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 psycholog, terapeuta, absol
wentka Akademii Teologii Ka
tolickiej w Warszawie.

Od ponad 20 lat pracuje
z pacjentami indywidualnymi
i „parami".

Autorka licznych artykułów
i audycji poświęconych odmien
ności psychiki i postrzegania świa
ta przez mężczyzn i kobiety. Zwo
lenniczka pojednania i możliwości
uzyskania porozumienia w związ
kach osobistych i zawodowych.
W praktyce psychologicznej ciągle
poszukuje nowych metod, uni
ka rutyny i przywiązania do sche
matów. Zajęcia w większych gru
pach prowadzi w oparciu o pro
gramy autorskie.

Wydała m.in. publikację
„Osiągnąć sukces w kontaktach
z płcią przeciwną", serię broszur
pod wspólnym tytułem „Co ja źle
robię?”. W Wydawnictwie Wilga
jest autorką tekstów w miesięczni
ku „Między nami kobietami”.

Jest częstym gościem pro

gramów telewizyjnych i radio
wych. W ramach autorskiego
programu „Sukces w kontaktach
z płcią przeciwną” wydała 3 pły
ty: Początek znajomości, Pierw
sza randka, Porozmawiajmy.
Między innymi brała udział
w charakterze eksperta w pro
gramach: Ewy Drzyzgi „Rozmo
wy w toku”, „Kawa czy herbata”
„Dzień dobry TVN”, w filmowym
reportażu TVP info, współpra
cowała z Radiem Lublin oraz Ra
diem Rytm, gdzie prowadziła cy
klicznie audycję „Godzina z Cza
rodziejską Różdżką”.

Jest autorką terapii relaksa
cyjnych ukierunkowanych na
przeciwdziałanie stresowi i pod
niesienie poczucia wartości.

Ukończyła szkolenia orga
nizowane przez Towarzystwo
Hipnozy Terapeutycznej i Ba
dań nad Hipnozą oraz szkole
nia NLP. W jej dorobku znajdu
je się program nastawiony na
podniesienie samooceny i sa
moakceptacji oparty o autosu
gestię. Jest również autorką in
nowacyjnej metody pokonania
napięcia związanego z egzami
nami.

Od lat aktywnie działa w ak
cjach edukacyjnych na rzecz po
rozumienia płci, np. „Festiwal
dwie połówki”. Współpracuje
z „Dziennikiem Wschodnim” pi
sząc do rubryki poświęconej re
lacjom międzyludzkim.



Spotkania z projekcją filmów odbędą się
w środy 20 i 27 września 2017 r. o godz. 18.30

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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Kim jesteśmy? W ilu pro
centach decydujemy o wła
snym życiu, a może jesteśmy
szczególnym rodzajem robo
tów, którymi ktoś steruje?

Robot przyjmie treści i zada
nia selektywnie, zgodnie z posia
danym oprogramowaniem. Infor
macje niezgodne z programem od
rzuca lub wyśmiewa. Robot nie wie
jak jest zaprogramowany, taką wie
dzę posiada ten kto go stworzył.

Niestety robot jest pewny, że
samodzielnie myśli, że program,
który realizuje, to jego własny po
mysł. Ma wrażenie, że myśli i de
cyduje, tak trochę jest, tyle że w ra
mach stworzonych przez progra
mistę ram.

Człowiek jest wyposażony
w zmysły, doświadcza rzeczywisto
ści, uczy się jej od dzieciństwa. Zdo
byte informacje przetwarza, ana
lizuje. Jego podświadomy umysł
staje się „twardym dyskiem”, zma
gazynowane jest tam wszystko, co
przeżył. Aby przywołać wspomnie
nia, wystarczy „kliknięcie”, może
być nim jedno spojrzenie, jeden
dźwięk, nutka zapachu itp. W by
ciu człowiekiem zawiera się połą
czenie tego, co twórcze i tego co
zaprogramowane, wykraczające
poza rolę programisty i poza rolę
robota. Człowiek może oglądać sie
bie jakby z zewnątrz, działającego
w każdej z tych ról, i jednocześnie
analizować, obserwować, wycią
gać wnioski.

Czym dla Ciebie jest rodzi
na? Jakie dobre wartości przeka
zali mi rodzice? Które z nich po

magają mi w życiu i czynią mnie
szczęśliwym?

Jakie uprzedzenia przekazali
mi rodzice? Które z nich mi nie
służą? Które z nich mnie hamują
i wywołują lęki?

Jesteśmy mechanicznie zapro
gramowani przez obserwację ro
dziców. wchodzimy w dorosłość
obdarzeni wzorcami rodziny, pra
cy i miłości, które wzięły się z te
go, co reprezentowała matka jako
kobieta i ojciec jako mężczyzna.

Im dłużej mieszkałeś z rodzi
ną, tym mocniejsze i trudniejsze
do wyplenienia są schematy my
ślowe, które wydają Ci się być wła
sne.

Zmiana programu
Nasze życia to ciągła walka ze

sobą, żeby stać się lepszym, ale są
i tacy którzy chcą pozostać tacy ja
cy są, czyli źli, bo jest im z tym wy
godnie. Wkurzają nas ludzie, któ
rzy chcą nas zmieniać lub śmieją
się z naszych zachowań, nawyków,
zmuszają do natychmiastowego
przecięcia pępowiny z dziećmi, ro
dzicami, rodzeństwem. Wmawia
ją, że jesteśmy jak robot porusza
jący się zgodnie z programem za
tytułowanym np. „Pomoc”, „Forsa”,
„Praca” „Wnuki”, „Choroby”, „Ma
rudzenie”, „Jedzenie” itp.

Źle się czujemy myśląc, że
może naprawdę jesteśmy za
programowani, bardzo przed
miotowo. A może sens życia
polega właśnie na wyjściu
z programu niezależnie od
wieku. Stworzeniu własnego
„Ja” dążącego do doskonało
ści? I po to jest nasze życie(?).

Zapraszam na spotkanie
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