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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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Noworodki niewiele różnią się od siebie
wzrostem, wagą i wyglądem, jednak dorośli uży
wają innych określeńdla opisu chłopca i dziew
czynki. Córcia określana jest jako: mała, delikat
na, śliczna, słaba, synek jako: mocny, silny, krzep
ki, duży chłop. Czy nie przypomina to cech
przypisywanych – stereotypowo – dorosłym ko
bietom i mężczyznom?

Z pokolenia na pokolenie przekazuje się
informację, że płećmęską charakteryzuje przy
wództwo, niezależność, agresywność. Z kolei ko
bieta ma byćwrażliwa, zależna, opiekuńcza. Od
kobiet wręcz wymaga sięposiadania dzieci, zaj

mowania się rodziną i poświęcenia dla niej. Mężczyzna ma przejawiać inicjatywęw zara
bianiu pieniędzy, powinien zapewnićbezpieczny dom rodzinie. Ciekawostką jest, że mło
dzi ludzie walczą z tym stereotypem, ale wraz z wiekiem, kiedy stają się rodzicami, poglą
dy ich zmieniają się i zbliżajądo opisanego stereotypu.

Cośo mężczyznach
Mówi się, że mężczyźni przejawiająwiększe zainteresowania techniczne niż kobiety,

że mająw tej dziedzinie o wiele lepsze osiągnięcia. Dowodem na istnienie przewagi jest to,
że większość z nich interesuje sięnowinkami w dziedzinie motoryzacji, sprzętu audio, kom
puterów itp. Niestety, podczas rozmowy szybko wychodzi na jaw, że zainteresowania te
są u większości panów dość powierzchowne. Kobiety zwykle stronią od techniki, ale jeśli
już się za nią zabiorą– posiadają wiedzępełniejsząw danym temacie.

Badania psychologiczne na mężczyznach w różnym wieku wykazująduże zróżnico
wanie w możliwościach intelektualnych. Mówiąc dosadnie, wśród mężczyzn spotyka się
tak samo dużo „ głąbów”, jak i geniuszy. Wśród kobiet poziom intelektualny jest bardziej
wyrównany. Mężczyźni są bardziej skłonni do ryzyka niż kobiety, szybciej podejmująde
cyzje i wytrzymująwiększe napięcie emocjonalne w sytuacjach trudnych. Te dwie cechy
wskazująna to, iżmężczyzn natura „traktuje” bardziej eksperymentalnie.



Spotkanie z projekcją filmów odbędzie się
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w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

Dlaczegomężczyźnirządząświatem
Wyobraźmy sobie, że w pewnym za

kładzie pracy dyrektor musi zwolnić część
załogi. Jeśli dyrektorem jest mężczyzna, to
skupi się on na analizie ekonomicznej i zli
kwiduje te miejsca pracy, które przynoszą
największe straty. Dla kobietydyrektora
sprawa będzie bardziej złożona. Kobieta w
większym stopniu uwzględni fakt, że zwol
nienia to nie tylko redukcja miejsc pracy, ale
także bolesne wpływanie na losy konkret
nych osób i ich rodzin. Z tego względu ko
biecie trudniej będzie podjąćdecyzję o zwol
nieniach, a jeśli już jąpodejmie, to zapłaci za
to zwykle wyższą cenę emocjonalnąniżmęż
czyzna.

Jeślichceszwspółczucia,licznakobietę
Czy skłonnośćdo wczuwania sięw sy

tuację drugiej osoby ma swoje odzwiercie
dlenie w mózgu? Badania funkcjonalnym
rezonansem magnetycznym ujawniły, że ko
biety odczuwają empatięw sytuacji zadawa
nia bólu ludziom, którzy wcześniej zrobili
im przykrość, zachowali się nieuczciwie, wy
wołali cierpienie. W przypadku mężczyzn
mózg działał w sposób bardziej „oceniają
cy”. Aktywacja struktur związanych z empa
tiąnastępowała tylko wówczas, gdy patrzy
li na ból osób, które zachowywały sięwobec
nich w porządku. Co więcej, mężczyźni na
widok bólu zdawanego osobom nieuczci
wym odczuwali satysfakcję. Aktywowały się
u nich wtedy części mózgu związane z od
czuwaniem nagrody. U kobiet takich akty
wacji nie było. Stwierdzono też u kobiet więk
szą objętość substancji szarej w obszarach
tzw. neuronów lustrzanych, które odgrywa
ją istotną rolęw empatii.

Różnice w sferze cielesnej
W sferze cielesnej różnice między ko

bietą i mężczyznąnie ograniczają siędo róż
nic anatomicznych. Organizm kobiety naj
częściej jest słabszy od organizmu mężczy
zny, gdy chodzi o zdolność do jednorazowego
wysiłku, ale silniejszy jeśli potrzeba długo
trwałej aktywności. Panowie są silniejsi fi
zycznie, ale wysiłek ten musi być ograniczo
ny w czasie. Mogąpodnosićduże ciężary, in
tensywnie pracowaćprzez kilka godzin, np.
w warsztacie, fabryce, ogrodzie, ale po in
tensywnym wysiłku potrzebująwielu godzin
odpoczynku

Cośo kobietach
Różnice między kobietą a mężczyzną

dotyczą także odmiennego funkcjonowania
narządów zmysłów. Statystyczna kobieta wi
dzi więcej, barwniej i jaśniej. Jest to związa
ne m.in. z tym, że w siatkówce gałki ocznej
kobiet znajduje sięwięcej światłoczułych prę
cików niż u mężczyzn. Z tego względu ko
biety łatwiej dostrzegają wiele szczegółów,
które uchodząuwadze mężczyzn.Łatwiej im
też o gustowny dobór ubrań czy kolorów.
Kobiety potrafią zaglądaćw głąb duszy in
nego człowieka, zauważają drobne zmiany
w mimice twarzy drugiej osoby, wyczuwają
zmiany nastroju.

Kobiety mają też z reguły lepszy węch
i smak, dlatego ważne sądla nich kosmety
ki, doceniająwyrafinowane potrawy. Jesz
cze większe różnice występująw odczuwa
niu dotyku. Badania potwierdzają, że w tej
dziedzinie skale między mężczyznami a ko
bietami nie mają odniesienia. Najmniej wraż
liwa z badanych kobiet odznacza się więk
szą wrażliwością na dotyk niż najbardziej
wrażliwy mężczyzna.

Trochęnauki o mózgu
Mózgi mężczyzn są bardziej asyme

tryczne niż kobiece, tj. dwie półkule wyka
zująwiększą specjalizację funkcjonalną. Np.
funkcje językowe są u mężczyzn silniej po
wiązane z lewąpółkulą, zaś funkcje wzroko
woprzestrzenne z prawą. U kobiet zaś funk
cje te sąw większym stopniu reprezentowa
ne w obu półkulach. Obserwacja ta nasunęła
podejrzenie, że byćmoże u kobiet dwie pół
kule są połączone ze sobąw ściślejszy spo
sób, zapewniający większy przepływ infor
macji. Rzeczywiście, niektóre badania wska
zują, że części spoidła wielkiego, stanowiącego
głównąwiązkęwłókien łączącądwie strony
mózgu, u kobiet są większe. Ponadto, czas
transmisji informacji pomiędzy półkulami
jest u mężczyzn dłuższy i kierunkowo asy
metryczny. Niektórzy sądzą, że ma to zwią
zek z wielkością ich mózgów i że konsekwen
cjądługiego czasu transmisji międzypółku
lowej był stosunkowo większy rozrost połączeń
wewnątrzpółkulowych w stosunku do mię
dzypółkulowych oraz wzmocnienie półku
lowej specjalizacji.

Zapraszam na spotkanie
Anna Marciniak
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