
Opinie na temat 7 Języków Życia™ 

 

Przyjaźnię się z z autorami programu 7 Języków Życia™ od lat i niezmiennie cechuje ich 
profesjonalizm oraz chęć niesienia pomocy małżeństwom, rodzinom, społecznościom. 7 
Języków Życia™ przynosi ogromną wiedzę i przełom w komunikacji międzyludzkiej! 

Freda Lindsay, współzałożycielka i prezes organizacji Chrystus dla Narodów 

 

Miejmy nadzieję, że wszyscy nauczymy się biegle mówić siedmioma Językami Życia. 
Prawdy i zasady, na których się opierają pomagają skierować relacje międzyludzkie na 
drogę miłości, pokoju, radości oraz jedności – która sprawia, że gdy ktoś zapłacze, sami 
poczujemy słony smak łez. 

Marcia i John Kendall, 700 Club, stacja CBN 

 

Dzięki uczestnictwu w warsztatach 7 Języków Życia™ wspólnie z żoną zrozumieliśmy 
różnice, jakie istnieją między naszymi córkami, ich mężami oraz nami samymi. 
Dostrzegliśmy jak każdy z nas jest wyjątkowy i że dokładnie takiego traktowania 
potrzebuje. Co więcej 7 Języków Życia™ wywarło ogromny pozytywny wpływ na moją 
pracę i relacje zawodowe. 

Randy Parker, wiceprezes Loggins Meat Company, Inc 

 

Używam 7 Języków Życia™ w pracy z młodzieżą i ich rodzinami. To niezwykłe, jak ten 
program pomaga im otworzyć się przede mną. Stosując go pozbywają się goryczy, są 
bardziej akceptujący i chętni pomagać innym. Dzięki Językom Życia™ zaczynają 
rozumieć, że różnice między nimi są powodem do dumy, a nie do wstydu; że każdy jest 
wyjątkowy, inny – i nie ma w tym nic złego. Teraz w tych sferach ich życia gdzie 
panowała przemoc, mrok i chaos, zagościło światło. 

Marjorie Slaten, pedagog szkolny 

 

W swojej pracy wśród mężczyzn widzę ogromną potrzebę otwartej i szczerej komunikacji, 
a program 7 Języków Życia™ daje mi do tego wspaniałe narzędzia. 

Jack King, prezes Faithful Men Ministries 



 

Szkolenie 7 Języków Życia™ to najlepsza inwestycja, jaką do tej pory podjęliśmy w 
naszym urzędzie w celu usprawnienia komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu i 
podniesienia efektywności pracy. Wszyscy pracownicy, członkowie rady, policjanci i 
strażacy – na czele z burmistrzem miasta otrzymaliśmy własny Profil Języków Życia™. 
Poznanie go pozwoliło nam udoskonalić komunikację, docenić różnice, jakie między nami 
istnieją i wykorzystać je ku dobremu! 

Donna Jenkins, Kierownik ds. personalnych w Urzędzie Miasta 

 

7 Języków Życia™ wzbogaci Twoje życie w każdej dziedzinie – w rodzinie, w szkole, w 
małżeństwie, w pracy. Pomimo prawie sześćdziesięcioletniego stażu małżeńskiego, 
obydwoje z żoną odkryliśmy nowe, piękne wymiary naszej relacji! 

Francis Galloway, emerytowany biznesmen 

 

Walcząc na wojnie w Wietnamie doskonale zrozumiałem, że dobra komunikacja i 
zrozumienie drugiej strony może zadecydować o życiu lub śmierci. 7 Języków Życia™ 
bez wątpienia posiada moc by uratować twoje życie, małżeństwo, dzieci, rodzinę oraz 
karierę zawodową. 

Herb Wheeler, emerytowany pilot i dowódca marynarki wojennej 

 

Języki Życia™ usprawniają komunikację interpersonalną, są skuteczne dla małżeństw, 
rodzin, biznesów... W swojej pracy korzystam z tego programu ucząc ludzi owocnej 
komunikacji, przez co zapobiegamy rozwodom. Śmiało polecam każdemu wykonanie 
Osobistego Profilu Języków Życia™. 

Keith Nelson, prawnik, adwokat prawa rodzinnego 

 

Osobisty Profil 7 Języków Życia™ pozwoli ci odkryć twój styl komunikowania się oraz 
wskaże zarówno silne strony, jak i słabości, do których jesteś dysponowany. Zrozumienie 
idei Języków Życia™ wnosi potencjał na usprawnienie twoich relacji z ludźmi – od 
członków rodziny, przez zwierzchników, po podwładnych. Kontakty z nimi staną się 
przyjemniejsze, a liczba nieporozumień i wynikających z nich komplikacji radykalnie się 
zmniejszy. 

Steven L. Schults, dr n. med.;  
Członek Zarządu Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrii i Neurologii 



 

Program 7 Języków Życia™ wraz z Osobistym Profilem stanowią profesjonalne 
narzędzia analizy stylów komunikacji oraz ich spektrum i natężenia. Osobisty Profil 
pozwala nie tylko dotrzeć do ludzi w każdym środowisku – od prywatnego, rodzinnego, 
po sfery zawodowe, biznesowe, lecz także ich zrozumieć. 

Dr Kris Chesky, profesor wykładowca uniwersytecki 

 

Niezwykle wnikliwa porcja wiedzy. Podczas analizy swojego Profilu KLLP™ nauczyłem 
się więcej na temat komunikacji, niż w całej mojej zawodowej karierze. Polecam każdemu 
profesjonaliście. 

Gordon Banks, emerytowany zawodnik NFL, absolwent Stanford University 

 
 

7 Języków Życia™ odbudowuje wiarę w zdrową i pomyślną komunikację między ludźmi. 
Jeśli tylko zastosujesz się do tych wskazówek, rozwiniesz się i poszerzysz swoje horyzonty 
tak, że sukces sam będzie cię gonił! 

Manny Hendrix, Konsultant ds. sportu,  
emerytowany zawodnik drużyny Dallas Cowboys 

 

Przeprowadzone w mojej komendzie szkolenie z zakresu komunikacji 7 Języków 
Życia™okazało się wielkim sukcesem. Nabytą podczas warsztatów wiedzę 
wykorzystujemy w terenie – do rozwiązywania problemów, utrzymania dyscypliny oraz w 
celu rozwoju zawodowego. Oczywiście nie można także pominąć ogromnego wpływu 7 
Języków Życia™ na efektywność naszej codziennej pracy w komendzie policji. 

David C. Miller, Komendant Główny Policji 

 

Program 7 Języków Życia™poprzez głęboki i przemyślany przekaz uczy czym jest 
prawdziwa komunikacja. Nie tylko skłoni cię do myślenia, lecz także do działania. 
Stosując wskazówki zawarte w tej lekturze na pewno wywrzesz pozytywny wpływ na 
swoją rodzinę, bliskich, współpracowników i miejsce pracy. 

John i Anna Gimenez, pracownicy sektora NGO 

 


