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“Gândirea reprezintă resursa supremă a omenirii.”  

“În gândire, principala dificultate este confuzia. Încercăm să facem prea 

multe deodată. Suntem copleșiți de emoții, informații, logică, speranță și 

creativitate. Este ca și cum ai încerca să jonglezi cu prea multe mingi.” 

Edward de Bono 

 

Metoda celor 6 pălării pune accent pe simplitate, pe disciplina gândirii, pe efort 

conștient și sitematic în anumite direcții. Este un joc de roluri care se preocupă mai mult de 

“ceea ce poate fi” (implicând gândire constructivă, gândire creatoare, conceperea pasului 

înainte) decât de “ceea ce este” (care se determină prin analiză, judecată, 

argumentație). Drept consecință, nu mai contează cine are dreptate și cine nu.  

În loc de discuții nesfârșite cu privire la o situație pentru care avem, fiecare, 

perspective diferite (care pot fi toate valide), putem urma sistematic niște standarde de direcții 

pentru gândire. Aici intervin cele șase pălării. Ele au șase culori corespunzând celor șase 

direcții de gândire: 

 pălaria albă – pentru fapte obiective și cifre; 

 pălăria roșie – pentru un punct de vedere emoțional; 

 pălăria neagră – pentru prudență, pentru evidențierea punctelor slabe ale unei idei; 

 pălăria galbenă – pentru optimism, speranță, gândire pozitiva, beneficii; 

 pălăria verde – pentru creativitate, idei noi; 

 pălăria albastră – pentru organizarea procesului de gândire, pentru controlul folosirii 

celorlalte pălării. 

Pălăriile nu sunt descrieri ale oamenilor, ci descrieri ale comportamentelor, mai precis 

ale modurilor de “gândire” pe care cei prezenți trebuie să le urmeze cu toții în același timp, în 

mod sistematic. Pălăriile sunt folosite pe rând, nu neaparat în ordinea expusă mai sus, dar este 

neapărat ca toți membrii să poarte pălăriile de aceeași culoare în același timp. Această metodă 
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folosește la maximum experiența noastră, cunoștințele, inteligența și toate celelalte 

caracteristici ale fiecărui membru al grupului. Chiar și agresivitatea unui individ este utilă 

atunci când ea este orientată într-o direcție care ne interesează. Metoda poate fi aplicată atât 

de către o singură persoană cât și de către un grup și face ca resursele să fie folosite în mod 

complementar, concentrate spre un obiectiv, în loc să se anuleze reciproc. Altfel spus, în loc 

să ne contrazicem, construim cu toții, sistematic, “drumuri” în câte o direcție propusă. 

Gândirea astfel însumată va fi mult mai puternică, întocmai cum particulele unui magnet sunt 

puternice pentru că sunt aliniate în aceeași direcție. 
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