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Aby zyskac prawdziwe poczucie przynaleznosci, nie trzeba sie
zmieniac - trzeba byc soba.

Dopasowanie sie czy samotnosc?
Pragniemy byc czescia czegos wiekszego. Kiedy nie mamy poczucia

przynaleznosci do danej grupy spolecznej, kultury czy nawet
rodziny, czujemy sie samotni, slabi i skrzywdzeni. Dlatego czesto
stajemy przed trudnym wyborem - mozemy dopasowac sie lub
wybrac samotnosc. Doktor Brené Brown przekonuje, ze jest inna

droga - najwazniejsze to miec odwage przynalezec do samego siebie.
Udowadnia, ze nasza przynaleznosc bedzie prawdziwa tylko wtedy,

gdy my bedziemy autentyczni.
Kompromis czy konfrontacja?

Jesli zdecydujemy sie na walke o samoakceptacje bez ogladania sie
na to, co robia inni, wkroczymy na teren nieznany, pelen niejasnych i
nowych zasad. Bedziemy musieli skonfrontowac sie ze swiatem i
jego ideologiami. Brené Brown przedstawia na to sposob: cztery
praktyki, ktore - jesli wdrozysz je do swojego codziennego zycia -

pozwola ci wyrwac sie ze spolecznych ram i byc soba. Bez
dostosowywania sie, udawania czy podporzadkowywania sie innym

w imie poczucia bezpieczenstwa.



Szukanie przynaleznosci za wszelka cene czy tworzenie wlasnej
sciezki?

Brené Brown, autorka bestsellerow "New York Timesa", w tym
ksiazek Rosnac w sile i Z wielka odwaga, tym razem redefiniuje
badane od ponad 10 lat pojecie prawdziwej przynaleznosci i

pokazuje, ze poczucie przynaleznosci mozna osiagnac bez rezygnacji
ze swojej autentycznosci czy wolnosci. W charakterystyczny dla
siebie sposob Brown laczy badania, opowiesci i szczere wyznania,
ponownie nadajac ton debacie kulturowej i jednoczesnie precyzyjnie

wytyczajac sciezke do samoakceptacji.
Czlowiek jest wolny tylko wtedy, gdy sobie uswiadomi, ze nigdzie

nie przynalezy, zupelnie nigdzie, poniewaz jego miejsce jest
wszedzie. Cena jest wysoka, ale nagroda - wspaniala.

Maya Angelou

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Z odwaga w nieznane&s=sebooks

