Zaproszenie

List otwarty do osób zainteresowanych świadomym zmienianiem świata na lepsze.


1. O mnie

Nazywam się Tadeusz Niwiński.  Życie jest dla mnie fascynującą przygodą i nie wyobrażam sobie, aby można było zmarnować taką okazję.  Jak do tej pory, nie darowałem życiu w zdobywaniu tego co najlepsze: umiałem znaleźć najwspanialszą kobietę na świecie na partnerkę, mam z nią dwoje udanych dzieci (od niedawna mam także najpiękniejszego na świecie wnuka), umiem kochać i być kochanym, znam mnóstwo wspaniałych ludzi i kontakt z nimi sprawia mi przyjemność, umiem myśleć logicznie i myślenie sprawia mi radość, zawodowo robiłem zawsze to co lubię i wiem co jeszcze chcę osiągnąć, mieszkam w najpiękniejszym mieście na świecie, jestem niezależny pod wieloma względami, nie boję się marzyć i wiem czego chcę.

Jestem autorem czterech książek na temat rozwoju osobowości, z których pierwsza, pt. "JA" znalazła się na "Złotej liście" 80 książek polecanych do czytania w ramach kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" (obok książek podziwianych przeze mnie autorów: Henryka Sienkiewicza i Bolesława Prusa).  Mam w planach napisanie jeszcze co najmniej kilkunastu książek.

Mieszkam na stałe w Vancouver w Kanadzie.  Mamy też dom na Hawajach, gdzie planujemy stopniowo spędzać coraz więcej czasu.


2. Wiedza na temat życia

Moje osobiste szczęście na pewno nie jest przypadkiem.  Jest ono wynikiem świadomej nad tym pracy.  Praca ta okazała się skuteczna dzięki pewnej, zdobywanej w ciągu wielu lat, wiedzy.  W jaki sposób żyć, aby mieć poczucie spełnienia i szczęścia?  Wiedzę na temat mądrego życia zebrałem pod hasłem System TeTa i przekazuję w książkach oraz na kursach i spotkaniach.  Jest to - krótko mówiąc - zbiór metod postępowania i technik działania umożliwiających lepsze życie.

Model Systemu TeTa oparty jest na siedmiu ogniwach.  Są nimi: zrozumienie, siła, odporność, celowość, skuteczność, oraz autorytet - wszystkie połączone ze sobą radością.  Programowanie własnego rozwoju polega na rozwijaniu tych składników w swoim życiu.  Świadome koncentrowanie się na umacnianiu siedmiu ogniw Systemu TeTa prowadzi do podnoszenia jakości życia i wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie.

Nie twierdzę, że życie jest łatwe, ale z tą wiedzą staje się o wiele prostsze!


3. Klucz do szczęśliwego życia

Jak to się dzieje, że tylko tak niewielu ludzi wydaje się być szczęśliwych?  Jeszcze mniej osób ma ochotę dzielić się tym szczęściem z innymi (za wyjątkiem natrętnych deklaracji słownych).  Kluczem do szczęśliwego życia jest samouznanie.  Jest to jedno z najciekawszych odkryć psychologii dwudziestego wieku.  Wysoko rozwinięte samouznanie - o dziwo - prowadzi do skutecznego współdziałania.  Poznanie i zrozumienie tego zjawiska zajęło mi wiele lat, ale korzyści jakie odnoszę z tego powodu we własnym życiu są warte tego wysiłku.  Zrozumiałem też, że dzielenie się tą wiedzą z innymi stwarza sytuację wygranej dla wszystkich zainteresowanych.  W ten sposób można, całkiem realnie wpływać na zmienianie świata na lepszy.  Na pewno nie od razu doskonały, ale chociaż odrobinę logiczniejszy, sprawiedliwszy i przyjemniejszy.

W prawidłowo funkcjonującym społeczeństwie każdy człowiek działa na prawach współautora.  Powodzenie całego społeczeństwa zależy od poszczególnych ludzi.  To oni muszą zająć należne im miejsca w społeczeństwie.  To co się dzieje w danym kraju jest wypadkową przekonań i sposobów postępowania poszczególnych ludzi.  Zarówno wspaniałe odkrycia naukowe i wynalazki techniczne, które służą ludzkości, jak i oszustwa i afery dochodzące do najwyższych szczebli państwowych - są wynikiem sposobu myślenia obywateli danego kraju.

Jeśli chcemy, aby Polska rosła w siłę i stawała się krajem z którego można być dumnym, musimy zacząć od siebie.  To poglądy pojedynczych ludzi i ich sposób patrzenia na świat decydują o losie kraju.  Jesteśmy wszyscy  współautorami tego co się dzieje w Polsce i na świecie.  Dlatego tak ważne jest rozpowszechnianie wiedzy na temat nas samych, wiedzy o tym kim jesteśmy, jak działamy, jakie drzemią w nas fantastyczne możliwości i jak możemy je z siebie wyzwolić.  W każdym z nas siedzi uśpiony dżinn, trzeba go tylko umieć wydobyć.  Jak w historii o lampie Alladyna, trzeba umieć potrzeć odpowiednie miejsce.

Tym magicznym miejscem jest samouznanie (zwane też poczuciem własnej wartości).  Pojęcie to pojawiło się w psychologii stosunkowo niedawno.  W języku i kulturze polskiej jest tak obce, że wzbudza często negatywne reakcje i jest błędnie interpretowane.

Samouznanie jest zasadniczą siłą motywującą do działania.  Autentyczne samouznanie oparte jest na tym jak postępujemy, a nie na tym, co mówimy (sobie i innym).


4. Konieczność edukacji

Samouznanie nie jest wrodzone i aby je rozwijać, trzeba dobrze zrozumieć to zjawisko.  Stąd konieczność edukacji i potrzeba szerzenia wiedzy na ten temat.  W miarę coraz lepszego rozumienia zjawiska samouznania i wynikających z niego konsekwencji społecznych, konieczność powszechnej edukacji w tej dziedzinie staje się oczywista dla myślących ludzi.

Jeśli porównać naukę samouznania do, na przykład, nauki jazdy na nartach, można zauważyć ciekawą analogię: jeśli mamy złe nawyki dotyczące budowania fałszywego samouznania, to (podobnie jak w wypadku złych nawyków przy jeździe na nartach) dodatkową trudnością jest konieczność oduczenia się ich.

Potrzebne są kursy popularyzujące wiedzę na temat samouznania, które inspirowałyby do odnajdywania indywidualnych, czasem głęboko ukrytych, możliwości.  Odkrywanie i uruchamianie swojego potencjału powinno wynikać z wiedzy na temat samorealizacji, technik skutecznego działania i wywierania wpływu.

Można (i trzeba) uczyć jak być produktywnym i szczęśliwym.  Jak, bez poczucia winy, egzekwować swoją wolność.  Jak realizować marzenia, pokonywać stres, rozwiązywać problemy zawodowe i osobiste.  Potrzebna jest, zebrana w zwięzłym modelu, wiedza o sobie, swoich emocjach, świadomości i podświadomości.  Ważne, aby zrozumieć jak to wszystko jest powiązane z hierarchią potrzeb człowieka i samouznaniem.  Potrzebny jest także zbiór praktycznych technik stawiania celów i skutecznego ich osiągania.


5. Kursy Systemu TeTa

Jednym ze sposobów popularyzowania wiedzy na temat samouznania są kursy Systemu TeTa, zaprojektowane jako inspiracja do odkrywania własnych wartości, talentów i możliwości.  Są one okazją do konfrontacji rzeczywistości z własnymi marzeniami i planami.  Często, przytłoczeni szarością i beznadziejnością codziennych zmagań z otoczeniem, ignorujemy swoje marzenia i powoli rozstajemy się z ideałami.  Życie płynie nieubłaganie i nie można pozwolić, aby rozpłynęło się w drobnych utarczkach z codziennością.

Kursy Systemu TeTa zacząłem tworzyć w 1990 roku.  Od 1992 roku prowadzę je w Polsce średnio raz do roku.  Ostatnio kursy prowadzone są również przez grupę przeszkolonych przeze mnie trenerów.

Odbycie kursu wyraźnie uświadamia, że własnego spełnienia i samorealizacji nie wolno odkładać na później.  Pokazują one również, jak można skutecznie przejąć kontrolę nad wszystkimi aspektami swojego życia (z teściową, złym szefem i trudną sytuacją geopolityczną włącznie).

Trzeba koniecznie od czasu do czasu zatrzymać się i pomyśleć o sobie tak, jak by pomyślał o nas nasz najlepszy przyjaciel.  Temu służą kursy, udział w których można sobie wyobrazić jako prezent od przyjaciela.  Przyjaciela, który nie kupuje nam w prezencie świecidełek i nie karmi pustymi słowami pocieszenia kiedy przygniatają nas problemy, ale oferuje sprawdzoną metodę ich rozwiązania.  Ten przyjaciel daje nam do ręki uniwersalne narzędzie, dzięki któremu możemy otrzymać konkretne odpowiedzi na dwa podstawowe pytania.

Pierwsze z tych pytań to: Co możemy zmienić tu i teraz, aby lepiej, szczęśliwiej, wygodniej, bardziej produktywnie i z większym zadowoleniem żyć?

Drugie pytanie: Jak najskuteczniej dzielić się swoim szczęściem, prawością i mądrymi decyzjami z najbliższymi osobami, dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi i wszystkimi innymi?

Udział w kursach owocuje zawsze większą miłością i mądrzejszym traktowaniem dzieci oraz osób najbliższych naszemu sercu.


6. Konieczność autentyczności

Życie, mimo wielu obiektywnych przeciwności, może być radosne.  Nie można jednak, na dłuższą metę, zmienić swojego zadowolenia życiowego żadnymi sztuczkami.  Jedyna skuteczna metoda oparta jest na zrozumieniu koncepcji własnego JA i zjawiska samouznania.  Podnoszenie samouznania nie polega, jak się często mylnie uważa, na wysyłaniu sobie całusów do lustra i powtarzaniu banalnych sloganów.  Samouznanie oparte jest na autentycznym rozwoju i na doskonaleniu swoich umiejętności i możliwości.  Do tego z kolei potrzebne jest uwolnienie się od samoograniczających nawyków poparte zdyscyplinowaną i systematyczną pracą.  Kolosalne znaczenie w budowaniu samouznania mają również: celowość, odpowiedzialność i prawość.

Kursy Systemu TeTa są niezapomnianym przeżyciem, pełne pobudzających do myślenia ćwiczeń.  Wszystkie zaprojektowane są jako inspirujące przeżycie otwierające drogę do większego zadowolenia i entuzjazmu życiowego, który jest jedną z bardziej widocznych cech człowieka sukcesu. Materiał kursów jest systematycznie uaktualniany i oparty na najnowszych opracowaniach w tej dziedzinie.  Zajęcia prowadzone są zawsze w atmosferze ciepła, otwartości i szacunku dla indywidualności uczestników.  Przekazywana wiedza połączona jest z autentycznymi przykładami z życia prowadzącego i podawana z humorem.


7. Kluby Ludzi Sukcesu

Od 1992 roku istnieją Kluby Ludzi Sukcesu im. Małego Tadzia zaprojektowane przeze mnie jako miejsce, gdzie można zdobywać i utrwalać wiedzę Systemu TeTa.  Kluby pozwalają nauczyć się lepiej funkcjonować w społeczeństwie, skuteczniej wywierać wpływ na swoje otoczenie i szczęśliwiej żyć.  Każdy z uczestników może tam systematycznie rozwijać samouznanie i wyzwalać własną inicjatywę i twórczość.  Każdy pracuje nad sobą w stworzonym przez Klub klimacie bezpieczeństwa, uczciwości, prawości i szacunku dla unikalnej tożsamości każdego uczestnika.

Sposób funkcjonowania klubów opisałem szerzej w książce pt. "TY to masz i rozwijaj", której treść od niedawna jest w całości dostępna bezpłatnie w formie elektronicznej na stronach teta.ai.

Zgodnie z założeniami, Klub Ludzi Sukcesu ma spełniać następujące zadania:

1) Rozwijać umiejętność stawiania i osiągania celów.

2) Umożliwiać ćwiczenie asertywności.

3) Kształcić zdolności niezbędne w zarządzaniu, takie jak:

	 - efektywna komunikacja,
	 - racjonalne gospodarowanie czasem,
	 - umiejętność publicznego występowania,
	 - doskonalenie możliwości językowych,
	 - konstruktywna ocena innych,
	 - stwarzanie pozytywnego klimatu twórczego.

4) Stymulować do zwiększenia poziomu świadomości w życiu.

5) Uczyć odpowiedzialności za swoje życie i osiągnięcia.

6) Służyć radą i pomocą w realizacji celów.

7) Umożliwiać nawiązywanie kontaktów z osobami o podobnych poglądach i celach.

8) Uczyć tolerancji.

Do Klubu mogą należeć bardzo różne osoby, np. prowadzące własne przedsiębiorstwa i zatrudnione na stanowiskach kierowniczych, gdzie wymagana jest inicjatywa i pomysłowość.  Mogą także należeć osoby, które są na etapie przełamywania pierwszej nieśmiałości publicznego występowania.  Klub jest również dobrym źródłem inspiracji dla osób zagubionych w życiu i poszukujących sensu istnienia.  Dla wszystkich jest okazją do rozwoju osobistego i polepszenia jakości swojego życia. 


8. Potrzeba liderów

Sens działania na rzecz rozwoju osobowości nie może opierać się tylko na kursach i teorii - musi być poparty działaniem i autentycznym zmienianiem swojego życia na lepsze.  Kluby nie są zaprojektowane jako jeszcze jedno miejsce gdzie można się spotkać i pogadać, ale jako opoka, na której można budować swoje życie i liczyć na przyjazny doping ludzi podobnie myślących.  Tam należy szukać wsparcia w pokonywaniu pojawiających się trudności - od własnego zwątpienia poczynając.  Tam należy oczekiwać mądrej rady i inspiracji.

Po dziesięciu latach obserwowania zjawisk, jakie wystąpiły w klubach w różnych miastach, jako autor koncepcji tych klubów, podjąłem wyzwanie założenia sieci 1000 takich klubów w Polsce.  Kluczem do sukcesu tej organizacji są dobrzy liderzy: przede wszystkim solidni, uczciwi, posiadający wizję swojego przywództwa i miejsca na świecie.  Tym ludziom postanowiłem przede wszystkim poświęcić najwięcej energii w szkoleniach.  Na nich najbardziej liczę przy rozpowszechnianiu wiedzy Systemu TeTa.


9. Zaproszenie do współpracy

Hasło 1000K zacząłem realizować od tygodniowego kursu trenerów w Bolesławcu w 2002 roku.  W roku 2003 będę prowadził w październiku dwa etapy treningu w Bieszczadach:
http://teta.ai/polska/kursy/oferta/liderzy.html

Zapraszam liderów i współtwórców sieci klubów do wieloletniej współpracy. Stwarzam dla Was możliwość ukończenia kursów liderów praktycznie za darmo!

Chcę, aby Kluby Ludzi Sukcesu trysnęły życiem i rozwinęły się na dużą skalę.  Chcę aby stały się miejscem, gdzie można zarazić się entuzjazmem, konstruktywnym myśleniem, uczciwością i prawością.  Chcę, aby tam można było znaleźć inspirację do realizacji swoich marzeń i celów.  Chcę, aby kluby pozwalały opanować podstawowe umiejętności techniczne człowieka sukcesu: nauczyć się sprawnie prezentować swoje przemyślenia i logicznie argumentować, przemawiać publicznie, posługiwać internetem, porozumiewać innymi językami (szczególnie angielskim), a także doskonale komunikować w rodzinie i w pracy.  Kluby to także miejsce, gdzie można rozwijać swoje zdolności organizacyjne i przywódcze.

Każdy sam wyznacza sobie rolę w tym przedsięwzięciu: od obserwatora, poprzez sympatyka i popularyzatora do przywódcy na wysokim poziomie.  Zapraszam do przygody z własnym JA.  Nie ma lepszej metody spędzenia tego krótkiego życia niż poznawanie siebie i osiąganie coraz wyższych poziomów samorealizacji.

W jakiej roli widzisz siebie w tym przedsięwzięciu?


10. Prezent dla siebie

Jeśli nie czujesz powołania do roli lidera w przedsięwzięciu 1000K, zapraszam Cię do zajęcia się chociaż sobą i swoim szczęściem.  Zrób sobie prezent udziałem w którymś z kursów:
http://teta.ai/polska/kursy/

Na początek polecam "ABC sukcesu"
http://teta.ai/polska/kursy/oferta/sys.html
oraz "Laboratorium sukcesu".
http://teta.ai/polska/kursy/oferta/lab.html

Jeśli chcesz sobie zrobić naprawdę ładny prezent, weź udział w kursie dla liderów w Bieszczadach.  Trening jest tak zaprojektowany, że możesz go odbyć bez żadnych zobowiązań, tylko dla siebie.  Możesz tę wiedzę wykorzystać do lepszego zorganizowania sobie swojego życia, lepiej i mądrzej zorganizować związek z partnerem, poprawić układy w pracy, itp.

Jeśli model Systemu TeTa będzie Ci odpowiadał, sam fakt, że będziesz go stosował w życiu będzie dla nas sytuacją "win-win" czyli obustronną wygraną: Tobie będzie lepiej, a ja będę miał Twoje poparcie dla idei, która jest moją misją życiową.

Kursy są jak kąpiel: nie można raz się wykąpać i powiedzieć, że już więcej nie trzeba.  Kursy, na każdym poziomie rozwoju, są inspiracją do wprowadzania coraz odważniejszych zmian w swoim życiu.


11. W roli obserwatora

Jeśli jesteś sceptyczny zacznij od roli obserwatora.  Zapraszam Cię do przeczytania moich książek, do udziału w dyskusyjnych grupach internetowych i czatach oraz do odwiedzania Klubów Ludzi Sukcesu.

Książki są rozprowadzane przez Wydawnictwo Ravi w Łodzi:
http://www.ravi.com.pl

Można je też zamówić w internecie:
http://www.dobreksiazki.pl

1) JA. Wszystkim, którzy urodzili się bez instrukcji użycia.
http://teta.ai/polska/ja/

2) TY - to masz i rozwijaj.  Wszystkim, którzy wierzą że mogą.
http://teta.ai/polska/kki/ty/
Nakład jest wyczerpany, ale całą treść można za darmo ściągnąć ze strony:
http://teta.ai/polska/kls/

3) MY, czyli jak być razem.  Dla tych, którzy lubią się kochać.
http://teta.ai/polska/kki/my/

4) Elementarz życia.  Dla małych większych i bardzo dużych.
http://teta.ai/polska/kki/ele/

Więcej o internetowych grupach dyskusyjnych znajdziesz na:
http://teta.ai/polska/grupy/naszegrupy.html

Jak wziąć udział w naszych czatach internetowych znajdziesz na:
http://teta.ai/czat/

Więcej o Klubach Ludzi Sukcesu dowiesz się na:
http://teta.ai/polska/kls/


12. Masz jedno życie

Tak czy inaczej nie trać czasu.  Niezależnie od Twojej wiary, TO życie masz tylko jedno.  Zasługujesz na to, żeby było ono najwspanialsze z możliwych.  Tylko Ty możesz je zmienić na lepsze.  Mimo, że jeszcze ciągle nie jest to objęte programem szkolnym, wiedza na temat szczęśliwego i spełnionego życia istnieje i warto ją zdobywać!  Warto zmieniać swoje życie na lepsze i warto wpływać na swoje otoczenie.  I tak nic lepszego nie mamy do roboty, jak zmieniać ten świat na lepsze!

Powodzenia.

Tadeusz Niwiński
Vancouver 2003-09-03

Copyright: Jeśli masz ochotę przesłać ten list swoim przyjaciołom, nie krępuj się, ale proszę o przesłanie go w całości, łącznie z tym zdaniem.


