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Wstęp

 

Od zawsze pasjonowała mnie ludzka psychika traktuje to

jak nieodkryty, tajemniczy ląd. Jestem osobą, która patrzy

w głąb duszy człowieka i stara się zrozumieć wszystkie

zachowania i sytuacje. W niniejszej pracy chcę przedstawić

najważniejsze zagadnienia z zakresu psychologii. Nie jestem

zawodowym terapeutą, swoją wiedzę opieram głównie na

własnych obserwacjach z różnych sytuacji życiowych.
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Moje pozostałe książki:

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4935672/29-aspektow-

zycia-spojrzenie-mlodej-kobiety

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4922672/wprost-przed-

siebie-zbior-opowiadan-i-autorefleksji

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4935672/29-aspektow-zycia-spojrzenie-mlodej-kobiety
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4922672/wprost-przed-siebie-zbior-opowiadan-i-autorefleksji
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4922672/wprost-przed-siebie-zbior-opowiadan-i-autorefleksji
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