
 

 

 

PSYCHOLOGICZNY KOKTAIL NA LEPSZE „TRAWIENIE” ŻYCIA 
(PSYKOT) 

TEMATY WYKŁADÓW - Semestr jesienny 2015  

1. Intelekt i sukces, czyli dlaczego brak korelacji miedzy wysokim IQ a osiągnięciami życiowymi 
• Co ukazuje pojęcie „wartości granicznej” IQ i Testu Rozbieżności przy ocenie wpływu 

inteligencji na powodzenie życiowe (wyniki badań prof. Cambridge Univ. Liama Hudsona) 
• Dlaczego „Termity” nie stały się elitą intelektualną Ameryki – Badania prof. Univ. Stanford 

Levisa Termana grupy utalentowanych 1470 dzieci „geniuszy” w okresie następnych 35 lat  
• Dlaczego Oppenheimer (konstruktor bomby atomowej) chciał zabić swojego promotora w 

Cambridge – jak inteligencja przegrywa z umysłem praktycznym i energetyczną osobowością 
 

2. Niuanse wpływu ludzi na siebie, czyli sekrety Coachingu wzajemnie rozwijającego 
• Na czym polega Wielka Piątka Umiejętności Coachingowych 
• Arena, Punkt ślepy, Fasada i Nieznane, czyli Okno Johari 
• Narzędzia coachingu i iskra indywidualności Coacha 

 
3. Nieprzewidywalne oblicza świata, czyli Efekt Czarnego Łabędzia 

• Na czym polega efekt nieprzewidzianego Czarnego Łabędzia wg Nassima N.Taleba 
• Z czego wynika nasza ślepota na Czarne Łabędzie 
• Miłość do pewności w Przeciętnostanie i zarządzanie ryzykiem w Ekstremistanie 

 
4. Czy możliwa jest uczciwość w biznesie, czyli subiektywne wymiary poczucia sprawiedliwości  

• Dlaczego przyzwoite życie zgodnie z normami zwiększa poczucie szczęśliwości? 
• Dlaczego poczucie sprawiedliwości jest często ważniejsze od motywacji ekonomicznych? 
• Dlaczego karanie innych sprawia nam przyjemność? 

 
5. Czy jesteś borderline, czyli o emocjonalnych zaburzeniach osobowości z pogranicza 

• Dlaczego Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne w swym podręczniku klasyfikacji 
zaburzeń psychicznych (DSM) nie uwzględniło zaburzeń osobowości typu borderline? 

• Przejawy zaburzonej osobowości, czyli symptomy których wiele wokół nas 
• Jak żyć z osobą borderline? 

 
6. Ile masz z monogamicznego nornika preriowego, czyli o kryzysie przywiązania i zaufania do ludzi 

• Na czym polega neurobiologiczne podejście do moralności? 
• Czy monogamia jest naturalną potrzebą człowieka - Rola substancji OXT w przywiązaniu i 

wierności u ludzi i zwierząt 
• Pięć podstawowych intuicji (emocji) warunkujących moralność i zaufanie w relacjach między 

ludźmi 



 
7. „Odkrywaj Piętę Achillesową każdego człowieka”, czyli Miraże władzy, wpływu i współczesnej 

manipulacji 
• Wszyscy ludzie wielbią jakiegoś bożka, czyli 48 Praw Władzy Roberta Greena 
• Dlaczego znajomość dziecięcych potrzeb drugiego człowieka daje dostęp do słabości tej 

osoby 
• Kolejne wyzwanie XXI wieku - Czy można i w jaki sposób bronić się przed władczymi 

manipulatorami w korporacjach i wokół nas 
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