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Notka redakcyjna
Czasy bezpłatnej i realizowanej na masową skalę reklamy w social me-
diach na naszych oczach odchodzą do lamusa. Zaostrza się prawo autorskie 
w wyniku czego nawet w prywatnych video-postach wyciszana jest muzy-
ka. Jeszcze przed pandemią trzeba było 70 razy powtórzyć komunikat, aby 
pokonać otaczającą nas ignorancję i brak zaufania odbiorców. Dotknęło to 
nawet organizacji charytatywnych, które aby pozyskać datki z odpisu po-
datkowego (1%) musiały wydać nawet co drugą złotówkę na płatną rekla-
mę. To w kontrze do tej sytuacji powstało pismo Woman Vibe Magazine, 
które teraz rozwijamy również o nowe platformy współpracy takie, jak: 
WVM Agency, WVM Academy, WVM Store. Wszystko po to, aby dać Wam 
drogie Czytelniczki możliwość rozwoju Waszych karier i promocji tych idei, 
na którym Wam najbardziej zależy. 

Dotąd na rynku reklamowym i wydawniczym panowała przedziwna zmowa 
decydentów, którzy faworyzowali jeden typ urody oraz ściśle określone gro-
no gwiazd i celebrytek/ów z reguły mieszkających w kilku największych mia-
stach. Brak różnorodności ze względu na płeć w radach nadzorczych korpo-
racji, wynikający ze zjawiska tzw. „szklanych sufitów” sprawiał, że to głównie 
mężczyźni decydowali o tym, jaki model piękna ma być na topie. My wzorem 
największych i najodważniejszych firm takich jak Dove czy Victoria Secret 
idziemy całkowicie w kontrze do tych trendów, a często również oderwanych 
od rzeczywistości przyzwyczajeń. Stawiamy na takie wartości jak Age / Body / 
Place Positive dając każdej kobiecie równe szanse na rozwój, niezależnie skąd 
pochodzi, ile ma lat, czy jak w danej chwili wygląda. 

Dlatego Wspólnie z Naszymi Czytelniczkami oraz Współautorkami zamierza-
my wykreować nowy panteon gwiazd - a zatem tych kobiet, które wykażą się 
pracowitością i odwagą, aby wytyczyć nowe szlaki dla siebie i innych kobiet. 
Aktualny numer WVM pełny jest niezwykle heroicznych kobiet, które warto 
jest dostrzec, docenić i wesprzeć. Szczególnie dlatego, że już dziś swoją pracą 
i poświęceniem pomagają innym kobietom oraz mężczyznom zmieniać ich 
życie na lepsze. 

Również dla Ciebie droga Czytelniczko zaproszenie do WVM jest aktualne. 
Być może marzysz o własnej lini produktów, jak Kylie Jenner tylko nie wiesz 
jak, je sprzedać i promować? Być może chcesz spróbować sił jako modelka, 
ale brakuje Ci wiedzy i doświadczenia? Jeśli myślisz o rozwoju osobistym 
i prowadzeniu własnych szkoleń to również dla Ciebie mamy przestrzeń do 
rozwinięcia skrzydeł. Pomorzemy Ci w promocji na naszych łamach oraz w sie-
ci mediów NaszeRegionalne.com oraz MyDances Magazine. Na Twoje publika-
cje video czekają już platformy telewizyjne takie, jak: tv.wvmgz.eu oraz tv.my-
dances.eu. 

Jako właściciel mediów i platform współpracy, uważam, że jesteś warta, aby 
dać Ci szansę nie tylko na przebicie owych szklanych sufitów, ale równieżna  
zmienienie tego niezbyt udanego świata na lepsze. Tak jak robią to dziś ko-
biety o których mamy zaszczyt pisać na łamach niniejszego 6 numeru WVM.   

Klaudiusz Wiśniewski
Wydawca i redaktor naczelny

Woman Vibe Magazine, My 
Dances Magazine i Nasze 

Regionalne.com
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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!

COVIDY, LOCKDOWNY I INNE CYWILIZACYJNE 
PLAGI SĄ WAM KOBIETOM NIESTRASZNE! WIELE 
Z WAS BARDZO UCIERPIAŁO, JEDNAK ZMIERZY-
ŁYŚĆIE SIĘ Z WYZWANIAMI I JESTEŚCIE SILNIEJSZE! 
NA ŁAMACH WOMAN VIBE MAGAZINE CHCEMY 
WAS ZA TO DOCENIĆ!  

SUKCES JEST               
KOBIETĄ

WOMAN VIBE MAGAZINE
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NINA YAMINAH
BATUSIEWICZ
Nina Yaminah Batusiewicz zachwyciła 
Redakcję Woman Vibe Magazine swoim 
kunsztem tanecznym i artystycznym, oraz  
pełnym wrażliwości i empatii podejściem 
do Uczestniczek Jej kursów i pokazów 
tanecznych. Będąc młodą, ambitną kobietą 
nie zapomina o wartościach bliskich także 
nam: szacunku do innych bez względu na 
to skąd pochodzą, jak aktualnie wyglądają, 
czy też w jakim są wieku. (Age, Body, 
Place Positive). To co natomiast się liczy to 
pełna pasji praca i kobiecy vibe. Wszystko 
to było widoczne od pierwszych sekund 
Jej spektakularnego Yaminah`s Dance 
Show 2022. Z tym większą przyjemnością 
zaprosiliśmy Ninę Batusiewicz do rozmowy 
o jej życiu, aspiracjach i niełatwej drodze 
ku gwiazdom.  

Klaudiusz Wiśniewski: Przede wszystkim pra-
gnę pogratulować przepięknego tanecznego 
show, który stworzyłaś wspólnie z Uczest-
niczkami Twoich kursów tanecznych. Dla nie-
których z nich był to debiut, inne natomiast 
zaledwie od kliku lat podbijają taneczne sce-
ny i zdobywają nagrody. To co mnie osobiście 
zachwyciło to niezwykła atmosfera współpra-
cy między Wami. Wszystkie harmonijnie ze 
sobą współgrałyście. To całkowicie inny ob-
raz kultury tanecznej niż ten znany chociażby 
z filmu „Black Swan” Darrena Aronofsky`ego. 
Czy istnieje przepis na tak rozumiany sukces 
i realizowaną wspólnie drogę do gwiazd? 

Nina Batusiewicz: Odkąd zaczęłam być in-
struktorem i prowadzić grupy taneczne zawsze 
dbałam o dobrą atmosferę na zajęciach i dobry 
kontakt z kursantkami i kursantami. Później, 
gdy zakładałam moją własną markę taneczną 
i tworzyłam własne grupy i formacje moim ma-
rzeniem i wizją było stworzenie społeczności

W rozmowie z Klaudiuszem Wisniewskim,
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tanecznej, komfortowej przestrzeni w której wszyscy 
będziemy czuć się dobrze i wspierać się w dążeniach 
do realizowanych celów. I chyba mi się udało.

K.W. Zdecydowanie tak! A przy tym Twoje podej-
ście jest niezwykle inspirujące. Szczególnie, że 
jesteśmy wychowani w kulturze rywalizacji. Tym-
czasem u Ciebie zaobserwowałem całkowicie od-
wrotną zasadę! Swoje Kursantki uczysz tak, aby one 
również mogły startować w konkursach tanecznych 
i wygrywać nagrody! Niejako iść Twoim śladem 
na drodze ku przysłowiowym gwiazdom. Wzięły 
udział w Twoim Yaminah’s Dance Show dzięki cze-
mu stworzyłyście wspólnie niezwykle barwne, peł-
ne pasji i wdzięku widowisko taneczne. Skąd u Cie-
bie ten brak lęku, że ktoś może przyćmić Ciebie, 
“ukraść show”, czy stać się konkurencją?

N.B. Nie boję się “utraty kariery” czy tego, że “zga-
snę”, bo ktoś zacznie świecić jaśniej ode mnie, bo tak 
naprawdę nie tańczę dla sławy, nagród i bycia znaną. 
Nawet gdyby świat o mnie zapomniał tańczyłabym 
dalej i robiła to, co robię do tej pory z dokładnie taką 
samą przyjemnością. Na tym polega pasja i wydaje mi 
się, że to jest ten sekret, który daje mi siłę do działania, 
a równocześnie nie generuje lęku, zazdrości czy żalu. 

K.W. Jako 23 latka stawiasz niezwykle ambitne 
kroki - wymienię tu jedynie wspomniane tanecz-
ne show, oraz powołaną do życia szkoła tańca 
Yaminah’s Dance School. Wiem jednak, że to za-
ledwie wierzchołek, tego co aktualnie pokazałaś 
światu. A przecież w każdej dziedzinie, w której 
dążymy do mistrzostwa, musimy również zapła-
cić, często niewidoczną dla innych, cenę. Czy 
masz jakiś sposób na odreagowanie, i regenera-
cję swoich wewnętrznych zasobów?

N.B. Wszystkie bliskie mi osoby, które znają mnie 
nieco lepiej wiedzą, że mam tendencję do praco-
holizmu. Zawsze byłam osobą bardzo aktywną, 
poza tym szybko zrozumiałam, że sukces odnosi 
się przede wszystkim ciężką pracą i konsekwencją 
w podejmowanych decyzjach i działaniach. Nie-
łatwo jest czasem udźwignąć ogrom obowiązków 
i spraw, którym trzeba poświęcić uwagę i czas, ale 
biorąc pod uwagę, że wszystko co robię - robię 
z pasji, nie czuję się ani zmęczona, ani wypalona, 
a już na pewno nie zniechęcona! Przyznam wprost 
- nie umiem odpoczywać, ale taniec zawsze jest 
dla mnie odskocznią od stresu, nerwów i napięć, 
jakie powstają w związku moją karierą. 
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K.W. No dobrze… to faktycznie ma sens! Szczególnie, że sam 
z własnego doświadczenia wiem, jak dobroczynny wpływ może 
mieć na nas taniec. Ja jednak, tak szybko tego wątku nie odpusz-
czę, bo wiem jak jest istotna dla wielu Naszych Czytelniczek 
zmagających się z realizacją swoich marzeń. Czy masz jakiś pa-
tent, jak pokonywać te nieuchronne kryzysy? Może znasz jakiś 
“bank” do którego wystarczy się udać, aby wziąć dodatkowy “za-
strzyk” pozytywnej energii?

N.B. “Bankiem” o którym mówisz dla mnie jest chyba pasja - mam 
w samej sobie olbrzymie pokłady samomotywacji, które z łatwo-
ścią odnajduję tak długo, jak wkładam serce w to co robię. 

K.W. I ty wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo m.in. właśnie od 
kierowanie się własnym sercem miałem Cię zapytać! Z tego co 
zaobserwowałem u Ciebie wyłania się obraz kobiety o mental-
ności Założycielki. Zdaniem Richarda J. Harringtona i Tsun-Yan 
Hsieha jest to osoba, która  charakteryzuje się czterema cecha-
mi: sercem (pasja do tego co robimy), inteligencją (zdolność 
krytycznego wyciągania wniosków), odwagą (i wiążącą się z nią 
skłonnością do ryzyka) i szczęściem (rozumianym jako proak-
tywna postawa do tego, co los daje). Czy dostrzegasz te cechy 
u siebie? A jeśli tak to w jakich proporcjach?

N.B. Ten opis osoby zdecydowanie do mnie pasuje! Wydaje mi się, 
że wszystkie cztery elementy, które przytoczyłeś rozkładają się we 
mnie po równo, jak trybiki napędzające jedną maszynę - wszystkie 
są dokładnie tak samo ważne. 

K.W. To co od pierwszych chwil zachwyciło mnie w Twoim Yami-
nah’s Dance Show to fakt, że dajesz szansę absolutnie każdej 
kobiecie, która pragnie nauczyć się tańczyć i jest gotowa w to 
włożyć czas i energię. Wiemy jednak, że taniec zawodowy rzą-
dzi się swoimi prawami - często dosyć bezwzględnymi. Jeszcze 
bardziej brutalny potrafi być świat internetu, karmiony kultem 
perfekcji (o którym śpiewała Beyonce w „Pretty Hurts„). Czy jest 
jakaś rada, którą dajesz kobietom, gdy przychodzą do Ciebie po 
raz pierwszy i w sposób naturalny boją się być oceniane. Co spra-
wia, że z czasem ich talenty tak pięknie rozkwitają?

N.B Osobiście stoję na stanowisku, że każdy umie tańczyć, tylko 
nie każdy o tym wie. Dużo osób kojarzy mnie z tym cytatem, bo 
rzeczywiście dość często go powtarzam, a to dlatego, że głęboko 
w niego wierzę. Zdarzały mi się różne kursantki - zarówno takie, 
które od pierwszych zajęć chciały być gwiazdami sceny, jak i takie 
które były przekonane o tym, że nigdy nie dadzą się namówić na 
cokolwiek poza chodzeniem na zajęcia. 

Naocznie obserwuję, jak z zajęć na zajęcia kobiety nie tylko uczą 
się samoakceptacji i odnajdują pasję - moje zajęcia stają się dla 
nich czymś osobistym, własną przestrzenią w której mogą być 
sobą, odkrywać wewnętrzną kobiecą energię, indywidualne pięk-
no, być wszystkim tym czym zawsze bały się być. 

WOMAN VIBE MAGAZINE
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W końcu przychodzi taki moment, że są gotowe za-
manifestować to do świata zewnętrznego. Czy po-
wodem takich przemian jest pasja, którą staram się 
z nimi dzielić, moje podejście czy może atmosfera 
- myślę, że to pytanie do moich Uczennic. Od siebie 
mogę powiedzieć tylko tyle, że każda z nich jest dla 
mnie wyjątkowa, piękna i zasługuje na to, aby tak 
właśnie się czuć i tak o sobie myśleć. A to, że zna-
lazłam sposób aby przekazywać to poprzez taniec 
i kształtować w kobietach pozytywne postrzeganie 
siebie i swojej kobiecości to jedno z moich najwięk-
szych osiągnięć życiowych. 

K.W. Dobrze wiemy, że życie szczególnie w naszym 
kraju nie jest sprawiedliwe. Nie ma czegoś takiego, 
jak kuźnia talentów, jak w USA. Nie wystarczy wy-
grać castingu do programu typu Mickey Mouse Club, 
jak Britney Spears, czy Justin Timberlake. Wiemy 
też, że kobiety dotyka niesprawiedliwość na ryn-
ku pracy w postaci tzw. “szklanych sufitów”, które 

blokują drogę awansu kobietom w firmach. Spra-
wy nie ułatwia również tzw. ageizm (dyskrymina-
cja ze względu na wiek) - który ma dwa oblicza. 
Jeden dotyczy marginalizowania kobiet w wieku 
35+, drugi odsuwa na bok młode kobiety. Z jakimi 
przeciwnościami przyszlo Ci się zmierzyć? 

N.B. Największy problem z którym sama osobiście 
się borykam to problem wieku - usłyszałam nie-
dawno, że jestem zbyt młoda na sukces. Dużo osób 
potrafi lekceważyć mnie i traktować “z góry” tylko 
dlatego, że jestem dwudziestolatką, a nie trzydzie-
stolatką. To bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe. 
Poświęciłam tyle samo czasu, pracy i zaangażowa-
nia swojej marce tanecznej, ile inne kobiety swoim 
biznesom. Droga do sukcesu nigdy nie jest prosta, 
a ja jestem dopiero na początku. Myślę, że jeśli ma 
się duże ambicje trzeba być przygotowanym na 
zmierzenie się - momentami - z całym światem, któ-
ry nie zawsze jest przyjazny.
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K.W. Czy jest coś na czym najbardziej Ci za-
leżało, gdy tworzyłaś scenariusz wydarze-
nia Yaminah`s Dance Show. Być może jakieś 
przesłanie, które mogłoby podnieść na du-
chu kobiety w tych naszych niełatwych cza-
sach? Może właśnie paradoskalnie mimo 
wojny w Ukrainie mamy za co być wdzięcz-
nymi?

N.B. Oczywiście! Myślę, że im więcej ko-
biet będzie odważniej dążyło do swo-
ich celów i realizowało swoje ambi-
cje, tym szybciej świat przyzwyczai się 
do respektowania kobiet w biznesie.
ło bardzo potrzebne. By się zjednoczyć, 
docenić to co mamy i wesprzeć Ukrainę 

w czasie toczącej się wojny. Pojawiło się 
wiele łez wzruszenia, a cisza, która zapadła 
po utworze była niezwykle wymowna. Za-
wsze jestem wdzięczna wszystkim uczest-
nikom za to, że dają mi siłę, pokazują war-
tości i wciąż przywracają wiarę w to, że bez 
względu na wszystko świat wartości nie 
umarł. Żyje w nas. Nie mogę bez tego żyć, 
ta siła jest niezwykła! Dlatego, po czymś ta-
kim, po prostu nie sposb nie być wdzięczną!

K.W. Dziękuję za rozmowę!

Z Niną Yaminah Batusiewicz 
rozmawiał Klaudiusz Wiśniewski

Biogram
Klaudiusz Wiśniewski

Założyciel, wydawca i redaktor naczelny Woman Vibe 
Magazine, MyDances Magazine oraz sieci medialnej 
NaszeRegionalne.com. Prywatnie miłośnik Zumba 
Fitness a od niedawna również programu sportowego 
Strong Nation. Uwielbia podróżować i czerpać inspi-
rację ze wszystkiego co go otacza. Nieustannie szuka 
pozytywnych stron życia, a w ludziach ich dobrych, 
a przy tym często pięknych cech i talentw, które war-
to jest pokazać światu.  

Biogram
Nina Batusiewicz

Profesjonalna i utytułowana tancerka, choreografka, 
certyfikowany instruktor tańca sportowego, założy-
cielka Yaminah Dance Art - własnej marki tanecznej 
pod którą funkcjonuje między innymi Yaminah’s Dan-
ce School oraz Yaminah’s Dance SHOW. 

W drugim życiu - prawniczka, prywatnie - zakocha-
na w tańcu artystka i prężnie rozwijająca firmę biz-
neswoman.

WOMAN VIBE MAGAZINE
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 7 nawyków skutecznego działania
Pierwsze trzy dotyczą Nas samych, cztery następ-
ne dotyczą relacji. Podstawą szczęśliwego życia 
jest PROAKTYWNOŚĆ. Dzięki niemu można poczuć 
się wdzięcznym i odpowiedzialnie  z wizją szans 
podejmować decyzje. Ukazuje jakość i zadowole-
nie z  podejmowanych decyzji. Patrząc pozytywnie 
w przyszłość możemy przywołać chciane zdarzenia, 
które będą miały dobry wpływ na człowieka. Proak-
tywność to odpowiedzialność za życie i swoje za-
chowanie, które są uzależnione od przywoływanych 
bodźców na daną sytuację. Od Nas zależy jak zare-
agujemy. 

Kiedy planujemy ZACZYNAJMY Z WIZJĄ KOŃCA. 
Szukajmy końca w ustalaniu swojego celu. Warto 
wyobrazić sobie koniec swojego istnienia oraz wpi-
sy w intrenecie. Co chcemy żeby inni o Nas mówili? 
Najważniejsze rzeczy warto uporządkować mając 
na uwadze priorytety. 

Nawiązując do tego co jest ważne, RÓBMY NAJ-
PIERW TO CO NAJWAŻNIEJSZE. Priorytetyzujmy za-
dania. Dobrze zarządzajmy swoim czasem. Osoba, 

która mówi, że niema czasu pokazuje że nie potrafi 
nim zarządzać. Kalendarz wypełniajmy najpierw 
tym  co najważniejsze. 

By obie strony były zadowolone podczas usta-
leń, negocjacji warto wprowadzić zasadę WYGRA-
NA=WYGRANA. Zadbajmy o to, by obie strony najle-
piej wypadły, a zwiększą przez to swoją skuteczność. 
Pod wpływem wspólnych korzyści można wynieść 
z danej relacji więcej niż można się spodziewać.

Żeby zwiększyć emocjonalny i fizyczny rezultat 
STARAJMY SIĘ NAJPIERW ZROZUMIEĆ, A POTEM BYĆ 
ZROZUMIANYM. Kiedy wykonujemy usługę ważne 
jest nastawienie i otwartość na drugiego człowieka
Postawa ciała bardzo dużo mówi.Wyraża się po-
przez  uważne słuchanie, kontakt wzrokowy. Poza 
tym poprzez parafrazowanie oraz nie przerywanie 
lepiej się zrozumiemy. Co to jest SYNERGIA z dru-
gim człowiekiem? Warto w związku z tym wejść we 
współpracę z innymi, ponieważ suma wykonywa-
nych zadań może być korzystniejsza dla obu osób. 
Ze wspólnej pracy wiele może wyjść pomysłów, kre-
atywności oraz innowacji.  

Tworzymy siebie i relacje w których funkcjonujemy. Wybieramy, 
podejmujemy decyzje, a to co przed Nami to efekt teraźniejszych 
działań. Możemy medytować, wizualizować i w systematyczności 
powtarzalnie wykonywać czynności pożyteczne, doprowadzając 
siebie do upragnionego efektu czyli celu.

MONIKA SUTKOWSKA
ZBUDUJ SWOJE ŻYCIE NA 
ZDROWYCH NAWYKACH 

Sprawdz wyjatkowy model Valid!,,
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,,Zaostrz piłę” czyli WZMOCNIJ SIEBIE poprzez zago-
spodarowanie czasu na odpoczynek. Jeśli człowiek 
piły nie naostrzy to czas pracy się wydłuży. Produk-
tywność zmaleje. Czas wolny zwiększa siłę i chęci 
do działania. 

Podsumowując, pamiętajmy o sobie. Idąc w parze 
z drugim człowiekiem, wraz wynikającymi z nich ko-
rzyściami dajemy sobie i innym unikatowy sukces. 
Damy radę!

Jeśli poznaliśmy i praktykujemy zdrowe nawyki to 
bliżej Nam do osiągnięcia sukcesu. Wprowadzając 
nawyki bardziej możemy stać się odpowiedzialni 
za swoją pracę. Każdy z Nas jest architektem swo-
jej kariery. Od Nas zależy to jak ją stworzymy. Warto 
szukać sposobu, by wnieść wartość dodaną do swo-
jej obranej drogi. Ważnym pytaniem jakim otoczysz 
innych i siebie jest: CO OSTATNIO ZROBIŁEŚ DLA 
SIEBIE I FIRMY?

Mając np. swoją firmę, czy też pracując u kogoś 
prywatnie warto wnosić większą wartość, niż bier-
nie ogranicza się do samych zleconych zadań. Jeśli 
jesteś właścicielem regularnie przygotowuj 5letnie 
prognozy i identyfikuj swoje kompetencje, by być 
liderem na rynku. Wybiegaj w przyszłość i planuj 
w czym będziesz musiał być dobry, by poprawić 
dochód firmy. Należy wychwytywać co obecnie naj-
lepiej się sprzedaje. Wprowadzając nowości i twórz 
nowe miejsca pracy.
 
Twoja wartość nie zależy od godzin spędzonych 
lecz od efektów wniesionych w firmę. To co teraz 
wykonujemy dobrze, za rok będziemy musieli wy-
konywać bardzo dobrze. Bądźmy spójni ze swoimi 
zdolnościami oraz kreujmy swoje stanowiska i wa-
runki w zgodzie z sobą. Aby klienci czuli do Nas za-
ufanie to nie zapominajmy o schludnym i pięknym 
wyglądzie. Dobry gust przyczynia się do lepszego 
samopoczucia i lepszej opinii u innych osób. Je-
śli odczuwasz potrzebę samo kreacji to przyjdź na 
wspólne zakupy w Warszawie z Moniką Sutkowską.

Każda firma potrzebuje dobrej estetyczności, opinii 
i wyglądu. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do pra-
cy. Ktoś robi Nam zdjęcie. Patrzymy na nie i kogo 
widzimy? Jakie zdanie po obejrzeniu Tego zdjęcia 
może mieć obcy człowiek? Jaki typ człowieka pra-
cuje w tej firmie?

Reguła sukcesu mówi, że wszystko ma znacze-
nie. Jeśli Ci coś nie pomaga, może Ci zaszkodzić. 
W związku z tym co warto wzmocnić w sobie (nawy-
ki) by ludzie kojarzyli Cię ze skuteczną osobą? Bądź 
graczem zespołu. Umiejętnie pracuj w grupie, a na-
stępnie kojarz się w oczach innych jako skuteczny 
lider.

Skuteczny lider potrafi bardzo dobrze obsługiwać 
klienta. Klient to ktoś od kogo zależy Twój sukces. 
Chęć osiągnięcia celu zależy od Ciebie dlatego pra-
cuj tak,  by w oczach innych mieć solidne zdanie 
o sobie. Inni również są od Ciebie zależni. Klientem 
może być osoba zewnętrzna poprzez kupowanie 
rzeczy i usług. Następną grupą w której spotkamy 
klientów jest szef, współpracownicy i podwładni. 
Kierując się wspólnym dobrem można wiele zyskać.  
Wzajemność prowadzi do wdzięczności i zadowo-
lenia z wykonanej pomocy. W takim razie wypisz 
osoby, których potrzebujesz oraz nadawaj swoim 
powodom i przyczynom sens, prowadząc do wspól-
nej korzyści. Istnieje prawo przyczyny i skutku. Jeśli 
w świecie pracy dasz coś z siebie to Ty poczujesz 
pomoc ze strony innych osób. 

Dbajmy o każdą firmę  jakby była Nasza. Wprowa-
dzajmy w Naszą pracę większą jakość. Bądźmy ra-
dośni i pozytywnie nastawieni. Uważajmy na to co 
mówimy oraz bądźmy cierpliwi i taktowni. Zawsze 
szukajmy dobra w każdej osobie i jej działaniu. Nie 
krytykujmy. 

Warto łączyć przyjemne z pożytecznym. Personal-
nie kierując się do każdej osoby napiszę: przeana-
lizuj to co najłatwiej Ci idzie, a potem znajdź pracę 
w której będziesz robić tego dużo. Przedstaw pi-
semnie swoje talenty oraz wypisz wszystkie prace 
które wykonujesz. Zanieś do szefa i poproś, by uło-
żył od najbardziej ważnych do mniej. Jeśli poprosi 
Cię o coś nowego to zapytaj o priorytet z wykonanej 
pracy. Jeśli zarządzasz to stwórz listę takich priory-
tetów dla każdego pracownika. Dodatkowo ćwicz 
nawyk proszenia o nowe obowiązki. Szybkość wy-
konywania zadań odgrywa ogromną rolę doprowa-
dzając osobę do nowego, lepszego stanowiska pra-
cy oraz podwyżki finansowej. 

Sumując zgromadzoną wiedzą można dołączyć  na-
rzędzie Model Valid, który ma na celu wyznaczyć cel 
z wykorzystaniem wartości, nastawienia i nawyków.

WOMAN VIBE MAGAZINE

Mając przed sobą vademecum praktycznej wiedzy o tym jak wyznaczać cele 
oraz współpracować z innymi ludźmi życzę Ci spełnienia i zadowolenia ze 
swojej pracy. By wartość dodana jaką jesteś Ty doprowadziła firmę i Ciebie 
do zadawalającej obfitości i sukcesów. Twój rok i nowe możliwości – wszystko 
zależy od Twoich decyzji. 

Dasz radę!
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Większość z Nas chce iść do przodu kosztem swojego zdrowia i utraty 
wartościowych relacji. Ambicja chce wygrać z ograniczeniami, 
a zdrowa potrzeba spełnienia nie zapomina o sobie. Będąc nawet całe 
życie w stresie i napięciu w pogoni za nieuświadomionym szczęściem 
można w końcu zderzyć się z chorobą, która jest efektem nieuważności 
na siebie pod względem ciała i ducha. Wszystko ma swoją przyczynę. 
Nic bez niczego się nie bierze. Warto mieć spójny w zgodzie ze sobą cel.

Monika Sutkowska 

ZDRADLIWY
UKRYTY STRES
Pokonaj przyczyne chorób psychospomatycznych

.
,
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Jeśli korzystamy z postawy Chcę to war-
to zadać sobie pytanie: Co? Jak? Po co? 
Kiedy? Dodatkowo dzięki odpoczynkowi, 
rozmowie, zatrzymaniu się, świadomości 
i samoakceptacji możemy zyskać o wiele 
więcej.

Używając nadmiernie Muszę dla potrzeby 
np. uznania, zrekompensowania braków 
może przyjść frustracja. Postawa Mogę 
daje prawo wyboru, wolność i siłę. Po-
przez poczucie sprawczości i dobrowol-
ność ujawnia się spokój i pewność siebie.

Przyczyn stresu jest tak dużo, jak ludzi na 
świecie. Najczęściej emocje te tworzą się 
na poziomie podświadomym i nawet jeśli 
wiemy, że niema się czego obawiać - i tak 
strach robi swoje. Ciało reaguje sposób 
automatyczny. Objawy sygnalizujące ob-
ciążenie stresem to:

W związku z tym jak wychodzić ze stresu? 
By wychodzić ze stresu trzeba znać spo-
soby radzenia sobie z nim. Świadomość 
swoich potrzeb to nr. 1 do zadowolenia 
i spełnienia. Przychodzi ulga i nadzieja pt. 
DAM RADĘ

Pierwsze co, to pozytywne nastawienie. 
Pozytywne nastawienie i szacunek do sie-
bie i do swojej pracy. Pokazuje to jak bar-
dzo cenimy siebie. Jeśli nie zgadzamy się 
na zdanie drugiej osoby to powiemy co 
myślimy. Nie obchodzi Nas opinia innych 
i to jak inni na Nas patrzą. Patrzymy na 
innych z szacunkiem. KONIEC Z GARDZE-
NIEM. JEŻELI POTRAFISZ CENIĆ KOGOŚ IN-
NEGO TO JESTEŚ TAKŻE W STANIE CENIĆ 
SIEBIE. Kiedy zapominamy o oddechu to 
tak, jak w natłoku zadań zapominać o je-
dzeniu. Są to czynności regulowane przez 
organizm automatycznie.
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W kwestii oddychania – tlen dostarczany przez 
płuca jest niezbędny do pracy wszystkich tkanek 
człowieka. Jeśli w tkance mózgowej zabraknie tlenu 
w chwili stresu przez powstrzymywanie go to do-
datkowo ,,podtruwamy mózg”.

1. Stwórz swój ołtarzyk osiągnięć i dumy. Zapisz 
z czego jesteś zadowolony. Wzmocnij poczucie wła-
snej wartości i wypisz cechy z których odczuwasz 
satysfakcję.

2. Wizualizuj szczęśliwe chwile.

3. Kiedy jesteś w drodze do pracy słuchaj spokojnej 
muzyki u medytacji. Wyciszaj się

Dbaj o siebie. Bądź uważny na ciało. Zrób przegląd 
ciała poprzez badania lekarskie. Chwile z samym 
sobą są bardzo ważne.

Coraz częściej docenia się sport i aktywność fizycz-
ną. Jest to środek podtrzymywania i pomnażania 
zdrowia. Powstrzymuje choroby cywilizacyjne, jak 
chorobę wieńcową, cukrzycę czy wypalenie zawo-
dowe. Trzeba znaleźć dyscyplinę w której czujemy 
się dobrze. Jeśli człowiek uwielbia tańczyć to niech 
chodzi na zajęcia taneczne. Da to radość i uwolnie-
nie, a z organizmu zostanie usunięta negatywna 
energia.

Czas mija nieubłaganie. Niemal wszyscy narzekają 
na jego brak. Trend nakazuje by za czymś gonić - 

mieć coraz to nowe cele do realizacji. Prawda jest 
taka, że nie da się zrobić wszystkiego. Trzeba wybie-
rać między rzeczami bardziej ważnymi i mniej istot-
nymi. Warto wykonywać co jakiś czas ćwiczenie pt. 
Koło życia, które pozwoli zauważyć swoje braki i to 
z czego jesteśmy zadowoleni.

PAMIĘTAJ O TYM, BY SPRAWDZAĆ 
SWOJE KOŁO ŻYCIA

Na ile procent oceniasz swoją
Karierę/pracę, pieniądze, zdrowie i sprawność fi-
zyczną, rodzinę/przyjaciele, miłość/partner, rozwój 
duchowy/osobisty, zabawa i odpoczynek, czas dla 
siebie

To o czym się zapomina w natłoku myśli, zajęć i pra-
cy to relacje. Zdrowe relacje dają ulgę i wsparcie 
emocjonalne. Można porozmawiać i wyrzucić całą 
skumulowaną energię. Wzajemne słuchanie daje 
poczucie wdzięczności. Osoba z którą chcemy kon-
tynuować relację jest wyborem. Rodzina jest Nam 
nadana, przyjaciel, decyzją na dobre i na złe.

Czy nie chciałabyś/byś poczuć wsparcia osoby, 
która jest może Ciebie wesprzeć? Daj sobie szan-
sę i przestrzeń na otwartość. Dopóki nie otworzysz 
się na siebie, nie otworzysz się na innych. Skorzy-
staj praktycznie z tego artykułu i podziękuj sobie za 
chęć zmiany.

PAMIETAJ O SOBIE

WOMAN VIBE MAGAZINE

BIOGRAM
Monika Sutkowska  

Z talentem pisarskim nauczyciel wspomagający, trener men-
talny, trener gry coachingowej dotyczącej wyznaczania i osią-
gania celów. Współautorka trzeciego tomu książki mówiącej 
odwadze. Redaktorka artykułów w miesięcznikach poświęco-
nych życiu, w których występują wywiady i teksty poruszają-
ce psychologiczne kwestie człowieka . Prowadząca warsztaty 
rozwojowe dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektual-
ną. Uwielbia przelewać na papier to co nie powiedziane. Pisa-
nie wycisza, dodaje sił i energii - uświadamia dodając plano-

wanie. Działanie to podstawa!
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Nazywam się Beata Dreścik. Na co dzień wzbogacam życie kobiet, 
prowadząc je i pomagając dostroić się do najbardziej spójnej ich wersji 
i życia w zgodzie ze sobą, w jaknajbardziej eleganckiej, asertywnej 
formie, zaczynając od świadomej komunikacji ze sobą, po generalną 
dietę oraz pielegnowanie i wzmacnianie energii życiowej. 

BEATA DREŚCIK 

MOJA DROGA 
Jak odkrylam siebie na nowo?-

WOMAN VIBE MAGAZINE

Współpracuję z kobietami większą część swo-
jego życia. Przez wiele lat prowadziłam własny 
biznes w branży kosmetycznej. Jednym z moich 
marzeń było wzbogacanie ich życia na większym 
i głębszym poziomie niż tylko wizualny. Komu-
nikacja odgrywa w moim życiu istotną rolę. Jest 
absolutnie kluczowa w budowaniu jakiejkolwiek 
relacji. Niezależnie od tego w jakiej roli, w danym 
momencie swojego życia się znajdowałam-było 
dla mnie bardzo ważne kształcenie się i rozwi-
janie tej umiejętności. Czy była to praca w bran-
ży kosmetycznej, czy chwilowa praca Sekretarki 
Medycznej. Każda z wykonywanej czynności wie-
le mnie nauczyła. I z pewnością dała dużo czasu 
i możliwości obserwacji innych ludzi i sposobu 
ich komunikowania sie ze sobą i światem.

Praca w szpitalu była ogromnym wyzwaniem. Ze 
względu na wejście do totalnie innego świata. Ze 
świata pełnego kolorów, gdzie sama decydowa-
łam czego chcę, kiedy i z kim. Gdzie każdy dzień 
pełen był nieskończonej ilości uśmiechów, rado-
ści i zadowolonych klientek w wejście do świata 
częstego smutku ludzi, przepełnionego konflik-
tami, których rozwiązywanie było wówczas na 
porządku dziennym. Tam każdego dnia miałam 
do czynienia z pracą pod presją, naciskiem i wy-
konywaniem kilku czynności na raz. I to właśnie 
tam tak naprawdę nabrałam praktyki i doświad-
czyłam największego testu komunikacji. Moja 
praca była ogromną odpowiedzialnością. To ja 
ustalałam daty i czas wykonywanych procedur. 
Również do moich obowiązków należały cotygo-
dniowe raporty, komunikacja między Konsultan-
tami, Lekarzami, Sekretarkami i szpitalami w Ir-
landii, gdzie mieszkam od 2005 roku. Nie zawsze 
były to komfortowe sytuacje. W większości miały 
niewiele wspólnego z komfortem. Natomiast cel 
był jeden. Asertywność od A do Z.

Był też taki okres w moim życiu, kiedy przesta-
łam się komunikować i wyrażać. Wówczas zacho-
rowałam. To był bardzo przełomowy okres. Czas 
zatrzymania się, otrzymywania odpowiedzi na 
pytania, ktore chciałam uzyskać odpowiedzi i po-
wrót do początku. Kiedy już otrzymałam odpo-
wiedzi na wiele pytań-wiedząc z czym i dlacze-
go zmagają sie inni (szczególnie kobiety), stała 
się bardzo istotna rzecz. Wzrosła moja empatia 
i współczucie. Jednocześnie bardzo się wzmoc-
niła. Kobiety to wspaniałe, fenomenane, silne, 
pełne mocy i darów istoty. 

Nadal jednak wielu z nich brakuje świadomości i zna-
jomości świadomej komunikacji i czym ona wogóle 
tak naprawdę jest. A jest naprawdę banalnie prosta. 
Jesli ją zrozumiemy i posiadamy odpowiednie na-
rzędzia, w znaczący sposób ułatwiający życie. Jest to 
z pewnością pewien proces. Natomiast uważam, że 
warty zachodu i nauki, ponieważ głeboko wierzę, że 
większość ludzi chciałaby komunikować się świado-
mie, tylko po prostu nie wiedzą jak. Dlatego polecam 
Przewodnika, który odpowienio poprowadzi. Stąd już 
z włączeniem praktyki - idzie jak z górki.

Autorka: Beata Dreścik 

ODKRYJ WIĘCEJ NA:
beatadrescik.com/akademia

www.instagram.com/bettrainingcentre
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Słowa Ja Jestem to najpotężniejsze, najważniejsze i najgłębsze słowa, 
jakie kiedykolwiek do siebie wypowiadasz. Twoje myśli przechodzą 
w słowa. Słowa w działania. Działania kształtują Ciebie,Twój charakter 
i budują Twoją tożsamość. Tym jest właśnie między innymi Twoje 
Jestem. 

BEATA DREŚCIK 

AFIRMUJ SWOJE
BEZCENNE ŻYCIE

To, kim wierzysz, ze jestes ma znaczenie!,.

WOMAN VIBE MAGAZINE

Uczę i prowadzę Kobiety w tworzeniu i budowaniu 
stabilnego poczucia własnej wartosci, między inny-
mi drogą świadomej, efektywnej i asertywnej komu-
nikacji. 

Przypominam o energii każdego wypowiedzianego 
słowa, ponieważ każde wypowiedziane słowo pada-
jące z Twoich ust to potęzny ładunek energetyczny 
i wyrocznia. Tego, jak postrzegasz siebie, życie, re-
lacje. 

Tego co i jak kreujesz czy manifestujesz. Manifestu-
jemy i kreujemy nieustannie. Dlatego tak ważna jest 
samoświadomość.

Chciałabym, żeby Kobiety zyskiwały większą świa-
domość w tym obszarze.

W obszarze tak ważnym i istotnym, niczym samo-
spełniająca się przepowiednia.

Pomieważ Twoje własne wyobrażenie o sobie-takie 
właśnie jest. To, co znajduje się wewnątrz-często 
odzwierciedla się na zewnątrz. Wszystko zaczyna 
się od Ciebie. Jednym z Twojej życiowej misji jest 
kochanie siebie. To Twoja praca. Nikogo innego.

Twój pozytywny wewnętrzny dialog pozwoli Ci na 
życie w pełni szczęścia i harmonii. Słowa, które do 
siebie wypowiadasz powinny być wzmacniające, 
motywujące, inspirujące. Dodające Ci mocy, kopa 
i siły. Do życia i  do działania.

Dlatego powstała jakis czas temu medytacja Ja Je-
stem. Z myślą i intecją o Tobie, o Twoim centrum, 
Twoim wewnętrznym Ja. Dostęp do niej jest nie-
ograniczony i bezpłatny. Znajdziesz ją tutaj po reje-
stracji, w zakładce Akademia:

https://beatadrescik.com/akademia

Zachęcam również do innej formy budowania sta-
bilnego Ja, na przykład prowadząc własny dziennik,
lub czytając i afirmując. Pomoże Ci w tym poniższy 
tekst. 

Jeśli dopiero zaczynasz - polecam wprowadzić to 
w nawyk, kazdego dnia.

Poznaj Afirmacje, które zmieniły moje życie!

JESTEM PIĘKNA. UFAM SOBIE. MAM W SOBIE WSZYSTKO, CZEGO 
POTRZEBUJĘ.

JESTEM ZMOTYWOWANA. JESTEM POTĘŻNA. MOJE ZACHOWANIE 
I REAKCJE SĄ ZGODNE I SPÓJNE ZE MNĄ, MOIMI WARTOŚCIAMI, 

MOIM WEWNĘTRZNYM SPOKOJEM I ZRÓWNOWAŻONYM 
UMYSŁEM.

WSZYSTKO, CO ROBIĘ, CZYM SIĘ ZAJMUJĘ I CZEGO DOKONUJĘ 
SŁUŻY MI, MOIM CELOM, BEZ WPŁYWANIA NA INNYCH.

KAŻDEGO DNIA UFAM SOBIE I SWOJEJ INTUICJI.
JESTEM ZDROWA, WITALNA I PEŁNA ENERGII. JESTEM PIĘKNA, 

MĄDRA, INTELIGENTNA I WARTOŚCIOWA. 

PRZYSZŁAM NA ŚWIAT JAKO CUD, ZATEM JESTEM CUDEM 
STWORZONYM, BY ROBIĆ WSPANIAŁE RZECZY.

JESTEM IDEALNYM PARTNEREM DLA MOJEGO IDEALNEGO 
PARTNERA.

JESTEM MAGNESEM, KTÓRY PRZYCIĄGA SZCZĘŚCIE, OBFITOŚĆ 
I POZYTYWNE DOŚWIADCZENIA. 

JESTEM WOLNA OD LĘKU I STRACHU. WIEM, ŻE TO TYLKO UCZU-
CIE, KTÓRE JEŚLI SIĘ POJAWIA - POJAWIA SIĘ NA CHWILĘ 

I BARDZO SZYBKO MIJA.

ODNOSZĘ SUKCES W KAŻDYM OBSZARZE ŻYCIA.

JESTEM MIŁA I UPRZEJMA DO KAŻDEGO, KTO STAJE 
NA MOJEJ ŚCIEŻCE.

JESTEM CIERPLIWA. JESTEM JEDYNĄ OSOBĄ, KTÓRA MA 
NA MNIE WPŁYW I KTÓRA MOŻE MNIE ZATRZYMAĆ.

WSZYSTKO W MOIM ŻYCIU JEST TAKIE, JAK BYĆ POWINNO. UFAM 
SOBIE I WSZECHŚWIATOWI. WSZYSTKO CO ROBIĘ I CZEGO SIĘ 
PODEJMUJĘ ROBIĘ NAJLEPIEJ JAK POTRAFIĘ. BEZ W ZGLĘDU 

NA OKOLICZNOŚCI I SYTUACJĘ.

KOCHAM SIEBIE. JESTEM UCZCIWA I LOJALNA. ŻYJĘ 
W ZGODZIE I SPÓJNOŚCI ZE SOBĄ.

WSZYSTKO, CO ROBIĘ, ROBIĘ DLA SIEBIE I SWOJEGO POCZUCIA 
SZCZĘŚCIA. MAM PIĘKNY, OTWARTY UMYSŁ I SERCE. WSZYSTKIE 
RELACJE W MOIM ŻYCIU SPRAWIAJĄ, ŻE JESTEM SZCZĘŚLIWA.

WYBIERAM DOBRE SAMOPOCZUCIE. JESTEM W STANIE KREOWAĆ 
WSPANIAŁE RZECZY. JESTEM W STANIE ZMIENIĆ WSZYSTKO, 

CO MI NIE SŁUŻY I CO CHCĘ ZMIENIĆ.

JESTEM W STANIE I ŻYJĘ BEZ OGRANICZEŃ.
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JESTEM PEŁNA, KOMPLETNA I WYSTARCZAJĄCA.
JESTEM SILNA, SPOKOJNA I ZRÓWNOWAŻONA.

WSZYSTKO CZEGO CHCĘ I PRAGNĘ PRZYCHODZI DO MNIE 
W ODPOWIEDNIM MOMENCIE I CZASIE.JESTEM UWAŻNA I OBEC-

NA. MAM PIĘKNE, RADOSNE, OTWARTE SERCE. 

JESTEM WYJĄTKOWA. MAM WPŁYW TYLKO NA SIEBIE, SWOJE ŻY-
CIE I SWOJE WYBORY.POZWALAM INNYM MIEĆ SWOJE WŁASNE 

ŻYCIE I ŻYĆ ICH ŻYCIEM.

JESTEM GOTOWA NA KAŻDE WYDARZENIE I POZYTYWNE WY-
ZWANIA, JAKIE STAWIA PRZEDE MNĄ ŻYCIE. SKUPIAM SIĘ NA TYM, 

CO DOBRE I ZNAJDUJĘ DOBRO WE WSZYSTKIM. 

JESTEM ŚWIADOMA POPEŁNIONYCH BLĘDÓW I WYCIĄGAM 
Z NICH WNIOSKI. DOKONUJĘ NAJLEPSZYCH DLA SIEBIE DECYZJI.

PODZIWIAM SIEBIE, SWOJE ŻYCIE, LUDZI, NATURĘ 
I TO CO MNIE OTACZA.

JESTEM WYCISZONA, ZRELAKSOWANA I SPOKOJNA 
WE WSZYSTKIM, CO ROBIĘ.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI. TO JA BUDUJĘ 
I KREUJĘ SWOJE ŻYCIE.

JESTEM ODPOWIEDZIALNA. BUDUJĘ SWOJE 
ŻYCIE WEDŁUG SIEBIE.

JESTEM PEŁNA ENERGII, RADOŚCI, SZCZĘŚCIA I MIŁOŚCI. JESTEM 
CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ MOJE NEGATYWNE MYŚLI.

MAM W SOBIE OGROM TALENTÓW, KTÓRE 
REAIZUJĘ KAŻDEGO DNIA.

KIEDY ZNAJDĘ SIĘ W NEGATYWNEJ SYTUACJI 
- POKOJOWO SIĘ Z NIEJ USUWAM.

JESTEM ZAINSPIROWANA. KAŻDEGO DNIA PRZYCHODZĄ MI DO 
GŁOWY NOWE  POMYSŁY, KTÓRE Z RADOŚCIĄ WPROWADZAM 

W ŻYCIE I W DZIAŁANIE.

JESTEM CIERPIWA. JESTEM Z SIEBIE DUMNA. JESTEM ODWAŻNA 
I UPRZEJMA. JESTEM POZYTYWNĄ OSOBĄ I MOJE ŻYCIE PEŁNE 

JEST POZYTYWNYCH LUDZI I WYDARZEŃ.

JESTEM KOCHANA, LUBIANA I WIELE OSÓB PODZIWIA 
MOJE WYNIKI.

KIEDY CZUJĘ ZŁOŚĆ ZMYWAM JĄ UCZUCIEM 
WSPÓŁCZUCIA I MIŁOŚCI.

TRYSKAM SZCZĘŚCIEM I ZDROWIEM. JESTEM OTWARTA
 I ZMOTYWOWANA.

PROMIENIUJĘ URODĄ, WDZIĘKIEM I UROKIEM. JESTEM NASTA-
WIONA POKOJOWO DO TEGO CO JEST I DO TEGO 

CO BĘDZIE W MOIM ŻYCIU.

JESTEM WSPANIAŁYM CZŁOWIEKIEM.
KOCHAM SWOJE CIAŁO I CZUJĘ SIĘ WSPANIALE 

W SWOJEJ SKÓRZE.

JESTEM AMBITNA I KREATYWNA. KREUJĘ PIĘKNE ŻYCIE. AKCEPTU-
JĘ I PODEJMUJĘ SIĘ NOWYCH DOŚWIADCZEŃ. JESTEM CIEKAWA. 

ŻYCIA, LUDZI I ŚWIATA. JESTEM WIECZNYM STUDENTEM.

JESTEM WDZIĘCZNA. GŁĘBOKO KOCHAM I DOCENIAM SWOJE 
ŻYCIE. DOKONUJĘ WSPANIAŁYCH RZECZY. CZUJĘ SIĘ KOMFORTO-
WO W SWOIM WŁASNYM TOWARZYSTWIE. MÓJ WEWNĘTRZNY 

DIALOG JEST POZYTYWNY.

DOKONUJĘ WSZYSTKIEGO, CZEGO ZAPLANUJĘ. 
JESTEM POZYTYWNA.

POTRAFIĘ I MÓWIĘ NIE TAM, GDZIE CZUJĘ I MYŚLĘ NIE.

WOMAN VIBE MAGAZINE

JESTEM PRODUKTYWNA I PROAKTYWNA. JESTEM W STANIE KON-
TROLOWAĆ SIEBIE, SWOJE EMOCJE, REKACJE I WSZYSTKO 

W SWOIM ŻYCIU.

CZUJĘ LEKKOŚĆ W BYCIU KREATYWNĄ, PRODUKTYWNĄ 
I EFEKTYWNĄ.

TO JA KREUJĘ SWÓJ WŁASNY SUKCES. PRZYCIĄGAM DO SIEBIE 
POZYTYWNYCH LUDZI, WYDARZENIA I OKOLICZNOŚCI. PODĄ-

ŻAM ZA GŁOSEM SERCA I TEGO CO ZAPLANOWAŁAM.

JESTEM WARTA, BY ODNOSIĆ SUKCES WE WSZYSTKIM CO ROBIĘ 
I CZEGO SIĘ PODEJMUJĘ.

REAGUJĘ SPOKOJEM I MĄDROŚCIĄ NA SYTUACJE, LUDZI, OKO-
LICZNOŚCI I ZDARZENIA. WIERZĘ W SIEBIE I MOC SWOICH MYŚI.
JESTEM WAŻNA.JESTEM SZANOWANA.JESTEM ŚWIADOMA SIEBIE 
I SWOJEJ WARTOŚCI.MOGĘ DOKONAĆ WSZYSTKO, CZEGO TYLKO 

PRAGNĘ. ODNOSZĘ SUKCES W KAŻDYM DZIAŁANIU.

JESTEM MIŁOŚCIĄ. MOGĘ WSZYSTKO.

JESTEM WOLNA I CZUJĘ SIĘ WOLNA BY BYĆ SOBĄ.
JESTEM WARTOŚCIOWA I ZASŁUGUJĘ NA MIŁOŚĆ I SZACUNEK 

WSPANIAŁEGO PARTNERA.

PRZYCIĄGAM DO SWOJEGO ŻYCIA WARTOŚCIOWYCH LUDZI 
ORAZ BUDUJĘ DŁUGOTRWAŁE RELACJE I PRZYJAŹNIE.

JESTEM POKORNA I GOTOWA BY ZAWSZE SIĘ UCZYĆ. WYBACZAM 
SOBIE KAŻDY BŁĄD I POTKNIĘCIE. WYBACZAM INNYM. WIEM, ŻE 

MAJĄ DO PRZEJŚCIA SWOJĄ WŁASNĄ ŚCIEŻKĘ.

REAUGUJĘ Z MIŁOŚCIĄ I WSPÓŁCZUCIEM.
MIERZĘ SIĘ Z WYZWANIAMI Z PEŁNĄ ODWAGĄ. JESTEM SKUPIO-
NA I SKONCENTROWANA NA CZASIE TERAŹNIEJSZYM. LICZY SIE 

TYLKO TO, CO JEST TU I TERAZ.

JESTEM KOCHANA. JESTEM CUDEM.JESTEM ŚWIATŁEM I MĄDRO-
ŚCIĄ. DBAM O SIEBIE, SWOJE CIAŁO I UMYSŁ. SZCZĘŚCIE JEST 

OBECNE W KAŻDEJ MOJEJ MYŚLI, W KAŻDEJ CHWILI MOJEGO ŻY-
CIA. KAŻDY DZIEŃ WITAM I ŻEGNAM Z RADOŚCIĄ I WDZIĘCZNO-

ŚCIĄ. BUDUJĘ SWOJĄ ŚWIETLNĄ PRZYSZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ.

CIESZĘ SIE KAŻDYM KROKIEM W DRODZE PO MARZENIA.
JESTEM MIŁA, TROSKLIWA I ODWAŻNA. UZDRAWIAM SIEBIE 

Z KAŻDEGO UCZUCIA LĘKU CZY STRACHU. JESTEM
 I CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNA.

ZOSTAWIAM PRZESZŁOŚĆ PRZESZŁOŚCI I SKUPIAM SIĘ 
NA TYM, CO JEST TERAZ.

MÓJ WEWNĘTRZNY DIALOG ODZWIERCIEDLA ZEWNĘTRZNĄ PO-
STAWĘ. JESTEM ODWAŻNA, ŚMIAŁA, ZUCHWAŁA I NIEZAWODNA. 
JESTEM ŚWIADOMA WSZYSTKIEGO, CO DZIEJĘ SIĘ WOKÓŁ MNIE. 
CIĄGLE SIĘ UCZĘ. BOGACTWO I OBFITOŚĆ SĄ OBECNE W MOIM 

ŻYCIU KAŻDEGO DNIA.

KOCHAM PIENIĄDZE. PIENIĄDZE KOCHAJĄ MNIE. KAŻDEGO DNIA 
MAM WIĘCEJ PIENIĘDZY. PIENIĄDZE SĄ WSZĘDZIE. ZASŁUGU-

JĘ NA TO,BY MIEĆ WIĘCEJ PINIĘDZY. UWIELBIAM ŁATWOŚĆ 
Z JAKĄ PRZYCHODZĄ DO MNIE PIENIĄDZE. WYDAJĘ PIENIĄDZE 

Z RADOŚCIĄ. PIENIĄDZE WRACAJĄ DO MNIE ZE ZDWOJONĄ SIŁĄ. 
KOCHAM PIENIĄDZE I PIENIĄDZE KOCHAJĄ MNIE.

WSZYSTKO CO ROBIĘ I CZEGO SIĘ PODEJMUJĘ-ROBIĘ 
Z ŁATWOŚCIĄ, MIŁOŚCIĄ I RADOŚCIĄ.

RADZĘ SOBIE ZE WSZYSTKIM Z WDZIĘKIEM. JESTEM POTĘŻNYM, 
SILNYM MAGNESEM. PRZYCIĄGAM OBFITOŚĆ I BOGACTWO.

JESTEM POTĘŻNIE I EKSTREMALNIE BOGATA.ZASŁUGUJĘ NA TO.
REALIZUJĘ WSZYSTKIE SWOJE MARZENIA. GŁĘBOKO DOCENIAM 
BOGACTWO, KTÓRE WSZECHŚWIAT ZSYŁA MI KAŻDEGO DNIA.

KAŻDEGO DNIA JESTEM I STAJĘ SIĘ LEPSZĄ WERSJĄ SIEBIE.
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MAM W SOBIE MOC TWORZENIA I SPEŁNIANIA SWOICH MARZEŃ.
JESTEM MIŁA, UPRZEJMA I TROSKLIWA DLA TYCH, 

KTÓRYMI SIĘ OTACZAM.

JESTEM SPOKOJNA.WIERZĘ W SIEBIE ISWÓJ POTENCJAŁ. JESTEM 
DOBRYM CZŁOWIEKIEM I WSPANIAŁYM PRZYJACIELEM.

MÓJ ŚWIAT PRZEPEŁNIONY JEST PIĘKNEM I BOGACTWEM. 
JESTEM POZYTYWNĄ OSOBĄ I DUSZĄ Z POZYTYWNYM 

NASTAWIENIEM DO LUDZI ŻYCIA I ŚWIATA.

MAM MOC TWORZENIA PIĘKNEGO, WYMARZONEGO ŻYCIA.
WYBIERAM KOCHANIE I SZANOWANIE SIEBIE, SWOJEGO ŻYCIA

 I WSZYSTKIEGO CO JE OTACZA.

JESTEM ŚWIADOMA, ŻE WSZYSTKO W ŻYCIU JEST LEKCJĄ, 
DOŚWIADCZENIEM I INFORMACJĄ ZWROTNĄ.

KOCHAM I AKCEPTUJĘ KAŻDĄ SWOJĄ MYŚL, UCZUCIE I DO-
ŚWIADCZENIE.

JESTEM KREATOREM SPOKOJU W MOIM SERCU, CIELE I DUSZY.
WYBIERAM WOLNOŚĆ I UWALNIAM SIEBIE OD LĘKÓW I JAKICH-

KOLWIEK NISZCZĄCYCH WĄTPLIWOŚCI.

JESTEM OTWARTA NA MIŁOŚĆ I SZCZĘSCIE.

KAŻDE WYZWANIE POKONUJĘ Z ŁATWOŚCIĄ I ŚWIADOMOŚCIĄ.
JESTEM WARTA WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE. JESTEM PIĘKNĄ 

MIESZANKĄ MIŁOŚCI I MOCY.

JESTEM ZDROWA, WITALNA I PRZEPŁYWA PRZEZ MNIE RADOŚĆ, 
WITALNOŚĆ, ENTUZJAZM I MIŁOŚĆ. WSZECHŚWIAT KOCHA MNIE 

I WSPIERA WE WSZYSTKIM CO ROBIĘ. WSZYSTKO DZIEJE SIĘ DLA 
MNIE, MOJEGO WZROSTU I ROZWOJU.

WSZYSTKO, CZEGO CHCĘ I PRAGNĘ PRZYCHODZI DO MNIE 
Z ŁATWOŚCIĄ I BEZ WYSIŁKU.

CIESZĘ SIĘ SWOIM ŻYCIEM I WIEKIEM. WSZYSTKIE MOJE ZWIĄZKI 
SĄ HARMONIKNE. OPARTE NA MIŁOŚCI I SZACUNKU. CAŁE MOJE 

ŻYCIE PEŁNE JEST WDZIĘCZNOŚCI I DOCENIANIA.

JESTEM PIĘKNA. WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. WYBIERAM, 
KOCHAM I AKCEPTUJĘ SIEBIE DOKŁADNIE TAKĄ JAKĄ JESTEM.

SKUPIAM SIĘ TYLKO NA SWOIM ŻYCIU I POZWALAM INNYM 
ŻYĆ ICH WŁASNYM.

JESTEM UTALENTOWANA I POZYTYWNA WE WSZYSTKIM CO RO-
BIĘ. AKCEPTUJĘ SWOJE PIĘKNO, SWOJĄ UNIKALNOŚĆ I JESTEM 
WOLNA OD UCZUCIA PORÓWNYWANIA SIE Z INNYMI LUB KON-

KURENCJI. WSZYSCY JESTEŚMY INNI, WYJĄTKOWI 
I TAK WŁAŚNIE BYĆ POWINNO.

JESTEM BEZPIECZNA. KOCHAM SIEBIE I WSZYSTKO 
CO W SOBIE WIDZĘ.

JESTEM OTWARTA NA ZMIANY, JAKIE NIESIE MI ŻYCIE.
JESTEM ŚWIATŁEM, MIŁOŚCIĄ, ŻYCIEM I CUDEM.

JESTEM I BĘDĘ. BO KOCHAM SIEBIE.

ODKRYJ WIĘCEJ NA:
beatadrescik.com

www.instagram.com/bettrainingcentre



34 35WOMAN VIBE MAGAZINE

Wykonanie skoku w tandemie z odpowiedzialnym za wasze 
bezpieczeństwo instruktorem nie będzie wymagało od was 
szczególnego zaangażowania, a o najistotniejszych kwestiach 
zostaniecie poinformowani podczas krótkiego szkolenia przed 
skokiem, ale są rzeczy, o których warto dowiedzieć się wcześniej, więc 
je tu wypiszę i niech służą przyszłym skoczkom. 

JULIA ROBAK
MOTYLEM JESTEM!

 Pofrune gdzie nie bylam jeszcze!., -

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Po pierwsze, istnieją określone przeciwwska-
zania zdrowotne i atmosferyczne do wyko-
nywania skoków, więc nie każdy i nie zawsze 
będzie mógł skoczyć. Wydaje mi się oczywi-
ste, że jeśli cierpicie na określone schorze-
nia albo w inny sposób bardzo odbiegacie 
od norm, powinniście dla własnego dobra 
skonsultować się z instytucją, u której chce-
cie wykupić skok zanim dojdzie do płatności. 
Warunki atmosferyczne też uważam za kwe-
stię, której nie trzeba omawiać. 

Z rzeczy mniej oczywistych - nawet w upalne 
dni zachęcam, żeby oddawać skok w czap-
ce, albo opasce na uszach. Na wysokości 4 
kilometrów nad lotniskiem temperatura jest 
bardzo niska i zmienia się podczas lotu. Po-
wietrze z ogromną szybkością zderza się 
z ciałem, więc łatwo można nabawić się 
nieprzyjemnych objawów zawiania. Ponad-
to dochodzi kwestia zmian ciśnienia, które 
może zatykać uszy już w trakcie wznoszenia 
się samolotu na pożądaną wysokość, póź-
niej podczas swobodnego spadu, aż w końcu 
przy zmniejszającej się wysokości lecącego 
spadochronu. Jak można zauważyć na zdję-
ciach czy filmikach ze skoków w tandemie, 
klienci rzadko mają na sobie okrycie głowy 
w przeciwieństwie do instruktorów skaczą-
cych w kaskach. Kaski pewnie służą jako 
zabezpieczenie przed ewentualnym niepo-
żądanym ruchem ze strony klienta ale też 
osłaniają głowę przed wiatrem.

W związku z dużymi zmianami ciśnienia odra-
dzam skakanie alergikom w sezonie pylenia, 
przeziębionym i zakatarzonym. Sama mam 
przewlekłe zapalenie zatok i jestem alergicz-
ką, więc niestety skok wiązał się w moim wy-
padku z dużym bólem uszu, a po wylądowa-
niu również głowy i w pełni odetkało mi uszy 
dopiero pod koniec następnego dnia. 

Na szkoleniu powinni poinformować was 
o możliwych problemach z oddychaniem - 
swobodny spad przy skoku z 4 tysięcy me-
trów trwa około 50 sekund i ze względu na 
ogromny pęd powietrza czasem trudno jest je 
złapać, dlatego pozycja głowy ma znaczenie. 
Twarz należy kierować ku górze, a nie w dół. 
Pozwala o tym pamiętać specjalne ułożenie 
ciała przed wyskokiem- zaraz przed wypad-

nięciem siadacie w otwartych drzwiach, wa-
sze nogi swobodnie zwisają z samolotu a wy 
kładziecie tył głowy na ramieniu instruktora, 
do którego jesteście przypięci, tak, żeby oba 
złączone ciała przyjęły pozycję wygiętych do 
góry bananów od razu kiedy instruktor was 
wyrzuci. Nogi mają być zgięte w kolanach, 
stopy skierowane ku górze, twarz zadarta do 
góry (podobną pozycję przyjmuje się pod-
czas ćwiczeń na wzmacnianie grzbietu, tzw. 
„ślimaczków” tylko z dodatkowym uniesie-
niem stóp do góry). Sam wyrzut niewiele ma 
wspólnego z rzeczywistym skokiem - zwisa-
cie z samolotu półleżąc na instruktorze, a on 
odchyla się i z zamachu wypada z samolotu.

Poza istotnym elementem odzieży zasła-
niającym uszy reszta ubrań nie jest aż tak 
ważna - ubierzcie się adekwatnie do pogo-
dy, wygodnie, w ciuchy, których nie zawieje 
wam na twarz czy na instruktora. Raczej nie 
zmarzniecie podczas spadu - trwa za szybko, 
żeby poczuć niską temperaturę. Mega ważne 
jest za to upięcie długich włosów, po pierw-
sze, żeby nie zawiało ich na instruktora, po 
drugie, żeby ich bardzo nie poplątał wiatr. 
Najlepiej zrobić  ciasny warkocz przy głowie, 
albo niski kok. Sugestia dla osób z biustem 
- jak już w samolocie instruktor was zapnie 
sprawdźcie zacisk pasa pod klatką piersio-
wą i poproście o możliwie najmocniejsze 
dopięcie, bo uprząż może podejść do góry 
i bardzo nienaturalnie później unosić wam 
piersi. Przy samym rozłożeniu spadochronu 
też może trochę szarpnąć, więc dobrze mieć 
odpowiednio dopięte pasy w pachwinach. 

Przed skokiem sugeruję zweryfikować stan 
żołądka. Odradzam tę rozrywkę na kacu, po 
imprezie, zatruciu, ciężkim posiłku itp. Nie-
dobrze może się robić już w samolocie pod-
czas widokowego lotu (trwa około 20 minut, 
przeciążenia są odczuwalne, skoczkowie 
ciasno upakowani na siedzeniach tworzą 
zbite gąsienice, może być ciepło i duszno), 
ale również podczas opadania spadochro-
nem w spiralnym ruchu. To, czy spadochron 
zatacza spirale jest na szczęście zależne od 
sterującej nim osoby, więc jeśli poprosicie 
instruktora, żeby przestał wami kręcić, to 
pewnie przestanie.

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Ostatnia ważna rzecz, to żebyście zarówno 
przed, jak i po skoku nie ruszali nic przy uprzę-
żach. Wasza uprząż zostanie w pełni wyre-
gulowana i przypięta do uprzęży instruktora 
dopiero w samolocie i to on będzie potrafił ją 
odpowiednio umocować, dlatego lepiej nie ry-
zykować i nic nie zmieniać po swojemu, bo jest 
szansa, że coś pochrzanicie, a to nie zostanie 
zauważone. Po skoku też trzeba poczekać aż 
wszystkie pasy zdejmą z was wykwalifikowani 
ludzie, którzy przygotują uprząż pod kolejny 
skok. 

Jeśli chodzi o sam przebieg skoku od początku 
do końca, to najpierw przydzielony instruktor 
nałoży wam i wstępnie wyreguluje uprząż, wrę-
czy okulary i zaprosi na szkolenie dla wszyst-
kich tandemowców. Na szkoleniu przećwiczycie 
pozycję, w której macie lecieć, dowiecie się co 
robić przy trudnościach z oddychaniem, jakiej 
można się spodziewać temperatury, długości 
lotu i spadu. Moim zdaniem to jest dobry mo-
ment, żeby zadać wszelkie nurtujące pytania 
i uprzedzić instruktora jeśli czujecie się bardzo 
zestresowani i nie wiecie jak zareaguje wasze 
ciało. Zdarza się, że ludzie wymiotują w samo-
locie lub na spadochronie, wierzgają, stawiają 
opór, paraliżuje ich strach, tracą oddech i ge-
neralnie nie najlepiej współpracują. Na każdą 
z tych okoliczności instruktor jest przygotowa-
ny i was wyratuje. Podczas wypadu z samolotu 
powinniście obiema rękami trzymać uprzęży 
(po to też, żeby nie walnąć instruktora), a kilka 
sekund później poczujecie uderzenie w ramię, 
jako sygnał, żeby rozłożyć ręce szeroko. Ta po-
zycja naturalnie zwiększa opór powietrza i po-
zwala lepiej poczuć spad, ale jeśli was sparali-
żuje strach i nie puścicie pasów to też nic się 
nie stanie. Gdy zbliżycie się do ziemi musicie 
unieść wysoko nogi do góry i starać lądować na 
pupie. Skok jest bardzo bezpieczny i nie musi-
cie obawiać się, że czegoś nie zapamiętaliście 
albo że coś źle zrobicie. Cała odpowiedzialność 
spoczywa na wykwalifikowanym instruktorze, 
a sprzęt zawsze jest wyposażony w awaryjny 
automatyczny spadochron, więc na pewno nie 
spadniecie i wszystko się otworzy tak jak po-
winno. 
Uczucie swobodnego spadu jest trudne do po-
równania z czymkolwiek innym, więc wzbogaca 
jako nowe doświadczenie, ale tak jak wspo-
mniałam może wiązać się z dyskomfortem i nie 

być czystą przyjemnością dla wszystkich. 
Przelecicie się małym samolotem i pooglą-
dacie widoki, będziecie mieli możliwość po-
sterowania spadochronem i sprawdzenia czy 
jak się leci z samolotu, to słychać co się mówi 
(nie słychać). Osobiście polecam wykupić pa-
miątkowy filmik i zdjęcia z wydarzenia. Moim 
zdaniem zdecydowanie wystarczająca jest 
opcja kręcenia skoku z kamery go pro umo-
cowanej na ręce instruktora i myślę, że jakość 
takiej pamiątki jest równie wysoka co droższe 
zdjęcia wykonywane przez specjalnie w tym 
celu skaczących fotografów. Czas od wejścia 
do samolotu po lądowanie to około 30 minut 
ale zanim do tego dojdzie trzeba przygoto-
wać sprzęt i przeszkolić grupę, więc polecam 
na spokojnie wysikać się, napić wody jeśli 
jest ciepło i zadbać o wszystkie potrzeby 
przed skokiem. Radzę mieć przy sobie na 
wszelki wypadek w kieszeni worek, albo pa-
pierową torbę na wymioty (nie zawsze wam 
dadzą), a po lądowaniu coś do picia i gumę 
do żucia, żeby ułatwić odetkanie uszu.

Ja cieszę się bardzo z tego wyczekanego mi-
liony lat skoku i ponieważ ku mojemu zasko-
czeniu nie bałam się wcale, myślę, że jeszcze 
kiedyś skoczę sama. Jeśli kiedykolwiek dole-
czę zatoki i będę miała pieniądze. 

Skakałam w Nowym Targu i polecam, bo wi-
doki są bardzo ładne, lecieliśmy nad Czorsz-
tynem, było widać góry. 

TO CHYBA WSZYSTKO!

Autor: Julia Robak

Reprint z fanpage`a” „Poczytaj Sobie”:
www.facebook.com/robaczek.nieboraczek

Post z 14.07.2022 r. pt. „Co warto wiedzieć 
przed skokiem spadochronowym w tande-
mie”

Skok zrealizowany przez: 
Szkołę Spadochronową Skoczek
YT: Skoki spadochronowe Nowy Targ
www.skoczek.eu
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W CZASACH  NIEPEWNOŚCI I CHAOSU WSPIE-
RAMY I PROMUJEMY KOBIECE BIZNESY TAK, 
ABY MOGŁY WEJŚĆ NA WYŻSZY POZIOM KRA-
JOWY I GLOBALNY - PRZEBIJAJĄC „SZKLANE 
SUFITY” I SZTUCZNIE STAWIANE BARIERY. 
W KONTRZE DO PARTYKULARNYCH RYNKO-
WYCH INTERESÓW I UKŁADÓW TWORZYMY 
PRAWDZIWIE PROKOBIECĄ SPOŁECZNOŚĆ 
OPARTĄ NA WSPÓŁPRACY I EMPATII. NIEZA-
LEŻNIE O CZYM MARZYSZ I DO CZEGO DĄŻYSZ 
- OD DZIŚ JUŻ NIE JESTEŚ SAMA!

Gospodarka 4.0. oparta na wiedzy 
wraz z ekonomią współdzielenia, to 

ekosystem idealny dla rozwoju kobiecej 
przedsiębiorczości! Dlatego XXI wiek

 ma szansę być wiekiem kobiet.

BIZNES JEST 
              KOBIETĄ!W CZASACH  NIEPEWNOŚCI I CHAOSU WSPIERA-

MY I PROMUJEMY KOBIECE BIZNESY TAK, ABY 
MOGŁY WEJŚĆ NA WYŻSZY POZIOM KRAJOWY 
I GLOBALNY - PRZEBIJAJĄC „SZKLANE SUFITY” 
I SZTUCZNIE STAWIANE BARIERY. W KONTRZE 
DO PARTYKULARNYCH RYNKOWYCH INTE-
RESÓW I UKŁADÓW TWORZYMY PRAWDZI-
WIE PROKOBIECĄ SPOŁECZNOŚĆ OPARTĄ NA 
WSPÓŁPRACY I EMPATII. NIEZALEŻNIE O CZYM 
MARZYSZ I DO CZEGO DĄŻYSZ - OD DZIŚ JUŻ NIE 
JESTEŚ SAMA!

Gospodarka 4.0. oparta na wiedzy 
wraz z ekonomią współdzielenia, to 

ekosystem idealny dla rozwoju kobiecej 
przedsiębiorczości! Dlatego XXI wiek

 ma szansę być wiekiem kobiet.
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NielsenIQ prezentuje wyniki Brand Balancing 
Act, międzynarodowego badania przedstawia-
jącego perspektywę postrzegania przez kon-
sumentów małych i średnich marek na nowym, 
inflacyjnym rynku. Wśród wyzwań związanych 
z łańcuchem dostaw, presji inflacyjnej i ostroż-
nych zamiarów konsumentów w zakresie plano-
wania wydatków, mniejsze podmioty stoją przed 
trudnym zadaniem. Jednak poprzez koncentra-
cję na preferencjach konsumentów w zakresie 
marki, analizę porównawczą wyników, wyczu-
cie cyklu trendów oraz znaczące zróżnicowanie 
małe i średnie marki mogą wykorzystać reakcje 
konsumentów wynikające z niestabilnej gospo-
darki na swoją korzyść.

„Inflacja spowodowała, że każda inwestycja 
i każdy strategiczny wysiłek mniejszych marek 
nabiera jeszcze większego znaczenia. Wraz ze 
wzrostem kosztów produktów wzrasta również 
koszt rozminięcia się z oczekiwaniami konsu-
mentów – mówi Lauren Fernandes, światowy 
dyrektor do spraw zarządzania opiniami. - Z per-
spektywy małych i średnich przedsiębiorstw 
dobrą wiadomością jest to, że pomimo obec-
ności na rynku wielu małych i średnich przed-
siębiorstw, które według naszego ostatniego 
badania są w dużej mierze >>nieznane<<, kon-
sumenci biorą pod uwagę szerszą gamę marek 
przy podejmowaniu decyzji o zakupie”.

Duże korporacje są w stanie przeciwdziałać 
inflacji i problemom związanym z łańcuchem 
dostaw, z którymi mniejsze przedsiębiorstwa 
często sobie nie radzą. Raport Brand Balancing 
Act przedstawia perspektywę wpływu presji in-
flacyjnej na małe i średnie marki oraz strategie, 
które mogą one wykorzystać, aby zaprezento-
wać swoją wartość i pozostać w zgodzie z pod-
stawowymi wartościami poszukiwanymi przez 
konsumentów. W analizie zwrócono również 
uwagę na to, iż:

- 56% światowych konsumentów woli kupować 
produkty wytworzone lokalnie, od małych firm 
w swojej okolicy,
- 57% stara się w miarę możliwości wspierać 
małe marki, jednak coraz trudniej jest je znaleźć 
na półkach sklepowych,
- 51% respondentów uważa, że małe marki są 
bardziej autentyczne i godne zaufania niż te 
duże,

- 47% uważa, że małe marki są zazwyczaj droż-
sze, ale jest gotowa zapłacić nieco więcej,
- 86% światowych konsumentów uważa, że 
względy funkcjonalne, takie jak dostępność, 
jakość i stosunek jakości do ceny są najważ-
niejsze przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

„Dzisiejsze środowisko makroekonomiczne 
stworzyło idealną atmosferę dla małych i śred-
nich firm, umożliwiającą nawiązanie kontaktu 
z konsumentami. Jednocześnie ta sama atmos-
fera może położyć się cieniem na mniejszych 
markach, nim zdołają się one skalować. Kluczem 
będzie odnalezienie odpowiednich dźwigni 
w oparciu o stosowne dane o konsumentach, 
aby wprowadzać innowacje w znaczący sposób 
– mówi Fernandes. - Biorąc pod uwagę, że 48% 
globalnych respondentów twierdzi, że w przy-
szłości planuje kupować więcej od mniejszych 
marek, małe i średnie przedsiębiorstwa, które 
potrafią zrozumieć motywy zakupu w tym zu-
pełnie nowym krajobrazie, najprawdopodob-
niej skorzystają z zaktualizowanych preferencji 
konsumentów”.

Autor: Glisian Mosher / NielsenIQ
Źródło: PAP / businesswire.com

NielsenIQ, globalna firma świadcząca usługi 
informacyjne, zapewnia złoty standard w dzie-
dzinie pomiarów konsumenckich i detalicznych 
poprzez najbardziej spójne, kompletne i uży-
teczne dane na temat ewoluujących globalnych 
konsumentów korzystających z wielu kanałów. 
NielsenIQ jest źródłem wiedzy dla obsługiwa-
nych branż oraz pionierem definiującym nową 
erę pomiarów konsumenckich i detalicznych. 
Dane, połączone spostrzeżenia i analityka pre-
dykcyjna optymalizują wyniki firm z branży 
markowych produktów pakowanych i handlu 
detalicznego, przybliżając je do społeczności, 
dla których działają, i wspierając ich rozwój.

Jako spółka należąca do portfela Advent Inter-
national, NielsenIQ działa na ponad 90 rynkach, 
obejmując swoim zasięgiem ponad 90% glo-
balnej populacji. Więcej informacji na Nielse-
nIQ.com.

GILLIAN MOSHER

JEST NADZIEJA DLA 
KOBIECYCH „SMALL

BIZNESÓW”
NielsenIQ w swoim najnowszym międzynarodowym badaniu 
przedstawia założenia, które mają pomóc małym i średnim markom 
w zwiększeniu skali wzrostu. Badania wskazują na większą gotowość 
do wspierania małych lokalnych firm. To szansa dla małych kobiecych 
biznesów opartych na świetnych relacjach z klientami.
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Kolekcję ubrań od Sióstr Zalewskich kupisz na: www.czuje.pl 
Odkryj więcej na:  Instagram@czuje.pl  / @czuje_sklep

Facebook/sklepczuje 

Pomysł na Markę Odzieżową #CZUJE® oraz #czujezeodlatuje powstał 
w 2011 roku. Na początku Nasza działalność miała na celu poznać 
rynek Polski oraz Zagraniczny. Jako Siostry, zapragnęłyśmy zwiedzać 
świat. 

#CZUJE® 
MARKA MODOWA PROSTO OD

SIÓSTR ZALEWSKICH 

Od najmłodszych lat, interesował Nas Sport, Podróże oraz Świat Biznesu. To właśnie dzięki Naszym zain-
teresowaniom powstał pomysł na Markę Odzieżową #CZUJE® oraz #czujezeodlatuje. Na przełomie lat 
2019/2020 udowodniłyśmy sobie, że możemy więcej i że, niemożliwe nie istnieje. Postawiłyśmy na zmianę 
nazwy Firmy z CZUJE, ZE ODLATUJE na #CZUJE® , tworząc SKLEP INTERNETOWY CZUJE.PL Zmiana Nazwy 
Firmy oraz prowadzenie Sklepu Internetowego pozwoliło Nam rozwinąć Nową Kolekcję Koszulek #CZU-
JE®, które wspólnie z Naszymi Wszystkimi projektami, dają Nam możliwość rozwoju na Nowych płaszczyz-
nach biznesowych. Wszystkie Kolekcje #CZUJE® , #czujezeodlatuje powstają z dbałością o każdy detal, 
tak, żeby każdy klient Czuł się w Naszych Ubraniach, Komfortowo, Stylowo i Wygodnie.

WOMAN VIBE MAGAZINE
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9 lipca odbyły się warsztaty “ Défilé. Prawidłowe chodzenie na obcasach 
i bez”, w Slow Fashion Cafe. Jak można zobaczyć na zdjęciach zakończyły 
się pełnym sukcesem! Dziewczyny okazały się świetne! Zdobyły nową 
wiedzę o tym, jak prawidłowo chodzić i jak pracować z ciałem, aby 
być pewną siebie na obcasach i bez. Już 24.07. zapraszamy na kolejne 
warsztaty z „pozowania do zdjęć (autorskie techniki pozowania modeli)„

HANNA ZALEWSKA I JEJ
WARSZTATY DÉFILÉ

W SLOW FASHION CAFE
Poczuj sie wazna - coaching dla kobiet

Znajdź więcej na Instagramie: 
@_poczuj_sie_wazna @ona_jest_zalewska

,.

WOMAN VIBE MAGAZINE
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AGENCJA MODELIGNOWA WOMAN VIBE AGENCY 
„W świecie mody i reklamy nadal panuje dyktat męskich 
rad nadzorczych lansujących jeden z reguły „photoshopo-
wy” model piękna. Tylko nieliczne firmy jak Dove i Victoria 
Secret są wstanie wyłamać się z tych trendów. Woman Vibe 
Magazine zamierza uczynić to samo! Tworzymy #WVMA-
gency w której jedyne co będzie wykluczone, to sama dys-
kryminacja! A jedyny warunek, jaki stawiamy to ten, abyś 
miała w sobie to coś, co nazywamy Woman Vibe - pozy-
tywną kobiecą energię! Bo to ona, a nie photoshopy i filtry 
z insta - czynią Cię prawdziwie piękną! 

#WVMAgency będzie również platformą dla wybitnych fo-
tografek, takich jak: Agata Łudzik, Anna Starkey, Beata Niko-
norow, które pozyskały akredytację w ramach Woman Vibe 
Magazine oraz sieci mediów Nasze Portale Regionalne. 

Do współpracy i uzyskania akredytacji zapraszamy ponadto 
wizażystki, stylistki, fryzjerki, choreografki, kreatorki mody 
oraz wszystkie Panie, które wspólnie z nami chcą współ-
tworzyć nowe (bardziej ludzkie i przyjazne) standardy pięk-
na bez granic!” 

#WeCreateBetterPlace #WithoutDiscrimination
#WithoutRacism  #WithoutSexism #WithoutAgeizm 
#JoinToModelsClub #FeelYourWomanVibe
#TogetherWeAreWorthMore

Dołącz do: 
WVM Agency & Business Club, 

aby być na bieżąco!
FB/groups/wvmagancyandbusinessclub
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Reakcja na kilka naszych ostatnich publikacji u wie-
lu wywołała szok i niedowierzanie! Choćby tylko na 
naszej platformie telewizyjnej TV.WVMGZ.EU za-
mieściliśmy kilka miesięcy temu Instruktorki Zum-
by, tancerki i choreografki m.in. Emilię Furman obok 
takich światowych sław jak Beyonce czy Oprah Win-
frey. Ci którzy uważnie śledzą nasze social media 
wiedzą, że takich publikacji jest więcej. I mają one 
swój ściśle określony cel. Zbudowanie panteonu 
światowych Gwiazd, na całkowicie nowych zgod-
nych z wartościami Woman Vibe Magazine – zasa-
dach.

Ogłaszamy kres epoki mizoginów w mediach
Rozwój mediów internetowych sprawił, że epoka 
handlarzy talentami przemija. Przemysł rozrywko-
wy, ani medialny nie potrzebuje już pośredników w 
postaci producentów żerujących na cudzych talen-
tach.

Ileż to gwiazd bezpowrotnie zgasło (często w mło-
dym lub średnim wieku) w kontrowersyjnych oko-
licznościach: Amy Winehouse, Whitney Houston, 
Michael Jackson, Freddie Mercury, Elvis Presley, 
Marilyn Monroe. Do czego są zdolni nawet najbliżsi 
członkowie rodziny wiadomo chociażby z przebiegu 
kariery Britney Spears (ubezwłasnowolnionej przez 

ojca i managera w jednej osobie). Zdumiewa przy 
tym fakt, że producenci muzyczni Quincy Jones (od-
krył Michaela Jacksona) i filmowi Harvey Weinstein 
oraz potentaci medialni, jak Berlusconi dożywają 
sędziwej starości. Często pławią się w bogactwie, 
gdy tymczasem gwiazdy na których talentach po-
mnażają majątek, publicznie mówili o swoich pro-
blemach finansowych (chociażby Elton John czy 
David Bowie).

Gołym okiem zatem widać, że coś tu nie gra! A do-
tyczy to przecież również świata mody. Jak to moż-
liwe, że istnieje tylko garstka top modelek, których 
karierę przerywa się brutalnie przed 30-stką? Nie-
które z nich oglądamy potem w filmach, takich jak 
“Dziewczyny z Dubaju” nie zastanawiając się nad 
medialnym mechanizmem korporacyjnym, który 
zużywa talenty, a następnie wyrzuca je na pastwę 
losu.

O świecie tańca natomiast niemalże całkowicie za-
pomniano. Podobnie jak i o tysiącach kobiet zaj-
mujących się sportem, fitnessem etc. Chłopaki z 
bloków, a teraz też z dobrych prawniczych domów, 
opuszczają spodnie. dukają przekleństwa o “patoin-
teligencji” i dostają kontrakty reklamowe od wiodą-
cej sieci restauracji typu fast-food. 

EPOKA HANDLARZY TALENTAMI POKROJU HARVEYA WEIN-
STEINA (#METOO), BERLUSCONIEGO (BUNGA, BUNGA) CZY 
TOMA PARKERA (MENAGER ELVISA PRESLEYA) PRZEMIJA! CZY 
BEZPOWROTNIE – ZALEŻY WYŁĄCZNIE OD NAS! PODOBNIE, JAK 
TO CZY STWORZYMY NOWY PANTEON GWIAZD OPARTY NA 
TRWAŁYCH WARTOŚCIACH TAKICH JAK TALENT I PRACOWITOŚĆ 
– NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA POCHODZENIA, WIEKU CZY TEŻ 
WYGLĄDU.

KLAUDIUSZ WIŚNIEWSKI

CZAS NA NOWY
PANTEON GWIAZD

Epoka Harveya W. przemija!'
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Zamiast stworzyć własne platformy niezależne od 
You Tube`a, Facebooka, Istagrama, Tik Toka, Amazo-
na wolą zażądać wyciszenia muzyki w teledyskach 
tanecznych – strasząc pozwami. Dążą również do 
zmiany orzecznictwa także na szczeblu TSUE ograni-
czając prawo cytatu, jak w sprawie Kraftwerk z 2019 
r. Procedowane są nowe wersje przepisów, których 
nazwy są nieustannie zmieniane: ACTA2, Dyrektywy 
Cyfrowe, przeróżne Omnibusy… A przy okazji dodat-
kowe obiciązenia fiskalne i licencyjne dla twórców. 
Za naszymi plecami rozważane są takie pomysły, jak 
ograniczenie tzw. “wolności panoramy”. Co oznacza, 
że na tle wielu budynków nie będzie się można fo-
tografować ani nagrywać materiałów video. Już te-
raz ochronie prawnej podlega inscenizacja świetlna 
Wieży Eiffle`a,

Stwórzmy lepszą kobiecą (kontr) kulturę
Wszystko to dzieję się po to, aby wróciło stare. Aby 
reanimować świat, w którym Elvisa Presleya można 
było faszerować lekami i zamknąć w złotej klatce 
hotelu International w Las Vegas. Aby reklama w 
pismach takich, jak Newsweek, Cosmopolitan, Har-
pers Baazar itp. znów kosztowała kilkaset tysięcy 
złotych. I aby stać na nią było wyłącznie najbogatsze 
firmy, w których nadal zasiadają głównie mężczyź-

ni o skłonnościach mizoginistycznych. A niewielki 
odsetek wrażliwych społecznie kobiet, jeśli nawet 
przebije szklany sufit, to często musi grać na mę-
skich zasadach (prawą ręką wielu drapieżników sek-
sualnych pokroju Harveya W. czy Epsteina była nie-
stety wzbudzająca zaufanie ofiar kobieta). Bo o tym, 
co oglądamy w mediach w cale nie decydują prawa 
wolnego rynku ani tym bardziej nie decydują czytel-
nicy. Tylko rady nadzorcze największych korporacji, 
w których często mężczyźni pokroju Berlusconiego, 
Harveya W. czy Dominique Strauss-Kahna decydują, 
kto może żyć i utrzymywać się ze swoich talentów. 
A komu zostaje emigracja do Dubaju… lub praca w 
reklamowanych przez Matę fast-foodach.

Woman Vibe Magazine powstało po to, aby nade-
szło nowe… a znane i dobrze opisane patologie, 
więcej do nas nie wróciły. 

Czas już na stworzenie nowych reguł współpracy w 
oparciu o kobiecą (kontr) kulturę. Jako wydawca i 
redaktor WVM głęboko wierzę, że wspólnie z Wami 
jest to możliwe. 

Autor: Klaudiusz Wiśniewski
Red. Nacz. Woman Vibe Magazine

Siatkarki w tym czasie od sponsorów otrzymują wy-
nagrodzenie o połowę mniejsze od siatkarzy mimo 
odnoszenia nie mniej spektakularnych sukcesów. 
Realnie gdzie by nie spojrzeć, albo jesteś Beyonce, 
albo jesteś nikim, bo miałaś pecha i nie urodziłaś w 
USA – a w Polsce nie masz “Taty Maty”… 

Wyznaczamy nowy szlak ku gwiazdom!
Jako Redakcja Woman Vibe Magazine uważamy, że 
coś tu głęboko się nie zgadza. Na ten stan rzeczy 
nie ma naszej zgody! Podjęliśmy się wyzwania, aby 
to zmienić. I choćby tylko na początku w niewielkiej 
skali wytyczyć nowy szlak ku gwiazdom.dla każdej 
pracowitej i zdolnej osoby, która swoimi talentami 
daje wartość innym ludziom.

Wiemy bowiem, choćby tylko na przykładzie J. K. 
Rowling (autorki Harry`ego Pottera) oraz Kylie Jen-
ner (zarobiła pierwszy miliard dol. w ciągu 3 lat, 
osiągając to wcześniej niż Mark Zuckerberg), że 
można o własnych siłach zachwycić świat, Bez po-
trzeby umawiania się w pokoju hotelowym z jakimś 
Harveyem, i bez brania udziału w nastoletnim wie-
ku w imprezach w stylu “bunga, bunga” we włoskiej 
rezydencji potentata medialnego. Dodać należy, że 
obie są miliarderkami oraz filantropkami. (J. K. Row-

ling na cele charytatywne przekazała ponad 300 
mln dol.).

Jaki świat zbudujemy dla swoich córek 
zależy od nas
Aktualnie jesteśmy w trakcie największej bitwy o 
przyszłość praw autorskich, a zatem praw do po-
kazywania światu Ciebie i Twoich talentów, oraz 
talentów osób, które są dla Ciebie ważne. Pazerni 
wydawcy, producenci i właściciele mediów poszli 
na skróty. Zatrudnili prawników i firmy lobbystycz-
ne dążąc do zmiany prawa w UE tak, aby ograniczyć 
prawa twórców do tworzenia. Gdyż jako twórcy cy-
frowi – tancerze, piosenkarze, yuo-tuberzy, freelan-
cerzy odebraliśmy im dochody. To nie przypadek, że 
choćby tylko w Polsce upadł Harpers Baazar, Play-
boy, Cosmopolitan, a Vogue miał niedawno 4 mln 
straty na koniec roku,

Wydawcy, niczym dinozaury z minionej epoki prze-
mysłu rozrywkowego desperacko walczą o prze-
trwanie. Ale zamiast konkurować na drodze innowa-
cji wolą tak zmienić prawo autorskie, aby ograniczyć 
nam wolność słowa i twórczości a przy okazji ude-
rzyć w swoich największych konkurentów.
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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 
I SMUTKI

WOMAN VIBE MAGAZINE
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Przywykliśmy już do zakazów i nieustannie stawianych barier. 
Jawnych lub ukrytych form dyskryminacji. Program taneczno - 
fitnessowy Zumba Gold stworzono, aby pokonać osamotnienie, i dać 
każdemu równą szansę na świetną i dobrą dla zdrowia rekreację!

KATARZYNA JASTRZĘBSKA

ZUMBA 
FOREVER YOUNG

Program taneczny stworzony, aby laczyc,- ,

WOMAN VIBE MAGAZINE

Pewnego wieczoru zadzwoniła do mnie pacjentka, 
usilnie próbując umówić termin na wizytę domową. 
Dzwoniła z polecenia, bardzo zależało jej na tym, 
by umówić się właśnie ze mną. Akurat w tym cza-
sie mój terminarz był niezwykle napięty, więc nie 
ukrywam, że nie do końca mogłam jej cokolwiek za-
proponować. Nalegała. Podesłana historia choroby 
wskazywała na liczne problemy neurologiczne, or-
topedyczne i kardiologiczne. Wiadomo – zawsze pa-
cjenta trzeba zobaczyć „na żywo”, jednak doświad-
czenie podpowiadało mi, że spotkam się z 73-letnią 
kobietą, która kiepsko się porusza i jej orientacja 
w świecie będzie głęboko zaburzona. Wspomniane 
ustalenia terminu – jakiegokolwiek- zazwyczaj koń-
czyły się z jej strony informacją o kolejnej wizycie 
lekarskiej, bądź rehabilitacji. Wtedy przyszedł mo-
ment, kiedy rzuciłam jakiś termin popołudniowy, 
który nie ukrywam, zabierał perspektywę treningu 
tego dnia, jednak pomyślałam – skoro kobiecie za-
leży, postaram się dostosować. „Nie mogę wtedy, 
mam ZUMBĘ”. Przez chwilę zaczęłam się nawet za-
stanawiać, czy na pewno dobrze usłyszałam. ZUM-
BĘ? U kobiety, która wydaje się ledwo funkcjonują-
cą osobą? Ciągnęłam jednak temat dodając „Mam 
nadzieję, w takim razie, że chociaż GOLD”. Nieste-
ty… na ZUMBĘ GOLD pacjentce nie odpowiadały 
godziny. Tego dnia wiedziałam, że za wszelką cenę 
musze ją poznać!

ZUMBA GOLD to program skierowany do osób star-
szych, ale także wszystkich tych, którzy mają ogra-
niczone możliwości podejmowanego treningu, pro-
blemy ze stawami i kręgosłupem, są w ciąży a także 
mają dużą nadwagę, bądź od dłuższego czasu nie 
podejmowały aktywności fizycznej. Zajęcia mają po-
dobną formę, rozpoczynają się rozgrzewką i kończą 
tzw. Cool down’em, który pełni funkcję wyciszenia 
organizmu i ustabilizowaniu oddechu oraz ciśnienia 

uczestnikom zajęć. Zajęcia skupiają się na ruchach 
bez podskoków, taniec prowadzony jest w wolniej-
szym tempie, a ruchy rąk nie powinny przekraczać 
linii barków. ZUMBA GOLD jest zdecydowanie spo-
kojniejszą i łagodniejszą odmianą ZUMBY, skierowa-
ną do konkretnej grupy odbiorców. 

We wspomnianych wcześniej artykułach podkre-
ślaliśmy jak wiele taniec wnosi do naszego życia. 
Poprawia kondycję, rzeźbi ciało, dostarcza mnóstwo 
zabawy i endorfin, które wydzielają się w czasie 
treningu ZUMBA. Wspaniałe w tej historii jest to, 
że tak naprawdę sami oceniamy na jakim poziomie 
mamy swoje możliwości. Nikt w żaden sposób nas 
nie klasyfikuje, nie przydziela do określonej grupy. 
Kobieta, która jest bohaterką tej historii czuje, że ma 
mniej lat i większość jej problemów sprawnościo-
wych dostrzega jak sama mówi „tylko na papierze”.

Biogram
Katarzyna Jastrzębska

 - pracuje w szpitalu, ale nie jest lekarzem; od kilku-
nastu 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 Be-
yonce! Po swoim ostatnim zwieńczonym sukcesem 
debiucie dziennikarskim w Woman Vibe Magazine 
stała się członkinią naszej Redakcji WVM! 
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„W czasach, gdy Ludwik Pasteur badał zjawisko fer-
mentacji, a Robert Koch obserwował prątki gruźlicy 
pod mikroskopem, zapewne nikt nie podejrzewał, że 
małe drobnoustroje zamieszkujące ciało człowieka 
mogą wpływać na sposób, w jaki myślimy, czujemy 
i postrzegamy. Widziano w nich bardziej wroga niż 
sprzymierzeńca oraz poszukiwano skutecznych me-
tod ich eliminacji” – piszą naukowcy z Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w pracy po-
glądowej „Flora jelitowa a patomechanizm powsta-
wania zaburzeń afektywnych i lękowych — aktualny 
stan wiedzy i dalsze perspektywy” opublikowanej 
w 2018 roku na łamach „Psychiatrii”.

Co to jest mikrobiota? To bakterie, ale też wirusy 
i grzyby. Mikrobiom zaś oznacza zbiór genomów 
mikrobioty. Jeśli dochodzi do zaburzeń w ilości, 
rodzaju oraz funkcjach mikrobioty,  mówimy o dys-
biozie. Odkryto, że dysbioza towarzyszy rozmaitym 
zaburzeniom zdrowia – chorobom autoimmuno-
logicznym, alergiom, otyłości, a także problemom 
z psychiką. Co jest przyczyną, a co skutkiem, na ra-
zie jednak nie wiadomo.

Flora jelit na depresję
Według opublikowanego właśnie badania przepro-
wadzonego przez zespół z Uniwersytetu w Bazylei 
bakterie mogłyby pomóc w terapii depresji. Chodzi 
o odpowiednie mikroby, które żyją w jelicie czło-
wieka. Może się to wydawać zaskakujące, skoro le-
czenie tej choroby wymaga zaawansowanych me-
tod psychologicznych i farmakologicznych i nawet 
przy ich zastosowaniu nie zawsze daje pożądane 
rezultaty.

Naturalnie, trudno oczekiwać, aby bakterie stały się 
panaceum na depresję czy inne choroby, ale okazu-
je się, że mają niebagatelny wpływ na stan psyche. 
Szwajcarscy badacze mówią o coraz lepiej pozna-
wanej, tzw. osi mikrobiom-jelito-mózg. Otóż żyjące 
w układzie pokarmowym mikroorganizmy oddzia-
łują na układ nerwowy m.in. poprzez wydzielanie 
różnorodnych substancji. Naukowcy zwracają też 
uwagę, że np. osoby z depresją nierzadko cierpią 
właśnie na zaburzenia ze strony układu pokarmo-
wego.

Eksperymenty na myszach pokazywały już, że je-
śli sterylnym (pozbawionym bakterii) gryzoniom 
przeszczepi się florę jelitową osób z depresją, zwie-
rzęta zaczynają mieć objawy przypominające tę 
chorobę. 

W nowym doświadczeniu, już z udziałem ludzi na-
ukowcy z Bazylei sprawdzili wpływ probiotyków na 
pacjentów z depresją. Ochotnicy przyjmowali takie 
preparaty oprócz leków. W porównaniu do osób, 
które otrzymywały tylko leki, po 31 dniach, w grupie 
leczonej dodatkowo probiotykami naukowcy zano-
towali silniejszą poprawę, przynajmniej tymczaso-
wą. Analiza zawartości jelit wskazała natomiast na 
większą ilość bakterii produkujących kwas mleko-
wy. Niestety, po zakończeniu podawania probioty-
ków ilość tych bakterii wróciła do stanu pierwotne-
go po czterech tygodniach.

- Być może czterotygodniowe leczenie nie wystar-
czy i potrzeba dłuższego czasu, aby ustabilizować 
mikrobiom - mówi kierująca badaniem Anna-Chiara 
Schaub.

Naukowcy przyjrzeli się też działaniu mózgów pa-
cjentów i zauważyli wyraźną korelację. Tylko w gru-
pie leczonej dodatkowo probiotykami, w czasie te-
stów z użyciem obrazów z twarzami (wystraszonymi 
i neutralnymi) reakcje odpowiedzialnych za prze-
twarzanie emocji obszarów mózgu były prawidłowe. 
Choć naukowcy nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób 
bakterie mogły zadziałać, uważają, że najprawdopo-
dobniej można wykorzystać je jako wsparcie terapii. 

- Przy dodatkowej wiedzy na temat specyficznego 
wpływu poszczególnych bakterii, możliwe się może 
stać dobranie odpowiednich bakterii i użycie naj-
lepszej mieszanki, tak aby wspierać leczenie depre-
sji - twierdzi badaczka.

Do tego jednak jeszcze droga daleka. Szwajcarskie 
badanie obejmowało bardzo małą liczbę uczestni-
ków, należy je zatem traktować raczej jako wska-
zujące kierunek dalszych prac eksperymentalnych. 
Warto jednak zaznaczyć, że nie jest ono pierwszym 
tego typu. We wspomnianej pracy poglądowej 
wspomniane jest inne, przeprowadzone przez ze-
spół irańskich badaczy pod kierunkiem G. Akkasheh, 
a opublikowane w czasopiśmie „Nutrition” w 2016 
roku, w którym porównano w ramach randomizo-
wanego, z podwójnie ślepą próbą eksperymentu 
(badanie zatem odznaczało się wysoką jakością 
metodologiczną) działanie probiotyków i placebo 
u osób z tzw. dużą depresją. Wykazało ono poprawę 
stanu psychicznego (i nie tylko) w grupie przyjmu-
jącej probiotyki w porównaniu z grupą przyjmującą 
placebo.

Naukowcy coraz częściej biorą pod lupę ludzką mikrobiotę jelitową. 
Przybywa dowodów, że mikroorganizmy zamieszkujące nasze 
jelita  mogą wpływać na ryzyko depresji, choroby Alzheimera czy 
lęki i rozwój psychiki u dzieci. Oto garść najnowszych doniesień - 
na razie cząstkowych, ale poszerzających znacznie naszą wiedzę 
i wskazujących obszary dalszych badań.

MAREK MATACZ I JUSTYNA WOJTACZEK

NASZA PSYCHIKA 
ZALEŻY OD MIKROBÓW?

Dbaj o flore jelitowa swoja i Twoich dzieci!' ' '
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- Ludzie mogą kupić probiotyki bez recepty, ale 
chcemy się upewnić, że odpowiednia terapia jest 
stosowana u każdego pacjenta i że mu pomaga - 
mówi prof. Raber. - Jelitowy mikrobiom to złożone 
środowisko. Jeśli zmieni się jeden element, wpły-
nie się także na inne, więc chcemy być pewni, że 
dla każdego pacjenta wybierzemy probiotyk, który 
wspiera zdrowie mózgu i jego funkcje, przy ograni-
czeniu jakichkolwiek skutków ubocznych - podkre-
śla specjalista.

Groźne zaburzenie snu - winne bakterie?
Podobne nadzieje mają badacze z University of Mis-
souri-Columbia, którzy odkryli wpływ mikrobiomu 
jelit na sen, a konkretnie na zespół bezdechu sen-
nego (OSA). W eksperymentach na myszach cier-
piących na tę przypadłość odkryli właściwie dwie 
zależności. Po pierwsze, choroba powodowała za-
burzenia jelitowej flory zwierząt. Po drugie, przesz-
czepienie bakterii chorych osobników do jelit zdro-
wych powodowało zmiany w jakości ich snu.

Badacze również mówią o możliwych, bakteryjnych 
terapiach. 
- Poprzez manipulacje mikrobiomem lub produkta-
mi przemiany materii jelitowych mikroorganizmów 
moglibyśmy zapobiegać skutkom bezdechu senne-
go lub je ograniczać - twierdzi dr David Gozal, głów-
ny autor odkrycia. 
- Na przykład, jeśli połączylibyśmy stosowanie sta-
łego dodatniego ciśnienia (metoda stosowana w le-
czeniu tej choroby - przyp. red.) w drogach odde-
chowych z odpowiednio dobranymi probiotykami, 
moglibyśmy ograniczyć zmęczenie i zagrożenie do-
datkowymi chorobami związanymi z OSA dotykają-
cymi zdolności poznawcze, pamięć, układ krążenia 
i metabolizm. Jeśli udałoby nam się osiągnąć tylko 
jeden z tych celów, byłby to duży krok naprzód w le-
czeniu OSA - mówi specjalista.

Mikroflora może kształtować psychikę dzieci?
A gdyby ktoś powiedział, że od bakterii może zale-
żeć ludzka osobowość? Na pewno nie całkowicie, bo 
kształtuje się ona do wczesnej dorosłości pod wpły-
wem predyspozycji genetycznych oraz czynników 
środowiskowych, ale jak pokazuje niedawny projekt 
badawczy naukowców z Michigan State University, 
mikroby mogą niebagatelnie oddziaływać na ludzką 
psyche już od samego początku jej rozwoju.

Otóż badacze odkryli, że m.in. bakterie jelitowe 
wpływają na to, jak silnie małe dzieci reagują na po-

czucie zagrożenia, innymi słowy, jak bardzo się boją. 
Tymczasem poziom lęku we wczesnym dzieciństwie 
- mówią badacze - może wskazywać na stan przy-
szłego zdrowia psychicznego. 

- Reakcje związane ze strachem to normalna część 
rozwoju dzieci. Powinny one być świadome zagro-
żeń w ich środowisku i gotowe, aby na nie odpowie-
dzieć. Jednak, kiedy nie mogą stłumić tych reakcji 
w sytuacji, kiedy są bezpieczne, w późniejszym ży-
ciu mogą być bardziej zagrożone rozwojem zabu-
rzeń lękowych i depresji - tłumaczy kierująca bada-
niem Rebecca Knickmeyer.

Z drugiej strony, naukowcy wyjaśniają, że zbyt słabe 
odczuwanie strachu u dzieci może spowodować, że 
w przyszłości staną się bezwzględne, bezemocjo-
nalne i będą się angażować w aktywności antyspo-
łeczne.

- Ten wczesny okres rozwojowy to czas niesamo-
witych możliwości promowania zdrowego rozwoju 
mózgu. Mikrobiom to ekscytujący, nowy cel, który 
można do tego wykorzystać - podkreśla ekspertka.

O zdrową jelitową florę warto dbać przez całe życie, 
od samego startu. Przyszli i bardzo młodzi rodzice 
powinni wiedzieć, że zasadniczo rodzimy się z „czy-
stymi” jelitami, a kolonizacja mikroorganizmami 
rozpoczyna się od porodu (i korzystniejszy jest ten 
drogami rodnymi) oraz pierwszych posiłków (tu naj-
lepiej sprawdza się pokarm matki). W późniejszym 
czasie najlepszą mikrobiotę zapewniamy sobie 
urozmaiconą, prawidłowo zbilansowaną dietą z od-
powiednimi proporcjami błonnika, białka, tłuszczu 
i węglowodanów, ale też unikanie cukru i żywności 
wysoko przetworzonej. W codziennej diecie warto 
zadbać o produkty fermentowane, takie jak jogurt 
czy kefir, oraz kiszonki, a także ograniczać mięso na 
rzecz posiłków roślinnych.

Marek Matacz dla zdrowie.pap.pl, 
Justyna Wojteczek

Więcej informacji:
P. Liśkiewicz i wsp.: Flora jelitowa a patomechanizm 
powstawania zaburzeń afektywnych i lękowych — 
aktualny stan wiedzy i dalsze perspektywy, Psychia-
try 2018; 15, 2: 70–76

„W dostępnej literaturze brakuje jakichkolwiek do-
wodów przemawiających za pełną skutecznością 
i bezpieczeństwem tego typu terapii. Aktualny stan 
wiedzy skłania do wniosków, że terapia probiotyka-
mi miałaby uzasadnienie, jeśli byłaby prowadzona 
równolegle z przyjmowaniem leku przeciwdepre-
syjnego” – konkludują jednak autorzy publikacji 
zamieszczonej w „Psychiatrii”.

Stawiają też szereg pytań. „Nowe koncepcje rodzą 
wiele pytań. Czy oby na pewno prowadząc terapię 
depresji i zaburzeń lękowych lekami przeciwde-
presyjnymi działamy jedynie objawowo? A może 
przede wszystkim przyczynowo przez modulowa-
nie składu i funkcji mikrobiomu, wpływając na prze-
puszczalność, funkcję jelit, układ immunologiczny, 
a co za tym idzie procesy zapalne, które są aktual-
nie głównym podejrzanym w patogenezie zaburzeń 
depresyjnych i lękowych? Może dotychczas pozna-
ne mechanizmy działania leków przeciwdepresyj-
nych stanowią zaledwie przysłowiowy wierzchołek 
góry lodowej? Z reguły nowatorskie idee, pomysły 
rodzą wielkie oczekiwania. Zastanawiające jest, czy 
nie będziemy zbyt wiele „wymagać” od bakterii, 
których do tej pory należycie nie docenialiśmy” – 
czytamy.

Mikrobiota a choroba Alzheimera
Naukowcy z Oregon Health & Science University za-
uważyli z kolei, że kiedy sterylnym (pozbawionym 
bakterii myszom) przeszczepi się kał osobników 
genetycznie predysponowanych do mysiego od-
powiednika choroby Alzheimera, wcześniej zdrowe 
gryzonie też zaczynają wykazywać niektóre objawy 
schorzenia.

- Odkryliśmy, że zmieniając mikrobiom jelitowy za 
pomocą przeszczepów kału podawanym wyjało-
wionym z bakterii myszom powoduje behawioral-
ne i kognitywne zmiany w mysim modelu choroby. 
Według mojej najlepszej wiedzy, nikt nie pokazał 
tego w odniesieniu do modelu choroby Alzheimera 
- mówi autor odkrycia, prof. Jacob Raber.

Badanie było kontynuacją wcześniejszych ekspe-
rymentów, które pokazały korelację między skła-
dem jelitowego mikrobiomu oraz behawioralnych 
i kognitywnych możliwości myszy z mutacją zwięk-
szającą ryzyko zachorowania. Według naukowców, 
odkrycia te wskazują na potencjalne metody opóź-
niania rozwoju zaburzenia. Do tego potrzebne będą 
jednak dalsze badania. 
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Kobiety chorują na serce rzadziej niż mężczyźni? To MIT. Niestety 
w społeczeństwie wciąż panuje opinia, że kłopoty z sercem dotyczą 
głownie mężczyzn, szczególnie tych z nadwagą, palących papierosy 
i nadużywających alkoholu. Specjaliści ostrzegają, że to może 
zmniejszać czujność w kwestii ryzyka zawału u kobiet. Tymczasem 
chorują one na serce trochę później niż mężczyźni, na dodatek mogą 
mieć inne objawy.

OBALAMY MITY!
 KOBIETY I ICH

CHOROBY SERCA
Artykul w ramach kampanii:Mamy dla kogo!

Kobiety nie chorują na zawał rzadziej niż mężczyźni, 
tylko później. Badania pokazują, że stan serca Po-
lki po 40. roku życia gwałtownie ulega pogorszeniu. 
A to dlatego, że do okresu menopauzalnego, czyli 
ok. 50. r. ż., kobiety są chronione przez układ hormo-
nalny - przede wszystkim estrogeny. Po menopau-
zie - czyli zaprzestania produkcji tych hormonów 
- następują liczne zmiany metaboliczne, co w re-
zultacie zwiększa u kobiet ryzyko rozwoju choroby 
serca, a także udaru mózgu. 

- Kobiety chorują na serce podobnie jak mężczyźni, 
ale zazwyczaj 10 lat później - podkreśla prof. dr hab. 
n. med. Marcin Grabowski z Kliniki Kardiologii Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Jednocześnie inaczej jest z tzw. przeżywalnością 
po zawale. Specjalista zaznacza, że jeśli mężczyzna 
w wieku 65 lat dozna zawału serca, a podobnie roz-
ległego zawału doświadczy kobieta w wieku 75 lat, 
to jej szanse na przeżycie są relatywnie mniejsze 
chociażby ze względu na wiek i często występujące 
w tym wieku choroby współistniejące. 

Spośród czynników ryzyka chorób sercowo-naczy-
niowych u kobiet, częściej niż u mężczyzn, wystę-
pują otyłość, nadciśnienie, hipercholesterolemia 
i cukrzyca. I często chorują one inaczej.

- Choroba niedokrwienna serca u kobiet przebie-
ga inaczej niż u mężczyzn, ponieważ serce kobiety 
waży mniej, ale kurczy się częściej, a przy każdym 

skurczu wyrzuca mniej krwi niż serce męskie. Jego 
naczynia wieńcowe mają mniejszą średnicę, cień-
sze ściany i kręty przebieg, a krążenie oboczne jest 
mniej rozwinięte – tłumaczyła podczas konferencji 
„Quo vadis medicina?” dr hab. Małgorzata Peregud-
-Pogorzelska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. 

Zwracała też uwagę, że kobiety i mężczyźni inaczej 
reagują na leki -  inaczej je wchłaniają, metabolizują 
i dystrybuują po organizmie m.in. ze względu na róż-
nice w budowie blaszki miażdżycowej, reaktywność 
naczyń wieńcowych i funkcjonowanie śródbłonka.

Dodatkowym problemem jest także fakt, że zawał 
serca u kobiet często nie ma tak typowych objawów 
jak u mężczyzn. O ile bowiem u mężczyzny zawał 
zwykle zwiastuje typowy ból zamostkowy, to u ko-
biet często objawia się dolegliwościami ze strony 
układu pokarmowego, nudnościami, dusznością, 
zmęczeniem, spadkiem tolerancji wysiłku czy uczu-
ciem zatykania.

Między innymi dlatego kobiety trafiają na oddziały 
ratunkowe później niż mężczyźni. Dodatkowo czę-
sto próbują ból „rozchodzić” lub przeczekać, nie 
chcą „niepotrzebnie wzywać pogotowia” lub „mu-
szą” dokończyć rozpoczęte zadania.  

Monika Wysocka, zdrowie.pap.pl

Źródło:Artykuł o chorobach krążenia u kobiet na 
portalu Medycyna Praktyczna: www.mp.pl

-
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Myślisz, że zawał to męska rzecz? Błąd. Z jego powodu to kobiety 
częściej przedwcześnie tracą życie – 55 proc. pań wobec 43 proc. 
mężczyzn. Obie płcie inaczej chorują na serce, a co gorsza, naukowcy 
dopiero od niedawna dokładniej badają te różnice.

OBALAMY MITY!
CHOROBY SERCA

MAJĄ PŁEĆ
Artykul w ramach kampanii Mamy dla kogo!

Dominuje przekonanie społeczne, że największym 
zabójcą kobiet jest rak piersi. „Raporty dotyczące 
hierarchii zagrożeń zdrowotnych wskazują, że po-
nad 50 proc. kobiet uważa, że ich głównym zagroże-
niem są choroby nowotworowe, a tylko 13 proc. ko-
biet wskazało choroby serca. Tymczasem co druga 
kobieta umiera na serce” – czytamy w krótkim omó-
wieniu problemu chorób układu krążenia u kobiet 
zamieszczonym na stronie Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego. 

- Waga problemu chorób serca u kobiet jest niedo-
szacowana – mówi prof. Małgorzata Peregud-Pogo-
rzelska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Dotyczy to nie tylko kobiet, ale i profesjonalistów 
medycznych.

Profesor wskazuje, że w większości dotychczaso-
wych badań zdecydowaną przewagę wśród uczest-
ników mieli mężczyźni, a dopiero od niedawna pod-
jęto starania, by w mniej więcej równym stopniu 
reprezentowane były w nich kobiety. Nie chodzi 
bynajmniej o poprawność polityczną – ponieważ 
są różnice w patofizjologii chorób układu krążenia 
między kobietami a mężczyznami, trzeba zebrać 
informacje na temat tych różnic i w razie potrzeby 
dostosować do płci zarówno działania zapobiegaw-

cze, jak i leczenie. Dla kobiet to dosłownie kwestia 
życia i śmierci. „Niestety, udział kobiet w badaniach 
(nad chorobami serca oraz lekami na nie - przyp. 
red.) w ostatnich dekadach wynosił od 0 proc. do 
30 proc., a wyniki były uogólnione. Jeśli dodatko-
wo uwzględnimy fakt, że ponad 30 proc. leków do-
puszczonych do obrotu przez FDA (ang. Food and 
Drug Administration, amerykańska Agencja Żywno-
ści i Leków - przyp. red.) nie ma informacji o dzia-
łaniu zależnym od płci, a badanie zastosowań 300 
nowych leków wykazało, że nawet te, które mają 
istotne różnice we wchłanianiu, metabolizmie, wy-
dalaniu u kobiet i mężczyzn, nie miały różnic w za-
leconym dawkowaniu w zależności od płci, mamy 
skalę problemu” - czytamy w cytowanym wcześniej 
omówieniu.

Różnice między płciami
Serce kobiety waży mniej, ale kurczy się częściej, 
przy każdym skurczu wyrzucając mniej krwi niż 
męskie. Jego naczynia wieńcowe mają mniejszą 
średnicę, cieńsze ściany i kręty przebieg, a krąże-
nie oboczne jest mniej rozwinięte. Z wiekiem ulega 
mniejszym zmianom. Z powodu odmienności ana-
tomicznych płeć żeńska stanowi niezależny czynnik 
ryzyka występowania powikłań po zabiegu kardio-
chirurgicznym.

-
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Kobiety i mężczyźni inaczej też reagują na leki. Inna jest także 
budowa blaszki miażdżycowej, reaktywność naczyń wieńco-
wych, inne funkcjonowanie śródbłonka oraz wchłanianie, me-
tabolizm i dystrybucja substancji chemicznych - w tym leków. 

Prof. Peregud-Pogorzelska podkreśla, że odmienne objawy 
i przebieg choroby niedokrwiennej serca u kobiet prowadzą 
do niekorzystnej dla pań sytuacji na wszystkich etapach roz-
woju tej choroby. Mowa tu o następujących zagrożeniach:

- ryzyko zdarzeń zagrażających życiu (jak zawał czy udar) jest 
u kobiet rzadziej oceniane,
- bóle wieńcowe są częściej atypowe, zatem bywa, że niewią-
zane przez lekarzy z chorobą serca,
- testy diagnostyczne są rzadziej wykonywane,
- niektóre testy z powodzeniem wykonywane u mężczyzn 
dają fałszywe wyniki u kobiet (np.  elektrokardiograficzna pró-
ba wysiłkowa u kobiet często daje wyniki fałszywie dodatnie)
- w koronarografii u kobiet często brak jest istotnych zmian, 
pomimo tego, że stan ich układu krążenia zagraża ich zdrowiu 
i życiu,
-leczenie jest później wdrażane u kobiet niż u mężczyzn.

W efekcie rokowanie u kobiety doświadczającej choroby nie-
dokrwiennej serca jest gorsze niż u mężczyzn. W ślad za tymi 
spostrzeżeniami część naukowców opowiada się za wyodręb-
nieniem kobiecego modelu choroby niedokrwiennej serca.

Objawy zawału serca:
- U mężczyzn często jest to ból zamostkowy, promieniujący do 
lewego ramienia.
- U kobiet zawał często objawia się narastającym zmęczeniem, 
złą tolerancją wysiłku, uczucie „zatykania się”, dolegliwościa-
mi ze strony układu pokarmowego (zgaga, nudności, odbija-
nie się), ból pleców.

Zawał częściej przydarza się mężczyznom, ale dlatego, że 
mają go statystycznie we wcześniejszym wieku niż kobiety. To 
zjawisko należy przypisać ochronnemu działaniu estrogenów 
– kobiecych hormonów płciowych, których mężczyźni siłą rze-
czy mają mało. Jednak po menopauzie nie można już  liczyć 
na estrogeny; wówczas to u pań częściej dochodzi do zawału 
niż u panów. Kobiety rzadziej giną w ostrej fazie zawału niż 
mężczyźni, ale  w późniejszym okresie to one umierają czę-
ściej. 

Zwłaszcza w ciągu pierwszych 30 dni po zawale śmiertelność 
kobiet jest aż 2-3 razy wyższa niż u mężczyzn.

W XVIII wieku William Heberden opisał dławicę piersiową 
(zespół objawów będących efektem choroby niedokrwiennej 
serca):

„jeżeli spotkasz mężczyznę z uczuciem dyskomfortu w okolicy serca, 
z bólem barku po stronie serca, wiedz, że śmierć jest blisko. Widzia-
łem blisko 100 osób z takimi zaburzeniami, wśród nich trzy kobiety. 
Wszyscy pozostali byli mężczyznami około lub po 50. roku życia” . 
Przeprowadzone w roku 2000 badania obejmujące 5000 pacjentów 
wykazały, że o ile nietypowe objawy dławicy ma 19 proc. mężczyzn, 
to kobiet - aż 60 proc. Warto też zdać sobie sprawę z tego, że w XVIII 
wieku mniej kobiet niż obecnie dożywało okresu po menopauzie, co 
musiało wpływać na wyniki obserwacji Heberdena.

Udar
Zdarza się zdecydowanie częściej kobietom niż mężczyznom. Trzeba 
o tym pamiętać, bo podobnie, jak w przypadku zawału, uzyskanie pro-
fesjonalnej pomocy możliwie szybko odgrywa dużą rolę w szansach 
na przeżycie i uniknięcie niepełnosprawności.

Objawy udaru to:
- Silny ból głowy,
- Drętwienie kończyn,
- Spowolnienie mowy,
- Niewyraźna mowa,
- Niedowład twarzy lub barku (lub twarzy i barku, może być niewielki),
- Osłabienie kończyn.

Zanieczyszczenie powietrza
Warto, by kobiety szczególnie, o ile jest to możliwe, zadbały o prze- 
bywanie w jak najmniej zanieczyszczonym środowisku. Wdychanie 
pyłu zawieszonego prowadzi do silniejszego wzrostu ciśnienia tęt-
niczego u kobiet niż u mężczyzn, nadciśnienie tętnicze jest jednym 
z najsilniejszych czynników zarówno zawału, jak i udaru.

Justyna Wojteczek (zdrowie.pap.pl)

Źródło: strona Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Cho-
rób Serca u Kobiet Wypowiedzi podczas konferencji „Quo vadis me-
dicine”
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Matki zmęczone porodem oraz karmieniem natu-
ralnym chciałyby skorzystać z pobytu nad morzem 
lub nad jeziorem. Oto bezcenne rady prof. Andrzeja 
Radzikowskiego, pediatry, specjalisty chorób dzie-
cięcych, gastroenterologa, wieloletniego kierow-
nika kliniki w dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim 
przy ul. Działdowskiej w Warszawie. Obecnie pra-
cuje w Klinice Gastroenterologii i Żywienia Dzieci 
Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

Słońce absolutnie przeciwwskazane dla małych 
dzieci
Noworodka i małe niemowlę absolutnie należy 
chronić przed bezpośrednią ekspozycją na słońce. 
Z małym dzieckiem należy więc chodzić na długie 
spacery w zacienieniu. By nie miało niedoborów, 
należy mu podawać zaleconą przez lekarza dawkę 
witaminy D3.

Latem w upalne dni najlepszy czas dla niemowla-
ka na zewnątrz to poranek i wieczór
Jeśli wybieramy się nad morze lub nad jeziora 
z noworodkiem i małym niemowlęciem, w okresie 
upałów i bezchmurnej pogody na pobyt na plaży 
najlepszy jest czas od godz. 07 do godz.10-10.30. - 
Zdaję sobie sprawę, że to niełatwy postulat. Potem 

należy przebywać w otwartej przestrzeni, ale w cie-
niu: w ogrodzie, na osłoniętym tarasie. 

Taki ograniczony czas przebywania na słońcu jest 
korzystny także dla mamy zmęczonej porodem. Nad-
mierna ekspozycja na słońce upośledza odporność, 
czego wyrazem są nawroty opryszczki wargowej 
u matki, a to stanowi zagrożenie dla niemowlęcia – 
może rozwinąć się zapalenie jamy ustnej i dziąseł. 
Nie są dobrym rozwiązaniem próby chowania dzieci 
do namiotu na plaży. Owszem, osłania to dziecko od 
słońca, ale nie od gorąca. Na plażę warto wrócić po 
godz. 18 -19. Natomiast w dni pochmurne i desz-
czowe, ale także wietrzne bardzo korzystne są spa-
cery wzdłuż morza. Naturalnie, niemowlę musi być 
odpowiednio ubrane – zaleca prof. Radzikowski.

Czapka dla dziecka zawsze potrzebna
W upał osłaniajmy główkę dziecka czapką z lekkie-
go materiału nawet w czasie tego porannego lub 
wieczornego spaceru, a także w dni wietrzne. Jak 
tłumaczy lekarz, powierzchnia głowy u dziecka jest 
niewspółmiernie duża w stosunku do reszty ciała 
w porównaniu do dzieci starszych i osób dorosłych, 
co sprawia, że zarówno nadmierne nasłonecznienie, 
jak i niska temperatura otoczenia szybko prowadzi
do problemów zdrowotnych. 

Przetrwanie upałów z noworodkiem i niemowlakiem w sposób dla 
niego zdrowy bywa sztuką, która wymaga pewnych wyrzeczeń. 
Rodzice nie mogą wylegiwać się na słońcu godzinami, bo 
maleńkie dziecko absolutnie należy chronić przed szkodliwym 
promieniowaniem. Niewskazane są też samolotowe czy pociągowe 
podróże.

BEATA IGIELSKA
WAKACJE 

Z NIEMOWLAKIEM?
10 rad, aby byly one bezpieczne w czasie upalów!- -
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Uwaga na zbytnie wychłodzenie!
Noworodek i małe niemowlę nieprawdopodobnie 
łatwo adaptuje się do warunków na zewnątrz, do 
wysokiej i do niskiej temperatury wdychanego po-
wietrza. Nie należy bać się „poparzenia” młodziut-
kiego układu oddechowego. Natomiast u tak małych 
dzieci nie jest wskazane ani wszelkie oziębienie, ani 
przegrzanie.

Mamy zakładają maluszkom skarpetki i to nie jest 
zły pomysł. Stopy dziecka są stosunkowo duże. Jeśli 
ich dotykamy, zazwyczaj są chłodniejsze niż reszta 
ciała. Cienkie skarpetki nie robią więc krzywdy.

Uwaga na przegrzanie!
Pieluchy grzeją, dlatego trzeba często je zmieniać 
albo nawet na chwilę wyeksponować całe ciało 
dziecka na działanie ciepłego powietrza (tj. powy-
żej 30 stopni Celsjusza). Zawsze trzeba pamiętać, 
że tak małe dziecko łatwo ulega przegrzaniu, czyli 
hipertermii. Przegrzanie to większy dopływ ciepła 
z zewnątrz niż dziecko może się obronić za pomo-
cą własnych mechanizmów termoregulacji (a nie są 
one jeszcze w pełni wytworzone!).

Wzrostu temperatury ciała wskutek przegrzania 
nie należy mylić z gorączką, będącą mechanizmem 
obronnym w czasie infekcji. Objawy hipertermii 
u niemowlaka to m.in. podwyższona temperatura 
ciała, szybsze bicie serca, skóra początkowo bywa 
blada, chłodna i spocona, a potem, gdy dojdzie do 
udaru cieplnego (stanu bezpośrednio zagrażające-
mu życiu) – czerwona i gorąca, mogą wystąpić drże-
nia i drgawki.

- Jeśli w mieszkaniu jest wysoka temperatura, tak 
jak to zdarza się w blokowiskach, maleńkie dziecko 
można schłodzić w wanience. Normalna temperatu-
ra dziecka wynosi 36-37 stopni. Woda do schłodze-
nia dziecka powinna mieć temperaturę 33- 35 stop-
ni, czyli o jeden, dwa stopnie niższą niż temperatura 
ciała. Zwróćmy uwagę, że woda jest ciepła, nie może 
mieć 20-22 stopni – mówi prof. Radzikowski.

Ta sama zasada obowiązuje przy gorączce u dziecka. 
Ochładzamy je po podaniu leków przeciwgorączko-
wych, gdy gorączka zaczyna spadać. W tej sytuacji 
znów woda może być chłodniejsza o jeden stopień 
niż temperatura ciała dziecka. Czasem wystarczy 
położyć chłodny kompres na czoło lub pod kolana, 
gdzie jest duży przepływ krwi.

- Trzeba być bardzo ostrożnym, bo jeśli dziecko 
gorączkujące lub rozgrzane włożymy do za chłod-
nej wody, to poza dyskomfortem możemy wywo-
łać u malucha dreszcze – mówi prof. Radzikowski. 
- Temperatura otoczenia absolutnie nie powinna 
wpływać na ciepłotę ciała dziecka. Termoregulacja 
ma mu zapewnić mniej więcej stałą temperaturę - 
37 stopni, tętno ma być 110 130/min . Jeśli tem-
peratura ciała wzrasta powyżej 38 stopni, a dziecko 
nie jest chore, mamy do czynienia z przegrzaniem, 
hipertermią. Wtedy delikatnie schładzamy ciało 
dziecka – dodaje.

Szczególne zasady związane z podróżami
Zdecydowanie unikajmy wakacyjnych przelotów 
samolotem z noworodkiem i małym niemowlęciem. 
Zdaniem lekarza taką podróż usprawiedliwia tylko 
konieczność życiowa. Samolot i lotniska, podobnie 
jak i pociągi czy autobusy i dworce, to zamknięte, 
zatłoczone pomieszczenia, a takie sprzyjają zaka-
żeniom wirusowym, w tym SARS–CoV-2, i bakteryj-
nym. 

- Mamy już wczesne zwiększenie zapadalności na 
wariant COVID-19 - omikron BA.5. Po co matkę, 
a także malucha narażać na zakażenie? Najlepiej 
podróżować własnym samochodem, we własnym 
środowisku rodzinnym – radzi lekarz.

Absolutnie nie można odkładać szczepień!
W pierwszych miesiącach życia dziecko powinno 
przyjąć wszystkie zalecane szczepionki – to jego 
polisa na zdrowie.

-Dziecko zaszczepione jest bardziej zabezpieczone 
przed ciężkimi chorobami – podkreśla doświadczo-
ny pediatra.

Beata Igielska, zdrowie.pap.pl

- Wczesne przyzwyczajenie noworodka 
i małego niemowlęcia do okrycia głowy 
przyda się jesienią i zimą, żeby zapewnić 
mu możliwość przebywania przy uchy-
lonym oknie, a przynajmmniej w często 
wietrzonym pomieszczeniu - mówi prof. 
Radzikowski.

Wietrzenie pomieszczeń o każdej porze 
roku chroni przed chorobami. Małe dzieci 
także.
- Jestem gorącym zwolennikiem wietrzenia 
pomieszczeń, w których przebywamy. Zara-
żamy się bowiem w zamkniętych przestrze-
niach. Latem więc jest mniej zachorowań 
wśród dzieci, bo okna są otwarte i przeby-
wamy więcej na otwartej przestrzeni; nasze 
doświadczenia z pandemią SARS-CoV-2 
zdecydowanie to potwierdzają. Wietrzenie 
nie będzie  łatwe zwłaszcza późną jesienią, 
gdy w obliczu kryzysu ciepłowniczego jesz-
cze bardziej będziemy chcieli zatrzymać 
ciepło w pomieszczeniu, ale bez wietrzenia 
będzie więcej infekcji – mówi ekspert.

W czasie upałów trzeba więcej pić.
U noworodka i niemowlęcia karmione-
go piersią w czasie upałów wzrasta zapo-
trzebowanie na wodę, ale jeśli laktacja 
jest dostateczna, raczej niepotrzebne jest 
osobne pojenie dziecka! To matka musi 
bardzo dużo pić. Pokarm co prawda będzie 
„rozcieńczony”, ale zapewni dziecku odpo-
wiednie nawodnienie. Natomiast w okresie 
niedostatecznej laktacji, a także konieczno-
ści karmienia mieszankami mlecznymi, po-
dawanie dodatkowo czystej wody, ewentu-
alnie z elektrolitami, może być wskazane.

Karmienie piersią na żądanie do czasu.
Zalecenie „karmienia na żądanie” dotyczy 
pierwszych tygodni karmienia piersią. Spe-
cjalista radzi, by potem starać się sytuację 
ustabilizować. Wprowadzenie zasady „jed-
na pierś na jedno karmienie” pozwala przy 
tym na uniknięcie nadmiaru pierwszych 
porcji mleka słodkiego, bogatego w lakto-
zę, wzmagających fermentację i bolesne 
nieraz wzdęcia na korzyść bardziej tłustego 
„łagodzącego” mleka w ostatnich porcjach.  
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Jak odżywiać się gdy żar leje się z nieba? Jak wycisnąć lata to co 
najcenniejsze? Lato to przecież najlepszy czas aby poprawić nawyki 
żywieniowe. Oferta różnokolorowych warzyw i owoców jest szeroka. 
Staraj się więc spędzać czas aktywnie, jeszcze dziś wybierz się na 
spacer i koniecznie sprawdź jak odżywiać się latem.

MONIKA STROMKIE-ZŁOMANIEC

WARZYWA DOBRE 
NA UPAŁY!

Promujemy polskich prodycentów zdrowej zywnosci!

WOMAN VIBE MAGAZINE

Im temperatura na zewnątrz wyższa tym apetyt 
mniejszy. Coś jednak jeść trzeba, gdyż zapotrze-
bowanie organizmu na energię jest stałe a nawet 
zwiększa się jeśli jesteśmy aktywni fizycznie. Naj-
rozsądniej byłoby sięgać po posiłki, które nasz 
przewód pokarmowy łatwo strawi by go w tych wa-
runkach nie obciążać. Podstawą letniego menu po-
winny być warzywa i owoce. Z przewagą tych w for-
mie surowej. Przygotowując letnie sałatki i surówki 
najlepiej skrapiać je olejami bogatymi w nienasyco-
ne kwasy tłuszczowe jak olej rzepakowy lub lniany. 
Obecność tłuszczu sprzyja wchłanianiu licznych 
mikroskładników takich jak karotenoidy, witaminy: 
E, K i A.Nie możemy pomijać też cennych i niezbęd-
nych na co dzień źródeł makroskładników. Białka 
możemy dostarczyć wraz z gotowanym bobem, gril-
lowaną rybą/mięsem, sadzonym jajkiem lub orzeź-
wiającym kefirem. Węglowodanów złożonych do-
starczą nam różnorodne kasze, choć nie rezygnujmy 
też z polskich młodych ziemniaków. Zawierają one 
mniej skrobi ale za to więcej wody, dzięki czemu 
mają niższą kaloryczność. W towarzystwie koperku 
i zsiadłego mleka mogą być lekką i pożywną kolacją. 
Poza tym, lepiej jeść mało a często. Dzięki temu po 
posiłku nie będziemy czuli się ociężali a pełni ener-
gii i gotowi na spacer czy przejażdżkę rowerem.

Pomidor + ogórek. 
Czy takie połączenie na pewno jest zdrowe?

W kolorowej prasie często możemy przeczytać aby 
nie łączyć pomidora z ogórkiem, gdyż jest to niezdro-
we. Z punktu widzenia dietetyka prawda leży gdzieś 
w środku. Pomidor (ale też wiele innych warzyw) to 
doskonałe źródło kwasu askorbinowego (witaminy 
C). Świeży ogórek ma tej witaminy bardzo mało zaś 
obfituje w wodę w której rozpuszczony jest enzym 
askorbinaza. Jego działanie polega na rozkładzie 
kwasu askorbinowego i niszczeniu witaminy C. Czy 
jest to problem? Niekoniecznie, po pierwsze, spoży-
wając dużo różnorodnych warzyw na co dzień bez 
problemu dostarczymy do organizmu odpowiedniej 
ilości tej witaminy, po drugie przygotowując sałat-
kę z wielu warzyw (w tym z ogórkiem) wystarczy 
zakwasić ją octem jabłkowym aby dezaktywować 
wspomniany enzym. Pamiętajmy, że ogórki mało-
solne i kiszone nie mają już askorbinazy. Szukajmy 
zatem rozwiązań a nie przeszkód by jeść więcej wa-
rzyw i owoców.

Chroń skórę przed słońcem z beta karotenem
Beta karoten należy do grupy karotenoidów a jego 
źródłem są warzywa i owoce. W organizmie zwią-
zek ten ulega przekształceniu do witaminy A. Beta
-karoten jest bardzo silnym przeciwutleniaczem, 
a co za tym idzie, może chronić nas przed choro-
bami cywilizacyjnymi, m.in. przed chorobami serca 
oraz nowotworami. Latem jest szczególnie ważny 
gdyż kumulując się w komórkach naszego naskórka



74 75WOMAN VIBE MAGAZINE

tworzy warstwę ochronną przed szkodliwym pro-
mieniowaniem UV a dodatkowo nadaje skórze ład-
nego, rumianego kolorytu. 

Rozpuszcza się w tłuszczach, dlatego warzywa i owo-
ce bogate w beta-karoten należy łączyć z odrobiną 
oleju rzepakowego, oleju lnianego, pestek, nasion 
lub orzechów. Latem, dobrym jego źródłem są bo-
twina, szczaw, szpinak, natka pietruszki, marchew, 
fasolka szparagowa, pomidor, różne sałaty, agrest.

Woda nie tylko w butelce. Które warzywa i owoce 
nawodnią cię najskuteczniej?
Latem dużo czasu spędzamy aktywnie na świeżym 
powietrzu, uprawiając sport czy spacerując i zwie-
dzając nowe miejsca. Wówczas, zapotrzebowanie na 
płyny gwałtownie wzrasta. Z jednej strony podykto-
wane jest to wysoką temperaturą (pocąc się tracimy 
wodę i elektrolity) a z drugiej dodatkowym ruchem. 
Odwodnienie może przyczynić się do silnego bólu 
głowy i ogólnego wyczerpania, zmęczenia. Najlepiej 
nie dopuścić do takich skrajnych sytuacji i zadbać 
o odpowiednią ilość wypijanych płynów, będzie to 
nawet ponad 2 l na dzień. Jednak warto dodać, że 
warzywa i owoce w 80-90 proc. składają się z wody 
a dodatkowo stanowią bogate źródło witamin oraz 
mikro- i makroelementów, które tracimy w nad-
miarze podczas upalnych dni. Wniosek jest prosty: 
chcesz się nawodnić - jedz dużo warzyw i owoców. 
Które zawierają najwięcej wody? Ogórki, pomidory, 
kalafior, kalarepa, kapusta, sałaty i wszystkie nasze 
polskie superowoce jagodowe. Malina, jeżyna, po-
rzeczki, agrest, truskawka i królowa lata – borówka

Sztafeta jagodowa trwa. Dołącz do niej
Polskie superowoce możemy jeść od kwietnia aż do 
października ale to w lato mamy ich zatrzęsienie. 
Ponad pół roku na to, aby jedzenie owoców weszło 
nam w nawyk, bo to między innymi od nich zależy 
nasze zdrowie i uroda. Wszystkie bez wyjątku owo-
ce jagodowe, od truskawek, agrestu, malin, porze-
czek, aronii czy jakże polskich jagody kamczackiej 
i minikiwi, są źródłem włókna pokarmowego, mikro-
składników i związków aktywnych takich jak antyok-
sydanty. Warto postrzegać owoce jagodowe przez 
pryzmat ich wybitnych walorów zdrowotnych i nie 
traktować jedynie jako źródła przyjemności. Jakie 
są twoje ulubione owoce lata? Ja uwielbiam borów-
ki i maliny.

Autorka: Monika Stromkie-Złomaniec, 
dietetyk kliniczny, 

„Z kaloriami na pieńku”

Źródło: Krajowy Związek Grup Producentów Owo-
ców i Warzyw  / PAP

Sfinansowano ze środków Fundusz Promocji Owo-
ców i Warzyw w ramach projektu „CORE TEAM - pro-
mocja konsumpcji owoców i warzyw i forum ws-
półpracy sektora, II edycja”. Projekt realizowany jest 
przez agencję strategiczną INSPIRE smarter bran-
ding, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.
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BIOGRAM
Monika Stromkie-Złomaniec 

dietetyk kliniczny, ekspert programów i projektów poprawiających nawyki ży-
wieniowe Polaków. Autorka wielu artykułów z zakresu zdrowego odżywiania, 
współautorka książek. Prowadzi poradnię dietetyczną „Z kaloriami na pieńku”. 
Uczy jak jeść zdrowo, sezonowo, smacznie i jak docenić rolę warzyw i owoców..
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FUNDACJA ORŁY SPORTU
UCZY JAK WYJŚĆ

Z OPRESJI!
W całej Polsce startują zajęcia z samoobrony. W tym roku projekt 
Obrona nie tylko na Orliku 2022, organizowany przez Fundację Orły 
Sportu, odbędzie się w 40 lokalizacjach. W wielu miejscach zajęcia już 
wystartowały, ale lista uczestników jest wciąż otwarta.

WOMAN VIBE MAGAZINE

W ostatnich latach często wraca aspekt przemocy 
domowej oraz zagrożeń, których ofiarami w znaczą-
cej większości są kobiety. Wiele organizacji zwraca 
uwagę, że w przypadku kobiet różne formy przemo-
cy są wyrazem nierówności płci. Siła fizyczna, ale też 
wiele aspektów psychologicznych, społecznych czy 
ekonomicznych sprawia, że to kobiety są najczęst-
szymi poszkodowanymi. Co najbardziej niepokoją-
ce, stereotypy płciowe mogą przyczyniać się także 
do racjonalizacji, a tym samym – usprawiedliwiania 
przemocy. Polska jest zobowiązana do podjęcia 
środków promujących zmianę społecznych i kultu-
rowych wzorców zachowań w celu wyeliminowania 
uprzedzeń bazujących na stereotypach płci. Ważne 
jest przygotowanie rozwiązań, które przede wszyst-
kim pozwolą uniknąć przemocy zanim dojdzie do 
jej aktu. Dostrzegając te problemy wiele organizacji 
działa na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i świa-
domości społecznej.

Po sukcesie zeszłorocznego projektu Obrona nie 
tylko na Orliku i świetnym przyjęciu zarówno przez 
uczestniczki jak i instruktorów, Fundacja Orły Spor-
tu wróciła z projektem w odświeżonej wersji. Tym 
razem organizacja przygotowała różnorodne aktyw-
ności mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeń-
stwa i uniknięcia potencjalnego zagrożenia. 

W każdej lokalizacji odbędą się zajęcia teoretyczne 
i praktyczne z zakresu samoobrony i psychologii.

„Przede wszystkim zależy nam na uświadomieniu 
uczestniczkom zajęć jak uniknąć sytuacji zagroże-
nia i jak reagować na pierwsze sygnały, gdy to za-
grożenie się pojawia – mówi prezes Fundacji Orły 
Sportu Rafał Wosik. – W tym celu przewidujemy 
spotkanie z psychologiem, który opowie o tym, jak 
nie stać się ofiarą, jak stawiać granice i jak zdobyć 
pewność siebie by wyzbyć się syndromu ofiary”.

W ramach zajęć zostanie też przeprowadzony 
warsztat pozytywnego myślenia i uwalniania emocji 
oraz nauka panowania nad stresem i strachem. Tre-
nerzy mają za zadanie przygotowanie uczestniczek 
poprzez rozgrzewkę ogólnorozwojową oraz popra-
wę ogólnej formy fizycznej. Kluczowym elementem 
treningu będzie omówienie aspektów zagrożenia 
i technik samoobrony, w tym m.in. nauka reakcji 
w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, nauka po-
staw podczas ataku oraz technik atakowania, nauka 
uwalnia się z chwytów w rożnych kombinacjach, 
ćwiczenia z przyrządami (tarcze, rękawice, pałki), 
wprowadzenie do obrony przez atakiem z użyciem 
przyrządów takich jak nóż czy pistolet. Na zajęciach 
pojawi się też policjant, który omówi aspekt bezpie-
czeństwa i skutecznego przeciwdziałania przemocy 
przygotowany przez służby mundurowe. Uczestni-
cy uczuleni zostaną również na aspekt cyberprze-
mocy, toksyczności działań online i temat różnych 
form molestowania w internecie, które nasiliły się 
podczas pandemii.
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Fundacja przygotowała też panel historyczno-patriotycz-
ny, w ramach którego, uczestnicy zajęć będą poznawać 
wydarzenia i postacie, głównie kobiet, które swoją boha-
terską postawą i życiem stanowią wzorce dla kolejnych 
pokoleń.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

Więcej o zajęciach Obrona nie tylko na Orliku 2022 można 
znaleźć na stronie Fundacji Orły Sportu www.orlysportu.
pl, profilu społecznościowym Facebook oraz u lokalnych 
animatorów sportu na wybranych orlikach.

Projekt jest dofinansowany ze środków, których dyspo-
nentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Źródło informacji I zdjęć: 
Fundacja Orły Sportu/PAP

WOMAN VIBE MAGAZINE
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TANECZNE I FITNESSOWE 
EVENTY TEGO 
LATA! 
NAJLEPSZE 
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ZADBA O TWOJĄ
METAMORFOZĘ

NA LATA!
 Kiedy? 27-30.10.2022 r.

Gdzie? Europejskie Centrum Budo – Dojo Stara Wieś 

Dla kogo jest weekendowy obóz fitness?
- pełnoletnich kobiet i mężczyzn w każdym wieku

- osób o różnym poziomie zaawansowania w treningu: początkującym, 
średnio zaawansowanym i zaawansowanym

- osób, które chcą rozpocząć przygodę z treningiem 
i zaczerpnąć ogromu motywacji

- osób aktywnych fizycznie, które szukają nowych atrakcji 
i doświadczeń w treningu

Co Cię czeka na obozie fitnessowym?
- Totalnie nowe zajęcia fitness do wyboru o różnych 

poziomach zaawansowania!
- Niezwykły krajobraz pól i lasów Dojo odda Ci spokój i poczucie 

harmonii, a to wszystko w japońskim stylu.
- Piękne miejsce, smaczne jedzenie, sztuczne jezioro oraz 

sportowa infrastruktura.

W prezencie sportowy TOP 
#robięformęnalata w oryginalnym i modnym wzorze.

ZAREZERWUJ MIEJSCE 
 www.formanalata.pl/oboz-forma-na-lata

Już w październiku zapraszamy Was na ostatni w tym roku 
NAJLEPSZY Obóz Fitness dla dorosłych - Wyjazd na Metamorfozę 

DOMINIKA 
WAKSMUNDZKA

WOMAN VIBE MAGAZINE
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ZUMBA 
BIRTHDAY PARTY

EMILII  
FURMAN

Zapraszamy na ZUMBA BIRTHDAY Party Emilii Furman 
w prestiżowym LoftoDance, które poprowadzą instruktorzy 

z całej Polski: 

Magda Pawińska (Warszawa), Aneta Woźnicka-Łada (Warszawa), 
Szymon Głodny (Gliwice), Dariusz Selwa (Gliwice), Adam Możdżer 
(Łódź), Maciej Sarnat (Kielce), Ewa Janisz (Nowy Sącz), Patrycja Tara-
siuk (Kraków), Katarzyna Kozdęba (Kraków), Anna Grzybowska (Kra-

ków), Wiola Woźniak Skała (Kraków), Hanna Piechowska (Kraków)!

DATA: 21 SIERPNIA 2022 16:00 - 19:30
3h ZUMBA + niespodzianka!

KOSZT:  50 zł/os. do końca lipca lub 60 zł/os. od 1 sierpnia. 
 W dniu imprezy cena biletu: 70 zł/os.

BILETY DOSTĘPNE: na stronie LOFToDANCE, 
u instruktorów prowadzących oraz po kontakcie mailowym: 

zumba.krakow@wp.pl
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W LOFTODANCE RAŚ I JANKOWSKA

SZYKUJĄ EPICKIE
URODZINY!

SETKI eventów, TYSIĄCE kursantów, DZIESIĄTKI wyjazdów, 
KILKANAŚCIE festiwali, TRZY miasta, PIĘĆ lokalizacji, DZIE-
SIĄTKI topowych gwiazd z całego świata… Aktualnie 7 sal 
tanecznych, ponad 40 instruktorów i ponad 100h regular-

nych zajęć tygodniowo… This is LOFToDANCE.

Obchodzimy w tym roku 10 lat! I szykujemy z tego powodu grubą bibę. 
Na której musisz być! Będzie znany DJ i znane gwiazdy Będą goście 
specjalni z całej Polski. Bądź i Ty! Zapraszamy! Wklikujcie się, rezerwuj-

cie czas i śledźcie najnowsze niusy! Będzie EPICKO!

ARTYŚCI:
Simone y Danila (Italy) - PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!!!

Daniel i Monika
Łukasz i Ewa
Otko i Mery

DJ York (Venezuela/Germany) - pierwszy raz w Krakowie!!!
DJ Gregory Winiarek

DJ Sensual EXperience (Damian)
DJ Szosti

PROGRAM:
Minimum 8h zajęć z zagranicznymi i polskimi gwiazdami, minimum 
dwie epickie imprezy z plejadą DJ-ów oraz mnóstwem gości specjal-
nych, socjale w plenerze, pokazy, niespodzianki i wiele wiele więcej!

CENNIK FULLPASS:
260 zł - do 31.07 / 280 zł - do 15.08 / 300 zł - do 31.08

320 zł - do 15.09 / 350 zł - w dniu wydarzenia

ZAPISY:
www.sklep.loftodance.pl

Zaczynamy odliczanie!
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Taneczny event w brazylijskim stylu! Ponownie czeka nas aż dwa 
dni warsztatów Samby No Pé! Tym razem z jedną z najbardziej 
metodycznych nauczycielek technik Samby, która już w sierpniu 
odwiedzi nas w Krakowie! A jest nią Couch de Samba - założycielka 
programu Samba Fitness - Mayara Santos! Prosto z Brazylii! 

Kiedy: 15-16.08.2022 (PON-WT)
Gdzie: Obsession, św. Filipa 25 

Zajęcia poprowadzą:
Mayara Santos - Samba Coach, założycielka Samba Fitness 

(São Paulo / Rio de Janeiro) @mayarasants
Iuli Carolina - Rainha do Carnaval Paulínia (São Paulo) @sbdcomiuli 
Julia Zawistowicz - Passista G.R.E.S.E. Império da Tijuca @zavistula

JULIA ZAWISTOWICZ

BRAZIL DAY 
VOL. 4

WOMAN VIBE MAGAZINE

Już 19 lipca startuje nowy wakacyjny kurs Samby Brazylijskiej 
w krakowskiej szkole tańca: „Kontakt - Przestrzeń Ruchu, Tańca                                       
i Muzyki”. 

Czeka nas cykl trzynastu 1,5 godzinnych zajęć:
WTORKI 18:00 - 19:30 (sala biała)

ŚRODY 18:00 - 19:30 (sala niebieska)
 

Zajęcia poprowadzi Julia Zawistowicz 
- Passista G.R.E.S.E. Império da Tijuca

JULIA ZAWISTOWICZ

WAKACYJNY KURS 
SAMBY W KONTAKCIE
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31.07.2022 NIEDZIELA
OSiR OCHOTA, BOISKO (zadaszone) ROKOSOWSKA 10
Kolejny event! Kolejne zumbowe wydarzenie LET’S DANCE!
3 godz. maraton na świeżym powietrzu.

PREZENTERZY ZIN
Claudiu Gutu - Romania

Damian Jabłoński
Anna Dymitrasz
Ewa Niemyjska

Marta Drozd Paszewska

ANNA DYMITRASZ - LET`S DANCE

ZUMBA MARATON 
 Z CLAUDIU GUTU

WOMAN VIBE MAGAZINE

Zapraszam serdecznie na event z ALINA DUMA
- ZUMBA® NEXT RISING PRESENTER 2019 WINNER
- Zumba® Presenter
- ZIN 95 Presenter
- ZIN™ Convention Presenter in 2019 and 2022 - Alina przyjeżdża 
do nas prosto z konwencji w Orlando, gdzie będzie prowadziła 
warsztaty taneczne oraz liczne master class’y.
 
Gościem specjalnym tego wydarzenia będzie również JUSTYNA 
MIKOŁAJCZYK, Zumba® Jammer z Irlandii. Informacji o Jam 
Session wkrótce udzielą Justyna oraz Natalia Wieczorek (host).

ANNA DYMITRASZ - LET`S DANCE

ZUMBA MARATON 
Z ALINA DUMA
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15 MARATON CHARYTATYWNY
ZUMBA FITNESS W BIELSKU-BIAŁEJ
ZATAŃCZĄ DLA POLI
NADII I BIELSKICH

AMAZONEK
Przed nami, aż 4 godzinny Maraton Zumby wśród wybitnie uzdolnionych 

instruktorów tańca! Po raz pietnasty organizatorką eventu jest Irena Awie-
ruszko-Ptaszkiewicz, która połączyła siły z Fundacją Siła Nadziei oraz 

Bielsko Bialskim Ośrodekiem Sportu i Rekreacji

Podopiecznymi akcji są cudowne Bielskie Amazonki, 2,5 letnia Pola Kocurek 
-wyjątkowa dziewczynka, która ma trisomię chromosomu 1 - lekarze nie znają po-
dobnego przypadku medycznego w Polsce, ma też skomplikowane zwichnięcie 
biodra, więc potrzebuje pilnej specjalistycznej operacji u dr. Paleya oraz 14 letnia 

Nadia Paradecka z ciężką postępującą chorobą genetyczną Zespół Retta.

Instruktorzy Zumba Fitness: 
Ágnes Fajgl Závodská, Tomáš Fajgl, Zlatka Alföldiová, Michał Kurpet, Marcin Sta-
siński, Mateusz Szafrański, Irena Awieruszko - Ptaszkiewicz, Czesław Ptaszkiewicz, 
Paweł Gorzelak, Joanna Dudkiewicz, Patrycja Porczyńska, Kamila Kwandrans, Ewe-
lina Wychowaniec, Paweł Błaszkiewicz, Marta Jelonek, Karina Żak, Marta Herszel, 
Barbara Paszek, Tomasz Matula, Gabriela Bryndza, Barbara Marchelek, Agnieszka 
Młocek, Barbara Pilch, Renata Łuszkiewicz, Joanna Wiktor, Monika Giza, Dominik 

Cholewka, Natalia Cypcer, Gosia Surlas, Anna Matuła.

DATA: 31 lipca 2022 od 15.00 do 19.00
MIEJSCE: Hala Widowiskowo-Sportowa w Bielsku-Białej, ul Karbowa 26

WOMAN VIBE MAGAZINE
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BABSKIE WYJAZDY
WIEDZĄ JAK 

ZADBAĆ O BABSKIE 
SZCZĘŚCIE!

Marzy Ci się wyjazd w Babskim gronie? Taki, na którym naładu-
jesz akumulatory kobiecą energią, od śmiechu będziesz mieć 
zakwasy, tańczyć do upadłego, przebierać się, warsztatować                    
i integrować. Jeśli TAK to BABSKI WYJAZD - DANCE EDITION 

jest dla Ciebie! 

KADRA:
Jonal Escobar Paez

Anita Hofman
Jacek Jaco Pachnowski

Anna Janik
Gosia Kasińska

Aneta Woźnicka-Łada
Foto: Anna Starkey Photography

CO, JAK I GDZIE:
DATA: 30.09-2.10.2022

MIEJSCE: Mazury, Węgorzewo
CENA: 767zł

Cena zawiera: nocleg w pięknych pokojach 2-3 osobowych 
o bardzo dobrym standardzie (są dostępne także 3 apartamen-

ty dwupoziomowe 5-7 osobowe dla zorganizowanych ekip) 
w całorocznym hotelu tuż nad jeziorem; pełne wyżywienie 

(śniadanie, obiad, kolacja i prowiant na ognisko); ognisko z gi-
tarą i wspólnym śpiewem dla chętnych; udział we wszystkich 

zajęciach wg. grafiku gry i zabawy integracyjne; strzelanie 
z łuku i wiatrówki; atrakcje ośrodka; imprezy wieczorne i tema-

tyczne; fotorelacja z wydarzenia. 

ZAPISY: kontakt@babskiewyjazdy.pl
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Nadchodzi bardzo ważna data, 
więc rezerwujcie sobie termin w kalendarzu

Forum Tańca ma 3 URODZINY!

Już 3 lata razem tańczymy, uczymy się, bawimy i imprezujemy
Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zaproponowali wam z tej 
okazji czegoś specjalnego... Szykujcie się na potężne 3 dni świę-

towania! Ale to nie będzie zwykłe świętowanie...

Wskakujcie w kolorowe ciuchy, obsypcie się kwiatami i zróbmy 
wspólnie lepszą wersję amerykańskiego festiwalu Coachella!

Ma być boho, ma być zielono, ma być kwiatowo, a przede wszyst-
kim ma być WESOŁO!

Urodzinowy weekend rozpoczniemy w piątek 5 sierpnia huczną 
imprezą bachatowo-salsową!

W sobotnie i niedzielne popołudnie czekają na was wyjątkowe 
zajęcia z salsy i bachaty - dla każdego coś dobrego!

Po zajęciach bawimy się w plenerze, a sobotnia noc znowu na-
leży do miłośników latynoskich rytmów!

Oczywiście podczas całego weekendu czeka na was szereg 
atrakcji, widowiskowe pokazy, konkursy z atrakcyjnymi nagro-

dami, a wszystko to w festiwalowym stylu! 

Szczegóły i grafik zajęć poznacie już niebawem, a tymczasem 
klikajcie ,,wezmę udział’’ w wydarzeniu, zapraszajcie znajomych 

i świętujemy razem w pierwszy weekend sierpnia! 

Do zatańczenia! 
#botanieclaczy

W FORUM TAŃCA
IMPREZY URODZINOWE 

ZATAŃCZĄ W STYLU 
COACHELLA!
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BABSKIE WYJAZDY  
NA WAKACJACH

GDY ANETA WOŹNICKA-ŁADA I ANNA 
STARKEY - EKSPERTKI OD BABSKIEGO 
SZCZĘŚCIA ORGANIZUJĄ BABSKIE WYJAZ-
DY WTEDY W REDAKCJI WVM PANUJE 
OGROMNE PODEKSCYTOWANIE NA MYŚL 
O TYM JAKĄ TYM RAZEM OTRZYMAMY 
FOTORELACJĘ Z OSTATNIEJ WYPRAWY! 
SZCZEGÓLNIE, ŻE OBIE ZAŁOŻYCIELKI NA 
NOWO DEFINIUJĄ CZYM SĄ NAJLEPSZE 
PROKOBIECE  EVENTY PODRÓŻNICZE!

WOMAN VIBE MAGAZINE
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DOLACZ DO WVM AGENCY 
& BUSINESS CLUB

FB/GROUPS/WVMAGANCYANDBUSINESSCLUB

- ,


