
O autorze i o książkach

"Nowa książka Hermana Scherera wpisuje się w nurt przełomowych 
studiów  nad  "błędem  Kartezjusza":  zbyt  często  racjonalizujemy 
nieświadome,  automatyczne  wybory,  utykamy  w  stereotypach  i 
przeświadczeniach zamiast  obejmować świat  swoim rozumem,  w 
całej jego złożoności i roztropnie działać. Świetnie napisana, żywa 
prowokacja  do  konfrontacji  z  naszą  własną  nieracjonalnością, 
przyda  się  w  domu,  w  biznesie  i  życiu  społecznym".
Jacek Santorski  (źródło opisu: Gall 2013)

Hermann Scherer został wyróżniony 18 listopada 2012 tytułem Mówcy Roku 2012!
Ponad  2000  wykładów  poprowadzonych  przed  okrągłą  liczbą  500  tysięcy  słuchaczy,
42 książki tłumaczone na 18 języków, liczne założone firmy, które zawsze odnosiły sukces, ciągła  
działalność doradcza i ciągle nowe cele. Hermann Scherer jest bez wątpienia jedną z najbardziej  
innowacyjnych i odnoszących najwięcej sukcesów osobowości w branży  
prelegentów.
To pierwsza książka Hermanna Scherera przełożona na język polski. Na 
rodzimym  rynku  określana  jest  jako  światowej  klasy  bestseller!
W dniu premiery książka "Dzieci szczęścia" uplasowała się w księgarni 
Amazon na pierwszym miejscu! Nie tylko w kategorii sukces, praca i 
kariera,  business  i  kariera  etc.  -  lecz  na  pierwszym  miejscu  wśród 
wszystkich sprzedawanych książek! Pierwszy nakład został sprzedany 
jeszcze przed oficjalnym pojawieniem się na rynku. Po znalezieniu się 
na  liście  bestsellerów  tygodników "Stern"  oraz  "Der  Spiegel"  drugie 
wydanie rozeszło się błyskawicznie.

Krótko, moim zdaniem:

Dwie  bardzo  różne  książki  pana  H.Scherera.  Pierwsza  -  „Dzieci 
szczęścia”, to ciekawa inspiracja do przemyśleń dlaczego nie korzystamy ze swojego potencjału. To 
swobodny dialog z czytelnikami i to chyba podoba mi się najbardziej. Bez nawarstwiania akcji i z  
wieloma odnośnikami. Dla ludzi lubiących porządek i logiczną kolejność, pewnie trochę chaotyczna 
ale to chaos twórczy. 

Druga książka – „Myślenie jest  głupie”, mam wrażenie, powstała w wyniku ciekawych rozmów, 
przeszukiwania sieci, książek i artykułów. Dużo ciekawostek ale dla mnie brak wizji z pierwszej 
książki. Brak myśli przewodniej chociaż widać wyraźnie założenie, że nasz mózg nas oszukuje i  
warto wiedzieć kiedy 


