Widowiska mistrzowskiej Akademii miłości zawsze dają do myślenia.
czasem jest to prztyczek w nos, a niekiedy solidny kopniak do rozwoju,
by pokonywać słabości czy radzić sobie z trudnymi momentami w życiu.
Monika Padzik

To daje do myślenia!
Relacja z majowego widowiska „Od samotności do bliskości”
Salwy śmiechu i częste brawa, wzruszenie i łzy – takie reakcje i emocje
budzi kontakt z każdą osobą mówiącą z serca do serca. I to jest specyfika spotkań Akademii. Tak też było na
majowym widowisku pt. „Od samotności do bliskości w związku i nie
tylko”. Jak zawsze wystąpiło kilkoro gości, a publiczność chłonęła ich
każde słowo.

Nigdy się nie poddawaj

Zdjęcie: Waldemar Folczak

Pani Anna, singielka do niedawna,
zmierzyła się z własną samotnością
poprzez akceptację swojej sytuacji, intensywny i konsekwentny
rozwój (warsztaty), który pozwolił jej na stopniowe poznawanie
siebie, zarówno emocjonalne, jak
i duchowe. Mówiła: - Nie warto
zamykać się w sobie. Trzeba działać! Jesteśmy odpowiedzialni nie
tylko za to, co robimy, ale też za to,
czego nie robimy. Nigdy nie poddawaj się, nawet gdy wydaje się, że
wszyscy wartościowi mężczyźni są
już zajęci. Dla ciebie się znajdzie,
jeśli ty znajdziesz siebie – przekonywała.

Małgorzata Kożuchowska

Akademia oprócz osobistych wyznań gości, w których widz może
przejrzeć się jak w zwierciadle, dostarcza konkretne metody na rozwiązywanie trudnych sytuacji i solidną
porcję wiedzy. Temu służy obecność
ekspertów. Ekspresyjna psycholog
Izabela Kobierecka dała zbiór praktycznych wskazówek na udany związek oraz radę by zawsze być sobą,
aby po okresie tzw. „promocji” nie
spotkać się z rozczarowaniem sobą
i drugą osobą.

Jesteś jak diament
Wybitny coach i trener rozwoju
Monika Zubrzycka-Nowak, ekspert MAM, metodą rysunkową
wyjaśniła, gdzie się znajduje „osobisty diament”, potencjał każdego
człowieka i dlaczego tak ważne jest
by do niego dotrzeć. Relacje mają
sens, gdy są budowane w oparciu o prawdę o sobie. Zachęcała:
- Nie bądźmy jak byle jaki produkt w pięknym opakowaniu. Każdy z nas ma w sobie bezcenne JA,
czyli diament. Dlatego tak ważne
jest dotarcie do własnego wnętrza.

Mira Jankowska

Bo dostrzeżenie wnętrza drugiej
osoby zaczyna się od poznawania
samego siebie. A do tego potrzeba… samotności. Nie warto więc
obrażać się na los, tylko czas życia
w pojedynkę wykorzystać na rozwój i samopoznanie – stwierdziła.
Efektem dobrze przeżytej samotności może być poznanie tak sympatycznego mężczyzny jak Marek
Suchodolski, którego Mira starała
się… rozebrać (!), a to w tym celu,
by zaprezentował własnej produkcji
koszulkę z nadrukiem jednej z ulic
starej Warszawy. To pomysł na dbałość o polską tradycję, który może
zstąpić trend noszenia na piersiach
podobizn miast obcych krajów. Pan
Marek w ciepły i zabawny sposób
opowiedział z męskiej perspektywy
o bliskości w związku, o męskiej dobrej i złej samotności oraz o magii
uśmiechu, liścików i nieoczekiwanych prezentów, jakie powodują, że
w związku miłość nie stygnie, a bliskość się pogłębia.

Realizuj swoje marzenia
Niespodzianką była obecność pięknej, subtelnej, pełnej poczucia
humoru i dystansu do siebie aktorki Małgorzaty Kożuchowskiej. Urzekła widzów opowieścią o mierzeniu
się ze swoją samotnością, o poznawaniu siebie, własnych pragnień
i marzeń, o ich spełnianiu i nie poddawaniu się. Scenkami z życia własnego rozbawiła widownię, a liczne
sekwencje wypowiedzi nagradzane
były oklaskami. Zachęcała, by nie
rezygnować z marzeń. Potwierdziła, że warto dbać o własny rozwój,
zawsze być sobą i dawać dobro, bo
ono wraca.
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Wreszcie!
Nagrania w MP3
Ruszamy z Audioteką MAM. Wkrótce wprowadzimy sprzedaż nagrań
w postaci MP3 z bogatego archiwum
Mistrzowskiej Akademii Miłości.
Będzie można nabyć zapisy zarówno
widowisk edukacyjnych, jak i rewelacyjnych Spotkań klubowych z ponad
7-letniej działalności MAM. Ściągasz
i słuchasz, gdzie chcesz, kiedy chcesz
i jak chcesz. Tu odległości geograficzne nie grają roli. Możecie śledzić
nasz newsletter i stronę internetową.
Start pod koniec czerwca!

MAM poza Polską
Przekazujcie informacje o naszej
Audiotece Polakom w innych miastach i tym poza granicami kraju.
Dla nich to często jedyny sposób
na budowanie i utrzymanie dobrych
więzi, przetrwanie kryzysów i znalezienie praktycznych rozwiązań w ich
troskach. A przede wszystkim dawka
humoru, optymizmu i wzmacnianie
wiary w siebie, a to potrzebne każdemu jak powietrze! Zanim do nich
zawitamy osobiście (a są takie plany), możemy być u nich natychmiast
wirtualnie. Szczegóły już wkrótce na
www.akademia24.pl i na Facebooku.

Mira w GDAŃSKU
Pod koniec miesiąca Trójmiasto odwiedzi Mira Jankowska z hitowym warsztatem „Jak rozwijać kobiecość” (28
czerwca 2014, sobota) oraz kolejnym
„5 języków miłości, czyli jak kochać
z wzajemnością (29 czerwca 2014,
niedziela). Przekazujcie dalej! Szczegóły na www.akademia24.pl w sekcji
warsztaty.

Wakacyjne warsztaty
Kolejny rok akademicki wznowimy we
wrześniu. A w czasie wakacji proponujemy ćwiczenia i warsztaty. Tu
nowość: „Autosabotaż, czyli nie podstawiaj sobie nogi”. Zaplanujcie sobie
trzy wieczory w środku tygodnia, czyli
8-10 lipca br. (wt-śr-czw) w g. 19.0021.00. Są też inne propozycje warsztatowe. Szczegóły na str. 3 i 4. Gazetki oraz na www.akademia24.pl

Warto
przeczytać
JASNA STRONA MOCY
Anna i Krzysztof
Burzyńscy
Zapis kilku życiowych historii Polaków, którzy po
przejściu kryzysowych momentów,
któregoś dnia się
przebudzili. Poznaj
sekret życiowych
zmian. Potrzeba tak niewiele by
zmienić tak wiele.
BOGATY ALBO BIEDNY?
Po prostu różni
mentalnie
T. Harv Eker
Twój stary sposób
myślenia i działania doprowadził Cię dokładnie
tu, gdzie teraz jesteś. Gdybyś myślał tak, jak myślą ludzie bogaci, i robił to, co
oni robią, czy sądzisz, że też mógłbyś
stać się bogaty? To, na czym się koncentrujesz, decyduje o tym, co znajdujesz w życiu. Koncentrujesz się na
okazjach i znajdujesz okazje. Koncentrujesz się na przeszkodach i znajdujesz przeszkody.
WYBACZ, ŻE (JUŻ) NIE MÓWIĘ
DO CIEBIE KOCHANIE
Tonino Cantelmi,
Michela Pensavalli
Konkretne narzędzie służące tym,
którzy zastanawiają się, dlaczego
ich partnerzy i historie kończą się
w podobny, niemal
groteskowy sposób. Książka daje
nadzieję osobom,
które są przekonane, że „nikt ich nigdy nie kochał i nie pokocha” oraz
tym, które żyją w niepokoju, że nie
są w stanie kochać.
SUPERPoTENCJA
Dudley Seth Danoff
Superpotencja to
nie sprawność męskiego organu płciowego, ale przede
wszystkim siła wewnętrzna, charakter i to, kim mężczyzna się czuje.
Napisane konkretnie, edukacyjnie
i z humorem. Niektóre treści książki
są dość kontrowersyjne. Warto czytać z głową!

Mówienie o tym, że na pierwszym etapie związku postrzegamy
kochanego człowieka jako znacznie wspanialszego, niż jest
w rzeczywistości (a w każdym razie znacznie bliższego naszym
wyobrażeniom o wspaniałości), to najoczywistsza z oczywistości.
Mimo doskonałego rozpoznania tego mechanizmu potyka się o niego
każdy, najmądrzejszy nawet zakochany – trwając zresztą w błogim
przekonaniu, że dotyczy to całego ogółu ludzkości poza nim samym.

Osobliwe

Ewa Kiedio

skutki małżeństwa
Jak z iluzji o małżeństwie przejść do rzeczywistości
i nie zwariować – fragment książki
Jeden z odcinków serialu „Ranczo” zaczyna się sceną z udziałem pary bohaterów na dzień po
ich ślubie. „Skończyło się” – szlocha ona. „Co?” – dopytuje mąż.
„Wszystko! – słyszy w odpowiedzi. – Chodziliśmy ze sobą, zaręczyliśmy się, ślub był taki piękny
jak w serialu. A teraz to już nic
nie będzie tak jak w filmie. Będziemy chodzić do pracy, sprzątać, nic
już romantycznego się nie zdarzy”.
Na jego zapewnienia, że teraz właśnie będą naprawdę razem i to
będzie coś pięknego, wybucha:
„Nie będzie pięknie. Ślub to jest
najpiękniejsze, co się w miłości
wydarza. Potem jest małżeństwo,
a to tę romantyczną miłość zabija”.
Jak wynika z dalszej rozmowy, ową
romantycznością są niespodzianki
i porywy, które z nastaniem małżeństwa definitywnie się skończą.

Odwinięci z celofanu
Za fasadą przejaskrawień i serialowego humoru znajdujemy tu rozpowszechnione spojrzenie na miłość
i małżeństwo. Pakujemy siebie
i drugą osobę w celofan odświętnych spotkań, które ze względu na
swoją rzadkość mogą być zawsze
odpowiednio celebrowane – otwarte wręczeniem kwiatów, obstawione świecami, skropione perfumami, zaprawione winem. I to właśnie nazywamy wielkim uczuciem.
Osobę, której poza takimi sytuacjami prawie nie znamy, czynimy swoim mężem lub żoną i po wielkim
ślubnym „taaa-daam!” odkrywamy, że istnieje codzienność: bukiety są bardzo nieporęczne, a przede

– trwając zresztą w błogim przewszystkim drogie, w użycie trzekonaniu, że dotyczy to całego ogóba wprowadzić światło elektryczne
łu ludzkości poza nim samym. Dla
i zapłacić za nie rachunki, a wino
znajomych jest to oczywiście widok
nie dość, że robi trudne do sprania
arcyzabawny... dopóki nie dojdzie
plamy, to w dodatku nie sprawdza
do dramatycznego obrotu sytuacji.
się jako element każdego posiłku.
Wspominając początki swojePoza tym w końcu widzimy swojego związku z Fiodorem Dostojewgo małżonka w prawdziwym świeskim, znacznie od niego młodsza
tle, a nie tylko w mętnym półmroAnna Dostojewska
ku świec. Nie da się
przyznaje: „Marzeukryć – potwór! I oto
mamy małżeństwo... Teraz to już nic nie, by zostać towarzyszką jego życia,
Przy takim ujęciu nic tylko pierz- nie będzie tak jak dzielić z nim trudy,
chać i szukać no- w filmie. Będziemy pomagać, zapewnić
szczęście, owładwej osoby do opachodzić do pracy, mu
nęło mą wyobraźnią
kowania w celofan.
To oczywiście ob- sprzątać, nic już i Fiodor Michajłoraz malowany grubą romantycznego się wicz stał się dla mnie
wszystkim, bóstwem,
kreską satyry. Rzecz
przed którym, wydaw tym, żeby kary- nie zdarzy.
je mi się, gotowa bykatura z kart książłam klęczeć przez
ki czy ekranu telewicałe życie. Były to jednak idealzora nie wlała się do naszego żyne uczucia, marzenia, które mocia. Sądzę, że dla uniknięcia tego
gły rozbić się w zetknięciu z surokluczowe jest przepracowanie, tj.
wą rzeczywistością”. Po ślubie zaprzemyślenie i doświadczenie na
czynają się kłopoty – młoda żona
sobie, dwóch tematów: idealizowaczuje się znieważana przez rodzinę
nia ukochanej osoby oraz przeżymęża, małżonkowie nie mają czasu
wania codzienności, co bezpośredtylko dla siebie, a na dodatek Anna
nio wiąże się z rozbijaniem wyideDostojewska ma wrażenie, że mąż,
alizowanych wizji.
ten „wielki znawca serc ludzkich”,
Mówienie o tym, że na pierwnie dostrzega, jak jest jej ciężko,
szym etapie związku postrzegamy
i że przestał ją kochać, bo „uświakochanego człowieka jako znacznie
domił sobie, jak jestem pusta, głuwspanialszego, niż jest w rzeczypia, że nie nadaję się w ogóle na
wistości (a w każdym razie znacztowarzyszkę jego życia”.
nie bliższego naszym wyobrażeniom o wspaniałości), to najoczyW mozole poszukiwania
wistsza z oczywistości. Mimo doprawdziwych siebie
skonałego rozpoznania tego mechanizmu potyka się o niego każdy,
Pojawia się też szybko tak standarnajmądrzejszy nawet zakochany
dowy element małżeństwa, jak kłót-
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nie o drobiazgi, przeradzające się w poważny
konflikt. Pod kwietniową datą Anna Dostojewska notuje: „Po drodze Fiedia zauważył,
że jestem ubrana po
zimowemu (biały filcowy kapelusz) i że mam
brzydkie rękawiczki.
Obraziłam się i powiedziałam, że jeśli uważa, iż jestem źle ubrana, to lepiej będzie,
gdy nie będziemy chodzili razem.
Powiedziawszy to, odwróciłam
się i szybko poszłam w przeciwną stronę. Fiedia kilka razy zawołał za mną, chciał za mną pobiec,
lecz rozmyślił się i poszedł swoją drogą”. Scena ta dla postronnego obserwatora musiała wyglądać
komicznie, niczym szkoleniowa ilustracja obiegowych sądów o charakterze kobiet i kłopotach, z jakimi przychodzi borykać się mężom.
W awanturach biorących swój
początek w drobiazgach nie o drobiazgi jednak chodzi. One stają się
tylko punktem zapalnym, ujawniającym nabrzmiewający od dawna problem – skrywane zranienie.

Dopóki przy rozwiązywaniu sporów będziemy się koncentrowali
na pojedynczych sytuacjach, ich szczegółach, na samym białym filcowym kapeluszu, będzie tylko
śmiesznie albo tylko strasznie (zależnie
od punktu widzenia).
Poważne podejście
małżonków do siebie
wymaga przeskoczenia kilka poziomów wyżej – czułego dotknięcia ropiejących owrzodzeń duszy, które doprowadziły do
kuriozalnych reakcji.
To od filcowego kapelusza jednak i od brzydkich rękawiczek
zaczynają się rekolekcje utraconych marzeń. Biorą swój początek w prozie życia, w zdarzeniach
całkiem trywialnych, przyziemnych. To w nich ideał pęka na tysiąc kawałków, z których o ile obu
stronom wystarczy samozaparcia,
złożymy dopiero prawdziwy obraz
kochanej osoby.
Artykuł jest fragmentem książki Ewy Kiedio
Osobliwe skutki małżeństwa

Ewa Kiedio − redaktor w wydawnictwie i kwartalniku „Więź”, założycielka
magazynu „Dywiz. Pismo Katolaickie”.
Z wykształcenia filolog polski. Autorka książki „Osobliwe skutki małżeństwa”. Członkini Zespołu Laboratorium
„Więzi”, na jego stronie prowadzi blog
„Tuż obok”. Publikowała m.in. w „Więzi”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gościu
Niedzielnym”, „Kontakcie” oraz na portalach „Deon” i „Tezeusz”. Od 2008 r.
żona Marcina.

WARSZTATY MAM
JAK ROZWIJAĆ KOBIECOŚĆ?
Zrób dla siebie to, czego nikt Ci nie da.
Każda z nas jest kobietą, ale czy czuje się kobieco? Kobiecość to zadanie (męskość zresztą też). Co ją tworzy? Wdzięk, urok, świadomość własnego piękna i niepowtarzalności, siła wewnętrzna, seksapil?
Gdzie tkwią blokady i ograniczenia hamujące rozwój naszej kobiecości? Czy
można od zaraz zacząć pracę nad jej wyzwalaniem? Jak to zrobić? Kogo słuchać? Jak pokonywać opór i nieśmiałość, zagubienie i wstydliwość? Jak stać
się atrakcyjniejszą dla siebie? Niezależnie od tego, czy jesteś już w związku,
żyjesz sama, czy szukasz partnera, zacznij trenować to, co pozwoli Ci odzyskać samą siebie. Tego za Ciebie nikt nie zrobi. Na spotkaniu dostaniesz praktyczne porady i usłyszysz konkretne podpowiedzi jak zacząć, by uruchomić
proces zmian. Odkryj piękno własnej natury, która prowadzi do ducha, by
w pełni cieszyć się życiem i inspirować innych.
PROWADZĄCA: MIRA JANKOWSKA, mentor, trener, autorka widowisk MAM.
Termin: 12 lipca 2014 (sobota), godz. 10.00-17.00. Miejsce: Warszawa, ul.
Foksal 3/5. Ilość osób ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt:
m.jankowska@akademia24.waw.pl

WARSZTATY MAM
DOŚĆ SAMOTNOŚCI, BĄDŹ (z) KIMŚ!
Program mentoringowy dla singli

Znajdę ciebie,
gdy znajdę
siebie.
Dlaczego jesteśmy samotni? Co nam
utrudnia wchodzenie w głębsze relacje? Na czym nam zależy: nie być samemu, czy by być z kimś? Jak wyjść
z niechcianej samotności, co zrobić
by zacząć? Lepsza zdrowa samotność niż niezdrowe bycie razem?
Samotność doskwiera wielu z nas.
Proponujemy Wam program rozwoju
i zmiany postawy życiowej, który pozwoli rozpoznać: co nas trzyma w kieracie nieskutecznych zachowań i działań; jakie przekonania nami rządzą, że nie
umiemy być z kimś w bliskości; co zrobić by zacząć proces zmian; dlaczego
warto zacząć od siebie i nie czekać, by świat się zmienił?
Program przemiany dla singli to grupa skutecznego rozwoju, która łączy
wiedzę o przyczynach samotności z konkretną, praktyczną propozycją zmian
dotychczasowych zachowań by osiągnąć pożądany skutek, czyli odzyskać poczucie własnej wartości, zacząć budować bliskie relacje i być w nich sobą.
Program grupy rozwoju przeznaczony jest dla MĘŻCZYZN I KOBIET w różnym wieku. Całość trwa niecałe 3 miesiące i obejmuje dwugodzinne spotkania
raz na tydzień z określonymi zadaniami/ćwiczeniami do wykonania w tygodniu.
Każde spotkanie będzie poświęcone danemu problemowi, na który napotykają osoby pragnące zbudować szczęśliwy związek. Tematy są dopasowane
do potrzeb uczestników grupy. Spotkania angażują wszystkich. Rezultaty tego
treningu zależą od otwartości i gotowości do pracy zebranych w grupie osób.
Spotkania będą prowadzone w formie mentoringu w połączniu z elementami grupy rozwoju i wsparcia (nie jest to grupa terapeutyczna). Dzięki takiej
formule uczestnik rozpoznaje, jakie korzyści płyną dla niego/dla niej z sytuacji,
w której się znajduje, jakie schematy relacji powtarza, jak przejść drogę od
„nie chcę być sam” do „chcę być z…”, jak zadbać o siebie, jak stać się atrakcyjniejszym/-ą dla siebie, czym się różni miłość do siebie od zakochania się
w sobie, jak wyjść z sabotowania siebie, itp. Celem indywidualnej i wspólnej
pracy jest doprowadzenie do sytuacji, w której stajemy się dla siebie samych
atrakcyjni, a przez to ciekawi dla innych, odważni i bardziej otwarci ku innym.
To wtedy osoby mogą znajdować się lub być odnajdywane, a nie tylko szukać.
Warunkiem uczestnictwa w programie mentoringowym jest chęć podjęcia
pracy nad sobą, własną postawą i gotowość do zmiany niechcianej sytuacji.
PROWADZENIE: Mira Jankowska, trener, mentor i Michał Antoni
Książkiewicz, psycholog, trener
DANE ORGANIZACYJNE: Grupa będzie pracowała we wtorki, przez trzy
miesiące (od 9 września do 25 listopada), w g. 19.00-21.30. Miejsce: Warszawa, ul. Foksal 3/5. Forma: grupa zamknięta. Ilość miejsc bardzo ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt i zapisy: Joanna Kędzielska
joanna.kedzielska@gmail.com. Szczegóły: www.akademia24.pl/warsztaty
OPINIA
Ja PRZED warsztatem: odludek, mizantrop. Ja PO: bardziej zsocjalizowany,
mniej ekstrawagancki… Najbardziej skorzystałem z obecności wielu dziewczyn z różnymi punktami widzenia. Zaskoczyło mnie to, że jestem gadatliwy
i towarzyski. Wdzięczny jestem sobie, że dotrwałem do końca cyklu warsztatów. Polecam to każdemu: nacisk na rozwój osobisty i ciekawe obserwacje.
No i spotykam się już z pewną dziewczyną …
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piękno.
Nauczysz
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pięknem
poszukać
wycić siebie
siebie ii innych
innych
wewnętrznym z nich
pięknem ii siłą,
siłą,
poszukać w
w sobie
sobie dzi
dzi-talenty
i zacznij
żyć!
kie
go
kota,
wystawić
światu
pazurki.
kie
go
kota,
wystawić
światu
pazurki.
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według innych? Chcesz coś zmienić, a nie potrafisz. Nic dziwnego, bo zmiana,
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