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Introducere
Pe lângă faptul că oferă materiale valoroase pentru antrenarea
creierului, scopul principal al acestei cărţi este de a include teste
pentru tipuri diferite de inteligenţă și de a colaţiona, în ultimul
capitol, rezultatele într-o evaluare ﬁnală, în vederea stabilirii unei
valori generale pentru „coeﬁcientul cerebral” (BQ – „Brain
Quotient”).
Cartea este alcătuită din capitole care testează şi evaluează
diversele aspecte ale inteligenţei: IQ-ul, agilitatea mintală, analiza
logică, aptitudinile numerice, aptitudinile de orientare spaţială, EQ
(personalitatea), gândirea creativă, memoria şi aptitudinile verbale.
Pe lângă obţinerea valorii generale a BQ, cititorii vor putea,
graţie structurii cărţii, să-şi identiﬁce propriile puncte slabe şi tari.
În felul acesta ei vor beneﬁcia de oportunitatea de a-şi potenţa
atuurile pe care le deţin deja şi în acelaşi timp de a-şi îmbunătăţi
performanţele în zonele deﬁcitare.
Deşi valoarea generală a BQ este un concept nou şi inovator,
de mai mult timp s-a susţinut că metoda tradiţională de
determinare a inteligenţei, testul IQ, este prea limitată ca deﬁniţie
a inteligenţei.
Testele IQ evaluează abilităţile generale în doar trei categorii
ale inteligenţei – logica numerică, verbală şi spaţială (abstractă) – ,
însă există şi alte tipuri de inteligenţă la fel de importante şi
valoroase, care trebuie recunoscute şi dezvoltate.
Punctajele obţinute la testele de inteligenţă standardizate
(punctajele IQ) sunt utilizate pe scară largă pentru deﬁnirea
nivelului de inteligenţă individual. În ultima vreme însă a devenit
tot mai clar, şi acceptat, că ele nu dezvăluie tabloul complet şi că
oferă doar o imagine spontană a capacităţii unui individ în
domeniul examinat. De exemplu, despre o persoană care a obţinut
un punctaj mare la un test verbal se poate spune doar că are un IQ
verbal mare, iar despre o persoană care a obţinut un punctaj mare
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la un test matematic se poate spune doar că are un IQ numeric
mare. În mod evident, aşadar, cu cât sunt testate şi examinate mai
multe tipuri diferite de discipline, cu atât poate ﬁ evaluat mai exact
nivelul de inteligenţă al individului.
Conceptul de inteligenţă generală (sau g) a fost propus la
începutul secolului al XX-lea de către psihologul englez Charles
Spearman, care a stabilit g ca etalon al performanţelor în diverse
teste.
Cercetările sale l-au dus la concluzia că indivizii care obţineau
rezultate bune în sarcini de natură mintală tindeau să folosească o
parte a creierului pe care Spearman a denumit-o g. În felul acesta,
factorul g a pus bazele conceptului unei inteligenţe unice şi
convingerii că această inteligenţă unică, şi măsurabilă, ne permite
să efectuăm activităţi ce necesită capacităţi mintale.
Pe măsură ce s-au descoperit mai multe despre funcţionarea
creierului uman, conceptul lui Spearman a devenit controversat şi
este ţinta unor atacuri susţinute din partea celor care pretind că
teoria unei unice inteligenţe generale este prea simplistă.
Pentru a cita doar un singur exemplu în această privinţă, ştim
în prezent, ca urmare a activităţii desfăşurate în anii 1960 de către
neurologul american Roger Wolcott Sperry (1913-1994), că
funcţiile creative ale omului sunt controlate de emisfera cerebrală
dreaptă. Aceasta este partea creierului mai puţin utilizată de
majoritatea oamenilor, spre deosebire de emisfera cerebrală stângă,
care este caracterizată prin ordine, secvenţialitate şi logică şi care
este responsabilă de funcţii precum abilităţile numerice şi verbale.
În plus, este recunoscută într-o măsură tot mai mare importanţa conceptului de „inteligenţă emoţională” (creat la mĳlocul
anilor 1990 de către Daniel Goleman) şi a teoriei inteligenţelor
multiple prin care Howard Gardner, profesor de educaţie la
Universitatea Harvard, a deﬁnit inteligenţa drept capacitatea
potenţială de a procesa un anumit tip de informaţii. În general,
tipurile diferite de inteligenţă sunt independente între ele şi
niciunul nu este mai important decât altul.
Deşi testele pentru stabilirea coeﬁcientului de inteligenţă (IQ)
sunt – şi vor rămâne – utile pentru predicţii asupra performanţelor
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viitoare sau potenţiale în multe domenii (recunoscând adevărul
acesta, un test IQ de 50 de întrebări a fost inclus în primul capitol
al cărţii de faţă şi face parte din evaluarea generală a BQ), ele nu ne
oferă alte informaţii; de exemplu, despre capacitatea de a ne
conecta emoţional cu alte persoane sau de a efectua sarcini creative
care implică folosirea imaginaţiei.
Extinzând deﬁniţia inteligenţei pentru a include inteligenţele
multiple, putem identiﬁca, preţui şi dezvolta mai multe dintre
atuurile noastre. Acest lucru este important, întrucât rareori
oamenii sunt înzestraţi în toate tipurile diferite de inteligenţă, tot
aşa cum rari sunt indivizii care nu au niciun fel de talent. Toţi
suntem conştienţi de o parte dintre capacităţile şi limitările noastre;
de exemplu, unii oameni pot realiza opere măreţe de artă, dar sunt
complet neajutoraţi atunci când trebuie să repare o instalaţie
sanitară; un mare maestru internaţional de şah nu poate trimite o
minge de tenis peste ﬁleu; iar deţinătorii unor abilităţi lingvistice
excepţionale sunt incapabili să facă conversaţie la reuniunile
mondene. Nimeni nu este talentat în toate domeniile şi nimeni nu
este complet incapabil în toate domeniile.
Ideea principală ce poate ﬁ desprinsă de aici este că oamenii
pot ﬁ inteligenţi în multe domenii diferite. Este greşit să-i
desconsiderăm sau să-i ridiculizăm pe cei care au obţinut punctaje
slabe la un test IQ, care, la urma urmelor, oferă doar un singur tip
de informaţie despre indivizii respectivi. Toţi suntem capabili să
obţinem performanţă dovedind un tip sau altul de inteligenţă şi
avem de asemenea capacitatea de a evolua în multe alte domenii.

Evaluarea coeficientul cerebral

La sfârşitul răspunsurilor pentru ﬁecare test individual există un
indicator de performanţă. Punctajele de la testele acestea pot ﬁ după
aceea transferate în tabelele de la sfârşitul capitolelor, pentru a obţine
o evaluare generală pentru ﬁecare tip de inteligenţă în parte.
Ulterior, punctajele totale din ﬁecare capitol pot ﬁ transferate
în tabelul de evaluare generală a BQ din capitolul 10, pagina 206, de
unde puteţi aﬂa valoarea coeﬁcientului cerebral (BQ).

