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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.
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Spotkanie z projekcją filmów odbędzie się
w środę 4 października 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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Granica oddziela nas od innych, chroni przed intruzami, którzy
mogliby wkroczyćw naszą osobistą przestrzeń, wykorzystać nas lub
zranić. Tworząc ramy ekspresji, wnosimy porządek w nasze życie.
Ich tworzenie daje nam możliwość decydowania o tym, kogo wpu
ścimy na „swój teren” i na jakich zasadach. Posiadając mocne gra
nice, możemy śmiało przewidywać, że będziemy dobrze traktowa
ni przez ludzi, ale też obronimy się przed podłością i bezmyślnością.

Twoje granice zależą od Cie
bie!

Każdy z nas ma własne wytycz
ne, którymi kieruje się w kontaktach
międzyludzkich. Inna jest skala to
lerancji dla obcych, inna dla bliskich
dorosłych, a jeszcze inna dla wła
snych dzieci. Wytyczamy granice
mocne i słabe, one właśnie definiu
ją nas w relacji z innymi. Oczywiście
nie są to granice sztywne, ulegają
rozszerzeniu lub nawet całkowitemu
zatarciu w zależności od etapu życia,
okoliczności i stanu emocjonalnego.
Stawianie granic dotyczy również
kontaktów zawodowych, koleżeń
skich, relacji między rodzeństwem,
a nawet kontaktów ze zwierzęciem
zamieszkującym w domu.

Kobiety wchodzą w poddań
cze relacje

Co każe im rezygnować z wła
snej tożsamości i realizacji marzeń?

Zawdzięczają to swoim babkom,
matkom, teściowym, które przeko
nują, że kobieta jest filarem rodzi
ny, a najwyższą wartością dla uda
nego związku jest poświęcenie i dba
nie o potrzeby bliskich ludzi. Kobiety
w małżeństwie dość szybko rezygnu
ją z siebie i dla świętego spokoju pod
porządkowują się potrzebom dzieci
i męża. W skrytości ducha marzą
o docenieniu ich odpowiedzialnej,
pełnej ofiar postawy. Niestety, im
więcej dają, tym rzadziej dostają po
dziękowania. Panie boją się reakcji
partnera, milczenia, awantury, po
dejrzeń. Wolą trzymać się utartych
schematów w obawie przed „karą”.
Najczęściej obraz kary jest wyolbrzy
miony.

Miłośćbez granic
Kiedy jako rodzice ofiarujemy dziec

ku tylko miłość i absolutną akceptację
wszystkich jego zachowań, spowoduje
my, że będzie ono oderwane od rzeczywi
stości. Poza domem rodzinnym nikt nie
będzie go tak bezkrytycznie akceptował

Wychowując dziecko pokazujemy,
mu prawa rządzące światem, wartości,
które dla nas sąważne, mówimy czego nie
wolno: „W naszym domu sięnie przekli
na, takie są zasady, one po prostu są. Je
śli łamiesz wyznaczone ograniczenia, po
zwalam ci ponosić tego konsekwencje”.

Kształtowanie młodego człowieka to
miłość i granice połączone z czasem. Uwa
ga i konsekwencja jakimi obdarzamy dzie
ci, pozwalają na wychowanie zdrowego
psychicznie dziecka. Młody człowiek zna
swojąwartość, i szanuje uczucia innych,
postępuje zgodnie z określonymi warto
ściami akceptowanymi w społeczeństwie.

Strach przed odrzuceniem
Wielu rodziców żyje pod dyktan

do swoich dzieci. Ich motto przewod
nie brzmi: „Miłość to poświęcenie". Ży
jąw ciągłym strachu przed tym, że zo
staną odrzuceni, że stracą kontakt ze
swoim potomkiem. Matka staje się ko
leżanką córki, ojciec częstuje piwem
syna. Pytanie najczęściej przemykają
ce przez głowę: „Co on zrobi, powie,
gdy...?

Gdy nie dam pieniędzy, gdy wy
jadę, gdy nie zgodzę się na opiekę nad
wnukiem, zamieszkam z nowym part
nerem itp. Z pewnością zawiodę, po
czuje się „dzieciak samotny”, rozżalo
ny, zagniewany. Może zrobi awanturę.
W konsekwencji takich myśli rodzice
nie robią nic, dają sobie wejść na głowę.”




