
tapasztalatokat is beépítve alakítja ki 
saját tanfolyamjainak programját.

Elmondása szerint a jobb agyfélte-
kés rajztanfolyam hangulatát meg-
határozza az, hogy olyan környezetet 
teremtenek, olyan eszközöket hasz-
nálnak és olyan gyakorlatokat végez-
nek, amelyek működésre serkentik a 
jobb agyféltekét és összehangolják a 
két agyfélteke működését. „Felnőtt-
ként jellemzően a bal agyféltekénk 
logikus látásmódját használjuk raj-
zolásnál is. A racionalitásért, logikus 
gondolkodásért felelős bal agyfélteke 
helyett a rajztanfolyamon előtérbe 
kerül a kreativitásért és intuícióért 
felelős jobb agyfélteke. A jobb agyfél-
tekés rajztanfolyam módszerét erede-
tileg Betty Edwards és Roger W. Sperry 
kaliforniai professzorok fejlesztették 
ki. Ezt tovább ötvözzük a világ külön-
böző országaiban élő festőktől tanult 
módszerekkel, művészetterápiás, ön-
ismereti- és személyiségfejlesztő tech-
nikákkal, amelyek különös fi gyelmet 
fordítanak a mindennapokban gyak-
ran elfeledett fontos és alapvető tevé-
kenységeinkre, mint a légzés, a mo-
soly, a gondolatok és a mozgás egyes 
elemei. Tanfolyamainkon érdekes és 
különleges kisfi lmeket is bemutatunk, 
továbbá az elvégzett gyakorlatok után 
megosztjuk egymással élményeinket” 
– meséli lelkesen.

Mert élni jó

„Úgy érzem, hogy most jön életem 
harmadik szakasza. Volt, amikor a 
pénzt hajtottam, aztán azt elköltöt-
tem, hogy jót tegyek, most pedig azt 
csinálom, amit szeretek és amiből 
meg is élek, de közben adhatok is” – 
jegyzi meg. Derűsen mondja, ma már 
elégedett, hiszen az érzései vezérlik, 
már nincs szüksége arra, hogy bizo-
nyítson. Csak egyet szeretne, ha vala-
ki megtekinti alkotásait, akkor őt, az 
embert, az ő szép lelkét lássa. Folya-
matosan ötletel, újabb és újabb tervei 
vannak, elképzelhetőnek tartja azt 
is, hogy Csíkszentsimonban további 

csoportfoglalkozásokat, klubesteket, 
női köröket szervezzen, amelyek so-
rán a kreativitást, a mozgást, az al-
kotást ötvözi a játékos, élményalapú 
fejlődéssel.

Fontos számára a szabadság és ő 
szabad – mondja –, mert sok minde-
nen felül tudott emelkedni. „Említet-
tem, hogy takarítottam, ma már tu-
dom, hogy az nem megalázó, hanem 
azt bizonyítja, hogy erős voltam, mert 
megtehettem. Gyűlöltem az apámat, 
de ma már fel tudok menni hozzá, és 
hálás vagyok, már nem álmodom azt, 
hogy megver, lelő. Nekem ez a szabad-
ság. Halomnyi ilyen felismerés van az 
életemben, és ezekből tudok átadni 
egy kis szeletet. Ma már a képzéseim, 
programjaim arról szólnak, hogy le-
hetőséget, hitet és eszközöket adok a 
hozzám érkezőknek, hogy megtapasz-
talják, kreativitásukat is lehet kondici-
onálni,  kihozhatják magukból rejtett 
képességeiket, felismerhetik, hogy 
nézőpontjukat ők választhatják meg, 
hogy a nehézségekből erőt is lehet me-
ríteni, megláthatják, milyen színes és 
változatos lehet az életük” – mondja.
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Lehetőséget, hitet és esz-
közöket adok a hozzám 
érkezőknek, hogy megta-
pasztalják, kreativitásukat 
is lehet kondicionálni, ki-
hozhatják magukból rejtett 
képességeiket.
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