
Wywiad z Baptist de Pape - autorem książki 
"Siła serca"  

  

Wyjaśnij, czym jest „siła serca”. 

Siła serca jest niewyczerpanym źródłem miłości, mądrości i inteligencji, która jest w nas wszystkich i jest dla 

wszystkich dostępna. Znacznie przewyższa siłę i mądrość umysłu. Jest twoją prawdziwą tożsamością i 

autentyczną siłą. Jeśli jesteś z nią związany, siła serca pomoże ci odnaleźć twój prawdziwy cel i żyć pełnią życia. 

Zmieni twoje myślenie o pieniądzach, zdrowiu, związkach i sukcesie. 

Jaki jest główny przekaz twojej książki? 

Siła serca pokazuje, że najważniejszym nauczycielem i przewodnikiem jest twoje serce. Zabiera cię ono w podróż 

do odkrywania własnego ja i znajdowania własnego celu. Mam nadzieję, że zarówno książka, jak i film zainspirują 

wszystkich do odkrywania celu w życiu. 

Jakie były najcenniejsze poglądy na temat serca, którymi podzielili się z tobą współtwórcy? A które z nich były dla 

ciebie niespodziewane? 

Jeden z najbardziej pomocnych poglądów, jaki usłyszałem od współtwórcy, głosi, że najwyższa logika i jej 

zrozumienie pochodzi z serca. Twoje serce widzi twoje życie tak, jakby podążało ono biegiem rzeki – od źródła do 

morza – podczas gdy twój umysł nie jest w stanie zajrzeć za następny zakręt rzeki. Umysł nie połączy kropek 

patrząc naprzód, może to zrobić jedynie patrząc wstecz. Ale serce z jakiegoś powodu wie, że kropki z biegiem 

rzeki się połączą. Dlatego musisz ufać, że serce poprowadzi cię właściwą ścieżką. Jeśli naprawdę to zrozumiesz, 

będziesz miał zaufanie, żeby podążać za swoim sercem. 

Które z doświadczeń podczas przeprowadzania wywiadów z współtwórcami najbardziej zapadło ci w pamięci? 

Czułem się zaszczycony mogąc przeprowadzić wywiad ze zmarłą już Dr Mayą Angelou u niej w jej domu. 

Przebywanie w jej towarzystwie było niesamowitym doświadczeniem, którego nigdy nie zapomnę. Miała 

niesamowitą osobowość i umiejętność współczucia. Zawsze kierowała się sercem i zachęcała innych, żeby 

postępowali tak samo. Przyznała, że zgodziła się na wywiad, ponieważ uznała, że znalazła się w takim punkcie 

życia, w którym może dodawać ludziom odwagi, aby kierowali się sercem. Powiedziała również, że cały smutek, 

jakiego doświadczyła, zwiększył odporność jej duszy. „Nie powinieneś topić smutków, ale robić wszystko, żeby 

przywracać radość.” Po tych słowach zaśpiewała refren pięknej pieśni gospel, który wzmocnił jej słowa. Jej śpiew 

był zdecydowanie jedną z chwil, które uważam za najgodniejsze zapamiętania z wywiadów, które 

przeprowadzałem ze współtwórcami. 

Czego czytelnicy mogą się nauczyć z „Siły serca” i w jaki sposób może im pomóc? 

Siła serca zabiera nas w podróż ku samopoznaniu. Pokazuje, w jaki sposób przezwyciężać swoje ograniczenia i 
prezentuje fascynujące dowody na to, że serce jest czymś więcej niż tylko narządem, ponieważ posiada własną 
inteligencję, którą możesz nauczyć się wyczuwać, słyszeć i wykorzystywać w życiu, pracy i związkach. Lekcje, 
jakie dają najwięksi nauczyciele tego świata, zainspirują cię i pomogą ci znaleźć twoje ukryte talenty i dochodzić 
do najważniejszego dla ciebie celu w życiu. 
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Dziękujemy :-) 
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