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Rekomendacje

Krystyna Czubówna
Lubię ludzi, lubię robić coś co przyniesie im pożytek. Stąd też po zapoznaniu się z wykładami przyjęłam propozycję uczestniczenia w powstaniu ich wersji audio. Wiem, że taki sposób
przekazu jest bardzo ważny dla ludzi mających
kłopoty ze wzrokiem albo będących w ciągłym
niedoczasie i wykorzystującym na przyswajanie
nowej wiedzy godziny spędzane w samochodzie,
pociągu czy autobusie.
Muszę przyznać, że byłam pod wrażeniem inspirującej mocy wykładów. Zastanawiałam się,
skąd się ona bierze. Doszłam do wniosku, że poza
inspirującą treścią jest coś jeszcze. Wyczuwalny
w stylu pisania szacunek do odbiorców wykładów i zrozumienie dla ich różnorodnych postaw,
poglądów i przekonań. A także obrazowość idei
oraz precyzja w doborze przykładów, pytań do
osobistych przemyśleń i cytatów trafiających
w sedno.
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Wykłady pokazują możliwe drogi, jednak nie
wpychają na siłę na żadną z nich. Zachęcają odbiorcę do samodzielnego szukania w sobie, tego
co dobre, szlachetne, wartościowe. Do podejmowania prób zmiany swego życia na lepsze jakościowo poprzez szlifowanie osobowości, czy –
jak powiedzieliby twórcy – strojenie osobowości.
Myślę, każdy z nas ma w sobie potencjał do
wykorzystania. Że każdy może wieść dobre i satysfakcjonujące życie. Ja miałam szczęście, bo
w moim życiu zadziałał przypadek. Przypadkiem
trafiłam na rok do pracy w Komitecie Radia
i Telewizji. Przypadkiem ktoś mnie tam usłyszał
i wysłał na próbę mikrofonową. Dzięki temu odkryłam, że moim potencjałem jest głos, i znalazłam pracę, która mnie fascynuje do dziś. A gdyby tak się nie stało? Czy potrafiłabym świadomie
szukać swojego przeznaczenia? Myślę, że bez
odpowiedniego przewodnika byłoby to trudne.
Dla Państwa takim przewodnikiem może być
ta kolekcja wykładów. Serdecznie ją Państwu
polecam.
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Adam Ferency
Zbyt rzadko zastanawiamy się, jak ma wyglądać nasze życie. Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, ale jest to najczęściej tylko jakieś mgliste wyobrażenie tego stanu. Rodzaj czekania na
cud. Uświadomiłem sobie, że takie cuda zdarzają się rzadko, i właściwie tylko tym, którzy idąc
za swoimi marzeniamim, intuicyjnie określą życiowe cele, a potem z uporem dążą do ich realizacji. Niestety, tego typu intuicja jest dana tylko
nielicznym.
Większość z nas potrzebuje wsparcia, by iść
do przodu. Takim wsparciem mogą być wykłady, w których nagraniu uczestniczyłem. Nie dają
one gotowych recept, zgodnie zresztą z misją wydawcy – zawartą w słowach: Nie pouczamy, inspirujemy. To mi się podoba, bo specjalistów od
„jedynie słusznych dróg” mamy już zbyt wielu.
Podoba mi się także przewijająca się we wszystkich wykładach zachęta do zobaczenia w sobie wartościowego człowieka, który w każdym
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momencie może rozpocząć korzystne zmiany
w swoim życiu, jeśli tylko naprawdę będzie tego
chciał.
Zgadzam się z twórcami wykładów, że warto uwierzyć w swoje możliwości, dostrzec w sobie potencjał, na którym można zacząć budować „nowe” życie oparte na mądrym poczuciu
własnej wartości. W każdym z wykładów znalazłem przydatne narzędzia służące doskonaleniu
osobowości. Niektóre są unikatowe. Warto skorzystać choćby z tych, które pomagają określić
cechy charakteru, typ inteligencji oraz mocne
i słabe strony oraz pozwalają uzmysłowić sobie
wartości nadrzędne, by uczynić z nich rzeczywisty drogowskaz kierujący w stronę realizacji marzeń i życiowej satysfakcji.
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dr Zofia Migus
Patrząc na kolekcję wykładów przygotowaną przez Instytut i znając już ciekawą tematykę całości, zwróciłam uwagę na dwa aspekty.
Przede wszystkim unikatowa forma przekazu
treści. Większości z nas wyraz wykład kojarzy
się ze statycznym, jednostronnym przekazem
informacji. Uczeń, student, słuchacz siedział,
a nauczyciel przekazywał treści dydaktyczne
bardziej lub mniej interesująco. Jednak twórcy kolekcji odeszli od tego schematu. Wykłady
zostały skonstruowane w inny sposób, dużo
bardziej nowoczesny, chociaż nawiązujący do
sokratejskich metod nauczania. Każdy z nich
zawiera wiele pytań skierowanych do słuchacza, aby mógł już podczas czytania zatrzymać
się i przemyśleć usłyszane treści. Wsparciem
tego procesu są unikatowe ćwiczenia, które inspirują do formułowania własnych sądów
i do tworzenia własnego punktu widzenia. To
ogromna pomoc, a jednocześnie spełnienie
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zasady stosowania praktycznego działania
w procesie poznawczym.
Drugi aspekt to przydatność publikacji. Moją
uwagę zwróciło połączenie różnych kręgów odbiorców, zwłaszcza odbiorcy indywidualnego
(w różnym wieku) z biznesowym. Autorzy wykładów wychodzą bowiem z nadzwyczaj słusznego, niestety nie zawsze docenianego założenia, że na sukces firmy w głównej mierze składa
się powodzenie każdego pojedynczego człowieka, który w niej pracuje. Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. W związku z tym dbałość o samopoczucie pracownika i jego życiową
satysfakcję powinna stać się ważnym zadaniem
dla zarządów firm i gremiów kierowniczych.
Wykłady, które podejmują wiele ważkich tematów z dziedziny rozwoju osobistego mogą stać
się istotną pomocą w realizacji tego zadania.
Tym samym mogą przyczynić się do wzmocnienia identyfikowania się z firmą, wzrostu motywacji, kreatywności, a także tolerancji na zmieniające się środowisko pracy. Pomoże to w osłabieniu
lub nawet eliminacji tak niekorzystnych zjawisk
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