
Jestem Dorota. W myśl przysłowia „Pokaż mi swoich przyjaciół a powiem Ci kim jesteś”

przedstawiam  kilkoro z nich. 

Nasza przyjaźń z  Odwagą trwa od kiedy pamiętam. Od zawsze chciałam mieć wpływ na

otaczający mnie świat. Od lat nastoletnich podejmowałam śmiałe decyzje narażając się na

niezrozumienie innych. Szukałam swojej drogi. Nauczyłam się odróżniać ryzyko od odwagi.

Kiedy czuję, że coś jest dla mnie ważne walczę wytrwale, ale jeśli rozpoznaję  zagrożenie

swoje lub bliskich wycofuję się. 

Tę naukę  głównie zawdzięczam Niezależności. Jak ona chadzam swoimi drogami. Czasem

idę pod prąd, przecieram szlaki. Jestem pionierem.  Czasem uciekam w góry. Tam jest mój

dom, tam czuję odpowiednią perspektywę wszystkiego i siebie samej.   Nasza przyjaźń z

Niezależnością przeszła przez ciężką próbę, gdy  zdiagnozowano u mojego syna chorobę

genetyczną.  Ze  zwykłego  nauczyciela  stałam  się  przedsiębiorcą,  dyrektorem  pierwszej

niepublicznej poradni w powiecie. Ta zmiana życia nie udałaby się gdyby nie Determinacja.

To dzięki relacji z nią potrafię podejmować decyzje niezależnie od emocji. Każde wyzwanie

życiowe traktuję jak kolejne zadanie do rozwiązania i szukam sposobów, by zrealizować cel. 

Najkrócej przyjaźnię się z Uważnością. Trzy kierunki studiów jak i liczne kursy w zderzeniu z

dwudziestoletnia praktyką pedagogiczną doprowadziły mnie do wniosku, że  nie ma jednej

słusznej  metody,  sposobu jeśli  chodzi  o  wychowanie  lub  terapię.  Jest  Człowiek.  Jedyny.

Niepowtarzalny. Mały. Duży. Po prostu człowiek, który potrzebuje pochylenia się nad nim i

wsłuchania w jego potrzeby i pragnienia.  Dzięki Uważności podążam za tym.

Trochę  faworyzuję  wśród  moich  przyjaciół Lojalność.  Ale  cóż.   Dzięki  niej  otaczam się

ludźmi, którzy  wyznają  takie same wartości jak ja. Wszystkie ludzkie potknięcia i słabości

jestem w stanie wybaczyć, ale braku lojalności – nigdy.

Spoiwem naszej drużyny jest  Miłość.  Uczę się jej  każdego dnia. We wszystko co robię,

wkładam swoje 100%. Wierzę w Miłość mimo swoich licznych ran. Mimo trudnego rozwodu.

Mimo chorób najbliższych. Mimo śmierci ukochanego ojca po przegranej walce z rakiem.

Mimo wszystkich piętrzących się trudności   na mojej drodze.  Przyjaźń z Miłością uczy mnie

pokory. Wobec tych z którymi pracuję: dzieci, młodzieży , dorosłych. Wiem, że każdy  niesie

swoją tajemnicę. Nie oceniam. Jestem. 

Już teraz trochę wiesz kim jestem. Jeśli uważasz, że mogę pomóc w Twoich problemach,

dylematach 
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