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PENSE NISSO 

 As  pessoas mais criativas  
são  aquelas que não têm 
medo de perguntar. Elas 
perguntam muito, pergun-
tam tudo o que desejam 
saber e sabem que ter ver-
gonha de perguntar aquilo 
que não se sabe é  se con-
denar à eterna ignorância; 

 As pessoas mais criativas 
administram bem o seu 
tempo e não gastam tempo 
com coisas que não agre-
guem valor e conhecimento 
relevante à sua vida; 

 Pessoas criativas acreditam 
em suas ideias e as testam, 
experimentam, não desis-
tem. 

Um dos maiores enganos sobre o conceito de criatividade é o de que criati-
va é aquela pessoa que cria alguma coisa a partir do nada, do zero. Nada é 
mais distante da realidade e da verdade do que essa crença. 

O pensamento inovador e criativo ocorre a partir das experiências armaze-
nadas em nosso cérebro e essas experiências e informações são produtos 
do dia a dia, do que fazemos, de onde vamos, com quem convivemos, o que 
lemos, o que assistimos, o que estudamos. Assim, é absolutamente raro, 
muito raro mesmo, que um ideia criativa e inovadora surja do nada, do ze-
ro. Ela sempre será produto de ideias anteriores com as quais tivemos con-
tato e que nossa mente recicla a partir de nossa própria experiência. 

É por isso que as pessoas mais criativas e inovadoras são aquelas que leem 
muito, participam muito de atividades diversas, estudam, vão a reuniões 
diversas sobre assuntos de relevância e têm um círculo de relacionamento 
com pessoas interessantes. 

Todos nós, sem exceção, temos um grande potencial criativo. O problema 
ocorre quando embotamos a nossa criatividade não acreditando em nossas 
ideias e intuições e quando nos isolamos do mundo impedindo a exposição 
de nossa mente a situações de aprendizagem. E mais ainda, quando temos 
medo de errar, de tentar, de perguntar, de questionar.  

Assim, se você quiser ser uma pessoa mais criativa, participe mais, perca o 
medo de errar, aprenda com os fracassos e recomece, junte-se a pessoas 
que irão agregar conhecimento a você e se exponha a novas experiências e 
encha seu cérebro de informação, para que ele tenha matéria prima para 
dar a você ideais inovadoras e criativas. 

Pense nisso. Sucesso! 
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