
Niestety, duża część tych 
informacji docierają-
cych do młodych ludzi 

z różnych mediów, zawiera 
nierealistyczne opisy, wyre-
tuszowane zdjęcia czy wręcz 
przedstawienie wyidealizo- 
wanego życia, z którym mło-
dzi się porównują i próbują 
do niego dostosować. dodat-
kowo, obecna sytuacja spra-
wiła, że coraz więcej czasu 
spędzamy na przeglądaniu 
internetu, a co za tym idzie, 
jeszcze bardziej obcujemy 
ze światem, w którym chcieli- 
byśmy żyć, choć podświado-
mie wiemy, że nie jest praw-
dziwy. Zapominamy o tym, 
kim jesteśmy i jacy naprawdę 
chcemy być. 

W formie e-booka chcemy 
pokazać, jak ważne jest kształ-
towanie poczucia własnej 
wartości, samoakceptacji, wy-
rażania własnego zdania czy 
szacunku do siebie i innych. 
poza radami przedstawimy 
też rozmowy z psycholożkami, 
które nawiążą do tych zagad-
nień i wyjaśnią je pod kątem 
naukowym.  

Wiemy, jak trudno jest mówić 
o sobie, swoich uczuciach czy 
lękach. Może właśnie e-book 
będzie bodźcem do rozpoczę-
cia rozmowy i dyskusji na te 
trudne, ale ważne tematy. Ma-
my nadzieję, że każdy skorzy-
sta z wiedzy w nim zawartej. 
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,,Bądźmy wyrozumiali i wrażliwi na drugiego człowieka, ale nie wymagajmy 
 od siebie i innych 100%. Jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy”.

agnieszka skorupa 
psycholog

,,Mam wrażenie, że współcześnie coraz częściej filmy i seriale rezonują 
z wieloma problemami dotąd zamiatanymi pod dywan, takimi jak: narkotyki, seks, 

brak miłości, problemy psychiczne czy kłopoty z komunikacją”.      
Martyna Harland 

psycholog

,,Z perspektywy psychologii społecznej z ostatnich dwóch dekad, 
 okres dorastania jest trudny i wymagający dla nastolatków,  

szczególnie pod kątem szukania drogi na przyszłość”.  
anna Cyklińska  

psycholog   

,,Szacunek do samego siebie, bezwarunkowa  
samoakceptacja i postępowanie zgodnie z własnymi  

potrzebami odgrywają istotną rolę  
w budowaniu zdrowych relacji”.

aleksandra Żenda 
psycholog

LUBIę, SZANUję, 
AKCEPTUJę SIEbIE 

Chcemy pokazać, 
jak ważne jest 
kształtowanie poczucia 
własnej wartości, 
samoakceptacji, 
wyrażania własnego 
zdania czy szacunku 
do siebie i innych.
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Zeskanuj kod Qr, który przeniesie Cię do e-booka

LuBię, SZanuJę, akceptuJę – SieBie

W obecnych czasach media społecznościowe i szeroko pojęta przestrzeń internetowa 
stanowią główne miejsce pozyskiwania wiedzy przez młodych odbiorców na tematy związane 

z dojrzewaniem, kształtowaniem się tożsamości czy zrozumieniem swoich uczuć.


