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redaktor naczelna z zespołem 

Zapraszamy na naszą stronę mojaharmoniazycia.pl

Drodzy Czytelnicy,
Mieszkańcy naszej strefy klimatycznej 
dzielą się na takich, którzy z  żalem 
żegnają lato i  z  rezygnacją wchodzą 
w jesienne miesiące kojarzące im się 
wyłącznie z szarością, zimnem i wilgo-
cią. Są też i  tacy, którzy zmęczeni 
latem, kochają kolory jesieni, a deszcz 
i wiatr nie są dla nich powodem obni-
żenia nastroju. Tym drugim tylko 
pozazdrościć, bo większość z  nas 
otrząsa się na myśl o ponurym listopa-
dzie. Jednak jak mawia klasyk: ,,taki 
mamy klimat” i trzeba to jakoś przejść. 
Jak co roku zresztą. Pogody nie zmienimy, ale jest wiele sposobów na to, by 
zadbać o nasz stan ducha i ciała w dni, kiedy słońca jest coraz mniej i często 
człowiek nie ma ochoty nawet wyjść z domu. 

W najnowszym wydaniu Mojej Harmonii Życia znajdziecie kilka przydatnych 
i prostych sposobów na to, by nie dać się jesiennym smutkom. Odpowiednie 
odżywianie, ruch, aromaterapia, sauna, ciekawe zajęcia – pomogą przekuć sza-
rzyznę listopada w ciepły i przyjemny nastrój i dobre samopoczucie. 

Wiele osób ma własne sposoby na jesienną chandrę, więc zapytaliśmy o te 
sposoby ekspertów, a także poprosiliśmy naszych Czytelników, by podzielili się 
swoimi doświadczeniami. 

Redagując wydanie, dobraliśmy tematy tak, by cały październikowo-listopa-
dowy numer miał pozytywny przekaz, od przepisu na szczęście Renaty Rybac-
kiej, przez rozprawienie się z negatywnymi myślami Piotra Michonia, po sposób 
na pokonanie kryzysów Agaty Komorowskiej. Bo wszystko mamy w głowie i bez 
pozytywnego nastawienia nic w życiu nam się nie uda. 

Grunt to pozytywne myślenie! Ostatnio nie mam czasu pójść do fitness klu-
bu, ale żeby nie mieć poczucia winy, że nie dbam o sylwetkę, zaczęłam codzien-
ne czynności przeliczać na kalorie. I tak trening pod nazwą: godzina robienia 
zakupów – 161 kcal, sprzątanie – 245 kcal, gotowanie – 105 kcal. Żeby było bar-
dziej feministycznie: koszenie trawnika – 305 kcal, mycie samochodu – 308 kcal. 

A wieczorem świeca zapachowa i  herbata z  malinami, imbirem, cytryną 
i miodem. W żadnej innej porze roku nie smakuje tak bardzo, jak w listopadowy 
wieczór. 
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Jesienna chandra 
– jak sobie z nią radzić

Tekst: Julianna Staniewska, Daria Olzacka

Wiele osób, wraz z nadejściem chłodniejszych dni czuje, jak-
by miało zapaść w sen zimowy. Eksperci potwierdzają, że nie 
jest to subiektywne odczucie. Wpływ na obniżenie nastroju 
i życiowego entuzjazmu wynika z kilku elementów: – Niedo-
bór światła słonecznego powoduje zaburzenie pracy natural-
nego zegara biologicznego oraz zakłócenia rytmu snu i czu-
wania. Wraz z  deszczową aurą, w  organizmie obniża się 
poziom serotoniny, która jest odpowiedzialna za dobry 
nastrój. Natomiast zwiększa się ilość melatoniny, która spra-
wia, że pacjenci czują się senni – informuje lek. Katarzyna 
Zydek-Świć, lekarz rodzinny.
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Obniżony nastrój i brak sił – znasz to?
Gdy oprócz obniżenia nastroju i większej sen-
ności dochodzi jeszcze zmęczenie, warto przyj-
rzeć się swojemu organizmowi. Być może 
dopadł go TATT, czyli zespół chronicznego 
zmęczenia. TATT jest uznawane za chorobę 
cywilizacyjną, spowodowaną powszechnie 
panującym stylem życia. To zespół objawów, 
w którym oprócz ciągłego uczucia zmęczenia 
występują zaburzenia całego organizmu. Naj-
częściej dotyka kobiet w wieku 30-55 lat. Stres, 
niedobór snu, zaburzenia rytmu dobowego, 
emisja światła niebieskiego przed snem, nie-
wietrzenie sypialni – to główne przyczyny wystę-
powania TATT. Chroniczne zmęczenie wzmaga-
ją także używki (alkohol, nikotyna, kofeina, nar-
kotyki), a  także brak aktywności fizycznej, 
nieprawidłowa dieta i otyłość. – Przyczyną ciągłego zmęczenia może być 
niehigieniczny tryb życia. Można go oczywiście zminimalizować, wprowa-
dzając zdrowe nawyki w codziennym życiu. Aktywność fizyczna i dostarcza-
nie organizmowi składników odżywczych jest możliwe także jesienią i zimą, 
nie tylko wtedy, gdy jest ciepło – przekonuje dr K. Zydek-Świć.

Rusz się z kanapy!
Choć wizja maratonów serialowych pod kocem przez całą jesień jest kuszą-
ca, to eksperci radzą, by nie rezygnować z ruchu. – Jeśli pogoda i  jakość 
powietrza na to pozwalają, wybierajmy aktywność na zewnątrz. Nie musi to 
być nic intensywnego – znakomicie sprawdzi się np. spacer z kijkami. Gdy 
za oknem aura jest typowo jesienna, poćwiczmy w domu. Dziś, gdy tak 
popularne są ćwiczenia z ciężarem własnego ciała, naprawdę nie potrzebu-
jemy żadnego sprzętu. Filmów jak ćwiczyć jest sporo w sieci. Można też 
oczywiście wybrać się do siłowni – zachęca lekarka rodzinna.

Dobra forma jesienią i  zimą to nie tylko sposób na walkę z chandrą 
i zmęczeniem, ale także na poprawę odporności!

Katarzyna Zydek-Świć,  
lekarz rodzinny
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Co jeść, by czuć się dobrze?
Wpływ na odporność ma także dieta. Szczególnie jesienią warto zwrócić 
uwagę na to, co ląduje na talerzach. Należy dostarczać organizmowi wita-
miny E, A B  i C oraz składniki mineralne, takie jak selen i cynk. Źródłem 
pożądanych substancji są oleje roślinne, pełnoziarniste wyroby zbożowe, 
tran, orzechy, warzywa czy rośliny strączkowe. W diecie powinny znaleźć się 
także antyoksydanty i polifenole – to składniki odżywcze, które chronią nasz 
organizm przed działaniem wolnych rodników, są także podstawowymi 
produktami w diecie przeciwzapalnej i przeciwnowotworowej. Znajdziemy 
je przede wszystkim w papryce, marchewce, borówkach, czarnych jago-
dach, szpinaku, jarmużu czy w pestkach dyni.

Odkryciem łódzkich naukowców z Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu 
Medycznego jest cząsteczka 1-MNA, która wspiera prawidłowe funkcjono-
wanie błon śluzowych, chroniących nasz organizm przed atakami bakterii 
i wirusów oraz posiada właściwości przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. 
Jest to cząsteczka endogenna, czyli występująca naturalnie w organizmie 
człowieka. Nazywamy ją metabolitem witaminy B3, ponieważ powstaje na 
drodze przekształcania tej witaminy przez nasz organizm w niacynę. 60% 
niacyny przekształca się w 1-MNA. Jednak samo spożycie witaminy B3 nie 
zapewni właściwego poziomu endogennego 1-MNA. Co prawda, występu-
je ona naturze – m.in. w algach wakame i zielonej herbacie, ale by przyjąć 
zalecaną dzienną dawkę, czyli 58 mg MNA, należałoby konsumować 
codziennie ok. 1,8 kg alg wakame lub 2 kg liści zielonej herbaty. Jest to 
mało realna dieta, dlatego w naszej szerokości geograficznej – pozostaje 
suplementacja.

Warto pamiętać, że podstawą diety powinny być warzywa – mimo że 
szczyt sezonu jest już za nami, to nadal na targach i w sklepach mnóstwo 



jest jesiennych warzyw: bogate w beta karoten dynie, buraki, które dzięki 
zawartości witaminy B1, wpływają pozytywnie na działanie układu krwiono-
śnego, mięśniowego oraz na poprawę pamięci, a także papryka, pomido-
ry, bakłażany – bogate źródło witamin A, C i E, wapnia, magnezu i potasu.

Wasze sposoby na jesienną chandrę 
Mało kto ma możliwość, by po prostu spakować się i wyjechać do innej strefy klima-
tycznej, by uniknąć pogorszenia nastroju spowodowanego zimnem i szarością. Każdy 
z nas jednak próbuje radzić sobie z jesienną chandrą na swój sposób. Co więcej – są 
też tacy, dla których po lecie, chłodna jesień bywa niezwykle inspirująca. Do naszej 
sondy zaprosiliśmy ekspertów: 

Joanna Janowicz, nauczyciel Vedic Art 1 i 2 stopnia:
– Biorę czyste płótno i patrzę. I coś zaczynam czuć. Miłość. 
Poczucie bezpieczeństwa. Spełnienie. Wtedy biorę farby 
i pędzle. Moja dusza już wiedziała, co będzie na płótnie. 
Na jesienne smutki (oraz radość) polecam malowanie intu-
icyjne i Vedic Art. 

Anna Muchnicka, Coach Action Learning i trener bizneso-
wy, nauczyciel technik Wschodu:
– Nie mam jesiennej chandry. Mam zmiany nastroju, ener-
gii, bo jestem kobietą. Różne emocje, fale, przypływy, to 
kobiece cykle. Dążenie do stabilności jest energią męską 
i wpędzaniem kobiety w poczucie winy, zabieraniem jej 
mocy. Kobieto, jak masz chandrę, to utul się, spotkaj ze 

sobą, zadbaj o siebie, przytul do serca, zadaj sobie pytanie, co woła, jaka 
część Ciebie woła o usłyszenie. Czasem jak nie boli, to można iść na znie-
czuleniu i nie usłyszeć wewnętrznego głosu. Chandra to twoja intuicja. 

Voca Ilnicka, przewodniczka po kobiecej seksualności, 
waginistka, feministka:
– Pozwalam smutkom się wysnuć. Często puszczam muzy-
kę i śpiewam. Najpierw smutne, łamiące serce piosenki, 
a jak już się przy nich wypłaczę, wysmucę, to coraz pogod-
niejsze. Po godzinie śpiewania jestem jak nowo narodzo-
na. Czasem idę na spacer, popływać, potańczyć albo zoba-
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czyć się z dobrymi ludźmi. Masaż na cztery albo nawet i osiem rąk sprawia, 
że błogość skutecznie przegania smutki.

I Czytelników: 
Monika Kuklasińska
– Zachwyć się bogactwem złotoczerwonych kolorów, nalej sobie herbaty 
z imbirem i weź na kolana kota.

Karolina Smektala
– Mój sposób to oczywiście cytrusowe olejki eteryczne, które poprawiają 
nastrój i przenoszą zapachem do ciepłych, słonecznych miejsc, do tego 
kubek gorącego prawdziwego kakao, kocyk i dobra książka albo dziennik, 
w którym zapisuję afirmacje, za co jestem wdzięczna, aby dostrzegać pozy-
tywy, tworzę plany i marzenia. Jesień to na to idealny czas.

Katarzyna Wiśniewska
– Jesienią – niezależnie od pogody – humor poprawiają mi wyprawy do lasu 
z moim psem. Uwielbiam, kiedy nieco zmarznięci wracamy do domu i przy-
rządzam wtedy gorącą herbatę z malinami i rozmarynem. 

Piotr Nowak
– Jesień to świetny czas na wyjścia do kina i teatru, na które latem szkoda mi 
pięknej pogody. Żaden ekran telewizyjny nie zastąpi seansu w kinie lub 
spotkania na żywo z aktorami.

Elżbieta Jasienicz
– Rower i jeszcze raz rower! Na każdą pogodę! Nie tylko dobrze wpływa na 
zdrowie, ale też powoduje, że w moim organizmie uwalniają się endorfiny. 

Joanna Walkowiak
– Na długie, jesienne wieczory najlepsza jest aromatyczna herbata, ciepły 
kocyk i książka oraz płomień i zapach świecy. Wtedy nie straszne mi zimno 
i plucha za oknem. 

Sławomir Nowakowski
– W długie jesienne wieczory spotykamy się z przyjaciółmi i gramy w plan-
szówki. Co tydzień u kogoś innego. Czasem – jak mamy ochotę – coś razem 
gotujemy. Jest mnóstwo śmiechu i zabawy. 

9



Zapach leczy 
i poprawia nastrój

Jesienią, gdy dni stają się krótsze, a przez większą część doby 
jest ciemno, często dopada nas gorszy nastrój. Na dodatek za 
oknem jest zimno, szaro i przygnębiająco. Nic dziwnego, że 
takie otoczenie nie wpływa pozytywnie na nasze samopoczu-
cie, a nawet może przyczyniać się do stanów depresyjnych. 
Tutaj z pomocą może przyjść aromaterapia, wykorzystująca 
lecznicze działanie olejków eterycznych. 

Otrzymuje się je z różnych części roślin w procesie destylacji, a ich działanie 
opiera się na wpływie na układ limbiczny mózgu (poprzez węch) oraz na 
typowym działaniu farmakologicznym.

Rola węchu w życiu człowieka od zarania dziejów jest nie do przecenie-
nia. Wcześniej węch ostrzegał nas przed niebezpieczeństwem, a do dziś 
wpływa na nasze zachowanie, samopoczucie, a nawet decyzje zakupowe 
(dlatego pieczywo w marketach zawsze ustawiane jest blisko wejścia, by 
pobudzić zapachem nasze kubki smakowe). Specjaliści uważają, że aroma-
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terapia doskonale nadaje się do pomocniczego wykorzystania w stanach 
obniżonego nastroju. Większość olejków eterycznych ma szeroki zakres 
działania – niektóre są jednak bardzo skuteczne właśnie w oddziaływaniu 
na nastrój. Dzięki zapachom możemy nie tylko pozytywnie oddziaływać na 
mózg, ale przywołać obrazy ze słonecznych wakacji, kwietnej łąki i nastroju 
świąt. Na dodatek z dobrodziejstw olejków eterycznych możesz korzystać 
we własnym domu. Profesjonalni aromaterapeuci w swojej pracy wykorzy-
stują takie techniki, jak inhalacje, masaże, okłady, kąpiele i natryski, ale we 
własnym zakresie możemy olejki wykorzystać w bardzo prosty sposób np. 
wlewając kilka kropli do kąpieli, skrapiając poduszkę, podgrzewając olejek 
w kominku zapachowym (można kupić za kilka złotych) lub w dyfuzorze do 
aromaterapii (to już nieco większa inwestycja od 20 do 150 zł). 

Kupując olejek eteryczny, koniecznie trzeba zwrócić uwagę na jego skład. 
Powinien zawierać tylko naturalne składniki i nie zawierać żadnych sztucznych 
dodatków czy utrwalaczy. Tylko w 100 proc. naturalne olejki będą działać sku-
tecznie. Większość olejków eterycznych ma więcej niż jedno zastosowanie – 
ich działania są wielorakie. Na poprawę samopoczucia, obniżony nastrój, 
przemęczenie czy kłopoty ze snem polecane są szczególnie niektóre zapachy.

Olejek lawendowy – pomaga się zrelaksować. Jego zapach działa uspoka-
jająco, a także łagodzi ogólne napięcie nerwowe i rozdrażnienie, co prze-
kłada się oczywiście na poprawę jakości naszego snu.

Olejek różany – jak lawendowy świetnie relaksuje, jest pomocny przy ata-
kach paniki i wpływa pozytywnie na nasz nastrój. Pozyskuje się go poprzez 
destylację płatków określonych odmian róży, dlatego też jest dosyć drogi, 
jednak w trosce o nasze samopoczucie powinniśmy pozwolić sobie na jego 
zakup. Z pewnością wystarczy na bardzo długi czas, ponieważ nie używa się 
go w zbyt dużych ilościach, a jego działanie jest po prostu nieocenione.

Olejek geraniowy – otrzymywany jest z kwiatów odpowiedniego rodzaju 
pelargonii, jednak charakteryzuje go zapach podobny do kwiatów róży. 
Olejek geraniowy pomaga załagodzić negatywne emocje, działa antyde-
presyjnie i  poprawia nastrój. Oprócz tego pomaga wzmocnić psychikę 
i zapewnia spokojny sen.

Olejek paczulowy – ma przepiękny drzewno-korzenny zapach, który wyka-
zuje właściwości odprężające. Nie tylko wspomaga łagodzenie niepokoju, 
ale również pobudza kreatywność i wzmacnia pewność siebie.
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Olejek ylang ylang – wpływa korzystnie nie tylko na stan naszego ducha, 
ale również na nasz wygląd zewnętrzny. W jego składzie możemy znaleźć 
wiele cennych substancji aktywnych, które wykazują działanie relaksujące. 
Dzięki temu olejkowi eterycznemu możemy pokonać napięcie i stres. 

Olejek bergamotowy – wykazuje działanie relaksujące, dlatego też spraw-
dza się idealnie w  stanach przemęczenia i  stresu. Wspomaga ponadto 
leczenie depresji i wzmacnia pracę naszego układu nerwowego.

Olejek miętowy – pomaga zredukować zmęczenie psychiczne, a  także 
zmniejsza zaburzenia nerwowe. Wykazuje ponadto właściwości energety-
zujące, dzięki czemu pomaga kontrolować stres.

Olejek jaśminowy – wdychanie tego olejku pomaga się uspokoić, zrelaksować 
i rozluźnić. Poprawia on ponadto nastrój, a także pomaga zredukować stres. 

Olejek neroli – ma przyjemnie słodki i cytrusowy zapach, który działa koją-
co na nasze nerwy, pomaga się uspokoić, a także zrelaksować po ciężkim 
dniu spędzonym w pracy. Otrzymuje się go z kwiatów pomarańczy metodą 
destylacji z parą wodną, a w starożytnym Egipcie stosowano go, aby leczyć 
swoje ciało, umysł oraz duszę.

Olejki można mieszać, jednak nie jest wskazane, by łączyć więcej niż trzy 
zapachy. 
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Sauna na poprawę
nastroju i zdrowia

Saunowanie sprzyja wypoczynkowi, odprężeniu i regeneracji 
organizmu, pobudza też krążenie, poprawia wygląd i kondy-
cję skóry, odstresuje i łagodzi bóle. 

Dobroczynne działanie ciepła jest znane od zarania dziejów, a  kąpiele 
cieplne były cenione w różnych kulturach. Saunowanie najbardziej kojarzo-
ne jest z Finlandią. Rytuały saunowe na stałe wpisały się w skandynawską 
i rosyjską tradycję, były też dobrze rozwinięte wśród Słowian. Z łaźni na co 
dzień korzystali starożytni Grecy i Rzymianie, a Arabowie mieli swoje ham-
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mamy, które cieszą się popularnością po dziś dzień. Obserwujemy wzrost 
zainteresowania saunowaniem w  naszym kraju, rośnie też świadomość 
zalet regularnego korzystania z sauny. Powstają więc miejsca, w których 
można oddawać się przyjemności saunowania i robić to zgodnie ze sztuką, 
tj. nago, w bawełnianych płótnach lub ręcznikach czy specjalnych sauno-
wych strojach, jak ma to miejsce w kompleksie Łaźni Rzymskich mazowiec-
kiego hotelu Manor House SPA. 

Z seansów saunowych można korzystać tu codziennie, dobierając rodzaj 
sauny i  czas saunowania do swoich preferencji. W  Łaźniach Rzymskich 
Manor House SPA cyklicznie organizowane są także nocne sesje saunowe. 
Najbliższe terminy nocnego saunowania: 19 listopada i 17 grudnia 2022. 

– Późna pora ceremonii i rytuałów saunowych podczas nocnych sean-
sów, oprócz standardowych zalet saunowania, takich jak chociażby reduk-
cja nagromadzonego stresu i zmęczenia, dodaje dreszczyku emocji – mówi 
Dorota Tokarska, Dyrektor Marketingu hotelu i  dodaje: Równocześnie 
obserwujemy, że rośnie znajomość savoir-vivre w saunie. Coraz mniej osób 
szokuje, że nasze Łaźnie Rzymskie są strefą beztekstylną, można korzystać 
z nich nago lub płótnach i strojach z naturalnych tkanin. Dobrze wpisuje się 
to w ideę hotelu bez dzieci, której prekursorem w Polsce był właśnie Manor 
House SPA – już od 2014 r. jesteśmy hotelem przyjaznym dorosłym. 

Relaks w saunie to świetny sposób na odpoczynek po ciężkim dniu. To 
kompleksowe wzmocnienie organizmu i regeneracja, tak potrzebne oso-
bom prowadzącym intensywny tryb życia. Saunowanie odpręża, łagodzi 
bóle różnego pochodzenia i niweluje negatywne skutki stresu, pobudza też 
krążenie, co poprawia wygląd i  kondycję skóry. Co niezwykle ważne, 
wzmacnia również odporność. Ponadto podczas wizyty w saunie przyspie-
sza tętno i metabolizm, co przekłada się na szybsze spalanie kalorii, czyli 
sauna wspomaga również odchudzanie. 

Na kompleks Łaźni Rzymskich Manor House SPA składa się: parowa łaź-
nia rzymska z wonnym zapachem olejków, sauna fińska z aromatycznymi 
zapachami, biosauna o temperaturze 70°C i 40% wilgotności, sauna pod-
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czerwieni z efektem chłodnego żaru, Swim SPA – połączenie basenu pły-
wackiego z przeciwprądami i wanny SPA z hydromasażem, który poprawia 
witalność organizmu, pobudza i dodaje pozytywnej energii oraz pozwala 
na dłużej zachować dobrą kondycję i młodość, kamienna wanna do szyb-
kiego schładzania ciała, lodospad – lodowe kryształy do nacierania ciała po 
gorących kąpielach, grota z natryskami wrażeń z oceanicznymi muszlami 
i szlachetnymi perłami oraz z funkcjami mgły polarnej i deszczu tropikalne-
go, wzbogaconymi zapachowo i kolorystycznie, frigidarium – wypoczywal-
nia i  klimatyczne miejsce spotkań wyposażone w  kamienne ławy, woda 
życia – źródło z pitną wodą Grandera, gejzery inhalacyjno-parowe z mgieł-
ką plazmy, brodzik z zimną wodą i kamykami do masażu stóp oraz pryszni-
ce doznań dla pań i dla panów. Na uwagę zasługuje Strefa Harmonii Czakr 
z podgrzewanymi, kamiennymi leżankami i muzyką solfeżową o specjalnie 
dobranych częstotliwościach i harmonizujących z ludzką naturą wibracjach 
oraz kamienną fontanną, rozprzestrzeniającą się wokół mgiełką plazmy 
i aromaterapią. 

Będąc w Manor House warto oddać się rytuałom zdrowia w niezwykłym 
SPA pod gołym niebem – Witalna Wioska to zespół zewnętrznych saun, oto-
czona przepiękną przyrodą zabytkowego parku i dobrymi siłami natury. 
Osada składa się z 8 drewnianych chat, m.in. z ruską banią i witkami brzozo-
wymi do biczowania, beczką polską z  gorącą wodą i  wywarem z  siana, 
japońską balią z zimną wodą, chatą ziołową, saunami fińską z aromaterapią 
i gwieździstym niebem i świetlną na podczerwień oraz prysznicami wrażeń, 
lodowym wiadrem pod chmurką i ścieżką świetlno – powietrzną.

Kąpiele wodne i saunowe niosą całą gamę korzyści: wzmacniają odpor-
ność, oczyszczają organizm, poprawiają odporność, redukują stres i zmę-
czenie, korzystnie wpływają na wygląd skóry, a nade wszystko poprawiają 
zdrowie, wspaniale wpływają na samopoczucie i przedłużają biologiczną 
witalność. Kto zatem wybiera się do sauny?
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Ashwagandha 
– indyjski żeńszeń

Tekst: Olga Tylińska

Przez wieki byliśmy ograniczeni prawie wyłącznie do korzystania 
z dobroczynnego działania dostępnych, rodzimych ziół. Nielicz-
ne egzotyczne leki roślinne docierały jedynie do wybranych, 
a i tak nie zawsze wraz z nimi przybywała do nas wiedza, jak je 
stosować i  leczenie jakich schorzeń może być wsparte cudzo-
ziemskimi medykamentami. Dziś nasze horyzonty znacznie się 
poszerzyły – w zasięgu są rośliny sprawdzone w lecznictwie kul-
tur oddalonych od nas o tysiące kilometrów. Czerpiemy ze skarb-
ca Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, Ajurwedy, wiedzy Indian 
i tajemnic syberyjskich szamanów. Sięgamy po niewystępujące 
na naszym kontynencie rośliny, które mają nam do zaoferowania 
nowe możliwości. Współczesna nauka też nie zostaje w  tyle, 
potwierdzając często działanie tych substancji roślinnych. Bogac-
two natury ze wszystkich stron świata staje się dostępne. Grze-
chem byłoby nie skorzystać z tych skarbów.

18



Jednym z takich egzotycznych roślinnych środków jest ashwagandha. Pra-
wie każdy już o niej słyszał, ale czy wiemy, jak korzystać z jej działania?

Nazwa ashwagandha nawiązuje do specyficznego zapachu korzeni tej 
rośliny. Jeśli będziecie mieli okazję powąchać kiedyś korzenie „zapachu 
konia” to sprawdźcie, czy rzeczywiście mieli rację ci, którzy nadali jej to mia-
no. W sanskrycie bowiem ashwa oznacza konia, zaś gandha to zapach. To 
właśnie korzenie są najczęściej wykorzystywane w hinduskiej medycynie 
ludowej i to przede wszystkim do Ajurwedy należy sięgnąć, by dowiedzieć 
się, jak wykorzystywano ten gatunek, by służył jako lek, suplement diety 
i adaptogen. Ashwagandhę traktuje się jako środek, który ma zapewnić 
długowieczność. Jest on stosowany jako tonik adaptogenny w celu aktywi-
zacji fizycznej i psychicznej.

Wykorzystywano ją zresztą wszędzie, gdzie rosła naturalnie, także 
w Afryce, gdzie stosowano ją (jako Kuthmithi) do znieczulenia miejscowe-
go, uważano, że liście pozwalają pozbyć się wszy, a z owoców wytwarzano 
nawet mydło. Przede wszystkim jednak przygotowywano z jej korzeni napar 
o działaniu uspokajającym, podając ją nawet dzieciom. 

Ashwagandha nie była jednak tak całkiem nieznana w Europie. Pierwsza 
publikacja dotycząca witanii ukazała się w 1753 roku pod nazwą Physalis 
somnifera Karola Linneusza w Species Plantarum. Także polscy zielarze inte-
resowali się tą rośliną. Opisano ją choćby w 1902 r. w Wiadomościach Far-
maceutycznych, podając, że Afrykańczycy stosują upalone korzenie jako 
środek na ukąszenia żmii, skorpionów, a Kafrowie żują korzeń jako środek 
przeciwko rozwolnieniu. W tym samym źródle możemy się dowiedzieć, że 
Buszmeni przykładają upalony i  sproszkowany korzeń na głowę i  stawy 
w razie bólu tych części ciała. W Polsce nazywano ją śpioszynem, gorliczką 
sennicą, a nawet psinką usypiającą. 

Inne nazwy tej rośliny, w  tym jej oficjalna – witania ospała (Withania 
somnifera), żeńszeń indyjski, śpioszyn lekarski również podpowiadają, 
jakiego działania możemy się spodziewać. Łacińska nazwa gatunku somni-
fera oznacza „wywołujący sen”. Ale nie tylko ma wyciszać stres, ułatwiać 
zasypianie, poprawiać jakość snu, zmniejszać poziom lęku, jednocześnie 
ma ona dodać energii, niezbędnej do codziennego funkcjonowania. Wita-
nii przypisywano też inne, bynajmniej nie związane z „ospałością”, działanie. 
Z korzenia przygotowywano eliksir miłosny, który miał działać stymulująco 
seksualnie. W rytuałach tantrycznych stosowano go, wierząc, że przedłuża 
czas trwania erekcji. Pewne doniesienia wskazują, że ashwagandha może 
poprawić jakość nasienia niepłodnych mężczyzn, a nawet podnieść poziom 
testosteronu. 
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Ten gatunek rośliny z rodziny psianko-
watych (Solanaceae) rośnie w  suchych 
rejonach klimatu tropikalnego oraz subtro-
pikalnego, znają go zatem w Afryce, Azji, 
ale także w południowej Europie na tere-
nie Hiszpanii, Włoch i Grecji. W naturze to 
niewielki, wiecznie zielony krzew o nieco 
wydłużonych, eliptycznych, matowych 
liściach, zielonych kwiatach w  kształcie 
dzwonków, z których powstają pomarań-
czowoczerwone, okrągłe owoce, dlatego 
witanię ospałą nazywano również zimową 
wiśnią. Jednak uwaga – te piękne owoce, 

jak u wielu psiankowatych, uważane są za trujące. Surowcem zielarskim 
przede wszystkim są korzenie, czasem liście. 

Nauka coraz częściej potwierdza wartość tej rośliny w medycynie. Oka-
zało się, że podawanie stężonego ekstraktu z korzenia ashwagandha obni-
żyło w mózgu znacząco poziom tribuliny, czyli białka, uważanego za klinicz-
ny wskaźnik poziomu lęku, ale także zmniejszyło w osoczu krwi poziom kor-
tyzolu, czyli hormonu stresu. 

Słusznie nazywano ją indyjskim żeńszeniem. Główne składniki czynne 
rośliny – withanolidy – są strukturalnie podobne do ginsenozydów z żeńsze-
nia Panax. ‘Zapach konia’ wydaje się też zapewniać ‘siłę konia’. Uczestnicy 
pewnego badania zanotowali wzrost siły mięśni oraz samej masy mięśnio-
wej po zażywaniu ekstraktu witanii. Ponadto ashwagandha zwiększała tole-
rancję organizmu na wysiłek i wytrzymałość na zmęczenie. Wspomagała 
również redukcję tkanki tłuszczowej. Badanie przeprowadzono na grupie 
osób regularnie ćwiczących na siłowni. 

Witania może też nieść nadzieję nie tylko sportowcom i osobom ama-
torsko uprawiającym sport. Ekstrakt, tym razem z liści, wykazuje działanie 
ochronne dla neuronów i komórek glejowych przed działaniem skopolami-
ny, wywołującej m.in. otępienie i zaburzenia rytmu serca. Wyciąg stymulo-
wał jednocześnie wzrost aksonów, czyli włókien nerwowych, odpowiedzial-
nych za przekazywanie informacji z ciała komórki do kolejnych neuronów 
lub komórek. Przy okazji zanotowano również wzrost stężenia naturalnych 
przeciwutleniaczy. Być może uda się też wykorzystać tę roślinę do wsparcia 
leczenia choroby Alzheimera. 

Coraz częściej mówi się też o działaniu nootropowym, czyli stymulują-
cym działanie mózgu, poprawiającym pamięć i  ułatwiającym naukę. 
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U badanych osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi zaobserwowa-
no poprawę uwagi, czasu reakcji i wydajności uzyskane w testach poznaw-
czych po podawaniu ekstraktów ashwagandhy.

Ponadto sproszkowany korzeń ashwagandhy już w ciągu 30 dni obniżał 
u pacjentów średnio o 12 % poziom glukozy we krwi, więc może być nadzie-
ją dla osób cierpiących na cukrzycę typu 2.

Niestety – wciąż wiele pozytywnych działań ashwagandhy poparte jest 
bardziej tradycją wiekowego wykorzystania tej rośliny w tradycyjnym lecz-
nictwie. Inne działania są podejrzewane, ale jeszcze wciąż nie udowodnio-
ne wystarczająco naukowo, więc w UE, zgodnie z obowiązującymi wytycz-
nymi, sklasyfikowano ashwagandhę jako żywność, zatem korzeń i jego eks-
trakty są wprowadzane do obrotu w UE jako suplementy diety. Niebadane 
są również działania uboczne preparatów witanii, jak i interakcje z lekami, 
dlatego dla bezpieczeństwa powinny ją wykluczyć z diety kobiety w ciąży 
i karmiące. Ostrożnie należy podejść do suplementowania się preparatami 
witanii w przypadku leczenia farmakologicznego. Nie zaleca się również 
podawania ashwagandhy dzieciom. Miejmy jednak nadzieję, że wkrótce 
poznamy tę roślinę lepiej, a być może odkryjemy obok jej już znanego i tak 
wszechstronnego działania jeszcze inne, obiecujące możliwości. 

R E K L A M A



Domowe sposoby 
na odporność

Tekst: Red. 

Układ immunologiczny to tarcza naszego organizmu. Jego 
głównym zadaniem jest uniemożliwienie wnikania drobno-
ustrojów i walka z nimi, jeśli już się to przydarzy. Istnieje wiele 
produktów, które mogą zwiększać siłę naszej odporności. 
Jesienią warto zaopatrzyć się w skuteczny zestaw ratunkowy, 
który ochroni przed przeziębieniem lub w razie czego szybko 
postawi na nogi.
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Produkty, które warto wykorzystywać regularnie  
i mieć je w domowej apteczce:

 — cytryny i  inne cytrusy, maliny, czarna porzeczka, dzika róża, 
czarny bez (w postaci świeżej, mrożonej lub soku 100%),

 — miód i produkty pszczele,
 — imbir (najlepiej świeży) i  inne przyprawy i  zioła: cynamon, 

tymianek, szałwia, oregano i chili
 — czosnek i cebulę,
 — pęczek świeżej pietruszki i czerwoną paprykę,
 — pestki dyni i orzechy włoskie,
 — cynk w postaci tabletek do ssania,
 — tran, witaminę D w kapsułkach,
 — śledzie,
 — probiotyki w formie kapsułek, fermentowane produkty mlecz-

ne i kiszonki.

Wiele ziół i  przypraw zawiera związki bioaktywne wykazujące działanie 
antybiotyczne. Wyśmienite działanie rozgrzewające ma cynamon, imbir 
i ostre przyprawy np.: chili, pieprz cayenne. Szczególnie warto w tym okre-
sie sięgać po oregano, tymianek (w formie suszonej i olejku) i szałwię (w for-
mie suszonej lub naparu – doskonałego na bolące gardło). Zioła i przypra-
wy mają również bardzo silne działanie antyoksydacyjne – wspierają działa-
nie układu odpornościowego.

Miód i produkty pszczele (propolis, pierzga i pyłek pszczeli) również 
doskonale radzą sobie ze wspomaganiem naszej odporności. Pamiętaj, by 
nie podgrzewać dań i napojów, do których je dodajesz, bo dobroczynne 
substancje ulegną zniszczeniu.

Rutyna jest popularnym składnikiem bioaktywnym wykorzystywanym 
w środkach farmakologicznych wspomagających odporność. Występuje 
w bardzo dużych ilościach w kaszy gryczanej oraz błonkach owoców cytru-
sowych.

Maliny mają właściwości napotne i rozgrzewają do szpiku kości. Należy 
zalać świeże lub mrożone maliny gorącą wodą, dodać imbir i wygrzewać 
się pod kocem z kubkiem w dłoni.
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Allicyna to substancja zawarta w cebuli i czosnku, która zwalcza wirusy 
w bardzo szybkim tempie. Ząbek czosnku spożywany każdego dnia zapo-
biegnie rozwojowi infekcji. Gdy jednak zachorujemy, należy koniecznie 
zwiększyć tę ilość. Aby zneutralizować liczne związki lotne występujące 
w cebuli i czosnku, wystarczy przeżuć kilka listków świeżej natki pietruszki. 
Przykry zapach zniknie w mgnieniu oka, a sama pietruszka doskonale przy-
czyni się do zwiększenia spożycia witaminy C  i  żelaza, co dodatkowo 
wzmocni armię odpornościową naszego organizmu o  nowiutkie białe 
krwinki. – mówi Magdalena Kartasińska – Kwaśnik, dietetyk kliniczny i kie-
rownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Sama witamina C skraca czas trwania choroby i zmniejsza częstotliwość 
występowania przeziębień, dlatego warto nie zapominać o  dużej ilości 
warzyw i owoców w codziennej diecie. Istną bombą będzie w tym okresie 
sok z dzikiej róży, aronii, czarnego bzu czy czarnej porzeczki. Na świeżo naj-
więcej witaminy C  i  innych przeciwutleniaczy znajdziesz w  czerwonych 
i czarnych owocach, cytrusach, czerwonej papryce i roślinach zielonolist-
nych. Na talerzu również może być kolorowo. Cytrusy są bardzo cennym 
źródłem witaminy C – choć nie wygrywają ilością, jemy ich bardzo dużo, 
więc jednocześnie dostarczamy sobie mnogość tej ochronnej witaminy.

Witamina D aktywuje układ odpornościowy, przez co łatwiej rozpocząć 
organizmowi walkę z chorobą. Warto częściej jeść ryby morskie, które są jej 
doskonałym źródłem. Trudno nam będzie jednak dostarczyć odpowiednią 

Jakie nawyki należy wprowadzić, aby wzmocnić odporność?
1. Herbatę wzbogacać o imbir i cytrynę.
2. Cytrusy powinny stanowić jedną z  pięciu porcji warzyw 

i owoców.
3. Do porannej owsianki warto dorzucić pestki dyni i suszoną 

aronię.
4. Przynajmniej dwa razy w tygodniu należy spożywać tłustą 

rybę morską.
5. Warto rozważyć codzienne spożywanie tranu lub oleju lnia-

nego.
6. Należy częściej wybierać kaszę gryczaną jako dodatek do 

obiadu.
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ilość witaminy D w sezonie jesienno – zimowym, gdyż przede wszystkim 
produkuje się ona w naszym organizmie za pomocą syntezy skórnej indu-
kowanej promieniami słonecznymi. W okresie od października do marca, 
gdy na niebie jest przewaga chmur, należy wprowadzić jej dodatkową 
suplementację w kapsułkach lub w tranie – koniecznie z wątroby dorsza.

Według zaleceń dietetyków, owoce i warzywa powinny być jedzone 
w ilości minimum 400 g dziennie w proporcji ¼ do ¾, im ich więcej tym 
lepiej. W pracy bez względu na miejsce jej wykonywania spędzamy średnio 
co najmniej 8 godzin dziennie, dlatego powinniśmy niezwłocznie włączyć 
owoce i  warzywa do codziennego jadłospisu przebywając w  pracy. 
Warto sięgać po pestki dyni (cynk) i orzechy włoskie (kwasy omega 3), któ-
re działają przeciwzapalnie, hamują namnażanie wirusów i  neutralizują 
negatywne konsekwencje powstałe w organizmie w wyniku przebytego 
przeziębienia. Warto zaopatrzyć się w cynk do ssania, którym kuracja od 
pierwszych objawów choroby może skrócić czas trwania przeziębienia 
o 30%.

Tylko regularne dostarczanie odpowiednich składników pokarmowych 
ma szansę wzmocnić odporność. Warto pamiętać o tym szczególnie teraz, 
gdy organizm jest wystawiony na ciężki okres jesienny.
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Produkt Miesiąca

Produkt Miesiąca

Aurospirul 
Spirulina z Amlą – Booster energii i zdrowia

Wysokiej jakości spirulina z małej, rodzinnej farmy w Indiach. Hodowana 
przy użyciu prostych, ekologicznych metod, suszona na słońcu. Amla to 
jedno z najbogatszych źródeł wit. C. Od stuleci stosowana jest w medycy-
nie ajurwedyjskiej jako środek na długowieczność. Likwiduje stany zmę-
czenia i otępienia, wspomaga 
leczenie anemii i chorób ukła-
du krążenia, buduje odpor-
ność organizmu, pobudza 
trawienie, wzmacnia kości 
i stawy, regeneruje włosy, skó-
rę, paznokcie, normalizuje 
przemianę jodu w organizmie, 
przez co przyczynia się do 
prawidłowego funkcjonowa-
nia tarczycy, oczyszcza 
z metali ciężkich i toksyn. 
Cena 58 zł  
(100 kapsułek)
momaayurveda.com

Floradix Spokój 
i Równowaga 250 ml

Floradix Spokój i Równowaga zawiera 
witaminy C i B12, wspomagające prawi-
dłowe funkcjonowaniu układu nerwo-
wego oraz Ashwagadhę o działaniu 
tonizująco-adaptogennym w stanach 
zmęczenia fizycznego i umysłowego. 
Dla kogo: dla osób zestresowanych, 
zmęczonych powyżej 18 roku życia
Produkt bezglutenowy. Nie zawiera 
alkoholu, sztucznych barwników, kon-
serwantów. Nie zawiera laktozy i jest 
odpowiedni dla wegetarian i wegan.
www.naszazielarnia.pl  
www.floradix.pl 
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Produkt Miesiąca

Produkt Miesiąca

Mieszanka ziołowa 
„Odśluzowanie”

Autorski przepis Zielarni Suwalskiej na 
odśluzowanie organizmu.
Zioła wchodzące w skład tej mieszanki 
pomogą pozbyć się problemu z chorymi 
zatokami, katarem czy kaszlem. Jej działa-
nie jednak nie ogranicza się tylko do prze-
ziębień, ale pomoże również w trawieniu, 
pobudzi krążenie krwi i pomoże przy syn-
dromie zimnych dłoni i stóp. Co więcej, 
wspomoże pracę śledziony oraz podniesie 
ogólną odporność organizmu. 
Jest to jedna z najbardziej popularnych 
i skutecznych mieszanek tego typu na pol-
skim rynku.
Kupon rabatowy w wysokości 10% na cały 
asortyment. Hasło: harmonia.
www.zielarniasuwalska.pl

GoCaffè Bio

GoCaffè Bio to mieszanka składająca się głów-
nie z kawy Arabica o słodkim i delikatnym aro-
macie, pochodząca z najlepszych naturalnych 
plantacji w Ameryce Południowej i Środkowej.
Na hasło promocyjne „HARMONIA 20%” dla 
czytelników specjalny Rabat do pierwszego 
zakupu na stronie caffegoriziana.pl 
Zakupy powyżej 299 zł – dostawa gratis.
Zapraszamy do kontaktu hurtownie oraz
dystrybutorów produktów BIO i ECO.
caffegoriziana.pl
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Witamina C
i jej cudowne właściwości

Miłośnicy książek lub filmów przygodowych mogą pamiętać 
wychudłe twarze marynarzy odsłaniających bezzębne dziąsła. 
To ofiary szkorbutu, zwanego też gnilcem, biorącego się ze 
znacznego niedoboru witaminy C. Pozbawieni owoców 
i warzyw podczas długiego rejsu marynarze czasem ratowali 
się, jedząc kiszoną kapustę… choć czasami na siłę, bo dla 
większości była to kapusta zepsuta. 

Przykład szkorbutu najlepiej pokazuje, jak ważna dla naszego organizmu 
jest witamina C. Oprócz krwawienia dziąseł i wypadania zębów objawy jej 
niedoboru to zmęczenie, złe samopoczucie, bóle stawów i mięśni, siniaki. 
Dzieje się tak dlatego, że kwas askorbinowy, popularnie zwany witaminą C, 
uczestniczy w  licznych procesach metabolicznych ludzkiego organizmu, 
a także jest silnym przeciwutleniaczem (antyoksydantem) walczącym z wol-
nymi rodnikami i opóźniającym procesy starzenia, pomaga też w przyswa-
janiu przez przewód pokarmowy żelaza i wapnia.

Do czego potrzebna nam witamina C?
Na przeziębienie i grypę
Co prawda witamina C nie leczy przeziębienia czy grypy, ale znacząco skraca 
czas ich trwania – zwiększa aktywność białych krwinek i zmniejsza poziom repli-
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kacji wirusów. Profilaktyczne przyjmowanie tej witaminy może pozytywnie 
wpływać na naszą odporność i zmniejszać podatność na zachorowania w okre-
sie jesienno-zimowym. Potwierdziły to badania przeprowadzone na żołnier-
zach i sportowcach narażonych na przebywanie w niskich temperaturach.

Do prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego
Witamina C dobrze wpływa na prawidłowy przepływ krwi. Odgrywa pozy-
tywną rolę w odwracaniu wczesnych etapów miażdżycy tętnic. Normuje 
ciśnienie krwi w przypadku łagodnego lub umiarkowanego nadciśnienia. 
Jest istotna w profilaktyce zawału serca i udaru. 

Do syntezy kolagenu
Biorąc udział w syntezie kolagenu, kwas askorbinowy odpowiada za stan 
naszej skóry, kości, chrząstek, ścięgien, więzadeł i naczyń krwionośnych. 
Witamina C stanowi cenny składnik wielu kosmetyków, także dlatego, że 
leczy zaburzenia barwnikowe, a niszcząc wolne rodniki, opóźnia procesy 
starzenia się skóry. Jej odpowiednia zawartość w organizmie przeciwdziała 
osteoporozie. 

Do sprawnego funkcjonowania mózgu
Witamina C odgrywa ważną rolę w wielu funkcjach mózgu, m.in. wspiera 
zdolności poznawcze u osób w starszym wieku, a jej przewlekły niedobór 
ma wpływ na powstawanie i  rozwój chorób neurodegeneracyjnych (np. 
choroby Alzheimera) a także wiąże się z nerwowością i niestabilnością emo-
cjonalną. Wpływając na zwiększenie uwalniania oksytocyny, powoduje 
pośrednio poprawę nastroju, łagodzi depresję, zwiększa skuteczność leków 
przeciwdepresyjnych. 

Do łagodzenia skutków walki z rakiem
Witamina C w postaci askorbinianu sodu podawana dożylnie łagodzi sze-
reg objawów związanych z rakiem i chemioterapią, takich jak: zmęczenie, 
senność, utrata apetytu, nudności, ból. Z powodu wykazywanego działania 
cytotoksycznego może być potencjalnym lekiem na raka (na razie trwają 
badania kliniczne). Obecnie wiadomo, że można ją stosować profilaktycz-
nie w celu zmniejszenia ryzyka raka żołądka i przełyku, a w przypadku kobiet 
powyżej 65 roku życia także w zapobieganiu rakowi piersi.
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Do wspomagania leczenia cukrzycy
Witamina C podawana chorym na cukrzycę typu 2 powoduje, że rozchwia-
ny metabolizm glukozy zostaje wyregulowany, wpływa na obniżenie pozio-
mu cukru i zapotrzebowania na insulinę, zapobiega powikłaniom naczynio-
wym (ślepota, niewydolność nerek, zawał serca, udar).

A nawet do odchudzania
Badania dowiodły, że osoby z odpowiednim poziomem witaminy C spalają 
30% tkanki tłuszczowej więcej podczas umiarkowanych ćwiczeń, a wiado-
mo, że ćwiczenia w połączeniu z odpowiedną dietą to podstawa odchudza-
nia. Dodatkowo witamina C podczas wysiłku fizycznego zmniejsza poziom 
wolnych rodników, zapobiega uszkodzeniom mięśni i zmęczeniu.

Gdzie znaleźć witaminę C?
Człowiek należy niestety do tej grupy organizmów, które nie potrafią same 
syntetyzować witaminy C, musi więc dostarczać ją z zewnątrz. Najlepszym 
źródłem tej witaminy są owoce i warzywa. Wysoką zawartością charaktery-
zują się m.in. surowy owoc dzikiej róży, żółta papryka, czarna porzeczka, 
natka pietruszki, cytrusy, pomidory, kiwi, truskawki, brokuły, jarmuż, bruk-
selka, szpinak i wspominana na początku kiszona kapusta.

Najczęściej codzienna dieta zapewnia nam podstawowy poziom wita-
miny C, ale są osoby, u których zapotrzebowanie jest większe, np. kobiety 
w ciąży i w czasie laktacji, palacze papierosów, osoby nadużywające alko-
holu, cierpiące na przewlekły stres, chore na cukrzycę, nadciśnienie, infek-
cje wirusowe. Wtedy wskazana jest suplementacja. Nowoczesną formą 
suplementacji jest postać liposomalna kwasu askorbinowego. 

Liposomalna witamina C
Liposomy znane są od lat, zwłaszcza kobietom, ponieważ stały się składnika-
mi wielu preparatów kosmetycznych, w których umożliwiają transport odżyw-
czych składników w głąb skóry. Liposomy to maleńkie kulki wodno-tłuszczo-
we, które dzięki podobieństwu budowy chemicznej ich otoczki do budowy 
błon komórkowych mogą łączyć się z  błoną konkretnego typu komórek 
i bezpośrednio uwalniać do nich swoją zawartość. Nowoczesna technologia 
pozwala zamknąć kwas askorbinowy w otoczce fosfolipidowej. Ta liposomal-
na postać witaminy C cechuje się wysoką przyswajalnością (ok. 90%), porów-
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nywalną z aplikacją dożylną, ponieważ omija żołądek oraz proces trawienia 
i z jelita cienkiego uwalnia się wprost do krwioobiegu. Warto dodać, że choć 
liposomalna witamina nie jest zbyt często spotykana na sklepowych półkach, 
to na rynku pojawia się jej coraz większy wybór. Dobrym przykładem zastoso-
wania technologii liposomalnej jest suplement diety BABUvit sygnowany 
znaną wśród dzieci postacią fundacyjnego Duszka BABU (www.duszekbabu.
pl), który swoją obecnością nie tylko daje gwarancję najwyższej jakości skła-
du, ale również wsparcia fundacji Pomaganie Jest Trendy.

Czy można przedawkować witaminę C?
Witamina C  uchodzi za dość bezpieczną, ponieważ jej nadmiar zostaje 
wydalony z moczem. Jednak może dojść do jej przedawkowania, a objawa-
mi są wtedy biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha. U niektórych osób 
może się przyczynić do pojawienia się wysokiego poziomu kwasu moczo-
wego oraz powstawania kamieni nerkowych.

Dawkowanie witaminy C jest zależne od wieku, płci i konkretnego zapo-
trzebowania organizmu, dlatego zawsze warto w tej kwestii zasięgnąć pora-
dy lekarza lub farmaceuty.

R E K L A M A



Ajurweda,  
czyli wiedza o życiu – 

Mudry
Część XVI Odmładzanie cz. 2

Tekst: AMMA

Entuzjazm, energia, apetyt na życie. To słowa, które kojarzą się 
nam z młodością. Dlaczego w wieku późniejszym niektórych 
z nas opuszczają takie emocje? Dlaczego zaczyna brakować 
energii i entuzjazmu? 
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Młodość to przede wszystkim otwartość na wszystko co nowe. Jednak nie 
musi to być cechą tylko i wyłącznie młodości. Kiedy nie zamykamy się na 
świat i  ludzi, możemy doświadczać zupełnie innych i nowych rzeczy cały 
czas. Mudry, które opiszę pomogą to osiągnąć. Jeżeli oczywiście tylko 
otworzysz się na taką możliwość i zechcesz spróbować.

MUDRA MOCY
Mówi się, że ważne jest, jak zaczynamy dzień. Znacie przysłowie o wstawa-
niu „lewą nogą”. Przysłowia są pełne ukrytych mądrości. Ta mudra pomoże 
ci wstawać co rano „prawą nogą”.

Wykonanie mudry
Po wstaniu z łóżka wypij szklankę wody i stań przy otwartym oknie. Teraz 
energicznie z dużym zapałem potrzyj dłonie wewnątrz, jakbyś chciał je roz-
grzać. Zaklaszcz głośno parę razy. Następnie spleć palce dłoni ze sobą, 
odwróć je i skieruj przed siebie, prostując ramiona w  łokciach. To samo 
wykonaj w dół i w górę. Zwróć uwagę na oddech i wykonuj ruchy w rytmie 
oddechu. Powtórz tyle razy, ile chcesz. Na zakończenie możesz ułożyć sple-
cione dłonie z tyłu głowy, wnętrzem skierowane do głowy. To poprawi ci 
humor. Możesz też splecione dłonie ułożyć na czole. Tym razem wierzchem 
dłoni dotykaj czoła. To doda ci jeszcze energii. Wzrok skierowany lekko 
w górę pogłębia te uczucia.

Ta mudra to turbo doładowanie energetyczne. Pomaga rano wstać z łóżka, 
ale może też służyć jako przerywnik orzeźwiający w ciągu dnia. Wybór nale-
ży do ciebie. Trzeba tylko chcieć.
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MUDRA LEKKOŚCI
Już sama nazwa mudry sugeruje, czego nam brakuje, kiedy przestajemy 
czuć się młodo. Lekkości w wielu aspektach, np. w podejściu do życia. Nie 
traktuj wszystkiego tak poważnie. Popatrz z innej perspektywy, masz wiele 
doświadczeń za sobą, które ci to umożliwiają.

Wykonanie mudry
Stoisz wyprostowany, stopy skierowane do przodu. Oddychaj i stopniowo 
zwiększ tempo oddychania. Za każdym razem, kiedy bierzesz oddech pod-
rzucaj ramiona energicznie do góry. Zwróć uwagę na to, by plecy pozostały 
wyprostowane. Teraz ułóż palce obu dłoni w Mudrę Lekkości. 

Palec wskazujący wyprostowany, pozostałe ugięte połącz opuszkami 
z opuszkiem kciuka. Teraz ramiona utrzymuj rozpostarte na boki i tak utrzy-
muj mudrę około 10 sekund. Równocześnie oddychaj energicznie, głęboko 
wciągając i wypuszczając powietrze z płuc. Usiądź, nadal utrzymując mudrę. 
Kiedy ścierpną ci ramiona, ułóż je swobodnie na udach. W tej pozycji pozo-
stań trzy do pięciu minut, oddychając już spokojnie. 

Użyj swojej wyobraźni i pomyśl tak: 
Z wielką determinacją stawiam czoło światu, chwytając każdą nadarzają-

cą się okazję, którą potem z żywotnością i entuzjazmem zmieniam.

Ta mudra uaktywnia krążenie, regulując przepływ krwi. Kiedy krew krąży 
sprawnie, czujemy przypływ energii i pobudzane są wszystkie zmysły. Dzię-
ki temu masz siłę i ochotę doświadczać czegoś nowego. To cię naprawdę 
odmłodzi.

MUDRA KOŁA ŻYCIA
Wiemy, że „życie kołem się toczy”, ale czy zawsze to akceptujemy? W nasze 
życie jest wpisana wieczna zmiana. Zmiany to wyjście ze strefy komfortu, ale też 
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wyjście naprzeciw nowemu. Kiedy to naprawdę uznamy, to przygody naszego, 
może już długiego życia, nie będą nam ciążyć jako złe wspomnienia. To poma-
ga wbrew wszystkiemu jak najlepiej wykorzystywać teraźniejszość.

Wykonanie mudry
Połącz kciuk i palec wskazujący dłoni lewej i prawej, stworzysz w ten sposób 
dwa koła. Teraz dotknij złączonymi palcami prawej dłoni czubka palca środ-
kowego lewej dłoni. Dłoń prawa jest zwrócona na zewnątrz, nieco wyżej niż 
lewa. To nasza otwartość na zmiany, które niesie życie. 

Popatrz na to i uzmysłów sobie – wszystko się zmienia, jedno przechodzi 
w drugie. Świat się nie kończy, ale przynosi coś nowego, tworząc nowe koło, 
które jakiś czas będzie się dla nas obracać w przewidzianym kierunku, po 
to, żeby znowu coś mogło się zmienić.

Ta mudra działa uspokajająco i kojąco na wszystkich poziomach, przy-
wraca równowagę umysłu. Skup swoje zmysły na wszystkim, co jest piękne 
i dostarcza ci przyjemności.

MUDRA KUNDALINI
Sposób, w jaki jest wykonywana ta mudra symbolizuje połączenie świado-
mości indywidualnej i uniwersalnej. To także symbol połączenia kobiecych 
i męskich energii w ciele. 
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Wykonanie mudry 
Palce obu dłoni zaciśnij w pięść. Lewą ułóż pod prawą, a teraz wyprostuj tyl-
ko palec wskazujący lewej dłoni i umieść go we wnętrzu pięści prawej. Kciu-
kiem prawej pięści dotknij czubka palca wskazującego lewej dłoni.

Kundalini jest sanskrytskim terminem ze starożytnych Indii, który identy-
fikuje powstawanie energii i  świadomości. Chodzi o  energię seksualną. 
Seksualność i zmysłowość wcale nie zanikają z wiekiem. Dobrze jest jednak 
zdać sobie sprawę że zmysłowość to nasze połączenie ze wszystkimi zmy-
słami. Wiąże się z utrzymaniem wszystkich naszych zmysłów w gotowości. 
To bycie świadomym tego, czego np. dotykamy, co słyszymy, widzimy, czu-
jemy, wąchamy, smakujemy. Bądź w tym zmysłowy i doceń doznania stąd 
płynące.

Z drugiej strony to także świadomość naszego połączenia z bliźnimi 
i naturą, siłami kosmosu, które nas otaczają.

Zrozumienie tego faktu często wiąże się z późniejszym wiekiem, kiedy 
za nami są już wzloty i upadki namiętności. Kiedy potrafimy docenić piękno 
dla samego piękna, dobro, które nie wymaga potwierdzenia – po prostu 
atrakcyjność i powab życia z samego faktu, że życie istnieje. Kiedy otwo-
rzysz zmysły i serce na wszystko co żyje, jest dobre i piękne, doświadczysz 
tego w całym swoim otoczeniu. Życie będzie dla ciebie w dalszym ciągu 
atrakcyjne i powabne. Ty natomiast jako osoba będziesz postrzegany jako 
człowiek w sile wieku, żyjący pełnią życia.

Spróbuj, bo warto. Życie masz tylko jedno, żyj pełnią do samego końca. 
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Bądź niezniszczalna
Z Agatą Komorowską, coachem, pisarką, pełnoetatową mamą 
czwórki dzieci, kobietą, która przeszła własną drogę przez 
depresję do spełnionego i  szczęśliwego życia, rozmawia 
Anna Dolska.
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Czytając pani najnowszą książkę, odczytałam wprost, że już brak motywa-
cji do wychodzenia ze strefy komfortu można nazwać kryzysem. Czy to źle 
tak sobie bezpiecznie siedzieć pod kocykiem komfortu?
Jeśli jest ci z tym dobrze, to być może masz czas wyciszenia, refleksji, rege-
neracji i zbierania sił. Być może to jest bardzo pozytywna strefa komfortu. 
Nie ma co dopatrywać się w swoim aktualnym stanie czegoś złego, tylko 
dlatego, że inni tak to widzą. Każdy z nas jest inny, każdy jest na innym eta-
pie swojej podróży. Kryzys zaczyna się wtedy, kiedy ta strefa komfortu jest 
dla nas destrukcyjna. Zamiast nabierać sił, odkrywać siebie, coraz bardziej 
siebie negujemy, żeby przetrwać w czymś, co jest dla nas szkodliwe. Jeśli 
jestem w związku z kimś, kto jest dla mnie toksyczny, to niejednokrotnie 
opuszczenie tego związku wydaje się bardziej przerażające niż pozostawa-
nie w nim. Pozostajemy, bo jest to znane zło, które stało się „strefą komfor-
tu”. Nie odchodzimy, bo zrobienie kroku w nieznane budzi lęk, więc racjo-
nalizujemy pozostawanie „dobrem dzieci”, obiecujemy sobie, że odejdę 
kiedy: znajdę lepszą pracę, odłożę więcej pieniędzy, dzieci skończą szko-
łę.... Ta wyliczanka nigdy się nie kończy. W takich okolicznościach pozosta-
wanie w strefie komfortu staje się poważnym kryzysem. Nie musi to doty-
czyć tylko związku. Jeśli niczego nie osiągam, nigdzie nie zmierzam, nie 
nadaję mojemu życiu żadnego sensu, to oczywiście nic nie muszę, przed 
nikim nie odpowiadam, nie muszę dotrzymywać zobowiązań, mogę spać 
do dwunastej i polerować podłogi trzy razy dziennie, ale w głębi duszy czu-
ję ogromną, lodowatą, czarną dziurę. Każdy z nas ma swoje powołanie. Każ-
dy jest tutaj po coś. Jeśli opierasz się przed realizacją tego planu, to czujesz, 
że w środku umierasz i to jest kryzys.

Dlaczego zdecydowała się pani przedstawiać sytuacje kryzysowe na przy-
kładzie własnych doświadczeń? Rozumiem, że to jest bardziej wiarygod-
ne, ale czy łatwo jest wpuszczać obcych ludzi do własnego domu?
Dla mnie tak. Piszę o tym, o czym chcę. Nie poruszam tematów, których 
poruszać nie chcę, a takie też są. Przykłady, które podaję w książce są tema-
tami, o których mogę mówić. Moje dzieci wyraziły na nie zgodę, ja sama 
mam na nie wewnętrzną zgodę. Moją siłą jest moja autentyczność. W książ-
kach piszę jak jest, nie kreuję się na kogoś, kim nie jestem. Moi czytelnicy za 
to właśnie mnie cenią. Mam takie same problemy jak oni. Nie jestem jakąś 
panią na piedestale, tylko zwykłą Agatą, która zmaga się z takim samym 
życiem jak ty czy oni. Ja tylko trochę inaczej do tych problemów podchodzę 
i tym podejściem się dzielę. Jeśli komuś to pomaga, to super. Może właśnie 
po to mnie się to przydarzyło, żebym mogła moim doświadczeniem podzie-
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lić się z kimś, kto potrzebuje inspiracji. Osobiście znam wielu specjalistów, 
którzy głoszą teorię, ale wcale osobiście jej nie praktykują. Znam psycholo-
gów i terapeutów, którzy leczą innych, ale nie widzą, że ich własne życie się 
wali, że sami potrzebują pomocy. Znam prawników, którzy postępują nie-
zgodnie z prawem. Znam pedagogów, którzy nie znoszą dzieci, lekarzy, któ-
rzy nie lubią ludzi. Dla mnie najważniejszy jest człowiek i  jego autentycz-
ność. Po angielsku jest takie ładne powiedzenie „walk the talk”, czyli w wol-
nym tłumaczeniu „podążam ścieżką, którą głoszę”. To sprawia, że jestem 
wiarygodna. Nie wstydzę się moich porażek i błędów, nie dbam o wizeru-
nek perfekcyjnej matki, kobiety, pisarki, influencerki. To są iluzje. Te iluzje 
często dobrze się sprzedają, ale ja tak nie umiem i nie chcę. To mój wybór. 
Moje najważniejsze wartości to autentyczność i wewnętrzny spokój. Kiedy 
jestem autentyczna, jestem spokojna, bo nie muszę pamiętać, co komu 
nawciskałam i pilnować, żeby się nie wyłożyć na tych swoich konfabula-
cjach. Dla mnie życie w prawdzie jest łatwe i z łatwością się nim dzielę. To 
moja siła.

Śledząc pani życie można stwierdzić, że depresja jest pani siostrą rodzo-
ną. Napisała pani nawet książkę na ten temat. Tylko jak to się dzieje, że 
mimo depresji udało się pani tyle osiągnąć i  pokonać tyle trudności? 
Rzadko jednej osobie tyle się zwala na głowę, a syn napisał w swojej pra-
cy, że mama zawsze była uśmiechnięta? ,,Zmartwychwstanie zawsze jest 
możliwe”? Ja tu widzę sprzeczność: człowiek w depresji czuje bezsilność 
w stosunku do życia, a pani walczy jak siłaczka. O co tu chodzi? 
Zacznijmy od charakterystyki choroby, którą jest depresja. Ta choroba bar-
dzo często dotyka ludzi, którzy na zewnątrz wydają się silni i zadowoleni. To 
jest maska, która ma za zadanie ukryć wewnętrzną rozpacz i beznadzieję. 
Takie życie wiodłam przez bardzo wiele lat i to jest mama, którą pamięta 
mój najstarszy syn. Im byłam bardziej nieszczęśliwa, tym bardziej to nego-
wałam i z tym większą determinacją udawałam, że jest inaczej. Wypierałam 
i negowałam swoją rozpacz. Gdybym się do niej przyznała, to bym musiała 
coś z nią zrobić, a to było wtedy ponad moje siły, poza moim zasięgiem. 
Łatwiej było trwać w znanym nieszczęściu niż zacząć poszukiwać szczęścia. 
To była moja strefa komfortu. W końcu wszechświat się wkurzył i najpierw 
przysłał mi syna z zespołem Downa, a kiedy i to nie podziałało, dostałam 
nadciśnienia i musiałam wybrać się po diagnozę do szpitala. Wtedy runął 
cały ten mój uśmiechnięty świat. To było dziewięć lat temu. Przez te dzie-
więć lat uczyłam się być prawdziwa, szczera ze sobą i uważna na siebie 
i otaczający mnie świat. Ta autentyczność z poprzedniego pytania jest cięż-
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ko wypracowana i okraszona bolesnymi doświadczeniami. Ale udało się. 
Dzisiaj doświadczam światła i dzielę się nim w moich książkach. Czy to nie 
jest znamienne, że dziewięć lat temu nie pisałam żadnych książek? Nie mia-
łam się czym dzielić. Nie znałam siebie, ani mojej misji. Dzisiaj je znam. Dzi-
siaj doświadczam wszystkich emocji i niczego nie wypieram. Wiem, że mam 
skłonności depresyjne, ale nauczyłam się żyć z tą „siostrą”. Akceptuję jej ist-
nienie, ale wiem, że nie przepadam za jej towarzystwem, więc staram się żyć 
tak, by nie musiała mnie odwiedzać.

,,Bądź niezniszczalna” to książka niejako na zamówienie, recepta na kry-
zysowe czasy. Żyjemy w czasach permanentnego kryzysu?
Żyjemy w czasach bardzo wymagających, w czasach intensywnych zmian, 
które wydarzają się w przyspieszonym tempie. To od nas zależy, czy nauczy-
my się zauważać szanse, jakie te czasy ze sobą niosą i popłyniemy na fali, 
czy będziemy się opierać, negować, walczyć i opadać z sił. Każdy z nas ma 
potencjał, by stworzyć swój bezpieczny świat, nawet gdy wokół szaleje 
sztorm. W książce piszę, jak to zrobić.

Czy faktycznie można stworzyć uniwersalną formułę wyjścia z kryzysu nie-
zależnie od tego, jakiego rodzaju jest to kryzys?
Tej formuły nie trzeba tworzyć, ona jest dostępna dla każdego człowieka. 
Przez lata uczyliśmy się, jak tworzyć sobie kryzysy, opierając się zmianom, 
walcząc ze sobą i najbliższymi. Magiczna formuła polega na powrocie do 
siebie i życiu w zgodzie z tym co w środku, a nie w opozycji do tego, co na 
zewnątrz. Kiedy żyjemy w zgodzie z tym co w środku, okazuje się, że to, co 
na zewnątrz nie jest ani dobre, ani złe. To po prostu jest. Dam ci przykład. 
Przez parę lat mieszkałam w bloku. Nie znosiłam deszczowych dni. Uważa-
łam je za koszmarne, trudne, depresyjne i bleeee. Od początku roku miesz-
kam w domu z ogrodem. Kiedy zaczyna padać, moja pierwsza myśl jest 
taka: no nareszcie, bo moje rododendrony już ledwo zipią. To ten sam 
deszcz, te same zjawiska pogodowe. Zmieniła się tylko moja interpretacja. 
Formuła, którą podaję w książce polega na praktykach i narzędziach, które 
pomagają nam zdjąć z siebie te wszystkie maski i przebrania, które na sie-
bie przez lata nakładaliśmy, na tym, żeby nauczyć się żyć świadomie, w zgo-
dzie ze sobą. Jednak większość z nas już nie wie, kim jest. Nie potrafimy 
odpowiedzieć na pytania: Kim jesteś? Czego pragniesz? Po co tutaj jesteś? 
Książka „Bądź niezniszczalna” przeprowadza czytelnika przez proces pozna-
wania siebie, skąd się tutaj wzięłam i co mam ze sobą zrobić, żeby żyć bez 
takiego ogromnego wysiłku, zmagania i walki. Ta książka to lekcja ułatwia-
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nia sobie życia poprzez doświadczanie go na bieżąco i w zgodzie ze sobą. 
Wiem, że to określenie może wydawać się oklepane, ale właśnie dlatego, 
że się „oklepało”, to my już nie pamiętamy, co to oznacza. Co to dla Ciebie 
znaczy „żyć w zgodzie ze sobą”? Znasz odpowiedź? Większość z nas na tak 
zadane pytanie wpada w panikę. Dziewięć lat temu ja też nie wiedziałam, 
co to do licha znaczy. Dzisiaj już wiem. I żebyś ty nie musiała poświęcić na 
to dziewięciu lat, bo to jednak szmat czasu, napisałam „niezniszczalną”. 
Przeczytanie książki zajmie parę dni, wprowadzenie w życie tego co tam 
jest, zajmie parę miesięcy, może rok – w zależności od twojej gotowości 
i determinacji. To jednak spora oszczędność czasu.

Da się wyuczyć niezniszczalności niezależnie od cech osobowości i sytu-
acji, w jakiej się znajdujemy?
Jasne. Tak naprawdę każdy z nas staje się niezniszczalny w chwili, kiedy 
przestaje walczyć. Nie należy mylić tego z poddawaniem się, bo to też wal-
ka, tylko przegrana. To jak niezatapialność. Kiedy walczysz, toniesz. Kiedy 
nie walczysz, unosisz się na wodzie. Kiedy nauczysz się wykorzystywać opór 
wody, nurt i  własną energię możesz dopłynąć tam gdzie zechcesz bez 
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nadludzkiego wysiłku. Jednym przyjdzie to nieco trudniej, innym ciut 
łatwiej, jednym zajmie więcej czasu, innym trochę mniej, ale każdy może się 
nauczyć pływać. Jestem tego dobrym przykładem. Od zawsze bałam się 
wody, nadal nie lubię, kiedy chlapie mi w  twarz i  z  własnej woli skakać 
z pomostu do jeziora nie będę, ale nauczyłam się pływać. Koślawą żabką, 
ale jednak. Z niezniszczalnością jest tak samo jak z niezatapialnością.

Przy okazji zaproszenia do lektury książki, mogłaby pani powiedzieć czy-
telnikom, od czego trzeba zacząć i co jest najważniejsze, by skutecznie 
pokonywać życiowe kryzysy?
Najważniejsza jest szczerość z samą sobą. Moja ukochana mama, która jest 
twarda jak skała, bo jak sama mówi, wyrosła w czasach, kiedy nie chodziło 
się do terapeutów, psychologów ani psychiatrów, tylko „brało się w garść”, 
nie łykało leków na depresję, bo „jaka tam depresja”, dzisiaj stoi przed bar-
dzo trudnym wyborem, o którym pisać tutaj nie będę, bo to jej życie i nie 
mam prawa go upubliczniać. Mogę jednak napisać, że zarówno ja, jak i moi 
bracia namawiamy ją, by pozwoliła sobie pomóc. Ona do tej pory uparcie 
odpowiadała, że jak będzie kiedyś potrzebowała pomocy, to na pewno 
poprosi. Tylko to „kiedyś” jest już dziś. No i to jest dla mojej mamy najtrud-
niejsze. Królowe wyparcia tak mają. Pomagać tak, ale innym. „Ja nie potrze-
buję”. Owszem, potrzebujesz. No i wracamy do uważności, samoświado-
mości i autentyczności. Czasem najtrudniej jest zauważyć, że to co teraz 
przeżywam, to właśnie jest kryzys, że czas w którym jestem to już ten, kiedy 
powinnam poprosić o pomoc. Wyparcie to pierwszy etap żałoby po każdej 
stracie. Wiele z nas utknęło na tym etapie i brnie przed siebie z zamknięty-
mi oczami. Nic dziwnego, że w końcu rozbijamy się o jakąś ścianę. Niektó-
rym, tak jak mnie dziewięć lat temu ta ściana uratowała życie, bo zmusiła 
mnie do otwarcia oczu. To co zobaczyłam wokół siebie było totalnym cha-
osem, ruiną życia. Zaczęłam więc budować od nowa, tylko że tym razem 
z szeroko otwartymi oczami. Jeśli miałabym podsumować przepis na radze-
nie sobie z życiowymi kryzysami, to zamknęłabym go w trzech słowach: 
ZAUWAŻ, ZATRZYMAJ, ZMIEŃ. Cała książka mówi o tym jak zauważyć, na 
czym polega zatrzymanie i od czego rozpocząć zmiany.

Czy książka jest tylko dla osób w kryzysie? Co może z niej wynieść osoba, 
która nie szuka recepty na wyjście z kryzysowej sytuacji?
To jest książka dla każdego, kto chce ułatwić sobie życie. Po co mozolnie 
brnąć pod górę, kiedy można wsiąść do windy?

Fot. Iwona Karolak
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Sztuka
bycia szczęśliwym

Tekst: Renata Rybacka

Aktywność dzisiejszego człowieka na gruncie współczesnej 
psychologii i psychiatrii mierzona jest nie sensem, lecz sku-
tecznością działania i efektywnością wzbogacającą material-
ną stronę życia. Profesor Halina Romanowska-Łakomy określa 
narzucony dzisiaj sposób życia jako rodzaj niewoli cywilizacyj-
nej, w której uwięziony jest człowiek, niepodejrzewający moż-
liwości przeżywania radości sensu.
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Właściwie wszyscy apriorycznie wiemy, że sens warunkuje wartościowe 
życie. Dzięki niemu możemy pełniej żyć i pełniej rozwijać siebie i  świat. 
Przede wszystkim – jak twierdzi prof. Romanowska- Łakomy – sens jest etycz-
nym strażnikiem życia.

Skąd więc brać ten sens życia? Prawdziwa wiedza bierze się z życiowego 
doświadczenia, jednak, mimo że będziesz gromadził wiedzę i doświadcze-
nia, to w życiu liczy się coś jeszcze: spełnienie, zadowolenie i radość. Te 
czynniki można nazwać po prostu szczęściem. Twoje życie polega na wyra-
żaniu, kim naprawdę jesteś. To szczęście powinno być tym sensem życia 
i wypełniać je po brzegi. Taki stan można też nazwać dobrostanem psy-
chicznym.

Już przed naszą erą Demokryt pouczał ludzi, w jaki sposób mogą zdo-
być szczęście w życiu o własnych siłach. Zwracał się do zwyczajnych ludzi. 
Nie stawiał im żadnych szczególnych wymagań, bo szczęście uważał za 
naturalny stan każdego człowieka. Szczęście, jak twierdził filozof z Abdery, 
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wymaga nie tego, by dokonywać niepowszednich i wspaniałych czynów, 
lecz tego, by nie popełniać czynów złych i głupich. Kunszt szczęśliwego 
życia polega zatem na cnocie, a objawia się w doborze uwarunkowanych 
nią przyjemności prawdziwych i w doskonałej pełni ich doznawania.

Arystoteles z kolei ukazywał doktrynę środka, unikającą skrajnych roz-
wiązań, a skłonną do uznania cząstki prawdy, jaka w każdym z nich tkwi. 
Męstwo może być bowiem środkiem między tchórzostwem a  zuchwal-
stwem, a hojność to środek między rozrzutnością a skąpstwem. Podobnie 
w każdej dziedzinie można i należy znaleźć odpowiedni „środek”. Według 
filozofa najwyższym dobrem jest nie cnota, lecz szczęście, a osnowę szczę-
ścia stanowi nie doznawanie przyjemności, lecz działalność godna człowie-
ka, rozumna i cnotliwa. To właśnie przez cnotę dochodzimy do szczęścia. 

Czym jednak byłoby szczęście, gdybyśmy o nim najpierw nie pomyśleli.
„Nasze życie jest takie, jakie uczyniły go nasze myśli” – pisze Marek 

Aureliusz. 
Na początku zawsze jest myśl, czyli to, co dzieje się w  głowie. Myśl 

w naszej głowie zazwyczaj składa się z dźwięków i obrazów, ewentualnie też 
wspomnień, smaków i zapachów lub odczuć. Nie można jej ani zobaczyć, 
ani zmierzyć. Gdy jednak wypowiadamy słowo myślę, to tworzymy w umyśle 
pewne obrazy, prowadzimy wewnętrzny monolog albo dialog. Można więc 
dodawać sobie otuchy, mówiąc: No dalej, na co czekasz? Bierz życie za rogi! 
Albo odwrotnie, tłumić i gasić wszelkie dążenia: Daj sobie spokój! Nic z tego 
nie będzie. To proste ćwiczenie pokazuje, jak stworzyć sobie w głowie obraz, 
który sprawi, że poczujemy się przyjemnie albo odwrotnie, wywoła nieprzy-
jemne odczucia, kiedy wspomnimy o nieprzyjemnej sytuacji.

Dlatego tak ważne jest poruszenie tematu dobrostanu psychicznego, 
który sprawi, iż nasze codzienne życie stanie się zwyczajniej lepsze i rado-
śniejsze. 

Od tego, co w danej chwili robimy w swoim umyśle, zależy to, jak się 
czujemy. To od naszych emocji zależy poziom naszej energii i szczęścia. To 
z kolei ma przełożenie na zachowanie, na to, jak funkcjonujemy i czy w ogó-
le podejmujemy działanie. Jest to związek pomiędzy tym, jak i co myślimy 
a uzyskiwanymi rezultatami. Pozytywne nastawienie pozwala odnosić suk-
cesy, bo szczęśliwy człowiek nie rozpamiętuje porażek, tylko uczy się na 
błędach.

Dlaczego myśli mają moc kreacji? Ponieważ zdaniem fizyków kwanto-
wych myśli są falami energii. Każda myśl wibruje z określoną częstotliwo-
ścią, która przyciąga do nas podobne częstotliwości. Jakość naszych myśli 
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wpływa na nasze samopoczucie. Myśli, słowa i emocje są skupiskami ener-
gii, które przyciągają do nas podobne skupiska energii.

Podejście psychologii transpersonalnej do człowieka pokrywa się 
z odkryciami współczesnych fizyków kwantowych, którzy uważają, że żaden 
człowiek nie jest odrębnym bytem. Jesteśmy częścią tego samego pola 
energii, które biolog Rupert Sheldrake nazwał polem morfogenetycznym, 
pochodzimy z jednego źródła. Zatem na poziomie energetycznym wszyscy 
jesteśmy połączeni. To nasze ego, zanurzone w materialnym świecie, pod-
trzymuje wizję odrębności i  oddzielenia od całości istnienia. Dlatego 
dobrostan to indywidualne odczuwanie szczęścia i satysfakcji z życia.

Według fizyków kwantowych zdarzenia, które nam się przytrafiają nie 
są przypadkowe. Na poziomie mentalnym (a dokładnie wibracyjnym) 
przyciągnęliśmy je do swojego życia.

Zdarzenia i ludzie, których poznajemy, odpowiadają wibracjom, jakimi 
emanujemy. Często nie jesteśmy uważni na to, jakie słowa wypowiadamy 
i  jakie mogą mieć one konsekwencje dla naszego życia. Słowa wypowie-
dziane pod wpływem silnych emocji, wielokrotnie powtarzane przez nas, są 
wibracją energetyczną, która nie znika, lecz pozostaje w naszym polu ener-
getycznym, otaczającym ciało fizyczne. Jeśli mówimy o kimś, że ten to jest 
bogaty i ma zawsze szczęście w życiu, to nadajemy temu siłę. Nawet nega-
tywnej sytuacji dodajemy mocy sprawczej, jeśli o niej intensywnie myślimy.

Energii nie można zniszczyć, ale można ją przekształcić. Zatem jeśli rzu-
camy w powietrze pod wpływem emocji, garść negatywnych słów, spowo-
duje to stan dysharmonii w naszym systemie energetycznym oraz samopo-
czuciu psychofizycznym. Wraca do nas dokładnie to, co wysyłamy. Dlatego 
na ścieżce rozwoju do sukcesu ważne jest, aby być świadomym własnych 
myśli, przekonań i słów, jakie na co dzień wypowiadamy. One są bowiem 
cegiełkami, które tu i teraz budują naszą przyszłość. Zawsze mamy wpływ 
na to, co myślimy, co mówimy i jak reagujemy. Mamy wolną wolę, a nasze 
życie to świadomość przekształcenia energii naszych myśli w  materię. 
Poczuj szczęście w sobie i wokół siebie, jednak poczuj naprawdę wszystki-
mi zmysłami.

Emocje, jakie odczuwamy, wpływają na to, w jaki sposób postrzegamy 
rzeczywistość wokół siebie, a to z kolei wpływa na to, czego doświadczamy. 
Jeśli jesteśmy poirytowani, to wszystko dokoła nas denerwuje, wówczas 
nasza kreatywność będzie obniżona. Jeśli odczuwamy radość, to efektem 
tego będzie uśmiech, optymizm, inspiracja dla innych, kreatywność. Jeśli 
więc czujesz się szczęśliwy, to takie też będzie twoje życie. 

Ciesz się tym co masz, ciesz się każdym dniem, ponieważ życie daje ci 
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Ta książka nie jest w typowym poradnikiem psychologicznym. Jej celem 
jest nauka sztuki komunikacji, czyli po prostu rozmowy. Jednak nie ma być 
rozmową z innymi ludźmi, to rozmowa ze sobą samym. W książce odnaj-
dziesz spokój emocjonalny, uporządkujesz myśli i dowiesz się, jakich słów 
używać, by Twoje życie zmieniło się na lepsze. Czytając tę publikację 
poznasz lepiej siebie, swoje wartości i pokłady swojej podświadomości. 
Dowiesz się, skąd właściwie wiemy o szczęściu, gdzie ono się zaczęło, 
zgłębisz tajniki filozofii i funkcjonowania Twojego umysłu. Chcesz, by 
szczęście zagościło w Twoim życiu? Jeśli odpowiedź brzmi twierdząco, to 
znaczy, że ten podręcznik jest właśnie dla Ciebie. 

rybackarenata.pl

„Jak być szczęśliwym,
czyli rozmowy o sztuce komunikacji”



lekcję do przepracowania, jeśli dajesz sobie łatwość tego życia, to jest 
właśnie szczęście, szczęście to lekkość, nie daj przygnieść się problemom. 

Każdy problem bowiem daje się rozwiązać, nie istnieją dni tylko łatwe, 
ale mogą takie zaistnieć tylko wtedy, jeśli uwierzysz całym sobą, że zawsze 
wszystko działa na Twoją korzyść. Nawet jeśli w tej chwili myślisz, że jest ci 
ciężko, to po pewnym czasie zrozumiesz sens tego zdarzenia. Musiało się 
ono wydarzyć, abyś doświadczył tego, o czym wcześniej nie wiedziałeś. 
Jesteś znowu bogatszy, mądrzejszy, silniejszy i zdecydowanie szczęśliwszy. 
To na tym polega sztuka budowania swojego szczęścia.

Codziennie tysiące myśli przepływają przez Twój mózg. To jednak Ty 
decydujesz o tym, na których warto skupić uwagę, a którym pozwolić po 
prostu przepłynąć. To Ty korzystając ze swojej kreatywności, możesz połą-
czyć pewne myśli ze sobą i wpaść na genialny pomysł. Skoro myśli to fale 
energii, warto być świadomym, jakie myśli i  przekonania powtarzasz 
codziennie w swojej głowie. One mają konkretny wpływ nie tylko na Twoje 
życie, ale także nasze otoczenie. Jeśli czujesz się szczęśliwy, to ludzie wokół 
również będą to Tobie pokazywać, przyjaciele dadzą wsparcie, najbliżsi 
otoczą troską, nieznajomi zaproponują świetne pomysły. Dobrostan okazu-
je się zatem czymś więcej niż po prostu dobrobyt, bo zawiera w  sobie 
potencjał twórczej i  produktywnej aktywności, przynoszącej poczucie 
szczęścia jednostce i jej otoczeniu. Tylko szczęśliwy człowiek potrafi obda-
rzyć szczęściem innych. Dlaczego? Ponieważ szczęście staje się zaraźliwe, 
stając się szczęśliwszy, pomagasz uszczęśliwiać innych wokół siebie i przy-
czyniasz się do tworzenia szczęśliwszego, czyli zdrowszego i bardziej moral-
nego świata. A więc zarażajmy się od siebie szczęściem jak tylko można naj-
więcej, bo jak pisze Władysław Tatarkiewicz szczęście to życie dające trwałe, 
pełne i uzasadnione zadowolenie. Bycie szczęśliwym wymaga czasem cięż-
kiej pracy. To jak utrzymywanie pięknego domu – gromadzisz w nim swoje 
skarby, ale także wyrzucasz śmieci. Pełen dobrostan wymaga poszukiwa-
nia dobrych rzeczy. Jedna osoba widzi piękny pejzaż za oknem, druga tyl-
ko brudną szybę. To od Twojego wyboru zależy, co widzisz i co myślisz. 
Szczęście jest Twoją decyzją.

Renata Rybacka – dr nauk społecznych, wykładowca akademicki, trener NLP, coach, 

Mentor i Mediator, Psychotraumatolog. 
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Negatywne myśli?
Zgnieć, podrzyj, wyrzuć do kosza

Tekst: Piotr Michoń 

Nawet nie myśląc, myślimy. Mało tego, myślimy nawet nie 
chcąc myśleć. Cały trick polega na tym, by myśleć właściwie. 
Nauka dostarcza praktycznych instrukcji. Filozofia robiła to od 
dawna.
Zastanawialiście się kiedyś, ile myśli przebiega przez naszą głowę każdego 
dnia? „To zależy”, odpowiecie i pewnie będziecie mieli rację. Porzućcie jed-
nak na chwilę uprzedzenia i niechęć do generalizacji; nie odnoście się też 
do pustych przestrzeni między uszami, dni wypełnionych pracą przy taśmie 
produkcyjnej i umysłów filozofów. Ile myśli dziennie może mieć przeciętny 
człowiek?
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Sto, dwieście, pięćset, tysiąc? A może więcej?
Swego czasu zaczęła krążyć w mediach liczba w przedziale 60-80 tysięcy. 
W wyszukiwarce internetowej najczęściej pojawia się 50 tysięcy. Rzekomo 
miało to zostać ujawnione w 2005 roku przez, a jakże, amerykańskich naukow-
ców, pracujących dla NSF – National Science Foundation. Wydaje się jednak, 
że to tylko nieudolna próba uwiarygodnienia nieprawdziwej informacji. Po 
pierwsze NSF to instytucja finansująca, a nie przeprowadzająca badania. Po 
drugie, żaden z  linków w artykułach powołujących się na to badanie nie 
zaprowadził mnie do opisu badania. Po trzecie, szukałem na stronie NSF 
i tam też nic nie było. No i w końcu po czwarte, gdyby liczba 50 tysięcy była 
prawdziwa, oznaczałoby to, że (zakładając siedem godzin snu) każdy z nas 
ma jakieś 50 myśli na minutę, co daje prawie jedną myśl na sekundę. Myślę, 
i trwa to dłużej niż tysiąc milisekund, że to mało prawdopodobne.

Ostatecznych dowodów na odrzucenie pomysłu o 50 tysiącach myśli 
dostarczył jednak dopiero artykuł opublikowany w 2021 w Nature Commu-
nications. Jordan Poppenk i Julia Tseng z Queens University przedstawili 
metodę, która pośrednio pozwala wykryć, kiedy jedna myśl się kończy, 
a następna zaczyna. Wyodrębnili oni tzw. robaki myślowe – na marginesie, 
zgodzicie się ze mną, że to strasznie niefortunna nazwa? Robaki myślowe to 
sąsiadujące ze sobą punkty w aktywności mózgu. Zmiana myśli na inną 
obserwowana jest wtedy, gdy tworzony jest nowy robak. Robaki myślowe 
pojawiają się na przykład, gdy oglądamy film i na ekranie śledzimy nowe 
wydarzenie. Korzystając z tej metody wykazano, że przeciętna osoba ma 
około 6200 myśli dziennie.

Badania Poppenka i Tseng są na pewno przełomowe dla naszego rozu-
mienia tego, jak działa mózg. Pozwolą lepiej zrozumieć tzw. myśl sponta-
niczną. Mają w sobie potencjał do stosowania w medycynie, choćby dla 
lepszego rozumienia schizofrenii czy ADHD. Wybaczcie zatem, że pomimo 
całej doniosłości ustaleń naukowych, skupię się tylko na refleksji wokół tak 
banalnej rzeczy, jak liczba myśli. 

Wolność od myśli
Zestawmy ze sobą: liczbę myśli i słowa mędrców. Mahatma Gandhi zwykł 
mawiać, że człowiek jest wytworem swoich myśli. W podobnym kierunku 
prowadzi nas nauczanie Buddy czy rozważania Marka Aureliusza, którzy 
zauważają, że jedyną rzeczą, nad którą człowiek ma kontrolę są jego myśli. 
Dzisiaj większość naukowców podziela pogląd, że szczęście człowieka jest 

50



efektem kombinacji obiektywnych doświadczeń i myśli, które im towarzy-
szą. Dlatego tak ważne jest, byśmy nauczyli się je ukierunkowywać, kontro-
lować, wpływać na ich powstawanie.

Kilka lat temu przeprowadzono niezwykłe badanie wśród hiszpańskich 
uczniów. Uczestników poproszono o to, by na małych karteczkach zapisali 
myśli dotyczące tego, jak postrzegają swoje ciało. Następnie spędzili chwi-
lę na kontemplacji swoich myśli. W kolejnym etapie połowa uczniów wyrzu-
cała karteczki do śmietnika, co miało symbolizować „uwolnienie się od swo-
ich myśli”, z kolei druga połowa dostała zadanie sprawdzenia poprawności 
gramatycznej swoich zapisków. Następnie wszyscy uczniowie oceniali 
nastawienie wobec własnego ciała. Okazało się, że postawa tych, którzy 
sprawdzali gramatykę w dużej mierze odzwierciedlała to, co napisali na kar-
teczkach. Ich myśli z nimi zostały. Z kolei postawa tych, którzy wyrzucili swo-
je zapiski do kosza nie miała związku z ich treścią. Gest pozbycia się swoich 
myśli, sprawił, że ci uczniowie poczuli się od nich wolni. To badanie zachę-
ciło naukowców do postawienia kolejnych, bardzo praktycznych, pytań: czy 
zgniatając kartki z myślami i wyrzucanie ich do niebieskiego worka z napi-
sem „papier” możemy zredukować nasze negatywne myślenie? A czy zapi-
sując sobie to, co dobre, i przechowując zapiski na biurku, w kieszeni czy 
w torebce, sprawimy, że nasze pozytywne myśli się utrwalą? Okazuje się, że 
dokładnie tak to działa. Choć przeczy to głoszonemu przez Kartezjusza 
poglądowi, że wszystkie doświadczenia mentalne nie mają fizycznej natury, 
możemy traktować myśli jako rzecz, którą można dotknąć.

Takie podejście nie jest całkiem nowe. Rozejrzyjmy się dookoła. Myśli 
nierzadko są przez nas traktowane metaforycznie, jak przedmioty. Ot choć-
by „posiadamy wiedzę”, a  czymże jest wiedza, jeżeli nie zbiorem myśli. 
Odpowiednie paragrafy gwarantują nam prawo do posiadania wytworów 
naszej wyobraźni. A do tego jeszcze, na co dzień, wypełniamy język zwrota-
mi, które sugerują, że myśl ma charakter fizyczny: „pozbyłem się tej myśli”, 

Ignorowanie złych myśli, negowanie ich zasadności, tłumienie 
i korygowanie, nierzadko okazuje się mieć odwrotny do zamie-
rzonego skutek. Niczym imperium zła w filmie „Piąty Element” 
atakowane wzmacniają się i  namnażają. To dlatego właśnie 
pomysł, by fizycznie pozbywać się tego, co negatywne jest tak 
bardzo kuszący.
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„kupuję ten pomysł”, „przyszła mi do głowy myśl”. Wydaje się zatem, że 
pomimo jej niematerialnej natury traktujemy myśl jak przedmiot, coś, co 
ma fizyczną naturę. Jesteśmy gotowi by się jej pozbyć lub ją przechować.

Pod kontrolą
Próby kontrolowania i wpływania na nasze myśli podejmowane są od daw-
na. Wcześniej filozofowie, dzisiaj psychologowie wskazują, że człowiek 
może podjąć mentalny wysiłek, by zmienić to co niepożądane. Nie jest to 
proste. Dla wielu z nas ukierunkowanie myśli to 13 praca Heraklesa, coś jak-
by czyszczenie stajni Augiasza i schwytanie byka kretyńskiego; sorry, miało 
być kreteńskiego. Już samo świadome myślenie o myśleniu wywołuje prze-
rażenie. Sposobem na pokonywanie negatywnych myśli może być ich kon-
templacja, innymi słowy uruchamianie myślenia dla pozbycia się niechcia-
nego myślenia. Możemy też świadomie poszukiwać i wystawiać się na infor-
macje przeczące temu, w co wierzymy. Ci, którzy tego próbowali, wiedzą, 
jak bardzo jest to nieprzyjemne. Zapewne niejednemu wyda się, że lepiej 
już babrać się w swoim dobrze rozpoznanym grajdołku frustracji i zgorzk-
nienia, niż cokolwiek kwestionować. Kolejna rada psychologów to, według 
mojej autorskiej nazwy, metoda na bogina. Bogin, dla tych którzy nie czyta-
li „Harrego Pottera”, to zjawa, która przybiera postać tego, czego się najbar-

52





dziej boimy. Aby go pokonać, trzeba wyobrazić go sobie, w sposób, który 
go ośmiesza. Myślę, że po części, obserwowany w ostatnich dniach wysyp 
memów szydzących z Władimira ze wschodu, dobrze pokazuje, jak należy 
stosować metodę na bogina.

Na koniec do czegoś Wam się przyznam. Zawsze jestem bardzo scep-
tyczny, jeżeli chodzi o takie symboliczne gesty. Gdy czytam, że wystarczy 
napisać myśl na kartce i wyrzucić ją do śmieci, by się jej pozbyć, czuję dys-
komfort ocierania się o  magię. A  jednak, jak sugerują cytowane wyniki 
badań to może działa. Świadczą też o tym praktyki stosowane przez wielu 
terapeutów. Nadawanie fizycznej formy temu, co jest jej pozbawione, może 
się okazać bardzo przydatne. Naukowcy przekonują, że traktując negatyw-
ne myśli jako coś namacalnego, coś co można podrzeć na kawałki, znisz-
czyć, i wyrzucić, możemy sprawić, że będzie ich mniej. Z kolei działając 
odwrotnie, zapisując myśli, utrwalając je i powracając do nich, zwiększamy 
szanse na to, że częściej będą gościć w naszych umysłach. Mając w pamię-
ci, że mózg produkuje 6200 myśli dziennie, roboty może być co niemiara. 
No cóż, chcąc być konsekwentnym nie pozostaje mi nic innego, jak wyrazić 
na karteczce mój sceptycyzm, a następnie podrzeć ją na kawałeczki.

Piotr Michoń – (niepokorny) ekonomista, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu, autor bloga www.ekonomiaszczescia.pl, badacz zagadnień związanych 

ze szczęściem, pracą i polityką społeczną. Autor licznych książek i artykułów 

naukowych, w tym między innymi: „Ekonomia Szczęścia” i „Praca, opieka, płeć. 

Nauka o (nie)szczęściu.” Członek zarządu International Society for Quality of Life 

Studies i Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

Z pozbywaniem się negatywnych myśli jest jednak nierzadko 
tak, jak z próbą sprostania wyzwaniu rzuconemu swego czasu 
przez Fiodora Dostojewskiego. Pisarz zachęcał: Spróbuj nie 
myśleć o niedźwiedziu polarnym, a wkrótce przekonasz się, że 
przeklęte zwierzę co chwila przychodzi Ci do głowy.
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Jak zachęcić 
dzieci do sportu?

Tekst: Justyna Bolek

Jesienna szaruga, wiatr i ziąb, niestety nie sprzyjają wysiłkowi 
fizycznemu. Najchętniej czas wolny spędzamy w domowym 
zaciszu, z ciepłą herbatką i serialem. A co robi Twoje dziecko? 
Dokładnie to samo co Ty. To poważny błąd, zwłaszcza że leka-
rze i psycholodzy od lat biją na alarm – nasze dzieci nie tylko 
unikają sportu w szkole, ale co więcej – w czasie wolnym też 
nie lubią się „ruszać”. 

55



A przykład idzie z góry, czyli od ciebie. Pora na twój własny rachunek sumie-
nia: czy Twoje dziecko ma wystarczającą dawkę ruchu? Czy dbasz o to, aby 
każdego dnia w harmonogramie rozlicznych zajęć pojawił się wysiłek fizycz-
ny? W jaki sposób zachęcasz dziecko do uprawiania sportu? I na koniec – 
czy jesteś dla niego przykładem? Jesień nie zwalnia cię z obowiązku zachę-
cenia do aktywności Twojej pociechy. Większość dzieci czas wolny spędza 
przed telewizorem, loptopem, komórką… Tymczasem badania dowodzą, 
że to także czas, kiedy najchętniej spożywają niezdrowe produkty – słodkie 
napoje gazowane, posiłki typu „fast-food”, przekąski słone i słodycze. Wyka-
zano także, że u dzieci i młodzieży istnieje związek między długością czasu 
ekranowanego (garbienie się i pochylanie do przodu podczas pracy przy 
ekranie), a dolegliwościami somatycznymi, w tym bólami układu kostno-
-stawowego oraz agresją. Dlatego tak bardzo ważna jest aktywność dziecka 
nie tylko podczas zajęć sportowych w szkole. W warunkach domowych nie 
chodzi o męczący trening dla dziecka, ale o „poruszanie się”.

Jaki sport wybrać?
Być może wciąż zastanawiasz się, jaki sport jest najlepszą opcją dla twojego 
dziecka. Uważam, że najlepiej, aby dziecko uprawiało zarówno sport gru-
powy, jak i  indywidualny, ponieważ każdy rodzaj aktywności uczy czegoś 
innego. Dużo zależy od charakteru dziecka, jego upodobań. Dlatego też 
pozwólmy dziecku wybrać. Nie zapisuj dziecka na zajęcia, o których marzy-
łaś w młodości – chyba że zaszczepiłaś w dziecku tę samą miłość. Zawsze 
radzę rodzicom, aby wybierali taki rodzaj sportu, w którym lewa i prawa 
strona ciała jest tak samo obciążona: jazda na rowerze, wspinaczka, pływa-
nie. Podczas sportowych zmagań dzieci analizują, myślą, bardziej koncen-
trują się, bo mają cel. W sportach zespołowych uczą się przegrywać, dzięki 
czemu w przyszłości prawdopodobnie lepiej zniosą niepowodzenia. Sport 
uczy nabierać życiowego rozpędu. Charakter sportowca to charakter zwy-
cięzcy. Jeśli marzy ci się kariera sportowa dla dziecka – pamiętajmy, że sport 
zawodowy nie ma nic wspólnego z rekreacją. Każdy wyczynowy sport może 
nieść za sobą porażki i  tylko nielicznym udaje się wejść na najwyższe 
podium.

Sport w zaciszu domowym
Jeśli chcesz wprowadzić sport w  wasze domowe życie, nic prostszego. 
Zwłaszcza jeśli aura nie sprzyja spacerom czy jeździe na rowerze. Pamiętaj, 
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że to także idealna okazja dla ciebie, aby poćwiczyć z dzieckiem. Proponuję 
zabawy, które poprawią gibkość, skoczność, zwinność, szybkość, siłę, rów-
nowagę. Posłużą nam do tego takie ćwiczenia, jak: pajacyk, przysiad, pod-
skoki obunóż (jak piłeczka w przód, w tył, do boku lewego oraz prawego), 
zwykły marsz z wysokim unoszeniem kolan, taczka, pajączek – siadamy i na 
ustalony znak jak najszybciej podrywamy się z podłogi i klaszczemy. Dosko-
nałe są ćwiczenia z miękką piłką lub woreczkiem z grochem bądź balonem: 
podrzucamy i  chwytamy, ale po każdym podrzucie robimy obrót: raz 
w lewo, raz w prawo. Moim ulubionym ćwiczeniem, które często wykorzy-
stuję podczas zabawy z 10-letnią chrześnicą, to zabawa w figurki przy muzy-
ce. Włączam muzykę i na moment jej wyciszenia do zera (wciskam stop), 
przybieramy w tym samym czasie figury, takie jakie nam się podobają, takie 
jakie sobie wymyślimy. Skupiamy się na równowadze i stabilizacji sylwetki. 
Można tę zabawę urozmaicać na wiele sposobów. Po pierwsze możemy 
zmieniać tempo włączania i wyłączania muzyki, wtedy budujemy napięcie 
i ćwiczymy czas reakcji u dziecka. Dodatkowo możemy „nakładać” różnego 
rodzaju utrudnienia: stoimy nieruchomo na jednej nodze, jednym palcem 
dotykamy nosa, druga ręka jest na ramieniu (na zmianę prawa lewa ręka). 
Możemy wymyślać nasze „posągowe pozycje”: w leżeniu przodem, tyłem, 
bokiem. Mamy tutaj ogrom możliwości, takich jakie nam przyjdą do głowy. 
Pozwólmy dziecku wymyślać figury, wówczas pracujemy nad jego kreatyw-
nością i ma z  tego ogromną frajdę! Poprzez takie zabawy zmuszamy do 
szybkiego myślenia, analizowania. Dodatkowo muzyka w tle pozwala roz-
luźnić m.in. złe emocje. Czasami wieszam kilka balonów – jest kolorowo 
i troszeczkę „imprezowo”. To daje dziecku radość.

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla osiągnięcia optymalnego dla 
każdego dziecka poziomu rozwoju. Pamiętaj o tym każdego dnia! I dawaj 
dobry przykład, także jesienią.

Justyna Bolek – trenerka fitness, autorka folkowego 

treningu Cardio SLAVICA. Doktorantka gdańskiej 

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu na Wydziale 

Kultury Fizycznej, Katedra Sportu, Zakład Fitness.  

Stały ekspert w dziedzinie fitness i zdrowie w DDTVN. 

Autorka wielu publikacji prasowych na temat zdrowej 

aktywności fitness. Trening SLAVICA uprawiają miłośnicy 

sportu w klubach fitness w Polsce, Wielkiej Brytanii, Austrii 

oraz USA. 
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W lesie odpoczywają 
zmysły

 i trenujemy odporność 
Tekst: Danuta Pawlicka

W świecie, w którym żyjemy, ważne jest każde drzewo i  las, 
stworzenia drobne i dzika zwierzyna. O tym opowiada dr inż. 
Anna Wierzbicka, adiunkt w Katedrze Łowiectwa i Ochrony 
Lasu UP w  Poznaniu, naukowiec z  miłością traktująca swój 
zawód, pasjonatka przyrody, ekolog lasu, prezeska Stowarzy-
szenia Edukatorów Leśnych, członkini Zarządu Stowarzysze-
nia Rzecznicy Nauki. Pasjonuje się metodologią nauczania 
o lesie w myśl bioróżnorodnego rozwoju, a prywatnie mistrzy-
ni kulinarna specjalizująca się w daniach z dziczyzny.
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Bada pani zwierzęta leśne wielkości kleszcza oraz ich leśnych żywicieli, 
a jednocześnie, jak człowiek zarządza zasobami przyrody.
Nie tyle jak zarządza, ale jaki ma stosunek do zarządzania i gospodarowa-
nia. Często mamy jako społeczeństwo takie rozdwojenie jaźni: chronimy 
zwierzęta, ale gdy zjadają żywopłot koło domu, to telefon na uczelnię: 
niech pani coś z tym zrobi! Albo protestujemy przeciw użytkowaniu lasu, 
czyli wycinaniu drzew i sadzeniu nowych, a jednocześnie chcemy kupować 
drewno na opał i mieć drewniane domy.

Moje zainteresowania badawcze zaczęły się od zwierząt, a rozszerzyły 
się dzięki obserwowaniu i słuchaniu świata wokół mnie.

Las był przypadkowym wyborem, czy uwiodła panią jego bioróżnorod-
ność?
 Gdy zauroczył mnie las, nie używano jeszcze słowa bioróżnorodność. Moi 
dziadkowie mieszkali na skraju Puszczy Noteckiej i każde wakacje spędza-
łam u nich w tym, stosunkowo ubogim, lesie. Ale do dziś sosny to moje ulu-
bione drzewa, a w domu mam sosnowe meble.

Japoński lekarz mający przed sobą zestresowanego i przepracowanego 
pacjenta, zapisuje mu na receptę 45 min pobytu w lesie. Las jest ważny dla 
naszego zdrowia? 
Cała przyroda w ogóle jest ważna. Wyszliśmy z przyrody, to jest nasze śro-
dowisko naturalne, a potem sami zamknęliśmy się w miastach i oddzielili-
śmy fizycznie i mentalnie od przyrody. Stąd wiele problemów, nie tylko 
zdrowotnych, ale coraz częściej psychicznych. W lesie jest czasem zimno 
i mokro, czasem śmierdzi, ale tam wracamy do równowagi, między drzewa-
mi odpoczywają nasze zmysły i trenujemy układ odpornościowy.

Znienawidzone kleszcze odstraszają nas od spaceru w lesie! Czy ich wytę-
pienie spowodowałoby szkodę dla przyrody?
Każdy pasożyt kontroluje populację swoich żywicieli, kleszcze też. Z klesz-
czami, i wieloma innymi zwierzętami, jest tak, że dziś nie wiemy do końca, 
jaka jest ich rola. Dopiero jak ich zabraknie, jak wyjmiemy jeden klocek 
z wieży Jengi (przyp. red: drewniane klocki układane w kształcie wieży) , to 
okazuje się, że wszystko się zawaliło. Czasem nic się nie dzieje na pierwszy 
rzut oka – wieża stoi, ale jest dużo mniej stabilna.

Z kleszczami jest tak, że najprostsze sposoby są najlepsze. Nigdy nie 
chodzę do lasu w krótkich spodniach, czy w spódnicy. Długie spodnie sta-
nowią najlepszą ochronę, ponieważ nie pozwalamy kleszczom dostać się 
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do naszej skóry. Stare i dobre geranium kojarzone z parapetów u babci to 
najlepszy repelent, o ile ktoś nie jest uczulony. 

Na rysunkowy konkurs ogłoszony w Chinach, przyszła praca, na której 
autor, zwycięzca, nabazgrał kreski różnej wielkości i tak podpisał: dzięki 
drobnym zwierzątkom w ziemi żyje człowiek. 
Jest grafika przedstawiająca domek z kart, a na szczycie człowiek z domem 
i ogródkiem. Na kartach narysowane różne stawonogi, dżdżownice i inne 
„robaki”. Człowiek żyje i funkcjonuje – ma np. co jeść dzięki wielu różnorod-
nym organizmom bezkręgowym i kręgowym. Nie można powiedzieć, że 
żyjemy dzięki mechowcom, albo konkretnej bakterii czy pszczole – żyjemy 
dzięki nim wszystkim.

Równowaga przyrody to też równowaga człowieka jako elementu przy-
rody. Brak równowagi to choroba.

Czy badania naukowe wywołały u pani potrzebę zajęcia się profilaktyką 
zdrowotną? Jaką wystawi pani receptę Polakowi, który zechce powalczyć 
o swoje ciało i duszę?
Nauka, uczenie wywołało we mnie tę potrzebę. Okazało się, że leśnicy wie-
dzą bardzo mało o profilaktyce chorób odkleszczowych, a są to ich choroby 
zawodowe. Potem sprawdziłam, że przeciętny Kowalski zna tylko „legendy 
medialne” i to wywołało silną potrzebę popularyzowania prawdy naukowej.

Jeleń lepszy od wołu i świni
W praktyce nasza rozmówczyni wołowinę i wieprzowinę zastę-
puje dziczyzną (upolowaną na badania, a my znajdziemy takie 
mięso ze zwierząt upolowanych przez myśliwych). Pani ekolożka 
podaje gulasz z dzika na słodko-kwaśno z ogórkiem jak w Chi-
nach, a nie jak u nas z bukietem warzyw. Zawsze też wykorzystu-
je egzotykę kulinarną, jaką poznaje w trakcie podróży, z lokalny-
mi produktami. Gwarantuje, że eksperymenty, które przeprowa-
dza we własnej kuchni, dostarczają zaskakujących odkryć 
i pozostają na długo w domowym menu. 
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Rodzice wiedzą, jak uczyć dzieci przyrody?
Od kilku lat w  ramach prac dyplomowych 
badamy bambinizm – postrzeganie przyrody 
przez dzieci, które kształtuje popkultura, a nie 
wiedza. I  niezależnie od części Polski dzieci 
z  5-6 klasy lepiej znają egzotyczne rośliny 
i zwierzęta niż rodzime. To przede wszystkim 
problem programów nauczania i braku zajęć 
terenowych. Rola rodziców jest bardzo ważna, 
ale rodzice nie mają z  czego dać dzieciom 
wiedzy i doceniania przyrody. W moich szkol-
nych czasach też tego nie było.

Na szczęście mamy edukację leśną, ale 
wciąż wielu nauczycieli i rodziców nie wie, że 
można iść na bezpłatne zajęcia do najbliższe-
go nadleśnictwa czy ośrodka edukacji leśnej 
i tam poznać lepiej najbliższe otoczenie.

Nauka nie ogranicza pani życia do badań i spacerów w lesie… 
Ja patrzę na świat „z perspektywy gara” czyli wykorzystania wiedzy 
w codziennym życiu. Najlepiej odpoczywam w lesie, ale jak nie mam takiej 
możliwości, to stosuję „garoterapię” i wtedy gotuję i gotuję, a potem rozda-
ję jedzenie moim znajomym. Zawsze jest wielu chętnych, bo staram się 
gotować jedzenie zrównoważone, pochodzenia lokalnego. W  moim 
wypadku jest to mięso zwierząt łownych (upolowane w zakładzie doświad-
czalnym do badań), jajka od znajomych z wioski etc.

Praca naukowca to częste podróże po świecie, a ja z każdej takiej podró-
ży przywożę książkę kucharską i potem ją „przegotowuję” i zapraszam przy-
jaciół na tematyczne obiadki z pokazem zdjęć.

Z tej pasji zrodziły się zajęcia praktyczne dla studentów, w czasie których 
uczę prostych sposobów przygotowania dziczyzny czy pokazy kulinarne na 
festynach, które dają mi dużo radości. 

Moje ulubione potrawy zmieniają się wraz z pogodą i temperaturą. Po 
pierwszych mrozach zapraszam gości na golonkę z  gotowaną kiszoną 
kapustą. Latem gotuję dania włoskie i wegetariańskie. Jedno jest niezmien-
ne, gdy wracam z lekcji chińskiego, zawsze jest u mnie stirfry (przyp. red: 
stir-fry jest chińską techniką „smaż i mieszaj” umożliwiającą błyskawiczne 
przygotowanie dania np. w woku, czy na patelni). 
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Cała prawda
o grzybach

Tekst: Red.

Sezon na grzyby powoli się kończy razem z mnóstwem zdjęć 
z grzybobrania wrzucanych na Facebooka. Różne kolory, sma-
ki – borowiki, kurki, rydze – to tylko niektóre wśród wielu 
gatunków grzybów. Ale czy zaletą jedzenia grzybów są tylko 
walory smakowe, w jakiej formie powinno się je jadać i komu 
mogą zaszkodzić? 
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Istnieje przekonanie, że grzyby są smaczne, jednak nie posiadają żadnych 
właściwości odżywczych. Jak mówi dietetyk, grzyby mają nie tylko znaczące 
walory smakowo-zapachowe, ale także wyróżniają się wysoką zawartością 
wielu składników odżywczych.

– Główną zawartością grzybów jest woda, stanowi od 70%-90% masy 
grzyba. Za to miąższ jest bogaty w wiele cennych wartości odżywczych, 
szczególnie w białka, ryboflawiny i niacyny – wyjaśnia Ewa Glońska-Strą-
czek, psychodietytyk, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Grupa American 
Heart of Poland. – Białko to ważny składnik naszej codziennej diety.

Cenne białko
Białko jest bardzo ważne, ponieważ każda komórka ludzkiego ciała składa 
się z niego. 

– Tworzy nasze włosy, paznokcie, kości i mięśnie. Odpowiada za wzrost 
człowieka, jest budulcem mięśni organizmu. Odgrywa również ważną rolę 
w regulacji hormonów, wytwarzaniu enzymów i przeciwciał, dlatego musi 
być obecne w naszej diecie. Świeże grzyby zawierają przeciętnie od 1,5 do 
3,6% białka, natomiast suszone od 10 aż do 40%. I to właśnie suszone posia-
dają białka zbudowane z prawie wszystkich znanych nauce aminokwasów 
w tym egzogennych, czyli takie, które muszą być dostarczane organizmowi 
w codziennym pożywieniu. Największa zawartość białka jest w grzybach shii-
take, doskonale znanych w kuchni orientalnej. Jeśli chodzi o rodzime gatun-
ki to najwięcej łatwo przyswajalnego białka mają prawdziwki i pieczarki. 
Warto zaznaczyć, inne białko roślinne nie jest tak bogate pod względem 
aminokwasów jak to zawarte w grzybach – wyjaśniła dietetyk.

Na nerwy
Grzyby korzystnie wpływają na układ nerwowy, zawierają również cenne 
składniki mineralne.

– Grzyby to źródło glikogenu i witamin z grupy B, dlatego mają dobro-
czynny wpływ na nasz układ nerwowy. Niektóre gatunki, m.in. kurki, są źró-
dłem prowitaminy A, stąd ich pomarańczowa barwa. Co ciekawe, występu-
je w  nich również  witamina D, której nie spotyka się w  roślinach zielo-
nych. Ponadto grzyby zawierają głównie potas, który kontroluje ciśnienie 
krwi, poprawia koncentrację, fosfor oraz magnez. Ilość magnezu w grzy-
bach jest zbliżona do zawartości tego pierwiastka, który znajduje się w świe-
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żych owocach czy warzywach. Spożywanie grzybów to też dobra okazja do 
wzbogacenia naszego organizmu w wapń – mówi Ewa Glońska-Strączek. 

W składzie chemicznym niektórych gatunków grzybów (pieczarek, 
boczniaków, borowików) wykazano obecność beta – glukanów. 

– Są to związki, które mobilizują nasz układ odpornościowy, wpływają na 
obniżenie poziomu cholesterolu LDL we krwi, a także wykazują korzystne 
działanie w profilaktyce i leczeniu chorób nowotworowych. Grzyby zawiera-
ją stosunkowo mało tłuszczu i kwasów tłuszczowych. Można bezpiecznie je 
jadać będąc również na diecie odchudzającej – są niskokaloryczne. 
100 g świeżych grzybów dostarcza ok. 34 kcal. Mimo tego, że zawierają 
sporo różnego typu węglowodanów to są to węglowodany nieprzyswajal-
ne – to dobra informacja również dla cukrzyków – dodała dietetyk.
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Gotowane, nie smażone
Obróbka termiczna grzybów oraz ich łączenie z innymi produktami jest nie-
zwykle ważne.

– Unikajmy smażenia grzybów, są nie tylko wyjątkowo kaloryczne, ponie-
waż chłoną tłuszcz, ale także mogą spowodować problemy żołądkowe, nie-
strawność i wzdęcia. Najlepszym wyborem będą grzyby gotowane, duszo-
ne. Warto do nich dodać takie przyprawy, jak majeranek, tymianek, kminek, 
czy też rozmaryn – wpływają pozytywnie na trawienie. Nie podawajmy grzy-
bów ze śmietaną, alkoholem, tłustym mięsem, ponieważ wydłuża to czas 
trawienia zjedzonego przez nas posiłku. Przy wrażliwym żołądku, nie ser-
wujmy ich z  warzywami strączkowymi i  produktami wzdymającymi np. 
cebulą – ostrzega ekspert.

Czy grzyby są ciężkostrawne?
– Grzyby mają w  sobie bardzo dużo związków chitynowych. Ich ściana 
komórkowa jest z chityny, to wielocukier podobny do celulozy i człowiek 
nie radzi sobie z jego trawieniem. Dlatego zalegają w żołądku, dając przy 
tym uczucie pełności, sytości. Warto jednak podkreślić, że poddanie grzy-
bów obróbce termicznej, np. gotowaniu lub duszeniu sprawia, że nie są 
one aż tak bardzo ciężkostrawne, jak powszechnie się uważa. Dlatego jedz-
my je, ale zachowajmy umiar – podkreśla dietetyk.

Grzyby dla kobiet w ciąży i seniorów?
– Na pewno nie mogą spożywać grzybów osoby na nie uczulone. Powinny 
również ich unikać osoby z chorobami układu pokarmowego, np. z zespo-
łem jelita drażliwego. Dotyczy to również osób starszych, a  także kobiet 
w ciąży i tych, które karmią piersią. Nie mogą ich jeść również osoby u któ-
rych zdiagnozowano choroby wątroby, trzustki, nerek czy woreczka żółcio-
wego. Zalecenia mówią, że grzyby można podawać dzieciom dopiero od 
3 roku życia, a nawet później ze względu na ich delikatny układ pokarmowy 
– dodaje dietetyk American Heart of Poland.

Jeśli po zjedzeniu grzybów, źle się poczujesz (bóle głowy, biegunka, 
wymioty), udaj się do najbliższego punktu medycznego. Zabierz ze sobą 
resztki potrawy, która zawierała grzyby. Przy zatruciu grzybami nie wolno 
jeść ani pić.
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Ofiara czy zwycięzca 
– wybór należy do ciebie

Tekst: Eliza Śliwińska

Kiedy byłam małą dziewczynką, w jednej z popularnych gazet 
natrafiłam na cytat informujący, że każdy z nas żyje na swojej 
własnej planecie (w swoim własnym świecie). Były to słowa, 
stojące w sprzeczności z podwalinami całego mojego dotych-
czasowego wyobrażenia o naturze istnienia. 

JESTEM  
ZWYCIĘZCĄ
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Symboliczny sens stwierdzenia, że każdy z nas żyje w swoim indywidualnym 
wszechświecie (własnej planecie itp.) ma znaczenie i sens wielowymiarowy. 
I  jak większość uniwersalnych prawd, możemy je rozumieć i analizować 
w odniesieniu do różnych płaszczyzn funkcjonowania człowieka – odwołu-
jąc się do codziennego doświadczenia, dowodów naukowych, prawd 
duchowych, a także rozmaitych dziedzin działalności i wytworów człowieka. 
Jednak aspektem, na którym chciałabym się skupić szczególnie jest zna-
czenie tej prawdy dla jakości życia człowieka. Odnosi się ono do dwóch 
wymiarów możliwej pracy nad sobą lub, mówiąc inną nomenklaturą, proce-
su rozwoju nadającego głębszy sens życiu człowieka i  zapewniającego 
przyjemniejszy sposób przeżywania czasu. 

Mój świat, moje wnętrze
Mowa tu o własnym wnętrzu i wszystkim co przez to pojęcie rozumiemy 
(inside) oraz interakcjach ze światem zewnętrznym (outside). Mówiąc o inte-
rakcjach zewnętrznych najczęściej mamy na myśli kontakty społeczne. War-
to nadmienić, że reagujemy również ze światem roślin, zwierząt i światem 
nieożywionym, często nieświadomie, jednak w miarę rozwoju duchowego 
i związanego z nim wzrostu uważności coraz bardziej zdajemy sobie z tego 
sprawę.

Kiedy jesteśmy u podnóża „góry życia”, potrzebujemy prostych katego-
rii, pozwalających nam uporządkować („okiełznać”) ogrom wiedzy o świe-
cie. Dla zobrazowania praw wewnętrznego rozwoju można posłużyć się tu 
paralelą okresów życia – dzieciństwo, młodość, dorosłość, dojrzałość. Małe 
dzieci potrzebują prostego języka. W wielu książeczkach pomagających 
w zrozumieniu świata używa się dualnych kategorii: czarne-białe, ciepłe-
-zimne, dobre-złe. A nastolatkowi możemy już przedłożyć inny aspekt świa-
ta poprzez pojęcia abstrakcyjne. Człowiek dojrzały będzie już dysponował 
bagażem zasobów do poznawania rzeczywistości. Poziom poznania zależy 
jednak w znacznej mierze od sposobu korzystania z dostępnych (danych 
z natury) możliwości. Nie bez powodu mądrość jest powszechnie kojarzona 
z obrazem „starca” spędzającego żywot nad książkami. Podobnie na począt-
ku rozwoju duchowego widzimy wyraźne, kategoryczne podziały ja-oni, 
ja-świat. Na wysokości połowy życiowego trekkingu dostrzegamy, że grani-
ce między mną a światem są płynne, dostrzegamy własny wpływ na to, co 
odzwierciedla się w tzw. zewnętrznym świecie. Zdobywając szczyt, oddy-
chamy rześkim powietrzem, organizm pracuje sprawniej, możemy czerpać 
z zasobów własnego czucia, wiedzy i mądrości. Czujemy każdą komórką 
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ciała łączność ze światem, patrząc w dół możemy zrozumieć małość toczą-
cych się u podnóży „wielkich” spraw świata. Z perspektywy patrzącego ze 
szczytu nie mają one większego znaczenia. Na szczycie nie odbijamy się już 
o sztywne kategorie zamkniętego umysłu. Mamy szanse doświadczyć jed-
ności z  otoczeniem. Wspinaczki na niskie wzniesienia przynajmniej raz 
w życiu doświadczył niemal każdy. Wielu ludzi z pasją spędza czas na trek-
kingach. Są i tacy, którzy wiodą życie w górach. Jednak istnieją także szczy-
ty zdobyte tylko przez największych duchowych alpinistów. W moim osobi-
stym odczuciu, osoby z  wrodzonym lękiem wysokości, każda wycieczka 
w górę jest podróżą w głąb siebie. Lubię te momenty, gdy w ciszy pokonu-
ję ograniczenia ciała i umysłu. Przypominają mi się wówczas często liczne 
prawdy zawarte w popularnej książce „Pielgrzyma” Paulo Coelho. Motywa-
cję do drogi w głąb siebie i przed siebie, możemy odnaleźć dla przykładu 
w głębi słów, pod którymi podpisuję się obiema rękami: Toteż ucieczka 
przed walką jest czymś najgorszym, co może się nam przytrafić. Jest o wiele 
gorsza od przegranej, ponieważ klęska zawsze może stać się dla nas źró-
dłem doświadczenia i nauką, a ucieczka daje nam tylko jedną możliwość: 
głosić zwycięstwo naszego wroga.

Ograniczenia
Jednak nie każdy człowiek odważy się pójść w górę. Czasem życie samo 
prowadzi nas w procesie transformacji – a właściwie zawsze daje nam taką 
możliwość. Jednak człowiek nie zawsze z nich korzysta. Wybór postawy jest 
znaczący z punktu widzenia efektywności działań, prawdopodobieństwa 
skutecznego rozwiązania problemu i uwolnienia się od emocji towarzyszą-
cych tej sytuacji. Z pewnością każdy z nas spotkał w swoim życiu osobę, któ-
rej dość często wydarzają się wyjątkowo trudne dla niej sytuacje. Jednocze-
śnie bez większego trudu przywołamy w pamięci obraz osoby, która wie-
dzie stosunkowo stabilne życie, a wszystkie kłopoty świata zdają się omijać 
ją szerokim łukiem. Co więcej, takie obserwacje stanowią często podwalinę 
przekonania o niesprawiedliwości świata, który jakoby jednym daje dobro-
byt, a innym tylko wiatr w oczy i deszcz na głowę. Nie przychodzi nam na 
myśl zjawisko sprawczości i odpowiedzialności za wydarzenia zdarzające 
się w naszym życiu. A przecież wiemy, że zawartość dzisiejszego talerza jest 
wynikiem wczorajszej pracy. Gdyby osobie płaczącej dziś nad swoim losem, 
a więc funkcjonującej z poziomu świadomości określanego mianem syn-
dromu ofiary dać dziś wszystkie skarby i zasoby świata – jej aktualny poziom 
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rozwoju wewnętrznego skutecznie sparaliżuje jej zdolność pomnożenia 
otrzymanego bogactwa. Jest jednocześnie wysoce prawdopodobne, że 
w krótkim czasie świat zubożeje o te wszystkie, oddane w niewłaściwe ręce 
plony. O podobnym zjawisku donoszą obserwacje zjawiska nagłego wzbo-
gacenia, np. u zwycięzców gier losowych. Z kolei jeśli osobie o odpowied-
nim nastawieniu mentalnym dać do obrotu nawet niewielką kwotę, np. 
wysokość kosztu kursu lub pokrycia kosztów dobrze przemyślanej inwesty-
cji, jest szansa, że zasoby te zostaną pomnożone lub przekute w pozamate-
rialną wartość w wymaganym do tego odstępie czasu. Niezwykle często, 
nie chcąc przed samymi sobą przyjąć odpowiedzialności za stan własnego 
życia – przyczyn wszelkiego dostatku i  niepowodzenia upatrujemy też 
w zastanym stanie startowym. Mówimy wtedy: „innym jest łatwiej”, „ja od 
zawsze mam pod górkę”, „to przez moje dzieciństwo”, „gdyby nie moi rodzi-
ce”, „on to dostał wszystko w spadku”. Stwierdzenia te jednak często są 
uogólnieniami i  fałszywymi wnioskami, które wyciągamy z powierzchow-
nych przesłanek lub bazują na faktach realnie doznanych trudności, jednak 
pomijają sprawcze możliwości samodzielnego kształtowania przyszłych 
zdarzeń. Często doraźne rozwiązywanie jednego problemu za drugim przy-
nosi jedynie doraźne rezultaty. 

Perspektywa 
Jeśli w twoim obecnym wewnętrznym świecie problem i ewentualne konse-
kwencje negatywnych następstw tej sytuacji przybierają rangę, za sprawą 
której twoje emocje wzrastają do skrajnej postaci – tym, co może realnie 
zmienić twoją sytuację, samopoczucie i przyszłe okoliczności jest zmiana 
perspektywy widzenia problemu, szczególnie w aspekcie znaczenia przypi-
sywanego mu dla twojego życia. Jeśli dokonać zmiany na skali wartości – 
problem odnoszący się do materii, w całej swej powadze i obiektywnej sile 
obniżania emocji nie spowoduje skrajnego stanu psychicznego. Dla osoby 
przypisującej wysokie znaczenie wartościom duchowym lub zdrowiu, wię-
zom rodzinnym lub innym życiowym aspektom, wystąpienie nawet bardzo 
nasilonej trudności natury materialnej nie będzie przeciążające w stopniu 
przekraczającym mechanizmy radzenia sobie, jak w przypadku osoby zbyt 
silnie przywiązanej do wartości bytowych. Głęboka, szczera wiara i odczuwa-
na wdzięczność za dar życia wraz z umiejętnością cieszenia się z najmniej-
szych pozytywów może skutecznie uchronić przed doświadczeniem kryzysu 
wewnętrznego, nawet w warunkach obiektywnie kryzysowej sytuacji. Brak 
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stabilnego kręgosłupa wartości, odpowiednio zrozumianych życiowych 
doświadczeń i zbudowania silnego, wewnętrznego świata może sprawić, że 
nawet brak zakładanego sukcesu może stać się podstawą obniżenia nastro-
ju, zogniskowania perspektywy na negatywnych aspektach sytuacji i paraliż 
zdolności do czerpania satysfakcji z bogactwa, które się ma.

Wewnętrzne zwierzę mocy 
Niezależnie którą drogą pójdziesz i  tak spadnie deszcz, i  tak zdarzy się 
burza. Wszystkie aktualnie żyjące istoty, zgodnie z prawem doboru natural-
nego są wyposażone w skuteczne strategie przetrwania. Aktualny poziom 
rozwoju cywilizacyjnego zminimalizował niemal do zera znaczenie wrodzo-
nych warunków fizycznych, podnosząc rangę funkcjonowania wewnętrzne-
go. Faktem jest że to, czy twoim „wewnętrznym zwierzęciem mocy” będzie 
lew, kozioł czy hiena – w przeważającej mierze zależą od ciebie – twojej wol-
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nej woli (wyboru) kształtowania ścieżki życia, pomnażania bądź marnotra-
wienia otrzymanych denarów, stawania się gruntem żyznym dla ziarna roz-
woju lub zamykania się na nie jak twarda skała. Nieprzeceniona jest wartość 
słów, że każdy ma w sobie dwa wilki, a tym, który zwycięża jest ten, którego 
karmisz. Pielęgnując w sobie „wewnętrznego kozła”, będziesz kroczyć ścież-
ką życia, oczekując na kolejne „ataki”, a  twoja energia życiowa zostanie 
wykorzystana na strategie unikania lub marnotrawiona na wyczerpujący 
energetycznie stan umysłu osoby odgrywającej wyuczoną rolę ofiary. Hiena 
/szakal czy inny padlinożerca lub pasożyt dążący do korzyści w  sposób 
sprawiający wrażenie zaburzenia hierarchii wartości, braku silnie osadzone-
go „kręgosłupa moralnego” i nastawiony za uzyskanie zysków przy mini-
malnym nakładzie wysiłku (branie bez dawania) jest przeciwieństwem ofia-
ry, a więc przeciwnym sposobem wyrażania się tego samego. Dopiero osią-
gając poziom wewnętrznego lwa – odwagi, siły do stawiania czoła życiu, 
z wiarą w możliwy sukces, w postawie majestatycznej godności i podpo-
rządkowania odwiecznym prawom natury wspinamy się na wyższy etap 
własnej ścieżki. 

Trudności są, były i będą – to odwieczne prawo w świetle którego wszy-
scy jesteśmy równi. Jednakże jedni widzą w nich dowód niesprawiedliwo-
ści i „złego” życia, inni stawiają mu czoła godnie, a jeszcze inni dostrzegą 
w  nich dobrodziejstwo i  szansę na zdobycie hartujących doświadczeń 
i wewnętrzny wzrost. Kiedy dzieją ci się te wszystkie złe rzeczy, pamiętaj, że 
zawsze masz wybór swojej reakcji i  sposobu percypowania problemu. 
Możesz rozbudzić w sobie wzmacniającą myśl – A gdyby jednak spojrzeć na 
ten problem z  wdzięcznością? A  gdyby dostrzec w  nim odgórny dar 
dostrzeżenia wewnętrznych blokad, które potrzebuję przepracować, aby 
uczynić swoje wnętrze lepszym, a życie radośniejszym? A gdyby poczuć 
radość, że ten problem pojawił się w moim życiu, niczym most przeprowa-
dzający mnie na drugą stronę obecnych ograniczeń? A może to „miecz”, 
którym mogę „przeciąć” negatywne schematy myślenia trzymające mnie 
w  zamkniętym kręgu cykli odgrywania roli hieny lub ofiary? A  może to 
dowód wszechobecnego dobra i nieograniczonej miłości wszechświata, 
który zrzuca mi linę, po której mam się wspiąć na inny poziom swojego 
doświadczania? Zapewniam, że wszystkie postawione tu pytania są warte 
głębszego rozważenia. Na koniec przytoczę powszechnie znane słowa, któ-
re posłużą mi jako zwięzłe podsumowane zawartych wyżej treści: 

Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było 
cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. [Albert Einstein].
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Prowokatywność
nie jest prowokacją!

Z Joanną Czarnecką, psychoterapeutką i założycielką Instytu-
tu Provocare rozmawia Katarzyna Kamińska.

Joanno, terapia prowokatywna na mnie nie działa…
To znaczy?

Ta metoda, która jest taka, że robi się coś wbrew wszystkiemu, co myśli 
klient, później klient na to reaguje i idzie za tym, i życie mu się zmienia… 
To na mnie to nie działa…
Wcale się nie dziwię, że ta metoda na ciebie nie działa, bo żadna metoda 
nigdy sama z siebie nie działa… A może jest tak, jak to mówią niektórzy 
coachowie – klient jest nieprzygotowany, niegotowy do zmiany i oporujący. 
Mówię to z przymrużeniem oka…
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Czyli chcesz mi powiedzieć, że metoda działa, tylko ja nie działam?!
Lepiej bym tego nie powiedziała. Co więcej – nawet nie ja to powiedziałam, a ty. 

Prowokatywność jest tym, co w tej rozmowie się właśnie wydarza?
Nie, to jest fakt. Udowodniony przez amerykańskich naukowców, koreań-
skiego pochodzenia, z węgierskimi paszportami. W  roku pańskim 1932 
łamane przez 1979, bo tak długo prowadzone były badania.

Może nie działa na mnie, bo ja nie rozumiem metody?
To jest wysoce prawdopodobne u pacjentów z dużą potrzebą kontroli.

Ale wszystko się zgadza – ja nie rozumiem, jestem nieprzygotowana i dla-
tego na mnie nie działa. Co więc trzeba zrobić, co ukończyć?
…życie. Choć Farrelly mawiał, że łatwiej się pracuje z pacjentem, którego 
ciało jest ciepłe. 

Czyli – póki żyw…
…wtedy wszystko jest możliwe, tak mawiał Frank. Ale mu się zmarło, więc 
nie wiem, czy brałabym jego zdanie pod uwagę.

Ale coś tam wcześniej mu się udało?
Tak, tak. I nawet był efektywny w swoich metodach terapeutycznych, mię-
dzy innymi w prowokatywności. A  tak zupełnie serio – wydaje mi się, że 
ludzie czasem przychodząc na sesję prowokatywną spodziewają się nagłe-
go i wielkiego przewrotu w życiu, bo ta metoda jest nieokreślona, jest peł-
na sprzeczności, ta metoda wywołuje emocje.

Myślę też, że przez to, że ta metoda jest nacechowana humorem i dowci-
pem budzi we mnie sprzeciw. Bo przez to ona jest jakaś taka „niepoważna”
A życie, a zwłaszcza metody psychoterapeutyczne, powinny być poważne? 
Powiem ci więcej – ta metoda jest bardziej dramaturgiczna i  teatralna, 
a mniej z pozoru logiczna i uporządkowana.

Natomiast – łapiąc za słowa „nie rozumiem metody, więc ona na mnie 
nie działa” – co ma na ciebie działać? Metoda? Jeżeli koncentrujesz się nad 
zrozumieniem metody, a nie nad tym, co chcesz dla samej siebie, praca nad 
twoim problemem zupełnie znika dla mózgu.

KK: Niewykluczone, że tak jest. Ilekroć siadałam z kimś podczas ćwiczeń 
na spotkaniach z prowokatywnością, łapałam się na tym, że – siedząc jako 
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klient! – obserwowałam prowadzącego jak żabę na stole sekcyjnym 
i zastanawiałam się co on/ona do mnie mówi? Z jakich narzędzi korzysta? 
Czy to jest anegdota? Po co on/ona to mówi? Wrzucałam jakiś mój pro-
blem na warsztat i przyglądałam się, co też się wydarzy.
To jest duży problem osób, które mają wewnętrzny paradygmat pt. „kontrola 
i rozumienie”. Widzimy to na warsztatach, gdy uczestnicy zadają nam miliony 
pytań, nie dając sobie przestrzeni do doświadczania i odczuwania. A ta meto-
da niestety – i bardzo świadomie używam tego słowa – nie jest do zrozumienia 
jej, tylko na bazie logiki, racjonalności. Jej siła i zrozumienie tkwi w doświad-
czaniu i przeżywaniu siebie, swoich emocji, obrazów jakie pojawiają się w gło-
wie i wniosków jakie powstają w wyniku tego wszystkiego, z czym styka się lub 
„konfrontuje” osoba. Im bardziej koncentrujesz się na obserwacji i kontroli, 
tym mniej masz przestrzeni w mózgu na doświadczenie siebie i swoich emocji 
w procesie – czy to terapeutycznym, coachingowym, czy w życiu. 

Stąd też biorą się duże kłopoty w sytuacji, gdy ktoś obejrzy jeden, dwa 
warsztaty Franka (Farrellego, twórcy metody – przyp. redakcji), przeczyta ze 
dwie książki i mówi „OK, wiem na czym polega prowokatywność”. I robi pro-
wokację najczęściej, a nie prowokatywność. Tym samym rani ludzi, zamiast 
wspierać. 

Jaka jest różnica?
To jest bardzo widoczne u ludzi, którzy biorą z prowokatywności żart, humor, 
groteskę i tylko tym się „bawią”. Nie ma w tym uważności na emocje drugie-
go człowieka, na zmiany na nim, w nim, na to, co mówi, jak reaguje jego cia-
ło, jego głos, jak zmienia się oddech w tej „zabawie”. I to jest jedna rzecz. 

Druga rzecz – prowokatywność jest oparta na trzech fundamentach. 
Jednym jest ten humor, o którym wspomniałaś, ale on wcale nie jest głów-
nym filarem. Możesz wcale nie żartować, a i tak stosować prowokatywność 
– bo humor w prowokatywności nie bierze się z żartów, a z zaskoczenia. 
Z przerysowania i dostrzeżenia tego przerysowania.

Kolejnym komponentem prowokatywności jest życzliwość, czyli pełna 
akceptacja dla człowieka jako człowieka. Bez względu na to, czy robi coś, co 
we mnie budzi sprzeciw, czego ja nie rozumiem, albo co narusza moją 
wygodę…

Twoją, czyli terapeuty?
Tak, albo kogoś kto zajmuje się prowokatywnością. Jeśli w tym momencie 
ucieknie mi akceptacja, to – żeby osiągnąć swój cel – przestaję być prowo-
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katywna, a staję się prowokacyjna. Żeby klient zmienił swój cel. Gdy patrzę 
na naszych adeptów albo osoby, które nas obserwują i  uczą się przez 
„naśladownictwo”, chęć stosowania prowokatywności uruchamia się w nich 
w momencie, gdy zaczyna się budzić ich ego. A ono mówi „ale ja bym chciał 
inaczej” – i zaczyna się zaczepianie, prowokowanie do zachowania zgodne-
go z tego kogoś oczekiwaniami.

To może na mnie działa prowokacja, a nie prowokatywność?
Jest jeszcze trzeci fundament z napisem „wyzwanie”, co w oryginale, u Fran-
ka nazywało się „prowokacja”, ale wywiedzione ze źródła tego słowa – uru-
chamianie, wydobywanie, wyzwalanie, ujawnianie. I być może ta „prowoka-
cja”, to wyzwanie jest obok ciebie, albo nie jesteś w tej chwili na nie gotowa 
i nie chcesz go zobaczyć. I mózg mówi „widzę, ale przyjmuję to jako żart”.

Inną kwestią jest też fakt, iż wyzwanie w prowokatywności często jest 
odbierane – szczególnie przez młodych coachów – jako cel. A w prowoka-
tywności cel jest zupełnie inaczej definiowany i rozumiany… ale to już na 
inną rozmowę. 

Właśnie stanęłam przed lustrem…
I dlatego to nie działa na ciebie.
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Podsumujmy: wyzwanie, życzliwość, humor.
Tak. Dodajemy jeszcze dwie orbitki wokół tych filarów: ciekawość (nie 
myląc z ciekawskością) i uważność, które według nas utrzymują we właści-
wej proporcji fundamenty prowokatywności. 

Uważność na osobę, na samego siebie i na proces jaki zachodzi między 
nami. Gdy traci się uważność w prowokatywności, dość łatwo jest pójść 
swoją drogą i nie zauważyć, że klient idzie już inną – swoją. Albo że to, co 
ważne dla wsparcia, zostało przegapione. 

Ciekawość nie tyczy się tego, co wymyśliła osoba, z którą pracujemy 
lub co nadinterpretowała w oparciu o swoje przeżycia życiowe, ale tego, 
co jest ukryte, co jest za kurtyną emocjonalną klienta, co on mówi pomię-
dzy słowami.

Terapia Prowokatywna – została opracowana przez Franka Fare-
llego na psychiatrycznym oddziale szpitalnym w  Wisconsin 
w USA. Farrelly przez wiele lat był profesorem klinicznym w Szko-
le Pracy Socjalnej Uniwersytetu Wisconsin oraz asystentem pro-
fesora klinicznego na Wydziale Psychiatrii w Szkole Medycznej 
Uniwersytetu Wisconsin.
Niezadowolony ze swojej skuteczności jako terapeuty, zaczął 
badać nowe procedury mające na celu promowanie pozytyw-
nych zmian u przewlekłych i opornych pacjentów. 
Metoda powstała pod okiem i superwizją Carla Rogersa (Twór-
ca Terapii skoncentrowanej na pacjencie).
Jest to system psychoterapii, której jedną z charakterystycznych 
cech jest „przełamywanie” stereotypowego sposobu myślenia 
i wzorców postępowania pacjenta / klienta przez „życzliwe wyol-
brzymienie obrazu świata pacjenta”. Celem takiego podejścia jest 
zmiana perspektywy u pacjenta, a w rezultacie prowadzenie do 
zmiany zachowania. Terapeuta odgrywa w podejściu prowokatyw-
nym rolę „adwokata” ograniczających przekonań i postaw, pozor-
nie popierając negatywną, przedstawianą przez klienta historię.
Podejście to opiera się na trzech głównych filarach: Życzliwości, 
Humorze, Wyzwaniu. Terapeuta żonglując tymi trzema warto-
ściami popiera na zmianę różne perspektywy wewnętrznych 
dylematów/konfliktów pacjenta.
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Czy prowokatywność daje rozwiązania?
Absurdalne – tak, realne – nie. Chodzi o to, żeby umożliwić klientowi wybór, 
pobudzić go do własnego myślenia, budowania samostanowienia i brania 
odpowiedzialności za dokonywane decyzje.

Mam skłonność do podsuwania rozwiązań, aż się czasem rwę do tego, 
żeby powiedzieć „zrób tak i tak” albo „ja na twoim miejscu zrobiłabym 
tak”. A w prowokatywności?
W prowokatywności musisz to przełknąć i zachować dla siebie, albo podać 
w postaci przerysowania, groteski, absurdu, ale nie logicznie i wprost.

Zdarza się, że wiem – z doświadczenia, troski, zdobytej wiedzy – co jest dla 
kogoś najlepszym rozwiązaniem, a on/ona, mimo moich rad, działa zupeł-
nie inaczej… i oczywiście nie wychodzi mu/jej to na dobre. Co wtedy?
Nie uważasz, że to jest przerażające, że nie masz wpływu na ludzi?

Potworne! I w dodatku – zupełnie poza kontrolą!
Myślę, że właśnie dlatego uważasz, że prowokatywność na ciebie nie działa 
– bo ona wyrzuca cię z siodła poczucia kontroli…

Czyli to nie jest tak, że ktoś myśli sobie „pójdę na terapię i  terapeuta 
powie mi – prowokatywnie – co mam robić dalej”?
Nie. Prowokatywność służy między innymi do uruchomienia – albo zmiany 
perspektywy, albo zmiany myślenia, albo akceptacji – daje impuls do dzia-
łania. Ale nie ukierunkowuje.

Chcesz powiedzieć, że taki klient musi sam pracować? Że on idzie po 
gotowe rozwiązanie, płaci i jeszcze musi sam wszystko robić?
Oczywiście, że musi pracować. Co więcej – on po sesji wychodzi często sko-
łowany, z milionem myśli, zły sam na siebie, albo ze świadomością tego, 
gdzie zapaliły mu się czerwone lampki. I dopiero po sesji – kiedy wszystko 
się w nim zaczyna układać – sam wybiera do której lampki pójdzie najpierw. 
Ale ja, jako prowadząca w żadnym wypadku nie mówię „ta lampka w pierw-
szej kolejności”. 

To fantastycznie, że terapeuta nie bierze żadnej odpowiedzialności…
Nie powiedziałam, że terapeuta nie bierze odpowiedzialności. Jestem zła 
na powszechną teorię, że w terapii, w coachingu – a zwłaszcza w coachingu 
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– osoba prowadząca nie ponosi odpowiedzialności. Że odpowiedzialność 
jest tylko po stronie klienta. Bzdura! 

Moim obowiązkiem i odpowiedzialnością jest – punkt pierwszy – wes-
przeć cię najlepiej, jak potrafię. Punkt drugi – nie zostawiać cię z „bebecha-
mi na wierzchu”, z którymi nie będziesz wiedziała, co zrobić. Jestem odpo-
wiedzialna za uważność przez cały proces i za świadomość tego, że każda 
metoda wsparcia – szczególnie prowokatywność – jest pracą na głębokich 
poziomach i na żywym organizmie.

A w związku z tym, że prowokatywność jest bombą z opóźnionym zapło-
nem, bardzo uruchamia mózg ssaczy i gadzi, kora mózgowa jest rozedrga-
na i to wszystko dopiero po sesji zaczyna się układać, to części procesu nie 
będę w stanie zobaczyć. Dlatego ważne jest to, co często mówię na koniec 
warsztatów, że bez względu na porę dnia i nocy jestem do dyspozycji – 
można dzwonić, pisać „Joanna oddzwoń”, „Joanna help” – ja oddzwonię, 
zareaguję. To jest moja odpowiedzialność. Również taka, by klientowi 
powiedzieć „nie jestem w stanie z Tobą pracować, polecę ci inną osobę”. 

Fot. Ireneusz Knyziak

Joanna Czarnecka – coach, trenerka, 

konsultantka biznesu, terapeutka. 

Współtwórczyni Instytutu Komunikacji 

Prowokatywnej „Provocare”, w którym zajmuje 

się rozwojem i propagowaniem Metod 

Prowokatywnych i Improwizacyjnych w pracy 

coachingowej, trenerskiej, handlowej oraz 

menedżerskiej.

Ma również 8-letnie doświadczenie w pracy 

terapeutycznej (jako terapeutka par 

i małżeństw, terapeutka rodzin, 

oligofrenoterapeutka, arteterapeutka, 

socjoterapeutka oraz w terapii wyjścia). 

Tworzyła i prowadziła ośrodki terapeutyczne dla 

dzieci niepełnosprawnych oraz osób i rodzin w kryzysie (w tym zagrożonych 

wykluczeniem społecznym).

Drugą jej specjalizacją jest praca na przekonaniach, postawach, motywatorach 

i wartościach osób i zespołów, a także praca nad rozwojem kreatywnego myślenia 

u ludzi.
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Hawaje 
– archipelag marzeń!

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Rymarzak

Hawaje – to niewątpliwie archipelag marzeń. Któż z nas na 
swojej mapie podróżniczych życzeń nie ma wpisanych na listę 
tych obłędnie pięknych i odległych wysp? 
Swoją niebanalną i egzotyczną urodą kuszą każdego wrażli-
wego na piękno tego świata podróżnika.

Wybrzeże Napali – szlak
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Odległe, egzotyczne wyspy
Hawajskie wyspy leżą w sercu Oceanu Spokojnego i wchodzą w skład pół-
nocno-wschodniej Polinezji. Są jednym z najbardziej odległych miejsc na zie-
mi. Ich mieszkańcy mają niesamowicie długą drogę do sąsiednich państw. 
Od Stanów Zjednoczonych dzieli ich ponad 3,5 tys. kilometrów. Taką samą 
odległość muszą pokonać, by dotrzeć do kolejnego sąsiada – Fidżi. Najbliżej 
mają do Kiribati, które oddalone jest o jedyne 1700 kilometrów.

By dostać się na te rajskie wyspy z Polski, należy pokonać 12 tysięcy kilo-
metrów, co oznacza, że w powietrzu spędzimy minimum 18 godzin.

Czy warto? Zapewne! Przeżycia, wspomnienia i cudowne zdjęcia zosta-
ną z nami do końca życia.

Hawaje to najmłodszy z 50 stanów należących do terytorium USA. Jako 
jedyny w całości leży na wyspach, których jest 137, z czego siedem jest zamiesz-
kałych. Są to: Hawai'i, Kaho'olawe, Kaua'i, Lāna'i, Maui, Moloka'i i O'ahu.

Każda z nich jest inna, wszystkie uchodzą za jedyne w swoim rodzaju i są 
warte odwiedzenia. Najcenniejszym naturalnym skarbem tych wysp jest ich 
unikatowa przyroda, bioróżnorodność oraz ciekawa kultura.

Hawajska mieszanka etniczna
Kultura hawajska ma swoje początki w kulturze rdzennych Hawajczyków. 
Różne grupy etniczne uczyniły to miejsce swoim domem, dodając elemen-
ty własnego życia i obyczajów. Mieszkańcy wysp są bardzo zróżnicowani 
pod względem etnicznym. Około 7% to autochtoni, 24% to biali ludzie, 
42% potomkowie Portugalczyków i ludności azjatyckiej, 21% Metysi (mie-
szanka białego z rdzennym mieszkańcem). Mieszkają tu również Polinezyj-
czycy oraz ludność pochodzenia afrykańskiego.

Z tego też powodu na wyspach występują dwa języki urzędowe: angielski 
i hawajski. Najczęściej używanym i znanym na cały świat hawajskim pozdro-
wieniem jest słowo „Aloha”. Używa się go zarówno na powitanie, pożegnanie 
oraz wtedy, kiedy życzymy komuś miłości, harmonii i szczęścia w życiu. Stąd 
też często Hawaje są określane przez Amerykanów jako stan „Aloha”.

Na wyspach nie ma żadnych billboardów. Tego typu reklama jest zabro-
niona, aby pozwolić mieszkańcom i turystom cieszyć się otaczającą przyro-
dą, a nie przyciągać spojrzenie reklamami.

Wszystkie plaże archipelagu są publiczne. Zgodnie z prawem, każdy 
teren poniżej najwyższej linii fali jest uznawany za teren stanowy, a przez to 
otwarty dla każdego.
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Jaką wyspę wybrać ?
Hawaje to bardzo inspirujący i różnorodny obszar świata, który przyciąga 
swoją egzotyką i ciekawą historią.

Każda z wysp posiada coś wyjątkowego, coś, co ją wyróżnia, dlatego 
czasami trudno zdecydować, którą wyspę wybrać.

Oto trzy propozycje!

O'AHU
Najpopularniejsza i najbardziej zaludniona ze wszystkich wysp to Oahu. 
Znajduje się tam stolica Hawajów – Honolulu. W samym sercu miasta, tuż 
nad Oceanem leży słynna plaża Waikiki, która przyciąga dziennie setki tury-
stów spragnionych fal i słońca. To właśnie tu narodził się surfing, który zapo-
czątkował niejaki Duke Kahanamoku – hawajski pływak, medalista olimpij-
ski, pionier nowoczesnego surfingu. Jego pomnik znajdziemy przy głów-
nym wejściu na plażę Waikiki. Trzeba wiedzieć, że surfing na Hawajach jest 
czymś więcej niż tylko sportem, to również filozofia życia.

Duke Kahanamoku – pomnik

81



Na wyspie znajduje się także zatoka Pearl Harbor, gdzie leży jedna z naj-
bardziej znanych amerykańskich baz wojskowych. Bezpośredni atak Japoń-
czyków na nią spowodował przyłączenie się Stanów Zjednoczonych do Dru-
giej Wojny Światowej, co przechyliło szalę zwycięstwa na stronę aliantów.

Piękne plaże to nie wszystko, wyspa ma również zachwycającą tropikal-
ną przyrodę, którą można podziwiać między innymi w ogrodach botanicz-
nych Ho’omaluhia, które to niewątpliwie są wizytówką Hawajów.

Ciekawostka związana z wyspą jest taka, że w Honolulu urodził się były 
prezydent Stanów Zjednoczonych – Barack Obama.

Hawai’i (Big Island) – Wielka Wyspa
Hawai’i to największa wyspa archipelagu Hawajów. Ze względu na swoją 
powierzchnię nazywana jest „Wielką Wyspą”.

Jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie można zaobserwować aż 11 
różnych stref klimatycznych. Jedną z przyczyn tej różnorodności jest wystę-
powanie na tym obszarze potężnych wulkanów. I to właśnie one są główną 
atrakcją turystyczną.

Ho’omaluhia Botanical Garden
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Na wyspie znajduje się Park Narodowy Wulkanów Hawai’i, który wpisa-
ny został na Listę Światowego Dziedzictwa (UNESCO). Zawiera on aż pięć 
wulkanów. Jeden z nich – Mauna Kea – jest uważany za najwyższą górę na 
Ziemi! Licząc od jej podstawy (na dnie oceanu) do wierzchołka (4205 m n. 
p. m.) mierzy 10 210 metrów! To on jest odpowiedzialny za księżycowy kra-
jobraz tej części wyspy. Jest to zarazem jedno z najlepszych miejsc na świe-
cie do obserwowania nieba (jedne z największych teleskopów na świecie). 
Kolejny gigant to Kilauea, który jest najaktywniejszym wulkanem na świecie. 
Wypluwa ze swojego wnętrza gorącą, czerwoną lawę nieprzerwanie od 
1983 roku, a to powoduje, że wyspa wciąż rośnie. Jedną z największych 
atrakcji turystycznych jest nocny spacer na krawędź wulkanu w celu podzi-
wiania tej niecodziennej fontanny płynnej lawy.

Big Island to również plaże o niecodziennym, zaskakującym kolorze pia-
sku. Na uwagę zasługuje „Black Sand Beach”, plaża na której znajdziemy czar-
ny jak smoła piasek. Swój kolor zawdzięcza lawie płynącej z okolicznych wul-
kanów, która po dotarciu do wody ulega schłodzeniu i  zatrzymuje się na 
wybrzeżu, tworząc czarną plażę. Kolejną ciekawostką przyrodniczą jest 
„Green Sand Beach” czyli zielona plaża. Swoją nazwę zawdzięcza kolorowi 

Black Sand Beach
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piasku, który tworzą zielone, szkliste kryształki oliwinu. Plaża powstała w wyni-
ku zapadnięcia się krateru wulkanu. Oliwin jest stosunkowo ciężki i ma ten-
dencję do gromadzenia się na plaży. Zielone kryształki mieszają się z czarną 
lawą i białym koralowym piaskiem, tworząc oliwkowy, jasno zielony piasek.

Ciekawostka związana z wyspą jest taka, że zginął na niej słynny brytyjski 
odkrywca James Cook. Został zabity w 1779 roku przez rdzennych miesz-
kańców Hawajów podczas próby porwania jednego z wodzów. Wydarzenia 
rozegrały się w zatoce Kealakekua, gdzie obecnie znajduje się pomnik upa-
miętniający to wydarzenie.

Kauai – Hawajski ogród
To wyspa dla miłośników przyrody. Uznawana jest za najpiękniejszą hawaj-
ską wyspę, ponieważ charakteryzuje się niezwykłą roślinnością i spektaku-
larnymi widokami. Park Stanowy Na Pali Coast to majestatyczne góry 
z poszarpanymi szczytami i głębokimi dolinami, które schodzą wprost do 
Oceanu Spokojnego. Góry można podziwiać z powietrza, lecąc helikopte-
rem, z lądu spacerując po wyznaczonych szlakach lub wody, pływając na 
pontonach oceanicznych. 

Waimea Canyon State Park to kolejna perełka turystyczna Kauai. Nazy-
wany „Wielkim Kanionem Pacyfiku” jest geologicznym cudem. To tu stojąc 
na krawędzi kilometrowej przepaści można podziwiać skały we wszystkich 
kolorach tęczy. Rzeka Waimea przepływająca przez kanion ma kolor czer-

Green Sand Beach
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wony. To tłumaczy nazwę tego miejsca, która w języku hawajskim oznacza 
„czerwoną wodę”.

Ciekawostka związaną z wyspą jest taka, że jej urok docenili nie tylko 
turyści, ale także ekipy filmowe. Kręcono tam takie filmy jak: „Jurassic Park”, 
„King Kong”, „Poszukiwacze zaginionej arki” czy „Piraci z Karaibów”.

Kult pieniądza
Czy w tak urokliwym miejscu znajdą się jakieś minusy? Tak! I to wcale nie-
mało! Wyspy są bardzo drogie. Należy dobrze przeliczyć budżet, by nie być 
sfrustrowanym cenami wyżywienia, transportu czy atrakcji turystycznych. Po 
pandemii wprowadzono liczne zakazy i  ograniczenia, które obecnie są 
prawdziwą zmorą odwiedzających. Jeśli chcesz zobaczyć najsłynniejsze 
miejsca, to powinieneś dokładnie to zaplanować. Wszystkie wstępy do par-
ków narodowych należy rezerwować i opłacić przez Internet z minimum 
miesięcznym wyprzedzeniem. Inaczej spacer po najpiękniejszym szlaku 
świata (Kauai) przejdzie Ci koło nosa. 

Nie licz na szczęście, że w ostatniej chwili zwolni się miejsce. Strażnicy 
parków bardzo sumiennie wykonują swoją pracę. Tak ciekawy kierunek 
powoduje to, że najatrakcyjniejsze cenowo noclegi i wypożyczalnie samo-
chodów znikają w zawrotnym tempie. To również należy dobrze przemyśleć 
i zaplanować, by nie stracić majątku. Masowa turystyka zrobiła swoje i da się 
wyczuć ogólne zniecierpliwienie i niechęć do odwiedzających. Niestety na 
wyspach dość mocno odczuwalny jest kult pieniądza. Jeśli możesz dokład-
nie wszystko zaplanować i z wyprzedzeniem zarezerwować, twój pobyt na 
tym rajskim archipelagu powinien być spełnieniem marzeń.

Aloha!

Katarzyna Rymarzak - podróżniczka, pilotka 

i przewodniczka po Birmie, Tajlandii, Malezji 

i Indonezji. Pasjonatka fotografii, instruktorka fitness, 

autorka konta na Instagramie @puma_travel.style.
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Babo, ty całkiem oszalałaś, przecież ona do piwnicy naszej wróci – dziad 
nie docenił zaangażowania baby w walkę z kotem Marcelem. Walka ta na 
śmierć i życie była. Myszy. Po wielu trudach przez babę wygrana. 

Zadowolona jedną ręką pot z czoła ścierała, drugą obrażonego Marcela 
trzymała mocno, żeby myszka mała na bezpieczną odległość uciec mogła. 
A dziad, zamiast pomagać, narzekał jedynie.

– Koty na wsi są po to właśnie, żeby myszy łapać, a nie dla ozdoby – 
marudził. 

Babę to tylko przyjaciółki rozumieją, co też z miasta na wieś uciekły. Jed-
na sposób humanitarny na pozbycie się myszy, co noc całą pod łóżkiem 
hałasuje znalazła. Żywołapkę nabyła. Pułapka to taka, że jak gryzoń w nią 
wejdzie, klapka się zamknie, ale krzywdy mu nie zrobi. Całą i zdrową mysz-
kę można potem gdzieś na wolność wypuścić. Bardzo baba ciekawa była 
efektu takiego bezkrwawego polowania.

– Ani razu nie użyłam, sumienia nie miałam – przyjaciółka wyznała. Wie-
czorem gdy żywołapkę pod łóżko włożyć chciała, myśl taka do głowy jej przy-
szła, że jak myszka się złapie, to biedna wiele godzin w zamknięciu, ciemności 
i samotności spędzi, do rana więc zastawianie pułapki odłożyła. Ale dnia 
następnego też się sumienie odezwało. Że nie w ciemności co prawda, ale na 
wiele godzin zamknięcia stworzonko naraża i to bez wody w dodatku. 

– Może są jakieś żywołapki z alarmami?– baba pomysł podsunęła. – A jak 
nie, to może produkcję taką zaczniemy.

– Kto by tu na wsi coś takiego kupił? Oni wrażliwości takiej nie mają – 
koleżanka oceniła. I myliła się bardzo.

Baba w sklepie sąsiadkę z pudełkiem do przewożenia kotów spotkała, 
tyle, że w środku kura siedziała.

Polowanie na myszy 
bezkrwawe całkiem

Tekst: Kamilla Placko-Wozińska

Z życia baby
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– Od weterynarza wracam – kobieta wyjaśniła. – Słaba coś ta kura, mąż 
rano zabić już ją chciał, ale coś mnie tknęło i pojechałam.

– Wspaniale! – baba z uznaniem rzekła i radość na nią spłynęła, że na wsi 
ludzie też serce dla zwierząt mają. – I co, kurka wyżyje?

– Że co? – sąsiadkę pytanie jakby zaskoczyło. – Zaraz na pieniek pójdzie. 
Spytać tylko byłam, czy to zaraza jakaś nie jest i czy wszystkich kur wybić nie 
muszę… 

Nie była to jedyna przykrość jaka babę w sklepach spotkała. Najpierw 
jak karmę dla psów kupowała, ta droższą się okazała.

– Jak to? Od wczoraj o 3 złote zdrożała? – baba się zdumiała.
– Trzeba było wczoraj kupić – sprzedawczyni rezolutnie odpowiedziała. 

I dodała: – Radzę zakupów do jutra nie odkładać…
Na pocieszenie więc baba placek wzięła jeszcze. 
– Daj mi też kawałek – następna w kolejce pani do ekspedientki znajo-

mej widać się zwróciła.
– Babkę lepiej weź – koleżanka zza lady poradziła, na obecność baby nie 

zważając. – Świeżutka, a placek przedwczorajszy…
Gorzką pigułkę baba przełknęła, bo do kłótni w sklepach nie nadaje się 

raczej. Przez myśl jej przeszło jedynie, że znajomości wszędzie mieć trzeba, 
a zakupy najlepiej na wsi swojej robić jedynie. Dowód tego dnia następne-
go miała.

– Ojej, nie ma pieczarek – rozczarowana do właścicielki się odezwała. – 
A zupę zrobić chciałam.

– Wycofałam ostatnie pudełko, bo za ładne już nie są – sprzedawczyni 
odpowiedziała. – Mogę je pani dać za darmo, na zupę coś tam się wybierze.

Baba się ucieszyła, a pani na zaplecze wyszła. 
– Naprawdę za darmo wziąć mogę? – baba się upewniła, gdy pudełko 

na ladzie się pojawiło. No to podziękowała grzecznie, a gdy sklep opusz-
czała nowa klientka się odezwała:

– Pani poczeka na mnie, dwa słowa zamienić chciałam…
Obca to całkiem kobieta była i żaden pomysł do głowy babie nie przy-

chodził, czego też chcieć może. 
– Może jeszcze czegoś pani potrzebuje? – pytanie dziwne przed skle-

pem padło. A widząc wzrok zdumiony baby, miła klientka wyjaśniła: – To 
kupię pani, dzień dobroczynności jest…

Cotygodniowe felietony Baby do poczytania na stronie  
mojaharmoniazycia.pl
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Dietetyka w psychiatrii i neurologii
Pod red. Lucyny Ostrowskiej 

Jeśli ktoś z Twoich bliskich lub znajomych należy do grona 
osób cierpiących na choroby psychiczne lub neurologicz-
ne, polecamy najnowszą książkę pod redakcją naukową 
prof. dr hab. n. med. Lucyny Ostrowskiej „Dietetyka w psy-
chiatrii i neurologii” wydaną przez PZWL Wydawnictwo 
Lekarskie. Dzięki książce poznasz konkretne przykłady 
jadłospisów w danej jednostce chorobowej, z wyszczegól-
nieniem produktów zalecanych do spożycia oraz tych, któ-
rych należy unikać, a także zrozumiesz wpływ i rolę diety 
w powstawaniu, przebiegu i skuteczności leczenia zabu-
rzeń psychicznych.

Wydawnictwo PZWL
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Ateny do zjedzenia
Bartek Kieżun

„Ateny do zjedzenia” to kolejna książka autorstwa 
Bartka Kieżuna, która zabiera nas w kulinarną podróż 
po zakątkach greckiej stolicy. To album o historii mia-
sta, o greckich bogach, o drogach i bezdrożach, 
o owcach i kozach oraz o kościołach i świątyniach, 
a także  – a może przede wszystkim – o wspaniałej 
greckiej kuchni, która potrafi skraść niejedno serce. 
Bartek Kieżun – specjalista w zakresie kuchni śród-
ziemnomorskich, dziennikarz i bloger kulinarny, 
podróżnik, fotograf. Z wykształcenia antropolog kultu-
ry, z zamiłowania kucharz. Miłośnik książek, nie tylko 
kulinarnych. Publikuje w „Kukbuku”, „Podróżach”, 
„Twoim Stylu” i „Magazynie Wino”. Stale współpracuje 
z portalem Wirtualna Polska. Jako kucharz gotuje i karmi, prowadzi warsztaty kuli-
narne, organizuje wyjątkowe kolacje degustacyjne oraz sędziuje w konkursach 
kulinarnych. Jego pierwsza książka „Italia do zjedzenia” została nagrodzona 
Nagrodą Magellana 2018 za najlepszy przewodnik kulinarny roku. Z kolei „Portu-
galia do zjedzenia” zajęła 3. miejsce w kategorii kuchnia śródziemnomorska 
w prestiżowym konkursie Gourmand Cookbook Awards 2020.

Wydawnictwo Buchmann
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Siła umysłu, siła emocji
Duchowe ścieżki zdrowia

Orina Krajewska

Badania naukowe potwierdzają: myśli i emocje wpływają na 
biochemię naszego ciała i mają ogromny wpływ na sposób 
funkcjonowania organizmu. Mogą wspomagać dobrostan 
i zdrowie, mogą też niestety sprzyjać chorobom. Co możemy 
zrobić, by poprawić jakość swojego życia i zdrowia? Już dziś, 
teraz?  Bez zewnętrznych narzędzi i pomocy, używając jedynie 
tego co mamy zawsze pod ręką, czyli siebie i swoich wewnętrz-
nych zasobów?  Na te pytania Orinie Krajewskiej odpowiada-
ją światowi specjaliści. Naukowcy, terapeuci, lekarze i nauczy-
ciele duchowi. Odwołując się do nauki i własnych doświad-
czeń przedstawiają różne prozdrowotne praktyki. 
Czym jest dla nich duchowość w życiu codziennym? Uzu-
pełnieniem rozmów są ćwiczenia do samodzielnego zasto-
sowania. Dzięki temu książka jest nie tylko fascynującą podróżą po prozdrowot-
nych praktykach i duchowych tradycjach, ale też poradnikiem zachęcającym do 
praktykowania niektórych z opisanych metod od razu, w domu.

Wydawnictwo Sensus 
Księgarnia internetowa: sensus.pl

Mistrzostwo Umysłu
Adam Kin

Książka dedykowana jest ambitnym przedsiębiorcom, któ-
rzy z nieznanej im przyczyny, czują opór i wewnętrzną blo-
kadę do działań.  Dla wszystkich, którzy utknęli w swym 
życiu i odczuwają zniechęcenie oraz poczucie beznadziei. 
Jest napisana w taki sposób, że już podczas czytania zacho-
dzą zmiany,  które pomagają odblokować ukryte zasoby 
umysłu i odzyskać  motywację, aby osiągnąć sukces zawo-
dowy i harmonię w życiu  osobistym. 
Podczas czytania i pracy nad sobą nauczysz się skutecznej 
pracy z umysłem, dzięki czemu, z laserową precyzją, usu-
niesz wszystkie blokady mentalne i będziesz działać SKU-
TECZNIEJ oraz osiągać WIĘCEJ. Lepiej zrozumiesz siebie, 
przez co efektywnie określisz swoje życiowe cele oraz drogę. Rozpoznasz, gdzie 
robisz błędy w swoich praktykach i z łatwością je wyeliminujesz. Poznasz POSTA-
WY, które zbliżają Cię do celu, jak i te, które Cię od niego oddalają. Rozwiniesz 
inteligencję emocjonalną, dzięki czemu szybko i ze spokojem będziesz przecho-
dzić przez życiowe wyzwania, zamiast odpuszczać, marudzić i zniechęcać się.

https://adamkin.pl/mistrzostwo-umyslu/
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→ wykorzystuje najczulszą metodę mikromacierzy białkowej
→ poddawane walidacji międzylaboratoryjnej
→ łatwe pobranie krwi z palca 
→ szeroki wybór paneli produktów
→ wynik stanowi średnią z dwóch pomiarów stężeń przeciwciał
→ przejrzysty raport wyniku z oznaczeniem stopni reakcji 
→ wynik odbierany on-line w ciągu 5-10 dni od zarejestrowania 
→ możliwość wygenerowania zaleceń diety eliminacyjnej do 
każdego wyniku

Tysiące specjalistów wybrało FoodPrint®, wybierz i Ty!
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Bądź niezniszczalna 
Jak przejść przez każdy kryzys

Agata Komorowska

Poradnik ,,Bądź niezniszczalna” powstał na podstawie kon-
kretnych pytań i wątpliwości, z którymi zwracają się do 
autorki jej czytelniczki. Ta, sięgając do własnych doświad-
czeń, tłumaczy, że uczucia i emocje, takie jak lęk, złość, 
zagubienie, bezradność są zupełnie normalne, naturalne, 
a nawet… potrzebne w procesie przechodzenia przez kry-
zys. Na konkretnych przykładach pokazuje, jak sobie z nimi 
poradzić. Demonstruje mechanizmy, posługuje się prak-
tycznymi narzędziami i proponuje ćwiczenia, dzięki którym 
możemy stać się niezniszczalni.
Żyjemy w miarę spokojnie, ale bez fajerwerków, w miarę 
bezpiecznie, ale bez większych sukcesów. I to jest jeden 
z naszych największych kryzysów. Przycupnęliśmy w kąciku, 
narzuciliśmy kocyk na głowę i boimy się spod niego wyjrzeć. Jest nam ciepło 
i ciemno. Zamiast naprawdę żyć, z lęku przed czyhającym zagrożeniem przecze-
kujesz życie w nadziei na lepsze czasy. Zamiast czekać, aż ktoś coś zmieni, każdy 
– tak, Ty też – może zacząć zmieniać przynajmniej własny świat na lepszy. 

Wydawnictwo Luna

365 buddyjskich medytacji, afirmacji i refleksji  
dla uzyskania spokoju oraz wewnętrznej  
równowagi i harmonijnego zdrowia 
Bodhipaksa

Nie wiesz, jak zacząć przygodę z buddyzmem? Wydaje ci 
się, że wkroczenie na ścieżkę filozofii Wschodu wymaga za 
dużo czasu? Nic bardziej mylnego. Ta książka jest idealnym 
rozwiązaniem. Zawiera 365 medytacji, afirmacji i refleksji, 
dzięki którym zadbasz o rozwój osobisty i duchowy. Medy-
tacje uzdrawiające i medytacje na sen staną się twoją natu-
ralną terapią. Poświęcisz na buddyjską praktykę jedynie kil-
ka minut dziennie. Wykorzystasz praktyczne ćwiczenia umy-
słu, aby w pełni czerpać ze świadomości oraz odkrywać 
tajniki podświadomości. Afirmacje na dobry dzień wprowa-
dza cię w pozytywny nastrój i pozwolą żyć w zgodzie ze 
sobą. Znajdziesz wewnętrzny spokój oraz równowagę mię-
dzy ciałem i umysłem. Odkryj mądrości Buddy na cały rok.

Wydawnictwo Studio Astropsychologii 
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www.�oradix.pl
www.salus-haus.com

www.naszazielarnia.pl

Naturalne toniki Floradix® 100 lat  zaufania w Niemczech. Teraz także w Polsce.

fb.com/�oradixpolska

Floradix® jest dostępny także w tabletkach z kwasem foliowym

infolinia: 881 21 21 84

NATURALNE WSPARCIE 
W NIEDOBORACH ŻELAZA

Floradix® z żelazem

zawiera glukonian żelaza (II) w formie płynnej, witaminę C oraz wyciągi z roślin,
polecany w przypadku okresowego zwiększonego zapotrzebowania na żelazo, 

kobietom w ciąży, matkom karmiącym, osobom przemęczonym, wegetarianom,
dzięki zawartości żelaza i witaminy C pomaga odzyskać energię i witalność, poprawia 

samopoczucie, wspiera odporność,
produkt w 100% naturalny, łatwo przyswajalny, nie powoduje zaparć!

Naturalna ochrona zdrowia od 1916 roku


