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Η δουλειά σας δεν μετράει αν δεν τη μοιραστείτε. Παρουσιάστε 
την, λοιπόν. 

Η δουλειά σας είναι δημιουργική, επειδή δεν είστε γρανάζια 
ενός συστήματος. Είστε ένας δημιουργός, ένας άνθρωπος των λύ-
σεων, ένας γενναίος ηγέτης που βελτιώνει τα πράγματα προσφέ-
ροντας έναν νέο τρόπο για να προχωρήσουμε μπροστά. 

Η δουλειά σας δεν είναι χόμπι. Μπορεί να μην πληρώνεστε για 
τη δουλειά, ακόμη, αλλά την αντιμετωπίζετε ως επαγγελματίας. 
Παραβλέπουμε τη μούσα και βάζουμε στην άκρη τις δικαιολογίες, 
γιατί ο μόνος λόγος που είστε εδώ είναι η δουλειά.  

Μέσα σε όλο αυτόν τον θόρυβο που μας περιβάλλει, έχει χαθεί 
η πραγματική αλήθεια για τη δημιουργικότητα: ότι είναι το αποτέ-
λεσμα της επιθυμίας – της επιθυμίας να βρούμε μια νέα αλήθεια, να 
λύσουμε ένα παλιό πρόβλημα, ή να εξυπηρετήσουμε κάποιον.  
Η δημιουργικότητα είναι επιλογή, δεν έρχεται σαν αστραπή από 
κάπου αλλού. 

Υπάρχει μια πρακτική που είναι διαθέσιμη σε όλους μας: να  
υιοθετήσουμε τη διαδικασία της δημιουργίας με σκοπό τη βελτίω-
ση. Η πρακτική δεν είναι το μέσο για την επίτευξη ενός αποτελέ-
σματος, η πρακτική είναι το αποτέλεσμα, γιατί η πρακτική είναι  
το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να ελέγχουμε. 

Η πρακτική απαιτεί να προσεγγίζουμε τη διαδικασία μας με 
δέσμευση. Αναγνωρίζει ότι η δημιουργικότητα δεν αποτελεί ένα 
γεγονός, είναι απλώς αυτό που κάνουμε, είτε έχουμε όρεξη είτε όχι. 

Η γλύπτρια Ελίζαμπεθ Κινγκ (Elizabeth King) το έθεσε όμορ-
φα: «Η διαδικασία μάς σώζει από τη φτώχεια των προθέσεών μας». 

Μάθετε ζογκλερικά. Ζωγραφίστε μια κουκουβάγια. Βελτιώστε 
τα πράγματα. Χωρίς να σας νοιάζει αν αυτήν τη φορά θα πετύχει.  
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Η πρακτική θα σας οδηγήσει εκεί που επιθυμείτε να φτάσετε πιο 
καλά από οποιοδήποτε άλλο μονοπάτι που μπορείτε να ακολουθή-
σετε. Και ενώ ασχολείστε με την πρακτική, θα αναγνωρίσετε τις 
δυνατότητές σας, καθώς και την υποστήριξη και την καλοσύνη  
όσων έδρασαν πριν από εσάς.  



 

 

1. Φυσικά και γίνεται 
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν να ηγηθούν, να γρά-
ψουν ή να τραγουδήσουν. 

Σε ανθρώπους που επιθυμούν να διδάξουν, να καινοτομήσουν 
και να λύσουν ενδιαφέροντα προβλήματα. 

Σε ανθρώπους που θέλουν να γίνουν θεραπευτές, ζωγράφοι ή 
ηγέτες. 

Σε ανθρώπους σαν εμάς. 

Φυσικά και γίνεται. Οι άνθρωποι που έδρασαν πριν από εμάς 
κατάφεραν να πουν τη γνώμη τους, να ορθώσουν το ανάστημά 
τους και να κάνουν τη διαφορά. Παρόλο που κάθε ταξίδι είναι μο-
ναδικό, καθένα ακολουθεί ένα μοτίβο − και μόλις το αντιληφθείτε, 
γίνεται κτήμα σας. 

Πρέπει απλώς να βρούμε το θάρρος να είμαστε πιο δημιουργι-
κοί. Για πολύ καιρό αγνοούσαμε τις δυνάμεις που μας εμποδίζουν, 
αλλά μπορούμε να τις μάθουμε και να τις κατανοήσουμε, και να 
αρχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. 

Η πρακτική είναι διαθέσιμη αν θέλουμε να δηλώσουμε συμμε-
τοχή. Και θα ανοίξει την πόρτα για την αλλαγή που επιδιώκετε να 
πραγματοποιήσετε. 

 
 

2. Το µοτίβο και η πρακτική 
Οι ζωές μας ακολουθούν ένα μοτίβο. 

Για τους περισσότερους από εμάς, αυτό το μοτίβο έχει καθορι-
στεί προ πολλού. Επιλέγουμε να υιοθετήσουμε ένα αφήγημα περί 
συμμόρφωσης και ευκολίας, να αναζητήσουμε το κύρος σε έναν 
κόσμο που περιορίζεται από τη σπανιότητα. 
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Η βιομηχανική οικονομία το απαιτεί. Μας ωθεί στην κατανά-
λωση και στην υπακοή. Εμπιστευόμαστε το σύστημα και τους αν-
θρώπους για τους οποίους δουλεύουμε πως θα μας δώσουν ό,τι 
χρειαζόμαστε, αρκεί να συνεχίσουμε πρόθυμα να ακολουθούμε  
το μονοπάτι που έχουν καθορίσει για εμάς. Από πολύ μικρή ηλικία 
μάς έχουν κάνει πλύση εγκεφάλου ότι πρέπει να αποδεχτούμε και 
να συμμετέχουμε σε αυτήν τη δυναμική. 

Η συμφωνία είναι απλή: ακολουθήστε τα βήματα και θα έχετε 
το αποτέλεσμα που σας υποσχέθηκε το σύστημα. Μπορεί να μην 
είναι εύκολο, αλλά, αν προσπαθήσουν, σχεδόν όλοι μπορούν να  
τα καταφέρουν. 

Οπότε εστιάζουμε στο αποτέλεσμα, γιατί έτσι βεβαιωνόμα-
στε ότι ακολουθήσαμε τα βήματα όπως έπρεπε. Το βιομηχανικό 
σύστημα που μας έκανε πλύση εγκεφάλου απαιτεί να εστιάζουμε 
στα αποτελέσματα για να αποδείξουμε ότι ακολουθήσαμε τη  
συνταγή. 

Αυτή η προτεραιότητα έχει νόημα εφόσον το αξιόπιστο, προ-
βλέψιμο αποτέλεσμα έχει πραγματικά σημασία και το όφελος είναι 
πραγματικά εγγυημένο. Αλλά τι συμβαίνει όταν ο κόσμος σας  
αλλάζει; 

Ξαφνικά, δεν σας δίνονται πάντα αυτά που σας εγγυήθηκαν. 
Και οι εργασίες που σας ζήτησαν να κάνετε δεν είναι τόσο συναρ-
παστικές όσο θα θέλατε να είναι. Η κενότητα της ευκαιρίας είναι 
πλέον εμφανής: εσείς δίνετε όλο σας το είναι για να κερδίσετε τα 
βραβεία, αλλά τα βραβεία δεν σας δίνονται τόσο συχνά όσο σας 
υποσχέθηκαν.  

Η σημαντική δουλειά, η δουλειά που πραγματικά θέλουμε να 
κάνουμε, δεν έχει συγκεκριμένη συνταγή. Ακολουθεί ένα διαφορε-
τικό μοτίβο.  

Αυτή η πρακτική είναι διαθέσιμη σε εμάς − όχι ως εύκολο υπο-
κατάστατο, μια συνταγή που εγγυάται αποτελέσματα, αλλά ως 
πρακτική. Είναι μια επίμονη, σταδιακή προσέγγιση την οποία ακο-
λουθούμε για χάρη της ίδιας της προσέγγισης, όχι επειδή θέλουμε 
κάποιο εγγυημένο αποτέλεσμα ως αντάλλαγμα. 
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Η συνταγή για συνταγές είναι απλή: καλά υλικά, mise en 

place1, προσοχή στη λεπτομέρεια, θερμοκρασία, τέλος. Τα κάνετε 
όλα με τη σειρά. Αλλά όταν δημιουργούμε κάτι για πρώτη φορά,  
η διαδικασία δεν είναι τόσο γραμμική, δεν καταγράφεται εύκολα. 

Αυτή η νέα πρακτική αναλαμβάνει τα ηνία, μια δημιουργική 
συνεισφορά − κάτι που δεν μπορεί να παράγει ο οποιοσδήποτε, κάτι 
που μπορεί να μην πετύχει, αλλά μπορεί να αξίζει να το επιδιώξει 
κανείς. Συχνά αποκαλείται «τέχνη». 

Το βιομηχανικό σύστημα στο οποίο όλοι ζούμε βασίζεται στα 
αποτελέσματα. Αφορά την εγγυημένη παραγωγικότητα με αντάλ-
λαγμα μια άκρως βαρετή, προκαθορισμένη εργασία. Αλλά αν απο-
φασίσουμε να το αναζητήσουμε, μας δίνει τη δυνατότητα για ένα 
διαφορετικό ταξίδι. Αυτό είναι το μονοπάτι που ακολουθούν όσοι 
επιδιώκουν την αλλαγή, όσοι θέλουν να βελτιώσουν τα πράγματα. 

Είναι ένα μονοπάτι που καθορίζεται από ανθεκτικότητα και 
γενναιοδωρία. Εστιάζει στην εξωστρέφεια, αλλά δεν εξαρτάται από 
την επιβεβαίωση ή το χειροκρότημα.  

Η δημιουργικότητα δεν επαναλαμβάνεται· δεν μπορεί. Αλλά 
το δημιουργικό ταξίδι ακολουθεί συνεχώς ένα μοτίβο. Είναι μια 
πρακτική ανάπτυξης και σύνδεσης, εξυπηρέτησης και τόλμης. Επί-
σης είναι μια πρακτική ανιδιοτέλειας και εγωισμού σε συνεχή αλ-
ληλεπίδραση. Η πρακτική υπάρχει για συγγραφείς και ηγέτες, για 
δασκάλους και ζωγράφους. Βασίζεται στον πραγματικό κόσμο, μια 
διαδικασία που μας οδηγεί εκεί που επιθυμούμε να πάμε. 

Αυτή η πρακτική είναι ένα ταξίδι χωρίς κάποιο εξωτερικό αφε-
ντικό. Επειδή δεν υπάρχει κάποιος επικεφαλής, αυτό το μονοπάτι 
απαιτεί να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας − κυρίως στον 
πραγματικό μας εαυτό.  

Η Μπαγκαβάντ Γκιτά, από τα σημαντικότερα ιερά κείμενα του 
ινδουισμού, αναφέρει: «Καλύτερα να ακολουθήσεις το δικό σου 

                                                           
1
  Σ.τ.Μ.: Γαλλικά στο πρωτότυπο. Η φράση σημαίνει ότι τοποθετούμε το καθετί 

στη θέση του και εκφράζει την εκτέλεση όλων των προκαταρκτικών εργασιών 
για τη σωστή οργάνωση και προετοιμασία των τροφίμων. 
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μονοπάτι, όσα λάθη κι αν κάνεις, παρά να ακολουθήσεις το μονο-
πάτι κάποιου άλλου αλάνθαστα». Σκεφτείτε τους ανθρώπους που 
βρήκαν τη φωνή τους και προκάλεσαν πραγματικό αντίκτυπο:  
οι δρόμοι τους είναι πάντα διαφορετικοί, αλλά οι πρακτικές τους 
έχουν πολλά κοινά.  

Στο επίκεντρο της πρακτικής του δημιουργικού ατόμου είναι  
η εμπιστοσύνη: το δύσκολο ταξίδι της απόκτησης εμπιστοσύνης 
προς τον εαυτό μας, τον εαυτό που συχνά είναι κρυμμένος, τον μο-
ναδικό άνθρωπο με τον οποίο ο καθένας από εμάς συμβιώνει. 

Παρατηρήστε το μοτίβο, βρείτε την πρακτική σας και μπο- 
ρείτε να αρχίσετε να ζείτε τη διαδικασία δημιουργίας της μαγείας.  
Της δικής σας μαγείας. Της μαγείας που χρειαζόμαστε σήμερα. 

 
 

3. Μήπως αναζητάτε κάτι; 
Οι περισσότεροι από εμάς κάτι αναζητάμε. 

Αν νοιαζόμαστε αρκετά, συνεχίζουμε να ψάχνουμε εκείνο  
το συναίσθημα, εκείνον τον αντίκτυπο, εκείνη την ικανότητα να 
κάνουμε τη διαφορά. Και τότε ψάχνουμε πιο βαθιά.  

Οι ακόλουθοι δεν αναζητούν. Απλώς ακολουθούν τα χνάρια 
των ανθρώπων που έδρασαν πριν από εκείνους. Να γράψουν καλά 
στις εξετάσεις, να συμμορφωθούν με τις οδηγίες, να προχωρήσουν 
στο επόμενο επίπεδο.  

Οι ηγέτες επιδιώκουν να βελτιώσουν τα πράγματα, να συ-
νεισφέρουν και να βρουν μια σταθερή βάση. Την ευκαιρία να κά-
νουν τη διαφορά και να τους δουν και να τους σεβαστούν, όλα 
αυτά μαζί. 

Αυτή η αναζήτηση δημιούργησε την κουλτούρα και τον κόσμο 
όπου ζούμε. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν και συ-
νεισφέρουν, συνθέτοντας κάτι που αξίζει να δημιουργηθεί.  

Ας το ονομάσουμε τέχνη. Πρόκειται για την ανθρώπινη πράξη 
τού να κάνουμε κάτι που μπορεί να μην πετύχει, κάτι γενναιόδωρο, 
κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Και για τη συναισθηματική πράξη 
τού να κάνουμε προσωπική, αυτοδιευθυνόμενη δουλειά με σκοπό 
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να πραγματοποιήσουμε μια αλλαγή για την οποία θα μπορούμε να 
είμαστε περήφανοι.  

Kαθένας από εμάς έχει περισσότερα πλεονεκτήματα από ποτέ. 
Έχουμε πρόσβαση σε εργαλεία, μυριάδες τρόπους για να εξελι-
χθούμε και μια πραγματική ευκαιρία για να συνεισφέρουμε.  

Η συμμετοχή σας έχει σημασία. Η τέχνη σας έχει σημασία. 
Αξίζει να θυμίζετε στον εαυτό σας ότι το ερώτημα δεν είναι 

«μπορώ εγώ να κάνω τέχνη;», επειδή το έχετε ήδη κάνει.  
Έχετε ήδη πει τη γνώμη σας τουλάχιστον μία φορά και έχετε 

συνεισφέρει κάτι σημαντικό. Μπορεί να είπατε κάτι αστείο σε έναν 
φίλο ή να καταφέρατε να γεμίσετε το Κάρνεγκι Χολ.  

Και τώρα θα πρέπει να το ξανακάνετε. Αλλά πολύ περισσότερο. 
Το πραγματικό ερώτημα είναι: «Με νοιάζει αρκετά ώστε να το 

ξανακάνω;»  
Όπως έγραψε ο Τζον Γκάρντνερ (John Gardner): «Η ανανέω-

ση των κοινωνιών και των οργανισμών μπορεί να προχωρήσει  
μόνο αν κάποιος νοιάζεται». 

 
 

4. Ασκίντα εκµέκ  
Ασκίντα εκμέκ: ψωμί στον γάντζο. Πρόκειται για μια αρχαία παρά-
δοση της Τουρκίας. Όταν αγοράζετε ένα καρβέλι από τον φούρνο 
της γειτονιάς σας, μπορείτε να πληρώσετε για ένα δεύτερο καρβέ-
λι, το οποίο ο φούρναρης θα το βάλει σε σακούλα και έπειτα θα  
το κρεμάσει σε έναν γάντζο στον τοίχο.  

Αν περάσει κάποιος που έχει ανάγκη, μπορεί να ρωτήσει αν 
υπάρχει κάτι στον γάντζο. Αν υπάρχει, παίρνει το ψωμί και ανα-
κουφίζει την πείνα του. Ίσως εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι 
έτσι οικοδομείται μια κοινότητα.  

Όταν αποφασίζετε να παραγάγετε δημιουργικό έργο, λύνετε 
ένα πρόβλημα. Όχι μόνο για εσάς, αλλά και για εκείνους που θα 
ανακαλύψουν αυτό που έχετε φτιάξει.  

Όταν βάζετε τον εαυτό σας στον γάντζο, κάνετε μια γενναιό-
δωρη πράξη. Μοιράζεστε γνώση και αγάπη και μαγεία. Και όσο  
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περισσότερο αυτά διαδίδονται τόσο περισσότερη αξία έχουν για 
εκείνους που έχουν την τύχη να γνωρίσουν τη συνεισφορά σας.  

Τέχνη είναι κάτι που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε για άλ-
λους ανθρώπους.  

 
 

5. Βρείτε µια πρακτική 
Έχετε κάποιον δημιουργικό ήρωα; Κάποιον που ηγείται, δημιουργεί 
και συνδέει σε τακτική βάση; Μπορεί να είναι χορευτής, μουσικός ή 
δικηγόρος πολιτικών δικαιωμάτων. Σε κάθε τομέα και εγχείρημα, 
ορισμένοι άνθρωποι ξεχωρίζουν ως δημιουργοί των επόμενων επι-
τυχιών, ως φωνές των σημερινών επιτυχιών.  

Ιδού μερικά ονόματα, για να ξεκινήσετε: Πατρίσια Μπάρμπερ 
(Patricia Barber), Ζάχα Χαντίντ (Zaha Hadid), Τζόελ Σπόλσκι (Joel 
Spolsky), Σάρα Τζόουνς (Sarah Jones), Γιο Γιο Μα (Yo-Yo Ma), 
Τομ Πίτερς (Tom Peters), Φρίντα Κάλο (Frida Kahlo), Μπάνκσι 
(Banksy), Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ (Ruth Bader Ginsburg), 
Μπράιαν Στίβενσον (Bryan Stevenson), Λιζ Τζάκσον (Liz Jackson), 
Σιμόνε Γιετς (Simone Giertz), Τζόνας Σοκ (Jonas Salk), Μοχάμεντ 
Γιούνας (Muhammad Yunus), Ροζάν Κας (Rosanne Cash), Γκρέτα 
Τούνμπεργκ (Greta Thunberg), Τζον Γούντεν (John Wooden), 
Αμάντα Κόφμαν (Amanda Coffman) − ζώντες ή πεθαμένοι, διάση-
μοι ή άσημοι, υπάρχουν φορείς αλλαγής παντού και σε κάθε τομέα 
της κουλτούρας μας.  

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν πα-
ρόμοιες σταδιοδρομίες και διαδικασίες εργασίας. Τα αποτελέσματά 
τους είναι διαφορετικά, οι συνθήκες είναι διαφορετικές και η χρο-
νική στιγμή είναι διαφορετική, αλλά η πρακτική παραμένει ίδια. 

Μπορούμε κι εμείς να υιοθετήσουμε μια πρακτική. 
Ίσως να μη χρειαζόμαστε μια συνταγή βιομηχανικού βεληνε-

κούς για να ορίσουμε τι σημαίνει να κάνουμε τη δουλειά μας.  
Ίσως, αντί για μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθή-
σουμε, θα ήταν καλύτερα να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί  
ο κόσμος σήμερα.  
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Μπορούμε να υιοθετήσουμε μια πρακτική. Δείτε κάποιες ανα-
πάντεχες αλήθειες που κρύβονταν από την επιθυμία μας να πετύ-
χουμε τα τέλεια αποτελέσματα, εκείνα που οι βιομηχανικές συντα-
γές υπόσχονται αλλά σχεδόν ποτέ δεν φέρνουν: 

• Η δεξιότητα δεν είναι το ίδιο με το ταλέντο. 

• Μια καλή διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε καλά αποτελέ-
σματα, αλλά δεν τα εγγυάται. 

• Η τελειομανία δεν έχει καμία σχέση με το να είναι κανείς 
τέλειος. 

• Η επιβεβαίωση είναι ανώφελη. 

• Η ύβρις είναι το αντίθετο της εμπιστοσύνης. 

• Οι προσεγγίσεις και στάσεις είναι δεξιότητες. 

• Το συγγραφικό αδιέξοδο δεν υπάρχει. 

• Οι επαγγελματίες παράγουν έργο με πρόθεση. 

• Η δημιουργικότητα είναι πράξη ηγεσίας. 

• Οι ηγέτες είναι «απατεώνες». 

• Δεν είναι όλες οι κριτικές ίδιες.  

• Γινόμαστε δημιουργικοί όταν παρουσιάζουμε τη δουλειά μας. 

• Το καλό γούστο είναι δεξιότητα. 

• Το πάθος είναι επιλογή. 

Σε διάφορα σημεία του βιβλίου, θα επιστρέφουμε συνεχώς σε παρό-
μοιες αναπάντεχες αλήθειες που αντιτίθενται σε οτιδήποτε μας  
έχουν μάθει για την παραγωγική εργασία σε ένα σύστημα που βασί-
ζεται στη συμμόρφωση και στις συνταγές. Καλλιτέχνες που τις εν-
στερνίστηκαν έχουν πέσει σε δυσμένεια ή υποστεί εξευτελισμό, επει-
δή αυτές οι αλήθειες ισχύουν. Ανατρέπουν την κυρίαρχη δομή ισχύος 
ενώ παράλληλα μας διευκολύνουν να βελτιώνουμε τα πράγματα για 
τους ανθρώπους που επιδιώκουμε να εξυπηρετήσουμε. 
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6. Μάθετε ζογκλερικά  
Έχω διδάξει σε εκατοντάδες άτομα πώς να κάνουν ζογκλερικά. Για 
να μάθει κανείς πρέπει να διαθέτει την εξής απλή γνώση: ο στόχος 
δεν είναι να πιάσουμε την μπάλα. 

Οι άνθρωποι που δεν καταφέρνουν να μάθουν ζογκλερικά απο-
τυγχάνουν επειδή ορμούν πάντα να πιάσουν την επόμενη μπάλα που 
ρίχνουν. Αν, όμως, ορμήσετε να πιάσετε την μπάλα, θα χάσετε τη θέ-
ση σας για την επόμενη ρίψη, και τότε τα πάντα θα καταρρεύσουν. 

Αντιθέτως, εμείς ξεκινάμε με μία μόνο μπάλα. Και δεν την πιά-
νουμε: πετάμε / πέφτει, πετάμε / πέφτει, πετάμε / πέφτει. Πετάμε 
την μπάλα είκοσι φορές με το αριστερό μας χέρι, και κάθε φορά 
την παρατηρούμε να πέφτει.  

Και μετά κάνουμε πάλι το ίδιο με το δεξί μας χέρι. 
Εξασκούμαστε στις ρίψεις. Για να γίνουμε καλοί στις ρίψεις. Αν 

γίνετε αρκετά καλοί στις ρίψεις, το πιάσιμο θα έρθει μόνο του.  
Τελικά, το πιο δύσκολο κομμάτι για κάποιον που μαθαίνει ζο-

γκλερικά είναι να αφήνει την μπάλα να πέφτει. Του προκαλεί δυ-
σφορία να πετάει την μπάλα και μετά να κάθεται ακίνητος και να 
τη βλέπει να πέφτει στο έδαφος. Η επιθυμία μας για αποτελέσματα 
είναι τόσο βαθιά ριζωμένη που σε εκείνη τη φάση μερικοί άνθρωποι 
τα παρατάνε. Απλώς δεν μπορούν να αντέξουν μια διαδικασία που 
σκόπιμα αγνοεί το αποτέλεσμα.  

Για όσους επιμένουν, η διαδικασία αναπτύσσει γρήγορα ορμή. 
Ύστερα από δεκαπέντε λεπτά περίπου, δοκιμάζουμε το εξής: 

πετάμε / πετάμε / πέφτει / πέφτει. Μόνο δύο μπάλες και δύο ρίψεις.  
Και μετά, χωρίς άγχος, πετάμε / πετάμε / πιάνουμε / πιάνουμε. 

Είναι εύκολο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί οι ρίψεις γίνονται όπως 
πρέπει, είναι προβαρισμένες και συνεπείς.  

Με τη διαδικασία φτάσαμε ως εδώ.  
Και το τελευταίο βήμα είναι να προσθέσουμε μια τρίτη μπάλα. 
Δεν πετυχαίνει πάντα, αλλά αυτή η προσέγγιση είναι πολύ πιο 

αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη. 
Η δουλειά μας έχει να κάνει με τις ρίψεις. Το πιάσιμο θα έρθει 

μόνο του.  
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7. Πώς να σχεδιάσετε µια κουκουβάγια 
Πρόκειται για ένα κλασικό σχέδιο που βασίζεται σε ένα εγχειρίδιο 
οδηγιών από παλιό κόμικς. 

Πώς να σχεδιάσετε
μια κουκουβάγια

Βήμα 1: σχεδιάστε δύο οβάλ
σχήματα και μια γραμμή Βήμα 2: σχεδιάστε την κουκουβάγια. 

Το αστείο είναι ότι όλα τα ενδιάμεσα βήματα λείπουν. Όλοι ξέ-
ρουν πώς να σχεδιάσουν δύο οβάλ σχήματα και μια γραμμή. Κα-
νείς, όμως, και ειδικά εγώ, δεν ξέρει πώς να σχεδιάσει μια κου-
κουβάγια.  

Τονίζει την επιθυμία μας να αποφύγουμε τον πόνο της αβε-
βαιότητας. Ο τίτλος υπόσχεται οδηγίες, όπως και η ζωή. Αλλά,  
όπως και η ζωή, ο τίτλος μάς λέει ψέματα. 

Για τη δουλειά που είναι σημαντική, ποτέ δεν δίνονται επαρ-
κείς οδηγίες. Για τη δουλειά που θα θέλαμε να κάνουμε, η ανταμοι-
βή προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εγγύηση, ότι 
το μονοπάτι δεν είναι καλά φωτισμένο, ότι δεν γίνεται να είμαστε 
σίγουροι πως θα πετύχει.  

Το θέμα είναι η ρίψη, όχι το πιάσιμο. Να ξεκινήσουμε, όχι να 
τελειώσουμε. Να βελτιωθούμε, όχι να είμαστε τέλειοι.  

Κανένας δεν μαθαίνει να κάνει ποδήλατο από εγχειρίδιο. Ούτε 
μαθαίνει να σχεδιάζει μια κουκουβάγια με αυτόν τον τρόπο. 
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8. Χρειάζεται θάρρος για να είναι κανείς δηµιουργικός; 
Μας ενδιαφέρει πολύ να έχουμε ηγετικό ρόλο, είτε πάνω στη σκη-
νή είτε πίσω από το πληκτρολόγιο, και λέμε: «Ορίστε, έφτιαξα αυ-
τό». Για μερικούς ανθρώπους, η στιγμή που τους κρίνουν −όπου 
νιώθουν σαν «απατεώνες» που παριστάνουν ότι ανήκουν κάπου− 
τους ξεπερνάει. 

Και έτσι, πολύ συχνά, εγκαταλείπουμε τη δημιουργική ζωή, 
την ευκαιρία να είμαστε γενναιόδωροι, την ευκαιρία να λύσουμε 
προβλήματα. Είτε, αν επιδιώξουμε να την ακολουθήσουμε, το κά-
νουμε επιφυλακτικά, αντιμετωπίζοντας τη δημιουργικότητα σαν 
ένα εύθραυστο μαγικό κόλπο, το δώρο της μούσας. Αν πρέπει να 
είμαστε δημιουργικοί, προσπαθούμε να το κάνουμε κοιτάζοντας με 
την άκρη του ματιού μας. Μας τρομάζει να κοιτάζουμε τη μαγεία 
κατάματα. 

Ανοησίες.  
Δεν χρειάζεται να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να 

περιμένουμε να μας επιλέξουν και δεν χρειάζεται να στεκόμαστε 
αμέτοχοι, ελπίζοντας ότι θα αντιληφθούμε την κλίση μας. Και, φυ-
σικά, δεν χρειάζεται να πιστεύουμε στη μαγεία για να δημιουργή-
σουμε μαγεία.  

Αντιθέτως, μπορούμε να ακολουθήσουμε τη διαδικασία των 
επιτυχημένων δημιουργικών ανθρώπων που έδρασαν πριν από  
εμάς. Μπορούμε να κάνουμε ένα ταξίδι με τα μάτια μας ορθάνοι-
χτα, δείχνοντας εμπιστοσύνη στη διαδικασία και στον εαυτό μας 
ώστε να δημιουργήσουμε το καλύτερο που είμαστε σε θέση να συ-
νεισφέρουμε.  

Αυτή είναι η ευκαιρία μας για να βελτιώσουμε τα πράγματα. 
Το να είμαστε δημιουργικοί είναι επιλογή και η δημιουργικό-

τητα είναι μεταδοτική. 
 
 

9. Αυτή είναι η τέχνη  
Όχι η ζωγραφική, η τέχνη: το να κάνουμε κάτι που μπορεί να μην 
πετύχει, απλώς επειδή αποτελεί μια γενναιόδωρη πράξη. Ο συν- 
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δυασμός του ταλέντου, της δεξιότητας, της τεχνικής και της οπτι-
κής γωνίας που εξετάζει τα παλιά προβλήματα υπό νέο πρίσμα.  
Ο τρόπος που αλλάζουμε την κουλτούρα μας και τον εαυτό μας.  

Ζωγραφική είναι κάτι που κρεμάμε στους τοίχους μας. Τέχνη 
είναι η δουλειά που κάνουμε όταν δεν υπάρχει σωστή απάντηση  
− κι όμως το ταξίδι αξίζει την προσπάθεια. Μπορούμε να δη- 
μιουργήσουμε τέχνη με το πληκτρολόγιο, με ένα πινέλο ή με  
τις πράξεις μας. Κυρίως, δημιουργούμε τέχνη επειδή υιοθετούμε 
μια πρακτική, πιστεύοντας ότι έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε 
τη διαφορά.  

Δημιουργούμε τέχνη χωρίς εγγυήσεις, ακολουθώντας απλώς 
μια πρακτική στην οποία έχουμε αποφασίσει να δεσμευτούμε. 

Είστε καλλιτέχνης; Φυσικά και είστε. 
Οι καλλιτέχνες πραγματοποιούν αλλαγές. Οι καλλιτέχνες  

είναι άνθρωποι που παράγουν γενναιόδωρο έργο το οποίο ίσως και 
να μην πετύχει. Οι καλλιτέχνες δεν περιορίζονται στη ζωγραφική ή 
στα μουσεία.  

Είστε καλλιτέχνης τη στιγμή που θα δηλώσετε ότι είστε.  
Ως ηγέτης, μέντορας, συνεργάτης, σχεδιαστής, μουσικός, ιμπρε-
σάριος… είναι τέχνη, αν δεν την εμποδίσετε. Αν ενδιαφέρεστε  
αρκετά.  

Ο θρυλικός σχεδιαστής και εικονογράφος Μίλτον Γκλέιζερ 
(Milton Glaser) είπε: «Ένα από τα προβλήματα με την τέχνη είναι 
ότι αυτοανακηρύσσεται: Οποιοσδήποτε μπορεί να δείξει τον εαυτό 
του και να αυτοανακηρυχθεί καλλιτέχνης. Η αλήθεια είναι ότι  
υπάρχουν πολύ λίγοι καλλιτέχνες. [Το να βελτιώσουμε τον κόσμο 
μέσω της τέχνης] είναι το υψηλότερο επίτευγμα αυτής της ειδικό-
τητας. Σημαίνει να αναγνωρίσετε ότι η τέχνη δεν αφορά μόνο εσάς 
και ότι έχετε μια λειτουργία εντός της κοινότητας, την οποία μπο-
ρείτε να αξιοποιήσετε για να βοηθήσετε όλους να τα πάνε καλά με-
ταξύ τους. Είναι σημαντικό να το καταλάβουν αυτό οι άνθρωποι, 
ειδικά σε μια καπιταλιστική κοινωνία».  

Έχετε την επιλογή να βρείτε τη δική σας φωνή ή να συνεχίσετε 
να την αγνοείτε. 
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10. Ίσως µπορείτε να κάνετε λίγη τέχνη  
Τέχνη είναι όταν έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάτι 
νέο που αλλάζει κάποιον. 

Αν δεν υπάρχει αλλαγή, δεν υπάρχει τέχνη. 
Όταν παρουσιάζουμε την καλύτερη δουλειά μας (έστω την κα-

λύτερη δουλειά μας τη δεδομένη στιγμή), έχουμε την ευκαιρία να  
τη μετατρέψουμε σε τέχνη. Και μετά έχουμε την ευκαιρία να το ξα-
νακάνουμε.  

Είναι μια μορφή ηγεσίας, όχι διοίκησης. Μια διαδικασία χωρίς 
να λαμβάνουμε υπόψη το σημερινό αποτέλεσμα, μια δέσμευση για 
το ταξίδι.  

Γεννηθήκατε έτοιμοι για να κάνετε τέχνη. Αλλά σας έχουν κά-
νει πλύση εγκεφάλου ώστε να πιστεύετε πως δεν πρέπει να έχετε 
αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ότι είναι ικανός γι’ αυτό. 

Σας έχουν πει ότι δεν έχετε αρκετό ταλέντο (αλλά δεν πειρά-
ζει, γιατί μπορείτε να αποκτήσετε τη δεξιότητα).  

Σας έχουν πει ότι δεν έχετε το δικαίωμα να λέτε τη γνώμη σας 
(αλλά πλέον βλέπετε πόσοι άλλοι έχουν μιλήσει, ο ένας μετά  
τον άλλον). 

Και σας είπαν ότι, αν δεν μπορείτε να κερδίσετε, δεν πρέπει 
καν να προσπαθήσετε (αλλά πλέον έχετε αντιληφθεί ότι ο σκοπός 
είναι το ίδιο το ταξίδι). 

Τέχνη είναι η γενναιόδωρη πράξη να βελτιώσουμε τα πράγμα-
τα κάνοντας κάτι που μπορεί να μην πετύχει. 

 
 

11. Η δηµιουργικότητα είναι πράξη, δεν είναι συναίσθηµα 
Η Μαρί Σαχτ (Marie Schacht) επισημαίνει ότι δεν μπορούμε πάντα 
να ελέγχουμε το πώς νιώθουμε, ειδικά όταν πρόκειται για κάτι ση-
μαντικό. Αλλά πάντα μπορούμε να ελέγχουμε τις πράξεις μας. 

Η δουλειά σας είναι πολύ σημαντική για να εξαρτάται από  
τη διάθεση της ημέρας. 

Από την άλλη πλευρά, όταν δεσμευόμαστε σε μια πράξη, μπο-
ρούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που νιώθουμε. Αν πράττουμε σαν 
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να εμπιστευόμαστε τη διαδικασία και κάνουμε τη δουλειά, τότε θα 
επηρεαστούν και τα συναισθήματα.  

Το να περιμένουμε να νιώσουμε ένα συναίσθημα είναι μια πο-
λυτέλεια για την οποία δεν έχουμε χρόνο. 

 
 

12. Το αφήγηµα (και η επιλογή) 
Έχω ένα αφήγημα στο μυαλό μου, που λέει πώς θα έπρεπε να είναι 
τα πράγματα. Μπορεί να έχετε κι εσείς ένα. Και αυτό το αφήγημα 
καθοδηγεί τις πράξεις μας.  

Συχνά, μπορεί να καταβάλλουμε γελοίες προσπάθειες προκει-
μένου να πραγματοποιήσουμε το αφήγημά μας. Το αφήγημα μπο-
ρεί να αναφέρεται σε κάτι που πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε ή σε 
κάποιο ταλέντο. Μπορεί να αφορά μια αδικία ή ένα προνόμιο. Συ-
χνά, όμως, το αφήγημα βασίζεται σε μειωμένες προσδοκίες, στην 
αποπλάνηση της συμμόρφωσης και στην αποφυγή της αποτυχίας.  

Συνεχώς προσπαθούμε να πραγματοποιήσουμε το υπάρχον  
αφήγημα, γιατί είναι πολύ πιο βολικό από την εναλλακτική επιλογή.  

Η φράση «άντε πάλι» αποτελεί έναν εύκολο τρόπο να παρα-
συρθείτε στη νοοτροπία του θύματος, μια αντίληψη σύμφωνα με 
την οποία η δουλειά δεν εξαρτάται πλέον από εσάς. 

Αν πιστεύουμε ότι δεν έχει έρθει η σειρά μας, ότι δεν είμαστε 
αρκετά ταλαντούχοι, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βγει αυτό 
το αφήγημα αληθινό. Θα μείνουμε αμέτοχοι περιμένοντας να μας 
επιλέξουν.  

Αυτό είναι το ανάποδο. 
Τις περισσότερες φορές, το αφήγημα σύμφωνα με το οποίο 

ζούμε πηγάζει από κάπου. Μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο 
μεγαλώσαμε, ή μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς γεγονό-
των. Αν καείτε στον φούρνο της κουζίνας μπορεί να πείσετε τον 
εαυτό σας ότι δεν πρέπει να ξαναπλησιάστε κανέναν φούρνο. Αν 
μεγαλώσετε σε μια οικογένεια με χαμηλές προσδοκίες, είναι πιθανό 
να αρχίσετε να τις πιστεύετε. Το αφήγημα που λέμε στον εαυτό μας 
οδηγεί στις πράξεις που κάνουμε.  
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Αν θέλετε να αλλάξετε το αφήγημά σας, αλλάξτε πρώτα  

τις πράξεις σας. Όταν επιλέγουμε να πράττουμε με συγκεκριμένο 
τρόπο, το μυαλό μας αναγκάζεται να επαναπροσδιορίσει το αφή-
γημά μας προκειμένου οι πράξεις μας να βγάζουν νόημα.  

Γινόμαστε αυτό που κάνουμε.  

 

 
13. Η ροή είναι σύµπτωµα  
Όλοι την έχουμε βιώσει, και εφόσον τη βιώσουμε, μας τρώει να  
την επαναλάβουμε. 

Είναι εκείνη η στιγμή που οι περισπασμοί εξαφανίζονται, που 
το αφήγημα υποχωρεί και οι κουβέντες καταλαγιάζουν, που κατα-
πιανόμαστε γεμάτοι όρεξη με τη δουλειά.  

Μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πεζοπορίας 
ή μιας συνεδρίας ανταλλαγής ιδεών. Συχνά συμβαίνει όταν δη- 
μιουργούμε τέχνη που έχει σημασία. 

Αλλά για πολλούς από εμάς, προκύπτει πολύ σπάνια.  
Επειδή την περιμένουμε να έρθει. Αναμένουμε ότι θα μας επι-

λέξει. Πιστεύουμε ότι οι συνθήκες πρέπει να είναι κατάλληλες, 
γιατί αν δεν είναι, θα γίνει καπνός. 

Τι θα συνέβαινε, όμως, αν ενσωματώναμε τη ροή στη διαδικα-
σία; Τι θα συνέβαινε αν ήταν επιλογή;  

Ορισμένοι δημιουργοί χρησιμοποιούν ένα λευκό χαρτί ως  
έναυσμα. Άλλοι νιώθουν έτσι όταν αγγίζουν τα πλήκτρα του πιάνου 
ή όταν παίρνουν τον λόγο σε μια συνάντηση. 

Αν προπονήσουμε τον εαυτό μας να δουλεύει χωρίς ροή, έχει 
περισσότερες πιθανότητες να έρθει. 

Όλα καταλήγουν πάλι στο ότι πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη 
στον εαυτό μας προκειμένου να κάνουμε την αλλαγή που επιδιώ-
κουμε. Δεν συμφωνούμε ότι πρώτα πρέπει να έρθει η ροή και μετά 
η εμπιστοσύνη. Κάνουμε τη δουλειά, είτε μας αρέσει είτε όχι, και 
μετά, απροειδοποίητα, η ροή μπορεί να προκύψει. 

Η ροή είναι ένα σύμπτωμα της δουλειάς που κάνουμε, δεν  
είναι η αιτία της. 
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14. Είναι ώρα να βρείτε τη φωνή σας 
Μπορείτε να βρείτε τον τρόπο να προχωρήσετε μπροστά, το μο-
νοπάτι που θα σας οδηγήσει στο να κάνετε τη διαφορά. 

Υπάρχει μια μέθοδος, αλλά δεν έχει συγκεκριμένα βήματα. 
Υπάρχει μια στρατηγική, αλλά οι τακτικές δεν έχουν, ουσια-

στικά, σημασία. 
Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά δεν πετυχαίνει πάντα. 
Η πρακτική που είναι διαθέσιμη σε εμάς είναι πάντα πιο  

αποτελεσματική από κάθε άλλη μέθοδο που θα μπορούσαμε να 
δοκιμάσουμε.  

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να δείτε τι ήταν αποτελεσματικό 
στο παρελθόν. Παρακολουθήστε τους δημιουργικούς ήρωες γύ-
ρω μας που σήκωσαν το χέρι, πήραν το προβάδισμα και δημιούρ-
γησαν κάτι που έχει σημασία. Ξανά και ξανά, η δουλειά ακολου-
θεί ένα μοτίβο, που συχνά περιέχει αναπάντεχες ανατροπές και 
εξελίξεις.  

Μπορείτε να ξεκινήσετε από εκεί που βρίσκεστε. 
Μπορείτε να δείτε και να σας δουν. 
Μπορείτε να ακούσετε και να σας ακούσουν. 
Και μπορείτε να κάνετε τη δουλειά που γεννηθήκατε για να 

κάνετε.  
Μερικές φορές, επιλέγουμε το περισσότερο παρά το καλύτερο.  
Αλλά το καλύτερο είναι καλύτερο από το περισσότερο. 
 
 

15. Βρείτε το πάθος σας 
Ένα συγκεκριμένο ερώτημα προκύπτει πιο συχνά στο podcast 
μου (akimbo.link): Πού θα βρω το πάθος μου; Και το επακό- 
λουθο: Αν δεν είμαι παθιασμένος με τη δουλειά μου, τι πρέπει  
να κάνω;  

Από τη στιγμή που αποφασίζετε να εμπιστευτείτε τον εαυτό 
σας, θα έχετε βρει το πάθος σας. Δεν γεννιέστε με αυτό, ούτε έχετε 
μόνο ένα πάθος. Το πάθος δεν αφορά συγκεκριμένο τομέα: είναι 
επιλογή. 
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Το πάθος μας είναι απλώς η δουλειά που έχουμε εμπιστευτεί 
τον εαυτό μας να κάνει. 

Αυτό αξίζει να το αποδομήσουμε, επειδή η στρατηγική της  
«αναζήτησης της κλίσης σας» σας δίνει μια υπέροχη δικαιολογία 
για να κρυφτείτε. 

Άλλωστε, ποιος θέλει να κάνει μια δύσκολη δουλειά που δεν 
τον γεμίζει; Ποιος θέλει να δεσμευτεί σε ένα ταξίδι προτού μάθει 
ότι αυτό είναι ο προορισμός του; 

Η παγίδα είναι η εξής: μόνο αφού έχουμε κάνει τη δύσκολη 
δουλειά, αυτή γίνεται η κλίση μας. Μόνο αφού έχουμε εμπιστευτεί 
τη διαδικασία, αυτή γίνεται το πάθος μας. 

Η φράση «κάνε αυτό που αγαπάς» είναι για τους ερασιτέχνες. 
Η φράση «αγάπα αυτό που κάνεις» είναι το μάντρα για τους  

επαγγελματίες. 
 
 

16. Η διαδικασία και το αποτέλεσµα 
Ζούμε σε μια κουλτούρα που εστιάζει στα αποτελέσματα.  
Ο υδραυλικός δεν επιβραβεύεται επειδή προσπαθεί· επιβραβεύεται 
αν η βρύση σταματήσει να τρέχει. Μια εταιρεία σπανίως κρίνεται 
για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του τρόπου που αντιμετωπίζει 
τους υπάλληλους της· κρίνεται για τα κέρδη ανά μετοχή.  

Όταν επικεντρωνόμαστε στα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, 
σημαίνει ότι κρίνουμε αν ένα βιβλίο είναι καλό από την κατάταξή του 
στις πωλήσεις, αν ένας τραγουδιστής είναι καλός από το αν κερδίσει 
τον διαγωνισμό ταλέντων στην τηλεόραση και αν ένα παιδί που  
ασχολείται με τον αθλητισμό είναι καλό από το αν κερδίσει μετάλλιο. 

Μέσα σε όλη αυτήν την εμμονή με τα αποτελέσματα έχει χαθεί 
η αλήθεια ότι τα αποτελέσματα είναι η κατάληξη της διαδικασίας. 
Οι καλές διαδικασίες, που επαναλαμβάνονται σε βάθος χρόνου, 
οδηγούν σε καλά αποτελέσματα πιο συχνά από ό,τι οι τεμπέλικες 
διαδικασίες. 

Όταν εστιάζουμε αποκλειστικά στα αποτελέσματα αναγκα-
ζόμαστε να κάνουμε επιλογές που είναι κοινότοπες, βραχυπρό-
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θεσμες ή εγωιστικές. Όλο αυτό αποσπά την προσοχή μας από  
το ταξίδι και μας παροτρύνει να τα παρατήσουμε από πολύ  
νωρίς. 

Η πρακτική του να επιλέξετε τη δημιουργικότητα παραμέ-
νει. Πρόκειται για δέσμευση σε μια διαδικασία, όχι μόνο στο  
επόμενο αποτέλεσμα στη λίστα. Κάνουμε αυτήν τη δουλειά για 
κάποιον λόγο, αλλά αν απομονώσουμε τη δουλειά που κάνουμε 
και εστιάσουμε μόνο στο άμεσο αποτέλεσμα, η πρακτική μας θα 
καταρρεύσει. 

Η δέσμευσή μας στη διαδικασία είναι η μόνη εναλλακτική επι-
λογή στη νοοτροπία λοταρίας σύμφωνα με την οποία ελπίζουμε να 
έχουμε καλή τύχη και να μας επιλέξει το σύμπαν. 

Συγχωρήστε την επανάληψη, αλλά εξυπηρετεί συγκεκριμένο 
σκοπό. Η πλύση εγκεφάλου μιας ζωής μάς έχει μάθει ότι η δουλειά 
σχετίζεται με μετρήσιμα αποτελέσματα, ότι η αποτυχία είναι κατα-
στροφή και πως πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η συνταγή είναι 
δοκιμασμένη προτού ξεκινήσουμε.  

Έτσι θάβουμε τα όνειρά μας. 
Επιτρέπουμε στους άλλους να ζουν στο μυαλό μας και να μας 

υπενθυμίζουν ότι είμαστε «απατεώνες» χωρίς καμία ελπίδα να συ-
νεισφέρουμε κάτι πρωτότυπο.  

Η πρακτική μας ξεκινάει από την επιτακτική ανάγκη να υιοθε-
τήσουμε ένα διαφορετικό μοτίβο, ένα μοτίβο που δεν προσφέρει 
εγγυήσεις, που απαιτεί να βρούμε μια διαδικασία και να εμπιστευ-
τούμε τον εαυτό μας. 

Όπως είπε η Σούζαν Κέαρ (Susan Kare), η σχεδιάστρια της 
πρώτης διεπαφής Mac: «Στην ουσία, δεν μπορείτε να αποφασί-
σετε ότι θα ζωγραφίσετε ένα αριστούργημα. Θα πρέπει να σκε-
φτείτε πολύ, να δουλέψετε σκληρά και να προσπαθήσετε να  
δημιουργήσετε έναν πίνακα για τον οποίο νοιάζεστε. Και το- 
τε, αν είστε τυχεροί, η δουλειά σας θα βρει το κοινό που το εκ-
φράζει». 

Μπορεί να μην είναι αυτό που θέλουμε να ακούσουμε, αλλά 
είναι αλήθεια. 




