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REGULILE LUI SPOCK - EXERCIŢII LOGICE PENTRU ANTRENAREA CREIERULUI 
 
Acestea nu sunt atât exerciții individuale, cât tehnici care pot fi folosite pentru a face un grup întreg să 
gândească logic – oricum, într-una dintre ele aveți ocazia să exersați singur, iar în alta puteți lucra 
împreună cu prietenii. Chiar dacă un salt creativ pare să fie opusul soluției logice, ambele implică apariția 
unor noi conexiuni. Într-adevăr este necesară angrenarea emisferei cerebrale drepte întrucât la cei mai 
mulți oameni predomină în gândire emisfera stângă. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să ignorăm 
activitățile logice din emisfera stângă. Din acest punct de vedere, cuvintele încrucişate criptice sau sudoku 
sunt alte forme excelente de exersare. 
 
Faceți exercițiile pe loc. Dacă le lăsați pe mai târziu, probabil că nu le veți mai face niciodată. Citiți până la 
capăt tehnicile. Notați-vă cum şi unde le puteți folosi. Şi folosiți-vă de ele când se iveşte ocazia. 
 
EXERCIŢIU/TEHNICA: ŞI 
 
Pregatire:  nici un fel. 
Timp necesar:  3 minute. 
Ce va trebuie:  nimic special. 
Frecvența: câte o dată cu fiecare grup. 
 
Împărțiți grupul în echipe mici (doi sau trei membri). Câştigă prima echipă care poate să spună o poveste 
(foarte) scurtă, cu sens, pornind de la un termen sau o sintagmă anume, în care cuvântul „şi” apare de 
cinci ori la rând. Cuvântul sau sintagma pot fi derivate dintr-o situație-problemă concretă cu care se 
confruntă grupul. Când una dintre echipe consideră că a găsit soluția, îi semnalează aceasta 
organizatorului. Celelalte echipe se opresc şi ascultă povestea. Încercați exercițiul singur înainte de a citi 
mai departe. 
 
 
Feedback  Primele încercări se prea poate să încalce regulile. Păstrați o atitudine pozitivă, dar permiteți 
celorlalte echipe să continue, căutând alte poveşti. Dacă în cinci minute nici una dintre echipe nu a găsit o 
poveste bună, dați un premiu celei mai reuşite încercări. Trebuie să fiți capabil să oferiți o soluție valabilă, 
dacă participanții nu au găsit-o. Un exemplu simplu este următorul: Popescu şi Albu, doi dintre cei şapte 
membri ai echipei de marketing şi comunicare, şi-au propus să găsească o soluție de a obține informații 
despre clienții actuali şi cei prospecți de la colegii de la vânzări. Pentru asta, s-au gândit că e nevoie să îi 
cointereseze prin responsabilizare şi motivare. (punct de plecare: informații despre clienți). 
 
Rezultatul Exercițiul nu insuflă prea multă energie, aşa încât vă recomandăm să recurgeți la el atunci când 
grupul este plin de entuziasm, dar aveți nevoie de o schimbare de direcție. Folosirea gândirii laterale este 
o foarte bună pregătire pentru munca creativă. Pentru a adăuga artificial un mic element energizant, 
cereți echipelor să caute soluția stând în picioare în diferite părți ale încăperii, în loc să rămână aşezați la 
masă. 
 
Variațiuni  Dacă s-a ajuns prea repede la o soluție corectă, ridicați ştacheta lui “şi“ la şapte. Aceasta 
necesită o interpretare ceva mai largă a regulilor. 
 
Cultură     
Tehnici     
Dezvoltare personală   
Energie mentală   
Distracție    


