Această traducere este publicată sub licența cu editorul original
John Wiley & Sons, Inc.
The Four Lenses of Innovation: A Power Tool for Creative Thinking
Copyright © 2015 by Rowan Gibson. All rights reserved.
Originally published in 2015 by John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, New Jersey.
© 2018 Editura ACT și Politon pentru prezenta ediție românească
Editura ACT și Politon
Str. Înclinată, nr. 129, Sector 5, București, România, C.P. 050202.
tel: 0723 150 590, e-mail: office@actsipoliton.ro
www.actsipoliton.ro/blog
Înregistrările au fost făcute în studiourile ACT și Politon
Durata: 09:16 h
Traducător: Radu Filip
Redactor: Ines Albertina Simionescu
Editor: Camelia Zara
Lectura: Traian Măicănescu
Sunet: Emilian Osiescu
Muzica: J. S. Bach – www.musopen.org – licență CC PD
Coperta: Marian Iordache
Copyright Manager: Andrei Popa
Producător: Adrian Hoțoiu

AVERTISMENT: Distribuirea, copierea sau piratarea în orice fel a acestui audiobook nu este
pedepsită numai prin lege, dar contravine și tuturor normelor și principiilor etice și sănătoase pe care un astfel de titlu le promovează. Ce fel de efect va avea energia pe care vreți să o
transmiteți mai departe, dacă aceasta vine prin furt, ilegalitate și lipsă de respect față de autor
și față de toți cei care au contribuit la crearea acestui audiobook, astfel încât el să ajungă la
dumneavoastră? Împărtășiți cu ceilalți informațiile importante, valorile și lecțiile pe care le-ați
aflat din acest material, într-un mod corect și responsabil.
Broșura este disponibilă atât pe CD, cât și online, pe site-ul actsipoliton.ro, la rubrica „Broșuri”.

1

CUPRINS
00. Avertisment                                               			



00:47

01. Introducere                                               			



05:20

PARTEA ÎNTÂI
Mintea inovatorului
02. Sursa evazivă a geniului creator (a)			

                	

28:30

03. Sursa evazivă a geniului creator (b)                 				

34:35

04. Sursa evazivă a geniului creator (c)                 				

27:37

PARTEA A DOUA
05. Puterea tiparelor (a)                                        				



23:02

06. Puterea tiparelor (b)                                            			



26:50

PARTEA A TREIA
Cum să privim prin cele patru lentile
07. Prima lentilă - Contestarea ortodoxiilor (a)     			

30:52

08. Prima lentilă – Contestarea ortodoxiilor (b)                   		

26:33

09. A doua lentilă – Valorificarea tendințelor (a)                		

30:55

10. A doua lentilă – Valorificarea tendințelor (b)                 		

35:47

11. A doua lentilă – Valorificarea tendințelor (c)                  		

25:16

12. A treia lentilă – Canalizarea resurselor (a)                       		

35:38

13. A treia lentilă – Canalizarea resurselor (b)                       		

35:08

14. A patra lentilă – Înțelegerea nevoilor (a)                         		

37:53

15. A patra lentilă – Înțelegerea nevoilor (b)                         		

30:34

2

PARTEA A PATRA
Cum sunt construite marile idei
16. Principiul lui Arhimede                   					

36:56

17. Dezasamblarea procesului creativ                                 		

30:12

18. Ce este, mai exact, o revelație?                                         		

28:47

19. Îmbunătățirea capacității de inovare radicală                 		

25:08

3

Broșură Cele 4 lentile ale inovației
Punctul 1

4

5

Punctul 2

1
53
7

2
64
8

8 pași pentru a face o descoperire

Cele 4 lentile ale inovației

Formulează o problemă
specifică și concentrează-te
pe rezolvarea ei.

230

Relaxează-te. Detașează-te
de problemă.
Las-o
să
Scufundă-te
în problemă.
incubeze
în subconștient.
Explorează
posibile soluții.

Transformă revelația (sau
revelațiile) într-o idee
extraordinară – o nouă
combinație de gânduri.

Cercetează subiectul.
Învață din munca altora.

Ajungi la o revelație
iluminatoare
schimbă
Ajungicare-ți
la un blocaj.
fundamental
perspectiva.
Simți frustrare
creativă.

Testează și validează
noua idee – încearcă să
o faci să funcționeze.
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Cele 4 lentile ale inovației

Formulează o problemă
specifică și concentrează-te
pe rezolvarea ei.

Cercetează subiectul.
Învață din munca altora.
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230

Scufundă-te
în problemă.
Relaxează-te.
Detașează-te
de
problemă.posibile
Las-o să soluții.
Explorează
incubeze în subconștient.

Ajungi la
o revelație
Ajungi
la un blocaj.
iluminatoare
schimbă
Simțicare-ți
frustrare
creativă.
fundamental perspectiva.
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Transformă revelația (sau
revelațiile) într-o idee
extraordinară – o nouă
combinație de gânduri.

Testează și validează
noua idee – încearcă să
o faci să funcționeze.
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Punctul 3

INTRARE

REVELAȚIE

O înțelegere nouă și
pătrunzătoare care ne
permite să vedem o
problemă sau o situație
într-o lumină diferită

TRANSFER

IEȘIRE

SCHIMBARE BRUSCĂ
A CORELAȚIILOR

IDEE NOUĂ

O modificare a tiparelor
noastre de gândire care
conectează diferite elemente
(gânduri, concepte, date)
într-o relație complet nouă

Un tipar nou și diferit de
gândire care sugerează un
curs de acțiune original,
incitant sau mai bun
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EXPERIENȚĂ

MOMENT EVRIKA

Un moment captivant
de conștientizare când
recunoaștem potențialul
revoluționar al unei noi idei cu
toată certitudinea și claritatea
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