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Uprawianie twórczości,
Nieważne jak dobrze czy źle,

jest sposobem na rozwój duszy,
na litość boską.

Śpiewaj pod prysznicem.
Tańcz do radia.

Opowiadaj historie.
Napisz wiersz do przyjaciela,

nawet kiepski wiersz.

Zrób to tak dobrze, jak tylko potrafisz.
Otrzymasz ogromną nagrodę.

Stworzysz coś.

   Kurt Vonnegut

Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem.

   Mikołaj Gogol
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Podziękowanie 

Inspiracją do podjęcia omawianej w książce problematyki były do-
świadczenia własne z zakresu twórczości połączone z zainteresowania-
mi na temat psychologicznego funkcjonowania człowieka. Książka nie 
powstałaby również bez możliwości obserwowania twórczych zjawisk 
w innych ludziach i otoczeniu oraz czerpania z ich przejawów. Pragnę 
zatem podziękować wszystkim kreatywnym osobom, które spotkałam 
na swojej drodze osobistej i zawodowej: artystom, naukowcom, nauczy-
cielom, liderom i społecznikom, a także moim bliskim i przyjaciołom, 
moim kreatywnym studentom i pacjentom. Wszystkie te osoby inspi-
rowały mnie swoją wrażliwością, pomysłowością, motywacją do twór-
czego działania, do rozwiązywania problemów i rozwoju. Gdyby to 
było możliwe, chciałabym również wyrazić wdzięczność za wszystkie 
przejawy kreatywności płynące ze strony osób nieznanych mi osobiście, 
których twórcze działania przyczyniają do powstawania tego, co nowe, 
piękne i wartościowe, oraz do ulepszania wielu różnych aspektów życia 
i współczesnego świata. To, co dają ludzkości, ma bez wątpienia bez-
cenny wpływ na nasze zdrowie i funkcjonowanie. Dziękuję.
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