
Már több mint húsz éve annak, hogy kezembe 
került Dale Carnegie: Sikerkalauz 1 című 
könyve. Az alcíme anno ez volt: Hogyan szerezzünk 
barátokat, és hogyan bánjunk az emberekkel? Nem 
tudom, lehet-e frappánsabban ennél az alcímnél 
elmondani, hogy miről is szól ez a könyv, ami 
megváltoztatta a gondolkodásomat, de gyökerestől. 
Ez olyan, mint egy régi reklám: Sikerkalauz, a 
legtöbb, mi adható! Nálam itt kezdődik, és itt 
végződik a KÖNYV, az OLVASÁS!

Tegnapelőtt még a harmadik tippem vitán felül 
az a könyv lett volna, ami segített abban, hogy 
immár huszonöt éve szerelemben élhetek együtt a 
feleségemmel, Ritával. gary Chapman: A szerelem 
pszichológiája volt a címe, amikor először olvastam. 
Ma már így keresd: egymáSra hangolva. Ez 
az a könyv, ami életben tartja 
a szerelmet, a lángot, az életet. 
De tegnap egy rendezvényen 
megismertem egy embert, és utána 
elolvastam a könyvét: rakonCzay 
gábor (éS viktória): 
Tűzhangya. Miatta ez a három 
könyv az négy. Miről szól? Benne 

van minden, amit egy ember (kettő) megtehet – és amit nem. 
Ők mindezt megtették. Soha, senki előttük így nem! Átevezték 
az óceánt. Akaraterő, kitartás, célállítás, lemondás, eufória. 
Tegnaptól már soha nem leszek ugyanaz az ember, mint előtte. 
Köszönet érte Rakonczay Gábornak, ennek a végtelenül szerény, 
és egyben nagyszerű fiatalembernek. 

Akkor tudunk bánni az emberekkel, ha megismerjük 
magunkat. Ez az alapja annak, hogy megismerjünk 

másokat is. Ezért legyen a következő ajánlatom egy 
magyar szerzőpáros tollából: nyíri zoltán, haCkl 

kriSztián: SzemélyiSégkalauz. Ez a nagyszerű, 
humoros és tanulságos könyv négy személyiségtípusba 

– és azok keverékeibe – csoportosítja az embereket. 
Ezáltal jelentősen megkönnyíti a velük való bánásmódot, 

kommunikációt, szóval magát az életet. Remekmű!

halmi iStván ajánlja
Emlékszem, amikor először hallottam ezeket 
a mondatokat:
- olyan ember leszel, amilyen emberekkel veszed 
körül magad, és aMILyEn KÖnyVEKET OLVaSOL!
- Kulcsember az, aki… 4. pont: minden 
nap olvas legalább 15 percet.
- Ma Magyarországon átlagosan kevesebb, 
mint Egy könyvet olvas el egy ember ÉVEnTE!
hogy neked mit mondanak ezek a mondatok? nem 
tudom, talán olvasd el újra. Érted: OLVaSD EL!
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