… мої згадки про знайомство з Яковом Рогаліним на Кримській весні розвитку у 2012 році.
"Самоорганізація в світі, що трансформується: як забезпечити собі місце під сонцем?" Міжнародна
конференція у форматі відкритого простору 17-19 травня 2012 року в Ялті перевернули мої уявлення
про життя і про громадську діяльність зокрема. Той, хто конкретно "рубає" у філантропії, і реально
знає, як налаштувати на ДОБРОТУ якщо не все людство, то хоча б деяку його частину, відкриває
зовсім іншу систему координат, і відкритий простір на Кримському узбережжі у мирний час абсолютно ідеальне місце для засвоєння тих знань, які роздаровують абсолютно різні люди.
Мрачний Рогалін на перший погляд здається людиною, яка зовсім випадково опинилася серед
позитивно налаштованих однодумців. Але варто було послухати його перші слова, як попередня
думка різко змінюється на полярно протилежну. Без Якова Фрідріховича та Кримська весна була би
недосконалою і не зовсім зрозумілою. Ні, були там ще різні цікаві оратори і просто співрозмовники.
Але Рогалін зачарував своєю харизмою і вмінням заворожити будь-якого слухача. Це дійсно так: ідеї
ДОБРОТИ і необхідності постійно творити хоча б те, що вмієш задля допомоги нужденним ще й досі
не вівитрюються з моєї пам'яті.
Я не знаю, про що ще можна написати у своєму відгуку, але я точно усвідомлюю: такі як Рогалін
творять ДОБРО за будь-яких обставин, своїм прикладом вчать постійно і без зупинок бути просто
милосердними. Нестримний сакразм, легка іронія і доброзичливі зауваження як самому собі, так і
на рахунок співрозмовників - це саме ті уроки доброти, які не знайдеш у інших тренерів.
Дуже шкода, що не вдалося потрапити на авторські тренінги Маестро Рогаліна, але мрії не
покидають мене... Величезна вдячність долі за те, що подарувала мені можливість пізнати
Відкритий Простір Самоорганізації, і навчитися забезпечувати собі місце під сонцем. Дякую і Вам,
Якове Фрідріховичу, що закарбувалися у моїй пам'яті незвичним диваком з великим добрим
серцем.
Хай Господь береже Вас і Вашу родину від злоби й невігласів, дарує Вам Божу ласку і сприяння у
Ваших нескінченно добрих справах.
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