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Nowa Para Okularów - Nr 1 w USA
Cena : 20,00 zł
Nr katalogowy : ks1
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : bardzo wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

NOWA PARA OKULARÓW - nr 1 w USA
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Książkę tą powinnien przeczytać każdy,kto chcę spojrzeć na życie przez Nową Parę okularów.
Dwa najważniejsze czynniki przyczyniające się do nadzwyczajnej wartości tej książki to fakt, że stanowią szkielet stosowanych zasad najbardziej
dynamicznej i odnoszącej sukcesy filozofii stulecia omawianej przez człowieka, który dosłownie z mielącego język, mamroczącego półgłówka przekształcił
się w najbardziej charyzmatycznego mężczyznę na świecie.

Książka Nowa Para Okularów, jest zbiorem przemówień Chucka C, znanego w USA aktywisty i działacza w dziedzinie alkoholizmu. Autor w
rozmowie z bohaterem zebrał jego najbardziej wartościowe mowy i stworzył z nich niniejszą książkę. W mowach tych Chuck C dzieli się swoimi
doświadczeniami w zakresie własnego uzależnienia, przeplatając swoją opowieść różnymi anegdotami z życia własnego, jak i osób z jego otoczenia.
Opowiada, jak alkohol zniszczył mu życie rodzinne i zawodowe, zniechęcił bliskich, wysłał do szpitala dla obłąkanych. Jednak upadek na samo dno pozwolił
mu się odbić, i zaangażować w stowarzyszenie Anonimowych Alkoholików. Przekonuje, iż mimo bardzo złej sytuacji zawsze jest wyjście, i tym wyjściem jest
Bóg oraz poddanie się Jego woli. Daje na to przykłady z własnego życia, opisując, jak uniknął śmierci spowodowanej przedawkowaniem alkoholu, dzięki
czemu dostał szansę zmienić swoje życie. I tak, po wielu próbach, odzyskuje pracę, nie dopuszcza do rozwodu z żoną i jedna się z dziećmi. Czas spędzony w
stowarzyszeniu kiełkuje i rozwija jego stronę duchową, czym pragnie dzielić się z towarzyszami uzależnienia, ukazując, że równowaga pomiędzy duszą i
ciałem jest niezbędna, żeby przezwyciężyć uzależnienie.
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Mówca, omawiając różne sfery życiowe, pokazuje, że pomimo katastrofalnego wpływu alkoholu, można je
odbudować. I tak, w sferze biznesu, po tym, jak stracił pracę w dobrze prosperującej firmie, opisuje jak stał się jej
właścicielem, krok po kroku piąć się po drabinie biznesu, po drodze pomagając innym. Wykazuje, że nawet w
zimnym świecie interesów można, a nawet trzeba, okazać serce i wyrozumiałość, ponieważ to kiełkuje. W domu
pojednał się z żoną, która również stała się aktywistką na polu uzależnień od alkoholu. Ponownie zbliżył do dzieci,
które uciekły od niego za granicę, ponieważ nie próbował ich zrozumieć, a narzucić swój tok myślenia. W swoim
przemówieniu podkreśla, że nie należy robić nic na siłę, i odnosi to do świata osób uzależnionych od alkoholu.
Pomocne w tym jest oddanie się opiece Boga, dzięki czemu on znalazł spokój ducha i sposób na odbudowanie
życia.
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Co godne polecenia w tej książce, autor przemówień podkreśla nieustannie, że sposobem dotarcia do osoby
uzależnionej od alkoholu nie jest prawienie mu lub jej kazań czy zmuszanie do czegokolwiek,
a dzielenie się doświadczeniami, siłą, nadzieją i sobą nawzajem w miłości. Jednak najpierw trzeba pojednać się ze
sobą i z Bogiem, aby móc pomagać innym w przezwyciężeniu nałogu.
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