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PIĘKNO BEZ 
PRZYMUSU24
Żyjemy w epoce dykatatury 
piękna. Wyzbyci radości życia 
poddajemy się uprzedmio-
tawiającej presji speców od 
reklamy i dyktatorów mody. 

MEANDRY BULIMII 
- MOTYLEM (NIE) JESTEM26
Fora motylków zbierają tra-
giczne żniwo. Są to zamknięte 
fora na których głównie młode 
dziewczyny maltretują się 
psychicznie, aby zmusić siebie 
na wzajem do ekstrymalnych 
diet. Skutek, to wzrost przypa-
dków bulimii i anoreksji oraz 
załamań psychicznych.

JAK ZOBACZYĆ 
W SOBIE 
PIĘKNO32
Życia z dysmorfofobią można się 
nauczyć! Wywiad z ekspertem.

MAMĄ BYĆ, ACH 
MAMĄ BYĆ 36
Seria artykułów o blaskach i cieniach 
macierzyństwa, oraz o tym jak pogodzić 
życie rodzinne z rozwojem zawodowym, 
do których każda z nas ma prawo! 

ŚMIECHEM UKOIĆ 
ZŁOŚLIWOŚCI LOSU44
Dorośli ludzie śmieją się średnio 15 razy 
na dobę. To może jednak nie wystarczyć, 
aby zachować dobre zdrowie. Śmiecho-
terapia to nie żart! Dowiedz się, jakie 
choroby pomaga leczyć. 

BAJKOTERAPIA 
UŚMIERZA DZIECIĘCE 
LĘKI38
Dziecięce lęki są jednymi z najstraszniej-
szych, jakich można doświadczyć w całym 
życiu. Dzieci nie mają jeszcze ani aparatu
pojęciowego, ani wystarczająco wielu 
doświadczeń, by radzić sobie z trudnymi 
emocjami. Jedną z metod, po które warto 
sięgać, by pomóc dziecku radzić sobie w 
problematycznych sytuacjach, są baśnie i 
bajki terapeutyczne. 
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Notka redakcyjna
Najnowszy, trzeci już numer Woman Vibe Magazine postanowiliśmy 
poświęcić kobietom w świecie tańca. Jednej z takich nielicznych prze-
strzeni, w której współczesna kobieta może choć na chwilę uwolnić 
się od dyktatury piękna i ograniczeń związanych z rolami społeczny-
mi, jakie często jest zmuszona pełnić.  

Naszym odkryciem z punktu widzenia wydawcy WVM jest fakt, iż magia tańca 
pozwala uwolnić taki rodzaj kobiecego piękna, który sprawia, że zbędne stają 
się wszystkie te zabiegii techniczne wykreowane przy użyciu Photoshopa. Nie-
oczekiwanie okazuje się, że zbędny staje się ogromny przemysł kosmetyczny 
i medycyna estetyczna tak mocno kojarząca nam się z Hollywoodzką Fabryką 
Marzeń. Jako wydawca nie ukrywam, że inspiracją dla powstania pisma Woman 
Vibe Magazine było odnalezienie tego trudno zauważalnego pod wartstwami 
make-upu oraz tzw. „społecznymi maskami” piękna. Jego pełnię mogłem do-
strzec dopiero w obiektywie wyjątkowych fotografek: Agaty Łudzik, Anny Star-
key i Beaty Nikonorow. Dzięki nim to pismo ma szansę stać się fenomenem 
kontrkulturowym niezbędnym, aby choć trochę odtruć się od toksycznych ma-
teriałów, jakie każdego dnia wykoślawiają w nas realny obraz piękna.

Piękno to warto pielęgnować i chronić. Przed czym? Przed destruktywnym wpły-
wem technologii takich jak filtry na insta połączone z bezlitosnymi algorytmami, 
które karmią nasze zmysły podsyłając nam przed ekrany treści, które najlepiej 
się sprzedają - gdyż wykolejają dopaminowy układ nagrody w umysłach ko-
biet i mężczyzn. 

Efekt? Zaburzenia odżywiania takie, jak anoreksja i bulimia, które zbierają 
śmiertelne żniwo - między innymi za sprawą koszmarnych „forów motylków”, 
na których małoletnie często dziewczyny w sposób fanatyczny odciskają pięt-
no fałszywie postrzeganego piękna (artykuł „Meandry bulimii - motylem (nie) 
jestem”). Problem ten obecny jest w kampanii Dove #ReverseSelfie, ale to prze-
cież kropla w morzu potrzeb i oceanie łez. 

Brak społecznej debaty nad kanonem współczesnego piękna sprawia, że obok 
problemów związanych z eskalacją depresji i zaburzeń odżywiania pojawiają 
się nowe jednostki chorobowe takie, jak dysmorfofobia - lęk przed często uro-
joną własną brzydotą, o której również piszemy na łamach WVM. Odrębny pro-
blem to choroby autoimmunologiczne oraz eskalacja chorób onkologicznych, 
z którymi mierzymy się w ramach kampanii #MAMYdlakogo. 

Problemami tymi zajmujemy się w niniejszym magazynie - równocześnie wska-
zując na możliwe panacea, jakimi są rzetelna wiedza medyczna oraz aktywny 
prospołeczny styl życia. Mamy nadzieję droga Czytelniczko, że oglądając nie-
zwykle urzekające prawdziwym pięknem fotografie z magicznego świata tańca 
(Fotorelacja Agaty Łudzik z Warsztatów Rumby z Patrycją Tarasiuk), zapra-
gniesz odwiedzić, któryś z licznych tanecznych karnawałowych wydarzeń (cykl 
zapowiedzi: „Odkryj Rytmy Karnawału”). 

Klaudiusz Wiśniewski
Wydawca i redaktor naczelny
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BAT NA TREFNE 
KOSMETYKI60
Chcesz wiedzieć jakie właściwości 
mają składniki twojego kremu? A 
może chcesz sprawdzić, co zawiera 
płyn do kąpieli dla dziecka? Moż-
na zajrzeć do udostępnionej przez 
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu 
Kosmetycznego i Detergentowego 
(PSKD) bazy składników kosmetycz-
nych

ODKRYJ RYTMY 
KARNAWAŁU62
Wspólnie z My Dances Magazine 
odnaleźliśmy dla Ciebie najlepsze 
eventy taneczne! 

ZAKOCHAJ SIĘ 
W LUBUSKIM70
Niezwykły event sfinansowany ze 
środków publicznych ma szansę 
pokazać jak ważny jest taniec 
dla promocji regionu i lokalnej 
turystyki

KIZOMBA I BACHATA 
W LOFTODANCE 78
W renomowanej krakowskiej 
szkole tańca Lofto Dance Łukasza 
Rasia szykują się niezwykle presti-
żowe warsztaty taneczne 

OBALAMY MITY 
O SUPLEMENTACH NA 
RAKA52
Od 30 nawet do 60 proc. pacjentów 
onkologicznych stosuje różnego ro-
dzaju suplementy w ramach samo-
leczenia, często bez konsultacji
z lekarzem.

ZROBIENIE NA SZARO 
WYWIAD Z DIETETYK 
KLINICZNĄ56
Specjalne diety, lewatywy, wita-
miny i zioła. Chory na raka pacjent 
zwykle szukają wszelkich dostęp-
nych możliwości, które mogłyby 
wspomóc lub zastąpić leczenie. 
Sprawdź, co na ten temat możli-
wości i zagrożeń mówi Agnieszka 
Surwiłło-Snarska, dietetyczka

KOBIECE PATENTY NA 
ZDROWIE 50
Niekiedy jedyne czego potrzebu-
jesz, to na chwilę się zatrzymać 
i wsłuchać w to, co wspierana tysią-
cami receptorów intuicja powie Ci 
o potrzebach Twojego
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Maratony Zumby 
Emilii Furman należą do tych 

kultowych 

Potężny Maraton Zumby 
nadciąga do Gliwic

RVD i Miasto Tańczy szykuje 
najgorętszy event taneczny!
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2022
ROCK YOUR 
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IX KONGRES 
RVD 

82

WARSZTATY RUMBY 
PATRYCJI TARASIUK
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Fotoreportaż Agaty Łudzik 
z warsztatów zorganizowanych 

przez Klub Fitness Forma na Lata

WARSZTATY GIRL 
POWER DAY76
Niezwykła okazja, aby zakoszto-
wać w Rumba Solo oraz Videoclip 
Dance. Nie zabraknie również 
Zumba Masterclass 
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MAMY PLAN, ABY POKAZAĆ ŚWIATU CZYM 
JEST PRAWDZIWE WOMAN VIBE! ŻYCIE PEŁ-
NE PASJI, GORĄCYCH I NIE RAZ SENSUAL-
NYCH RYTMÓW. ŻYCIE W ZGODZIE Z BICIEM 
SERCA. ZDALA OD TYRANII SAMOKRYTYKI 
I ZEWNĘTRZNYCH KRZYWDZĄCYCH OCEN. 
TO STYL ŻYCIA, KTÓRY CZYNI KOBIETY 
PRAWDZIWIE WOLNYMI I NIEZALEŻNYMI. 
A PRZY TYM GOTOWYMI, ABY PODBIJAĆ 
ŚWIAT W ZGODZIE  Z WARTOŚCIAMI, 
W KTÓRE WIERZĄ! 

Pozytywna kobieca energia ma moc 
zmieniania świata na lepsze! Już czas, aby 

obudzić ją z uśpienia!

MAMY PLAN, ABY POKAZAĆ ŚWIATU CZYM 
JEST PRAWDZIWE WOMAN VIBE! ŻYCIE PEŁ-
NE PASJI, GORĄCYCH I NIE RAZ SENSUAL-
NYCH RYTMÓW. KWINTESENCĄ TEGO 
JEST KOBIECY ŚWIAT TAŃCA. 

TANIEC JEST               
KOBIETĄ

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Dlaczego taniec wyraża życie?

Ruch dla każdego człowieka ma przede wszystkim 
działanie adaptacyjne i interpersonalne. Oznacza 
to, że staje się podstawą komunikacji z ludźmi i po-
znania świata. Taniec towarzyszy człowiekowi już 
od pierwszych stadiów rozwoju i staje się sposo-
bem na wyrażenie samego siebie. Będąc dzieckiem, 
po usłyszeniu muzyki zaczynamy wykonywać ruchy, 
które w rytm dźwięków stają się pierwszymi nie tyl-
ko świadomymi, ale także zaplanowanymi  gestami 
służącymi komunikacji z otoczeniem. Poprzez przy-
padkowe ruchy stymulujemy nasze zmysły, ucząc 
się w ten sposób własnego ciała i tego, jak wyraża 
ono emocje. To pierwsze odkrycie, które dla małego 
dziecka staje się olbrzymim sukcesem – TANIEC TO 
JA!

Do czego prowadzi taniec?

Taniec i towarzyszący mu ruch ciała ludzkiego staje 
się nośnikiem zmian, mogących dokonać się w mó-
zgu. Badania z zakresu neurofizjologii  dowodzą, że 
taniec może prowadzić do stymulacji procesu wy-

dzielania endorfin, które pomagają organizmowi 
walczyć ze stanem depresyjnym, bądź lękowym.  
Osoby będące nieśmiałe skarżą się często na wy-
stępowanie drżenia rąk w sytuacjach stresowych. 
Dzięki zmianom w neurotransmiterach, aktywność 
staje się biogenicznym regulatorem, mającym bez-
pośredni wpływ na zmniejszenie występujących 
drgań.  Oddziaływania na centralny układ nerwo-
wy mają bezpośredni, ścisły związek z rozwojem 
ścieżek neuronalnych oraz ilości połączeń, które 
występują w Twoim mózgu. Ponadto całe Twoje 
ciało, głównie narządy wewnętrzne są stymulowa-
ne w zależności od tempa ruchu. Kiedy ruszasz się 
szybko, praca Twojego serca jest przyspieszona, 
krew płynie szybciej, a tempo oddechu stymuluje 
układ oddechowy dotleniając mózg, a także pozo-
stałą część organizmu. Ponadto ruchy jelit stają się 
biologicznie poprawne, a Ty przestajesz cierpieć 
na zaparcia, biegunki niewiadomego pochodzenia, 
czy też zwyczajnie obrzmienie w dolnej partii ciała. 
Pokazuje to, że zmiany wywołane tańcem dotyczą 
przede wszystkim mózgu oraz osobowości i emocji 
osób biorących w nim udział, a nie tylko układu ru-
chowego.

Każdy z nas spotkał w swoim życiu nauczyciela, bądź instruktora, 
który w bezemocjonalny, monotonny sposób zakomunikował: „Dzień 
dobry. Dziś będziemy uczyć się o…. <ziew>” Ciężko wyobrazić sobie 
sennego, zmęczonego życiem i pracą instruktora tańca prawda? 
Myślisz, pani od matematyki, ale nie instruktor ZUMBY? Dlaczego? 
Przeczytaj o tym, co taniec robi z mózgiem, mową ciała i emocjami! 

KATARZYNA JASTRZĘBSKA
GDY NEURONY TAŃCZĄ SAMBĘ
A KOMÓRKI BACHATĘ

Pokochaj taniec, a znów docenisz swoje zycie!.
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Budowanie relacji nie tylko 
z sobą samym

Ciało potrzebuje powodu, dla któ-
rego miałoby wykonać ruch. Należy 
tutaj wspomnieć o działaniach inten-
cjonalnych, będących odpowiedzią 
na pobudzający ją bodziec. Chodzi 
zatem o zidentyfikowanie czynnika 
i wygenerowanie reakcji. Źródłem 
motywacji jest zazwyczaj chęć  świa-
domej odpowiedzi, wywołanej kon-
frontacją ze światem zewnętrznym, 
w którym przecież ciało nasze po-
zostaje w ciągłej, niezmiennej relacji. 
Pozwala to na świadome budowa-
nie więzi i pozytywnych relacji po-
między uczestnikami grupy tanecz-
nej, dające możliwość rozładowania 
ukrytych negatywnych emocji, czy 
też spożytkowania nagromadzone-
go nadmiaru energii. Taka relacja, 
w której komunikacją jest mowa ciała 
pozwala się dalej przenieść w ko-
munikację i relacje interpersonalne 
w życiu człowieka.

Młodość – radość, 
a starość – ponurość

Kiedy jesteś młody, życie to jedna 
wielka impreza. Przypomnij sobie, 
jak w każdy weekend, a nawet w ty-
godniu byłeś w stanie nawet po pół-
nocy nie schodzić z parkietu, a rano 
w poskokach z uśmiechem na twar-
zy gnać na kolejne kolokwium z ra-
chunkowości.  Teraz przestałeś. To pr-
zeszłość. Dlaczego? Bo jesteś stary? 
Nie masz czasu? W pewnym wieku 
nie wypada? Boisz się, że trafi się 
gorszy dzień? Przecież i tak miewasz 
takie, mimo, że już nie chodzisz na 
imprezy taneczne. Badania dowodzą, 
że proces starzenia jest jedynie wy-
mówką, gdyż taniec odpowiada za 
stymulację kory mózgowej i innych 
głębokich struktur. W praktyce u ba-
danych znacznie poprawiła się pa-
mięć, koncentracja oraz przewodze-
nie między półkulą prawą, a lewą.

W terapii tańcem uważa się, że komunikacja z pacjentem dokonuje się na 
poziomie intuicyjnym, gdzie ciało może stać się zarówno nośnikiem emo-
cjonalnych treści jak i być jego odbiorcą jednocześnie, co stanowi prze-
ciwieństwo terapii werbalnej, będącej często zbyt trudne dla pacjentów 
z zaburzeniami emocjonalnymi.

Komunikacja, czyli swój 
język mamy

Tak jak tradycyjne formy psychoterapii, taniec również może stać się roz-
mową. Nowe ruchy i łączenie ich ze sobą stanowi odzwierciedlenie mowy, 
opierającej się na sekwencyjności. Głoska, jako najmniejszy dźwięk mowy 
łączy się w sylabę, potem wyraz, kolejno w zdanie, z którego zbudować 
możemy wypowiedź narracyjną. Tańcząc uczysz się kroków, nie umiesz ich

WOMAN VIBE MAGAZINE

psychicznego. Ktoś, kto właśnie le-
czy głęboką depresję może nie mieć 
ochoty na skoczne rytmy lub para-
doksalnie właśnie tego dziś potrze-
buje.

Neurony 

Czy wiesz, że w Twoim ciele miesz-
ka ich około 10 milionów? Dużo? To 
nie liczba decyduje o inteligencji, 
jaką posiadasz, ale połączenia, któ-
re są w stanie wygenerować. Na ich 
rozwój wpływ mają emocje, dzięki 
którym tworzą się natychmiast oraz 
powtarzanie, które na tworzenie ich 
wpływa stopniowo. Nazywa się je 
połączeniami synaptycznymi. To, co 
dzieje się w otaczającym nas świe-
cie sprawia, że w mózgu wyzwala się 
energia elektryczna, która następnie 
przepływa przez ścieżki neuronowe 
tworzące się na podstawie doświad-
czenia. Pamiętaj, że każda lekcja 
tańca jest czymś, co stanowi nowe 
doświadczenie, a Ty nabierając go 
masz lepsze nie tylko ciało, ale także 
zdrowy i gotowy do pracy mózg.

Neurony zwierciadlane – czyli 
o odbiciu w lustrze

Odkrycie neuronów zwierciadlanych 
(inaczej zwanych lustrzanymi) to 
jedno z największych odkryć w dzie-
dzinie neurobiologii! Odpowiadają 
one za naśladownictwo, które jest 
konieczną umiejętnością uczenia 
się. Popatrzmy na to, jak funkcjonuje 
małe dziecko. Kiedy matka uśmiecha 
się do niego – odpowiada uśmie-
chem, kiedy machamy na pożegna-
nie – zrobi to samo. Komórki akty-
wują się wtedy, kiedy obserwujemy 
działania innej osoby. W mózgu za-
chodzą adekwatne reakcje, a połą-
czenia między neuronami zostają 
pobudzone dokładnie tak, jakbyśmy 
sami wykonywali tą czynność.  Czy 
to Ci czegoś nie przypomina? ZUM-
BA! Zajęcia, które polegają na na-
śladowaniu ruchów instruktora, bez

powtórzyć, kiedy widzisz je po raz pierwszy w przed stawionej sekwencji, 
ale gdy kolejno rozkładasz je na czynniki pierwsze, każdy jest jak głoska, 
z której poprzez połączenia budujesz choreografię. Zapytasz co z muzyką? 
Wsłuchaj się w swoją ostatnią wypowiedź. Dostrzeżesz w niej prozodię, 
która jest melodią niosącą Twoje słowa.  Gdyby nie istniała nie bylibyśmy 
w stanie nadać tej samej wypowiedzi zupełnie innego znaczenia. Kuba 
wrócił. Kuba wrócił? Kuba wrócił!

Co byś dziś zjadł? 

Rodzaj muzyki, jest niczym serwowana potrawa, którą właśnie dzisiaj 
chciałbyś zjeść. Nie każdego dnia, masz ochotę na to samo; tak jak nie 
każdy członek rodziny lubi naleśniki z serem. Niezwykle istotny jest dobór 
rodzaju muzyki do preferencji danej osoby, a także jej obecnego stanu 
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wyjaśniania i wcześniejszej nauki kor-
ków do choreografii. Teraz już wiesz, co 
Ci w tym pomaga i co sprawia, że tak 
świetnie się przy tym bawisz!

Wieczna młodość? 

Taniec aktywuje obszary kory ruchowej 
biorącej udział w planowaniu i kontroli 
wykonywania ruchu, a muzyka stymu-
luje wtedy ośrodek nagrody. Poprawia 
się także koordynacja oko-ręka, których 
to funkcja pozwala planować i kon-
trolować wykonywanie ruchu. Jądra 
podstawy współpracują także z inny-
mi obszarami mózgu w celu płynnej 
koordynacji ruchu. Podczas gdy móż-
dżek integruje wkład z mózgu i rdzenia 
kręgowego, pomaga także planować 
drobne i złożone działania motorycz-
ne. Badanie na seniorach pokazuje, 
że tańcząc wzrasta nasza bystrość. 
 
Badani wykonywali ruchy w parach tań-
cząc foxtrota, walc, swinga oraz cza-chę. 
Zestawiono ich z nastolatkami, których 
zaobserwowano  podczas swobodnego 
tańca i lekcji WF. Dzieci, które tańczą 
miały lepsze postrzeganie przestrzen-
ne po godzinie zajęć tanecznych niż 
zwykłego WF.  W eksperymencie z Miot 
State Univesity w Dakocie Północnej 
przyjrzeli się uczestnikom zajęć ZUM-
BA. Nie tylko badanie na seniorach, ale 
także ludziach młodych wykazało po-
prawę rozpoznawania wizualnego i po-
dejmowania decyzji. Choć taniec dobry 
jest w każdej formie, pamięć i inteli-
gencję poprawiają te formy, w których 
decyzję trzeba podejmować w ułamku 
sekundy. Mówimy o tym zarówno przy 
tańcu towarzyskim, kreatywnym tańcu 
czy też układzie choreograficznym. 

Tańczyć każdy może

Prawdopodobnie każdy z nas na jakimś 
etapie swojego życia doświadczył ja-
kiejkolwiek formy tańca. Początkowo, 
jako dzieci pląsamy spontanicznie, 
wykonując mało skoordynowane ru-
chy. Z wiekiem okazuje się jednak, że 
to wspaniały, pozawerbalny przekaz

WOMAN VIBE MAGAZINE
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emocji. Kiedy dwoje ludzi wpa-
da sobie w oko na imprezie, za-
zwyczaj pierwsze co robią, to ze 
sobą tańczą. Łatwiej nam okazy-
wać emocje płci przeciwnej nie 
musząc wygłaszać werbalnych 
elaboratów, ale dzięki ciału poru-
szającemu się do muzyki między 
świeżo poznanymi ludźmi nawią-
zuje się swoisty dialog, opierający 
się na mowie ciała.

Sposób na depresję

Jeśli mózg dostaje endorfiny, 
tworzy nowe połączenia neu-

ronalne, zupełnie inaczej myśli 
i podchodzi do pewnych kwestii 
w życiu osobistym i zawodowym 
to będzie także znakomitą tera-
pią depresji. Depresja to choroba, 
którą pacjenci opisują jako utratę 
energii i zainteresowań, której to-
warzyszą zmiany apetytu, spadek 
energii i zaburzenia snu. Osoby 
zmagające się z tym problemem 
tak opisują jak pomaga im ZUM-
BA „Jestem instruktorem ZUMBY 
– tak zaszło to aż tak daleko! Bez 
względu na to, czy odbywam zaję-
cia z moimi kursantami, czy sama 
jestem uczestnikiem zajęć – to dla 

mnie jak medytacja. W czasie tej 
godziny nie zamartwiam się pro-
blemami, odcinam swój mózg od 
rzeczywistości. Ponadto w ZUM-
BIE urzekło mnie, że wszyscy są 
równi, o to tak ciężko w dzisiej-
szym, pełnym różnych hierarchii 
świecie”

Terapia tańcem znana jako cho-
reoterapia zaliczana jest do nurtu 
działań arteterapeutycznych, ro-
zumianych nie jako profesjonalne 
doskonalenie technik tanecznych, 
a sam ruch wyrażający życie. 
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Biogram
Katarzyna Jastrzębska

 - pracuje w szpitalu, ale nie jest lekarzem; od kilkunastu lat 
zakochana w ZUMBA, ale nie jest tancerką. Gdy pierwszy raz 
przyszła na zajęcia, zastanawiała się jak można to powtórzyć 
- teraz pyta jak skończyć! Energia, reset i uśmiech wszystkich 
wkoło sprawia, że jak to zawsze mówi, czuje się na scenie 
jak Beyonce! Właśnie przechodzi swój dziennikarski debiut 
w Woman Vibe Magazine

Warsztaty taneczne Zumba Masterclass odbyły się 
w renomowanej krakowskiej szkole tańca LoftoDance 

Łukasza Rasia. Wzięli w nim udział m.in.: Emilia Furman, 
Ewa Janisz, Patrycja Tarasiuk, Wiola Woźniak, Emilia Kowal-

czyk, Alicja Kowalczyk, Patrycja Szymanek-Mosio, Marta 
Goszczyńska, Joanna Guzik i Nuno Antes. Kolekcja ubrań 

od Zumba Wear Poland - @zumbasklep
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Klaudiusz Wiśniewski: W Twoim niezwykle ambit-
nym i pełnym pasji życiu nie łatwo było znaleźć 
chwilę na wywiad, dlatego od razu, jak u Hitchcoc-
ka, przejdziemy do konkretu. Rok 1969 w Japo-
nii odnotowuje się pierwszy przypadek śmierci 
z przepracowania (tzw. Karoshi), która dotykała 
często młodych pozornie zdrowych ludzi. Za jedną 
z głównych przyczyn podano, według profesora 
Wojciecha Eichelbergera, zbyt opresyjną kultu-
rę życia, która nie pozwalała pracownikom kor-
poracji na odreagowanie negatywnych emocji. 
Problem zredukowano, gdy pokoiki kontemplacji 
zamieniono na tzw. “szałownie”, gdzie pracowni-
cy mogli krzyczeć, skakać i rzucać przedmiotami. 
Jako instruktorka z ogromnym tanecznym dorob-
kiem, a przede wszystkim lekarz medycyny, co do-
radziłabyś swoim zestresowanym pacjentom?

Julia Zawistowicz: Nawiązując do podjętego wątku
Karoshi, pragnę od razu zaznaczyć, iż nie jest to 
termin czysto medyczny. Powiedziałabym, że jest 
to wielowątkowy temat, nawiązujący do nauk so-
cjo-psychologiczno-medycznych. Nie jestem spe-
cjalistą socjologii japońskiej, więc trudno odnieść 
mi się do panującej w Japonii kultury życia. Jednak 

spróbuję odnieść się do tezy zawartej w pytaniu. 
Mogę jedynie domyślać się, że poprzez słowo “pr-
zepracowanie” masz na myśli wielogodzinną, stre-
sującą pracę siedzącą. Zdefiniujmy najpierw czym 
jest stres. Jest to stan gotowości naszego organiz-
mu do odpowiedzi na działanie stresora. Stresora-
mi mogą być czynniki wewnętrzne (jak np. choro-
ba) lub zewnętrzne (jak np. atak drapieżnika) Stres 
służy mobilizacji naszego ciała do walki lub ucieczki 
Z punktu widzenia naszej fizjologii, w trakcie sytua-
cji stresu psychicznego i fizycznego, nasza kora nad-
nerczy wydziela duże ilości kortyzolu - tzw. “hormo-
nu stresu”. Jego działanie obejmuje zwiększenie 
stężenia glukozy we krwi, poprzez uruchomienie 
naszych “zapasów”. Na równi z kortyzolem wśród 
hormonów stresu wymieniana jest również adre-
nalina, produkowana przez rdzeń nadnerczy. Do jej 
działań zalicza się m.in. podniesienie ciśnienia tęt-
niczego krwi, przyspieszenie akcji serca, zwiększe-
nie minutowej objętości krwi wyrzucanej przez 
serce czy rozszerzenie oskrzeli. Wszystko to służy 
maksymalnej mobilizacji, uruchomieniu wszystkich
naszych rezerw celem zwiększenia wydajności pra-
cy naszego organizmu.

O prozdrowotnym oddziaływaniu tańca, śmierci Karoshi, zwiększaniu 
kreatywności dzięki nauce nowych kroków, depresji dziecięcej oraz 
o Sambie z Julią Zawistowicz znaną jako Dancing Doctor rozmawia 
Klaudiusz Wiśniewski.

JULIA ZAWISTOWICZ

DOBROCZYNNY
WPŁYW TAŃCA 

Wywiad z Dancing Doctor - lekarka i tancerka, ,
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Nasze ciała są wtedy w pełnej gotowości do uwolnie-
nia olbrzymiej ilości energii… ale co zrobić gdy nie 
ma gdzie tej energii spożytkować? W dzisiejszych 
czasach przecież rzadko kiedy jesteśmy narażeni na 
atak drapieżnika, przed którym mielibyśmy uciekać 
lub z którym mieliśmy stanąć do walki. Naszymi głów-
nymi stresorami są obecnie praca, studia czy szkoła. 
Aby zobrazować jaki wpływ ma to na nasz organizm, 
pozwolę sobie użyć porównania, którego profesor 
Eichelberger użył w trakcie jednego ze swoich wy-
kładów. Przyrównał on ucieczkę przed agresywnym 
niedźwiedziem do eksplozji energii, natomiast nara-
żenie na sytuacje stresowe, w trakcie 8-godzinnego 
dnia pracy siedzącej, porównał do implozji. Stres, 
którego nie jesteśmy w stanie odreagować, zaczyna 
niejako “niszczyć nas od środka” poprzez negatywny 
wpływ na naszą psychikę i ogólne funkcjonowanie 
naszego ciała. Długotrwale działający, silny stres jest
wymieniany w literaturze medycznej jako jeden 
z czynników zwiększających ryzyko zachorowania 
lub pojawienia się zaostrzeń chorób takich jak: ze-
spół jelita drażliwego, wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, pokrzyw-
ka, łuszczyca, nadciśnienie, częstoskurcze komoro-
we, ostra niewydolność serca czy cukrzyca. Dlatego 
wszystkim przepracowanym pacjentom, poddawa-
nym działaniu przewlekłego stresu, w ramach pro-
filaktyki chorób zalecałabym codzienną aktywność 
fizyczną.

K.W.: Stare porzekadło twierdzi, że: “Czego Jaś 
się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał”. Tym-
czasem dotarłem do badań, z których wynika, że 
nasz mózg pozostaje neuroplastyczny przez całe 
życie i szczególnie korzystna jest dla niego na-
uka nowych kroków tanecznych, dyscyplin spor-
towych czy gry na instrumentach muzycznych. 
I tu już Julio pytanie do Ciebie: Czy mogłabyś 
wyjaśnić w jaki sposób taniec może wpływać na 
naszą pamięć?

J.Z.: Tutaj znów pozwolę sobie nawiązać do stresu.
Według literatury medycznej długotrwale działa-
jący stres doprowadza do kurczenia się i zaniku 
dendrytów neuronów hipokampa, odpowiedzial-
nego za konsolidację pamięci. Można więc rzec, 
że aktywność fizyczna jako forma odreagowania 
stresu może być sposobem na zmniejszenie nega-
tywnego wpływu stresu na naszą pamięć. Spotka-
łam się również z artykułami naukowymi w których 
nie raz dowiedziono, iż praktycznie każdy rodzaj 
aktywności fizycznej, w jakimś stopniu może też 
zwiększać objętość różnych obszarów hipokampa. 
Przy czym największy wzrost obserwowano wśród 
grup badawczych, gdzie aktywnością fizyczną 
uprawianą przez uczestników badań był taniec. 
Nie ma się co dziwić, wszak zapamiętywanie kro-
ków, figur i choreografii jest także swoistym tre-
ningiem dla naszej pamięci. Osobiście uważam, 
iż taniec jest wyjątkowy ponieważ wymaga on od 
nas aktywności aerobowej, umysłowej oraz czu-
ciowo-ruchowej, tak więc na równi z treningiem fi-
zycznym idzie w parze trening intelektualny. Sama 
wiem jak zbawienny wpływ taniec miał na mnie 
jeszcze w trakcie studiów medycznych. Zauważy-
łam, że wraz ze wzrostem częstotliwości treningów 
tanecznych poprawiała się moja pamięć, a przez 
to uzyskiwałam coraz lepsze wyniki w nauce. Nie-
jednokrotnie słyszałam pytania jak udawało mi się 
pogodzić studia medyczne z tańcem. Myślę, że to 
właśnie taniec był kluczem do sukcesu, zarówno 
w kwestii poprawy pamięci jak i redukcji toksycz-
nego wpływu przewlekłego stresu na mój orga-
nizm. Zarówno studia medyczne jak i moja obecna 
praca w zawodzie lekarza wiążą się z ogromnym 
dystresem, począwszy od pierwszych zajęć w pro-
sektorium, poprzez lata ciężkich egzaminów, kon-
takt z pacjentami chorymi na nieuleczalne choro-
by, a skończywszy na przeżyciu śmierci pacjenta. 
Dzisiaj sama sobie zadaję pytanie czy dałabym 
radę to wszystko przetrwać gdyby nie moja tera-
pia - taniec.
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K.W.: Czy taniec może mieć zatem pozytywny 
wpływ na naszą kreatywność?

J.Z: Myślę, że każda nowa czynność której się uczymy 
wyzwala w nas kreatywność. W swoim życiu uczyłam 
się bardzo wielu różnych styli tanecznych i za każdym 
razem, gdy poznaję nowy styl, towarzyszy mi jakiś 
taki rodzaj dyskomfortu, w moim odczuciu porówny-
walny przykładowo do mycia zębów lewą ręką. Nowe 
ruchy, choć podobne do znanych mi, na początku wy-
dają się jakieś takie niewygodne, nienaturalne. Ciało 
intuicyjnie chce pójść starym schematem, wcześniej 
wytyczonym szlakiem. I to jest właśnie siła nawyku, 
nawyku z którym trzeba walczyć jeśli chcemy się roz-
wijać. Wystarczy spróbować przezwyciężyć ten po-
czątkowy dyskomfort i próbować dalej, aż w końcu 
nasz mózg znajdzie sposób na obsłużenie nowego 
ruchu, a nowa czynność wyda nam się o wiele ła-
twiejsza. Ten efekt zawdzięczamy tworzeniu nowych 
połączeń neuronalnych w naszym mózgu, bo to nie 
czynność staje się prostsza, to nasz mózg staje się 
bardziej wyspecjalizowany. Jak to powiedział kiedyś 
profesor Eichelberger: „Kreatywny ruch, stymuluje 
kreatywny mózg”. Dlatego właśnie staram się nie 
zamykać w schemacie jednego stylu tanecznego, bo 
przecież rutyna jest przeciwieństwem kreatywności. 
Pragnę poznawać wciąż kolejne style, przełamywać 
schematy, uczyć się nowych rzeczy i rozwijać moją 
kreatywność.

K.W.: Chciałbym też poruszyć wątek depresji, 
zwłaszcza jej pierwszych symptomów, które po-
jawiają się również u dzieci i młodzieży. Skala 
tego zjawiska jest przytłaczająca bo nadal ponad 
1 mln dzieci cierpi na epizody depresyjne w Pol-
sce, z których wiele kończy się samobójstwami. 
Zapewne jako lekarzowi dużo łatwiej jest Ci roz-
poznać takie symptomy. Powiedz jak sobie z nimi 
radzić, szczególnie na tym wczesnym etapie i czy 
faktycznie także w tym przypadku ruch w tym ta-
niec to zdrowie? Wiem, że prowadzisz zajęcia ta-
neczne dla dzieci. Jak takie zajęcia wpływają na 
nastrój naszych dzieciaków? Czy rodzice zauważa-
ją jakąś zmianę w ich zachowaniu?

J.Z.: Wyznaję taką filozofię, że zajęcia taneczne dla 
dzieci powinny przede wszystkim służyć ekspresji 
emocji. Myślę, że dorośli często bagatelizują prze-
żywanie emocji przez dzieci.Wszak dziecięce pro-
blemy wydają się malutkie w porównaniu do pro-
blemów dorosłego życia. Jeśli jednak zmienimy 
perspektywę, zobaczymy iż dzieci też są poddawa-
ne sytuacjom stresowym tak samo jak i my. Chociaż-
by sam fakt pójścia do przedszkola, czy do nowej
szkoły dla dzieci to rozłąka z rodzicami na niezna-
nym terenie. Nie możemy zapominać również o tym, 
że dzieci w szkole często padają ofiarami przemocy 
psychicznej i fizycznej ze strony rówieśników. Piszą 
też sprawdziany, są odpytywani, dostają jedynki... 
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To wszystko to również sytuacje stresowe. Dodatko-
wo warto zwrócić uwagę na fakt, iż dzieci zestreso-
wanych rodziców to zestresowane dzieci. Całkiem 
nieświadomie rodzice często przenoszą na swoje 
małe pociechy różne negatywne emocje. A teraz 
zadajmy sobie pytanie: jak dzieci mają to wszystko 
odreagować, jeśli ciągle słyszą tylko: “Nie biegaj!” ; 
“Nie skacz!” ; “Nie krzycz!” ; “Cicho!”.

Później zaczynają się kłopoty z zasypianiem, je-
dzeniem, a dzieci są odbierane jako kapryśne i nie-
posłuszne. Dlatego myślę, że taniec dla dzieci ma 
szczególnie zbawienny wpływ. Na sali tanecznej 
mogą się wybiegać, wyszaleć, wybawić i wytań-
czyć. Dzięki temu mogą odreagować swoje stresy 
i spożytkować tę niekończącą się dziecięcą energię. 
A rodzice później chwalą się, że po moich zajęciach 
dzieci są grzeczne i śpią jak aniołki. Ponadto jako 
nauczyciel zawsze staram się w każdym małym tan-
cerzu dostrzec talent, wyeksponować go i docenić. 
Ulubioną zabawą moich małych kursantów jest za-
bawa w “scenę”. Na każdych zajęciach razem two-
rzymy prowizoryczną scenę, ozdobioną światełkami
i pomponami, po czym każdy z nich prezentuje swój 
własny taniec. Wszystko to po to aby, każdy jeden 
mały tancerz, mógł poczuć się wyjątkowo. Dzięki 
temu moi mali uczniowie nabywają pewności sie-
bie, uczą się samoakceptacji i odwagi. Myślę, że 
właśnie taka forma samoekspresjioraz możliwość 

odreagowania stresu ma ogromny potencjał w za-
pobieganiu dziecięcej depresji.

K.W.: Ślicznie Ci dziękuję za podzielenie się swoją 
wiedzą ekspercką! Teraz przejdźmy do kilku pytań 
dotyczących Twojej kariery tanecznej. Choć karie-
ra to chyba złe słowo, prawda? Zatem ile w tym co 
robisz od początku w świecie tańca było pasji a ile 
takiego myślenia zdroworozsądkowego, że w ży-
ciu z czegoś trzeba się utrzymać…

J.Z.: Z ręką na sercu mogę odpowiedzieć, że jest 
w tym 100% pasji. Tańczę dlatego, że to kocham i od 
zawsze kochałam. Zaczęłam uczyć się tańca w wie-
ku 10 lat i mimo różnych przeciwności losu, nigdy 
nie przestałam tańczyć. Owszem, były momenty, 
gdzie przez trudną sytuację finansową, nie mogłam 
pozwolić sobie na dalszą edukację taneczną. Wte-
dy właśnie po raz pierwszy zaczęłam myśleć nad
spieniężeniem mojej pasji. Moim marzeniem był 
kurs instruktorki programu ZUMBA FITNESS®. 
Niestety w tamtym okresie nie mogłam nawet 
marzyć o uzbieraniu takiej sumy pieniędzy, aby 
móc zafundować sobie tak drogi kurs. Byłam na 
pierwszym roku studiów medycznych, uczyłam 
się po 18 godzin dziennie i nie było nawet mowy 
o podjęciu jakiejkolwiek formy pracy zarobkowej. 
Wszystko odmieniło się gdy dwa lata później, 
w dniu moich urodzin dostałam od bliskiej mi osoby
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w prezencie teczkę, w której znajdowały się doku-
menty potwierdzające rejestrację na szkolenie. Nie 
mogłam uwierzyć własnym oczom! Rzadko kiedy 
mamy to szczęście, że ktoś bezinteresownie poświę-
ca wszystkie swoje oszczędności, aby spełnić nasze 
marzenie i ja zawsze będę wdzięczna losowi za to, że 
postawił na mojej drodze taką osobę. Myślę, że gdyby 
nie ten gest, nie byłoby mnie teraz tu gdzie jestem. 
Ten wyjątkowy prezent dał mi szansę rozwinąć skrzy-
dła. To dzięki temu później otworzyły się przede mną 
kolejne możliwości. To właśnie dzięki Zumbie nabrała 
tempa moja obecna “kariera” taneczna, to tam po-
znałam wielu fantastycznych ludzi z którymi do tej 
pory współpracuję, to tam nawiązałam najpiękniejsze 
przyjaźnie.

K.W.: No dobrze teraz mi powiedz, który styl tańca 
jest Twoim ulubionym! Zdobywasz kolejne certyfi-
katy i licencje taneczne - czy jest zatem jakiś “ta-
neczny Święty Graal”, o którym marzysz, a nie mia-
łaś okazji go zdobyć? I czy któryś z tych stylów jest 
Ci aktualnie najbliższy?

J.Z.: Obecnie moim ulubionym stylem jest samba bra-
zylijska. To była miłość od pierwszego “zatańczenia” 
Ten widowiskowy i tętniący życiem taniec, porywa-
jący rytm i zjawiskowe karnawałowe stroje tancerek 
skradły serca milionów ludzi na świecie, w tym jedno 
- moje. Dla mnie samba to energia, to żywioł i radość! 
Moim największym marzeniem jest wystąpić na słyn-
nym Sambodromie, w trakcie karnawału w Rio de Ja-
neiro. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze mnóstwo pracy 
przede mną, ale los niejednokrotnie udowodnił mi, 
że warto marzyć, a jeśli tylko nasze marzenia są pod-
parte ciężką pracą, wszystko jest możliwe. Zawsze 
powtarzam sobie, że marzenia się nie spełniają… ma-
rzenia się spełnia!

K.W.: Dziękuję serdecznie za rozmowę!

Wywiad ukazał się w pierwszym numerze 
MyDances Magazine we wrześniu 2021 r. w ramach 

kampani #Tańcem Przegonimy Smutek.

Kolekcja ubrań od Ritmo Wear 
oraz Kashira Store

Zdjęcia wykonane przez Agatę Łudzik 
- @photozumba.poland pochodzą z Wielkiego Fit 
Maratonu w Salsa House Daniela Pancerza w ra-

mach RVD Academy. Fotorelację z tego wydarzenia 
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ŻYJEMY W EPOCE DYKTATURY PIĘKNA. 
WYZBYCI RADOŚCI ŻYCIA PODDAJEMY SIĘ 
UPRZEDMIOTAWIAJĄCEJ PRESJI SPECÓW OD 
REKLAMY I DYKATORÓW MODY. ZAPATRZE-
NI W INSTAGRAMOWĄ ILUZJĘ SZCZĘŚCIA 
SZUKAMY WŁASNEJ NISZY, W KTÓREJ CHOĆ 
NA CHWILĘ POCZUJEMY SIĘ BEZPIECZNIE. 
BEZ DEWASTUJĄCEGO NASZĄ PSYCHIKĘ - 
KULTU PERFEKCJI. CZAS TO ZMIENIĆ! 

“Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

„Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry
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PIĘKNO BEZ 
              PRZYMUSU!
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Fora motylków zbierają tragiczne żniwo. Są to zamknięte fora na 
których głównie młode dziewczyny maltretują się psychicznie, aby 
zmusić siebie na wzajem do ekstrymalnych diet. Skutek, to wzrost 
przypadków bulimii i anoreksji oraz załań psychicznych. Wsparcie 
społeczne może się okazać bezcenne o ile przyjdzie w porę. 

MEANDRY BULIMII: 
MOTYLEM JESTEM

Jak pomóc najblizszym w odzyskaniu samoakceptacji?

Osoba, która ma bulimię bardzo rzadko mówi o so-
bie, że jest chora. Raczej jest przekonana, że to kwe-
stia słabej woli, że gdyby tylko chciała, nie objada-
łaby się. Trzeba sobie jednak jasno powiedzieć, że 
to jest choroba, i to taka, z którą ciężko jest poradzić 
sobie samemu – mówi lekarz psychiatra dr  Michał 
Feldman z Centrum Terapii Dialog.

Monika Wysocka: Na czym polega bulimia?

Michał Feldman: Przede wszystkim trzeba podkre-
ślić, że bulimia to choroba, o czym wiele osób nie 

wie, albo nie chce tak traktować tego zaburzenia. 
Polega ona na napadowym objadaniu się, podczas 
którego w bardzo krótkim czasie taka osoba zjada 
ogromne ilości jedzenia. Występuje wtedy zupełny 
brak kontroli nad jedzeniem – podobnie jak alkoho-
lik przestaje panować nad swoim piciem, tak cho-
ry na bulimię nie jest w stanie powstrzymać chęci
jedzenia. Pacjenci opowiadają, że jest to uczucie nie 
do opanowania. O bulimii mówimy wtedy, gdy po 
napadowym objadaniu się następują zachowania 
kompensacyjne,  czyli chory czuje przymus napra-
wienia tego, że zjadł tak dużo i albo wymiotuje albo 

.
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stosuje środki przeczyszczające lub moczopędne 
albo bardzo dużo, wręcz ekstremalnie dużo ćwiczy. 
To niezwykle wyniszczające działania.  

M. W.: Dużo osób ma takie problemy?  

M. F.: Napadowe objadanie się to problem, który wy-
stępuje u około kilku procent dorosłych – to więc 
bardzo częste zjawisko, bo dotyczy ponad miliona 
osób w Polsce. Na bulimię choruje zaś kilkaset ty-
sięcy Polaków. Specjaliści zajmujący się zaburzenia-
mi odżywiania zauważyli, że w ciągu ostatnich kil-
kudziesięciu  lat liczba osób chorujących na bulimię 
i napadowe objadanie się rośnie.

M. W.: Zaburzenia odżywiania to dość szerokie po-
jęcie...

M. F.: Tak, należy do nich wiele rozmaitych chorób, 
najbardziej znane spośród nich to bulimia, anorek-
sja, ale i ortoreksja, czyli bardzo silne skupienie na 
zdrowym, odpowiednio kalorycznym odżywianiu 
się. W tym zaburzeniu ważne jest dokładne licze-
nie kalorii, a sprawdzanie składu każdego pożywie-
nia przybiera wręcz natrętny i obsesyjny charakter. 
O ortoreksji mówimy, gdy zajmowanie się swoim 
odżywianiem zajmuje nieadekwatnie dużo czasu 
w ciągu dnia. Według niektórych specjalistów to nie 
są oddzielne choroby tylko jeden stan, który mani-
festuje się w różny sposób, w zależności od cech 
osobowości, charakteru oraz osobistych doświad-
czeń danej osoby.

M. W.: Czyli o tym, kto zachoruje na bulimię decy-
dują jakieś konkretne cechy? Są osoby bardziej niż 
inne predysponowane do zachorowania? 

M. F.: Większe tendencje do anoreksji mają osoby 
perfekcjonistyczne, anankastyczne, niezwykle do-
kładne, szczegółowe, wręcz wzorowe. Zaś  osoby 
uzewnętrzniające swoje emocje, mające tendencję 
do postrzegania świata w czarno-białych barwach, 
ze skłonnościami do skrajnych ocen, spontaniczne 
będą miały raczej problem z bulimią. 

Charakterystycznym objawem dla zaburzeń odży-
wiania jest bardzo krytyczne spojrzenie na siebie 
i ocena swojej wartości przez pryzmat własnego 
wyglądu. W dodatku postrzeganie własnego wy-
glądu też jest nieprawdziwe – osoba z zaburzenia-
mi odżywiania zazwyczaj widzi się znacznie mniej 
atrakcyjnie, niż widzą ją inni ludzie. Kiedy zdrowa 
osoba ma jakieś fizyczne defekty najczęściej albo je 

akceptuje albo stara się je ukryć, ale nie jest to dla 
niej życiowy problem, nie wpływa to znacząco na 
jej samoocenę, nie postrzega siebie przez pryzmat 
tego defektu. Natomiast osoby z zaburzeniami od-
żywiania myślą o sobie o wiele mniej przychylnie, 
wydaje im się, np. że fakt, że są otyli (albo nawet ich 
wrażenie, że tacy są) sprawia, że są mniej wartościo-
wymi ludźmi.

M.W.: Czy to przybliża nas do zrozumienia z czego 
wynikają zaburzenia odżywiania? Skąd się biorą?

M. F.: Wielu rodziców zastanawia się: „co zrobiliśmy 
nie tak?”, „gdzie popełniliśmy błąd, że nasze dziec-
ko ma takie problemy?” Z badań naukowych wyni-
ka, że musi się złożyć kilka elementów które spra-
wią, że rozwiną się zaburzenia odżywiania. Jednym 
z nich jest jakiś czynnik biologiczny, genetyczny, 
który dana osoba posiada. On wciąż jest jeszcze dla 
nas nieuchwytny i niezbadany, chociaż to już kwe-
stia czasu, bo prowadzone są na ten temat liczne 
badania. 

Wiemy już na pewno, że istnieją rodzinne skłonno-
ści do tego typu chorób, bo często w rodzinie oso-
by z zaburzeniami odżywiania, była lub jest osoba, 
która miała/ma podobne problemy. Jest też trochę 
hipotez na temat genów, na przykład tego jak dzia-
łają hormony głodu i sytości – grelina i leptyna. Wie-
my np., że spożywanie pokarmów silnie wpływa na 
poziomy tych hormonów we krwi, a co za tym idzie 
na działanie ośrodka sytości w mózgu. Być może 
o zaburzeniach decydują jakieś nieprawidłowości 
w wydzielaniu się greliny i leptyny, może u chorych 
sygnał „jesteś syty” nie jest do mózgu prawidłowo 
wysyłany. Ale może to być też problem na poziomie 
mózgu i ośrodka sytości, który źle reaguje i wysyła 
nieprawidłowy sygnał dotyczący głodu, umożliwia-
jąc osobom z anoreksją głodzenie się, a tym z buli-
mią odczuwanie silnego głodu. Tak więc wydaje się, 
że biologia ma w tym ważny udział.

M.W.: A co z aspektem środowiskowym? Wpływem 
relacji rodzinnych?

M. F.: One również mają znaczenie. Wiemy o tym, że 
są pewne sytuacje rodzinne czy wręcz modele ro-
dzin, które predysponują do wystąpienia zaburzeń 
odżywiania. Np. bardzo surowi i wymagający rodzi-
ce, rodziny w których nie rozmawia się o uczuciach, 
gdzie okazywanie uczuć jest piętnowane, uważane 
za złe. 
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M.W.: A krytykowanie wyglądu?

M. F. Co do tego zdania specjalistów są podzielone. 
Wydaje się, że w rodzinach, w których pojawia się 
problem z zaburzeniami odżywiania o wyglądzie 
mówi się więcej, ale istnieją też badania, które tego 
nie potwierdzają. Zauważono natomiast, że mniej 
więcej jedna trzecia pacjentów z zaburzeniami od-
żywiania doświadczyła jakiegoś nadużycia seksu-
alnego w dzieciństwie albo we wczesnej młodości.
To skomplikowany temat, ale naukowcy obecnie in-
teresują się bardzo zaburzeniami odżywiania, więc 
myślę, że w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu lat 
lepiej poznamy ich przyczyny.

M. W.: Czy w ostatnim czasie daje się zauważyć 
więcej zaburzeń odżywiania?

M. F.: Tak, obserwujemy coraz więcej napadowego 
objadania się i bulimii i to zjawisko powoli nara-
sta. Obecnie znacznie większą wagę przykładamy 
do odżywiania się i to zarówno w dobrym jak i nie-
koniecznie dobrym znaczeniu tzw. zdrowego stylu 
życia. Po kilkudziesięciu latach różnych dyskusji 
w środowisku psychiatrów mamy obecnie dość ja-
sno zdefiniowane co jest chorobą, a co nie. I tak - 
choroba jest wtedy, gdy to co się z nami dzieje jest 
dysfunkcjonalne, źle wpływa na nasze codzienne 
życie. Czyli w momencie, gdy ktoś jest zafascynowa-
ny zdrowym odżywianiem się, ale nie przeszkadza 
mu to w codziennym życiu, w pełnieniu swoich ról 
społecznych, to jest to w porządku. Natomiast jeśli 
objawy sprawiają, że ktoś zaniedbuje wywiązywanie 
się ze swoich obowiązków, to wpływa niekorzystnie 
na jego funkcjonowanie - uważamy że to już stan 
chorobowy. Tak jak o depresji mówimy, kiedy zabu-
rzenia snu czy smutek mają wpływ na nasze życie, 
natomiast kiedy po prostu mamy melancholijny 
charakter czy taką osobowość, ale to nie wpływa na 
nasze funkcjonowanie - nie uważamy tego za cho-
robę. Takie rozróżnienie jest ważne, żeby wiedzieć 
gdzie przebiega granica między stanem zdrowia 
a chorobą. 

M. W.: A bulimia to choroba.

Tak, choć nawet przez wielu pacjentów wcale nie 
jest tak postrzegana. Osoba, która ma bulimię bar-
dzo rzadko mówi o sobie, że jest chora. Raczej jest 
przekonana, że to kwestia słabej woli, że gdyby tyl-
ko chciała nie objadałaby się. A gdy zaczyna się już 
orientować, że jest inaczej, ukrywa to obawiając się, 

WOMAN VIBE MAGAZINE

że jej problem będzie bagatelizowany, że usłyszy 
porady takie jak: weź się w garść, zmobilizuj się, po 
prostu nie jedz tyle. Tymczasem mechanizmy kon-
troli w napadzie objadania się są wyłączone i taki 
chory nie umie zapanować nad potrzebą jedzenia. 
Ukrywanie tej choroby ma też związek z tym, że 
bulimia kojarzy się z czymś nieprzyjemnym, obrzy-
dliwym ze względu na wymioty, więc osoby unikają 
kojarzenia siebie z tą chorobą.

M. W.: Czy bulimia jest czymś, co może „samo 
przejść”?

M. F.: Zdecydowanie nie. Zjadanie ogromnych ilości 
jedzenia w krótkim czasie, nawet pomimo zacho-
wań kompensacyjnych zazwyczaj prowadzi do tego,  
że chory albo jest na granicy prawidłowej wagi albo 
ma nadwagę. Co gorsze - zachowania kompensacyj-
ne są ogromnie destrukcyjne dla organizmu. Osoby, 
które często wymiotują mogą mieć groźne zabu-
rzenia rytmu serca lub uszkodzony przewód po-
karmowy. Nie bez znaczenia przez tysiące lat układ 
pokarmowy nie został przystosowany do tego, aby 
wydalać przez usta. Kwas solny, który przy wymio-
towaniu przechodzi przez przełyk i jamę ustną bar-
dzo uszkadza zęby i śluzówkę, powstają nadżerki, 
wrzody, kamica ślinianek. Podobnie niebezpieczne 
jest przeczyszczanie się czy nadmierne odwadnia-
nie się. Traci się wtedy elektrolity, powstają zabu-
rzenia elektrolitowe, które prowadzą do problemów 
w funkcjonowaniu narządów. To bardzo destrukcyj-
ny stan, ale oprócz konsekwencji biologicznych po-
jawiają się też konsekwencje społeczne.

M. W.: Jakie mogą być konsekwencje społeczne 
tego, że ktoś zwraca jedzenie?

M. F.: Przy nasileniu tych objawów pojawia się tak 
silne, wręcz obsesyjne myślenie o jedzeniu, że trud-
no jest skupić się na czymś innym. Chorzy często 
stosują restrykcyjne diety przez co jeszcze silniej 
myślą o tym, żeby coś zjeść, potrafią godzinami 
wymyślać i planować co zjedzą. Także pod kątem 
późniejszego wymiotowania, bo warto wiedzieć, że 
osoby które mają bulimię, szczególnie po pewnym 
czasie trwania tej choroby, dobierają sobie pokarm 
tak, żeby się go „przyjemnie” wymiotowało. Dowie-
działem się tego od moich pacjentów. I na przykład 
dużo lepiej wymiotuje się lody czy kostkę masła niż 
chipsy lub pieczywo.

M. W.: Skoro mówimy o przyjemności – to czy wła-
śnie o nią rozchodzi się w bulimii?

M. F.: W napadzie bulimicznym jedzenie jest przy-
jemne tylko przez chwilę, później jest już przymu-
sem. Na początku jest celebracja jedzenia, a po 
kilku, kilkunastu minutach jest już tylko przymus, 
aby zjeść jak najwięcej i jak najszybciej. Ale to się 
dzieje tylko wtedy, kiedy chory jest sam. Częsty mit, 
który dotyczy bulimii jest taki, że osoby chore łatwo 
rozpoznać w towarzystwie czy na przyjęciu. Że tam, 
gdzie jest jedzenie, nie będą w stanie się powstrzy-
mać. Tymczasem jest wręcz odwrotnie, najczęściej 
chorzy są zupełnie nie do rozpoznania, bo żeby nikt 
się nie domyślił, nic nie jedzą w publicznych miej-
scach. Wielu moich pacjentów przez lata ukrywało 
swój problem tak perfekcyjnie, że o napadach obja-
dania się, o zwracaniu jedzenia nie wiedzieli nawet 
najbliżsi. Czasem tylko zastanawiali się, jak to się 
stało, że wieczorem była pełna lodówka, a rano nie 
ma kostki masła, pół kilo szynki, serków topionych, 
twarogu.

M. W.: Czy to ukrywanie wiąże się ze wstydem czy 
raczej z obawą, że ktoś dowie się o problemie?

M. F.: Z jednym i z drugim. 

M. W.: Jak zatem można pomóc takiej osobie? Jak 
leczy się bulimię?

M. F.: Jest na to kilka naprawdę skutecznych spo-
sobów. W około 70 - 80% przypadków jesteśmy 
w stanie doprowadzić do sytuacji, w której chory nie 
będzie miał napadów objadania się i przymusu kom-
pensowania tych zachowań, albo będą one zdarzały 
się bardzo rzadko. Do dyspozycji mamy leki, które 
potrafią zmniejszyć przymus objadania się, ale są 
też odpowiednie nurty psychoterapeutyczne, które 
pozwalają pracować z pacjentem z bulimią. Jednym 
z nich jest psychoterapia poznawczo-behawioralna, 
podczas której na ponad dwudziestu spotkaniach 
z psychoterapeutą pacjent przerabia określone 
wcześniej scenariusze różnych zachowań. Uczy się 
sposobów jak wyczuć, że zbliża się napad, jak sobie 
radzić w sytuacji kiedy nadchodzi, jak mu przeciw-
działać. Większość osób z zaburzeniami odżywiania 
ma zaburzone postrzeganie swojego ciała i dlate-
go bardzo często te osoby się głodzą. Wiele z nich 
korzysta z diety pudełkowej oferującej na przykład 
dietę „1000 kalorii” podczas gdy zapotrzebowanie 
dorosłej osoby wynosi zazwyczaj minimum 1800 
kalorii. 



30 31WOMAN VIBE MAGAZINE WOMAN VIBE MAGAZINE

Zamiast więc sobie pomóc tylko pogarszają swoją 
sytuację, gdyż stosowanie restrykcyjnych diet po-
woduje niedojadanie i nasila częstość napadów 
objadania się. Pierwszą rzeczą, którą pacjent słyszy, 
gdy przychodzi do gabinetu jest więc zakaz stoso-
wania takich diet. Zaczyna się od takiego ustawienia 
diety, aby jak najrzadziej odczuwać głód, szczegól-
nie ten nasilony. Jest też cała masa różnych sposo-
bów, żeby nie dopuszczać do objadania się, do roz-
kręcenia się napadu oraz sposobów postępowania, 
gdy napad się przydarzy i zadbania, aby nie pojawił 
się następny. 

I jeszcze jeden ważny aspekt – z wielu badań wynika, 
że niezwykle trudno jest pokonać bulimię samemu. 
I nie chodzi o to, że koniecznie trzeba zgłosić się do 
profesjonalisty, lecz o samotną walkę. Aby pokonać 
zaburzenia odżywiania potrzebna jest druga osoba, 
która będzie osobistym wsparciem. Trudno znaleźć 
taką osobę, bo otoczenie najczęściej nie wie o tym 
problemie. Dlatego to często chory musi wyjść 
z inicjatywą i poprosić o pomoc. Jest kluczowe, aby 
znaleźć osobę, której można zaufać, opowiedzieć 
o swoim problemie i która zaoferuje wsparcie. Nie 
będzie krytykowała, denerwowała się na chorego, 
że znowu miał napad, która będzie miała czas na 
rozmowę i chęć pomocy, nie oczekując nic w za-
mian. I która będzie potrafiła cieszyć się z drobnych 
zwycięstw. Ważne, aby ten kontakt był dość częsty. 
Jest udowodnione, że jeżeli chociaż jedna osoba 
z otoczenia jest wtajemniczona w problem bulimii 
i umie tak „po ludzku” pomóc, to szansa na wyzdro-
wienie gwałtownie wzrasta.

M. W.: Jest Pan redaktorem merytorycznym porad-
nika dla pacjentów i ich rodzin „Pokonać bulimię 
i zespół napadowego objadania się”. Dlaczego 
zdecydowali się państwo przetłumaczyć i wydać 
akurat tę książkę?

M. F.: Ponieważ „Pokonać bulimię...” otwiera na 
zmianę i pomogła dziesiątkom tysięcy pacjentów 
z bulimią i zespołem napadowego objadania wyjść 
z tych zaburzeń. To pozycja napisana przez dwóch 
brytyjskich psychiatrów – praktyków: Ulrike Schmidt 
i Janet Treasure oraz dziennikarkę June Alexander, 
która już w wieku 11 lat zmagała się z zaburzenia-
mi odżywiania, doskonale więc wie, o czym mówi. 
Książka jest znana na całym świecie, ale to jej pierw-
sze wydanie w Polsce. 

Autorki w bardzo prosty sposób, krok po kroku po-
kazują co zrobić, żeby poradzić sobie z napadowym 
objadaniem się i bulimią. Książka ma formę porad-
nika i faktyczne taka jest – zawiera konkretne, prak-
tyczne wskazówek dla pacjentów i napisana jest 
w bardzo przystępny sposób. Przedstawia również 
prawdziwe historie osób, które same borykały się 
z bulimią i napadowym objadaniem, a dzięki meto-
dom opisanym w książce pokonały zaburzenia od-
żywiania.

Rozmawiała Monika Wysocka,
zdrowie.pap.pl
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wielu wysokospecjalistycznych staży i kursów. Uczest-
niczył w licznych szkoleniach i konferencjach w Polsce, 
Stanach Zjednoczonych, Austrii oraz Wielkiej Brytanii. Od 
wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychia-
trycznego oraz American Psychiatric Association. W swo-
jej praktyce zajmuje się głównie pacjentami z zaburze-
niami obrazu ciała i zaburzeniami odżywiania. Redaktor 
merytoryczny polskiej wersji językowej książki “Pokonać 
bulimię i zespół napadowego objadania”.

Od Redakcji WVM: O tym jak groźne potrafi być począt-
kowe niewinne oblicze bulimii jest film dokumentalny 
„Amy” z 2015 r. w reżyserii Asifa Kapadii. Na zdjęciu 
Amy Winehouse na festiwalu Eurockéennes we Francji 
w 2007 (Źródło: Wikipedia)
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JAK ZOBACZYĆ
W SOBIE PIĘKNO?
Zycia z dysmorfofobia mozna sie nauczyc! 

Problemem pacjentów dysmorfofobią jest permanentne nieza-
dowolenie ze swojego wyglądu. Kłopot w tym, że nawet jeśli pacjenci 
ci poddadzą się zabiegom z zakresu chirurgii plastycznej, dermatologii 
czy medycyny estetycznej nigdy nie akceptują efektów zabiegów 
i wciąż będą poszukiwać lepszych rozwiązań. Dlatego tak ważne jest 
szybkie postawienie diagnozy i skierowanie pacjenta do specjalisty 
psychiatry.

, , ,.

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Monika Wysocka: Zacznijmy od tego: co to jest dy-
smorfofobia?

Prof. Irena Walecka: Dysmorfofobia, z ang. Body Dy-
smorphic Disorder (BDD) to zaburzenie psychiczne  
charakteryzujące się przekonaniem o własnej nie-
atrakcyjności, obecności wad lub nieprawidłowości 
w budowie własnego ciała. Termin dysmorfia wywo-
dzi się z Grecji i oznacza brzydotę, w szczególności 
twarzy. Zaburzenie to najczęściej dotyka osób po-
między 15. a 30. rokiem życia, częściej występuje 
u kobiet niż u mężczyzn. Występowanie BDD w po-
pulacji ogólnej szacowane jest na około 2%  Jako 
pierwszy tę jednostkę chorobową opisał Enrico 
Morselli już w 1886r.

M. W.: Z czego ona wynika? Jakie są przyczyny 
tego zaburzenia?

I. W.: Jest na ten temat kilka hipotez, na pewno dużą 
rolę odgrywają predyspozycje genetyczne (u ok 
20% pacjentów) oraz niedobór serotoniny w OUN. 
Jest też teoria osobowościowa mówiąca o tym, że 
takie cechy charakteru jak perfekcjonizm, intrower-
tyzm, nadmierna nieśmiałość, wrażliwość na odrzu-
cenie, brak asertywności lub osobowość schizoidal-
na mają wpływ na rozwój  dysmorfofobii. Innym, 
niebagatelnym czynnikiem jest presja mediów, 
wszechobecny kult piękna, który predysponuje do 
nierealnych wymagań, wpływ na chorobę ma także 
styl wychowania i rodzice którzy kładą nadmierny 
nacisk na estetyczny wygląd, a także negatywne 
doświadczenia z okresu dzieciństwa, poczucie nie-

bezpieczeństwa (dręczenie przez rówieśników, brak 
wsparcia w rodzinie, molestowanie seksualne).

M. W.: Czym objawia się dysmorfofobia? Jak mo-
żemy zorientować się, że my sami lub ktoś z na-
szego otoczenia mamy taki problem?

I. W.: Pacjenci z BDD mają obsesję na punkcie 
własnego wyglądu lub budowy ciała. Chorzy żyją 
w przeświadczeniu, że ich wygląd podlega cią-
głej krytycznej ocenie przez innych. Zawsze któraś 
część ciała jest poddawana krytyce, może być to 
cała twarz, skóra lub wybiórczo nos czy włosy. Dla 
tej choroby charakterystyczne są pewne schematy 
zachowań takie jak: częste przeglądanie się w lu-
strze czy porównywanie swojego wyglądu z wyglą-
dem innych osób. Prowadzi to do nieprzyjemnych 
myśli, którym towarzyszą negatywne emocje takie 
jak wstyd, obrzydzenie, złość i smutek. Osoby z BDD 
nie do końca potrafią  odnaleźć się oraz funkcjono-
wać w  środowisku pracy, w domu, czy nawet przy 
wykonywaniu najprostszych życiowych czynności, 
unikają intymnych relacji, rezygnują ze spotkań to-
warzyskich na rzecz spędzania czasu w samotności.

M. W.: To zaburzenie ma jakieś swoje odmiany?

I. W.: Generalnie zmartwienia pacjentów najczęściej 
dotyczą problemów skórnych (trądzik, blizny), owło-
sienia (wypadanie, przerzedzenie, łysienie, nad-
mierne owłosienie twarzy oraz ciała), wyglądu nosa. 
Innym problemem jest panująca i wszechobecna 
potrzeba zahamowania i odwrócenia procesów sta-
rzenia. Nieprawidłowy obraz własnego ciała pro-
wadzi do zaburzenia prawidłowej samooceny pa-
cjentów, co w efekcie skutkuje obsesją na punkcie 
utrzymania młodego i atrakcyjnego wyglądu. Ale są 
także inne odmiany np. dysmorfia mięśniowa pole-
gająca na nieprawidłowym zaabsorbowaniu własną 
muskulaturą i tężyzną fizyczną. Częściej dotyczy 
mężczyzn, swój początek zazwyczaj ma około 19 
roku życia. Pacjenci wyrażają niezadowolenie z wy-
glądu swojego ciała i sądzą, że są nieprawidłowo 
zbudowani (zbyt szczupłe, drobne osoby), niedo-
statecznie umięśnieni. Potrafią spędzać 3 godzinny 
dziennie na rozmyślaniu nad zwiększeniem masy 
mięśniowej, a kolejne 3 na siłowni. Inną odmianą 
jest tanoreksja polegająca na kompulsywnym dąże-
niu do bycia ciągle opalonym. Pacjenci uważają, że 
ich skóra jest za blada i codziennie chodzą na sola-
rium.
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M. W.: Zanim taka osoba trafi do odpowiednie-
go specjalisty, swoje kompleksy próbuje leczyć 
u chirurga plastycznego, kosmetyczki, dermato-
loga?

I. W.: Pacjenci z BDD często zgłaszają się do ga-
binetów oferujących zabiegi z zakresu chirurgii 
plastycznej, dermatologii czy medycyny estetycz-
nej, dlatego bardzo ważne jest szybkie postawie-
nie diagnozy i skierowanie pacjenta do specjali-
sty psychiatry. Ponieważ problemem pacjentów  
z BDD jest permanentne niezadowolenie ze swo-
jego wyglądu, pacjenci ci  nigdy nie akceptują 
efektów zabiegów i wciąż poszukują innych leka-
rzy, co skutkuje szeregiem niepotrzebnych, a cza-
sem okaleczających zabiegów. Niestety rzadko 
udaje się skutecznie skierować takiego pacjenta 
do  specjalisty psychiatrii. 

M. W.: Czy można ten problem zbagatelizować 
licząc na to, że „to przejdzie”?

I. W.: Diagnoza zwykle stawiana jest po wielu la-
tach, gdyż pacjenci niechętnie poruszają ten te-
mat, a lekarze nie zawsze zadają odpowiednie 
pytania mogące naprowadzić na prawidłowe roz-
poznanie. Biorąc pod uwagę rosnącą w ostatnich 
latach częstość BDD u pacjentów, należy zwrócić 
większą uwagę osób z najbliższego otoczenia pa-
cjenta oraz lekarzy na ten problem, gdyż choroba 
nieleczona prowadzi do depresji oraz myśli i prób 
samobójczych.

Dysmorfofobia jest często diagnozowana dopiero 
po wielu latach od początku dolegliwości. Stanowi 
problem powszechnie występujący na całym świe-
cie, prowadzący do pogłębiających się zaburzeń 
psychologicznych, psychiatrycznych, a nawet do 
zwiększonego ryzyka samobójstw. Zaangażowanie 
się wielu grup medycznych w skład których wcho-
dzą między innymi: lekarze pierwszego kontaktu, 
dermatolodzy, chirurdzy plastyczni, psychiatrzy 
oraz psychoterapeuci może znacząco przyspie-
szyć postawienie prawidłowego rozpoznania oraz 
wdrożenie odpowiedniego leczenia.

M. W.: Jak leczy się taki problem?

I. W.: Leczeniem z wyboru jest psychoterapia oraz 
inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). 
Dawka leku powinna być wyższa w porównaniu do 

tej stosowanej w leczeniu depresji. Niektórzy pa-
cjenci potrzebują nawet wyższych dawek niż usta-
lona dawka maksymalna leku.

Rozmawiała Monika Wysocka
Źródło: zdrowie.pap.pl

Biogram
Prof. Irena Walecka, dermatologProf. nadzw. dr hab.n. 
med. Irena Walecka, MBA jest absolwentką Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, posiada 
specjalizację z zakresu dermatologii i wenerologii, spe-
cjalizację z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej 
oraz zdrowia publicznego. Pełni funkcję Kierownika Kli-
niki Dermatologii Centrum Medycznego Kształcenia Po-
dyplomowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWi 
A w Warszawie, jest konsultantem wojewódzkim dla wo-
jewództwa mazowieckiego w dziedzinie dermatologii 
i wenerologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego (PTD),  European Academy of Derma-
tology and Venerelogy (EADV)  oraz American Academy 
of Dermatology (AAD), a także Vice Prezesem Zarządu  
Polskiego Towarzystwa Lekarzy Medycyny Estetycznej  
(PTLME). 
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MAMĄ BYĆ   
ACH MAMĄ BYĆ!

SERIA ARTYKUŁÓW O BLASKACH 
I CIENIACH MACIERZYŃSTWA I NAJ-
LEPSZYCH SPRAWDZONYCH PATEN-
TACH JAK POGODZIĆ ŻYCIE RODZIN-
NE Z ROZWOJEM ZAWODOWYM, DO 
KTÓREGO KAŻDA Z NAS MA PRAWO!

WOMAN VIBE MAGAZINE
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BAJKOTERAPIA
UŚMIERZA 

DZIECIĘCE LĘKI
Dziecięce lęki są jednymi z najstraszniejszych, jakich można 
doświadczyć w całym życiu. Dzieci nie mają jeszcze ani aparatu 
pojęciowego, ani wystarczająco wielu doświadczeń, by radzić sobie 
z trudnymi emocjami. Jedną z metod, po które warto sięgać, by  pomóc 
dziecku radzić sobie w problematycznych sytuacjach, są baśnie i bajki 
terapeutyczne. Poznaj wartościowe pozycje dostępne na polskich 
rynku.
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O tym, że czytanie dzieciom przynosi wiele korzy-
ści, nie trzeba dziś już chyba nikogo przekonywać. 
Kiedy dziecko słucha czytania na głos, uczy się ro-
zumienia tekstu i skupiania uwagi - to trudna i waż-
na umiejętność, szczególnie w dzisiejszych czasach, 
gdzie niemal każde dziecko jest przestymulowane. 
Słuchając czytania dzieci uczą się języka i wzbo-
gacają swoje słownictwo, ponieważ język pisany 
w książkach jest nieco inny niż ten, którym posługu-
jemy się na codzień. Czytając rozwijamy wyobraźnię 
i kreatywność dziecka, a warto wiedzieć, że niećwi-
czona kreatywność zanika. Dlatego tak ważne jest, 
aby systematycznie ją podsycać. No i nie należy 
zapominać o czystej przyjemności spędzania razem 
z dzieckiem czasu podczas poznawania przygód bo-
haterów książek.

- Głośne czytanie rozbudowuje i ćwiczy pamięć. 
Warto dodatkowo po skończeniu czytania porozma-
wiać z dzieckiem: jaki bohater najbardziej mu się 
spodobał, co zapadło mu w pamięć. Pamiętajmy tak-
że, że czytając dziecku, zachęcamy je do samodziel-
nego czytania i sprawnego pisania, rozwijamy jego 
inteligencję, a przy okazji również swoją – zwraca 
uwagę pedagog rodzinna Katarzyna Piekarczyk z or-
ganizacji Famiga. 

Nie sposób nie zauważyć, że czytając dziecku rodzic 
jest tylko dla niego, a to buduje więź i wspomaga 
inteligencję emocjonalną, co w przyszłości będzie 
skutkowało łatwiejszym znajdowaniem rozwiązań 
dla problemów. I wreszcie - czytanie na głos daje 
dziecku wytchnienie i relaks, bo przez chwilę może 
nic nie robić.

Książki pobudzające kreatywność i spostrze-
gawczość

Wszystkie książki rozwijają te umiejętności, a po-
niższe są szczególnie rekomendowane:

- „Kolory” H. Tullet,  wyd. Babaryba;
- „Kto się schował” S. Onishi, wyd. Alfabet;
- „Co jest w środku” K.  Zięba wyd. Multico;
- “Gabinet zoologii” K. Davies, wyd. Dwie siostry;
- “Płaszcz Józefa” S. Taback,  wyd. Format;
- “O tych którzy się rozwijali” I. Chmielewska wyd. 
Media Rodzina;
- “Co!?” K. Lum, wyd. Tatarak.

Bajki terapeutyczne

Na rynku dostępna jest oferta bajek terapeutycz-
nych, które skonstruowane są w taki sposób, by 
dziecku pomóc w rozwiązaniu jego problemów. 
Wyróżniamy trzy ich typy: relaksacyjne, psychoe-
dukacyjne i psychoterapeutyczne. Agnieszka Jaszc-
zyk i Beata Kochaniak, autorki “Czarodziejskie-
go pyłku, czyli metafory i bajki we wspomaganiu 
rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym” napisały: 
“konstrukcja bajki powinna zawierać elementy, któ-
re pozwolą dzieciom utożsamiać się z bohaterem 
opowiadania, a na zakończenie rozładować wszel-
kie powstałe napięcia, tak żeby się poczuł spoko-
jne i bezpieczne”. Bajki terapeutyczne oddziałują 
na wyobraźnię dziecka. Ich rolą jest eliminowanie 
lub zmniejszanie lęków dziecka – czytamy mu po to, 
aby pozbyło się tych lęków. 
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Dzięki takim opowiadaniom 
dzieci dowiadują się, że mogą 
kontrolować swoje zachowania 
i modyfikować te nieadekwatne. 
Zwiększają przy tym świadomość 
istnienia i rozumienia różnych 
uczuć i emocji.

- Przy pomocy opowiadanych 
historii pokazujemy dziecku po-
żądane zachowanie bohatera 
w trudnej sytuacji – historia opo-
wiedziana jest w taki sposób, 
aby dziecko mogło go naślado-
wać, mogło się z nim utożsamiać 
i wpływać na zmianę zachowań za 
pomocą wzmocnień pozytywnych 
i negatywnych – wyjaśnia Kata-
rzyna Piekarczyk.

Bajki terapeutyczne adresowane 
są do dzieci w wieku od 4 do 9 lat. 
Często świat jest w nich pokazany 
z perspektywy dziecka, czasami 
występują z nich czarodziejskie 
postaci, ale ostatecznie to nie one 
i nie magia pozwalają rozwiązać 
trudne sytuacje, lecz bohatero-
wie, czyli dzieci lub zwierzęta, 
które wcielają się w różne role. 
Te wymyślone, ale oparte o real-
ne historie opowieści pomagają 
dzieciom asymilować lek, smutek, 
zazdrość czy strach i sprawić, aby 
te uczucia stały się dla dziecka 
zrozumiałe. 

Bajki psychoedukacyjne

Celem bajki psychoedukacyjnej 
jest wprowadzenie zmian w za-
chowaniu dziecka, rozszerzenie 
możliwego repertuaru zachowań. 
Jest w nich mowa o emocjach 
w taki sposób, aby rozwijały świa-
domość emocjonalną, uczyły roz-
poznawać i nazywać emocje, tak 
by można sobie było w łagodny 
i naturalny sposób poradzić. Bo-
hater bajki ma podobne proble-
my do tych, które przeżywa dziec-
ko: nie chce mu się wstawać do 
szkoły, nie chce mu się chodzić 

do szkoły, boi się iść do denty-
sty, przeżywa rozstanie rodziców. 
Dziecko zdobywa więc doświad-
czenie i rozszerza swoją świa-
domość poprzez świat bajkowy, 
uczą go one zachowań w trudnej 
sytuacji. - Bajki najczęściej sto-
suje się w profilaktyce, aby przy-
gotować dziecko na nową, trud-
ną sytuację, np. wizytę w nowym 
miejscu. Starajmy się wybierać 
taką bajkę, która jest najbardziej 
zbliżona do sytuacji, w której 
znajduje się dziecko. Wykorzy-
stywane w nich różnego rodzaju 
symbole, porównania, metafory, 
dają dziecku możliwość wybra-
nia sobie tego rozwiązania, które 
w danym momencie jest mu po-
trzebne. Bajka psychoedukacyjna 
oswaja dziecko z nową sytuacją, 
przedstawia mu ją w taki sposób, 
aby stała się zrozumiała, racjo-
nalizuje ją. To niezwykle istot-
ne, bo pomaga dziecku odnaleźć 
się w trudnej sytuacji – wyjaśnia 
pedagog. Maria Molicka w książ-
ce „Biblioterapia i bajkoterapia” 
wyjaśnia to tak: “W realnym życiu 
zbyt wiele się dzieje, relacje z in-
nymi są niejasne, mają zbyt wiele 
uwarunkowań, implikacji, często 
też towarzyszą im emocje. Inaczej 
niż w świecie książki, bo tam ła-
twiej zrozumieć innych, a także 
odnaleźć siebie, czyli odkryć, zin-
terpretować i konstruować. Tam 
bez pośpiechu można znaleźć to, 
czego od wieków poszukują lu-
dzie, czyli sensu wydarzeń, życia, 
także - może przede wszystkim - 
własnego. Inaczej ujmując, posta-
ci świata książkowego pomagają 
odpowiedzieć na pytania, kim 
chcę być, dokąd zmierzam, jakim 
chcę być człowiekiem”.

Książki zawierające techniki 
relaksacyjne i uważności: 

“Jesteś kimś wyjątkowym. Relak-
sacje dla dzieci” M. Broda wyd. 
Mamania;
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“Jesteś kimś wyjątkowym. Relak-
sacje dla (nieco) starszych dzieci” 
M. Broda, wyd. Mamania;
“Wyobrażanki. Ćwiczenia relaksa-
cyjne dla dzieci” A. Olejnik wyd. 
Zielona Sowa;  
“Moja supermoc” E.Snel,  wyd. Co-
JaNaTo?; 
„Uważność i spokój żabki” E. Snel, 
wyd. CoJaNaTo?.

(Zbyt) trudne emocje

Emocje, choć naturalne, bo wy-
nikają z naszych potrzeb, nie dla 
każdego są zrozumiałe i łatwe do 
zidentyfikowania. Niektórym cięż-
ko jest o nich mówić, wyjaśnić, 
zrozumieć. To dzieciństwo jest 
tym bezcennym czasem, kiedy 
uczymy się je rozróżniać, nazywać 
i wyrażać je w bezpieczny dla sie-
bie i innych sposób. To szczegól-
nie trudne dla dzieci, dlatego tak 
ważne jest, aby pomagać im w ra-
dzeniu sobie z emocjami poprzez 
rozróżnianie i nazywanie ich oraz 
konstruktywne wyrażanie emocji. 

Poniżej lista propozycji przedsta-
wiona przez Katarzynę Piekarczyk 
z organizacji Famiga.

Książki i bajki o emocjach

“12 ważnych w emocji. polscy 
autorzy o tym co czujemy”, praca 
zbiorowa, wyd. Centrum Edukacji 
Dziecięcej;
“Bajkoterapia czyli bajki-poma-
gajki dla małych i dużych”,  praca 
zbiorowa, wyd. Nasza księgarnia;
„Ciekawy świat emocji. Zadania 
z naklejkami”, wyd. Zielona Sowa;
“Bajka jak lekarstwo” A. Chamera-
-Nowak, K. Ippoldt, wyd. SBP
“Kolorowy potwór” A. Lleans, wyd. 
Mamania
“ Co robią uczucia”  T. Oziewicz, 
A. Zając, wyd. Dwie Siostry
“Grzeczna” G. Dahle, S. Nyhus, 
wyd. Ene Due Rabe
“Uczucia Alicji” E.Woydyłło, M.Ma-

zurek, M. Wierzchowski, wyd. Ma-
-ndo
“Self-regulation. Szkolne wyzwa-
nia” A. Stążka - Gawrysiak Wyd. 
Znak
„Kiedy nadchodzi smutek” 
E. Eland, wyd. Mamania
“Szym Pansik ma zły humor” 
S. Lang, wyd. Papilon
“ Włosy mamy” G. Dahle, S. Nyhus, 
wyd. EneDueRabe
“Po co się złościć” E. Zubrzycka , 
wyd. GWP Elżbieta Zubrzycka

Wiara w siebie pomaga w życiu

Wiele dzieci ma problemy z po-
czuciem własnej wartości. A kiedy 
tak się dzieje, są smutne i nie-
szczęśliwe, a w ich życiu dochodzi 
do wielu trudnych sytuacji.

- Łatwo się poddają albo w ogó-
le nie podejmują wyzwań, wsty-
dzą się wyrażać własne zdanie. 
Nie wierzą w to, że ktoś może je 
lubić lub kochać, przez to często 
wchodzą w rolę ofiary, pozwalają 
się innym źle traktować, nie bro-
nią się przed naruszeniem przez 
kogoś swoich granic. Takie dzieci 
idealizują innych, a jednocześnie 
deprecjonują siebie, nie lubią 
się wyróżniać, starają się raczej 
stać z boku, być niezauważalne. 
Niszczą dobre relacje i odrzucają 
szczęście, ponieważ uważają, że 
na nie nie zasługują. Potem czę-
sto mają poczucie, że porażka to 
jedyne, co może je w życiu spo-
tkać się i z czasem sfrustrowane 
zaczynają przejawiać agresywne 
zachowania, są podatne na za-
burzenia odżywiania, samookale-
czenia, stany lękowe i depresję – 
pisze Margot Suderland w książce 
“Niska samoocena u dzieci”.

Dlatego warto uczyć dziecko, że 
akceptacja siebie to poczucie, że 
jest się wartościowym takim, ja-
kim się jest.
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Pomóc mogą w tym książki. Oto 
kilka propozycji:

“Jesteś ważny, Pinku”, U. Młodnic-
ka, A. Waligóra, wyd. Sensus;
“Wielka księga super mocy” 
S. Isern, R. Bonilla, wyd. Mamania;
“Mysz, która chciała być lwem”  
R.Bright, J.Field, Wyd. Zielona 
Sowa;
“12 ważnych opowieści. Polscy 
autorzy o wartościach” oprac. 
Zbiorowe, wyd. Papilon;
“Jesteś kimś wyjątkowym” M. Bro-
da wyd. Mamania;
“Tuli-pucho-kłaczek” B. Alemagna, 
wyd. Wytwórnia;
“Opowieści dla dzieci, które chcą 
uwierzyć w siebie” A. Rovira, F.Mi-
ralles, wyd. Czarna Owca ;
“Może” K. Yamada, wyd. Levyz.

Dziecięca przyjaźń 

W uporaniu się z emocjami 
i budowaniu własnej wartości nie-
zwykle ważna rolę odgrywa przy-
jaźń. Jednak jej rozumienie przez 
młodsze dzieci jest uzależnio-
ne od poziomu emocjonalnego 
i poznawczego, na którym dziecko 
znajduje się w danym momencie. 

- W książkach temat przyjaźni 
często przedstawiony jest jako 
relacja między zwierzątkami 
lub dzieckiem i zwierzęciem, bo 
dziecku najlepiej jest zrozumieć 
pojęcie przyjaźni na konkretnych 
przykładach. Warto podsuwać im 
książeczki, które w przystępny 
sposób wyjaśniają pojęciach, któ-
re ciężko wytłumaczyć i zobrazo-
wać – mówi ekspertka.

Książki o przyjaźni:

“Przyjaźń. Opowiastki dla dzieci” 
L. Bormans,  wyd. Papilon;
“Mój przyjaciel Szymon” K. Cro-
wther, wyd. Ene due rabe;
„Ignatek szuka przyjaciela” P. Paw-
lak wyd. Nasza księgarnia;

“ Mały żółty i Mały niebieski” 
L. Lionni,  wyd. Babaryba;
“ Mały rybi król” C. Manchego, 
wyd. Cojanato;
“Wilk który się zgubił” R. Bright, 
J. Field,  wyd. Zielona Sowa.

Książki o miłości:

“Zakochana Akiko” Antoine Guil-
loppe,  wyd. Muchomor;
“Jakiego koloru są buziaki” R. Bo-
nilla,  wyd. Tadam;
“Miłość” A. Desbordes, P.Martin, 
wyd. Entliczek.

Śmierć w życiu dziecka

Kolejnym trudnym do wyjaśnie-
nia dziecku tematem jest śmierć. 
Nadal w wielu rodzinach to temat, 
rzadko mówi się o nim wprost. 

- Przez to, że śmierć została wy-
kluczona z naszych domów, ciało 
od razu wywożone jest do kostni-
cy i nie rozmawiamy o niej głośno 
– dzieci nie mają o niej pojęcia – 
zauważa Katarzyna Piekarczyk. 

Dla małych dzieci bardzo ważne 
są okoliczności, które towarzyszą 
śmierci: smutek, ciemne ubrania, 
ceremonia pogrzebu. Są tym za-
ciekawione i nie powinniśmy im 
tej ciekawości zabraniać. Kiedy są 
nieco starsze często nie potrafią 
pokazać swojego żalu. Mogą wte-
dy zamykać się w sobie i na wła-
sną rękę próbować uporać się ze 
swoim smutkiem i rozpaczą.

- Dla dorosłych to powinien być 
znak, żeby ten smutek musimy 
nazwać, wydobyć go i pomóc mu 
się z tym smutkiem uporać – uwa-
ża specjalistka i która poleca, by 
sięgać do książek, które poruszają 
tę tematykę:
“Serce w butelce” O. Jeffers, wyd. 
Tekturka;
“Pan Stanisław odlatuje” J. Bedna-
rek, P. Pawlak wyd. Nasza księgar-
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“Czy ten smutek kiedyś minie” 
D. Geisler,  wyd. Jedność;
“Żegnaj panie Muffinie” U. Nilsson, 
A. Clara-Tildholm, wyd.  Ene  due 
rabe;
“Niezłe ziółko” 
B. Kosmowska, wyd. Literatura.

Lęk i strach u dzieci

Dziecięcego lęku nie wolno baga-
telizować i deprecjonować, a tym 
bardziej wyśmiewać. Jest on na-
turalną reakcją na niebezpieczne 
i zagrażające sytuacje. Lęk może 
ujawniać się w różnych sytu-
acjach (np. lęk przed rozstaniem 
z rodzicami), czasem może wręcz 
przybierać formę fobii (np. arach-
nofobia, nyktofobia) lub zaburzeń 
lękowych. Ważne jest, żeby tego 
nie ignorować i w żadnym wypad-
ku nie stosować terapii szokowej. 
Pomaga mądre wsparcie, racjona-
lizowanie i wyjaśnianie dzieciom 
na spokojnie tego, z czym się mie-
rzą.

I znowu z pomocą przychodzą 
książki: 

“ Billy i potwór” B.  Stenberg, 
M. Lepp, wyd. EneDueRabe
“ Laszlo boi się ciemności” L. Snic-
ket, wyd. Filia
“ Pazurzak” M del Mazo, Ch.Pardi, 
wyd. Tako
“ Księga cieni”, P. Meesukhon, wyd. 
Cykada
Czytając dziecku zaspokaja-
my jego potrzeby emocjonalne, 
wspieramy jego rozwój, a przy 
tym dajemy mu radość i cudow-
ne wspomnienia. Doceńmy ten 
sposób wspólnego spędzania cza-
su. Nie zapominajmy, że czytanie 
buduje też więź między rodzicem 
i dzieckiem, a to jedna z najważ-
niejszych potrzeb rozwojowych 
dziecka i silny fundament na przy-
szłe życie. 

Autor: Monika Wysocka, 
zdrowie.pap.pl

Źródło: Famiga.pl

Webinar pt. Bajki terapeutyczne ma-
gister zorganizowany 27 grudnia 
2021 przez ośrodek zajęć pozaszko-
nych Famiga
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Jeśli jeszcze się dzisiaj nie śmiałeś, zrób to jak na-
jszybciej! Coraz więcej naukowców, lekarzy i psy-
chologów zaleca śmiechoterapię jako skuteczny 
środek wzmacniający zdrowie, a także wspomaga-
jący leczenie wielu chorób. Lista potwierdzonych 
naukowo korzyści dla zdrowia, jakie daje śmiech, 
wraz z postępem nauki coraz bardziej się wydłuża.

Choć słowo śmiechoterapia jest określeniem potocz-
nym, to jednak od dawna ma już swój odpowiednik 
naukowy. Jest nim gelotologia (od greckiego słowa 
„gelos” – śmiech). To nauka badająca zjawisko śmie-
chu, a także jego wpływ na psychikę i ciało człowie-
ka. Pokrewną, lecz znacznie szerszą dziedziną nau-
ki, która bada wpływ stanu emocjonalnego pacjenta 
na jego układ nerwowy i procesy odpornościowe 
jest psychoneuroimmunologia.

Komu zatem śmiech jest najbardziej potrzebny i na 
co pomaga?

Trzy w jednym: detoks, masaż i jogging

Okazuje się, że śmiech bardzo szeroko oddziałuje 
na nasz organizm.

- Śmiech poprawia przemianę materii i przyspies-
za trawienie, stymulując skurcze żołądka i ruchy 
robaczkowe jelit. Działa na narządy wewnętrzne 

jak masaż albo jogging. Śmiech jest też dobry dla 
układu oddechowego. Śmiejąc się oddychamy trzy 
razy głębiej niż zwykle, dzięki czemu dotleniamy 
się i wydychamy całe zalegające w płucach powie-
trze, co wspomaga oczyszczanie organizmu – wylic-
za Katarzyna Dera, specjalistka ds. pracy z rodziną, 
prowadząca od 15 lat warsztaty z terapii śmiechem 
i interwencji kryzysowej w Fundacji „Dr Clown” 
(pierwszej w Polsce i największej organizacji zajmu-
jącej się śmiechoterapią).

Na tym jednak lista korzyści zdrowotnych, które 
daje śmiech się nie kończy.

- Śmiech stymuluje wydzielanie tzw. hormonów szc-
zęścia, a więc naturalnych, endogennych opiatów, 
wśród których najbardziej znane są endorfiny. Jed-
nocześnie przyczynia się do redukcji poziomu hor-
monów stresu, m.in.: kortyzolu – dodaje Katarzyna 
Dera.

Śmiech poprawia też krążenie (m.in. regulując ciś-
nienie krwi) i wzmacnia układ odpornościowy.

- Zmniejsza ryzyko odrzucenia przeszczepionego 
organu po transplantacjach. Ponadto, obniża próg 
odczuwania bólu. Dzięki niemu można więc u wielu 
pacjentów zmniejszać dawki leków przeciwbó-
lowych – podkreśla Katarzyna Dera.

Dorośli ludzie śmieją się średnio 15 razy na dobę. To może jednak nie 
wystarczyć, aby zachować dobre zdrowie. Śmiechoterapia to nie żart! 
Dowiedz się, jakie choroby pomaga leczyć.

FUNDACJA DR CLOWN
ŚMIECHEM UKOIĆ 
ZŁOŚLIWOŚĆ LOSU 

Inspirujaca historia Patcha Adamsa
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Na tym jednak nie koniec. Śmiech pomaga rów-
nież walczyć z tzw. chorobami psychosomatyczny-
mi, a więc związanymi ze stresem, takimi jak np.: 
migreny, astma, bezsenność czy wrzody żołądka.

Nawet jeśli ktoś jest zdrów jak ryba, może odnieść 
liczne korzyści ze śmiechu.

- Śmiech poprawia też koncentrację, pamięć i uwa-
gę, a to za sprawą zwiększonego wydzielania adre-
naliny – dodaje Katarzyna Dera.

Panaceum dostępne dla każdego

W świetle przytoczonych argumentów nie powin-
no nikogo dziwić, że śmiechoterapia zyskuje co-
raz większe uznanie w świecie medycznym, sta-
jąc się codziennym elementem życia szpitalnego.

- Aktywizowanie i poprawianie nastroju pacjentów 
poprzez śmiech i wspólną zabawę jest już oczywi-
stością i powszechną praktyką w oddziałach szpi-
talnych, gdzie leczy się choroby przewlekłe, zwłasz-
cza w oddziałach onkologicznych, neurologicznych, 
kardiologicznych i rehabilitacyjnych – mówi dr 
Justyna Korzeniewska, psycholog z Kliniki Onko-
logii Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka.

Śmiechoterapię z powodzeniem stosuje się też 
na oddziałach chirurgicznych i psychiatrycznych.

- Diagnoza często wywołuje u pacjentów lęk, poczu-
cie ograniczenia i przerażenie, a wymagania doty-
czące współpracy w leczeniu zagubienie w gąszczu 
zaleceń. Pozostawienie pacjentów samych z takimi 
emocjami obniża ich nastrój, wydolność, nasila lęk 
i często prowadzi do rozwoju depresji, która zawsze 
(jeśli nie jest skutecznie leczona) pogarsza szan-
se wyleczenia – dodaje dr Justyna Korzeniewska.

Psycholog podkreśla, że stres związany z diagnozą 
i chorobą, jeśli jest przewlekły, obniża odporność, 
co doprowadza np.: do powikłań infekcyjnych.

- Może też wywołać zaburzenia snu, spadek ape-
tytu, apatię, utratę sił witalnych, a w konsekwencji 
obniżać szanse na wyleczenie. Dlatego bardzo waż-
ne jest wsparcie pacjenta w radzeniu sobie ze stre-
sem. Oczywiście chwila sprowokowanego śmiechu 
to za mało. Dlatego śmiechoterapia jest tylko ele-
mentem szerszych działań obejmujących rozmowy 
psychologiczne, naukę relaksacji, psychoedukację 
na temat walki ze stresem czy grupy wsparcia dla 
pacjentów – tłumaczy Justyna Korzeniewska.

Specjalistka podkreśla, że wszystko co obniża stres, 
zwiększa szanse pacjenta na wyleczenie lub ustabi-
lizowanie choroby przewlekłej.

Choć śmiech, z uwagi na swoje wszechstronne 
pozytywne działanie na organizm, wydaje się być 
uniwersalnym i bezpiecznym lekiem „na całe zło”, 
to jednak z jego stosowaniem w praktyce medycz-
nej wiążą się też pewne ograniczenia i wyjątki od 
reguły.

Historia terapii śmiechem sięga lat 70.

Wtedy Norman Cousins, amerykański pisarz, po 
zdiagnozowaniu u niego śmiertelnej choroby, pos-
tanowił resztę życia spędzić na wesoło. Odciął 
się od ponurych osób, oglądał mnóstwo komedii 
i koncentrował się na pozytywnych stronach życia. 
W efekcie, ku zaskoczeniu wszystkich, objawy jego 
choroby zaczęły się cofać.
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- Śmiech nie jest zalecany w każdej sytuacji, np. tuż 
po ciężkich operacjach albo w zaawansowanej ciąży 
czy też poważnych zaburzeniach krążenia. Śmie-
choterapię stosuje się więc zawsze w porozumieniu 
z lekarzem prowadzącym danego pacjenta – mówi 
Katarzyna Dera.

Dobry żart tynfa wart

Przejdźmy zatem od teorii do praktyki. Jak należy 
się śmiać, aby odnieść korzyści zdrowotne?

- Wystarczy już minuta śmiechu, aby odnieść kor-
zyści zdrowotne. Taka minuta jest równoważna z 45 
minutami relaksu – przekonuje Katarzyna Dera.

Według niej, dorośli dużo mogą się w tej dziedzinie 
nauczyć od dzieci, które śmieją się nawet 400 razy 
na dobę, podczas gdy dorośli tylko 15.

Na szczęście jest coś co sprawia, że nawet mały uś-
miech, z trudem wywołany na czyjejś twarzy, może 
pomóc.

- W wyniku działania tzw. neuronów lustrzanych 
oraz podatności na sugestię, ludzie łatwo „za-
rażają się” śmiechem od innych, co dotyczy także 
niemowlaków. Ponadto, nasz organizm jest tak 
skonstruowany, że nawet zmuszając się do czysto 
mechanicznego uśmiechu możemy naprawdę po-
prawić swój nastrój – mówi Katarzyna Dera.

Jej zdaniem, terapię śmiechem z jednej strony na-
leży traktować jako metodę leczenia, dzięki której 
pacjenci szybciej wracają do zdrowia, ale z drugiej 
również jako prosty, tani i skuteczny sposób na pro-
filaktykę zdrowia. A co najważniejsze, dostępny dla 
każdego.

Zatem każdy sposób na wywołanie uśmiechu u dru-
giego człowieka, zwłaszcza chorego, jest na wagę 
złota.

A jak rozśmieszają fachowcy od śmiechoterapii od-
wiedzający polskie szpitale, czyli słynni „doktorzy 
clowni”?

Śmiechoterapię spopularyzował amerykański lekarz 
Hunter Doherty „Patch” Adams.

Historia jego starań o pogodny nastrój pacjentów 
w szpitalu (poprzez prowokowanie uśmiechu, prze-
bieranie się za clowna), została przedstawiona w fil-
mie „Patch Adams”. Główną rolę zagrał w nim Robin 
Williams.

- “Doktorzy clowni” stosują różne metody rozś-
mieszania pacjentów: rekwizyty (czerwone noski, 
chustki do żonglowania, kolorowe baloniki), sztuc-
zki (karciane triki, żonglerkę), ale przede wszystkim 
życzliwą rozmowę, w czasie której przekazujemy 
pacjentom przesłanie, że w każdym z nas jest moc, 
którą możemy wykorzystać. Mówimy im: to ty jesteś 
“magikiem”, masz potencjał, aby wesprzeć procesy 
zdrowienia - zdradza Katarzyna Dera.

W Fundacji „Dr Clown” działa blisko 600 wolonta-
riuszy, którzy rocznie odwiedzają 60 tys. chorych 
w całej Polsce. Są nimi najczęściej psycholodzy, pe-
dagodzy lub studenci medycyny, a więc osoby nie-
przypadkowe i dodatkowo kierunkowo doszkalane.
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- Chodzimy przede wszystkim do dzieci, które bardzo 
nas lubią i na nas czekają, ale także do dorosłych. Kon-
takt z „doktorami clownami” bardzo cenią także senio-
rzy, którzy są bardzo wdzięczni, zwłaszcza za poświę-
cony im czas i uwagę – mówi Katarzyna Dera.

Justyna Korzeniewska dodaje, że w przypadku dzieci 
ważne jest połączenie śmiechu z aktywnością fizycz-
ną. Z kolei dorosłych do poprawy nastroju najlepiej 
zachęca żart, ale połączony z ciekawą refleksją, mu-
zykoterapią, choreoterapią (np. tańcem lub tai chi) 
i umiarkowanymi ćwiczeniami fizycznymi.

Katharsis w zasięgu ręki

Oczywiście zdarzają się przypadki, choć zazwyczaj 
rzadkie, kiedy pacjenci czują się tak źle lub są tak 
zgorzkniali, że nie chcą kontaktu czy rozmowy z oso-
bami postronnymi.

- Konfrontują nas wtedy ze swymi emocjami. Mówią: 
„co to zmieni, kiedy ja umieram”. Wtedy nie naciska-
my, zawsze szanujemy wolę chorego. Ofiarowujemy 
tyle, ile chory chce i może przyjąć. To także jest ele-
ment pracy terapeutycznej wolontariuszy. Po pro-
stu, na kontakt z każdym człowiekiem „trzeba zapra-
cować”. Ale warto, bo może to być dla niego ważny 

moment, dający ulgę, efekt katharsis – podsumowuje 
Katarzyna Dera.

Specjaliści podkreślają, że bardzo ważną rolę w pro-
cesie leczenia odgrywa ogólna atmosfera panująca na 
danym oddziale szpitalnym.

- Skuteczne wpływanie na poprawę nastroju pacjen-
tów wymaga podejścia zespołowego. Muszą ze sobą 
współpracować: lekarze prowadzący, pielęgniarki, 
psycholog, psychiatra i wolontariusze z fundacji, or-
ganizujący zajęcia aktywizujące. W przypadku oddzia-
łów dziecięcych istotni są również pedagodzy i na-
uczyciele. Często angażuje się też byłych pacjentów 
działających w różnych stowarzyszeniach np.: Ama-
zonki, wspierające pacjentki z rakiem piersi – dodaje 
Justyna Korzeniewska.

Psycholog podkreśla, że bez życzliwego podejścia ca-
łego personelu medycznego, nawet najwspanialsze 
salwy śmiechu sprowokowane przez profesjonalnego 
„doktora clowna”, nie przyniosą oczekiwanego efektu, 
skoro zaraz po nich pacjent powróci do minorowej at-
mosfery szpitalnej i będzie traktowany przedmiotowo.

Wiktor Szczepaniak (www.zdrowie.pap.pl)
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CZASEM DOKONANIE KILKU MIKROKO-
REKT MOŻE PRZYNIEŚĆ NAM MAKSI REZUL-
TATY. ZEBRALIŚMY NAJWAŻNIEJSZE PO-
RADY, TAK ABY DAĆ CI EKSTRAKT WIEDZY 
OD NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW. BĘDZIEMY 
CIĘ WSPIERAĆ, ABYŚ MOGŁA CIESZYĆ SIĘ 
ZDROWIEM I ŻYĆ ZGODNIE Z TWOIM NA-
TURALNYM RYTMEM SERCA! 

Niekiedy jedyne czego potrzebujesz, to na 
chwilę się zatrzymać i wsłuchać w to, co 
wspierana tysiącami receptorów intuicja 

powie Ci o potrzebach Twojego 
ciała i umysłu.

CZASEM DOKONANIE KILKU MIKROKO-
REKT MOŻE PRZYNIEŚĆ NAM MAKSI REZUL-
TATY. ZEBRALIŚMY NAJWAŻNIEJSZE PO-
RADY, TAK ABY DAĆ CI EKSTRAKT WIEDZY 
OD NAJLEPSZYCH EKSPERTÓW. BĘDZIEMY 
CIĘ WSPIERAĆ, ABYŚ MOGŁA CIESZYĆ SIĘ 
ZDROWIEM I ŻYĆ ZGODNIE Z TWOIM NA-
TURALNYM RYTMEM SERCA! 

KOBIECE PATENTY               
NA ZDROWIE

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Od 30 nawet do 60 proc. pacjentów onkologicznych stosuje różnego 
rodzaju suplementy - z witaminami, mikroelementami, ziołami, 
wyciągami roślinnymi - w ramach samoleczenia, często bez konsul-
tacji z lekarzem. Eksperci ostrzegają, że łykanie suplementów na 
własną rękę, w celu zapobiegania lub leczenia raka, może przynieść 
więcej szkody niż pożytku, a w najlepszym wypadku nie będzie mieć 
żadnego wpływu na zdrowie.

OBALAMY MITY
 O SUPLEMENTACH

NA RAKA 
Artykul w ramach kampanii:Mamy dla kogo!
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Amigdalina (tzw. witamina B17), koci pazur (vilca-
cora), mieszanki chińskich ziół, nano-srebro, woda 
alkaliczna, selen i witamina C w dużych dawkach, 
preparaty z czosnku, propolis, spirulina, kannabidiol 
(CBD), wlewy dożylne z kurkuminy… To tylko kilka 
pierwszych z brzegu przykładów „alternatywnych 
terapii”, na które dość często i w dodatku zwykle na 
własną rękę decydują się chorzy na raka w ramach 
tzw. samoleczenia, które ma „uzupełnić” standar-
dowe leczenie onkologiczne lub wręcz je zastąpić. 
Czy przyjmowanie tego rodzaju suplementów diety 
i preparatów może naprawdę pomóc?

- W trakcie terapii onkologicznej (chemioterapii, 
immunoterapii, hormonoterapii) nie należy samo-
dzielnie stosować żadnych preparatów zawierają-
cych zioła, wyciągi roślinne, witaminy czy składniki 
mineralne ze względu na ryzyko wystąpienia inte-
rakcji z lekami przeciwnowotworowymi – ostrzegała 
Iwona Sajór, doświadczony dietetyk kliniczny z Cen-
trum Edukacji Zdrowotnej, podczas niedawnego 
wykładu w ramach Akademii Pielęgniarstwa Onko-
logicznego (APO). 

Wchodzenie w interakcje z lekami przeciwnowo-
tworowymi i osłabianie oddziaływania standardo-
wych terapii onkologicznych (w tym m.in. chemiote-
rapii, immunoterapii, radioterapii), to jednak wcale 
niejedyny potencjalnie groźny skutek samowolne-

go przyjmowania suplementów. Eksperci ostrzegają 
także przed niebezpiecznymi skutkami ubocznymi 
przyjmowania suplementów, zwłaszcza w wysokich 
dawkach, co dotyczy zarówno witamin, jak i różnego 
rodzaju preparatów ziołowych. 

„Suplementy diety, preparaty ziołowe i leki home-
opatyczne były powodem prawie 70 tys. zgłoszeń 
do amerykańskich ośrodków kontroli zatruć w 2019 
r. W przypadku ponad 7 tys. z tych zgłoszeń potrzeb-
ne było leczenie w placówkach opieki zdrowotnej” – 
ostrzega Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne 
(American Cancer Society) na swoich stronach in-
ternetowych, podkreślając, że ta statystyka to tylko 
czubek góry lodowej, gdyż większość osób, u któ-
rych występują jakieś skutki uboczne przyjmowania 
suplementów nie zgłasza tego faktu medykom czy 
odpowiednim służbom.

Ku przestrodze, warto podać kilka przykładów po-
tencjalnych skutków ubocznych wynikających z za-
żywania konkretnych preparatów:

- amigdalina: przyjmowana w postaci tabletek 
lub wlewów dożylnych stwarza ryzyko zatru-
cia cyjankami, do których jest metabolizowana 
w organizmie człowieka (w konsekwencji może 
uszkadzać wątrobę i szpik, prowadzić do niewy-
dolności nerek czy powodować małopłytkowość); 
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spożywanie amigdaliny pod postacią pestek (np. 
moreli) może z kolei nasilić skutki uboczne lecze-
nia onkologicznego, takie jak np. - biegunki, wzdę-
cia, nudności, wymioty czy też wręcz je sprowoko-
wać; w tym kontekście warto dodać, że dotychczas 
nie wykazano leczniczego działania tej substancji, 

- witamina C: przyjmowana w dużych dawkach 
pod postacią tabletek lub wlewów dożylnych 
może sprowokować uporczywą biegunkę lub 
nawet wywołać kamicę nerkową u osób mają-
cych predyspozycje do tej choroby; nadmier-
na suplementacja tej witaminy może też obni-
żyć skuteczność chemioterapii i radioterapii, 

- dziurawiec: w połączeniu z radioterapią 
może doprowadzić do ciężkiego uszkodze-
nia skóry i wątroby; wchodzi też w interakcje 
z lekami podawanymi podczas chemioterapii.

Dlatego specjaliści apelują do wszystkich cho-
rujących na nowotwory, aby przed decyzją 
o przyjmowaniu jakiegokolwiek suplementu naj-
pierw porozmawiali o tym ze swoim lekarzem, 
a jeśli już jakiś preparat przyjmują, to niezwłocz-
nie powinni go o tym fakcie poinformować.

Chociaż z samowolnym przyjmowaniem suplemen-
tów wiążą się istotne ryzyka dla zdrowia i życia, to 
jednak w przypadku wielu pacjentów onkologicz-
nych stosowanie konkretnych suplementów w celu 
uzupełnienia niedoborów - pod ścisłą kontrolą 
lekarza lub wykwalifikowanego dietetyka - może 
być nie tylko korzystne, lecz wręcz nieodzowne. 

Specjaliści przyznają, że u chorych na nowotwory 

obserwuje się zwiększone zapotrzebowanie m.in. 
na białko, kwasy tłuszczowe omega-3 i antyoksy-
danty (w tym np. witaminy C, E, beta-karoten, selen, 
miedź, magnez i mangan). Jest jednak małe „ale”. 

- Źródłem wszystkich składników odżywczych po-
winna być przede wszystkim prawidłowo zbilanso-
wana dieta (wyjątek stanowi witamina D3). Stosowa-
nie suplementów wskazane jest wyłącznie w stanach 
udowodnionego niedoboru, na podstawie badania 
stężenia we krwi lub objawów klinicznych świad-
czących o niedoborze danej substancji, ewentual-
nie, gdy wiadomo, że stosowane leczenie może być 
związane z wystąpieniem niedoboru danego skład-
nika – podkreślała Iwona Sajór podczas swojego 
wykładu w ramach APO, powołując się na aktualne 
rekomendacje w tej sprawie wydawane m.in. przez 
World Cancer Research Fund & American Institute for 
Cancer Research (WCRF & AICR) czy ESPEN (Europe-
an Society for Clinical Nutrition and Metabolism).

Eksperci tych instytucji zgodnie oceniają, że nie 
ma wskazań do rutynowego stosowania prepara-
tów z witaminami czy mikroelementami (zwłasz-
cza w wysokich dawkach) jako uzupełnienie diety 
u osób, które prawidłowo się odżywiają. 

„Nie ma przekonujących danych potwierdzających, 
że dodatkowe podawanie suplementów osobom, 
które stosują zrównoważoną dietę może zapobie-
gać chorobom lub je leczyć. Stosowanie suplemen-
tów diety w badaniach naukowych nie wykazało 
działania prewencyjnego w stosunku do nowotwo-
rów złośliwych, a w niektórych przypadkach wyso-
kie dawki suplementów okazały się wręcz szkodli-
we” – uzasadniają eksperci WCRF & AICR. 
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Wyjątkiem od powyższej reguły jest witamina D3, 
którą w Polsce eksperci zalecają suplementować 
wszystkim - w okresie wrzesień-kwiecień lub też 
całorocznie, w zależności od ekspozycji słonecznej.

Na koniec warto wspomnieć jeszcze o jednym fra-
pującym aspekcie dotyczącym suplementów diety. 
Otóż, specjaliści zastrzegają, że wcale nierzadko 
zdarza się, iż wstępne wyniki badań naukowych 
dotyczących potencjalnego działania przeciwnowo-
tworowego jakiejś substancji okazują się być obie-
cujące, lecz później nie znajdują one potwierdzenia 
w większych badaniach czy też w praktyce klinicz-
nej. 

Iwona Sajór jako przykład wskazuje suplemen-
ty zawierające kurkuminę. Substancja ta, choć ma 
udowodnione określone działania przeciwnowo-
tworowe w warunkach laboratoryjnych (na mode-
lach komórkowych i zwierzęcych), to jednak w prak-
tyce okazuje się być dla organizmu człowieka dość 
trudno przyswajalna (fachowo określa się to jako 
słabą biodostępność), a w dodatku jest szybko me-
tabolizowana i eliminowana. Z kolei przy większych 
dawkach wywołuje skutki uboczne - nudności, bie-
gunkę, bóle głowy, etc. 

To kolejny argument przemawiający za tym, aby do 
stosowania suplementów diety podchodzić z dużą 
ostrożnością. W ostatecznym rozrachunku może się 
bowiem okazać, że nawet jeśli nam one nie pomo-
gły, ani też nie zaszkodziły, to jednak mogły istot-
nie uszczuplić nasze zasoby finansowe, co także 
ma znaczenie z perspektywy efektywności leczenia 
choroby onkologicznej. 

Zamiast eksperymentować z substancjami, których 
działanie antynowotworowe u ludzi nie zostało 
wciąż wystarczająco potwierdzone zdecydowanie 
lepiej jest zainwestować w specjalistyczne konsul-
tacje lub badania mające zdiagnozować potencjal-
ne niedobory żywieniowe u chorego. Dzięki temu 
możliwe będzie dobranie odpowiedniej interwencji 
żywieniowej lub suplementacji dla danego pacjen-
ta, w uwzględnieniem jego stanu zdrowia, wydol-
ności układu pokarmowego i fazy leczenia onkolo-
gicznego.

U wielu pacjentów onkologicznych na jakimś etapie 
choroby konieczne okazuje się np. zastosowanie 
tzw. ONS-ów (skrót od: oral nutritional supplements) 

– czyli doustnych suplementów pokarmowych. Są 
to specjalne odżywki (w płynie lub proszku), zalic-
zane do dietetycznych środków spożywczych spec-
jalnego przeznaczenia medycznego, które zawiera-
ją jeden konkretny składnik lub miks niezbędnych 
składników odżywczych. 

Kto powinien stosować ONS-y?

- Generalnie pacjenci, których dieta nie pokrywa 
dziennego zapotrzebowania na energię i składniki 
odżywcze, a w szczególności: osoby z niedożywie-
niem i narażone na rozwój niedożywienia, osoby 
w trakcie intensywnego leczenia przeciwnowotwo-
rowego, pacjenci w okresie okołoprzeszczepowym, 
a także osoby, które w przeciągu ostatnich 3-6 mie-
sięcy utraciły ponad 5 proc. masy ciała – wskazuje 
Iwona Sajór, podkreślając, że stan odżywienia orga-
nizmu osoby chorej na nowotwór, jak też i po lecze-
niu onkologicznym należy systematycznie monito-
rować, aby w razie potrzeby wprowadzić niezbędną 
interwencję żywieniową lub odpowiednio dobraną 
suplementację. 

Niemniej jednak, co do zasady, pierwszą formą ws-
parcia żywieniowego u pacjentów onkologicznych 
powinno być profesjonalne poradnictwo żywie-
niowe, a dopiero wtedy, gdy nie uda się zbilansować 
diety naturalnej – nadchodzi czas na wprowadzenie 
ONS-ów i/lub określonych suplementów diety. 

Autor: Wiktor Szczepaniak, zdrowie.pap.pl 

Źródła: 
„Doustne suplementy diety: fakty i mity” – wykład mgr 
Iwony Sajór z Centrum Edukacji Zdrowotnej, wygłoszony 
30 września 2021 r. w ramach Akademii Pielęgniars-
twa Onkologicznego (projekt ten jest częścią Programu 
Edukacji Onkologicznej realizowanego pod auspicjami 
m.in. PTOK - Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej). 

American Cancer Society: Dietary Supplements. 
Krajowy Rejestr Nowotworów: Chemoprewencja. 
WCRF & AICR: Do not use supplements for cancer pre-
vention! 
Polska Liga Walki z Rakiem: Rak niekonwencjonalnie - in-
formacje o terapiach komplementarnych, alternatywn-
ych i niekonwencjonalnych.
 
Wywiad Serwisu Zdrowie pt. Suplementy diety na raka: 
co na ten temat mówi dietetyk kliniczny.
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Specjalne diety, lewatywy, witaminy i zioła. Chory na raka pacjent 
i jego bliski zwykle szukają wszelkich dostępnych możliwości, które 
mogłyby wspomóc lub zastąpić leczenie. Sprawdź, co na ten temat 
możliwości i zagrożeń tego typu środków mówi Agnieszka Surwiłło-
Snarska, dietetyczka zajmująca się pacjentami z nowotworami 
w Dziale Żywienia Klinicznego Narodowego Instytutu Onkologii 
w Warszawie.

WYWIAD Z DIETETYK KLINICZNĄ 
ZROBIENI NA SZARO 
Poznaj skutki blednej suplementacji w walce z rakiem

Onkolodzy opowiadają, że często ich pacjenci po-
dejmują dodatkowe „leczenie”... 

To prawda. Pacjenci onkologiczni nagminnie na wła-
sną rękę stosują ponad fizjologiczne dawki witamin 
i składników mineralnych, suplementy tzw. medycy-
ny alternatywnej i niezbilansowane diety.

U pani w gabinecie mówią o tym sami, czy raczej 
musi to z nich pani wyciągnąć?

Raczej niechętnie pacjenci przyznają się do stoso-
wania dodatkowych preparatów. Podczas konsulta-
cji dietetycznej zawsze pytam o stosowane suple-
menty. 

WOMAN VIBE MAGAZINE

Niektórzy od razu wymieniają, co biorą na własna 
rękę, a niektórzy twierdzą, że nic nie stosują i do-
piero po moich wnikliwych pytaniach okazuje się, 
że pacjent zażywa całą torbę specyfików. 

Co teraz jest popularne wśród pacjentów onkolo-
gicznych? Proszę opowiedzieć o najczęściej stoso-
wanych alternatywnych metodach i preparatach 
„wspomagających” leczenie?

Można wyliczać bardzo długo. Pierwsze z brzegu: 
amigdalina (tzw. wit. B17), koci pazur, mieszanki 
chińskich ziół o nieznanym składzie, wlewy dożylne 
z witaminy C i kurkumy, nano srebro, woda alkalicz-
na, lewatywy z kawy, duże dawki selenu. Z diet naj-
częściej stosowane są: dieta dr Dąbrowskiej, dieta 
Dr Budwig, dieta ketogeniczną, dieta Gersona, oraz 
głodówki. 

Czy z takimi metodami związane jest jakieś ryzyko 
stosowania?

Tak. Na przykład amigdalina przyjmowana przez 
pacjentów najczęściej w postaci tabletek lub wle-
wów dożylnych stwarza ryzyko zatrucia cyjankami, 
do których jest metabolizowana w organizmie czło-
wieka. W konsekwencji może wykazywać działanie 
toksyczne, uszkadzać wątrobę i szpik, prowadzić do 
niewydolności nerek czy powodować małopłytko-
wość. 

Z kolei spożywanie amigdaliny pod postacią pestek 
(np. moreli) może nasilić skutki uboczne leczenia 
onkologicznego takie jak biegunki, wzdęcia brzu-
cha, nudności, wymioty lub wręcz je sprowokować. 
U chorych z zespołem złego wchłaniania nasili za-
burzenia wchłaniania. Temat amigdaliny powraca 
od wielu lat, jednakże należy podkreślić, że nie wy-
kazano jej leczniczego działania.

Sporo mówi się o dobroczynnym właściwościach 
witaminy C…

Tak, a jest niepozorna i obecna w bardzo wielu pro-
duktach spożywczych. Ale przyjmowana w dużych 
dawkach pod postacią tabletek lub wlewów dożyl-
nych może sprowokować uporczywą biegunkę lub 
wywołać kamicę nerkową u osób predysponowa-
nych. Nie każdy zdaje sobie sprawę, że u tak ciężko 
chorych osób takie powikłanie może być groźne.

Pacjenci onkologiczni lubią również wspomagać 

się ziołami…

Niestety tak, a przyjmowanie ziół w trakcie terapii 
onkologicznej - trzeba to sobie jasno powiedzieć 
- nie pozostaje obojętne dla organizmu pacjenta 
i sukcesu terapii. Szczególnie niebezpieczne zioła 
to żeń- szeń i dziurawiec, które wchodzą w interak-
cje z lekami podawanymi podczas chemioterapii. 
Dodatkowo dziurawiec w połączeniu z radioterapią 
może doprowadzić do ciężkiego uszkodzenia skóry 
i wątroby.

Brzmi poważnie. Co zatem robić, by uchronić cho-
rych od dodatkowych kłopotów? Przecież robią to 
w dobrej wierze, chcą sobie pomóc…

Edukować pacjentów i ich rodziny w zakresie szko-
dliwości niekontrolowanego stosowania suplemen-
tów i jasno podkreślać, że nie ma suplementów 
i diet leczących z raka. 

Zdarzają się pacjenci, którzy z takim nastawieniem 
przychodzą do gabinetu dietetyka. Trzeba mówić 
wprost: żaden suplement nie zastąpi leczenia kon-
wencjonalnego (chemioterapii, radioterapii, chirur-
gii, hormonoterapii czy immunoterapii).

Suplementy alternatywne mogą wchodzić w bar-
dzo niebezpieczne interakcje ze stosowaną terapia 
konwencjonalną i nie jesteśmy w stanie tego prze-
widzieć. Mogą nasilać lub osłabiać działanie zasto-
sowanego leku. To wszystko przekłada się na ilość 
powikłań terapii, negatywie wpływa na stan odży-
wienia pacjenta. W konsekwencji może doprowa-
dzić do odroczenia, a nawet przerwania właściwej 
terapii onkologicznej. 

Najgorsze jest rezygnowanie z tradycyjnego le-
czenia na rzecz tego typu metod… 

To, niestety, może oznaczać brak możliwości wyle-
czenia choroby onkologicznej. Niestety, wciąż spo-
tykamy się z takimi przypadkami.

Kiedyś zgłosił się do mnie pacjent z rozpoznanym 
rakiem żołądka, który pod wpływem znachora zre-
zygnował z chemioterapii na rzecz całej długiej listy 
bardzo drogich przedziwnych specyfików. Otrzymał 
obietnicę, że dzięki tym suplementom zostanie wy-
leczony z raka. Oczywiście pacjent bardzo szybko 
miał progresję choroby, a od znachora usłyszał, że 
sam jest sobie winien, ponieważ pił kawę.
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Czy są jakieś bezpieczne pre-
paraty - zioła, witaminy - które 
można stosować w trakcie lecze-
nia tradycyjnego? 

Zgodnie z zaleceniami polskich 
i europejskich towarzystw żywie-
niowych nie ma wskazań do ru-
tynowej suplementacji witamin 
i składników mineralnych podczas 
leczenia onkologicznego. Ale jeśli 
mamy do czynienia z niedoborem 
jakichś składników lub wymaga 
tego stan kliniczny, bo sugeruje 
wystąpienie niedoboru, zespół 
terapeutyczny zaleca określoną 
suplementację.

Przed włączeniem jakiejkolwiek 
suplementacji w trakcie leczenia 
onkologicznego należy skonsul-
tować się z onkologiem lub diete-
tykiem specjalizującym się w ży-
wieniu klinicznym. 

Warto dodać w kontekście su-
plementacji informację o jednym 
składniku, któremu warto poświę-
cić uwagę w trakcie leczenia onko-
logicznego. To na pewno witamina 

D. Jej niedobory są powszechne 
w naszej populacji i dotyczą rów-
nież pacjentów onkologicznych. 
Po wykonaniu oznaczenia pozio-
mu witaminy D we krwi specjali-
sta dobierze odpowiednią dawkę 
tej substancji do przyjmowania 
przez pacjenta.

W trakcie leczenia onkologicz-
nego pomocna może okazać się 
też suplementacja probiotykami. 
Czasami pacjent wymaga także 
suplementacji żelaza, kwasów 
omega-3 lub cynku, ale tak jak 
wspomniałam wcześniej - nic na 
własną rękę, zawsze w porozu-
mieniu ze swoim lekarzem.

Jak jeszcze można bezpiecznie 
wspomóc leczenie tradycyjne?

Najlepsze wzmocnienie dla pa-
cjenta, to po prostu prawidłowo 
zbilansowana dieta, czyli dosto-
sowana do aktualnego stanu kli-
nicznego pacjenta i rodzaju tera-
pii onkologicznej.
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Właściwe żywienie traktuje się obecnie jako terapię wspo-
magającą leczenie choroby nowotworowej. 

Jeżeli pacjent w trakcie leczenia onkologicznego cierpi na 
brak apetytu, chudnie, jest niedożywiony lub zagrożony 
rozwojem niedożywienia, możemy wesprzeć go dostęp-
nymi na rynku doustnymi suplementami pokarmowymi, 
które pomagają dostarczyć organizmowi niezbędnych 
składników odżywczych. Co warto wiedzieć: w onkologii 
najczęściej korzystamy z preparatów kompletnych, które 
w swoim składzie zawierają wszystkie potrzebne makro-
składniki diety oraz witaminy i składniki mineralne. W do-
borze preparatu warto poprosić o pomoc specjalistę, tak, 
aby dostosować skład preparatu do aktualnych potrzeb 
pacjenta. 

Autor: Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Biogram
Agnieszka Surwiłło-Snarska, dietetyk kliniczny,Pracuje jako 
dietetyk w Dziale Żywienia Klinicznego oraz Poradni Chorób 
Metabolicznych Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii 
Skłodowskiej- Curie w Warszawie. Jest członkiem Szpitalne-
go Zespołu Żywieniowego. Prowadzi seminaria i wykłady m.in. 
z tematyki leczenia żywieniowego w onkologii. Jest członkiem 
Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego, Pozajelitowego 
i Metabolizmu.
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Chcesz wiedzieć jakie właściwości mają składniki twojego kremu? 
A może chcesz sprawdzić, co zawiera płyn do kąpieli dla dziecka? 
Można zajrzeć do udostępnionej przez Polskie Stowarzyszenie 
Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSKD) bazy składników 
kosmetycznych, w której opisanych jest około 30 tysięcy substancji. 
Warto też zaglądać na strony unijne, które dostarczają szeregu 
istotnych informacji o składnikach kosmetyków.

Platforma COSMILE 
BAT NA TREFNE 

KOSMETYKI?
Nareszcie mozemy zweryfikowac sklad kosmetykow!

WOMAN VIBE MAGAZINE

W angielskojęzycznej bazie unijnej CosIng spraw-
dzimy nazwę danej substancji, jej wzór chemiczny 
oraz podstawową funkcję. Baza ta może zawierać 
także składniki lecznicze. Należy zatem pamiętać, 
że CosIng nie jest tylko wykazem składników, które 
mogą być stosowane w kosmetykach.

Baza składników kosmetycznych COSMILE, która od 
2 lat działa w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, a od 1 
października 2021 dostępna jest także dla polskich 
konsumentów, jest bardziej przyjazna dla użytkow-
nika.  

- COSMILE to encyklopedia składników kosmetycz-
nych. Neutralność i źródła naukowe to dwa jej fila-
ry – zapewniała podczas polskiej inauguracji dr inż. 
Anna Oborska, dyrektor generalna i wiceprezes PSP-
KD.

Skład wybranego produktu można sprawdzić w CO-
SMILE pod adresem: cosmile.app wpisując nazwy 
zgodne z systemem INCI (International Nomenc-
lature of Cosmetic Ingredients – Międzynarodowe 
Nazewnictwo Składników Kosmetycznych). To tego 
rodzaju nazwy producent kosmetyku czy deter-
gentu ma obowiązek umieszczać na opakowaniu 
w kolejności od najwyższego poziomu zawartości 
w produkcie do najniższego. Nazwy te znajdują się 
też w bazie.

- Opakowanie to kopalnia wiedzy o produkcie ko-
smetycznym. Informacje na nim umieszczone są 
zresztą bardzo ściśle uregulowane w przepisach 
(…). Problem w tym, że dla osób nieposiadających 
wykształcenia chemicznego, te informacje często 
mogą być skomplikowane. Uruchomienie COSMILE 
traktuję jako ważny etap na drodze do rzetelnego 
informowania użytkowników kosmetyków. Dzięki  
bazie COSMILE, zawartość kosmetyku nie będzie 
mieć przed nikim tajemnic – uważa dr inż. Anna 
Oborska

Bezpieczeństwo kosmetyków: to warto wiedzieć

Producent, który chce wprowadzić do obrotu ko-
smetyk czy detergent musi spełnić wiele uregu-
lowań prawnych. Kwestie bezpieczeństwa tych 
produktów są regulowane Rozporządzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 
z dnia 30 listopada 2009 roku, dotyczącym produk-
tów kosmetycznych. Artykuł 3 tego rozporządzenia 
stanowi, że produkt kosmetyczny udostępniany na 

rynku powinien być bezpieczny dla zdrowia ludzi 
w normalnych lub dających się przewidzieć warun-
kach stosowania.

Jednocześnie w preambule tej regulacji mowa jest 
o tym, że „rozporządzenie dotyczy tylko produktów 
kosmetycznych, a nie produktów leczniczych, wyro-
bów medycznych lub produktów biobójczych”.

W kontekście kosmetyków warto też pamiętać, iż 
unijne prawo precyzuje, iż substancja lub mieszani-
na przeznaczona do spożycia, wdychania, wstrzyki-
wania lub wszczepiania do ciała ludzkiego nie jest 
uznawana za produkt kosmetyczny. Produkt kosme-
tyczny na gruncie tego prawa nie może też wyka-
zywać właściwości leczniczych – takie mogą posia-
dać leki, rejestrowane i wprowadzane do obrotu na 
innych, bardziej restrykcyjnych zasadach. Lek może 
mieć postać kremu czy maści.

Kosmetyki również muszą być poddane procedu-
rom bezpieczeństwa w procesie, uwzględniającym 
m.in.: ocenę potencjalnych zagrożeń dla zdrowia, 
docelową grupę użytkowników, sposób aplikacji 
danego produktu, narażenie na poszczególne jego 
składniki. Oceny bezpieczeństwa składników pro-
duktów kosmetycznych dokonuje działający przy 
Komisji Europejskiej Komitet Naukowy ds. Bezpie-
czeństwa Konsumentów (Scientific Committee on 
Consumer Safety – SCCS)

Na stronie tego Komitetu można znaleźć raporty na-
ukowców na temat nie tylko poszczególnych skład-
ników kosmetyków, ale i składników, które poten-
cjalnie mogłyby być w nich wykorzystane. Ostatnio 
na przykład opublikowana została obszerna analiza 
dotycząca prostaglandyn i ich syntetycznych analo-
gów wykorzystywanych w niektórych preparatach 
stymulujących wydłużanie i zagęszczanie rzęs. Ko-
mitet ocenił na podstawie dostępnych danych, że 
stwarzają one ryzyko dla zdrowia.

Autorki: Justyna Wojteczek, Monika Wysocka, 
zdrowie.pap.pl

Źródło: Konferencja prasowa prezentująca bazę COSMI-
LE, która odbyła się 1 października 2021r.
Podstawowe informacje ze strony rządowej
Strona bazy unijnej CosIng
Strona Komitetu Naukowego 
ds. Bezpieczeństwa Konsumentów
Raport na temat prostaglandyn i ich analogów
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ODKRYJ RYTMY  
KARNAWAŁU

WE WSPÓŁPRACY Z OGÓLNO-
POLSKIM PISMEM TANECZNYM 
MY DANCES MAGAZINE ODNA-
LEŹLIŚMY DLA CIEBIE NAJLE-
-PSZE EVENTY TANECZNE 
W SEZONIE ZIMOWYM! W KOŃ-
CU ŚWIAT SIĘ NIE KOŃCZY NA 
KARNAWALE!

WOMAN VIBE MAGAZINE
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IX KONGRES
REGGAETON

VS DANCEHALL

Kongres składa się z części warsztatowej, która trwa od piątku do niedzieli i składa 
się z pięciu paneli tematycznych (reggaeton, dancehall, twerk, fit, basic) oraz z czę-
ści wieczornych imprez podczas, której odbywają się pojedynki taneczne w kate-
goriach solo oraz showcase dla formacji.

CO WAS CZEKA ?
3 dni zabawy / 80 godzin warsztatów / 5 Paneli tematycznych 

(Reggaeton / Dancehall / Twerk / Fit / Basic) / Bitwy taneczne ( dla solistów oraz 
formacji) To nie wszystko ! W tym roku w połączeniu z Festiwalem Miasto Tańczy 

dochodzą panele Latino , Afro oraz Street w cenie OPEN. 
WIĘCEJ INFORMACJI NA: https://rvdk.eu/kongres

www.facebook.com/ReggaetonVsDancehall 

Reggaeton vs Dancehall Kongres to największe wydarzenie wydarzenie 
przemysłu tanecznego oraz edukacyjnego w klimatach karaibskich w tań-
cu w Europie skupiające wokół siebie entuzjastów takich stylów tanecz-
nych jak reggaeton, dancehall oraz twerk a także miłośników latynoame-
rykańskich form fitnessowych. 

WOMAN VIBE MAGAZINE
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ARENA GLIWICE
ROCK YOUR

BODY
Parkiet rozgrzany do czerwoności, muzyka na żywo, spek-
takularna oprawa wizualna, konkursy, afterki i Zumba® 
na pierwszym planie. Wszystko to w jednym z najnowo-
cześniejszych obiektów sportowo – widowiskowych w Eu-
ropie.

Dalej mało? A co gdybyśmy powiedzieli, że Steve Boedt 
wpadnie z Wami potańczyć? Pochodzący z Belgii Zum-
ba® Education Specialist jest głównym frontmanem 
Zumba® Fitness na świecie. Rozpoznawalny na każdym 
kontynencie, porywa do tańca tłumy i masowo zaraża pa-
sją do tańca. Słowem -gwiazda. Przekonacie się, że ma to 
„coś” i złapiecie apetyt na jeszcze więcej Zumby®!

Jak już się pewnie domyślacie – to nie wszystko. Czekają 
Was warsztaty z najlepszymi, bijącymi rekordy popular-
ności instruktorami z Polski. Imponująca lista sukcesów 
i ponad dekada doświadczeń tanecznych to podręczny 
zestaw każdego z nich.

DreamTeam Instruktorski:

Steve Boedt
Łukasz Grabowski
Krzysztof Nowak

Karolina Berezowska
Szymon Głodny
Dariusz Selwa
Emilia Furman
Thomas Fajgl

Magdalena Pawińska
Sebastian Kubik

Rock Your Body to nie jest kolejna, zwykła impreza 
taneczna. Przed nami trzydniowy festiwal tanecznej 
radości. Mało? Dorzucamy najlepszych instruktorów 

Zumby® na świecie! Czujecie to? 
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ZUMBA CAMP
LLORET DE 
MAR 2022

Termin: 8-13.04.2022(6 dni\5nocy)
Miejsce: Lloret de Mar

Hotel: Samba ****
Wyżywienie: 3 posiłki w formie bufetu

Cena: 415euro

W cenie:
- Master Classy Zumba każdego dnia

- Impreza tematyczna
- Transfer z lotniska i na lotnisko

- Wycieczka do Barcelony z przewodnikiem
- Nauka pływania na SUP - 1h
- Zajecia z grupą z Barcelony 

- www.facebook.com/hypecalisthenics

Prezenterzy:
Emilia Furman - Polska

Patrycja Tarasiuk - Polska
Melissa da Cruz - Hiszpania

Alba Duran - Hiszpania

A to jeszcze nie wszyscy 
Prawda, ze zapowiada się super?

Szczegółowy plan zostanie opublikowany 
przed CAMPEM, ale my już wiemy, że 

to bedzie totalny sztos!

Więcej informacji na: www.facebook.com/
events/345495797381912

Co powiecie na ZUMBĘ w Hiszpanii 
w kwietniu? Przed Wami CAMP w Lloret de Mar
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ZAKOCHAJ SIĘ 
W LUBUSKIM

Spotykamy się już po raz 7! Także z okazji 
tej „szczęśliwej” edycji mamy dla Was coś specjalnego:

- warsztaty reggaeton z niesamowitym 
Jonalem Adrianem Escobarem Paezem

- SALSATION®️ MasterClass z cudownymi Elitami z całej Polski:
Monika Pavlović, Marta Borowiec, Olga Marek-Kostrzewska, 

Paulina Waluś, Anna Nowak, Dagmara Żółkowska, 
Dominik Sochacki, Maciej Sarnat

Zajęcia otwarte są dla wszystkich chętnych osób, niezależnie od 
poziomu umiejętności czy doświadczenia. Aby bawić się z nami 
wystarczy zabrać ze sobą dobry nastrój, uśmiech, sportowe obu-
wie i wygodny strój. Chcemy kolejny raz świętować z Wami naszą 
miłość do tańca, aktywności fizycznej i spędzania czasu w przy-
jemny i wesoły sposób.

Szczegóły imprezy:
Data - 12.02.2022r.

Godzina - 15:30-19:00
Miejsce - podamy niedługo

Wstęp - DARMOWY!!! 
OBOWIĄZUJĄ ZAPISY 

- ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Do zobaczenia!

Więcej informacji na: 
www.facebook.com/events/345495797381912

Tak tak ! Potwierdzamy. Przyszła pora na nasz kolejny event 
z okazji Walentynek! Święto zakochanych świetna okazja, 
żeby wspólnie się pobawić! Zanim zaczniecie szykować się na 
randkę z ukochaną osobą przyjdźcie z nami poćwiczyć i nała-
dować się mnóstwem endorfin. Nasze wydarzenie objęte zo-
stało Honorowym Patronatem Pani Marszałek Województwa 
Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
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ZUMBA MARATON
FESTIWAL
KOBIET!

Zumba®fitness Festiwal Kobiet 2022 
w Krakowie poprowadzą:
- Izabela Kin (ZES) - Polska

- Alba Duran (ZJ) - Hiszpania
- Seluco Fernandez (ZJ) - Hiszpania

- Michał Kurpet (ZJ) - Warszawa
Instruktorzy z Krakowa: Alicja Ożóg
Anna Grzybowska, Patrycja Tarasiuk
Karol Oszczudłowski, Kamil Nowak

Katarzyna Kozdęba, Emilia Furman (organizator),
Aneta Woźnicka-Łada

KOSZT:
Cena od 11 stycznia do 14 lutego

Bilet indywidualny: 75 zł
Bilet grupowy ( grupa minimum 5 os. ): 70zł

Cena od 15 lutego do 4 marca
Bilet indywidualny: 85 zł

Bilet grupowy ( grupa minimum 5 os. ): 80zł

W dniu maratonu cena biletu – 100 zł
Bilety można kupić u organizatora i instruktorów prowadzą-

cych albo w wersji online wysyłając wiadomość na:
z-fitnessfactory@o2.pl

Przed maratonem odbędzie się Jam Session dla instrukto-
rów ZIN z Albą i Seluco. Gwarantujemy świetną zabawę, hek-

tolitry wylanego potu, pozytywną energię i niezapomniane 
chwile - nie może Was tam zabraknąć... !!!

Nadciąga najbardziej kultowy Zumba Maraton 
w Krakowie tego roku! 



74 75WOMAN VIBE MAGAZINE

WARSZTATY
SALSATION
Te starannie zaprojektowane 3-godzinne warsztaty 
choreograficzne SALSATION®️ pozwolą Ci: 

- odkryć sens i metodykę Salsation, która sprawi, że to 
co kiedyś wydawało się złożone, stanie się łatwiejsze;

- odkryć na nowo muzykalność i nauczyć się „czuć” 
muzykę; 

- poznać bardziej szczegółowo program SALSATION®️; 

- uzyskać specjalny i szczegółowy wgląd w różne cho-
reografie (jak zostały stworzone i dlaczego właśnie 
w taki sposób); 

- nauczyć się nowych odmian podstawowych kroków 
tanecznych;

- poprawić jakość swoich ruchów; 

- odkryć trening funkcjonalny w tańcu. 

Warsztaty SALSATION®️ są otwarte i dostępne dla 
WSZYSTKICH! Niezależnie od tego czy jesteś doświad-
czonym instruktorem lub tancerzem, czy też nie masz 
jeszcze żadnego doświadczenia - te warsztaty są dosto-
sowane do każdego poziomu! Zapewniamy, że każdy 
znajdzie w nich coś dla siebie.
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WARSZTATY
GIRL POWER

DAY
Zapraszamy na GIRL POWER DAY! 

W programie warsztaty z VIDEOCLIP DANCE i RUMBA 
SOLO. Nie zabraknie również Zumba fitness

Prezenterzy:
MAGDA PAWIŃSKA- WARSZAWA
PATRYCJA TARASIUK- KRAKÓW

Kiedy?: 05.02.22 (sobota)
Startujemy o godzinie 15:00 

i tańczymy aż 3h

Gdzie?: Calypso Ochota
Koszt: 40 zł za 3h

Jak mogę się zapisać?
wysyłając przelew na numer konta:

55 1050 1041 1000 0092 3303 1377
w tytule wpisując imię i nazwisko uczestnika

UWAGA: w związku z obostrzeniami liczba miejsc 
ściśle określona

Program:
15:00 Warsztaty VIDEOCLIP Dance MAGDA

16:00 Warsztaty RUMBA SOLO
PATRYCJA

17:00 MASTERCLASS ZUMBA 
MAGDA + PATRYCJA
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LOFTODANCE
CRACOW 
BACHATA

CONNECTION
Pierwsza edycja rozłożyła wszystkich na łopatki! 

Był łogieeeeeeeeeeeeń!!! Teraz idzie jeszcze większy!
Dwa dni zajęć z najsuperowszymi parami bachatowymi w Polsce, 
dwie imprezki z najulubieńszym DJ Madejem, ludki z całej Polski, 

mnóstwo niespodzianek i TY!

ARTYŚCI:
Grzegorz i Karolina (Warszawa)

Daniel i Monika (Łódź)
Nikita i Klaudia (Warszawa)

Konrad i Daria (Lublin)
Radek i Maria (Poznań)
Otko i Mery (Kraków)

Łukasz i Ewa (Kraków)
DJ Madej (Poznań)

PROGRAM:
Piątek 11.02

godz. 22.00-04.00 Welcome Party
Sobota 12.02

godz. 12.00-18.00 Zajęcia
godz. 22.00-05.00 Main Party

Niedziela 13.02
godz. 12.00-18.00 Zajęcia

CENNIK:
160 zł - pierwsze 10 os.!

+10 zł - każde kolejne 10 os. 

ZAPISY:
www.sklep.loftodance.pl
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LOFTODANCE
CRACOW 
KIZOMBA

CONNECTION
Pierwsza edycja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Na 

wiosnę szykujemy dla Was jeszcze większą petardę! Nowe pary, 
nowi DJe, nowy program i nowe niespodzianki! Dwa dni zajęć 
z najsuperowszymi parami kizombowymi w Polsce, dwie im-

prezki, ludki z całej Polski, mnóstwo atrakcji i TY!

ARTYŚCI:
Vamula (Warszawa)

Nowak & Majchrowska (Wrocław)
MA-Semba (Poznań/Katowice)

Marek i Ania Rewiccy - Marashe (Warszawa)
Krystian i Mili (Katowice)

Tom Ivan (Kraków)
Antonina Dębogórska (Kraków)

Miguel Esteves Araujo (Portugalia/Kraków)
Natalie Grzelak (Kraków)
DJ Marash (Warszawa)

PROGRAM:
Piątek 11.03

godz. 22.00-04.00 Welcome Party
Sobota 12.03

godz. 12.00-18.00 Zajęcia
godz. 22.00-05.00 Main Party

Niedziela 13.03
godz. 12.00-18.00 Zajęcia

CENNIK:
170 zł - pierwsze 10 os.!

+10 zł - każde kolejne 10 os. 

ZAPISY:
www.sklep.loftodance.pl
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RUMBOWY VIBE          
Z FORMĄ 
NA LATA

FOTOREPORTAŻ Z WARSZTATÓW 
RUMBY U PATRYCJI TARASIUK POD-
CZAS CAMPU ZORGANIZOWANEGO 
PRZEZ FITNESS KLUB FORMA NA LA-
-TA W OBIEKTYWIE AGATY ŁUDZIK 
- PHOTOZUMBA POLAND.

WOMAN VIBE MAGAZINE
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ZAPRASZAMY NA PORTAL: WVMGZ.EU


