


Tydzień Mózgu to wydarzenie, które zobowiązuje do myślenia. Klub „Modny 
Umysł” działający w ramach kierunku Zarządzanie proponuje więc tygodniowy 
trening myślenia twórczego.

Trening składa się z siedmiu ćwiczeń, na każdy dzień tygodnia. Ćwicze-
nia te można powtarzać lub modyfikować w kolejnych tygodniach i zbudować 
własny miesięczny trening kreatywności. Miesiąc zaś, to czas, który pozwoli 
nam wyrobić w sobie nawyk twórczego myślenia, co przyniesie ogromne korzyści 
w naszym życiu zawodowym i prywatnym.

Dzień I
Dzisiaj łamiemy zasady i schematy myślowe. 
Rozejrzyj się po pokoju, w którym jesteś i znajdź najbardziej interesujący przedmiot. Wy-
obraź sobie, że wiąże się z nim mroczna historia, jakaś tajemnica. Zapisz ją. Weź dowolną 
książkę i wybierz z niej losowo trzy słowa. Zadaj trzy pytania do wcześniej zapisanej histo-
rii, włączając do każdego z nich słowo wybrane losowo z książki.  

Dzień III
Tworzymy nowe połączenia neuronalne by mieć rezerwę poznawczą. 
Rozbudowujemy autostradę dróg neuronalnych w naszym mózgu. Jak? Dzisiaj myjemy 
zęby i jemy posiłki korzystając z „niewłaściwej” ręki. Jeżeli jesteś osobą praworęczną, trzy-
maj szczoteczkę do zębów lub łyżkę w lewej ręce. To samo dotyczy widelca, noża, łyżeczki.

Dzień II
Trening wyobraźni. 
Wyjdź na spacer i patrz w niebo. Szukaj chmur i interpretuj je. Jeżeli dzień jest bezchmurny 
lub niebo jest całkowicie zachmurzone, skorzystaj ze swoich zdjęć z wakacji, ze zdjęć z In-
ternetu lub zdjęć wizualizujących kosmos, mgławice. Spróbuj zinterpretować je. 
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Dzień IV
Podejście jest tą mała rzeczą, która robi dużą różnicę. (Winston Churchill)
Wybierz jedną znaną lub znajomą ci, charakterystyczną osobę. Spróbuj zacząć myśleć tak 
jak ona i rozwiązać wskazany problem, korzystając z jej podejścia do życia. 
Problem: Musisz dojechać na egzamin na uczelnię komunikacją miejską, ale zgubiłeś/zgu-
biłaś pieniądze i kartę kredytową. Nie masz czym zapłacić za bilet. Co zrobisz, żeby zdążyć 
na czas, będąc…?
Możesz też wykorzystać sposób myślenia i podejście do życia wybranej osoby w kontek-
ście problemu, nad którym właśnie pracujesz.

Dzień VII
Trening myślenia transformacyjnego. 
Wybierz jedną negatywną postać z �lmu lub książki. Spróbuj wcielić się w jej adwokata 
i podać jak najwięcej argumentów w jej obronie. 

Dzień VI
Trening myślenia pytającego. 
Zadaj jak najwięcej pytań do zdania: Na GWSH zdobywamy nie tylko twardą wiedzę, ale 
i kompetencje pozwalające nam korzystać w różnych sposobów myślenia, w zależności 
od potrzeby oraz sytuacji. 
Możesz skorzystać z metody 5W2H, 5Why?, ale pamiętaj też o zadawania pytań kreatyw-
nych: Dlaczego nie? A gdyby tak zrobić to inaczej? Co by było gdyby? A może by tak…? 
Jak zde�niowałby to…? Czy on/ona na pewno ma racje?

Dzień V
Trening myślenia kombinacyjnego. 
Zapisz nazwę miasta, w którym mieszkasz. Zapisz pięć przymiotników, które cię charaktery-
zują, a jednocześnie rozpoczynają się od pierwszych pięciu liter nazwy miasta. Zapisz pięć 
dowolnych rzeczowników rozpoczynających się od pięciu pierwszych liter nazwy twojego 
miasta. Przymiotniki połącz z rzeczownikami w pary (według kolejności zapisywania). Ko-
rzystając z tak utworzonych par, wymyśl kreatywną historię o sobie.


