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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. 

Salwy śmiechu i częste brawa, wzru-
szenie i łzy – takie reakcje i emocje 
budzi kontakt z każdą osobą mówią-
cą z serca do serca. I to jest specyfi -
ka spotkań Akademii. Tak też było na 
majowym widowisku pt. „Od samot-
ności do bliskości w związku i nie 
tylko”. Jak zawsze wystąpiło kilko-
ro gości, a publiczność chłonęła ich 
każde słowo. 

Nigdy się nie poddawaj 
Pani Anna, singielka do niedawna, 
zmierzyła się z własną samotnością 
poprzez akceptację swojej sytu-
acji, intensywny i konsekwentny 
rozwój (warsztaty), który pozwo-
lił jej na stopniowe poznawanie 
siebie, zarówno emocjonalne, jak 
i duchowe. Mówiła: - Nie warto 
zamykać się w sobie. Trzeba dzia-
łać! Jesteśmy odpowiedzialni nie 
tylko za to, co robimy, ale też za to, 
czego nie robimy. Nigdy nie podda-
waj się, nawet gdy wydaje się, że 
wszyscy wartościowi mężczyźni są 
już zajęci. Dla ciebie się znajdzie, 
jeśli ty znajdziesz siebie – prze-
konywała.
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Wreszcie! 
Nagrania w MP3
Ruszamy z Audioteką MAM. Wkrót-
ce wprowadzimy sprzedaż nagrań 
w postaci MP3 z bogatego archiwum 
Mistrzowskiej Akademii Miłości. 
Będzie można nabyć zapisy zarówno 
widowisk edukacyjnych, jak i rewela-
cyjnych Spotkań klubowych z ponad 
7-letniej działalności MAM. Ściągasz 
i słuchasz, gdzie chcesz, kiedy chcesz 
i jak chcesz. Tu odległości geogra-
fi czne 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 mia-
stach i tym poza granicami kraju. 
Dla nich to często jedyny sposób 
na budowanie i utrzymanie dobrych 
więzi, przetrwanie kryzysów i znale-
zienie praktycznych rozwiązań w ich 
troskach. A przede wszystkim dawka 
humoru, optymizmu i wzmacnianie 
wiary w siebie, a to potrzebne każ-
demu jak powietrze! Zanim do nich 
zawitamy osobiście (a są takie pla-
ny), możemy być u nich natychmiast 
wirtualnie. Szczegóły już wkrótce na 
www.akademia24.pl i na Facebooku. 

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

Wakacyjne warsztaty 
Kolejny rok akademicki wznowimy we 
wrześniu. A w czasie wakacji propo-
nujemy ćwiczenia i warsztaty. Tu 
nowość: „Autosabotaż, czyli nie pod-
stawiaj sobie nogi”. Zaplanujcie sobie 
trzy wieczory w środku tygodnia, czyli 
8-10 lipca br. (wt-śr-czw) w g. 19.00-
21.00. Są też inne propozycje warsz-
tatowe. Szczegóły na str. 3 i 4. Gazet-
ki oraz na www.akademia24.pl

To daje do myślenia!
Relacja z majowego widowiska „Od samotności do bliskości”

Akademia oprócz osobistych wy-
znań gości, w których widz może 
przejrzeć się jak w zwierciadle, do-
starcza konkretne metody na rozwią-
zywanie trudnych sytuacji i solidną 
porcję wiedzy. Temu służy obecność 
ekspertów. Ekspresyjna psycholog 
Izabela Kobierecka dała zbiór prak-
tycznych wskazówek na udany zwią-
zek 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, eks-
pert MAM, metodą rysunkową 
wyjaśniła, gdzie się znajduje „oso-
bisty diament”, potencjał każdego 
człowieka i dlaczego tak ważne jest 
by do niego dotrzeć. Relacje mają 
sens, gdy są budowane w opar-
ciu o prawdę o sobie. Zachęcała: 
- Nie bądźmy jak byle jaki pro-
dukt w pięknym opakowaniu. Każ-
dy z nas ma w sobie bezcenne JA, 
czyli diament. Dlatego tak ważne 
jest dotarcie do własnego wnętrza. 

Bo dostrzeżenie wnętrza drugiej 
osoby zaczyna się od poznawania 
samego siebie. A do tego potrze-
ba… samotności. Nie warto więc 
obrażać się na los, tylko czas życia 
w pojedynkę wykorzystać na roz-
wój i samopoznanie – stwierdziła.

Efektem dobrze przeżytej samot-
ności może być poznanie tak sym-
patycznego 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 dba-
łość 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 do-
brej i złej samotności oraz o magii 
uśmiechu, liścików i nieoczekiwa-
nych prezentów, jakie powodują, że 
w związku miłość nie stygnie, a bli-
skość się pogłębia. 

Realizuj swoje marzenia
Niespodzianką była obecność pięk-
nej, subtelnej, pełnej poczucia 
humoru i dystansu do siebie aktor-
ki Małgorzaty Kożuchowskiej. Urze-
kła widzów opowieścią o mierzeniu 
się ze swoją samotnością, o pozna-
waniu siebie, własnych pragnień 
i marzeń, o ich spełnianiu i nie pod-
dawaniu się. Scenkami z życia wła-
snego rozbawiła widownię, a liczne 
sekwencje wypowiedzi nagradzane 
były oklaskami. Zachęcała, by nie 
rezygnować z marzeń. Potwierdzi-
ła, że warto dbać o własny rozwój, 
zawsze być sobą i dawać dobro, bo 
ono wraca. 

Monika Padzik
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Małgorzata Kożuchowska               Mira Jankowska 
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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.

JASNA STRONA MOCY 
Anna i Krzysztof  
Burzyńscy

Zapis kilku życio-
wych historii Po-
laków, którzy po 
przejściu kryzyso- 
wych 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 dzia-
łania doprowa-
dził Cię dokładnie 
tu, gdzie teraz je-
steś. Gdybyś my-
ślał tak, jak my-
ślą ludzie boga-
ci, i robił to, co 
oni robią, czy sądzisz, że też mógłbyś 
stać się bogaty? To, na czym się kon-
centrujesz, decyduje o tym, co znaj-
dujesz w życiu. Koncentrujesz się na 
okazjach i znajdujesz okazje. Koncen-
trujesz się na przeszkodach i znajdu-
jesz przeszkody. 

WYBACZ, żE (Już) NIE MóWIĘ 
DO CIEBIE KOCHANIE 
Tonino Cantelmi,  
Michela Pensavalli

Konkretne narzę-
dzie służące tym, 
którzy zastana-
wiają się, dlaczego  
ich partnerzy i hi-
storie kończą się 
w podobny, niemal 
groteskowy spo-
sób. Książka daje 
nadzieję osobom, 

które są przekonane, że „nikt ich ni-
gdy 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 mę-
skiego organu płcio-
wego, ale przede 
wszystkim siła we-
wnętrzna, charak-
ter i to, kim męż-
czyzna się czuje. 
Napisane konkretnie, edukacyjnie 
i z humorem. Niektóre treści książki 
są dość kontrowersyjne. Warto czy-
tać z głową!

Warto 
przeczytać

Jeden z odcinków serialu „Ran-
czo” zaczyna się sceną z udzia-
łem pary bohaterów na dzień po 
ich ślubie. „Skończyło się” – szlo-
cha ona. „Co?” – dopytuje mąż. 
„Wszystko! – słyszy w odpowie-
dzi. – Chodziliśmy ze sobą, zarę-
czyliśmy się, ślub był taki piękny 
jak w serialu. A teraz to już nic 
nie będzie tak jak w filmie. Będzie-
my chodzić do pracy, sprzątać, nic 
już romantycznego się nie zdarzy”. 
Na jego zapewnienia, że teraz wła-
śnie 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 mał-
żeństwa definitywnie się skończą.

Odwinięci z celofanu
Za fasadą przejaskrawień i serialo-
wego humoru znajdujemy tu rozpo-
wszechnione spojrzenie na miłość 
i małżeństwo. Pakujemy siebie 
i drugą osobę w celofan odświęt-
nych spotkań, które ze względu na 
swoją rzadkość mogą być zawsze 
odpowiednio celebrowane – otwar-
te wręczeniem kwiatów, obstawio-
ne świecami, skropione perfuma-
mi, zaprawione winem. I to wła-
śnie nazywamy wielkim uczuciem. 
Osobę, której poza takimi sytuacja-
mi prawie nie znamy, czynimy swo-
im mężem lub żoną i po wielkim 
ślubnym „taaa-daam!” odkrywa-
my, że istnieje codzienność: bukie-
ty są bardzo nieporęczne, a przede 

wszystkim drogie, w użycie trze-
ba wprowadzić światło elektryczne 
i zapłacić za nie rachunki, a wino 
nie dość, że robi trudne do sprania 
plamy, to w dodatku nie sprawdza 
się jako element każdego posiłku. 
Poza tym w końcu widzimy swoje-
go małżonka w prawdziwym świe-
tle, a nie tylko w mętnym półmro-
ku świec. Nie da się 
ukryć – potwór! I oto 
mamy małżeństwo... 

Przy takim uję-
ciu nic tylko pierz-
chać i szukać no-
wej osoby do opa-
kowania w celofan. 
To oczywiście ob-
raz malowany grubą 
kreską satyry. Rzecz 
w tym, żeby kary-
katura z kart książ-
ki czy ekranu telewi-
zora nie wlała się do naszego ży-
cia. Sądzę, że dla uniknięcia tego 
kluczowe jest przepracowanie, tj. 
przemyślenie i doświadczenie na 
sobie, dwóch tematów: idealizowa-
nia ukochanej osoby oraz przeży-
wania codzienności, co bezpośred-
nio wiąże się z rozbijaniem wyide-
alizowanych wizji.

Mówienie o tym, że na pierw-
szym etapie związku postrzegamy 
kochanego człowieka jako znacznie 
wspanialszego, niż jest w rzeczy-
wistości (a w każdym razie znacz-
nie bliższego naszym wyobraże-
niom o wspaniałości), to najoczy-
wistsza z oczywistości. Mimo do-
skonałego rozpoznania tego me-
chanizmu potyka się o niego każdy, 
najmądrzejszy nawet zakochany 

– trwając zresztą w błogim prze-
konaniu, że dotyczy to całego ogó-
łu ludzkości poza nim samym. Dla 
znajomych jest to oczywiście widok 
arcyzabawny... dopóki nie dojdzie 
do dramatycznego obrotu sytuacji.

Wspominając początki swoje-
go związku z Fiodorem Dostojew-
skim, znacznie od niego młodsza 

Anna Dostojewska 
przyznaje: „Marze-
nie, by zostać towa-
rzyszką jego życia, 
dzielić z nim trudy, 
pomagać, zapewnić 
mu szczęście, owład-
nęło mą wyobraźnią 
i Fiodor Michajło-
wicz stał się dla mnie 
wszystkim, bóstwem, 
przed którym, wyda-
je mi się, gotowa by-
łam klęczeć przez 

całe życie. Były to jednak ideal-
ne uczucia, marzenia, które mo-
gły rozbić się w zetknięciu z suro-
wą rzeczywistością”. Po ślubie za-
czynają się kłopoty – młoda żona 
czuje się znieważana przez rodzinę 
męża, małżonkowie nie mają czasu 
tylko dla siebie, a na dodatek Anna 
Dostojewska ma wrażenie, że mąż, 
ten „wielki znawca serc ludzkich”, 
nie dostrzega, jak jest jej ciężko, 
i że przestał ją kochać, bo „uświa-
domił sobie, jak jestem pusta, głu-
pia, że nie nadaję się w ogóle na 
towarzyszkę jego życia”.

W mozole poszukiwania 
prawdziwych siebie
Pojawia się też szybko tak standar-
dowy element małżeństwa, jak kłót-

Teraz to już nic 
nie będzie tak jak 
w filmie. Będziemy 
chodzić do pracy, 
sprzątać, nic już 
romantycznego się 
nie zdarzy.

Osobliwe 
skutki małżeństwa

Jak z iluzji o małżeństwie przejść do rzeczywistości 
i nie zwariować – fragment książki

Ewa Kiedio
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nie o drobiazgi, przera-
dzające się w poważny 
konflikt. Pod kwietnio-
wą datą Anna Dosto-
jewska notuje: „Po dro-
dze Fiedia zauważył, 
że jestem ubrana po 
zimowemu (biały filco-
wy kapelusz) i że mam 
brzydkie rękawiczki. 
Obraziłam się i powie-
działam, że jeśli uwa-
ża, iż jestem źle ubra-
na, to lepiej będzie, 
gdy nie będziemy chodzili razem. 
Powiedziawszy to, odwróciłam 
się i szybko poszłam w przeciw-
ną stronę. Fiedia kilka razy zawo-
łał za mną, chciał za mną pobiec, 
lecz rozmyślił się i poszedł swo-
ją drogą”. Scena ta dla postronne-
go obserwatora musiała wyglądać 
komicznie, niczym szkoleniowa ilu-
stracja obiegowych sądów o cha-
rakterze kobiet i kłopotach, z jaki-
mi przychodzi borykać się mężom. 
W awanturach biorących swój 
początek w drobiazgach nie o dro-
biazgi jednak chodzi. One stają się 
tylko punktem zapalnym, ujawnia-
jącym nabrzmiewający od daw-
na problem – skrywane zranienie. 

Dopóki przy rozwiązy-
waniu sporów będzie-
my się koncentrowali 
na pojedynczych sytu-
acjach, ich szczegó-
łach, na samym bia-
łym filcowym kape-
luszu, będzie tylko 
śmiesznie albo tyl-
ko strasznie (zależnie 
od punktu widzenia). 
Poważne podejście 
małżonków do siebie 
wymaga przeskocze-

nia kilka poziomów wyżej – czułe-
go dotknięcia ropiejących owrzo-
dzeń duszy, które doprowadziły do 
kuriozalnych reakcji.

To od filcowego kapelusza jed-
nak i od brzydkich rękawiczek 
zaczynają się rekolekcje utraco-
nych marzeń. Biorą swój począ-
tek w prozie życia, w zdarzeniach 
całkiem trywialnych, przyziem-
nych. To w nich ideał pęka na ty-
siąc 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 wydawnic-
twie i kwartalniku „Więź”, założycielka 
magazynu „Dywiz. Pismo Katolaickie”. 
Z wykształcenia filolog polski. Autor-
ka książki „Osobliwe skutki małżeń-
stwa”. Członkini Zespołu Laboratorium 
„Więzi”, na jego stronie prowadzi blog 
„Tuż obok”. Publikowała m.in. w „Wię-
zi”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gościu 
Niedzielnym”, „Kontakcie” oraz na por-
talach „Deon” i „Tezeusz”. Od 2008 r. 
żona Marcina.

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 rela-
cje? Na czym nam zależy: nie być sa-
memu, czy by być z kimś? Jak wyjść 
z niechcianej samotności, co zrobić 
by zacząć? Lepsza zdrowa samot-
ność niż niezdrowe bycie razem?

Samotność doskwiera wielu z nas. 
Proponujemy Wam program rozwoju 
i zmiany postawy życiowej, który pozwoli rozpoznać: co nas trzyma w kiera-
cie 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 po-
czucie własnej wartości, zacząć budować bliskie relacje i być w nich sobą. 

Program grupy rozwoju przeznaczony jest dla MĘżCZYZN I KOBIET w róż-
nym 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 napo-
tykają 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 elementa-
mi 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 atrak-
cyjniejszym/-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: War-
szawa, ul. Foksal 3/5. Forma: grupa zamknięta. Ilość miejsc bardzo ogra-
niczona. 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 dziew-
czyn z różnymi punktami widzenia. Zaskoczyło mnie to, że jestem gadatliwy 
i towarzyski. Wdzięczny jestem sobie, że dotrwałem do końca cyklu warszta-
tów. Polecam to każdemu: nacisk na rozwój osobisty i ciekawe obserwacje. 
No i spotykam się już z pewną dziewczyną …

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 zada-
nie (męskość zresztą też). Co ją tworzy? Wdzięk, urok, świadomość wła-
snego 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 słu-
chać? 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 odzy-
skać samą siebie. Tego za Ciebie nikt nie zrobi. Na spotkaniu dostaniesz prak-
tyczne 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
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POLECAMY NA PREZENTY
PŁYTY CD AUDIO

Z WIDOWISK MAM

Dla małżonków, dla singla i singielki, na urodziny,
na ślub, w rocznicę ślubu, dla dorosłych i młodzieży.

Dla każdego. Ten prezent się nie zestarzeje. 
Doda sił do życia i rozbawi. Może uratuje to, 

co już bez nadziei, przygaszone i wątłe. 
Sprawdziliśmy. Działa!

� NOWOŚĆ! MAMO, TATO, TO NASZE ŻYCIE

� TAJEMNICA KOBIECOŚCI

� MEANDRY MĘSKOŚCI

� MOJA PRACA KOCHANA!

� PO CO NAM KRYZYSY?

� JAK ROZMAWIAMY I CO Z TEGO MAMY?

� GDZIE CI MĘŻCZYŹNI? (CD podwójna) 

� RODZINA NA PLUS! (CD podwójna) 

� JAK MAM TO WYBACZYĆ? (CD podwójna) 

� JAK MÓWIĆ, BY SIĘ ZROZUMIEĆ (CD podwójna) 

� RECEPTA NA MIŁOŚĆ! (CD podwójna) 

� BESTSELLER!  SEKS JEST OK! (CD potrójna) 

� LUDZIE Z PASJĄ 

� JAK STWORZYĆ UDANY ZWIĄZEK 

� JAK UZDROWIĆ MIŁOŚĆ (CD podwójna) 

� K+M CONTRA WYŚCIG SZCZURÓW 

� SEKSOWNA MIŁOŚĆ (CD podwójna) 

� NIE BÓJ SIĘ KRYZYSU! 

� SINGIEL SZUKA SINGIELKI  

(CD podwójna) 

� TOKSYCZNE ZWIĄZKI 

(CD podwójna) 

� CZYSTY SEKS! (CD podwójna) 

� MIŁOŚĆ, PIENIĄDZE, SUKCES (CD) 

� PANI DOMU CZY KURA DOMOWA 

� JAK POKOCHAĆ TEŚCIOWĄ / SYNOWĄ 

Płyty można zamawiać przez 

www.akademia24.pl
Możesz tam posłuchać fragmentów nagrań 

i zobaczyć zdjęcia osób występujących. 

NA SI PART NE RZY

GOŚCI NAS CO MIESIĄC
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 
ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa 

www.sdp.pl

OBUDŹ W SOBIE WOJOWNICZKĘ!
Dlaczego jestem miłą dziewczynką grzecznie
wszystkim przytakującą?

Kim jestem? Czego pragnę? Dlaczego nie liczę się ze sobą, za to
bardzo liczę się z tym, czego inni chcą ode mnie? Czemu ciągle
ratuję innych kosztem siebie? Czemu pozwalam, aby mnie źle
traktowano? Dlaczego wewnętrzny policjant wciąż mi rozkazuje:
musisz, powinnaś, tak wypada...? Dlaczego wciąż mam poczucie
winy, jeśli się komuś sprzeciwię, nawet w słusznej sprawie?
Dlaczego moje próby bycia sobą nazywają egoizmem, pychą,
feminizmem? 
Obudź się, Judyto! Tupnij nogą! Wstań! Jeśli któreś z tych pytań Cię po ru -
sza lub intryguje, jeśli masz kłopot z lękiem, który nie pozwala być so bą,
z ag resją, która wybucha w niespodziewanym momencie, chcesz ocalić
swoją kobiecość, subtelność nie zamieniając się w warczącą babę, to ten
warsztat jest dla Ciebie! Zacznij rewolucję! Zacznij zmiany w swoim życiu.
Nikt nie zrobi tego za Ciebie! Zbyt wygodnie z Tobą się żyje, zawsze podasz,
przyniesiesz, pozamiatasz, wybaczysz, usprawiedliwisz, posprzą tasz…
Chcesz żyć tak dalej? Warsztat dla kobiet, które chcą odkryć swoje ja, zach -
wycić siebie i innych wewnętrznym pięknem i siłą, poszukać w sobie dzi -
kie go kota, wystawić światu pazurki.
PROWADZĄCA: AGATA BIERNACKA-BAZYLUK – lekarz psychiatra doros -
łych, dzieci i młodzieży, praktyk, ekspert MAM.
Termin:  15 czerwca 2013 (sobota), g. 10.00 – 17.00. Miejsce: Warszawa,
ul. Foksal 3/5. Ilość osób bardzo ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wprowadzając drugą osobę zyskujesz upust 10%. Informacje i zapisy:
agatabazyluk1@gmail.com

JAK ROZWIJAĆ KOBIECOŚĆ?
Zrób dla siebie to, czego nikt Ci nie da.
Każda z nas jest kobietą, ale czy czu  je się kobieco? Kobiecość to za -
da nie (męskość zresztą też). Co ją tworzy? Wdzięk, urok, świa do mość
włas nego piękna i niepow tarzal ności, siła wewnętrzna, sek sapil? 
Gdzie tkwią blokady i ograni cze nia ha mujące rozwój naszej kobie cości? Czy
można od zaraz zacząć pra cę nad jej wyzwalaniem? Jak to zro bić? Kogo
słuchać? Jak poko ny wać opór i nie śmiałość, zagubienie i wstyd liwość? Jak
stać się atrak cyj niejszą dla siebie? Nie za leż nie od tego, czy jesteś już
w związku, ży jesz sama, czy szukasz partnera, zacznij tre   no  wać to, co poz -
woli Ci odzys kać samą siebie. Te go za Ciebie nikt nie zrobi. Na spotkaniu
dostaniesz prak tyczne porady i usłyszysz konkretne pod powiedzi jak
zacząć, by uru chomić pro ces zmian. Odkryj pięk no własnej natury, która
pro wa dzi do ducha, by w pełni cieszyć się życiem i inspirować innych. 
PROWADZĄCA: MIRA JANKOWSKA, dziennikarka, producent i autorka widowisk MAM. 
Termin: 22 czerwca 2013 (sobota), godz. 10.00-18.00. Miejsce: Warszawa, 
ul. Foksal 3/5. Ilość osób ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt:
m.jankowska@akademia24.waw.pl

JAK TU ŻYĆ? 
Rozmowa egzystencjalna na Twój temat... z Mirą
Jeśli potrzebujesz spojrzeć na własne życie z boku, po roz ma -
wiać na temat dla Ciebie ważny z kimś, komu ufasz, zwe ryfi ko -
wać sposób myślenia, dostrzec plusy i minusy sytuacji, możesz
umówić się na rozmowę: „Na Twój temat”. Jest w  życiu wiele roz -
wią zań - znajdź właściwe. Każdy moment jest dobry na przemyślenia. 
Mira Jan kowska, zaprasza na rozmowy o życiu, własnych wyborach,
szuka niu sie bie samego, odzyskiwaniu wiary we własne siły i znaj do wa -
niu mo ty  wacji do mierzenia się z życiem. Napisz i umów się, e-mail:
m.jankowska@akademia24.waw.pl 

Szcze gó ło we in for ma cje o wszyst kich warsz ta tach na stro nie

www.StudioPromocji.com
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Szcze gó ło we in for ma cje o wszyst kich warsz ta tach na stro nie
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JESTEŚ PIĘKNA, SPRAWDŹ!  
mAKIJAż coDzIENNy – bIzNESoWy
Właściwie wykonany makijaż i dobrze dobrana fryzura to też wiedza. Ko-
bieto, Dziewczyno, daj sobie prawo do piękna. Zobaczysz, jak rozkwitniesz! 

Kobiety istnieją, gdy czują się piękne,  inaczej występują „w rolach”:  żon, ma-
tek, sióstr, cioć, koleżanek, gospodyń i kochanek oraz wielu innych…, ale nie 
istnieją dla samych siebie. Czas to zmienić. Wyjdź z komórki. To CUDOWNE do-
świadczenie. Co zyskasz? Poznasz  swój typ urody  i dowiesz się, jaka gama kolory-
styczna najbardziej do Ciebie pasuje. Dowiesz się więcej o swoich rysach twarzy, 
a dzięki tej wiedzy nauczysz się eksponować naturalne piękno. Nauczysz się mie-
szania barw produktów upiększających i ich cieniowania. Dowiesz się jakich pędzli 
używać by wykonać makijaż. Poznasz triki utrwalające makijaż przez cały dzień. 

PROWADZĄCA: ANNA WITKOWSKA, wizażystka, doświadczona w swojej 
profesji specjalistka. Jest wiązana z rozpoznawalnymi markami produk-
tów kosmetycznych. Spotkanie z nią inspiruje i koi.  Termin: 14 czerca 2014 
(sobota), godz. 10.00-15.00. Miejsce: Warszawa, Foksal 3/5. Decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Kontakt: Urszula Folczak, e-mail: warsztatymam@wp.pl, 
608 607 951 (w godz. 16.00-20.00). Ilość miejsc BARDZO ograniczona. 

życIE PEŁNE PASJI oDKRyJ SWoJE 
TAlENTy I zAczNIJ z NIch żyć! 
Pasja tkwi w każdym z nas, ale nie każdy gotów jest ją w sobie odkryć i za 
nią pójść. A Ty? Poznaj proste sposoby, by talenty przynosiły Ci pieniądze. 

Dzień 1 JAK ROZPOZNAWAĆ PASJE? Pasja jest tym, co nie tylko lubisz 
robić, ale w czym też jesteś skuteczny. Inni chętnie Ci za to zapłacą. Proble-
mem, dla którego większość ludzi nie opiera swojego życia na pasji, jest… 
zbyt niska samoocena. To możesz i powinieneś zmienić. Pomożemy Ci w tym.

Dzień 2 JAK ZARABIAĆ NA TYM, CO LUBISZ ROBIĆ? Za Twoimi predyspozycja-
mi kryją się konkretne możliwości finansowe. Dowiesz się, JAK zarabiać na swojej 
wiedzy, talentach i pasjach, JAKIE zastosować sposoby by zmonetaryzować to, co 
Ci w duszy gra. Nie jest to bardzo trudne i zwykle nie wymaga wysokich nakładów 
finansowych. Ważne by mieć pomysł i odważyć się go zastosować. Wiemy jak!

PROWADZĄCY: ANDRZEJ BURZYŃSKI – trener, coach, mentor, założyciel 
Instytutu Rozwoju Osobistego KOAH (www.koah.pl), wykładowca Alterna-
tywnej Szkoły Biznesu i Rozwoju Osobistego. Ekspert MAM. Termin: 21-22 
czerwca 2014, (sob-niedz.). UWAGA: możliwość skorzystania z jednego dnia 
warsztatu.Godz. 10.00-16.00. Miejsce: Warszawa, ul. Foksal 3/5. Twoja in-
westycja: 250 zł za każdy dzień. UWAGA: uczestnictwo w dwudniowym warsz-
tacie – 400 zł. Kontakt: szkolenia@koah.pl 

mISTRzoWIE AUToSAboTAżU 
NIE PoDSTAWIAJ SobIE NoGI
Jesteśmy mistrzami w „podstawianiu sobie nogi”, czyli sabotowaniu 
siebie, dopóki nie spostrzeżemy, że to, co myślimy i robimy, działa bole-
śnie na naszą niekorzyść. 

Jakie mechanizmy stosujemy, by nie odnieść sukcesu zawodowego, nie od-
powiedzieć na miłość lub ją zaniedbać, nie odważyć się żyć po swojemu, a nie 
według innych? Chcesz coś zmienić, a nie potrafisz. Nic dziwnego, bo zmiana, 
do której tęsknisz, zakłada wyjście poza schemat, poza krąg bezpieczeństwa i 
dotychczasowych nawyków. Możesz to zmienić. 

Formuła warsztatowa, aktywizująca uczestnika oraz praca w procesie to 
okazja by w podgrupach, w konwencji burzy mózgów, okrywać powody dla 
których z taką uporczywością stosujesz szkodliwą dla siebie taktykę, jakie 
korzyści masz z autodestrukcyjnych zachowań, czy wręcz nawyków, które 
niszczą Twoje dążenia i pragnienia. Możesz to zmienić tylko Ty sam. Dosta-
niesz klucz do siebie.

PROWADZĄCY: MIRA JANKOWSKA, mentor, trener oraz MICHAł KSIĄż-
KIEWICZ, psycholog, trener.

UWAGA: Warsztat będzie prowadzony przez 3 kolejne wieczory w tygodniu. 
Termin: 8-10 lipca 2014 (wt-śr-czw), w g. 19.00-21.00.  Miejsce: Warszawa, 
ul. Foksal 3/5. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy: 
joanna.kedzielska@gmail.com. W temacie pisz: AUTOSABOTAż

 Szczegółowe informacje o wszystkich warsztatach na stronie

www.akademia24.pl/warsztaty




