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K

olejny numer „Sezonu na Zdrowie”
to znak, że zmienia się pora roku.
Co czeka nas zimą? Mam nadzieję,
że dużo białego śniegu, radości i pięknych chwil.
Tego życzę Czytelnikom naszego magazynu.
A co znajdziecie w tym numerze? Przede wszystkim dużo tematów psychologicznych. To wydanie grudniowe, a więc świąteczne. Nie może
w nim zabraknąć emocji. W temacie numeru
przeczytacie o miłości silniejszej niż opinie
rodziców czy znajomych.
Piszemy także o wybaczaniu i chwaleniu – ważnych zachowaniach, których często brakuje
w życiu każdego z nas. Warto także zwrócić
uwagę na artykuł Karoliny Zawadzkiej, która
próbuje odpowiedzieć na pytanie: kiedy jest najlepszy czas na dziecko?
W klimat Bożego Narodzenia wprowadzi ciepły, rodzinny wywiad ze znanym polskim kucharzem – Karolem Okrasą, a przepisy na rozgrzewające zupy poprawią samopoczucie w mroźne
zimowe dni.
Redaktor Naczelna
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To tylko dziecko

Zezwala się na cytowanie treści magazynu pod warunkiem, że otrzyma się zgodę wydawcy. Źródło
cytatu musi być wyraźnie podane. Za treść reklam redakcja nie odpowiada. Produkty prezentowane
w magazynie Sezon na Zdrowie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Oferty promocyjne obowiązują na warunkach w nich
wskazanych, w szczególności wyłącznie w okresie trwania promocji lub do wyczerpania asortymentu.
Za treść opisów preparatów odpowiedzialność ponoszą Zleceniodawcy.
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miłość
b e z m e t ry k i
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Znajomi
plotkują, przyjaciele
odradzają, rodzina nie
zawsze akceptuje – związki,
w których kobietę
i mężczyznę dzieli wiele lat,
budzą sporo kontrowersji.
A jak różnica wieku
wpływa na relacje
między partnerami?
/ tekst Agata Kucucha

temat numeru

G

dy poznałam Zbyszka, miałam 26 lat, on 45.
Byłam nim oczarowana, pracowaliśmy
razem. Kiedy dowiedziałam się, że jest
w trakcie rozwodu, zaczęłam robić wszystko, by go zdobyć – wspomina 32-letnia dziś
Mariola. Są ze sobą już 6 lat. Bliscy nie byli zachwyceni
jej wyborem. Zwłaszcza ojciec, od którego 51-letni obecnie Zbyszek jest młodszy zaledwie o cztery lata.

Tylko marnujesz czas

Towarzysko także przez długi czas nie było łatwo.
– Od początku świetnie się dogadywaliśmy, mamy podobne poglądy i pasje. Godzinami możemy rozmawiać o żeglowaniu. Problem zaczynał się, kiedy spotykaliśmy się
ze znajomymi. Ja miałam wrażenie, że jego otoczenie
traktowało mnie z góry, on nie do końca odnajdywał się
w towarzystwie moich koleżanek. Kiedyś jedna powiedziała mi wprost: „Co ty z nim robisz? Tylko marnujesz
czas!”. W pracy też plotkowali. Wychodzenie z domu było
dla nas stresem, a nie przyjemnością – mówi. Ale z upływem czasu wzbudzali coraz mniejsze zainteresowanie,
ludzie się przyzwyczaili.
Mówi się, że najbardziej optymalną różnicą wieku między partnerami jest 2-5 lat. Tylko, czy w kwestii uczuć
cokolwiek może być „optymalne”? Z punktu widzenia
psychologów – powodów, dla których wybieramy sobie
dużo starszego lub młodszego partnera, jest naprawdę
wiele. Czasem to wzajemna fascynacja, pożądanie, miłość,
innym razem przyczyny tkwią w dotychczasow ych
doświadczeniach. Takich wyborów często dokonują
kobiety, które poszukują stabilizacji, opieki, poczucia
bezpieczeństwa, cenią doświadczenie, dojrzałość, życiową mądrość.
A panowie? Młodsze partnerki postrzegają przede wszystkim jako atrakcyjniejsze fizycznie niż rówieśniczki.
Ponadto sami czują się przy nich młodsi – starają się żyć
bardziej aktywnie, co pozytywnie przekłada się na ich
samopoczucie i pewność siebie. Starsi mężczyźni doceniają też możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem
– imponują wybrance życiową mądrością czy zaradnością w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego.
Taki związek może być też dla nich szansą na posiadanie upragnionego potomstwa, na które z kobietą w swoim wieku być może nie byłoby już szans.

Partnerów ze znaczną
różnicą wieku może łączyć
wiele podobieństw.
Wiek metrykalny nie zawsze
idzie w parze z mentalnym.

~

W przypadku Marioli i Zbyszka kwestia potomstwa była
sporna. – On miał nastoletniego syna z poprzedniego
małżeństwa. Rozumiał moje potrzeby zostania matką,
ale tłumaczył, że w jego wieku faceci zostają raczej dziadkami niż ojcami – wyjaśnia kobieta. Ostatecznie uległ
namowom partnerki i dziś 4-letnia Julia jest jego oczkiem
w głowie. Choć Marioli marzy się, by córka miała rodzeństwo, nie podejmuje jednak ze Zbyszkiem tematu.
– Znaleźliśmy kompromis, jest dobrze – kwituje.
Kwestia posiadania potomstwa może być bardziej skomplikowana w związkach, w których to kobieta jest sporo
starsza. Kiedy on chciałby zostać ojcem, a ona już nie
może albo nie chce mieć dzieci. W niektórych sytuacjach
z biologicznego punktu widzenia taki układ może być
jednak korzystny. Wiele pań zaczyna myśleć o macierzyństwie grubo po trzydziestce, kiedy już ma ugruntowaną pozycję zawodową. Jeżeli ma starszego partnera,
może być jej trudniej zajść w ciążę, bo męska płodność,
tak jak kobieca, z wiekiem słabnie. Poza tym – jak pokazują badania – jeżeli przynajmniej jedno z partnerów jest
młodsze, rosną szanse na zdrowe dziecko.

Tajemnice alkowy

– Seksuolodzy twierdzą, że im kobieta jest starsza, tym
ma większą ochotę na seks, mężczyznom zaś po czterdziestce libido spada. Mając u boku młodszego o 13 lat
faceta, nie muszę się tego obawiać – śmieje się 36-letnia
Marta, instruktorka fitness.
Na udane życie intymne wpływa też fakt, że dojrzalsza,
doświadczona partnerka często jest bardziej świadoma
swojego ciała i jego potrzeb. Z kolei młodszy partner
może wnieść do związku dużo energii – oczywiście nie
tylko w sypialni. Z obserwacji Marty wynika, że mężczyźni szybciej „dziadzieją” niż kobiety. Jej koleżanki,→

Im starszy, tym atrakcyjniejszy?
Z badań osób nieposiadających partnera wynika, że wiek ma znaczenie przy wyborze „drugiej połowy” i ocenie jej atrakcyjności.
72 proc. kobiet, które nie mają partnera, jako atrakcyjnego ocenia mężczyznę starszego.
Dla 25 proc. ta cecha nie ma jednak znaczenia w ocenie atrakcyjności.
Tylko 3,5 proc. chciałoby mieć partnera młodszego od siebie.
W przypadku mężczyzn sytuacja wygląda nieco inaczej.
18 proc. panów jako atrakcyjne dla siebie ocenia kobiety starsze.
48 proc. chciałoby mieć partnerkę młodszą od siebie, a dla 34 proc. wiek nie ma znaczenia.
*

*
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Badania na reprezentatywnej próbie 2306 dorosłych Polaków z projektu E. Paprzycka, Z. Izdebski pt. Single w Polsce.
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nasz ekspert
dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz
specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta

Czy pana zdaniem duża różnica wieku partnerów
w związku ma znaczenie?
Zawsze ma znaczenie, natomiast niekoniecznie musi mieć
negatywny wpływ na rozwój czy też stabilność związku.
Istnieją przecież szczęśliwe pary, które dzieli wiele lat.
Takim związkom zwykle brakuje społecznej akceptacji. Ludzie myślą: ona jest z nim dla pieniędzy,
a on z nią dla seksu. Dlaczego tak się dzieje?
Wszystko, co nie jest standardowe, często wywołuje poruszenie. Stałe, powtarzalne i przewidywalne wzorce dają
ludziom poczucie bezpieczeństwa. Praktycznie każdej
odmienności można przypisać stereotypowe interpretacje: jest bogaty, ponieważ kradnie; leży na ławce – to na
pewno pijany; młoda i piękna kobieta związała się ze starszym mężczyzną dla pieniędzy itp. Stereotypy mają to do
siebie, że w wielu przypadkach się sprawdzają. Jednak
takie osądzanie z góry jest krzywdzące, a czasem niebezpieczne: bogactwo zdobywa się także ciężką pracą, leżący na ławce może być ciężko chory, a młoda kobieta mogła
zakochać się w znacznie starszym mężczyźnie.

które wyszły za mąż za starszych od siebie, narzekają,
że teraz ich małżonkowie najchętniej spędzają czas w kapciach przed telewizorem. Ona tych problemów nie ma.
Poznali się na siłowni, bo Radek, tak jak ona, ma bzika
na punkcie aktywności fizycznej. Marta nie wygląda
na swój wiek, ale często myśli o dzielących ich latach.
– Zdaję sobie sprawę, że z czasem będzie to coraz bardziej widoczne, zresztą do tej pory większość znajomych
nie wie, ile dokładnie jestem starsza. Zazwyczaj typują,
że około 5 lat. To chyba dobrze, prawda? – śmieje się.

Większa różnica, więcej obaw

Rodziny znają prawdę, ale wciąż traktują ich związek
z przymrużeniem oka. – Mama Radka lubi mnie jako
osobę, ale chyba niekoniecznie widzi mnie jako przyszłą
synową – wyznaje. Zaręczyli się w wakacje, ślub planują
na październik przyszłego roku. – Dla Radka fakt, że jestem
starsza, nie ma znaczenia. Ja jednak wciąż mam obawy,
że nam nie wyjdzie. I co wtedy? W końcu zbliżam się do
czterdziestki. Od kiedy pamiętam, zawsze podobali mi
się młodsi. Bywałam już w takich związkach, ale nigdy
różnica nie była aż tak duża. Ale nigdy też nie czułam się
aż tak zakochana – wyznaje.
Z badań prof. Bruce’a Chapmana i dr Rebeki Kippen
z Australijskiego Uniwersytetu Narodowego wynika, że takie
małżeństwa są bardziej narażone na rozpad, niż te
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zawierane między partnerami w podobnym wieku. Uczeni wyliczają, że związki, w których różnica wynosi co najmniej dziewięć lat, rozpadają się dwa razy częściej niż te,
w których małżonków dzieli mniej.
Niewątpliwie podstawą sukcesu jest jednak miłość, więc
także pary, które statystycznie w dużym stopniu narażone są na rozstanie, mogą zawalczyć o szczęście. Szansa na długotrwałą wspólną przyszłość wzrasta, gdy partnerzy spotykają się na podobnym etapie życia, mają
zbliżone priorytety – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Sytuacja, w której ona – dojrzała kobieta – osiągnęła sukces w pracy i marzy o założeniu rodziny, a on dopiero planuje ścieżkę kariery i w dodatku prowadzi bardzo
intensywne życie towarzyskie, niesie większe ryzyko
porażki niż ta, w której obydwoje czują się gotowi na
założenie rodziny. ◆

~

Szansa na wspólną przyszłość
wzrasta, gdy partnerzy mają
zbliżone priorytety – zarówno
zawodowe, jak i prywatne.

/ grudzień/styczeń/luty 2017–2018

Dlaczego otoczenie łatwiej aprobuje pary, w których
to mężczyzna jest starszy od kobiety?
Ważną rolę w kształtowaniu postaw społecznych ma podłoże biologiczne. Takie związki miały większe szanse
na sukces ewolucyjny: przeciętny mężczyzna dłużej zachowuje płodność niż kobieta, starszy mężczyzna często ma
wyższą pozycję społeczną i materialną, zapewnia więc
lepszy standard rodzinie. Z natury poligamiczni mężczyźni częściej pozostawiają partnerkę w poszukiwaniu
innych kobiet, kiedy są młodsi i obdarzeni większym
temperamentem seksualnym. Tworzone przez nich związki są zatem mniej stabilne. Ale biologia to nie wszystko.
Przemiany kulturowe i rozwój medycyny reprodukcyjnej powoli zacierają te różnice, niwelują stereotypy.
Czego szukają młode osoby w związkach ze starszymi
partnerami i na odwrót?
Klasyczna interpretacja psychologiczna wskazuje na potrzebę nadrobienia deficytowej relacji z ojcem lub z matką.
Po jej zaspokojeniu może jednak dopełnić się opóźniony
proces separacji od rodziców i dojść do zerwania związku
ze starszym partnerem lub partnerką. Natomiast dojrzalsza osoba w związku jest często stymulowana młodością
partnera, czerpie z niej siły witalne, „odmładza się” albo
zaspokaja braki relacji z dzieckiem. Należy przy tym pamiętać, że wiek metrykalny nie zawsze idzie w parze z biologicznym i mentalnym, dlatego partnerów ze znaczną
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różnicą wieku może łączyć wiele podobieństw. Poza tym
uczucia wyrastają ponad wiek i wiele innych podziałów.
Jest uczucie, fascynacja, ale co wtedy, gdy w grę wchodzi np. posiadanie dzieci...
Przy znacznej różnicy wieku, np. 30-40 lat, to może być
w perspektywie czasu trudne. Ojciec, matka i dziecko
reprezentują wtedy odrębne pokolenia. Dorastające dziecko w tym ważnym dla niego okresie może konfrontować
się z problemem posiadania jednego z rodziców bardziej
wymagającego opieki niż zapewniającego mu wsparcie.
Czy taki związek rządzi się tymi samymi prawami jak
każdy inny?
Wartością nadrzędną jest miłość, potencjał uczuciowy
jest poza wszelkimi podziałami. Odmienności wynikające z wieku mogą się uzupełniać – doświadczenie życiowe często daje zdrowy dystans, stabilizuje, pomaga rozwiązywać trudne sytuacje. Młodość stymuluje, dodaje
energii. Pod innymi względami związki z istotną różnicą wieku, podobnie jak pozostałe, rządzą się podobnymi prawami, podlegają też zmienności związanej z indywidualnymi cechami partnerów.
Mówi się, że w takich związkach partnerzy są o siebie
bardziej zazdrośni niż w związkach rówieśniczych.
Czy istnieje taka zależność?
Starsi partnerzy częściej obawiają się, że zostaną porzuceni dla osoby młodszej, bardziej sprawnej, atrakcyjniejszej. Młodsi, relatywnie rzadziej, mogą być zazdrośni
o wyższy status rówieśników starszego partnera. Nie zapominajmy jednak, że zazdrość ma wiele uwarunkowań,
jest w znacznej mierze związana z indywidualnym rozwojem osobowości i wcześniejszymi doświadczeniami.
A czy duża różnica wieku wpływa jakoś na życie seksualne partnerów?
Zwykle tak. Starszy partner lub partnerka może pełnić
rolę nauczyciela wprowadzającego w świat sztuki miłosnej. Młodsze osoby mogą działać natomiast stymulująco, swoją witalnością i atrakcyjnością wzmacniać reakcje i doznania seksualne. Z drugiej strony, z wiekiem
z reguły przychodzą również różne dysfunkcje seksualne (np. zaburzenia erekcji, osłabienie popędu), podczas
gdy młodsi partnerzy/partnerki mają nadal częstą potrzebę zbliżeń. Na szczęście, centrum reakcji seksualnych
pozostaje najbardziej opierający się upływowi lat romantyczny umysł, a współczesna medycyna dość dobrze radzi
sobie z usprawnianiem starzejącego się ciała. ◆
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Moją ulubioną
potrawą jest
zawsze ta, którą
ktoś podaje
mi na stół.
Uwielbiam
jeść dania
przygotowane
przez innych.

Ż ycie
ze smakiem

~

O lokalnym patriotyzmie, zmianie jedzeniowych przyzwyczajeń Polaków
i zaletach bycia jedynym mężczyzną w rodzinie
pytamy znanego kucharza Karola Okrasę.
/ Rozmawia Agnieszka Święcicka

Jak zaczynał pan swoją przygodę z gotowaniem? Od klasyki czy eksperymentowania?
Eksperymenty towarzyszyły mi zawsze, ale też nie od razu
interesowałem się tradycyjną kuchnią polską. Najpierw
musiałem zrozumieć, o co naprawdę w kuchni chodzi.
Wbrew pozorom nie o gotowanie, ale o zrozumienie kuchni, jej autorów – osób, które ją tworzyły poprzez dania,
przyprawy, aromaty, sposoby przygotowania. Potem
musiałem nauczyć się gotować. Polegało to na doświadczaniu wielu kuchni, pracy z wieloma szefami. Dopiero
później odezwała się świadomość przynależności narodowej, patriotyzm lokalny, który na początku walczył
o region, w którym się urodziłem, czyli Podlasie, potem
rozwinął się na całą Polskę.
Co wyróżnia naszą kuchnię wśród innych?
Przez to, że jest wciąż taka dziewicza i nie została do końca poznana, ma wiele do zaoferowania. Możliwość odkrywania smaków, które nigdy nie gościły na rodzinnym
stole, jeśli cofniemy się do XVII czy XVIII wieku, aromatów, które być może pamiętają nasze babcie, a my
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za nimi tęsknimy (wędzonek, suszenia, kiszenia, pieczenia chleba w domu, co dzisiaj jest dosyć modne) – to m.in.
sprawia, że poznajemy polską kuchnię zupełnie na nowo.
Pokazujemy ją też innym, bo jest naprawdę fascynująca,
a przez swoją regionalność bardzo unikalna. I chociaż
za każdym razem możemy ją odkrywać, paradoksalnie
bardzo mało o niej wiemy.
Czy są potrawy popularne we wszystkich regionach?
Są, tylko występują pod różnymi nazwami. Babka ziemniaczana, z której słynie Podlasie, na Podkarpaciu znana jest jako żebroczka. Robi się ją bardzo podobnie, oczywiście może się różnić składem – do jednej dodaje się
słoninę, do drugiej nie – ale wciąż jest to babka zrobiona z surowych ziemniaków. Tak też jest z różnego rodzaju kluskami, np. gotowanymi na parze. W Poznańskiem
nazywane są pyzami, w Warszawie – buchtami, a jeszcze
w innym regionie – kluchami na łachu.
Pan „przełamuje” tradycyjne przepisy. Na czym owo
przełamywanie polega?
→
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Pieczony karp z ziemniakami
według Karola Okrasy

• cały karp • cytryna • 4-5 gałązek świeżego
rozmarynu • pęczek świeżej szałwii • 2-3 ząbki czosnku
• ostra papryczka • cebula • 5-6 ziemniaków
do pieczenia • pęczek koperku • mały kawałek świeżego
chrzanu • 3-4 łyżki gęstej kwaśnej śmietany
• sól, pieprz, oliwa • sznurek do pieczenia
Ziemniaki zawiń w folię aluminiową i piecz do miękkości
w piekarniku nagrzanym do 180 °C przez 1-1,5 godziny.
Farsz: cytrynę pokrój w półplastry, połóż na suchej patelni
i upal na brązowy kolor. Dolej do niej oliwę,
dorzuć pokrojoną w szóstki lub ósemki cebulę
i posiekany czosnek. Kiedy cebula i czosnek zmiękną,
dodaj szałwię i rozmaryn.
Marynata: do moździerza wrzuć drobno posiekane:
szałwię, rozmaryn, ostrą papryczkę, czosnek, dopraw solą
i pieprzem, zalej oliwą i utrzyj na jednolitą masę.
Ryba: karpia wypatrosz, oczyść, usuń skrzela i oczy.
Skórę na bokach ponacinaj tak, aby stworzyć coś w rodzaju
kieszonek, które napełnij marynatą. Ostudzonym farszem
nadziej brzuch karpia. Rybę zwiąż sznurkiem do pieczenia,
aby farsz nie uciekał. Piecz w piekarniku nagrzanym
do 180 °C przez 35-45 minut.
Upieczone ziemniaki obierz foli i ze skórek. Przełóż
do naczynia, lekko ubij (ale nie na purée – powinny zostać
kawałki), podgrzej, dodając śmietanę, posiekany koperek,
trochę startego na tarce chrzanu, sól i pieprz
do smaku. Na talerze wykładaj ziemniaki,
na nich kładź porcje upieczonej ryby.

Na pewno nie tylko na zmianie receptury, że tu coś dodamy, tam ujmiemy, bo byłoby to zbyt proste. Dla mnie to przede
wszystkim próba złamania świadomości ludzi, odzwyczajenia od nawyków, które towarzyszą im na co dzień, żeby
przekonali się do innej możliwości. Na przykład, że bigos
można zrobić w kilka minut i niekoniecznie trzeba go dusić
dwa dni. Chciałbym wpłynąć na sposób postrzegania kuchni poprzez dania. Zmieniając przyzwyczajenie Polaków do
tradycyjnej kuchni, równocześnie daję zupełnie nowy smak,
który stanowi wypadkową przełamanego przepisu.
Pozornie wydaje się to proste, ale zmiana jedzeniowych
nawyków to jednak wyzwanie.
No cóż, wszyscy lubią i chcą jeść kapustę z zasmażką, bo
nie znają innej. A nie znają innej, bo nie znają polskiej
kuchni. Jeżeli cofniemy się w czasie, okaże się, że było
w niej więcej przypraw niż tylko koperek. Że kapustę
można przygotować na sposób dziś nazywany oriental-
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Wspomniał pan o lokalnym patriotyzmie i miłości do kuchni podlaskiej. Czy mają jakiś wpływ na zestaw
wigilijnych potraw na świątecznym
stole?
Raczej nie. Na Podlasiu byliśmy na tzw.
emigracji, rodzice nie pochodzili z tamtego regionu. Podlasie leży głęboko
w moim sercu, ale z racji sentymentu
i metryki. W domu obowiązywały
i obowiązują klimaty kuchni babć, obie
są z centralnej Polski. Na wigilijnym
stole dominuje klasyka.
Angażuje się pan w przygotowania
kolacji wigilijnej?
W domu pałeczkę przejmują kobiety.
Mama, ciocie, siostry, żona, córka
doskonale sobie radzą. Rozpieszczają mnie do bólu. Jestem sam, rodzynek. Nie ma możliwości, żebym im
się wtrącał do kuchni. To zawsze bardzo przyjemny okres, w którym nie
muszę gotować, bo robią to za mnie
kobiety.
Angażuję się natomiast w wybór i ubieranie choinki. Kupno drzewka to rytuał. W domu rodzinnym zawsze robił to
z nami tato; teraz robię to ja z córką. Obowiązkowo jedziemy we dwójkę, kupujemy najwyższą choinkę, ale taką, by zmieściła się w mieszkaniu. Potem razem ją
ubieramy.

nym, ale charakterystyczny dla XVIII-wiecznej polskiej
kuchni. To kwestia „móc i chcieć” oraz konsekwencji.
Nigdy nie twierdzę, że moje potrawy są genialne i każdego przekonają. To znacznie dłuższy proces, ale konsekwencja jest kluczem do sukcesu.

Jako doświadczony kucharz ma pan
wyrobiony zmysł smaku. Łatwo jest
innym spełnić jego wymagania?
Bardzo łatwo, ponieważ moją ulubioną potrawą jest zawsze ta, którą ktoś
podaje mi na stół. Podchodzę do niej
z szacunkiem. Uwielbiam jeść dania
przygotowane przez innych. Może nie
wszystkie mi smakują, ale potrafię
docen ić w y si łek włoż ony w ich
przyrządzenie.

Ma pan swoje ulubione składniki?
To miód, limonka, kolendra w ziarnach i świeża, kmin
rzymski i kminek. Na pewno nie brakuje ich w mojej
kuchni. Oczywiście nie wszystkie potrawy nimi doprawiam. Kieruję się zaleceniami Stanisława Czernieckiego, autora pierwszej polsk iej książk i kucharsk iej,
żeby w kuchni było słodko-kwaśnie. Dlatego często używam polskich octów, które nabywam od ludzi równie
albo jeszcze bardziej niż ja zakręconych na punkcie gotowania. Jednym z nich jest Józef Siadak, który odtwarza
staropolskie receptury, robi znakomite octy. Np. piwny,
który na stałe zadomowił się w mojej kuchni.

Czego Karol Okrasa życzy czytelnikom „Sezonu na Zdrowie”?
Zacznę od tego, żeby życie przeżywali ze smakiem – w ujęciu kulinarnym.
Żeby próbowali, degustowali, nie bali
się nowych smaków, bo może się okazać, że minie ich wyjątkowe przeżycie kulinarne. Ale najbardziej życzę
zdrowia. Jego nie można sobie kupić
czy załatwić, można je mieć albo nie
mieć. Życzę więc wszystkim, aby cieszyli się dobrym zdrowiem. ◆

/ grudzień/styczeń/luty 2017–2018

Karol Okrasa
Urodził się 20 maja 1978 r.
w Białej Podlaskiej.
Jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych i cenionych kucharzy
w Polsce, szefem kuchni w warszawskiej
restauracji Platter. Tajniki gotowania
zdradza w programach telewizyjnych:
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„Kuchnia z Okrasą”, „Smaki czasu
z Karolem Okrasą” i „Okrasa łamie
przepisy”. W 2008 roku razem
z Robertem Sową i Kurtem Schellerem
założył Fundację Klubu Szefów Kuchni,
propagującą kulturę stołu w Polsce i poza
jej granicami. Żona Monika (od 2005 r.),
córka Lena (ur. 2008 r.).

zdrowie

Kiedy

oddechu brak
Choroba długo przebiega w ukryciu. Dopiero po wielu latach
pojawia się w postaci męczącego kaszlu i duszności. Wbrew pozorom,
schorzenie nie dotyka tylko palaczy. Narażeni na nią są również ci,
którzy na co dzień wdychają zanieczyszczone powietrze.
Co warto wiedzieć na temat POChP? / ROZMAWIA Karolina Zawadzka
Panie doktorze, co kryje się pod skrótem POChP?
To przewlekła obturacyjna choroba płuc. Stan zapalny dotykający błony śluzowe i miąższ płuc, przejawiający się zarówno
przewlekłym zapaleniem oskrzeli, jak i destrukcją pęcherzyków płucnych, czyli rozedmą. Efektem tego jest obturacja:
skurcz oskrzeli utrudniający przepływ powietrza. Chory może
wciągać je do płuc, ale problem pojawia się przy wydechu, ponieważ zapadają się dystalne drogi oddechowe, blokując swobodne opróżnienie płuc z powietrza. To zjawisko pułapki powietrznej. Kiedy oddech przyspiesza, na przykład z powodu wysiłku
fizycznego, pojawia się uczucie silnej duszności, wymuszające
przerwanie aktywności fizycznej. Osoba dotknięta POChP
musi wtedy uspokoić oddech i opróżnić płuca z powietrza.
Skąd się bierze ta choroba?
W Polsce i Europie główną przyczyną jest palenie tytoniu.
Na drugim miejscu plasuje się wdychanie smogu i pyłów pochodzących ze spalania paliw stałych. Nic dziwnego: w niektórych
miejscach w Polsce, na przykład w Rybniku, stężenie cząstek
stałych w atmosferze jest wyższe niż w Pekinie! Tymczasem
amerykańscy badacze udowodnili, że właśnie wdychane zanieczyszczenia były powodem wystąpienia POChP u 30 proc.
osób, które nigdy nie sięgnęły po papierosa. Do zachorowania
przyczyniają się też częste i ciężkie infekcje układu oddechowego, również te przechodzone w dzieciństwie. Ostatnim
punktem są geny: brak enzymu chroniącego płuca przed niszczycielską działalnością komórek układu odpornościowego
prowadzi do szybszego rozwoju rozedmy.
Jakie są pierwsze objawy tej przypadłości?
Kaszel, z odkrztuszaniem wydzieliny lub bez, zwykle poranny, z czasem przybierający na sile. Chorzy sądzą, że się przeziębili, nie przypuszczając, że może to być konsekwencja palenia lub oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Dopiero
wystąpienie duszności wysiłkowej i bólu w klatce piersiowej
jest powodem, dla którego zgłaszają się do lekarza.
Ten zaś podejrzewa wówczas problemy z sercem. Stąd apel
lekarzy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Chorób Płuc
do lekarzy – u osoby dorosłej zgłaszającej objawy duszności
wysiłkowej oprócz ekg powinno się wykonać badanie sprawności wentylacyjnej płuc, czyli spirometrię.
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Czy mogę wcześniej wykryć chorobę?
Jeśli ktoś pali tytoń lub żyje w zanieczyszczonej atmosferze,
powinien zrobić takie badanie zaraz po 40. urodzinach. W przypadku przewlekłego kaszlu to nawet wcześniej, przed 30-ką,
bo może to być wczesny objaw POChP albo astmy oskrzelowej,
gdzie głównym czynnikiem drażniącym płuca są alergeny.
Mam diagnozę: POChP. Co robić?
Odstawić palenie. Inaczej, nawet mimo zastosowania najnowocześniejszych terapii, schorzenie będzie postępować. Podstawą terapii są leki wziewne, rozszerzające oskrzela. Kuracja
praktycznie trwa do końca życia. Na początku są to leki krótko, potem długo działające. Czasem włączamy mukolityki, leki
powodujące upłynnienie i zmniejszenie lepkości śluzu w drogach oddechowych lub sterydy wziewne, antybiotyki.
Czy chorym można pomóc w jeszcze inny sposób?
Ważne są szczepienia ochronne przeciw grypie i pneumokokom. Każda tego typu infekcja może pogorszyć stan chorego.
Konieczna jest też tzw. rehabilitacja oddechowa i wykonywanie ćwiczeń fizycznych. W zależności od stanu pacjenta może
to być bardzo intensywny wysiłek, marsz, ćwiczenia wolne,
spacery. Aktywność fizyczna powinna być prowadzona do granicy
duszności, po czym następuje przerwa, a następnie wznowienie wysiłku. Stosowanie leków rozszerzających oskrzela poprawia wydolność wysiłkową chorych. Powinniśmy łączyć leki
i rehabilitację, gdyż działają synergicznie. ◆

nasz ekspert
dr n. med. Piotr Dąbrowiecki
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń
Chorych na Astmę, Alergię i POChP
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Cyfrowe zmęczenie oczu
To określenie stworzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Optometrii. Szacuje się, że młodzi ludzie
w wieku 18-29 lat spędzają przy monitorach średnio
ponad 6 godzin w ciągu dnia. Ale problem nie dotyczy
tylko ich.
Jakie objawy?
• zaburzenia koncentracji
• zmęczenie
• dyskomfort oczu: suchość, zaczerwienienie
• nieostre widzenie
• bóle głowy
• zaburzenia snu
Jak to działa?
•M
 ięśnie rzęskowe oka, odpowiedzialne za wyostrzenie obrazu z bliska, muszą podejmować duży wysiłek, aby widzieć wyraźnie wszystko, co wyświetla
się na ekranach.
•D
 o prawidłowego nawilżenia oko potrzebuje 15-20
mrugnięć na minutę. Wpatrując się w monitory,
mrugamy rzadziej.
• Ś wiatło niebieskie emitowane przez urządzenia jest
męczące dla wzroku i prowadzi do zaburzenia cyklu
dobowego.

OKO
O ile nie łzawią, nie szczypią
lub nie zachodzą mgłą,
zwykle nie poświęcamy
im zbytniej uwagi.
A szkoda. Zobacz,
dlaczego warto
i jak dobrze zadbać o oczy,
zanim pojawią się
dolegliwości.
/ tekst Anna Zarębska-Tutak
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tres, godziny spędzane przy komputerze, zarwane noce, monotonna dieta. A z drugiej strony
– promieniowanie UV, choroby neurodegeneracyjne, obciążenia dziedziczne. Oczy nie mają
lekko. Sprawdź, co jest dla nich zagrożeniem
i jak im pomóc. Proste zabiegi nie tylko przynoszą ulgę,
ale przeciwdziałają problemom ze wzrokiem.

To źle wpływa na wzrok:

• Niedostateczna ilość snu – nieregularny cykl dobowy
sen-czuwanie ma olbrzymi wpływ na kondycję wzroku. Warto zadbać o stałą porę zasypiania i minimum
7 godzin odpoczynku.
• Stres i przemęczenie – gdy się denerwujesz, a bywa,
że taki stan trwa długo, zaburzeniu ulega mikrokrążenie w gałce ocznej. To m.in. skutek niedostatecznego
ukrwienia śluzówki.
• W ielogodzinny wysiłek – czytanie, pisanie, nauka
– bez regularnego odpoczynku nadwerężają mięśnie
utrzymujące gałkę oczną w napięciu.
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• Z byt mała ilość płynów – odpowiednie nawodnienie
to warunek, by śluzówka, także ta otulająca oko, była
w dobrej kondycji (optymalnie spulchniona). Dlatego
nie dopuszczaj do sytuacji, w której chce ci się pić.
• Z a słaba ochrona przed UV – okulary przeciwsłoneczne to podstawa. I nie chodzi tylko o skutki fotostarzenia w postaci kurzych łapek. Promieniowanie słoneczne niszczy plamkę żółtą odpowiedzialną za widzenie.
Niedostateczna ochrona przed UV to obecnie jedna
z głównych przyczyn zaćmy.
• Wpatrywanie się w monitory – zwłaszcza te starszej
generacji, ale nie tylko. Sedno tkwi nie tyle w samym
promieniowaniu emitowanym przez urządzenia elektroniczne, lecz przede wszystkim w długotrwałym,
monotonnym skupianiu wzroku na ekranie. W przypadku pracy przy komputerze, ale także korzystania
ze smartfonów najbardziej męczące są: intensywne
wpatrywanie się w niewielkie obiekty (druk), wielogodzinne poruszanie gałkami w linii poziomej, rzadsze
mruganie, a przede wszystkim praca bez przerw.
• Niewłaściwa postawa ciała – mowa o pozycji w trakcie pracy. Górna krawędź monitora komputera powinna się znajdować na wysokości oczu lub nieco poniżej.
Ekran należy ustawić na wprost i na wyciągniecie ręki.
Pozwoli to uniknąć wytężania wzroku, a przy okazji
→
nadwerężania kręgów szyjnych kręgosłupa.
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To możesz zrobić:

• O granicz korzystanie z urządzeń cyfrowych. Zgodnie z opracowaną w Stanach Zjednoczonych metodą
20-20-20 – co około 20 minut zrób sobie przerwę
na 20 sekund i spójrz na przedmiot oddalony o co najmniej 20 stóp, czyli 6 metrów.
• J eśli nosisz soczewki kontaktowe, sięgaj po te miękkie, z wysokim uwodnieniem, o formule hydrożelowej
i przepuszczające powietrze. Dzięki temu oko będzie
lepiej dotlenione i łatwiej się oczyści za pomocą łez.
•D
 użo i regularnie pij – dostarczając organizmowi płyny, zmniejszysz ryzyko suchości oka. Dodatkowym
wsparciem mogą być preparaty nawilżające, tworzące
na powierzchni gałek żelowy film.
• Z adbaj o odpoczynek, zwłaszcza jeśli spędzasz przed
komputerem wiele godzin. Znajdź czas na ruch na świeżym powietrzu, spacer z rodziną albo część drogi
do pracy pokonuj rowerem. Wysypiaj się – to niezbędny element higieny wzroku.

To powinno cię niepokoić

 Zamglenia, nieostrość widzenia, która nie mija

mimo wypoczynku – może być oznaką zaćmy, degeneracji plamki żółtej. Nawet jeśli nie masz rodzinnego obciążenia tą chorobą, jak najszybciej skonsultuj się z okulistą. Uwaga: zaćma przestała być uważana za chorobę
związaną z wiekiem, chorują na nią również 30-latkowie, a nawet dzieci.
 Łzawienie, uczucie dużego napięcia gałki ocznej
(oko jest twarde), ból głowy – to najczęstsze symptomy
jaskry. Tu również nieodzowna jest szybka konsultacja
lekarska. Okulista, po dokonaniu pomiaru ciśnienia śródgałkowego, potwierdzi lub wykluczy diagnozę. Jaskra jest
chorobą nieuleczalną, prowadzącą do utraty wzroku, jednak leczenie farmakologiczne i/lub operacyjne pozwala
znacznie spowolnić jej postęp.
 Błyski, widoczne w dzień i po zmroku, także przy
zamkniętych oczach – w ten sposób objawią się problemy z siatkówką, np. jej rozwarstwienie lub odwarstwienie. Im szybciej udasz się do lekarza, tym lepiej. Leczenie wdrożone zaraz po postawieniu diagnozy zmniejsza
do minimum ryzyko utraty wzroku.
 Ból oka, łzawienie, ropna wydzielina, uczucie piasku pod powiekami lub uwierania tylko w wybranym
punkcie gałki ocznej – mogą sygnalizować owrzodzenie rogówki, często mylone z zapaleniem spojówek. Szybka konsultacja lekarska pozwoli nie tylko złagodzić dolegliwości, lecz przede wszystkim uratować widzenie.
Bagatelizowanie zaleceń lekarskich (przyjmowanie antybiotyków w formie maści i kropli, rezygnacja z noszenia
soczewek kontaktowych, kąpieli w basenie) prowadzi
do trwałego uszkodzenia wzroku.
 Uczucie ciała obcego, kłucie, pieczenie i suchość
pod powiekami, lepkość powiek, częste mruganie, spadek ostrości wzroku, światłowstręt i ból oka – to najczęstsze symptomy zespołu suchego oka. Zwykle wystarcza leczenie objawowe polegające na nawilżaniu, niekiedy
trzeba przeprowadzić zabieg chirurgiczny. ◆
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Zapalenie spojówek
Nieleczone może prowadzić do zaburzeń widzenia.
Tymczasem chorują na nie nawet miliony osób.
Objawy:
• c zerwone oko, które szczypie lub boli
• o puchlizna
•w
 ydzielina (śluzowa lub śluzowo-ropna)
• s ilne swędzenie i katar (w przypadku alergii)
Przyczyny:
• b akterie, wirusy i alergie
• d otknięcie do oka brudną ręką
• z aprószenie
•n
 iewłaściwe, np. zbyt długie, korzystanie z soczewek
kontaktowych
Sprzyjające okoliczności:
• z espół suchego oka – wydzielanie naturalnego środka dezynfekującego, czyli łez, jest zaburzone,
stąd gałka oczna nie jest właściwie nawilżona,
•m
 enopauza – w tym czasie znajdujące się na brzegu
powieki gruczoły Meiboma, produkujące warstwę
lipidowa filmu łzowego, blokują się i zanikają,
• d iabetycy – mają nie tylko skłonność do suchego
oka, lecz także osłabioną odporność; rozwijające się
na spojówce bakterie lubią cukier.
Postępowanie:
• p rzed wizytą u lekarza – pomaga płukanie roztworem soli fizjologicznej (do kupienia w aptece),
• p o diagnozie – przyjmowanie leków antybakteryjnych, przeciwwirusowych lub przeciwhistaminowych (najczęściej kropel),
• jeśli nosisz soczewki kontaktowe – wymień je po infekcji,
•m
 alujesz się? – chwilowo ogranicz stosowanie kosmetyków kolorowych, aby nie podrażniać oka,
• p owstrzymuj pocieranie oka – to dodatkowo zaognia
dolegliwości.

/ grudzień/styczeń/luty 2017–2018

zdrowie

zdrowie

Nie czekaj, reaguj

Żylaki to wspólna nazwa dla przewlekłej niewydolności żylnej. Muszą być leczone, bo są chorobą. Dlatego jeśli zauważysz u siebie objawy, które wskazują na tę dolegliwość, idź
do lekarza. Najlepiej do flebologa lub chirurga naczyniowego – ten drugi specjalista będzie bardziej pomocny przy usuwaniu zmian w tkankach. Do określenia, jak zaawansowany jest poziom niewydolności żylnej, służy nieinwazyjne
i bezbolesne badanie USG Doppler. Lekarz na pewno skieruje cię na nie, zanim podejmie decyzję odnośnie sposobu
leczenia. A metod walki z żylakami jest kilka, wiele zależy
od stopnia rozwoju choroby. Ważne, aby terapię rozpocząć
jak najwcześniej.

Wstań z kanapy

stop

Żyl akom

Łatwo je rozpoznać, jeśli są widoczne, ale wtedy to już poważny
problem. Możesz jednak wcześniej dostrzec niepokojące sygnały i nie
dopuścić do ich powstania. Na co zwrócić uwagę?
/ tekst Agata Kucucha

W

Pierwsze zwiastuny

ykonujesz zawód, który wymaga wielogodzinnego stania albo siedzenia przy biurku? Wciąż brakuje ci czasu na systematyczną aktywność fizyczną? Jeśli tak,
to właśnie dołączyłaś do grupy osób, u których układ żylny nie funkcjonuje prawidłowo. Długotrwałe
przebywanie w jednej pozycji sprawia, że pompa mięśniowa,
która systematycznymi skurczami wypycha krew ku sercu,
nie działa tak, jak powinna. Co prawda, jej cofanie się udaremniają zastawki żylne, ale przez brak ruchu dochodzi do
zastojów. Zwiększa się wówczas ciśnienie krwi, które doprowadza do uszkodzeń zastawek i ścian naczyń krwionośnych.

Zaburzenia mikrokrążenia widać gołym okiem. Świadczą
o nim np. obrzęki wokół kosek, które pojawiają się po dniu
siedzenia w pracy. Ale to nie jedyny sygnał, że proces powstawania żylaków został rozpoczęty. Innymi są: uczucie ciężkości
nóg, ból, napięta skóra, nocne skurcze i pojawienie się pajączków, czyli uwidaczniających się żyłek, tuż pod skórą. Zwróć
uwagę, czy nie masz takich na wewnętrznych stronach ud,
łydkach i pod kolanami. Bardziej zaawansowany proces objawia się tym, że żyły robią się wypukłe, najpierw nieznacznie,
z czasem coraz bardziej. Są nie tylko dylematem estetycznym,
ale też zapowiedzią poważnych kłopotów.

~

Płeć ma znaczenie. Szacuje się, że problem żylaków
dotyka blisko pięć razy więcej kobiet niż mężczyzn.
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Ruch nie tylko jest najlepszym sposobem na uniknięcie kłopotów z nogami, ale też – jeśli choroba nie jest zbyt zaawansowana – pozwoli uniknąć bardziej inwazyjnych metod
leczenia w przyszłości. Oczywiście, najlepsze efekty przyniesie regularna aktywność fizyczna, ale nawet wtedy, gdy
ze sportem ci wybitnie nie po drodze, możesz zapobiegać
żylakom. Jak? Jeśli masz siedzącą pracę, kilka razy dziennie kręć stopami kółka, napinaj mięśnie łydek i rób sobie
krótkie spacery. Ponadto, pracując przy biurku, warto jest
trzymać stopy na podwyższeniu i unikać zakładania nogi
na nogę. Mając pracę stojącą, przede wszystkim nie zastygaj w bezruchu – możesz stawać na palcach, dreptać w miejscu czy uginać kolana. Nie zakładaj uciskających w kostkach skarpet i niewygodnych butów, w szczególności tych
na wysokich obcasach. Rozważ kupno przeciwżylakowych
rajstop. Stymulują krążenie na całej długości nóg, dzięki
czemu zapobiegają zmęczeniu i opuchnięciom.

Ulga w potrzebie

Jeśli jednak pod koniec dnia czujesz, że twoje nogi są ociężałe, pomogą im chłodne okłady lub kąpiel – najlepiej z dodatkiem naparu z rozmarynu czy soli, która poprawia krążenie.
Później połóż się, przynajmniej na kwadrans, z nogami uniesionymi powyżej tułowia. Warto wiedzieć, że na pracę układu limfatycznego pozytywnie wpływa spanie lub polegiwanie na lewym boku. Polecane jest także stosowanie specjalnych
kremów do zmęczonych nóg z wyciągiem z kasztanowca,
arniki górskiej czy oczaru, które stymulują przepływ krwi,
zmniejszają obrzęki i dają miłe uczucie chłodu. ◆

~

Skąd ten problem?
Oprócz braku ruchu, na zakłócenia pracy układu żylnego najczęściej wpływają: nadwaga, duża ilość soli
w diecie, ciąża, zaburzenia hormonalne oraz stosowanie doustnej antykoncepcji hormonalnej, wiek powyżej
45 lat, dieta uboga w błonnik, przewlekłe zaparcia, palenie papierosów. Skłonność do powstania żylaków jest
też uwarunkowana genetycznie.
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wraca się do starych nawyków dietetycznych i tkanka tłuszczowa w ekspresowym tempie znowu pojawia się na brzuchu.

Do dzieła

jak pozbyć się

Obwód pasa się zmniejszy i waga pokaże mniej kilogramów,
gdy zaczniesz spalać więcej kalorii, niż dostarczasz ich organizmowi
w swoich posiłkach. W praktyce oznacza to przemyślane i jednak trochę mniejsze obiady oraz kolacje, a także sporo ruchu.
Przede wszystkim zacznij planować menu i jeść mniej, ale regularnie (najlepiej co trzy godziny). Odstaw potrawy tłuste i słodkie, za to codziennie jedz warzywa i owoce, zadbaj o odpowiednią ilość białka. Ważny jest też sposób przygotowywania potraw
– wybieraj gotowanie i pieczenie, zapomnij o smażeniu.
Jeśli sytuacja na wadze nie będzie się zmieniać, warto skonsultować się z dietetykiem.
Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, wybierz taką, jaką masz szansę polubić. Dlaczego? Regularne ćwiczenia (np. co drugi dzień)
przynoszą lepsze rezultaty niż jeden, nawet bardzo wyczerpujący, trening w tygodniu. Gdy nadwaga jest spora, bezpiecznie
zacząć choćby od szybkich spacerów. Z mniejszym brzuchem
można wybrać bardzo skuteczne bieganie lub ćwiczenia na siłowni. Trening z obciążeniem przyspiesza spalanie kalorii. ◆

oponki

Trudno dopiąć koszulę, spodnie leżą fatalnie...
Wszystko przez brzuch. Zaczęło się od tego, że był tylko lekko
zaokrąglony. Ale dodatkowe kilogramy najszybciej odkładają się
właśnie tam. I zamiast kaloryfera jest piłka.
/ tekst Dorota Gepert

S

kąd ten problem? Winna jest głównie natura.
To, czy sylwetka przypomina gruszkę czy jabłko, zależy od hormonów. U kobiet tkanka tłuszczowa magazynuje się głównie na pośladkach
i udach, u mężczyzn – właśnie na brzuchu.
Jednak gdy ta część ciała zaczyna być coraz bardziej widoczna, panowie nazywają ją „mięśniem piwnym”. I rzeczywiście – każdy kufel piwa czy szklankę whisky da się odczuć
na wadze. Na wygląd brzucha ma też wpływ to, co lubimy
jeść, oraz aktywność fizyczna, a w tym przypadku jej brak.

Nie tylko wygląd

Gdy brzuch wylewa się znad paska, nie jest to tylko problem estetyczny. Tak zwany tłuszcz trzewny, który gromadzi się w jamie brzusznej, otacza jelita, wątrobę i trzustkę.
Czym to grozi? Przede wszystkim zaburzeniami metabolicznymi, które prowadzą do wzrostu oporności na insulinę. Często skutkuje to stanem przedcukrzycowym, a następnie
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cukrzycą. Nadmiar tłuszczu ma wpływ także na podwyższenie
ciśnienia tętniczego oraz złej frakcji cholesterolu, co grozi
miażdżycą. Co istotne, ani cukrzyca typu 2, ani nadciśnienie początkowo nie dają żadnych objawów. Mężczyznom
wydaje się, że są zdrowi, a wystający brzuch to tylko przejściowe kłopoty z sylwetką. Tymczasem problem jest znacznie poważniejszy.

Zrzucanie balastu

Im brzuch jest większy, tym więcej czasu potrzebujesz
na poprawę sylwetki. Nie warto zakładać, że za miesiąc,
góra dwa, będziesz wyglądać jak model. Być może jest
to możliwe, ale na pewno ze szkodą dla zdrowia. A ono
właśnie powinno być twoją najważniejszą motywacją.
Lekarze zawsze podkreślają, że znacznie korzystniej zrzucić mniej kilogramów, ale utrzymać tendencję spadkową
przez dłuższy czas, niż schudnąć dużo i gwałtownie.
Jak wykazują badania, właśnie wtedy znacznie szybciej
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nasz ekspert
Monika Kurdej, psychodietetyk
Otyłość brzuszna u mężczyzn nie jest wcale łatwiejsza
do pokonania niż walka z tkanką tłuszczową na udach, jaką toczą
kobiety. Moje doświadczenia we współpracy z panami pokazują
jednak, że oni łatwiej osiągają cele, są bardziej zadaniowi.
Przede wszystkim dlatego, że nie kombinują, tylko wdrażają
kolejne kroki. W tym czasie kobiety wciąż są na etapie rozmów
z koleżankami, czy to dobry pomysł, która dieta jest najlepsza, itd.
Po drugie, inna jest „konstrukcja” ciała mężczyzn. Połączenie
diety z aktywnością ruchową działa cuda. Im więcej mięśni,
tym sprawniejszy metabolizm i sylwetka szybko się poprawia.
To ich zachęca do dalszej pracy.
Kobiety zaś chcą ważyć mniej, więc najczęściej nie dojadają.
I unikają ruchu. Przez to kształtne pośladki i uda wciąż pozostają
w strefie marzeń. By je zrealizować, potrzebują tego samego,
co pomaga mężczyznom, czyli sprawnego metabolizmu oraz
odpowiedniego odżywiania. Odchudzający się panowie często
mówią: „Jedzenie nie ma smakować – ma robić robotę”. Dla kobiet
ważne są estetyka jedzenia i smak. Gdy tego brakuje, łatwiej
rezygnują z posiłku. Wtedy pojawiają się hormony stresu, bo głód
to stres, czyli kortyzol. Ma on fatalny wpływ na kobiecą sylwetkę.
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si ę ga j

do kor zeni
Jeśli kojarzy ci się tylko z kuchnią orientalną, najwyższa pora
przełamać schemat. Zobacz, jak bardzo przyda ci się imbir.
Wystarczy się do niego przekonać.
/ tekst Anna Zarębska-Tutak

medycyna naturalna

reklama

6

Coś na zgagę – herbata imbirowa i sok z tej rośliny
eliminują uczucie pieczenia w klatce piersiowej, spowodowane nadmiarem kwasu w przełyku.
Ułatwia oddychanie – dzięki zawartości antyhistaminy pomaga walczyć z alergią, główną przyczyną
większości problemów z oddychaniem, m.in. astmy czy
bronchitu. Skutecznie zwalcza przeziębienie, kaszel i katar.
Jeśli cię dopadły, wypróbuj codzienną kurację z herbaty
imbirowej lub mieszaniny soku imbirowego i miodu.
Remedium na alzheimera – imbir spowalnia tempo degeneracji komórek mózgowych, dzięki czemu
utrzymuje mózg w formie i hamuje rozwój choroby Alzheimera. To ważna informacja, jeśli jesteś w grupie ryzyka, np. masz obciążenie dziedziczne.
Sposób na redukcję wagi – podkręca metabolizm
i ułatwia spalanie komórek tłuszczowych. Obniża
apetyt, przez co wspiera stosowanie diety redukcyjnej.
Lepsza odporność – dzięki zawartym w olejku imbirowym substancjom: seskwiterpenom, a konkretnie
mono- i półtorasodowych-terpenoidom, takim jak neral,
geranial, 1,8-cyneol, zingiberen, b-bisabolen – działa
przeciwbakteryjnie, rozgrzewająco, energetyzująco
i wzmacniająco.
Reguluje poziom cholesterolu i ciśnienie krwi
– wszystko dzięki temu, że ogranicza aktywność lipoprotein oraz odblokowuje tętnice i naczynia krwionośne.

7
8
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Uroda:

Sposób na blizny – dzięki właściwościom tonizującym i antyoksydacyjnym imbir niweluje widoczność
blizn w kolorze jaśniejszym niż tonacja skóry. Wystarczy przykładać kawałek świeżego imbiru do zmienionej
skóry i odczekać, aż sok się wchłonie. Zabieg stosuj 1-2 razy
dziennie przez kilka tygodni.
Ujędrnia skórę – w swoim składzie ma około 40 antyoksydantów, nic więc dziwnego, że odżywia, uelastycznia i rozświetla. Zrób maseczkę: starty lub sproszkowany imbir połącz z miodem i sokiem z cytryny,
pozostaw na 30 minut, po czym zmyj ciepłą wodą.
Na piękne włosy… – sok z imbiru skutecznie usprawnia mikrokrążenie w wierzchniej warstwie skóry.
Zawarty w nim koktajl z witamin, minerałów i kwasów
tłuszczowych wzmacnia pasma i przeciwdziała wypadaniu włosów. Zmieszaj starty imbir z olejkiem jojoba,
a następnie wmasuj w skórę głowy. Pozostaw na 30 minut,
po czym umyj włosy jak zwykle.
…i łupież – dzięki właściwościom antyseptycznym
to dobry oręż w walce z jednym z najczęstszych schorzeń skóry głowy. Spróbuj masażu olejkiem imbirowym.
Możesz też połączyć 2 łyżki startego imbiru z 3 łyżkami
oleju sezamowego – rozprowadź na skórze głowy, pozostaw na 25 minut, po czym spłucz. Taką kurację stosuj
dwa razy w tygodniu i… kłopot z głowy.
Patent na cellulit – właściwości detoksykujące
i odżywcze sprawiają, że imbir to sprawdzony sposób na skórkę pomarańczową. Przygotuj peeling: połącz
0,5 filiżanki cukru, 0,25 filiżanki oliwy, 2 łyżki stołowe
startego imbiru i skórkę z jednej cytryny. Stosuj do masażu pod prysznicem. ◆
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a charakterystyczny smak i zapach, który nie każdemu od razu przypadnie
do gustu. Poza zastosowaniem kulinarnym warto docenić jego właściwości
zdrowotne i pielęgnacyjne.

Zdrowie:

Redukuje nudności, wymioty – wyniki badań, opublikowane w 2014 roku w „Nutrition Journal”, dowodzą, że imbir to skuteczny środek przeciw dolegliwościom, jakie dotykają 80-90 proc. kobiet na wczesnym etapie ciąży. Eksperymentem objęto 1278 kobiet, którym
podawano około 10 g imbiru dziennie. Dolegliwości ustąpiły u 96 proc. z nich. Korzeń ten możesz też stosować
przy chorobie lokomocyjnej i morskiej.
Na bóle menstruacyjne... – badanie, którego wynik
zamieszczono w 2009 roku w „Journal of Alternative and Complementary Medicine”, pokazało, że imbir
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to dobry środek łagodzący dolegliwości menstruacyjne.
Grupa 150 studentek przyjmowała przez trzy dni kapsułki z imbirem (250 mg 4 razy dziennie). Podziałało.
…migrenę – korzeń ten przyspiesza syntezę prostaglandyny, przez co pomaga zwalczyć ból głowy.
Przy migrenie można dodatkowo zaaplikować sobie na
czoło i skronie pastę ze startego imbiru – obkurcza naczynia krwionośne i łagodzi ból.
…i stawy – imbir ma właściwości przeciwzapalne,
co czyni go bardzo dobrym orężem w walce z bólem
stawów. Chcesz złagodzić dolegliwości artretyczne? Regularnie dodawaj łyżkę oleju imbirowego do kąpieli.
Sposób na raka i młodość – w 2009 roku w amerykańskim periodyku „Cancer Research” ukazał się
artykuł dowodzący, że zawarty w imbirze olejek eteryczny – gingerol – ma działanie antynowotworowe. Dzięki
dużej zawartości antyoksydantów skutecznie opóźnia też
procesy starzenia.
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chrup

na z d r owi e
Pod twardymi skorupkami
kryją mnóstwo cennych
składników, których
potrzebujemy wszyscy,
bez względu na wiek.
/ tekst Dorota Gepert

D

laczego warto je chrupać? Dla witamin
A, C i E oraz tych z grupy B, które odpowiadają za koncentrację i pozytywnie działają
na układ nerwowy. Zawierają też białko
i błonnik, co jest ważne dla osób odchudzających się (błonnik zapewnia uczucie sytości na długo).
Ale orzechy to przede wszystkim tłuszcze (aż 80 procent).
Nie ma co się ich obawiać, bo chodzi o te nienasycone, które są korzystne dla zdrowia. Jednak są kaloryczne. Dlatego jeśli jesteś na diecie, nie rezygnuj z nich, ale też jedz
z umiarem. Garstka dziennie w zupełności wystarczy.
Na taką porcję mogą sobie również pozwolić diabetycy, bo
orzechy mają stosunkowo niski indeks glikemiczny.
Kolejne zalety? Mogą wystartować w zawodach na najzdrowszą, ale też najszybszą przekąskę. Nie wymagają żadnego przygotowania, gotowania czy pieczenia. Wystarczy
po nie sięgnąć i chrupać albo dodawać do różnych dań,
nie tylko słodkich. Świetnie pasują na przykład do sałat
czy owsianek. Orzechy poprawiają też pracę serca, regulują ciśnienie, obniżają cholesterol.

Łuskane czy nie?
Najlepsze są w łupinach. To naturalna ochrona, która osłania
cenne wnętrze przed wilgocią, wysoką temperaturą, światłem
czy szkodnikami. Rozbijaj je tuż przed jedzeniem. Jeśli chcesz
przygotować sobie zapas lub wybierasz orzechy w opakowaniach,
od razu łuskane, przechowuj je w chłodzie w pojemnikach z ciemnego szkła. Ciepło i światło im szkodzą. Zwracaj też uwagę,
czy na opakowaniu są informacje o ekocertyfikatach. Staraj się
nie przetrzymywać ich dłużej niż trzy miesiące. Ważne jest
także, aby wybierać takie bez dodatków soli, cukru czy panierek.

~
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• Migdały. W ich składzie jest sporo tłuszczu
i są kaloryczne. Mimo to sprzyjają odchudzaniu, dzięki niezbędnym nasyconym
kwasom tłuszczowym, które poprawiają
metabolizm, a także dającemu uczucie
sytości błonnikowi.
• Nerkowce. Wzmacniają układ
sercowo-naczyniowy. Zapobiegają podnoszeniu się poziomu cholesterolu. Zawierają też
magnez, który rozszerza naczynia krwionośne, co chroni przed zawałem.
• Laskowe. To bogate źródło
witaminy E. Dzięki niej spowalniają procesy
starzenia, a narządy rozrodcze pracują
bez zarzutu. Dlatego to idealna przekąska
dla przyszłych mam i ojców.
• Piniowe. Znajduje się w nich
witamina K. Odpowiada ona za prawidłowy
proces krzepnięcia krwi, zmniejsza
też krwawienie miesiączkowe. Ma wpływ
na uwapnienie kości, co chroni
przed osteoporozą.
• Włoskie. Dzięki dużej zawartości fosforu mają olbrzymie znaczenie
dla sprawnego myślenia. Dlatego to zalecana
przekąska dla uczniów i studentów. Mają
w składzie też kwas linolenowy, który chroni
przed miażdżycą i zawałem.
• Brazylijskie. Wzmacniają
kości i zęby, to zasługa wapnia. Dla przyszłych
mam ważne jest to, że zawierają kwas foliowy.
Mężczyźni powinni zaś zwrócić uwagę na
selen, bo poprawia on sprawność plemników.
• Pekan. Ich siłą jest cynk.
Mają też właściwości antynowotworowe,
zapobiegają przede wszystkim rakowi
piersi i prostaty.
• Pistacje. Idealny wybór
dla osób noszących okulary.
Luteina wspomaga pracę
oczu. Zawierają też potas, który obniża
ciśnienie tętnicze.
• Makadamia. Powstrzymują szybkie
starzenie skóry. Z kolei żelazo
zapobiega niedokrwistości.
• Arachidowe. Dobra
przekąska przed egzaminami,
bo zawierają białko, witaminę B3 i magnez,
który poprawia koncentrację oraz redukuje
stres. Uważane są też za afrodyzjaki. ◆
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Zwykle zwiastuje przeziębienie
lub grypę, szczególnie w okresie
jesienno-zimowym. Warto umieć
rozróżnić jego charakter.
Taka wiedza pozwoli dobrać
odpowiednie leczenie oraz
w odpowiednim momencie udać
się po pomoc do pediatry.
/ tekst Agata Kucucha

C

hoć jest uciążliwy, bywa pożyteczny. To odruch, którego zadaniem jest oczyszczanie dróg oddechowych
z nadmiaru wydzieliny lub ciał obcych. Sam kaszel
nie jest chorobą, ale objawem. Sporadyczne pokasływanie zwykle nie jest powodem do niepokoju,
ale kiedy dolegliwość staje się uporczywa albo towarzyszą jej
dodatkowe objawy, trzeba działać. Zanim jednak podasz dziecku syrop, ustal jego przyczynę. Najczęściej powodują go infekcje, zarówno bakteryjne, jak i wirusowe. Co ważne, jego charakter zmienia się w zależności od fazy choroby. Dowiedz się,
jak najlepiej możesz pomóc swojemu maluchowi.

suchy

Pojawia się na początku choroby. Najpierw dziecko zaczyna
pokasływać, po czym dolegliwość sukcesywnie się wzmaga. Zwykle najbardziej dokucza w nocy. Bywa tak męcząca, że może
powodować u dziecka wymioty. W takiej formie kaszel trwa
około 3 dni, po tym czasie przeradza się stopniowo w mokry.
Charakterystyczny suchy kaszel towarzyszy zapaleniu krtani.
Mówi się o nim, że jest „szczekający”. Pojawia się nagle, najczęściej w nocy i zazwyczaj dotyczy dzieci między 2. a 8. rokiem
życia. Chory ma trudności z oddychanie i chrypkę, a nawet traci głos. Potrzebuje jak najszybszej konsultacji lekarskiej. Podczas napadu takiego kaszlu zapewnij dziecku dopływ świeżego,
wilgotnego powietrza z zewnątrz. Pomagają też inhalacje.
→

~

Błędem jest
podawanie
przy kaszlu
suchym syropów
wykrztuśnych.
Będą tylko nasilały
dolegliwości.

Jeśli nie infekcja, to co?
• Astma – kaszel jest zwykle napadowy, często przebiega
z dusznością, nie towarzyszy mu gorączka.

• Ciało obce w drogach oddechowych – ma on nagły początek,
leczenie tylko w placówkach specjalistycznych.

• Alergia – kaszel jest długotrwały, dodatkowo dziecku
dokuczają łzawienie oczu i wodnisty katar.

~

• Zapalenie zatok – chorobie mogą towarzyszyć stan podgorączkowy, ból głowy i ucha, charakterystyczne jest spływanie wydzieliny
po tylnej ścianie gardła, co powoduje jej podrażnienie.
• Palenie papierosów przy dziecku – dym podrażnia
i uszkadza nabłonek dróg oddechowych.
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Przy kaszlu mokrym
nie nacieraj dziecku
pleców i klatki
piersiowej przed
snem i nie podawaj
leków wykrztuśnych
po godzinie 17.

~

• Jak pomóc? Przy suchym kaszlu najważniejsze jest pojenie dziecka i dbanie o to, by w jego sypialni temperatura
nie przekraczała 20 stopni C. Nawilżona śluzówka dróg
oddechowych jest mniej wrażliwa, dzięki czemu kaszel ma
łagodniejszy przebieg. Chłodne powietrze łagodzi zaś obrzęk
błony śluzowej i krtani, który towarzyszący niemal każdej
infekcji. Ułatwia to dziecku oddychanie.
• Tego nie rób! Błędem jest podawanie przy kaszlu
suchym syropów wykrztuśnych. Będą jedynie męczyły malucha i nasilały dolegliwości. Dopiero jeśli kaszel jest bardzo
uciążliwy, bolesny lub uniemożliwia spokojny sen, można
sięgnąć po syrop lub kropelki, ale o działaniu przeciwkaszlowym! Ważne, aby podawać je jak najkrócej i tylko wtedy,
gdy jest to naprawdę potrzebne.

mokry

Z reguły pojawia się po suchym. Nazywany jest także wykrztuśnym lub produktywnym, ponieważ podczas kasłania słychać odrywającą się w drogach oddechowych wydzielinę.
Może męczyć dziecko, sprawiając wrażenie, jakby w płucach
grała orkiestra. Jego przyczyną może być ściekająca po tylnej ścianie gardła wydzielina z nosa. Jeśli taki kaszel jest bardzo nasilony, może sygnalizować zapalenie oskrzeli lub płuc,
więc nie lekceważ go. Co istotne, te poważne choroby mogą
przebiegać także bez gorączki.
• Jak pomóc? Nie należy go hamować, ale wspomagać,
np. podając malcowi dużo płynów, co rozrzedzi zalegającą
wydzielinę i ułatwi jej odkrztuszenie. Przydatne są także
leki o działaniu wykrztuśnym i mukolitycznym, które
ułatwiają dziecku pozbycie się zapalnej wydzieliny. To ważne, bo zalegająca flegma może utrudniać leczenie i pogarszać samopoczucie. Dobrym sposobem są też inhalacje,

np. z użyciem soli fizjologicznej, i oklepywanie plecków (przez
około 2 minuty, zawsze w kierunku od pasa do karku).
• Tego nie rób! Pobudzanie odruchu kaszlu jest niewskazane wieczorem, ponieważ będzie utrudniać sen. Dlatego przy kaszlu mokrym nie nacieraj dziecku pleców i klatki piersiowej przed snem i nie podawaj leków wykrztuśnych
po godzinie 17.

po infekcji

To typowy objaw po przebytej chorobie wirusowej. Malec
nie gorączkuje, minęły inne objawy przeziębienia, a kaszel
pozostał, choć ma mniejsze natężenie. Jeśli podczas badania lekarz nie stwierdzi żadnych nieprawidłowości, trzeba
uzbroić się w cierpliwość. Dolegliwość ta może utrzymywać
się nawet 4-6 tygodni. Ważne, aby stopniowo ustępował,
a dziecku nic poza pokasływaniem nie dokuczało, dlatego
bacznie obserwuj pociechę. Ten rodzaj kaszlu to następstwo
zniszczenia nabłonka w drogach oddechowych. Odsłonięte
w ten sposób zakończenia nerwowe są nadwrażliwe. Nie ma
leków, które ten nabłonek szybko odbudują. Najlepszym
lekarstwem jest czas. Dopiero gdy po 3-4 tygodniach nie ma
poprawy, niezbędna jest ponowna wizyta u lekarza.
• Jak pomóc? Aby go złagodzić, nawilżaj i często wietrz
mieszkanie, a także dbaj, by temperatura w nim nie przekraczała 20 stopni C. Dbaj o nawodnienie dziecka.
• Tego nie rób! Nie podawaj leków wykrztuśnych,
ponieważ prowokują one odruch kasłania. Nie posyłaj dziecka, przynajmniej przez kilka dni, do przedszkola czy szkoły oraz nie zabieraj go w tłoczne, publiczne miejsca. Powód?
Uszkodzona błona śluzowa dróg oddechowych nie spełnia
dobrze swoich ochronnych funkcji, więc pociecha łatwo
może złapać kolejną infekcję. ◆

Z domowej spiżarni
W leczeniu kaszlu, szczególnie suchego, warto sięgać po syrop z pędów sosny. Przygotowuje się go wiosną z młodych przyrostów,
które zasypuje się cukrem. Do walki z mokrym można wykorzystać syrop z cebuli lub czosnku, które mają silne działanie
bakterio- i wirusobójcze – w tym celu należy je posiekać i zasypać cukrem, odczekać około 5 godzin.
Zwykle podaje się go dzieciom po łyżeczce; dwa, trzy razy dziennie.
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na dziecko
Czy istnieje najlepszy czas na zostanie rodzicem?
Granica wieku, w którym kobiety decydują się na zajście
w ciążę, stale się przesuwa, ale warto poznać zalety i wady
macierzyństwa w każdym wieku.
/ tekst Karolina Zawadzka
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eszcze ćwierć wieku temu większość tzw. pierwiastek na salach porodowych stanowiły dwudziestolatki. Dziś, statystycznie rzecz ujmując,
dziecko pojawia się w naszym życiu później.
Z danych Eurostat obejmujących rok 2015
wynika, że Polki rodzą pierwszego malucha w wieku
27 lat, czyli 3 lata później niż dwie dekady wcześniej.
Europejki decydują się na to jeszcze później, Włoszki
w wieku 30,8 lat, a Hiszpanki 30,7 lat.

Co na to medycyna?

Z punktu widzenia biologii, kobieta jest najbardziej płodna po skończeniu 25 lat. Szanse dwudziestolatki na poczęcie malucha sięgają 20-25 procent w każdym cyklu. Późn iej p łod noś ć powol i spad a . U t rz yd ziestolatek
prawdopodobieństwo zajścia w ciążę w danym miesiącu
maleje do 15-20 procent. Inne zalety? Kobiety rodzące
przed trzydziestką są mniej narażone na wystąpienie
w przyszłości nowotworów piersi.
Tyle teoria. Przy podejmowaniu decyzji o dziecku bierzemy też pod uwagę czynniki emocjonalne i społeczne.
Chwila ta najczęściej nadchodzi, gdy oboje partnerzy
dobrze się znają, wiedzą, czego chcą, i pragną dziecka.
Czasem jednak okazuje się, że maluch ma swój własny
plan i pojawia się na świecie „zbyt” wcześnie lub późno.

zdrowie

malucha z wadami wrodzonymi, częściej niż u dwudziestolatek doskwierają im nadciśnienie czy bolące stawy oraz depresja poporodowa. Z drugiej jednak strony specjaliści przyznają, że w śmiertelności noworodków młodych i dojrzałych
matek nie ma różnic. Więcej, kobiety, które urodziły pierwsze dziecko po 40. roku, żyją dłużej – wynika z badań prof.
Elizabeth Guardian. Udowodniono też, że dziecko… odmładza. Zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Ciążowe hormony
ujędrniają na przykład skórę. Kolejnym plusem późnego
macierzyństwa jest stabilizacja – niemal we wszystkich sferach życia.

A może drugi maluch?

Skończyły już 35-40 lat. W pracy mają stabilną pozycję, z mężem
czy partnerem znają się jak łyse konie. Pierwsze, kilkunastoletnie dziecko jest już odchowane. Coraz częściej kobiety
w takiej sytuacji decydują się na kolejną ciążę. Zalety? Dużo
więcej dystansu, spokoju, cierpliwości niż za pierwszym razem.
Mniej obaw, jak to będzie, więcej wiedzy na temat ząbkowania, kolek oraz świadomość, że wszystkie te problemy mijają
z czasem. I – przetestowana na własnej skórze – pewność,
że równie dobrym rodzicem można być w wieku 20 i 40 lat! ◆

Młoda mama

Narodziny dziecka to wielka zmiana i życie według nowego planu. Bardzo młodym rodzicom nie zawsze jest łatwo.
Martwią się, czy zapewnią dziecku odpowiedni start,
czy będzie ich stać na wszystko, co potrzebne do wychowania małego człowieka. Boją się utraty pracy. Jednak
należy pamiętać, że wczesne macierzyństwo ma także zalety! Ciążę wtedy z reguły znosi się znakomicie, a po
porodzie organizm szybko się regeneruje.

Dojrzałość ma zalety

Trzydziesto-, czterdziestolatki na salach porodowych
nie dziwią lekarzy. Bywa, że miłość przychodzi późno albo
zajście w ciążę, mimo leczenia, zajmuje kilka-, kilkanaście lat. Czasem jest to świadoma decyzja. Świat się zmienia, a my z nim. Coraz częściej dzisiejsze 35-, 40-latki dbają o siebie i swoje zdrowie, regularnie odwiedzają ginekologa,
są w świetnej kondycji. Lekarze oczywiście ostrzegają, że
w ich przypadku ciąża może być bardziej problematyczna, gdy ż z w iek iem rośnie r y z yko u rod zenia

~

Z danych statystycznych
Eurostat obejmujących
2015 rok wynika, że Polki
rodzą pierwszego malucha
w wieku 27 lat.
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nasz ekspert
dr n. med. Tomasz Zając
specjalista ginekologii, położnictwa i ultrasonografii
klinika NewMed w Warszawie
Każda ciąża, bez względu na wiek, budzi u przyszłych mam
niepokój o zdrowie dziecka. U dojrzalszych kobiet, może być on
większy. Zadaniem lekarzy jest zaproponowanie pakietu badań
i uspokojenie przyszłych mam.
Po 35 roku życia zwiększa się stopniowo ryzyko wad
genetycznych płodu, dlatego proponujemy testy sprawdzające
prawdopodobieństwo ich wystąpienia albo już je wykrywające.
Zaczynamy od usg oraz analizy z krwi, tzw. testu PAPP-A.
Za ich pomocą określa się ryzyko zespołów: Downa, Edwardsa,
Patau oraz wad ośrodkowego układu nerwowego. Badania te
są refundowane. Odpłatnie dostępna jest dokładniejsza analiza
typu NIPT, która polega na pobraniu krwi od przyszłej mamy,
wyodrębnieniu z niej i zbadaniu DNA dziecka.
Po 40-tce dochodzą inwazyjne badania prenatalne,
np. amniopunkcja, dzięki której można wykryć wady DNA płodu.
U dojrzałych pacjentek większą uwagę zwraca się też
na schorzenia internistyczne, które mogą współistnieć z ciążą,
np. zaburzenia tarczycy i krzepnienia, nadciśnienie.
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forma & fit

Na to uważaj

Ćwiczenia w domowym zaciszu mają wiele zalet, ale też kilka ograniczeń. Warto zdawać sobie z nich sprawę.
• Brak zewnętrznej motywacji: niektóre osoby nie potrafią
same się zmobilizować i potrzebują innych ludzi. Dla nich
wykupienie karnetu na siłownię jest lepszym pomysłem.
• Ryzyko niepoprawnej techniki. Nieprawidłowe wykonywanie ćwiczeń może potęgować problemy zdrowotne lub powodować nowe. Lepiej jest nauczyć się ich pod okiem doświadczonego trenera i dopiero potem praktykować w samotności.
• Brak świeżego powietrza. Jeśli możesz, na czas treningu
otwórz okno lub wyjdź do ogródka.

BHP

Masz ochotę się poruszać, ale aura skutecznie zniechęca
do wychodzenia? Spróbuj ćwiczyć w mieszkaniu! To proste.
/ tekst Anna Dąbrowska

D

• W domu można robić nawet bardzo krótkie treningi.
Już 15 minut wystarczy, by zrobić „pełnoprawną” gimnastykę lub serię prostych brzuszków i pompek.
• To ma sens dla osób, które nie przepadają za towarzystwem lub wstydzą się ćwiczyć publicznie.
• W domowym zaciszu dobrze wykonuje się spokojne
treningi rehabilitacyjne.
• To świetny wybór dla wszystkich, którzy po prostu
nie lubią ćwiczyć lub szybko się nudzą. Niezbędną
dawkę ruchu możesz zapewnić sobie „przy okazji”.
Pedałując na rowerku stacjonarnym w trakcie oglądania ulubionego serialu, nie zwraca się uwagi na upływ
czasu, a kilometry się „same robią”.
• Jeżeli w domu są starsze dzieci, można im zaszczepić
zamiłowanie do sportu. Widząc rodzica, który ćwiczy,
kiedy tylko ma czas, nauczą się wplatać ruch w plan dnia.

obrze wiesz, że aktywność fizyczna jest ważna.
Ale... wiadomo: życie ma swoje plany. Wiele
osób zwyczajnie wstydzi się ćwiczyć publicznie, innym wciąż brakuje czasu, by regularnie
chodzić na zajęcia. Problemem mogą być także
finanse albo brak klubu fitness w najbliższej okolicy. Wówczas idealnym rozwiązaniem jest trenowanie w mieszkaniu.

postaw na aktywność
w swoich czterech ścianach

• To dobra opcja dla młodych rodziców. Kiedy dziecko
śpi, można się poruszać, a w razie potrzeby przerwać
i zareagować na płacz malucha.
• Nie traci się czasu na dojazdy do siłowni, przebieranie itd. Dla wielu osób nawet 30 minut w tę i z powrotem to za dużo i dlatego nie ćwiczą.

~

Zakupy? Niekoniecznie. Jeśli nie chcesz inwestować,
nie musisz nabywać absolutnie żadnego sprzętu sportowego.
Bez niego także da się ćwiczyć.
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1. Z
 anim kupisz większy sprzęt sportowy, dokonaj dokładnych pomiarów, aby się zmieścił w wybranym miejscu.
Nie powinien stać tuż przy ścianie, miejsca musi być tyle,
aby urządzenie dało się spokojnie obejść dookoła.
2. Z
 astanów się, jaki masz budżet, i wybierz najlepszy produkt, na jaki cię stać. Oszczędzanie na artykułach sportowym często się mści – tanie modele mogą się np. szybciej psuć. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest zakup sprzętu
z najwyższej półki, ale używanego.
3. Kupując gadżety do domu, zwróć uwagę, czy da się ich
używać w mieszkaniu: skakanka może być np. problemem, bo uderza o sufit, a worek bokserski wymaga zawieszenia na specjalnym haku.
4. Ćwicząc, zadbaj o stabilne podłoże. Nie możesz się poślizgnąć, więc odsuń dywan lub kup antypoślizgową matę
treningową.
5. J eśli chcesz ćwiczyć w butach, używaj takich na białych
podeszwach, gdyż nie zostawiają śladów na podłodze.

abc sprzętu

Już jeden gadżet z poniższej listy pozwala wytrenować całe
ciało:
• rowerek stacjonarny
• bieżnia mechaniczna lub elektryczna
• sztanga z talerzami
• zestaw hantli
• T RX (taśmy z materiału do podwieszania z dwoma
rączkami)
• piłka fitness
• poduszki sensoryczne, czyli tzw. berety
• piłka lekarska

Skąd czerpać inspiracje?

• Poszukaj filmów z treningami na płytach DVD lub w internecie. Możesz zacząć od którejś z popularnych trenerek polskich lub zagranicznych.
• Gotowe plany treningowe znajdziesz na wielu portalach
internetowych oraz w magazynach sportowych. Ważne tylko, aby umieć poprawnie wykonywać wymienione w nich
ćwiczenia.
• Pomoc trenera personalnego.
Wielu z nich dojeżdża do domów. Profesjonalista nauczy cię
odpowiedniej techniki i pomoże osiągnąć wymarzone cele. ◆
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SOS:

pęk a jące
pięt y
To problem
nie tylko estetyczny,
ale i zdrowotny.
W dodatku bywa
bolesny. Dzięki prostym,
ale konsekwentnym
zabiegom pielęgnacyjnym
przywrócisz stopom
naturalną gładkość.
/ tekst Agata Kucucha

S

Taki stan może doprowadzić do różnego rodzaju zakażeń
– przez otwartą ranę do organizmu łatwo wnikają chorobotwórcze drobnoustroje – bakterie, wirusy i grzyby. O zakażeniu mogą świadczyć: krwawienie, wysięki, zaczerwieniona, opuchnięta, łuszcząca się albo swędząca skóra czy
pojawienie się pęcherzy. Jeśli zauważysz takie objawy, udaj
się po pomoc do lekarza, który wdroży odpowiednią kurację. Warto mieć na uwadze, że pękanie skóry na piętach
mogą powodować choroby takie jak cukrzyca, otyłość, łuszczyca, grzybica. Skłonność może być też uwarunkowana
genetycznie.

Groźne zaniedbania

Nie czekaj, reaguj

38

które powtarzane regularnie przyniosą widoczne rezultaty już
po około tygodniu. A później podtrzymuj efekt, by problem
już nigdy nie powrócił. Przynajmniej dwa razy w tygodniu
używaj tarki lub pumeksu, a każdego dnia wcieraj w stopy
odpowiedni krem – dzięki temu pięty zyskają ładny wygląd,
a ty komfort chodzenia. Regenerację skóry dodatkowo wspomagają suplementy diety, które są bogate w witaminy z grupy B oraz A i E.

Jak pielęgnować pękające pięty

Etap 1. Zmiękczające kąpiele
Umyte stopy mocz przez 30 minut, najlepiej w naparach ziołowych. W tym celu doskonale sprawdzą się siemię lniane
i kozieradka, które intensywnie nawilżają wysuszoną skórę,
albo liść brzozy, rumianek, mięta lub nagietek, które działają przeciwzapalnie. W przypadku otwartych ran nie mocz
stóp w wodzie z dodatkiem soli, ponieważ może ona podrażniać i szczypać.
Etap 2. Delikatny peeling
Gdy naskórek jest już miękki, ścieraj go najlepiej ceramiczną
tarką, którą po użyciu łatwo umyć i zdezynfekować (tradycyjny pumeks jest mniej higieniczny). Szczególnie ostrożnie
obchodź się ze skórą wokół pęknięć – zawsze trzyj wzdłuż
naruszonej skóry, nigdy w poprzek. Jeśli rany już się zagoją,
na koniec takiego zabiegu warto zrobić gruboziarnisty peeling.
Etap 3. Mocne nawilżenie
Twoje stopy potrzebują wilgoci i natłuszczenia. Zapewnisz im
to, wcierając specjalny krem do skóry popękanej i przesuszonej – najlepsze są preparaty z mocznikiem. Składnik ten zmiękcza, wygładza i stymuluje regenerację naskórka. Koniecznie
wcieraj też w pięty witaminę A w czystej postaci. Wspiera ona
prawidłowe funkcjonowanie komórek tkanki nabłonkowej,
reguluje jej wzrost oraz utrzymuje prawidłowy stan skóry.
Jest tania i kupisz ją w aptece. ◆

kóra na piętach jest dwukrotnie grubsza niż
na innych częściach ciała. Ponadto naskórek
narasta na nich szybciej, niż jest się w stanie
złuszczyć, zwłaszcza zimą. Z trudem absorbuje
też wilgoć, więc ma skłonność do wysuszania.
Efekt? Tkanka rogowacieje, traci elastyczność i zaczyna
pękać. Początkowo szczeliny są powierzchowne, z czasem
sięgają głębszych warstw. Chodzenie zaczyna sprawiać ból.
Wiadomo, najlepiej jest nie doprowadzić do takiej sytuacji,
ale jak już tak się stanie, należy jak najszybciej wdrożyć
odpowiednią pielęgnację lub leczenie.
Nieleczony problem pogłębia się. Pięty są najbardziej obciążoną częścią stóp, co sprawia, że rany trudno się zasklepiają.

uroda

Jeśli pęknięcia są niewielkie, możesz sobie z nimi poradzić w domu. Wystarczą proste zabiegi pielęgnacyjne,
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Tego nie rób!
• Nie ścinaj zgrubień żyletką ani innym ostrym narzędziem.
Po pierwsze, możesz się skaleczyć. Po drugie, tak agresywne
usuwanie zrogowaceń może prowadzić do jeszcze
szybszego grubienia skóry.
• Jeśli masz na piętach rany, nie stosuj tzw. skarpetek
złuszczających. Takie preparaty mogą powodować
dodatkowe podrażnienia.
• Unikaj noszenia syntetycznych skarpetek. Naturalne
włókna zapewniają lepszą wentylację i zmniejszają
prawdopodobieństwo rozwoju bakterii i grzybów.

39

/

reklama

podróże

3.

4.

Fot.: Materiały Kopalnia Guido (1), Kopalnia Soli w Bochni / A.Brzoza (2),
Kopalnia Srebra Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (2)

1.

zejdź

w dóŁ
Kopalnie, szyby, podziemne trasy spacerowe to z pewnością nowy
kierunek rozwoju turystyki. Takie atrakcje dostępne są przez cały
rok i nie ma na nie wpływu pogoda. W Polsce jest ich naprawdę
dużo, a wiele z nich to unikaty na skalę światową. / tekst Dorota Gepert
2.

T

o miejsca, gdzie nigdy nie świeci słońce, ale też
nigdy nie pada deszcz. Nie dokucza także siarczysty mróz, więc zwiedzanie kopalni lub spacer drążonymi pod miastami przez wieki korytarzami może być świetnym pomysłem na zimową
wycieczkę, także podczas wypadu na narty. Zwłaszcza że większość takich obiektów znajduje się na południu Polski.
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO – aby ją zwiedzić, trzeba pojechać na Śląsk,
a konkretnie do Zabrza. Jest bardzo znanym obiektem przemysłowym, który został udostępniony turystom. Można tam zobaczyć
autentyczne XIX-wieczne wyrobiska kopalniane na poziomie 170
i 320 metrów (niższa kondygnacja jest dostępna dla dzieci powyżej
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4.
1. kopalnia węgla kamiennego guido – Zabrze
2. kopalnia soli – Wieliczka
3. Kopalnia soli – Bochnia
4. kopalnia srebra – Tarnowskie Góry

~

7. roku życia). Podczas wycieczki zwiedzający dowiadują się, jak
dawniej pracowali górnicy, mogą posłuchać ciekawych opowieści oraz poznać tradycje związane z przemysłem wydobywczym.
Atrakcją jest już sam zjazd w dół oryginalną windą, tzw. szolą.
Kopalnia Soli w Wieliczce – od 1978 roku
wpisana do rejestru UNESCO, bez wątpienia jest jednym z najbardziej znanych zabytków w Polsce. Można tu poczuć nie tylko
atmosferę kopalni, ale też zwiedzić imponującą kaplicę św. Kingi z pięknymi żyrandolami oraz obejrzeć solne rzeźby. Kolejnym
atutem są urządzenia przeznaczone do wydobywania oraz transportu soli. Wyrobiska, korytarze i komory znajdują się na różnych
poziomach, od 64 do 135 m pod ziemią.
Kopalnia soli w Bochni – najstarsza w Polsce, jej
historia sięga XII wieku. Do zwiedzania udostępnione są aż trzy
trasy turystyczne, które różnią się stopniem trudności. Najnowszą, bo otwartą w 2016 roku, jest trasa przyrodnicza, gdzie można podziwiać skupiska solnych nacieków oraz niesłychanie rzadki
fenomen geologiczny – fluorescencyjne kryształy soli. Niezwykłą
atrakcją jest także przeprawa łodziami przez zalany solanką korytarz znajdujący się na głębokości 230 metrów i zjazd zjeżdżalnią
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po pochylni mającej 140 m długości. W 2013 roku kopalnia została wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego ludzkości UNESCO.
Zabytkowa Kopalnia Srebra – stanowi tylko
fragment rozległych podziemi znajdujących się pod miastem Tarnowskie Góry. Szlak powstał na bazie zrekonstruowanych wyrobisk z XVII i XIX wieku. Trasa turystyczna liczy 1740 metrów, blisko 300 trzeba pokonać łodzią. Podczas zwiedzania (możliwego
wyłącznie z przewodnikiem) zachwycają podziemne jeziorka. Pokonanie trasy zajmuje około 90 minut.
→
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5.

podróże

dla dorosłych i dla dzieci

7.

6.

7. podziemie rynku głównego – Kraków
8. podziemna trasa turystyczna – Kłodzko
8.

Kopalnia Złota – znajduje się ona w Złotym Stoku,
blisko granicy z Czechami. Trasa turystyczna to około 1,5 km
korytarzy. Podczas zwiedzania zachwyca jedyny w Polsce,
10-metrowy podziemny wodospad, wrażeń dostarczają też:
przejażdżka kopalnianym tramwajem, płukanie złota, wizyta w skarbcu i laboratorium do produkcji trującego arszeniku oraz opowieści o ratującej górników Gertrudzie i tajemniczych gnomach.
P od z i e m na T r a s a T u ry s t yc z na
w Rzeszowie – przebiega pod kamienicami i płytą Rynku. To jedna z największych atrakcji miasta. Sieć
korytarzy służyła mieszkańcom głównie jako schronienie, ale były tam też sklepy, zakłady, magazyny. Dzisiaj
są pięknie odrestaurowane, a dzięki historyczno-edukacyjnym ekspozycjom można wyobrazić sobie życie rzeszowian
na przełomie XIX i XX wieku.
Podziemie Rynku Głównego w Krakowie – ponad cztery metry pod powierzchnią ziemi mieszczą
się ekspozycje, które przybliżają ponadosiemsetletnią historię
miasta. Liczne eksponaty dokumentują życie codzienne mieszkańców, a dzięki nowoczesnemu multimedialnemu widowisku
można poczuć się jak na gwarnym, średniowiecznym rynku.
Przez muzeum prowadzą trzy trasy zwiedzania, kolejno 45,
60- i 120-minutowe. Wejście znajduje się w Sukiennicach.

Fot.: Kopalnia Złoty Stok (1), Urząd Miasta Rzeszów (1), Paweł Krawczyk / krakow.pl (1), Urząd Miasta Kłodzko (1)

5. kopalna złota – Złoty Stok
6. podziemna trasa turystyczna – Rzeszów

Gorączka
Ból głowy
Ból gardła

P od z i e m na T r a s a T u ry s t yc z na
w Kłodzku – położony pod starówką miasta szlak ma
długość około 700 metrów. Dawniej podziemia służyły jako
magazyny żywności oraz schronienie w wypadku najazdu obcych wojsk. Wzdłuż trasy urządzone są wystawy dotyczące historii miasta i jego mieszkańców – a o dreszczyk emocji przyprawia m.in. wystawa narzędzi tortur oraz uciekające przed
zwiedzającymi szczury (na szczęście nie są prawdziwe). Odpowiednie nagłośnienie, prezentacje multimedialne i realistyczne animacje sprawiają, że łatwo jest się wczuć w klimat
XVI-wiecznego Kłodzka. ◆

Warto sprawdzić
Gdy wybierasz się zwiedzić kopalnię, zawsze wcześniej sprawdź na jej stronie internetowej,
w jakich godzinach jest czynna (często zamknięte są podczas świąt). Warto też być punktualnym,
bo wejścia z reguły odbywają się o ustalonych godzinach. Latem trzeba pamiętać o zabraniu cieplejszej odzieży.

Ból mięśni
Katar
Kichanie
Łzawienie
Fervex, Fervex D, Fervex Junior (Paracetamolum + Acidum ascorbicum + Pheniramini maleas), granulat do sporządzania roztworu doustnego. Skład saszetki: Fervex, Fervex D: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25 mg
oraz subst. pomoc. m.in. sacharoza (Fervex); mannitol i aspartam (Fervex D); Fervex Junior: paracetamol 280 mg, kwas askorbowy 100 mg, maleinian feniraminy 10 mg oraz subst. pomocnicze m.in. mannitol 2,26 g, potas 6,96 mg, żółcień pomarańczowa.
Wskazania do stosowania: doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat (Fervex, Fervex D); u dzieci powyżej 6 lat
(Fervex Junior); Fervex D może być stosowany przez chorych na cukrzycę. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynne lub którąkolwiek subst. pomoc.; ciężka niewydolność wątroby lub nerek; jaskra z wąskim kątem; rozrost gruczołu krokowego
z towarzyszącą retencją moczu; dzieci w wieku poniżej 15 lat (Fervex, Fervex D); dzieci w wieku poniżej 6 lat (Fervex Junior); nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy (Fervex), fenyloketonuria
(Fervex D zawiera aspartam). Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
FERPM/5B/2017 data oprac. 08.2017

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,

dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
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gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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MO C

w ybacz ania
Kiedy zachwiana zostaje wiara w ludzką uczciwość,
zawodzą bliscy i przyjaciele, pojawiają się żal i rozgoryczenie.
To naturalne. Nie warto jednak pielęgnować w sobie krzywd
– przekonuje psychoterapeutka
Małgorzata Liszyk-Kozłowska.
Skąd bierze się poczucie krzywdy?
Z poczucia głębokiego zranienia naszych uczuć. Zaskoczenia, że można zachować się wobec nas tak, jak nam do głowy by nie przyszło, że moglibyśmy się zachować. Tak już
jest, że przypisujemy innym ludziom nasze wartości, zasady, ale i ograniczenia.
Jeśli my nie umiemy kłamać, wydaje się nam, że inni też nie
potrafią prowadzić podwójnego życia. Nasze poczucie krzywdy bardzo często jest więc wynikiem tego, że czyjeś postępowanie nie mieści się w naszych moralnych granicach.
Dociera do nas brak szacunku wobec nas, naszych uczuć,
niedojrzałość drugiej osoby. A wtedy miarą dojrzałości jest
to, czy potrafimy dostrzec, że przeżywamy taki ból także
dlatego, że runęło nam jakieś wyobrażenie o osobie, która
nas zraniła. Pytanie, co zrobimy z tym dalej.

nas skrzywdziła. Jest to też czas na refleksje – może za mało
potrafiliśmy zadbać o siebie w relacji z drugim człowiekim,
zbyt „miękko” pilnowaliśmy swoich granic albo zbyt delikatnie je wyznaczyliśmy?
Jakie konsekwencje niesie skrywanie żalu?
Jeżeli nie wybaczymy osobie, która nas skrzywdziła, cały
czas jesteśmy jej ofiarą i przeżywamy wszystkie stany, jakie
niesie ze sobą to doświadczenie. Chodzi tu nie tylko o bolesne uczucia, ale także stan fizycznego napięcia, wywoływany przez adrenalinę, noradrenalinę i kortyzol, które ciało
wydziela, gdy przeżywamy stres, przypominając sobie doznaną przykrość.
To znaczy, że warto podjęć ten wysiłek przede wszystkim
dla siebie...
Gdy przebaczymy, nie tylko pozbędziemy się szarpiącego
nas i ciągnącego do przeszłości uczucia niepokoju. Łapiąc
dystans do zaistniałej sytuacji, możemy się sporo nauczyć
o tym, czego potrzebujemy w relacji. A także o tym, jak
powinniśmy się chronić. Wnioski, jakie wyciągniemy z tej
sytuacji, mogą pomóc nam zabezpieczyć się na przyszłość. →

Wybaczyć? Łatwo powiedzieć, zrobić o wiele trudniej.
Dlaczego?
Bo to jedno z najtrudniejszych „zadań”, jakie można przed
sobą postawić. Zobaczyć swoją krzywdę, ale też zrozumieć,
że ona nie zniknie, lecz będzie częścią mojego czy naszego
życia, jeśli decydujemy się zostać w kontakcie z osobą, która

~

Sposób na zdrowie
Z wyników badań Carla Thoresena, Frederika Luskina i Alexa Harrisa z Uniwersytetu Stanforda
w Kalifornii wynika, że dzięki wybaczeniu polepsza się fizyczne samopoczucie i wzrasta poziom optymizmu.
Potwierdzają to także obserwacje zajmującego się tym zagadnieniem od lat 80. XX wieku
psychologa Roberta Enrighta. Według niego osoby, które nie chowają urazów, mają m.in. wyższą odporność
i rzadziej chorują, mają bardziej pozytywne podejście do życia.

~
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Jeżeli nie wybaczymy osobie,
która nas skrzywdziła,
cały czas jesteśmy jej ofiarą
i przeżywamy wszystkie stany,
jakie niesie to doświadczenie.

~

W jaki sposób?
Proces zapominania krzywd to proces dojrzewania. Sytuacja, która poszerza nasze spektrum świadomości na temat
relacji, różnorodności innych ludzi i ich zachowań. Okazja, by zdefiniować w praktyce własne granice – czym jest
dla nas uczciwość, wierność, lojalność, życzliwość? Gdy
zaczynamy mierzyć się z tymi pojęciami, możemy określić
nasze potrzeby.
Wracając jednak do wybaczania... Aby było prawdziwe,
musi płynąć z głębokiego przekonania, prawda?
Tak. Nawet jeśli zafundujemy sobie taką romantyczną chwilę: on powie „wybacz mi”, ona na to „wybaczam ci!” i rzucą się sobie w ramiona, to zadziała tylko na krótko. Bo prędzej czy później do tego, kto tak skwapliwie przebaczył,
wrócą bolesne uczucia. To nie jest decyzja ani kilka wypowiedzianych na głos zdań. To proces, który się toczy, stan,
w jakim znajdujemy się z powodu podjętego świadomie
wysiłku, żeby zrozumieć, dlaczego cierpimy, i żeby pozbyć
się tego doznania.
Czy długo się do tego dojrzewa?
Wybaczanie, tak jak żałoba, ma swoje etapy i potrzeba
na nie czasu. Po początkowym szoku i niedowierzaniu
przychodzi czas na gniew, złość. U niektórych osób mogą
one tlić się latami. Warto jednak uświadomić sobie, że to najczęściej my się z tym męczymy, a nie osoba, która nas
skrzywdziła. Bardzo często ona już żyje swoim życiem i nie
ma świadomości, jak my cierpimy. Nie czuje naszego smutku, żalu, w ogóle do głowy może jej nie przychodzić, że ciągle wałkujemy tę sytuację.
To także szansa na obudowanie znajomości?
To, że komuś wybaczymy, nie oznacza, że chcemy go przy
sobie zatrzymać. Zobaczyliśmy tę osobę w innym świetle
i do nas należy decyzja, czy dalej jest nam z nią po drodze,
czy chcemy utrzymywać z nią kontakt. Być może nie, bo jej
zasady moralne są zbyt różne od naszych, zniknęła istotna
podstawa, na której budowaliśmy naszą znajomość.
Na przykład zaufanie.
Przebaczenie nie oznacza, że znowu zaczynamy ufać, to nie
są naczynia połączone. Odzyskanie wiary jest możliwe tylko
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wtedy, gdy ten, kto nas skrzywdził, pokaże nam, że głęboko zrozumiał, co nam zrobił, i chce się zmienić. Ale zazwyczaj musi upłynąć sporo czasu, zanim swoimi czynami – a nie
słowami – sprawi, że wróci nam wiara w niego. Wybaczanie to nie jest koniec, to dopiero początek.
A co można zrobić w takiej sytuacji: osoba, która nas zraniła, przeprasza, jesteśmy w stanie dać jej szansę, ale wciąż
nie potrafimy pozbyć się żalu?
Tym, co może pomóc zapomnieć, jest zadośćuczynienie.
Niezbędne wtedy, gdy mimo poczucia krzywdy nadal chcemy zostać w bliskiej relacji z tym, kto nas zranił. I nie chodzi tylko o okazanie skruchy i powiedzenie „przepraszam”,
choć jeśli są szczere, mogą pomóc w odbudowie zaufania.
To również jest proces.
Jak się wtedy zachowywać, zwłaszcza jeśli np. wciąż mieszkamy razem?
Nie możemy podważać godności osoby, która próbuje odzyskać nasze zaufanie, bo teraz zaciśnie zęby i wytrzyma,
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ale prędzej czy później odreaguje. Jeśli będziemy wciąż wypominać, upokarzać, będzie to prowadziło do słabnięcia związku. Dlatego właśnie w sytuacjach np. zdrady małżeńskiej,
warto wprowadzić kogoś z zewnątrz, mediatora, którym
może być terapeuta. Pomoże zrozumieć, dlaczego stało się
to, co się stało, i znaleźć zadośćuczynienie, które będzie służyło obojgu i pozwoli zbudować relację od nowa. ◆

nasz ekspert
Małgorzata Liszyk-Kozłowska
psychoterapeutka z Pracowni Rozwoju Osobistego
Maliko
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chwalenie
dziecka na 6
Dobre słowa od rodziców sprawią, że zarówno trzy-,
jak i siedemnastolatek zyska większą pewność siebie. Warunek?
Komplementy muszą być prawione mądrze. I nie w każdej sytuacji.
/ tekst Karolina Zawadzka

W

szyscy kochamy nagrody, a może być
nią właśnie pochwała. To nietypowy,
bo niematerialny prezent, ale dla dziecka niesłychanie ważny. Stanowi dowód
na to, że jego starania zostały docenione. Wzmacnia zachowanie, staje się dla niego dużą
motywacją do działania, rozwija w nim umiejętność stawiania sobie kolejnych celów. Aby tak się jednak stało,
warto pamiętać o tym, że komplement zawsze powinien
wywoływać pozytywne, a nie mieszane uczucia. Powinien
być szczery i konkretny, bo twoja wypowiedź pełna szczegółów utwierdzi pociechę w tym, że
rzeczywiście rodzic dostrzegł jej sukces. Jak
to osiągnąć w praktyce? Jak pomóc dziecku
w tym, by wierzył we własne siły?

1

Chwal często, ale za konkretne dokonania. Nazwij sukces po imieniu,
na przykład powiedz: „Gratuluję ci piątki
ze sprawdzianu, dużo się uczyłeś i zapracowałeś na superocenę!”. To zachęci pociechę
do dalszego rozwoju. Unikaj za to ogólników
jak: „Jesteś mądry! Brawo!”. Te miłe słowa
nie wnoszą pozytywnych bodźców. Więcej,
dziecko słysząc tylko, że jest bystre, może
nabrać przekonania, że tak jest i będzie, więc
nie musi zbyt wiele pracować.

2

Chwal całkowicie szczerze. Nie koloryzuj swojej wypowiedzi, bo dziecko
doskonale wyczuje kłamstwo w głosie, a przecież nie tego chcesz je nauczyć. Po prostu
wybierz to, co rzeczywiście ci się podoba,
na przykład barwy rysunku czy zapamiętanie wszystkich słów piosenki. I nie używaj
magicznego słówka „ale”. Pochwała musi być
pozytywna w całości. Dlatego nie mów:
„Ślicznie śpiewałaś... ale musisz jeszcze
popracować nad ostatnią zwrotką”.
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3

Chwal od razu. Im mniejsza pociecha, tym potrzeba szybkiej informacji zwrotnej silniejsza. Oderwij
się od swoich zajęć, skup na dziecku, uśmiechnij się i mów,
patrząc mu prosto w oczy. To wzmacnia przekaz i sprawia, że staje się on wiarygodny

4

Chwal, opisując swoje uczucia. Najlepiej, żeby w każdym twoim komplemencie znajdował się:
• opis sytuacji – „Pięknie zaśpiewałaś”,
• opis uczuć – „Bardzo podobały mi się refreny”,
• p odsumowanie – „Dużo pracowałaś, jestem z ciebie
dumna!”.

5

Chwal pracę. Mądry komplement powinien zaakcentować postęp, jaki zrobił maluch. Podkreślaj to,
a dziecko uwierzy, że obserwujesz jego rozwój i pamiętasz poprzednie dokonania.

6

Chwal rozsądnie. Nie przesadzaj, dostosuj komplementy do wieku dziecka i umiejętności. Nie twórz
długich pochwał, wpatrując się w rysunek, który malec
stworzył od niechcenia. Wyczuje fałsz od razu. Twój przesadny entuzjazm może też przynieść efekt odwrotny
do zamierzonego. Maluch poczuje presję na sukces, może
w nim zakiełkować przekonanie, że nie ma prawa
do porażki… Nie chwal na chybił trafił, nieprzemyślanie. Dziecko jest wówczas zdezorientowane i nie czuje się
dobrze z tym, że dostało za coś niesłusznie docenione.
Sama byś tego nie chciała, prawda? ◆

~

Komplement zawsze powinien
wywoływać w maluchu
pozytywne uczucia. Musi być
szczery i konkretny.
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gwia zdk a
nie na kredyt
W przedświątecznej gorączce łatwo
stracić kontrolę nad wydatkami.
Warto je wcześniej zaplanować. Święta
będą równie udane, a ty unikniesz
wejścia w nowy rok na minusie.
/ tekst Agata Kucucha

J

ak co roku pragniesz, aby Boże Narodzenie było
wyjątkowe. Biegasz, szukasz, kupujesz, ale wciąż
masz wrażenie, że czegoś jeszcze brakuje. Do tego
na każdym kroku kuszą promocje, z których
żal byłoby nie skorzystać – w efekcie za dużo
wydajesz, za dużo kupujesz, a za mało cieszysz się świąteczną atmosferą. I znowu historia się powtarza. Magiczny
nastrój przytłaczają narastający stres i zmęczenie, a początkową euforię zastępują złość i przygnębienie. Znasz to?
Jeśli tak, pora to zmienić.

Zaplanuj menu

Jak pokazuje badanie „Świąteczne i noworoczne plany
finansowe Polaków” z 2014 roku, przeprowadzone przez
TNS Polska, niemal połowa z nas nie robi z wyprzedzeniem żadnych planów związanych z wydatkami na święta. A że kojarzą się one z przepychem, kupujesz dużo
i spontanicznie. W konsekwencji przygotowanych potraw
nie sposób przejeść, więc lądują na śmietniku, a produktom, które kupiłaś „na wszelki wypadek” lub były w promocji, kończy się data przydatności do spożycia. Aby tego
uniknąć, wcześniej zaplanuj jadłospis i ustal listę gości.
Pamiętaj, że święta trwają tylko trzy dni! To, czego potrzebujesz, zapisz na kartce i kupuj tylko to, co zapisałaś.
Nie kuś się na okazje, bo one będą także po świętach.
Jeśli uda ci się trzymać planu, zaoszczędzisz pieniądze
i czas. Nie tylko ten spędzony w sklepach, ale i w kuchni
– mając zaplanowane menu, szybciej pójdzie przygotowywanie potraw. Jeśli to ty każdego roku przygotowujesz
rodzinne święta, nie wahaj się prosić o pomoc, np. bratowa mogłaby zrobić rybę w galarecie, a córka sałatkę.

Prezenty na miarę

To kolejny istotny element przedświątecznych wydatków.
Dlatego zanim zaczniesz myśleć, co włożysz bliskim
pod choinkę, przeanalizuj swoją sytuację finansową. Zlicz
bieżące wydatki i kwotę, którą musisz wydać na świąteczne jedzenie. To, co zostanie, podziel przez liczbę osób,
które chcesz obdarować. Wyszło zaledwie 30 zł na osobę?
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Spokojnie, wystarczy. Bardziej liczy się pomysł niż wydane pieniądze. Przeanalizuj więc, co komu tak naprawdę
chcesz podarować, z czego się ucieszy. Kupowane spontanicznie, często pod wpływem reklam, przedmioty nie
świadczą o twoich uczuciach i nawet jeśli wydasz na nie
majątek, a okażą się niepotrzebne, wylądują gdzieś w kącie.
Zaproponuj innym członkom rodziny, byście w tym roku
kupowali sobie prezenty nie droższe niż 30 zł. Zobaczysz,
że wszystkim spodoba się taki pomysł, nie tylko ze względu finansowego. A co, jeśli wnuczek czy syn marzy,
by dostać od św. Mikołaja grę komputerową za 200 zł?
W takiej sytuacji zaproponuj zrzutkę.

Kredyt w wersji mini

Planując rozsądnie wydatki przekonasz się, że możesz obyć
się bez pożyczki albo wziąć o wiele niższą. Wylicz, jaka najmniejsza suma pozwoli ci zrealizować plany świąteczne, i taką
właśnie pożycz. Każde 100 zł ma znaczenie, bo przecież trzeba będzie te pieniądze wkrótce oddać. I to z odsetkami. Wiedząc wcześniej, że potrzebujesz kredytu, możesz porównać
różne oferty, by wybrać tę najkorzystniejszą. Lepiej zwracać
się do banków niż do firm parabankowych, bo cena tzw. chwilówek jest znacznie wyższa. W okresie przedświątecznym
banki przygotowują specjalne akcje, ale zanim podpiszesz
umowę, sprawdź całkowity koszt kredytu – sumę odsetek,
prowizji i ubezpieczenia. Czytaj uważnie to, co napisane jest
małym drukiem. Zapytaj w swoim banku o możliwość skorzystania z linii debetowej – to stosunkowo niedrogi rodzaj
pożyczki. Jej wysokość zależy od wielkości comiesięcznych
wpływów na konto i historii finansowej. Decydując się zaś
na pokrycie wydatków kartą kredytową, miej na uwadze, by móc
spłacić należność w okresie bezodsetkowym. Po tym czasie
odsetki będą cię dużo kosztować. ◆

Dlaczego zadłużamy się na święta?
1. Chęć rewanżu – w zeszłym roku dostałaś od dzieci ekspres do kawy,
więc sądzisz, że powinnaś dać im coś równie kosztownego? Jeśli nie
stać cię na takie wydatki, zrezygnuj z nich – nie świadczą o uczuciach.
2. Stać mnie – chęć „pokazania się” dla portfela bywa uciążliwa
a dla bliskich niezręczna. Pomyśl, co i komu tak naprawdę chcesz
udowodnić. Jeśli myślisz, że rodzina i przyjaciele postrzegają cię
przez taki pryzmat, jesteś w błędzie.
3. Rywalizacja – dotyczy zarówno spotkań przy choince, jak
i prezentów. W zeszłym roku, będąc u siostry na świątecznym obiedzie,
naliczyłaś aż cztery ciepłe potrawy do wyboru i nie wyobrażasz sobie,
aby u ciebie było ich mniej? Twój wnuczek co roku dostaje od drugiej
babci drogie prezenty, musisz więc dać mu coś równie wartościowego?
Stop, niczego nie musisz. Rywalizacja do niczego nie prowadzi.
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Gulaszowa

• 500 g mięsa wieprzowego • 400 g pomidorów
bez skórki • litr wywaru warzywnego • 3 papryki
• papryczka chili • 3 ziemniaki • cebula • 2 ząbki
czosnku • 2 łyżki przecieru pomidorowego • 2 łyżeczki
słodkiej papryki • szczypta ostrej papryki • sól i pieprz
Mięso pokrój w kostkę, obsmaż. Dodaj posiekaną cebulę,
smaż, aż się zeszkli. Wlej wywar z warzyw i przecier
pomidorowy, przypraw solą i papryką w proszku. Duś
przez około godzinę. Ziemniaki obierz, papryki pozbaw
nasion, pokrój. Dorzuć do garnka, razem z pomidorami
i przeciśniętym przez praskę czosnkiem. Gotuj,
aż warzywa będą miękkie. Dopraw solą i pieprzem.

Rosół z kury

• połówka kury rosołowej • 4 marchewki
• 2 pietruszki • pół niewielkiego selera • kawałek
pora • 2 cebule • gałązka lubczyku • 3-4 liście
laurowe • 6 sztuk ziela angielskiego • 4 litry wody
• sól i pieprz • natka pietruszki do dekoracji
Warzywa korzeniowe obierz, marchew i pietruszki
przekrój wzdłuż na pół. Cebule obierz, przekrój
i podsmaż na złoto na suchej patelni. W dużym garnku
umieść kurę i warzywa, wlej wodę, wrzuć liście laurowe,
lubczyk, łyżkę soli oraz ziele angielskie. Po zagotowaniu
zdejmij łyżką tworzącą się na powierzchni pianę.
Zmniejsz gaz, ale zupa cały czas niech się lekko gotuje.
Po około dwóch godzinach wyłącz. Podawaj z ulubionym
makaronem, posypaną posiekaną natką pietruszki.

zupy

na
r oz g r z e wk ę

Sycąca, lekko pikantna gulaszowa,
aromatyczna marchewkowa
i cudownie aksamitna z dyni – choć
są tak różne, mają jeden cel: polepszyć
samopoczucie w zimowe dni.
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Krem z dyni

• 1,5 kg dyni • 3 szklanki wywaru z warzyw • cebula
• pół łyżeczki startego imbiru • łyżka masła klarowanego
• puszka mleka kokosowego 400 ml • pół łyżeczki curry
• pół łyżeczki chili w proszku • sól morska • do dekoracji:
sos balsamiczny, ziarna słonecznika
Dynię umyj, obierz, pokrój w paski, usuń miąższ
i pestki. Kawałki dyni potnij w kostkę (nie musi być równa,
bo zupa i tak będzie miksowana). Obraną cebulę posiekaj.
W garnku rozgrzej masło, podsmaż na nim delikatnie cebulę.
Kiedy ją zdejmiesz, zrób to samo z dynią. Wlej bulion (jeśli
nie lubisz gęstych zup, możesz dać go więcej), dodaj imbir
oraz przyprawy i gotuj, aż dynia będzie się rozpadała.
Po wyłączeniu, wlej mleko kokosowe i całość zmiksuj.
Na suchej patelni upraż ziarna słonecznika. Udekoruj nimi zupę.
Zawartość każdej miseczki polej też sosem balsamicznym.
→
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Zupa z soczewicy

• szklanka zielonej soczewicy • litr bulionu • marchewka
• pietruszka • cebula • 2 ząbki czosnku • 3 pomidory
• łyżeczka słodkiej papryki • 2 łyżki oliwy • łyżeczka
ostrego sosu chili • 2 kulki ziela angielskiego
• liść laurowy • sól i pieprz • natka pietruszki
Soczewicę opłucz na sicie. Cebulę drobno posiekaj, zeszklij
na oliwie. Marchew i pietruszkę pokrój w kostkę, dodaj do cebuli
i chwilę razem przesmaż. Wszystkie składniki wrzuć do garnka
z bulionem, zagotuj. Dodaj obrane i pokrojone w kostkę
pomidory, przeciśnięty przez praskę czosnek i wszystkie
przyprawy. Jeśli soczewica wchłonęła bardzo dużo płynu,
możesz rozrzedzić zupę, dolewając wody. Gotuj, aż warzywa
i soczewica będą miękkie. Dopraw do smaku, posyp natką.

Marchewkowy krem
z imbirem

• kg marchwi • 1-2 ziemniaki • 2 łyżki masła klarowanego
• 2 cebule • pomarańcza • korzeń imbiru (ok. 4 cm)
• litr bulionu drobiowego • 200 ml śmietany 30 proc.
• płaska łyżeczka mielonej papryki • szczypta kurkumy
• sól i pieprz do smaku • kilka listków bazylii do przybrania
W garnku roztop masło, zeszklij pokrojone w kosteczkę cebule.
Dorzuć obrane i pokrojone w cienkie półtalarki marchewki,
podduś, raz po raz mieszając. Ziemniaki obierz, pokrój w kostkę.
Imbir zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Pomarańczę
dokładnie umyj, otrzyj skórkę na drobnej tarce, ze środka
wyciśnij sok. Ziemniaki, imbir, sok (bez pestek) oraz skórkę
z pomarańczy wrzuć do garnka i zalej bulionem. Gotuj około
pół godziny, aż warzywa będą miękkie. Dodaj przyprawy
i śmietanę, wyłącz. Zmiksuj, w razie potrzeby dopraw solą
i pieprzem. Podawaj z grzankami lub groszkiem ptysiowym,
udekoruj świeżą bazylią.
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redaguje Agnieszka Święcicka

~

Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca, daje pomoc
i pocieszenie w przeciwnościach.

K

Warto pamiętać o tych słowach Cycerona, wybierając prezent dla najbliższych. Co tydzień na księgarskie półki trafiają nowe tytuły, może się więc
pojawić problem z decyzją. Oto nasze propozycje dla czytelnika w każdym
wieku. Kolorowe książeczki o zimie zachwycą dzieci, skomplikowane śledztwo
we Fjällbace zainteresuje wielbicieli kryminałów, a przepisy kuchni kaukaskiej
– smakoszy. Miłośnicy biografii docenią szczerą rozmowę z Adamem Ferencym,
uzależnionych od robienia zapisków ucieszy artystyczny notes Osieckiej.

Świąteczny kuferek zabaw
Zestaw pełen niespodzianek. Każda z czterech
książeczek (Bałwanek i przyjaciele, Wesołe Święta,
Gwiazdka na choince, Kolorowa zima) nie tylko wzruszy
małego czytelnika, ale też wypełni mu czas mądrymi
zabawami. Oprócz poruszających historii znajdzie
w nich krzyżówki, labirynty, łamigłówki, kolorowanki
i wyklejanki, które umilą oczekiwanie na magiczne
Święta Bożego Narodzenia.
Wydawnictwo Wilga

adam ferency, maja jaszewska

kultura

k si ą Ż k i

camilla lÄckberg

Czarownica

To już dziesiąte spotkanie
z mieszkańcami Fjällbacki i kolejne
śledztwo prowadzone przez
Patrika Hedströma. Zaginięcie
czteroletniej Linnei przypomina
wydarzenie sprzed trzydziestu lat:
z tego samego miejsca zniknęła
wtedy mała dziewczynka, której
ciało wkrótce znaleziono w leśnym
jeziorku. Do zbrodni przyznały
się dwie trzynastolatki, ale jako
nieletnie nie trafiły do więzienia.
Wydawnictwo Czarna Owca

~

Nie i Tak

W tej rozmowie próżno szukać plotek z prywatnego
życia aktorów czy reżyserów. Są za to opowieści
o najważniejszych rolach, lękach, rozczarowaniach,
przyjaźni, wolności, kontaktach z bezpieką, mandolinie
i szkole teatralnej, w której przestał uczyć, kiedy zdał
sobie sprawę, że każdy aktor powinien samodzielnie
wypracować własną technikę. Z nich powstał portret
pozbawionego złudzeń artysty.
Wydawnictwo Editio

agnieszka osiecka

Notes

olia hercules

Kaukasis

Sentymentalna i wspaniale sfotografowana podróż
kulinarnym szlakiem ormiańskiej rodziny autorki.
Dzięki odtworzonym przez Olię oryginalnym przepisom
można przygotować prawdziwie kaukaską ucztę.
Aromatyczna doszorwa (zupa na jogurcie maconi),
pyszne chinkali (pierogi z mięsem), chrupiące chaczapuri
(zapiekany placek z serem), a na deser słodka pachlawa
(ciasto z orzechami i miodem) zachwycą podniebienia
największych smakoszy.
Wydawnictwo Buchmann/ GW Foksal

W wyjątkowym artystycznym
notatniku, który powstał na
podstawie osobistych kalendarzy
poetki, znalazło się dwanaście
wierszy wybranych na każdy
miesiąc roku przez jej przyjaciół,
m.in. Magdę Umer i Krystynę
Jandę, oraz unikatowe, do tej
pory niepublikowane fotografie
autorstwa Daniela Passenta,
przedstawiające Osiecką
w Nowym Jorku lat 70.
Wydawnictwo Agora
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krzyżówka / JOLKA
Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka.
Pod diagramem podane są określenia. Trudność polega na tym,
że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!

• opatrunek z gazy do tamowania krwi • farmaceuta pracujący wśród lekarstw • ustąpi miejsca zębowi stałemu • cyrkowy komik, klaun
• chwilowa, przelotna zachcianka • lekarstwa i środki opatrunkowe zabierane na wycieczkę • brak sił fizycznych, niedomaganie • rozmnażanie
się, prokreacja • dolegliwość spowodowana skurczami przepony • harcerz z Wysp Brytyjskich • stawiana na podstawie wywiadu lekarskiego
i badania • Marek, rzymski polityk i dowódca wojskowy • picie mleka z piersi przez niemowlaka • maszyna do ubijania nartostrady • japoński
namiestnik jak serial z Richardem Chamberlainem • dawny, ciężki powóz podróżny • człowiek zażywający leki bez potrzeby • podaje ją
anestezjolog pacjentowi przed operacją • mądrość, wniosek z bajki • człowiek, indywiduum • amerykański krewniak żubra • boli chorego
na anginę • drogowy – ciągle przekracza dozwoloną prędkość • gigant na górskim stoku • nagromadzenie różnych spraw • przeciwieństwo
przypływu • Lewandowski na koszulce • kołowy transporter opancerzony jak drapieżnik z tajgi • w gwarze młodzieżowej: kolega, kumpel
• kosmetyk w postaci proszku • specjalny autobus przystosowany do wykonywania badań piersi • naczyńko ze szkła z porcją leku • bezwład,
zastój, w który można popaść • często trudno się jej oprzeć • odbierał porody, położnik • nośnik danych genetycznych
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felieton / Martyna Rozesłaniec

przESTAŃ!
to t y lko
d z i e ck o
Niektórzy myślą, że dzieci
są nieznośne. A to nie jest prawda.
Maluchy robią tyle,
na ile się im pozwala.

N

ie ma pani dzieci, więc co może pani wiedzieć o wychowaniu? – usłyszałam. Coś
chyba mogę, bo pamiętam,
jak postępowali moi rodzice. Było to w ychowanie
stresowe czy bezstresowe? Tego akurat nie
wiem. Myślę jednak, że efekt końcowy jest
całkiem niezły.
Niektórzy myślą, że dzieci są nieznośne.
A to nie jest prawda. Maluchy robią tyle,
na ile się im pozwala, a nie można pozwalać na wszystko. Ile razy spotykamy się
z sytuacją, że smyk ryczy w sklepie na cały
głos, bo rodzice czegoś mu nie kupili? Ilu
dorosłych ugina się pod presją i ulega dziecku, żeby tylko nie płakało? A ilu z nas
patrzy na takich opiekunów i kręci głową
z niezadowolenia?
Wychowanie bezstresowe nie jest złe. Ważne tylko, żebyśmy dobrze zrozumieli, czym
właściwie jest. Wydaje mi się, że wielu
rodziców interpretuje je jako „nie mogę
stawiać dziecku granic, bo jeszcze się
zestresuje”. W efekcie pozwalają berbeciowi wejść sobie na głowę.
Jakiś czas temu pojechałam na weekend
za granicę, żeby odpocząć, trochę pozwiedzać i przede wszystk im się w yspać.
Niestety, przed godziną ósmą budziły mnie
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wrzaski zza ściany. Po chwil zorientowałam się, że
rozumiem wszystko, co dzieci wykrzykują. Okazało się, że moi sąsiedzi też byli Polakami. Pomyślałam, że to dobrze – łatwiej będzie dogadać się z rodak a m i. Myl i ła m się. Z apu k a ła m do d rz w i
i powiedziałam: „Dzień dobry, mieszkam w pokoju obok. Przyjechałam na wczasy i zastanawiałam
się, czy państwa dzieci mogłyby być ciszej chociaż
do godziny 9? Moja rozmówczyni zaśmiała się
i powiedziała: „Proszę pani, to są dzieci, one nie
mogą nie krzyczeć”.
Co to znaczy, że „nie mogą nie krzyczeć”? Fizycznie nie są zdolne do niekrzyczenia? Oczywiście, że
mogą być ciszej, wystarczy im wytłumaczyć, że to,
co robią w domu, w innych miejscach po prostu nie
przystoi.
Problem z wychowaniem jest taki, że wszyscy się
na nim znają – tak jak na sprzątaniu. Nie potrafimy przyznać, że mamy z czymś problem lub go
nawet nie widzimy. Co gorsza: nie potrafimy poprosić o pomoc. A czasem warto poczytać, zapytać
o radę i dowiedzieć się, jak bezstresowo (zgodnie
z definicją) wychować dziecko. Wbrew pozorom
nie polega to na dawaniu mu wolnej ręki we wszystkim. Chodzi o to, żeby słuchać, wspierać w przeżywaniu emocji i pomagać dziecku radzić sobie ze
stresem. Stawianie granic jest ważne. Bo jak w przyszłości ten człowiek ma umieć odróżniać dobro od
zła, jeśli nigdy mu nie pokazano, co jest czym?
A zaczyna się od rozmowy. I nagle okazuje się,
że dzieci mogą nie krzyczeć . ◆
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JEDYNE W POLSCE
KAPSUŁKI DO ŻUCIA,
elastyczne

OD 7. ROKU ŻYCIA
MINIMALIZUJĄ

ryzyko zadławienia

UŁATWIAJĄ

dawkowanie starszym
dzieciom

Zawiera ibuprofen, substancję o działaniu przeciwbólowym,
przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym
NUROFEN DLA DZIECI JUNIOR, IBUPROFENUM, 100 MG, KAPSUŁKI DO ŻUCIA, ELASTYCZNE.
Wskazania do stosowania: do obniżania gorączki i łagodzenia objawów przeziębienia i grypy oraz leczenia łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból gardła, ból zęba, ból ucha, ból głowy oraz niewielkie bóle i skręcenia u dzieci
o masie ciała od 20 kg (w wieku 7 lat) do 40 kg (w wieku 12 lat). Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, nieżyt błony
śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka
i (lub) dwunastnicy (dwa lub więcej wyraźnych epizodów potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLP; ciężka niewydolność: serca (IV klasa wg NYHA ), nerek
lub wątroby; ostatni trymestr ciąży; krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; zaburzenia krwi o nieustalonym pochodzeniu; ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów). Produkt leczniczy zawiera
lecytynę sojową. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję. Podmiot odpowiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
PL/2017-10/87
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NAJSILNIEJSZE
ROZWI/ZANIA
NA PRZEZIuBIENIE I GRYPu

OD THERAFLU

*

*1000 mg w jednej zalecanej dawce. Zalecana dawka w przypadku Theraːu Total Grip oznacza 2 kapsuȲki, w przypadku Max Grip – 1 saszetkǳ.
Theraːu Total Grip Kaˉda kapsuȲka zawiera 500 mg paracetamolu, 6,1 mg chlorowodorku fenylefryny (co odpowiada 5 mg zasady fenylefryny) oraz 100 mg gwajafenezyny. KapsuȲki twarde. Wskazania do stosowania: KrótkotrwaȲe
leczenie objawów przeziǳbienia, dreszczy i grypy, w tym Ȳagodnego do umiarkowanego bólu i/lub gorƭczki, przekrwienia bȲony ɱluzowej nosa, a takˉe dziaȲanie wykrztuɱne w przypadku kaszlu z odkrztuszaniem. Produkt Theraːu
Total Grip jest wskazany u osób dorosȲych i mȲodzieˉy w wieku od 16 lat. Przeciwwskazania: Nadwraˉliwoɱƻ na substancje czynne lub na którƭkolwiek substancjǳ pomocniczƭ. Choroby serca, nadciɱnienie tǳtnicze, cukrzyca,
nadczynnoɱƻ tarczycy, jaskra z zamkniǳtym kƭtem przesƭczania, guz chromochȲonny nadnerczy. Pacjenci stosujƭcy inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) obecnie lub w ciƭgu ostatnich dwóch tygodni, trójpierɱcieniowe leki
na
przeciwdepresyjne, leki blokujƭce receptory beta-adrenergiczne. Pacjenci stosujƭcy inne leki sympatykomimetyczne, takie jak leki zmniejszajƭce przekrwienie bȲony ɱluzowej, leki zmniejszajƭce apetyt i leki psychostymulujƭce
podobne do amfetaminy.Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v. IV.2017
Theraːu MAX GRIP 1000 mg + 70 mg + 10 mg, proszek do sporzƭdzania roztworu doustnego; 1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum), 70 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) i 10 mg chlorowodorku
fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum). Wskazania do stosowania: KrótkotrwaȲe leczenie objawów wystǳpujƭcych w czasie grypy lub przeziǳbienia: gorƭczki, bólu gȲowy, bólu gardȲa, niedroˉnoɱci przewodów nosowych i zatok
przebiegajƭcej z bólem. Produkt Theraːu MAX GRIP jest wskazany do stosowania u osób dorosȲych i mȲodzieˉy powyˉej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwraˉliwoɱƻ na paracetamol, fenylefrynǳ, kwas askorbowy lub na którƭkolwiek
substancjǳ pomocniczƭ; stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i okres 2 tygodni od ich odstawienia; stosowanie zydowudyny; choroba alkoholowa; jaskra zamykajƭcego siǳ kƭta; niewydolnoɱƻ wƭtroby; ciǳˉka
su
niewydolnoɱƻ nerek; nadczynnoɱƻ tarczycy; cukrzyca; choroby ukȲadu krƭˉenia, w tym choroby serca, nadciɱnienie tǳtnicze; guz chromochȲonny nadnerczy; jednoczesne leczenie trójpierɱcieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi;
jednoczesne leczenie lekami blokujƭcymi receptory beta-adrenergiczne. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.III.2017
CHPL/CHTHRFL/0072/17

PRZED UſYCIEM ZAPOZNAJ SIu Z ULOTK/, KTÓRA ZAWIERA WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA,
DANE DOTYCZ/CE DZIAÂAË NIEPOſ/DANYCH I DAWKOWANIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZ/CE
STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO, B/DŻ SKONSULTUJ SIu Z LEKARZEM LUB FARMACEUT/,
GDYſ KAſDY LEK NIEWÂAčCIWIE STOSOWANY ZAGRAſA TWOJEMU ſYCIU LUB ZDROWIU.

