspe-

ktom myslenia. które powoduja, ze

staje sie ono uzyteczna umiejetno-

scia. Udziela czytelnikowi praktycz-

nych wskazówek odnosnie prowadze-

nia systematycznych cwiczen ksztal-

cacych nawyki myslowe, przestrzega-

nia dyscypliny czasowej, kontrolowa-

nia przebiegu i efektów procesów

myslenia, zmiany obrazu samego sie-

bie. E. de Bono postuluje zakladanie

"Klubów myslacych", które mogloby

wykorzystywac autorski program

Cognitive Research Trust (szczególo-

we informacje dotyczace zakladania i

prowadzenia klubów zawiera zalacz-

nik).

Publikacje zamyka zwiezle.

przejrzyste podsumowanie zawieraja-

ce glówne idee propagowane przez

E. de Bono.
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Naucz sie myslec kreatywnie w

zamysle autora jest pozycja popu-

larnonaukowa, stad brak w niej pod-

staw teoretycznych omawianych za-

gadnien. jednak zawiera obszerna

wiedze psychologiczna dotyczaca

procesów myslenia oraz funkcjono-

wania stereotypów i uprzedzen. dla-

tego - choc sam autor zastrzega. ze

nie pisze dla psychologów - pozycja

warta jest polecenia studentom psy-

chologii jako literatura uzupelniajaca.

Janina Kocieniewska


