
AłbenA GrAbowskA
Pisarka, matka trójki dzieci, która nie wyobraża sobie 
życia bez pisania. Zawodowo: lekarz neurolog-epileptolog.
Autorka powieści „Lot nisko nad ziemią”, „Coraz mniej 
olśnień”, „Lady M.” oraz sagi „Stulecie Winnych” 
Nagrodzona przez czytelniczki nagrodą „Pióra” podczas 
Festiwalu Literatury Kobiet w roku 2015. Ambasadorka 
akcji „Solidarność Kobiet ma SENS” w roku 2014.

MAciej błAszAk
Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik 
naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta 
Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu 
(Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Jego 
zainteresowania badawcze to możliwości kształtowania mózgu człowieka pod 
wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego 
projektowania, neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Prywatnie tata 
Olgi, Mileny, Tosi, Julii i Jerzyka. ekspert telewizji Lifetime. 

ewA klepAckA Gryz
Jest aktywnym zawodowo psychologiem terapeutą specjalizującym się m.in. 
w terapiach małżeńskich, terapiach kobiet będących w kryzysie oraz terapiach 
osób cierpiących na zaburzenia psychosomatyczne. Prowadzi warsztaty 
rozwojowe i tematyczne. Autorka poradników psychologicznych, tekstów 
w magazynie Sens oraz ekspert telewizji Lifetime. 

kAtArzynA DroGA
Redaktor naczelna magazynu SENS, dziennikarka, pisarka. Autorka książki 
„Pokolenia. Wiek deszczu, wiek słońca”. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletnia dziennikarka i redaktorka w prasie 
edukacyjnej i kobiecej, była także wydawcą czasopism młodzieżowych. Prywatnie 
mama Agaty i Magdy. Ambasadorka akcji „Solidarność Kobiet ma SENS”.

kAtArzynA Miller
Psycholożka, psychoterapeutka, filozofka i poetka 
z ponad 30-letnią praktyką terapeutyczną w zakresie 
terapii indywidualnej, małżeńskiej i grupowej. Prowadzi 
warsztaty rozwojowe dla kobiet. Autorka i współautorka 
wielu książek, w tym: „Nie bój się życia”, „Królowe życia 
i król”, „Kup kochance męża kwiaty” oraz trzech tomików 
wierszy. Na stałe związana z miesięcznikiem „Zwierciadło”.

zuzAnnA zioMeckA
Redaktorka i dziennikarka, certyfikowana nauczycielka MBSR (mindfulness-
based stress reduction) szkolona przez „The Institute for Mindfulness-Based 
Approaches” z siedzibą w Niemczech. Łączy prace zawodową, jako szefowa 
serwisu internetowego dla kobiet z prowadzeniem kursów MBSR. Dzięki kursowi 
MBSR nauczyła się postępować ze sobą i światem w obliczu trudnych sytuacji. 
Powróciła jej radość codziennego życia, entuzjazm do pracy oraz chęć dzielenia 
się swoimi umiejętnościami z innymi – jak uważnie słuchać tego co dyktuje serce. 
www.polski-instytut-mindfulness.pl

DAGMArA GMitrzAk
trenerka rozwoju osobistego, terapeutka holistyczna, socjolog. Ukończyła Instytut 
Stosowanych Nauk Społecznych UW, ze specjalizacją Pomoc społeczno-terapeutyczna. 
Autorka sześciu książek.m.inn „Pokonaj stres dzięki technikom relaksacji”, Obudź 
swoją kreatywność”, „Trening Jaguara- obudź w sobie pewność siebie”, współpracuje 
z redakcją magazynu „Sens”. Od 2001 roku prowadzi warsztaty w Polsce i zagranicą. 
www.rozwojosobisty.waw.pl

ZaprasZamy na wykłady 

AnnA kocwA-kArnAś 
Neuropsycholog, terapeutka, trenerka rozwoju personalnego, wieloletni wykładowca 
WUM. Prowadzi szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie autoprezentacji, 
panowania nad stresem i emocjami oraz motywacji kontrolowanej, pomaga również 
osobom po uszkodzeniu mózgu. Twórczyni autorskiego programu Mind Shui, w myśl 
którego, ważnym elementem do osiągnięcia poczucia jedności, spokoju i satysfakcji 
życiowej jest umiejętność i sposób zarządzania energią umysłową, co prowadzi 
do naturalnej zmiany w zachowaniu i poprawia jakość życia, www.mindshui.pl

DAniele GArGAno
Psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. We Włoszech zajmował 
się edukacją dzieci z autyzmem, a także relacjami rodzinnymi, rehabilitacją 
osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 2012 roku pracuje w Polsce, głównie 
z dziećmi, rodzinami, parami oraz osobami indywidualnymi. Poprzez warsztaty 
oraz sesje indywidualne promuje silnie ojcostwo oraz szerzy świadomość roli 
i wpływu ojca na rozwój dziecka. Doradza wszystkim, którzy pragną zbliżyć się 
do swoich dzieci  zarówno w życiu codziennym, jak i w momentach szczególnych, 
takich jak choroba, rozłąka, rozwód, mypsiche.com
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wykłADy SALA WYKŁADOWA „A” NA PIĘTRZE

konsultAcje specjAlistÓw NA STOISKu sensu

PARTNERZy:

SENS. psycHoloGia dla cieBie

miesięcZnik SENS ZaprasZa
 na finał ii edycji akcji

11.00       kAtArzynA Miller – wykład:  Chcę być kochana tak jak chcę

13.00          zuzAnnA zioMeckA – wykład interaktywny „Co to jest mindfulness i jak wpływa na stres?”  
    www.polski-instytut-mindfulness.pl

14.30-15.30  DebAtA otwArtA:  
    kobietA kobiecie suką - czy soliDArność kobiet istnieje?  
     Katarzyna Droga (redaktor naczelna SENSu), Marzena Chełminiak (dziennikarka radia ZET, coach),  
     Beata Tadla (dziennikarka), Marieta Żukowska (aktorka), Zuzanna Ziomecka (coach, dziennikarka),  
     dr hab. n. hum. Maciej Błaszak (ekspert TV Lifetime) 

więcej niż kwiaty

10.00–16.00  reDAkcjA MiesięcznikA „sens” – spotkanie z czytelnikami

10.00–12.00   beAtA cichowlAs, doradczyni klienta proviDent – Na czym polega praca doradczyni, i jak nią zostać

11.00–12.00     ewA klepAckA-Gryz – ekspert z telewizji Lifetime ds. relacji i związków 

12.00–13.00       DAGMArA GMitrzAk – trenerka rozwoju osobistego, terapeutka, autorka książek

12.00–14.00      AnetA szczerbA, doradczyni klienta proviDent – Na czym polega praca doradczyni, i jak nią zostać 

12.00–12.30       kAtArzynA Miller – rozmowy z autorką i podpisywanie książek

14.00–14.30  AłbenA GrAbowskA – rozmowy z autorką i podpisywanie książek

13.00–14.00       AnnA kocwA kArnAś – specjalistka Mind Shui, neuropsycholog, mindshui.pl

14.00–15.00  DAniele GArGAno – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, 
     konsultacje anglojęzyczne, mypsiche.com

wykłady i konsultacje Z ekspertami


