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BURZA MÓZGU 

Dobra gdy: potrzebujesz wymyśleć nazwę, masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, nie 

wiesz o czym pisać w newsletterze, masz pustkę w głowie… 

Uczestniczki: im więcej tym lepiej, ale burzę mózgu można zrobić nawet w 2 osoby 

Zasady: Są kluczowe. Jak mąka dla wypieku muffinek.  

Bez trzymania się ich kurczowo, burza mózgu łatwo może przerodzić się w mizerny 

deszczyk, który nie przyniesie żadnego skutku. Zagrożenia to skłonność do krytykowania 

pojawiających się pomysłów i wchodzenie z nimi w dyskusję. 

O co chodzi? Otóż burza mózgu to technika podczas której chodzi o maksymalną 

kreatywność. O to by padły jak najlepsze pomysły. A one potrzebują czasu. Trzeba rzucić 

trzy głupie pomysły, żeby czwarty był dobry. Dlatego pierwsza zasada to: 

Można mówić wszystko. Nie ma głupich pomysłów.  

Druga zasada to: 

Należy mówić dużo. Im więcej tym lepiej. Co nam ślina na język przyniesie. 

Trzecia zasada: 

Nie krytykujemy. Odraczamy ocenę. Nie mówimy: „to już było", "to się nie 

uda", "robi to już X i to najlepiej w kraju", "nigdy tego nie robiliśmy" 

Czwarta zasada: 

Fantazjujemy. Absurd mile widziany. Myślimy jak Monty Python. Brak 

realizmu mile widziany. Zabawne i czasem idiotyczne pomysły pobudzają 

właściwe ośrodki w mózgu. 

Piąta zasada: 

Modyfikujemy cudze pomysły. Sugerujemy się nimi. Ktoś powie A! A my 

na to A+B! Ktoś powie „napisz poradnik” , dodajemy „napisz poradnik, 

zrób z  niego pdf’a, sprzedawaj na swojej stronie”. 

Trzymaj się zasad i do dzieła! 

Przykład: 



www.latajacaszkola.pl 

 

Uczestniczka Latającej Szkoły, której grupa docelowa to zamożne kobiety w średnim 

wieku, spytała: 

Dziewczyny, nie mam kontaktu z takim sferami. Jak dotrzeć do moich potencjalnych 

klientek? 

Jedna z odpowiedzi z burzy mózgu: „Zacznij chodzić do drogiej kosmetyczki. Opowiadaj o 

tym co robisz. Zostaw wizytówki. Salony kosmetyczne to węzły networkingowe.” 

PANI, PAMIĘTAJ! TO TY JESTEŚ SĘDZIĄ I KRÓLOWĄ W JEDNEJ OSOBIE. TY TUTAJ 

DECYDUJESZ. PODZIĘKUJ ZA POMOC I PODEJMIJ DECYZJĘ ZGODNIE Z GŁOSEM 

SWOJEGO ROZUMU, SWOJEGO SERCA, SWOJEJ INTUICJI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


