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Opis produktu
 

Bogdan Wojciszke – profesor psychologii, prodziekan sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Fellow #℣佐⌡⌀稀 眀礀戀漀爀甀⌡⍃倣℣
Association of Psychological Science, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze obejmują
zagadnienia psychologii społecznej, takie jak spostrzeganie i ocenianie ludzi, oceny moralne, dynamika bliskich związków uczuciowych,
kultura narzekania, następstwa sprawowania władzy i treść poglądów na świat społeczny. Jest autorem 10 książek #℣佐⌡⌀洀⸀椀渀⸀  Procesy
oceniania ludzi, Psychologia miłości, Sprawczość i wspólnotowość, Psychologia społeczna#℣䍐⌡⌀ 椀 瀀漀渀愀搀 㔀　 愀爀琀礀欀甁䈀眀Ⰰ 稀 欀琀爀礀挀栀 眀椀攀氀攀 甀欀愀稀愁䈀漀 猀椁ᤀ
w najbardziej cenionych czasopismach międzynarodowych. Wypromował 27 doktorów.

SPIS TREŚCI

Wstęp
Podziękowania
Chłopcy się rodzą, będzie wojna
Głupim szczęście sprzyja
Jedyna miłość, która nigdy nas nie zdradzi, to miłość własna
Jest tylko jedna droga do szczęścia
Jest w naturze ludzkiej nienawidzić tych, których się skrzywdziło
Każdy jest kowalem swego losu
Kobieta bez mężczyzny jest jak ryba bez roweru
Kobieta zmienną jest
Kobiety są krańcowe: o wiele lepsze albo o wiele gorsze niż mężczyźni
Kobiety są monogamiczne, mężczyźni są poligamiczni
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Kobiety są waw!
Kończymy na monogamii nie z moralności, lecz z wyczerpania
Krew jest gęstsza od wody
Kto z kim przestaje, taki się staje
Łatwo przyszło, łatwo poszło
Mężczyzna zawsze chce być pierwszą miłością kobiety, kobieta - ostatnią mężczyzny
Mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus
Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej przychodzi im patrzenie niż myślenie
Miłość ci wszystko wybaczy
Miłość niejedno ma imię
Najgroźniejsi wrogowie są w nas
Nie wszystek umrę
Nie wystarczy wygrać - jeszcze inni muszę przegrać
Niedaleko pada jabłko od jabłoni
Niedobrze być człowiekowi samemu
Pieniądz jest dobrym sługą, lecz złym panem
Pieniądze szczęścia nie dają
Pierwsze westchnienie miłości to ostatnie westchnienie rozumu
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