


Laura Wisiewicz

 

 

29 aspektów życia. 

Spojrzenie młodej kobiety

 

Wydawnictwo Psychoskok

Konin 2020

Wersja Demonstracyjna



Laura Wisiewicz

„29 aspektów życia.

Spojrzenie młodej kobiety”

 

Copyright © by Laura Wisiewicz, 2020

Copyright © by Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o. 2020

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej

publikacji nie

 może być reprodukowana, powielana i udostępniana w 

jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody wydawcy.

Redaktor prowadząca: Renata Grześkowiak

Projekt okładki: Kamil Skitek

Korekta: "Dobry Duszek", Robert Olejnik

Skład epub, mobi i pdf: Kamil Skitek

ISBN: 978-83-8119-727-4

 

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.

ul. Spółdzielców 3, pok. 325, 62-510 Konin

tel. (63) 242 02 02, kom. 695-943-706

http://www.psychoskok.pl/

http://wydawnictwo.psychoskok.pl/

e-mail:wydawnictwo@psychoskok.pl

3

http://www.psychoskok.pl/
http://wydawnictwo.psychoskok.pl/
mailto:wydawnictwo@psychoskok.pl


Spis treści:
Wstęp ................................................................................8
1. Małżeństwo – decyzja i wysiłek na całe życie ...........9
2. Problemy młodzieży – stereotypowe myślenie.......10
3. Wyjdź z więzienia toksycznych relacji – poczuj
zew wolności!.................................................................10
4. Związek jest jak kwiat – niepielęgnowany, prędzej
czy później uschnie .......................................................11

DRODZY MĘŻCZYŹNI!.......................................................12
5. Aborcja w dwóch kontekstach .................................12

5.1. Aborcja w kontekście prawa do życia...........................12
5.2. Aborcja w kontekście osób niepełnosprawnych ...........13

6. Niepełnosprawność ...................................................14
6.1. Niepełnosprawność fizyczna jako część życia .............14
6.2. Prawa osób niepełnosprawnych...................................15
6.3. Niepełnosprawność – odbiór społeczny .......................15

7. Każdy człowiek bądź sytuacja mają swój
określony cel ..................................................................16
8. Młodzież w dobie mediów społecznościowych ......17

DZIEWCZYNO! ...................................................................18
9. Żebyś był w pełni odpowiedzialny, najpierw
musisz dojrzeć ...............................................................18
10. Iluzja życia idealnego ..............................................19
11. Udawanie kogoś innego jako modny trik
naszych czasów .............................................................19
12. Nie rzucaj słów na wiatr ..........................................20
13. Każde Twoje słowo lub czyn ma ogromny wpływ
na Twoje otoczenie!.......................................................21
14. Szczęście ..................................................................22

14.1. Szczęście zawarte w dobrej komunikacji ...................22
14.2. Szczęście tkwi w prostocie .........................................22

15. Nigdy nie poddawaj się zbyt łatwo!........................23
15.1. Dążenie do celu..........................................................23
15.2. Relacje........................................................................24

4



16. Decyzje......................................................................25
17. Wybory na całe życie...............................................26
18. Negatywne sytuacje jako dobry nauczyciel ..........27
19. Wypijmy toast za kobiety, które pomimo
gorzkich chwil ................................................................27
w życiu, włożyły wiele serca i miłości..........................27
w wychowanie swoich dzieci!.......................................28
20. Jeżeli chcesz, aby Cię szanowano, najpierw
zacznij szanować samego siebie! ................................28
21. Przyjaźń – nie ilość, tylko jakość! ..........................29
22. Nie pozwól, aby ktoś deptał twoje marzenia .........30
23. Realizuj siebie, ale tylko na miarę swoich
możliwości......................................................................30
24. „Mamo, nie chcę być lekarzem…” – „Będziesz!”
Czyli o niespełnionej ambicji ........................................31

DRODZY RODZICE! ...........................................................32
25. Powiedz, co czujesz! Jeśli nie możesz, wyraź to
w inny sposób!...............................................................32

25.1. Miłość. ........................................................................33
Jak wielką sztuką jest kochać?............................................33
25.2. „To nie tak, jak myślisz, to nie miało żadnego
znaczenia”. ..........................................................................34
Klasyczne odwracanie kota ogonem ...................................34
25.3. Mowa nienawiści w tym trudnym dla nas czasie ........36

26. Wybaczanie nie jest równoznaczne z
zapomnieniem ................................................................36
27. Nie jesteś i nie będziesz doskonały! ......................37
28. Jeżeli mężczyzna chce udowodnić swoją
męskość..........................................................................38
poprzez maltretowanie kobiety, która go pokochała,.38
świadczy to o tym, jakim jest kretynem!......................38

KOBIETO!............................................................................39
29. Jedyną osobą, którą możesz zmienić, jesteś Ty

5



sam!.................................................................................39
Podziękowania! ..............................................................41

6



Książkę dedykuję mojemu wspaniałemu przyjacielowi. 

Dziękuję Ci za niesamowitą cierpliwość do mnie, za to, że
wytrzymałeś w przyjaźni ze mną tyle lat. 

Pokazałeś mi, że warto wierzyć w siebie i nie należy się
poddawać bez walki, dawałeś mi nadzieję i siłę na gorsze dni. 

Dzięki Tobie dzisiaj jestem w tym miejscu. 

Jestem wdzięczna losowi za to, że postawił na mojej drodze
właśnie Ciebie!
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Wstęp

Osoby, które mnie dobrze znają, wiedzą, że bardzo

pasjonuje mnie ludzka psychika i zachowania. W moim

otoczeniu uchodzę za cichego obserwatora życia.

W niniejszej książce chcę przedstawić swoje poglądy na

życie w 29 wybranych aspektach.

Mam nadzieję, że będą dla Was pomocne w codziennym

życiu.
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1. Małżeństwo – decyzja i wysiłek na całe

życie

Być może jestem staroświecka, ponieważ traktuję

małżeństwo jako oddanie się sobie dwojga ludzi na całe

życie. Myślę, że wielu z Was chciałoby być całe życie

z osobą, którą kocha z całego serca. Często jednak

w związek małżeński wstępują ludzie bardzo młodzi,

niedojrzali, którzy być może nie do końca pojęli znaczenie

tego słowa, a do zawarcia małżeństwa pchnęły ich różne

inne powody. Co się okazuje później? Młodzi ludzie często

stwierdzają, że tkwią w tym związku na siłę i gdy tylko

pojawi się mały problem, postanawiają się rozwieść.

Zapewne nie mieli świadomości, że na małżeństwo nie da

się patrzeć tylko przez różowe okulary, to nie tylko

wspaniałe chwile. 

Małżeństwo to także wspólne troski i problemy, to

niekiedy brak pieniędzy, lepsze i gorsze dni. To trwanie przy

drugiej osobie w dobrych i złych momentach, a nie tylko

wtedy, kiedy jest miło i kolorowo. To dbanie o siebie

nawzajem i wysiłek na całe życie.
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2. Problemy młodzieży – stereotypowe

myślenie

W dzisiejszych czasach ludzie często bagatelizują

problemy nastolatków, stwierdzając, że taki problem to nie

problem, a młody człowiek nie ma się czym przejmować, bo

przecież nie pracuje, a tylko i wyłącznie się uczy. Wszystko

ma zapewnione i zawsze dostaje to, czego chce, więc

w takim razie o co może mu chodzić? Otóż diabeł tkwi

w szczegółach… Być może taki nastolatek nie dostaje

dostatecznie dużo miłości, uwagi, wsparcia od bliskich,

a właśnie tego potrzebuje? Denerwują mnie ludzie, którzy

myślą, że prezencikami i wyjazdami zrekompensują

swojemu dorastającemu dziecku brak czasu, bo za bardzo

skupili się na swojej karierze, a później budzą się z ręką

w nocniku, ponieważ okazało się, że ich dziecko ma

depresję. Wspinanie się po szczeblach kariery nie jest

najważniejsze. Najważniejsza jest rodzina. 

Jeśli zlekceważysz wołanie o pomoc swojego dziecka, to

bylebyś się nie obudził za późno! 
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Czy spotkałeś w swoim życiu osobę, która wysysała

z Ciebie całą energię? Czy po spotkaniu z taką osobą

czujesz się jeszcze gorzej? Możesz mieć do czynienia

z toksyczną relacją. Kiedy odpowiesz i przeanalizujesz sobie

wszystkie powyższe pytania, zastanów się, czy ta relacja,

w której tkwisz, nie jest tą toksyczną. Jeśli tak, wyrzuć ze

swojego życia tych, którzy spychają Cię w czarną otchłań

i obniżają Twoją samoocenę. Bez tych ludzi również sobie

poradzisz, jak zawsze.

4. Związek jest jak kwiat – niepielęgnowany,

prędzej czy później uschnie

Wielu ludzi będących długo w związku uważa, że skoro

już są razem tyle czasu, to nonsensem wydaje się

okazywanie uczuć czy dbanie o relacje. W tym przypadku

mamy do czynienia ze stereotypowym myśleniem, które dla

mnie jest kompletnie nie do przyjęcia. Faceci, którzy myślą,

że: „jeśli raz zdobyłem kobietę, to już nie muszę się

starać…”, są w ogromnym błędzie. My, kobiety, mamy swoje

pragnienia i potrzeby. Chcemy wspierającego, kochającego

partnera, który zaoferuje swoją pomoc w codziennych

czynnościach, a nie leżącego wiecznie zmęczonego Pana

i Władcę, który myśli, że znalazł sobie służącą i ma ona za

zadanie spełniać wszystkie jego zachcianki. 

3. Wyjdź z więzienia toksycznych relacji –

poczuj zew wolności!
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Jeśli myślisz, że kobieta będzie skakać koło Ciebie i się

z Tobą cackać, a Ty nie musisz nawet doceniać jej starań, to

potem nie dziw się, że ją straciłeś!
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