
 

 
 

PSYCHODRAMA   
Psychodrama jest metodą terapeutyczną, wykorzystującą naturalną aktywność,
i spontaniczność ludzi. Cechy te są często ograniczane przez róŜnego rodzaju blokady: lęki, 

złość, wstyd, a takŜe przez objawy, z jakimi pacjenci zgłaszają się na terapię.

Psychodramatyczne rozumienie czasu i przestrzeni pozwala na przemieszcz

w przeszłość i przyszłość, aby następnie w teraźniejszości 
potrzebnych zmian. 

CZYM  JEST  PSYCHODRAMA?

Metoda opracowana została przez Jacoba Moreno na początku XX w., jest stale rozwijana 

i szeroko stosowana w psychoterapii i rozwoju osobistym na całym świecie.

W Polsce psychodrama jest jeszcze mało znaną i rozpoznawalną metodą pracy. 
Propaguje ją Polski Instytut Psychodramy we współpracy z Polskim Towarzystwem 

Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwem Psychologi

Na psychodramatycznej scenie mogą pojawić się zarówno przeŜycia, konflikty, dylematy, 

trudności, pytania, jak i konkretne sytuacje z przeszłości
powrócić, a takŜe fantazje, sny, marzenia. Wchodzenie w role postaci 

z wewnętrznego świata protagonisty (osoby pracującej na scenie psychodramatycznej) 
pozwala zobaczyć siebie oczami innych (często waŜnych osób), a tym samym stwarza 

moŜliwość poszerzenia rozumienia siebie jak i swojego otoczenia.

 METODA  TA  POZWALA  UCZESTN

� lepiej poznać samego siebie, 

� poszerzyć swoje rozumienie i odczuwanie świata, dzięki zobaczeniu i doświadczeniu 
go z pozycji innych (często waŜnych) dla siebie osób.

PRACA  METODĄ  PSYCHODRAMY

� dostarczanie sobie wzajemnie przez członk

� dzielenie się własnymi przeŜyciami,

� poszukiwanie dróg rozwiązań trudnych sytuacji,
� zrozumienie własnych reakcji, emocji i prób ich zmiany.

 
PROWADZĄCA: 

Marta Maryl, doktor nauk medycznych, pedagog specjalny, psychodramatysta. 
Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

oraz w MABORze. 

W latach 2004-2009 była pracownikiem naukowym IPiN Kliniki Psychiatrii Dzie

i MłodzieŜy w Warszawie, pracując jednocześnie terapeutycznie z pacjentami. 
Ukończyła I stopień psychodramy i jest w trakcie szkolenia II stopnia. 

Od 2008 r. jest wykładowcą akademickim w WyŜszej Szkole Nauk Społecznych 
„Pedagogium” w Warszawie. Prac

terapię indywidualną ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z zaburzeniami odŜywiania 
w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU LECZENIA ZABURZEŃ ODśYWIANIA oraz ter

rodzin w orientacji systemowej.
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Psychodrama jest metodą terapeutyczną, wykorzystującą naturalną aktywność,
i spontaniczność ludzi. Cechy te są często ograniczane przez róŜnego rodzaju blokady: lęki, 

wstyd, a takŜe przez objawy, z jakimi pacjenci zgłaszają się na terapię.

Psychodramatyczne rozumienie czasu i przestrzeni pozwala na przemieszcz

w przeszłość i przyszłość, aby następnie w teraźniejszości - „tu i teraz” móc łatwiej dokonywać 

PSYCHODRAMA? 

Metoda opracowana została przez Jacoba Moreno na początku XX w., jest stale rozwijana 

psychoterapii i rozwoju osobistym na całym świecie.

W Polsce psychodrama jest jeszcze mało znaną i rozpoznawalną metodą pracy. 
Propaguje ją Polski Instytut Psychodramy we współpracy z Polskim Towarzystwem 

Psychiatrycznym i Polskim Towarzystwem Psychologicznym. 

Na psychodramatycznej scenie mogą pojawić się zarówno przeŜycia, konflikty, dylematy, 

trudności, pytania, jak i konkretne sytuacje z przeszłości, do których pacjent czuj
powrócić, a takŜe fantazje, sny, marzenia. Wchodzenie w role postaci 

z wewnętrznego świata protagonisty (osoby pracującej na scenie psychodramatycznej) 
pozwala zobaczyć siebie oczami innych (często waŜnych osób), a tym samym stwarza 

moŜliwość poszerzenia rozumienia siebie jak i swojego otoczenia. 

UCZESTNIKOM: 

lepiej poznać samego siebie,  

poszerzyć swoje rozumienie i odczuwanie świata, dzięki zobaczeniu i doświadczeniu 
go z pozycji innych (często waŜnych) dla siebie osób. 

PSYCHODRAMY  POZWALA  TAKśE  NA: 

dostarczanie sobie wzajemnie przez członków grupy informacji na swój temat,

dzielenie się własnymi przeŜyciami, 

poszukiwanie dróg rozwiązań trudnych sytuacji, 
zrozumienie własnych reakcji, emocji i prób ich zmiany. 

Marta Maryl, doktor nauk medycznych, pedagog specjalny, psychodramatysta. 
Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

2009 była pracownikiem naukowym IPiN Kliniki Psychiatrii Dzie

i MłodzieŜy w Warszawie, pracując jednocześnie terapeutycznie z pacjentami. 
Ukończyła I stopień psychodramy i jest w trakcie szkolenia II stopnia. 

Od 2008 r. jest wykładowcą akademickim w WyŜszej Szkole Nauk Społecznych 
„Pedagogium” w Warszawie. Pracuje z grupami stosując metodę psychodramy

terapię indywidualną ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z zaburzeniami odŜywiania 
w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU LECZENIA ZABURZEŃ ODśYWIANIA oraz ter

rodzin w orientacji systemowej. 
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Psychodrama jest metodą terapeutyczną, wykorzystującą naturalną aktywność, kreatywność 
i spontaniczność ludzi. Cechy te są często ograniczane przez róŜnego rodzaju blokady: lęki, 

wstyd, a takŜe przez objawy, z jakimi pacjenci zgłaszają się na terapię. 

Psychodramatyczne rozumienie czasu i przestrzeni pozwala na przemieszczanie się  

„tu i teraz” móc łatwiej dokonywać 

Metoda opracowana została przez Jacoba Moreno na początku XX w., jest stale rozwijana  

psychoterapii i rozwoju osobistym na całym świecie. 

W Polsce psychodrama jest jeszcze mało znaną i rozpoznawalną metodą pracy.  
Propaguje ją Polski Instytut Psychodramy we współpracy z Polskim Towarzystwem 

Na psychodramatycznej scenie mogą pojawić się zarówno przeŜycia, konflikty, dylematy, 

, do których pacjent czuje potrzebę 
powrócić, a takŜe fantazje, sny, marzenia. Wchodzenie w role postaci  

z wewnętrznego świata protagonisty (osoby pracującej na scenie psychodramatycznej) 
pozwala zobaczyć siebie oczami innych (często waŜnych osób), a tym samym stwarza 

poszerzyć swoje rozumienie i odczuwanie świata, dzięki zobaczeniu i doświadczeniu 

ów grupy informacji na swój temat, 

Marta Maryl, doktor nauk medycznych, pedagog specjalny, psychodramatysta.  
Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 

2009 była pracownikiem naukowym IPiN Kliniki Psychiatrii Dzieci  

i MłodzieŜy w Warszawie, pracując jednocześnie terapeutycznie z pacjentami.  
Ukończyła I stopień psychodramy i jest w trakcie szkolenia II stopnia.  

Od 2008 r. jest wykładowcą akademickim w WyŜszej Szkole Nauk Społecznych 
uje z grupami stosując metodę psychodramy, prowadzi 

terapię indywidualną ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z zaburzeniami odŜywiania 
w ramach ZINTEGROWANEGO PROGRAMU LECZENIA ZABURZEŃ ODśYWIANIA oraz terapię 



 

 
 

PROPOZYCJA 1  –  SPOTKANIE
 

Na SPOTKANIE Z PSYCHODRAMĄ zapraszamy osoby, które szkolą się z psychoterapii lub 

w inny sposób zawodowo zajmują się pracą z ludźmi.

Spotkanie ma na celu zapoznanie się ze specyfiką metody. 

Szerokie moŜliwości jakie daje psychodrama pozwalają na wykorzystanie jej zarówno w pracy 
terapeutycznej jak i na innego rodzaju spotkaniach grupowych, np. socjoterapii, 

warsztatach, szkoleniach, treningu interpersonalnym itp.

� Psychodrama jest metodą, która stymulu

� Dzięki swojej specyfice pozwala nie tylko rozmawiać o róŜnych sprawach
aktywnie ich doświadczać i przeŜywać.

� MoŜe posłuŜyć kaŜdemu, kto chciałby bliŜej przyjrzeć się barierom własnego 
funkcjonowania, wprowadzić w

� Pomaga poszerzyć pole własnego doświadczenia, rozumienia, a takŜe przeŜywania 
róŜnych doświadczeń. 

� Psychodrama moŜe pomóc, moŜe bawić, moŜe wzruszać, moŜe otwierać, moŜe 
rozwijać. 

Dodatkowo, istnieje moŜliwość zorganizowania warsztatów temat

o metodę psychodramy.  

Przykładowe tematy: 

� teoria ról w psychodramie,

� wykorzystanie zabawy w psychoterapii,
� praca z grupą – podstawy, zasady, moŜliwości.

� Data: 7 czerwca 2014 r. (sobota) 

� Cena: 260 zł   

� Uczestnicy otrzymają certyfikat 

 

 

Zapisy: 

+48 22 642 78 50, 

+48 721 001 925 

e-mail: cte@mabor.com.pl 
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SPOTKANIE  Z  PSYCHODRAMĄ  (DLA SPECJALISTÓW

Na SPOTKANIE Z PSYCHODRAMĄ zapraszamy osoby, które szkolą się z psychoterapii lub 

w inny sposób zawodowo zajmują się pracą z ludźmi. 

Spotkanie ma na celu zapoznanie się ze specyfiką metody. 

moŜliwości jakie daje psychodrama pozwalają na wykorzystanie jej zarówno w pracy 
terapeutycznej jak i na innego rodzaju spotkaniach grupowych, np. socjoterapii, 

warsztatach, szkoleniach, treningu interpersonalnym itp. 

Psychodrama jest metodą, która stymuluje kreatywność i spontaniczność.

Dzięki swojej specyfice pozwala nie tylko rozmawiać o róŜnych sprawach
aktywnie ich doświadczać i przeŜywać. 

MoŜe posłuŜyć kaŜdemu, kto chciałby bliŜej przyjrzeć się barierom własnego 
funkcjonowania, wprowadzić w Ŝycie zmiany. 

Pomaga poszerzyć pole własnego doświadczenia, rozumienia, a takŜe przeŜywania 
 

Psychodrama moŜe pomóc, moŜe bawić, moŜe wzruszać, moŜe otwierać, moŜe 

Dodatkowo, istnieje moŜliwość zorganizowania warsztatów tematycznych w oparciu 

teoria ról w psychodramie, 

wykorzystanie zabawy w psychoterapii, 
podstawy, zasady, moŜliwości. 

7 czerwca 2014 r. (sobota) – 9.00 – 18.00 

  

certyfikat ukończenia  

 

Miejsce: 

Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR

ul. Bonifacego 104 

02-909 Warszawa (SADYBA)
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DLA SPECJALISTÓW) 

Na SPOTKANIE Z PSYCHODRAMĄ zapraszamy osoby, które szkolą się z psychoterapii lub  

Spotkanie ma na celu zapoznanie się ze specyfiką metody.  

moŜliwości jakie daje psychodrama pozwalają na wykorzystanie jej zarówno w pracy 
terapeutycznej jak i na innego rodzaju spotkaniach grupowych, np. socjoterapii, 

je kreatywność i spontaniczność. 

Dzięki swojej specyfice pozwala nie tylko rozmawiać o róŜnych sprawach, ale takŜe 

MoŜe posłuŜyć kaŜdemu, kto chciałby bliŜej przyjrzeć się barierom własnego 

Pomaga poszerzyć pole własnego doświadczenia, rozumienia, a takŜe przeŜywania 

Psychodrama moŜe pomóc, moŜe bawić, moŜe wzruszać, moŜe otwierać, moŜe 

ycznych w oparciu  

Medyczne MABOR 

909 Warszawa (SADYBA) 



 

 
 

PROPOZYCJA 2  –  GRUPA
 
Propozycja cyklu zajęć adresowana do osób zawodowo zajmujących się pracą z ludźmi, 

którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy i jednocześnie lepiej poznać siebie, własne 

motywy postępowania i reagowania, sposoby wchodzenia w relacje.

� Zapraszamy osoby do grupy doświadczenia self, która będzie pracować 
w oparciu o metodę psychodramy morenowskiej.

� Jednocześnie zapraszamy tych, którzy czują potrzebę refleksji nad 
Ŝyciową, pragną zmienić coś w swoim Ŝyciu, mają pytania, na które cię

odpowiedź.  
� Zapraszamy tych, którzy są  zabiegani, zmęc

� Zapraszamy tych,  którym bra
� Zapraszamy teŜ osoby, które chcą spróbować odnaleźć wł

sytuacji oraz tych, którzy mają ochotę na spotkanie z innymi, na nowe
własną perspektywę doświadczenie.

� Początek spotkań: 14.06.2014 r. (sobota) 9.00 

� Częstotliwość spotkań: 

� Cena: 200 zł za spotkanie

� Uczestnictwo w grupie poprzedza 

� Uczestnicy otrzymają certyfikat 

 

Bezpłatne konsultacje:
� 11.04.2014 r. (piątek) - 

� 16.05.2014 r. (piątek) – 

 

Zapisy: 

+48 22 642 78 50, 

+48 721 001 925 

e-mail: cte@mabor.com.pl 
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GRUPA  PSYCHODRAMY  (DLA SPECJALISTÓW

Propozycja cyklu zajęć adresowana do osób zawodowo zajmujących się pracą z ludźmi, 

którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy i jednocześnie lepiej poznać siebie, własne 

motywy postępowania i reagowania, sposoby wchodzenia w relacje. 

my osoby do grupy doświadczenia self, która będzie pracować 
w oparciu o metodę psychodramy morenowskiej. 

Jednocześnie zapraszamy tych, którzy czują potrzebę refleksji nad 
zmienić coś w swoim Ŝyciu, mają pytania, na które cię

Zapraszamy tych, którzy są  zabiegani, zmęczeni lub znudzeni, zrezygnowani.

Zapraszamy tych,  którym brak energii do codziennych zmagań. 
Zapraszamy teŜ osoby, które chcą spróbować odnaleźć własną drogę w aktualnej 

, którzy mają ochotę na spotkanie z innymi, na nowe
własną perspektywę doświadczenie. 

14.06.2014 r. (sobota) 9.00 – 18.00 

Częstotliwość spotkań: raz miesiącu (10 spotkań) 

200 zł za spotkanie    

Uczestnictwo w grupie poprzedza bezpłatna konsultacja 

certyfikat ukończenia 

Bezpłatne konsultacje: 
 16.00 – 18.00 

 17.00 – 18.00 

Miejsce: 

Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR

ul. Bonifacego 104 

02-909 Warszawa (SADYBA)
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SPECJALISTÓW) 

Propozycja cyklu zajęć adresowana do osób zawodowo zajmujących się pracą z ludźmi, 

którzy chcą poszerzyć swój warsztat pracy i jednocześnie lepiej poznać siebie, własne 

my osoby do grupy doświadczenia self, która będzie pracować  

Jednocześnie zapraszamy tych, którzy czują potrzebę refleksji nad swoją sytuacją 
zmienić coś w swoim Ŝyciu, mają pytania, na które cięŜko znaleźć 

zeni lub znudzeni, zrezygnowani. 

asną drogę w aktualnej 

, którzy mają ochotę na spotkanie z innymi, na nowe, poszerzające 

Medyczne MABOR 

909 Warszawa (SADYBA) 



 

 
 

PROPOZYCJA 3  -  PSYCHODRAMA

PRACA  W  GRUPIE  PSYCHODRAMY

� osobom z trudnościami w relacjach 

� w przypadku nieśmiałości czy poczucia zahamowania w kontaktach z innymi ludźmi,

� w przypadku zaburzeń nerwicowych (fobii społecznej i innych objawów lękowych).  

PSYCHODRAMA  JEST  TAKśE
CIERPIĄCYMI  Z  POWODU: 

� objawów depresji (np. w związku z nierozwiązaną Ŝałobą),

� traum pourazowych (przemoc, utrata),
� przewlekłego stresu i problemów adaptacyjnych (np. mobbing, DDA, problemy 

z toŜsamością seksualną),
� obsesji, natręctw i uzaleŜnień (np. pracoholizm, seksoholizm

Psychodrama jest nie tylko psychoterapią, ale takŜe metodą, która stymuluje kreatywność 
i spontaniczność. MoŜe posłuŜyć kaŜdemu, kto chciałby bliŜej przyjrzeć się barierom swojego 

funkcjonowania, wprowadzić w Ŝycie zmiany.

Grupa będzie miała charakter 

cyklu spotkań 

Częstotliwość spotkań: raz na dwa tygodnie 

Czas trwania: 12 spotkań, z moŜliwością przedłuŜenia czasu pracy grupy na kolejny cykl

Cena: 120 zł za spotkanie  

Początek spotkań: 21.06.2014 r

Uczestnictwo w grupie poprzedza 

Bezpłatne konsultacje: 

11.04.2014 r. (piątek) - 16.00 – 

16.05.2014 r. (piątek) – 17.00 – 

Zapisy: 

+48 22 642 78 50, 

+48 721 001 925 

e-mail: cte@mabor.com.pl 
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PSYCHODRAMA   -  GRUPA  TERAPEUTYCZNA

PSYCHODRAMY  JEST  SZCZEGÓLNIE  POLECANA:

osobom z trudnościami w relacjach międzyludzkich, 

w przypadku nieśmiałości czy poczucia zahamowania w kontaktach z innymi ludźmi,

w przypadku zaburzeń nerwicowych (fobii społecznej i innych objawów lękowych).  

TAKśE  UśYTECZNĄ  METODĄ  W  PRACY
 

objawów depresji (np. w związku z nierozwiązaną Ŝałobą), 

traum pourazowych (przemoc, utrata), 
przewlekłego stresu i problemów adaptacyjnych (np. mobbing, DDA, problemy 

z toŜsamością seksualną), 
obsesji, natręctw i uzaleŜnień (np. pracoholizm, seksoholizm). 

Psychodrama jest nie tylko psychoterapią, ale takŜe metodą, która stymuluje kreatywność 
i spontaniczność. MoŜe posłuŜyć kaŜdemu, kto chciałby bliŜej przyjrzeć się barierom swojego 

funkcjonowania, wprowadzić w Ŝycie zmiany. 

charakter zamknięty, tzn. jej skład będzie stały w trakcie całego 

raz na dwa tygodnie - 2 godziny 

, z moŜliwością przedłuŜenia czasu pracy grupy na kolejny cykl

   

21.06.2014 r 

Uczestnictwo w grupie poprzedza bezpłatna konsultacja 

 18.00 

 18.00 

Miejsce: 

Centrum Psychologiczno-Medyczne MABOR

ul. Bonifacego 104 

02-909 Warszawa (SADYBA)
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TERAPEUTYCZNA 

POLECANA: 

w przypadku nieśmiałości czy poczucia zahamowania w kontaktach z innymi ludźmi, 

w przypadku zaburzeń nerwicowych (fobii społecznej i innych objawów lękowych).   

PRACY  Z  OSOBAMI  

przewlekłego stresu i problemów adaptacyjnych (np. mobbing, DDA, problemy  

Psychodrama jest nie tylko psychoterapią, ale takŜe metodą, która stymuluje kreatywność  
i spontaniczność. MoŜe posłuŜyć kaŜdemu, kto chciałby bliŜej przyjrzeć się barierom swojego 

, tzn. jej skład będzie stały w trakcie całego 

, z moŜliwością przedłuŜenia czasu pracy grupy na kolejny cykl 

Medyczne MABOR 

909 Warszawa (SADYBA) 


