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Twórcze myślenie..... niezawodna 
metoda do osiągnięcia sukcesu, a jed-
nocześnie największy paradoks jaki 
mógłbym sobie wyobrazić. Dlaczego 
tak jest? Ponieważ twórcze myśle-
nie pozwala nam pokonywać bariery, 
omijać przeszkody i wypracować naj-
lepsze metody w osiągnięciu zamierzo-
nego celu. Dzięki twórczemu myśle-
niu jesteśmy w stanie obrać najlepszą 
drogę do naszego własnego sukcesu. 
Największym paradoksem jest to, 
że tak niewielki procent z nas choćby 
podejmuje próby twórczego myśle-
nia w biznesie. Być może czytając ten 
artykuł zwiększy się nasza świadomość, 
że nie wykorzystujemy w pełni własne-
go potencjału, a każde następne ulep-
szenie jakości pracy, tworzenie nowych 
skuteczniejszych metod osiągania celu 
doprowadzi nas do miejsca, w którym 
chcielibyśmy się znajdować, zamiast 
wciąż tkwić tu gdzie jesteśmy teraz.
Zacznijmy od samej definicji twór-
czego myślenia, których jest tak wiele 
jak wielu jest autorów publikacji o tej 
tematyce. Moją ulubioną jest twier-
dzenie E. Hurlocka, które brzmi „twór-
czość to zdolność do wszelkiego rodzaju 
kompozycji, wytworów, pomysłów, któ-
re są w zasadzie nowe lub nowatorskie 
i nie były znane osobie wytwarzającej. 
Może to być aktywność wyobraźni lub 
myślowa synteza, których produkt nie 
jest tylko podsumowaniem. Może ona 
obejmować tworzenie nowych mode-
li i łączenie informacji pochodzących 
z poprzednich doświadczeń oraz prze-
niesienie dawnych relacji do nowych 
sytuacji i wprowadzenie do nich pew-
nych zmiennych. Twórczość musi być 
celowa lub ukierunkowana na cel, a nie 
może to być jałowe ...”. Wszystkie twier-
dzenia łączy jednak fakt, iż twórczość 
musi być czymś nowym, użytecznym 
i ukierunkowanym na cel. 
Wiemy już czym jest twórcze myśle-
nie i jakie może przynieść nam korzy-
ści, a skoro czytamy Manager MLM 
jestem pewien, że jesteśmy ambitni, 
więc najprawdopodobniej już teraz 
zaczynamy odczuwać potrzebę zmian, 
ale w jaki sposób wprowadzić pożądane 
zachowanie w nas samych? Osobiście 
polecam rozpocząć od najprostszych 

czynności, codziennych decyzji, które 
do tej pory podejmowaliśmy w sposób 
odtwórczy. Nasze podejście z czasem 
przekształci się w nawyk, który zasto-
sowany w biznesie stanowi najlepszą 
drogę, do osiągnięcia sukcesu. Nie 
zapominajmy również o fakcie, że jed-
nocześnie dzięki aktywności twórczej 
w naturalny sposób stajemy się lide-
rem dla grupy, co w branży MLM jest 
kluczowe.
Twórcze myślenie znajduje zastoso-
wanie praktycznie w  każdym aspek-
cie, a  ograniczeniem jest jedynie 
nasza wyobraźnia. Poniższe przykłady 
to jedynie namiastka, która może odpo-
wiednio ukierunkować nasze działa-
nia. Pamiętając o fakcie, że nikomu nie 
zależy na naszym biznesie tak bardzo 
jak nam samym, warto zwrócić uwagę 
co można zrobić, żeby zwiększyć swoją 
skuteczność i efektywność w dziedzi-
nach takich jak pozyskiwanie nowych 
klientów, budowanie trwałych relacji 
z obecnymi użytkownikami produk-
tów, a także jak pozyskiwać nowych 
do tej pory niedostępnych odbiorców. 
Podobnie należy przeanalizować orga-
nizację naszej pracy, np. w zakresie 
pozyskiwania partnerów bizne-
sowych, doboru odpowiednich 
narzędzi czy sektora rynkowego, 
rozwiązywania problemów han-
dlowych czy efektywnej organi-
zacji czasu pracy.
Najpopularniejszą metodą 
twórczego myślenia jest burza 
mózgów, która służy kreowaniu 
nowych idei i rozwiązań. Jej pod-
stawą jest wymyślanie pomysłów 
na dany temat w grupie mini-
mum dwu-osobowej. Aby proces 
ten przebiegał poprawnie należy 
przestrzegać czterech głównych zasad. 
Przede wszystkim na tym etapie każda 
wypowiedź powinna być wolna od opi-
nii, które wymuszają na uczestnikach 
obronę swoich koncepcji oraz redukują 
aktywność. Istotne jest to aby atmosfe-
ra sprzyjała powstawaniu większej licz-
by pomysłów i pozytywnie wpływała 
na ich jakość. Kolejną zasadą jest two-
rzenie jak największej ilości koncepcji, 
dzięki czemu maksymalizujemy praw-
dopodobieństwo pojawienia się pomy-
słów trafnych. Zaskakująca jest liczba 
możliwości rozwiązania omawianego 
problemu, o których sami moglibyśmy 

nigdy nie pomyśleć. Następny etap 
to zachęcanie do wymyślania rzeczy 
niebanalnych, czasem wręcz szalonych 
lub szokujących, dzięki czemu nasza 
koncepcja staje się oryginalna i zauwa-
żalna wśród konkurencji. Ostatni etap 
to podsumowanie i wybór oraz roz-
winięcie najlepszych pomysłów, lub 
połączenie kilku odrębnych w jedną 
całość. Metoda burzy mózgów gwaran-
tuje wybór najlepszego planu działania, 
stąd jej popularność.
Kolejną bardzo prostą techniką jest 
mapa myślowa, którą można zastoso-
wać do każdego zagadnienia znajdu-
jącego się w  polu naszego zaintereso-
wania. Mapa myślowa to nic innego jak 
graficzna forma notatek, które w płyn-
ny sposób przesuwamy i umieszcza-
my w  odpowiednich kategoriach. 
Rozpoczynamy od wyraźnie sprecy-
zowanego tematu, który umieszczamy 
w centrum mapy. Następnie dopisu-
jemy kolejne rozgałęzienia jako duże 
kategorie w około centrum na zasadzie 
luźnych skojarzeń. Gdy wypiszemy już 
duże kategorie, zaczynamy je rozwi-
jać dopisując kolejne rozgałęzienia, 
aż dojdziemy do szczegółów. Istnieje 
wiele darmowych programów kompu-
terowych, które pozwalają w płynny 
sposób dodawać bądź usuwać własne 
przemyślenia oraz zmieniać ich pozycję 
względem siebie. 

Zastosowanie powyższej metody, 
szczególnie w połączeniu z organiza-
cją codziennej pracy i zbudowaniu bazy 
danych znacznie usprawnia i ułatwia 
osiągnięcie celu,
Ciekawą techniką kreatywnej analizy 
pracy jest macierz Eisenhowera. Jest 
to również świetna metoda na spraw-
dzenie poziomu własnej organizacji 
oraz kreatywne zaplanowanie swo-
ich działań. Polega na wypisaniu listy 
rzeczy, które chcemy osiągnąć, oraz 
tych które wykonujemy każdego dnia. 
Na liście powinny znajdować się rzeczy 
zarówno ambitne jak i mało znaczące 
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To bardzo dobre pytanie, można by 
rzec, fundamentalne. W odpowiedzi 
można przyjąć dwa punkty widzenia. 
Pierwszy, to ten, który reprezentuje 
Brian Tracy, że najważniejszą umie-
jętnością życia jest umiejętność sprze-
daży. Wszak najstarszy zawód świata, 
to właśnie zawód Sprzedawcy. Znajdzie 
się pewnie grupa oponentów, która 
stwierdzi, że najstarszym zawodem 
świata jest zupełnie inna profesja. Jeśli 
jednak przeprowadzimy jej analizę, 
to dochodzi tu po prostu do wymia-
ny usługi za zapłatę. Mnie oczywiście 
chodzi o zawód żołnierza, bo to jest 
przecież najstarszy zawód świata. 
Żołnierzowi zawsze płacono za służ-
bę. Myślę, że państwo również właśnie 
o tym zawodzie myśleli, nieprawdaż? 
Oczywiście od momentu przyjścia 
na świat „Coś” sprzedajemy i sądzę, 
że to się kończy dopiero w chwili, gdy 
nam już na stałe wyłączą zasilanie. 
Wiem, że 95% ludzi nie cierpi sprzeda-
wać. I tu jest ten drugi punkt widzenia, 
który prezentują wielcy Liderzy MLM. 
Aby Twój biznes był samonapędzający 
się w MLM, trzeba wytworzyć odpo-
wiednio dużą strukturę konsumpcyj-
no-sprzedażową, która poprzez swoją 
aktywność uruchomi ten przez każ-
dego oczekiwany efekt drastycznego 

przyrostu obrotów, czyli momentum. 
Czy sprzedajemy produkt, ideę, styl 
życia, to zawsze jednak sprzedajemy 
i każdy biznes opiera się na sprzedaży. 
Oczywiście po pewnym czasie ci wspa-
niali Liderzy branży MLM zaczynają 
coraz więcej czasu poświęcać na zarzą-
dzanie strukturami i biznesem, ale rów-
nież na prezentację swoich osiągnięć 
i tu zaczyna się ten przyjemniejszy styl 
życia. Jednak to przecież nadal sprze-
daż, tylko innego produktu. 
Warto nadmienić, że w tym właśnie 
momencie pojawia się niebezpieczeń-
stwo zaniechania osobistego zapra-
szania nowych partnerów do biznesu. 
Ponieważ zawsze jesteśmy ambasado-
rem produktu i firmy, z którą współpra-
cujemy – powinniśmy zawsze osobiście 
zapraszać swoich nowych partnerów 
do współpracy. Jeżeli tej czynności 
zaprzestajemy, to do naszej struktury 
wkrada się choroba, która wcześniej, 
czy później nas dopadnie. Jestem zwo-
lennikiem tezy, że Sprzedawca to naj-
trudniejszy, ale i najbardziej pożąda-
ny zawód świata – i czy to w biznesie 
tradycyjnym, czy w naszym MLM bez 
niego ani rusz. 
Czy można s ię  tego nauczyć? 
Oczywiście, że tak. Można się nauczyć 
od najlepszych, że przełamanie bariery 
niedziałania odbywa się tylko poprzez 
rozpoczęcie działania. Czego i Państwu 
i sobie życzę.

Czy w MLM trzeba sprzedawać? Aliści bym zapomniał. Poproszono 
mnie przez szacownych włodarzy tego 
czasopisma, abym spojrzał na mijają-
cy rok. Wszakże kiedy piszę ten tekst 
do końca roku pozostało tylko 61 dni. 
Jaki był to rok dla branży? Uważam, 
że wspaniały. Na pewno trudny, ale 
samo to, że ten tekst będzie wydru-
kowany w konkurencyjnej firmie – 
ponieważ wciąż jestem współwłaści-
cielem portalu Suportio – mówi jasno 
i dobitnie, że wkroczyliśmy w erę nor-
malności. Oznacza to, że konkurencja 
stymuluje rozwój, wspiera kreatyw-
ność i rozwija działania. Cieszę się, 
że przy jednym stole mogą siedzieć 
przedstawiciele trzech konkurujących 
ze sobą firm, które szerzą w mediach 
ideę sprzedaży bezpośredniej (DS.) 
i Multi Level Marketingu (MLM). 
Chociaż jeszcze miejscami po sądach 
tlą się zgliszcza wojen, które wybuchły 
w początku roku, to już widać słonecz-
ko i czuć atmosferę pokoju. Wiadomo, 
że pokój czasami pachnie nudą, ale 
tamta wojna niszczyła naszą branżę. 
Osobiście jest to dla mnie rok bardzo 
dobry. Pracuję z grupą młodych, bardzo 
aktywnych przedsiębiorców. Pracujemy 
nad wspaniałym projektem, o którym 
lada chwila będzie głośno. Dlaczego? 
Ponieważ jest absolutnie rewelacyjny 
i unikalny. Projekt jest pomyślny dla 
tych najlepszych w naszej branży. Ten 
rok dał mi przekonanie, że wszystko 
co w naszej branży najlepsze jeszcze 
jest przed nami.
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zadania, jak podróże, telefony, czas 
na komunikatory społecznościowe 
czy prywatne e-maile. Po uzupełnieniu 
listy, każdy z punktów należy umieś-
cić w odpowiedniej kwarcie macierzy, 
w zależności od strategicznego znacze-
nia dla naszej przyszłości związanego 
z samorozwojem lub funkcjonowa-
niem. Przy macierzy należy uwzględ-
nić również priorytetowość danego 
zadania. Dzięki analizie zauważamy 
ile czasu w ciągu dnia poświęcamy 
na rzeczy absorbujące, które nie przy-
noszą żadnych korzyści w naszej pracy. 
Od razu zauważamy też, czy realizuje-
my plany długoterminowe przybliża-
jące nas do sukcesu, czy raczej nasza 
praca polega na tzw. gaszeniu pożarów. 

Te oraz inne metody w połączeniu 
z  twórczym myśleniem, stanowią 
świetne wytyczne do budowania wizji, 
efektywnych metod czy jakości włas-
nej pracy. Każdy odkryty dzięki temu 
koncept, przybliża nas do zdobycia celu 
oraz utwierdza w przekonaniu obrania 
właściwej drogi i zachęca do dalszej 
konsekwencji.


