Le a kalappal
(Törpapa, 2011.04.30 23:06)
Tetszik a z írás. Nyilván ezt sem, és mást sem szabad betű szerint elfogadni, ám a gondolatvezetés
újszerű és logikai alapokon nyugszik, ezért meg kell próbálni megemészteni.
Az ember elméje mindig eltaszítja magától a szokatlan, ezt megelőzendő az akarattal lehet
kényszeríteni magunkat arra, hogy annak a megismerését is felvegyük a feladatok közé, ami elsőre nem
akaródzik.
Gratulálok a szerzőnek, én még emésztem.

Re: Le a kalappal
(Őszkatona, 2011.05.03 16:47)
Kedves Törpapa,
Köszönöm kedves szavaidat; örülök hogy tetszett; remélem visszanyered  vagy hogy máris
visszanyerted  azt a (jelentős) lelki, szellemi erőt amit belefektettél mondanivalóm elolvasásába,
értelmezésébe.
Habár semmi újat nem alkottam  mondjuk, a példákon kívül , lehet hogy ez sokak számára mind,
vagy nagy részben, újszerű. Pedig maguk a gondolatok elég régiek; ittott mások leírásaiban is
egyenként rájuk ismerünk; de, sajnos, (tudtommal) mindig valamilyen egyedi, szakosított tantétel
mélyén vannak elrejtve, egybefonva a megadott szaktudomány többi különlegességeivel (pl.
hadtudomány). Ami szerintem hiányzott, az a különböző szakmák keretein belül rendszeresen
alkalmazott egyedi, mondhatjuk a megadott "szakgondolkodást" megalapozó de mégis általános
alapelvek megtalálása  és érvényesítése , melyek minden vállalkozásra alkalmasak. Ez a munka is már
a múltba sorolható. Évtizedekkel ezelőtt még írogattam ilyesmiről  az ebben a sorozatban megjelentett
többi témával együtt , de bevallom, ez volt az első mérkőzésem evvel a témával magyarul. Remélem,
hogy valaki majd ezt is egyszer sokkal érthetőbben újraírja.

Csak hogy tisztázzam...
(Őszkatona, 2011.03.18 17:33)
Itt a "vállalkozás" főnév alatt minden "vállalkozik" igével kifejezett cselekvést értek (nem valami
kereskedelmi, közgazdasági, társadalmi, stb. tevékenységre leszűkített cselekvést).
"Vállalkozik: Vállalja valamely többékevésbé nehéz, kockázatos vagy komoly megfontolást kívánó
föladat, munka elvégzését, lebonyolítását, valamely szerep betöltését; elszánja eltökéli magát valamire".

Ez a hozzászólás is egy vállalkozás; elolvasása is; elbírálása is; stb.

Kedves Őszkatona!
(sound, 2011.03.17 20:16)
Ó, ó!
Ezt, még egy párszor át kell olvassam. Nagyon velős, nagyon.
Köszönöm, addig is, míg szóhoz, illetve önálló gondolathoz jutok az írottaktól.
Ez tényleg valami sokkal terjedelmesebb műnek a nagyon sűrített változata...

Helyesbítés
(Őszkatona, 2011.03.04 15:48)
Bocs, belegabalyodtam a szerkesztésbe. Az utolsó 3 bekezdés nem volt azonos a PDF aktában
olvasható bekezdésekkel. Helyesbítés 20110304 15:30kor.

Elolvastam
(sound, 2011.03.04 14:27)
Elolvastam, de még várok, mert nincs befejezve a gondolatsor.
Most hallottam a lányomtól, hogy a filozófia tanszéken van egy "coach" nevű csoportképzés
jövendőbeli vállalkozók részére.
Valami hasonló dolog, mint amivel itt most foglalkozunk. Mondjuk főleg Te, kedves Őszkatona, mi
pedig diákoskodunk alattad.
Köszönöm, és várom a további részt.

