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ieważne, ile mamy lat, tylko na ile się czujemy. Ale co zrobić, żeby czuć się ze sobą dobrze?
W tym numerze wiele miejsca poświęciliśmy
samoakceptacji, wdzięczności oraz emocjom – zaczynając od tematu numeru, na nowych rubrykach kończąc. To jednak nie oznacza, że nie zachęcamy do zmian
i ruszenia się z fotela. Wręcz przeciwnie! Pamiętajcie, że ciałopozytywność i dobre emocje nie mają nic
wspólnego z zaniedbaniem. Zaczynamy cykl artykułów „Schudnij z nami”, w których będziemy dopingować do zrzucenia zbędnych kilogramów. Pandemia nie pomaga w powrocie do formy, więc każdy
z nas musi odnaleźć w sobie dodatkową motywację.
Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to łatwe.

16

TWÓJ PLAN NA 2022:
SCHUDNIJ Z NAMI
18 3, 2, 1… Start!
BĄDŹMY W FORMIE
24 	Wstań z fotela

28

KĄCIK RODZICA
28 Wychować silną kobietę
CIAŁOPOZYTYWNI
34 Trzydzieści lat, a może mniej
ALEJA SŁAWY: IKONY KINA
38	
Anthony Hopkins:
Nie muszę nikomu
niczego udowadniać

Oprócz zdrowia fizycznego skupiliśmy się w dużym
stopniu na zagadnieniach psychologicznych. Częściowo ze względu na panującą sytuację, a częściowo dlatego, że są to tematy ważne, z którymi powinniśmy się oswajać.
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K RZYŻÓWKA
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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FELIETON
58 Akceptacja czy rezygnacja?

w a ż ne roz mow y

PEŁNI
WDZIĘCZNOŚCI

NASZ EKSPERT
Renata Pająkowska-Rożen
Psycholog, psychoterapeuta

Dlaczego wdzięczność jest tak ważną postawą?
Powiedziałabym, że jest wręcz niezbędna do funkcjonowania. Czy jest naturalna, czy też wypracowana, to wynika
w dużej mierze z wychowania. Jeśli rodzice nauczyli nas
doceniania drobnych rzeczy, zwracali uwagę na różnego
rodzaju dobro, które ich otacza i spotyka, prawdopodobnie
i my, niejako naturalnie, mamy takie właśnie nastawienie
do życia.
Z doświadczeń w gabinecie psychoterapeutycznym wiem
jednak, że kiedy klienci słyszą o praktykowaniu wdzięczności czy uważności, często mają wobec nich opór, bo kojarzy
się im się to z magią, jakąś religią. I w pewnym sensie jest to
bycie pod „dobrej stronie mocy”, ale z drugiej strony jest to
coś, co wymaga od nas treningu, dbałości, ćwiczeń. Praktykowanie wdzięczności jest tym dla ducha, czym aktywność fizyczna dla ciała. Doceniamy to, co mamy, zamiast
skupiać się na tym, czego nam brakuje, i to jest warunek
naszego psychofizycznego zdrowia.
Ci, u których od małego wzmacniano ambicję, ukierunkowywanie na sukces, dążenie do osiągania kolejnych celów,
mogą mieć kłopot z docenianiem tego, co mają tu i teraz.
Zwłaszcza jeśli wpojono im przekonanie, że na miłe i dobre
rzeczy trzeba zasłużyć, że zawsze coś jest za coś. Jest to nic
innego jak oddalanie szczęścia, oddalanie jego przeżywania. W opozycji do tego praktykowanie wdzięczności pozwala cieszyć się z tej chwili, która jest. Doceniać to, że możemy
się uczyć, rozwijać, zjeść coś smacznego, spotykać się z ludźmi, obejrzeć dobry film. Takie nastawienie potrafi diametralnie zmienić życie.

Praktykowanie wdzięczności to nie jakaś ezoteryczna, uduchowiona przestrzeń.
To jest konkret. Dostrzeżenie słońca, smaku kawy, zapachu lasu, czytania,
słuchania muzyki – mówi psychoterapeutka Renata Pająkowska-Rożen.
/ ROZMAWIA Alicja Kamińska
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Daje nam spokój i zadowolenie?
Amerykański profesor psychologii Robert Emmons udowodnił, że codzienne praktykowanie wdzięczności może
zwiększyć poczucie szczęścia o 25-30 proc. To są proste rzeczy. Zamiast narzekać, że musimy sprzątać po imprezie, cieszymy się, że mogliśmy ugościć tyle osób. Zamiast narzekać
na podatki, cieszymy się, że mamy dochód. Zamiast marudzić, że mamy górę prasowania, cieszymy się, że mamy się
w co ubrać. Zamiast traktować naukę do egzaminu jak zło
konieczne, doceniamy to, że możemy się uczyć. My, ludzie
Zachodu, nie dostrzegamy prostych rzeczy, jak ciepła woda,
dach nad głową, jedzenie, praca, dopiero kryzys polityczny,
zagrożenie konfliktem, wojną uświadamiają nam, jak wiele jest powodów do radości. Nie warto czekać na sytuację
zagrożenia, żeby przenieść punkt ciężkości, a w rezultacie
całkowicie zmienić swoją perspektywę.

Co nam w tym przeszkadza?
Czasem wydaje się, że praktykowanie wdzięczności to jakaś
ezoteryczna, uduchowiona przestrzeń. Ale nie, to jest konkret. Dostrzeżenie słońca, smaku kawy, zapachu lasu, czytania, słuchania muzyki, poruszania się. Pracuję z ludźmi,
którzy wskutek wypadków czy chorób ponieśli uszczerbek
na zdrowiu, np. stracili wzrok czy możliwość chodzenia.
Mówią, że dopiero teraz doceniają to, co mieli, a czego wcześniej nie zauważali. Warto czerpać z ich doświadczeń.
Jakie to daje korzyści?
Postawa wdzięczności jest silnie związana z porozumieniem
bez przemocy, ponieważ wzmacnia więzi społeczne i rodzinne. Zmniejsza też tendencję do porównywania się z innymi,
co bywa źródłem niezadowolenia. Gdy dostrzegamy, co już
mamy, wzmacnia się też nasza samoocena, zwiększa empatia, mamy więcej do zaoferowania innym. Wpływa to również na nasze zdrowie: poprawia jakość snu, obniża poziom
stresu, zmniejsza wszelkie napięcia, które bywają źródłem
chorób, działa korzystnie na odporność. Kartezjusz oddzielił duszę od ciała, ale prawda jest taka, że jesteśmy psychofizyczną całością i kiedy dbamy o psyche, odczuwa to automatycznie soma.
Brzmi jak remedium na wszystkie bolączki.
W książce „Wdzięczność. Najtańszy bilet do szczęścia” Liv
Larsson, autorka serii poradników o porozumieniu bez przemocy, zwraca uwagę na to, że nie chodzi tu o słowo „dziękuję”, choć ono też jest ważne. To coś znacznie więcej.
To postawa życiowa, która wyraża się nie tylko w radości
z tego co mamy, ale też, co możemy dać innym. Jest to świętowanie życia we wszystkich jego przejawach i w całej jego
różnorodności. Nie jest to reakcja na materialne dobro, ale
sposób na życie i warunek osiągania sukcesów na wielu
polach. Dopiero gdy uświadomimy sobie, co już mamy, możemy iść dalej. Nie ma rozwoju bez docenienia tego, co już jest.
Jak ten stan osiągnąć?
To nie jest trudne, ale trzeba zacząć. Tłumaczę to często
w gabinecie: farmakologia czy terapia pomagają, ale znaczna część zmian w życiu zależy od nas. Proponuję dwa proste ćwiczenia. Pierwsze pochodzi z podręcznika Martina
Seligmana „Optymizmu można się nauczyć” i polega
na codziennym zapisywaniu w dzienniczku trzech rzeczy,
za które jesteśmy wdzięczni. To ważne, żeby zapisywać dobre
doświadczenia także dlatego, żeby móc do nich w każdej
chwili wrócić, przypomnieć sobie, ile mamy powodów
do radości. Drugie ćwiczenie to tzw. spacer wdzięczności:
przez 10-15 minut spacerujemy i w tym czasie wzbudzamy
w sobie wdzięczność za możliwość chodzenia, oddychania,
obserwacji zmian w przyrodzie. Po niedługim czasie takich
systematycznych ćwiczeń zauważymy olbrzymią zmianę.
Odczujemy zadowolenie, satysfakcję, szczęście. Bo szczęście
nie polega na posiadaniu wszystkiego, ale świadomym zauważaniu i nazywaniu tego, co nam się zdarza, czego mamy
możliwość doświadczyć.
→
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…WIOSENNA
BURZA

Miłość do samego siebie to podstawa
dobrego życia. Gdy siebie znam,
mogę lepiej zadbać o siebie.
Dobrze jest być sobie wdzięcznym
za to, kim i jakim się jest.

WŁOSÓW
TUŻ PO ZIMIE FRYZURA
CZĘSTO TRACI NA OBJĘTOŚCI.
WŁOSY BYWAJĄ MATOWE
I POZBAWIONE BLASKU. NIC
DZIWNEGO – PRZEDNÓWEK.
NA SZCZĘŚCIE SĄ NA TO
SPRAWDZONE METODY.

1

A wdzięczność wobec siebie? Nie zawsze lubimy swoje ciało, czasem mamy do siebie o coś pretensję, nie zauważamy własnych talentów czy umiejętności…
Z trzech obszarów, w których warto praktykować wdzięczność – wobec innych ludzi za ich obecność, wobec świata,
losu, siły wyższej za to, jakie mamy życie, i wobec samych
siebie – ten trzeci stanowi największe wyzwanie. Wynika
to po części z tego, że samoakceptacja bywa mylona z egoizmem lub narcyzmem. Tymczasem dobrze jest sobie uświadomić, że miłość do samego siebie to podstawa dobrego
życia. Gdy siebie znam, wiem, co jest we mnie okej, a co wymaga zmiany, mogę lepiej zadbać o siebie. Czasem wymaga
to pokonania wewnętrznych barier, dania sobie przyzwole-

nia na stawianie granic, uwolnienia się od oczekiwań innych,
zatroszczenia się o swoje potrzeby. Ale dobrze jest po prostu być sobie wdzięcznym za to, kim i jakim się jest.
Czy powinniśmy uczyć tej postawy również najmłodszych?
Dobrze byłoby, żeby najpierw dorośli przyjęli postawę wdzięczności. Dzieci uczą się przez uczestnictwo w życiu codziennym i kiedy widzą nas rano, jak pijąc kawę, patrzymy w okno
i cieszymy się nowym dniem, przyjmują to jako naturalne
podejście do świata. Oczywiście codzienny zwyczaj świadomego dziękowania za to, co nas spotkało, jest jak najbardziej
w porządku. Można z tej praktyki uczynić stały element
rodzinnych – porannych lub wieczornych – rytuałów. ◆
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FOTO: ADOBE STOCK (3), MATERIAŁY PRASOWE

Zrób badania ogólne, zwłaszcza biochemiczne.
Czasem za kiepską kondycję włosów odpowiadają
zaburzenia hormonalne lub te na poziomie jelit.
Bywa, że nieszczelna bariera jelitowa, a w rezultacie niedokrwistość powodują, że składniki odżywcze z jedzenia
nie wchłaniają się prawidłowo. Podobne konsekwencje
ma m.in. niedoczynność tarczycy. Warto to sprawdzić.

2

Zauważyłaś gorszą kondycję włosów czy
paznokci? To znak, że coś zadziało się w twoim
organizmie… kilka tygodni temu. Jednak jeśli
w chłodne miesiące pofolgowałaś sobie z jedzeniem,
nie stosuj teraz gwałtownych głodówek albo drastycznych diet oczyszczających. Wprowadź do menu zielone
warzywa, kiszonki, mleczne produkty fermentowane,
wyeliminuj słodycze. Jedz więcej kasz, zwłaszcza
gryczanej niepalonej i jaglanej, bogatych w żelazo
i białka. Pij dużo wody. To powinno wystarczyć.

3

Rozważ wizytę u trychologa. Kompleksowa
analiza kondycji włosów pod trichoskopem
da ci odpowiedź na wiele pytań dotyczących
ich budowy, gęstości, skłonności do łamliwości,
a w rezultacie – sposobu układania się. Specjalista

zarekomenduje odpowiednią pielęgnację, da wskazówki stylizacyjne, ewentualnie zaproponuje serię
zabiegów wzmacniających.

4

Sięgnij po suplementy, zwłaszcza mające
w składzie selen, żelazo, cynk, kwas foliowy,
biotynę. Jest ich naprawdę duży wybór,
dlatego skonsultuj się z farmaceutą i dobierz
najlepszy preparat dla siebie. Dwumiesięczna
kuracja powinna przynieść widoczne efekty.

5

Pielęgnację wzbogać o masaż z użyciem
peelingu do skóry głowy: wesprzesz ją w ten
sposób w usuwaniu zrogowaciałego naskórka,
regulacji produkcji sebum, a dzięki temu odblokujesz
ujścia mieszków włosowych, co wpłynie na ich pracę.
W aptece znajdziesz bogatą ofertę preparatów
odbudowujących, m.in. wcierki i toniki na bazie
naturalnych kstraktów roślinnych, z wyciągami
np. z pokrzywy, skrzypu, brzozy, łopianu czy szałwii.
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w a r t o w ie d z ie ć

360 STOPNI
WOKÓŁ COVID-19

NIE T YLKO OMIKRON

D I E TĄ W W I R U S
Niedobory antyoksydantów mają istotny wpływ
na odpowiedź immunologiczną organizmu na wirus.
Jak podaje portal MitoMed, znaczącą rolę w aktywowaniu
komórek odpornościowych, ale i zwalczaniu wirusa
odgrywa selen. Jego niedobór – w połączeniu
ze stresem oksydacyjnym, jaki towarzyszy infekcji
– przyspiesza mutację wirusowego RNA. Jego właściwa
ilość w organizmie powoduje natomiast, że komórki
i mitochondria, zajęte walką z wirusem, m.in. poprzez
produkcję wolnych rodników, same nie ulegają
uszkodzeniu. W diecie selen znajdziemy w orzechach
brazylijskich, rybach, drobiu, pszenicy, jajach. Warto
pomyśleć o suplementacji, w tym szczególnie selenem
pochodzenia organicznego, np. pozyskiwanym
z drożdży, ponieważ ma większą biodostępność
i jest lepiej magazynowany w tkankach.
Podobne do selenu właściwości mają inne antyutleniacze,
zwłaszcza witaminy A, E, C oraz D, kwercetyna czy cynk.

WA Ż N E D L A C I E B I E !

W styczniu na łamach Journal of Natural Products ukazała się
informacja na temat wsparcia, jakim dla szczepionek
– w formie ich uzupełnienia – mogą być kwasy kannabinoidowe
z konopi (Cannabis sativa). W badaniach wykazano, że kwasy
kannabigerolowy i kannabidiolowy mają powinowactwo
do białka kolca (umożliwiającego przedostanie się wirusa
do organizmu i jego dalsze namnażanie się), a w rezultacie
zapobiegają wnikaniu SARS-Cov-2 do komórek. Mogą się
okazać skuteczne w zapobieganiu tej infekcji i jej zwalczaniu.

N OWA S ZC Z E P I O N K A
Trwają badania nad nową szczepionką,
wyprodukowaną przez francuską firmę Valneva.
VLA2001 ma zawierać cały inaktywowany
koronawirus (nie tylko białko kolca), co ma
umożliwiać jej podanie także osobom z osłabionym
układem odpornościowym. Ma też być
skuteczniejsza wobec kolejnych, nowych mutacji
SARS-Cov-2. Europejska Agencja Leków oceni
w najbliższym czasie bezpieczeństwo zastosowania
tej wakcyny oraz jej rzeczywistą skuteczność.
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FOTO: ADOBE STOCK (2)

K A N N A B I N O I DY W WA L C E Z W I R U S E M

Na portalu StatPearls Publishing opublikowano
w styczniu artykuł o mniej popularnych wariantach
SARS-Cov-2. Określa się jako VOIs (ang. variants
of interest – warte zainteresowania). Są to
odmiany, które mogą być nacechowane większą
przenośnością, mniejszą wykrywalnością i większą
odpornością na szczepienie. Należą do nich m.in.
• zeta – wykryty w Brazylii w kwietniu 2020 r.;
• theta – wykryty na Filipinach i w Japonii w lutym
2021 r.;
• kappa – stwierdzony w Indiach w grudniu 2021 r.;
• lambda – wykryty w Peru w czerwcu 2021 r.;
• mu – zidentyfikowany w Kolumbii w sierpniu
2021 roku.

W Y Z WANIA 2022

RODZAJE DEPRESJI:
• okołoporodowa – związana z zaburzeniami hormonalnymi
po porodzie, objawia się smutkiem, brakiem więzi z dzieckiem,
obawami o jego zdrowie, ale także niechęcią do zajmowania
się noworodkiem i bólami somatycznymi

BEZ
OSTRZEŻENIA
NIEMOC

• lękowa – wyrażająca się silnym niepokojem i pobudzeniem,
pesymizmem, spadkiem poczucia własnej wartości
• urojeniowa – negatywne przekonania dotyczące siebie
i przyszłości przybierają postać urojeń, obawy o siebie
i przyszłość mają nieproporcjonalne rozmiary
• maskowana – objawiająca się przede wszystkim na poziomie
ciała bólami, zaburzeniami snu, jadłowstrętem, ale także
nieprawidłowym ciśnieniem czy świądem skóry, mającymi
źródło w psychice, ale bez typowych objawów depresji
w postaci smutku czy przygnębienia

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje,
że na depresję cierpi obecnie ponad
350 milionów osób. W Polsce nawet
4 miliony. Czym dokładnie jest,
jak ją rozpoznać i leczyć?

• przewlekła (dystymia) – trwające co najmniej dwa lata poczucie bezradności, zmęczenia, smutku, osłabienia

/ ROZMAWIAŁA Monika Kryńska

NASZ EKSPERT



Dr Bogdan Latecki
Psychiatra, Mind Health Centrum Zdrowia Psychiczneg

Czym różni się depresja od gorszego samopoczucia?
W przeciwieństwie do okresowego spadku nastroju w depresji upośledzeniu ulega funkcjonowanie chorego. Oprócz smutku, drażliwości, zmienności nastrojów, przygnębienia, a w przypadku nastolatków dąsania i obrażania się, pojawia się też
poczucie braku sensu życia, zdenerwowanie, pesymizm. Jest
to bardzo widoczna zmiana w zachowaniu, uderzająca niekiedy różnica. Towarzyszą jej zaburzenia biologiczne, zwłaszcza snu – nadmierna senność, ale też problemy z trwałością
snu, wybudzanie się i niemożność ponownego zaśnięcia.
Do tego dochodzą tzw. zaburzenia napędowe – czyli spowolnienie, ociężałość, osłabienie na poziomie wolicjonarnym, ale
też fizycznym. Leżąc w łóżku, chory myśli o tym, że powinien
wstać, ale nie ma na to sił. W konsekwencji pojawia się samopotępienie i ponownie obniżony nastrój. Zdarza się, że osoba dotychczas uporządkowana, obowiązkowa, schludna,
zadbana nagle zmienia się nie do poznania: nie radzi sobie
z pracą, domem, przestaje panować nad codziennym życiem.
Dodatkowym aspektem jest niemożność odczuwania przyjemności – rzeczy, które do tej pory cieszyły i dawały satysfakcję, jak sport, seks, kontakty towarzyskie, stają się uciążliwe, chory unika ich, co powoduje błędne koło.
Czy zmiana dotyczy także odżywiania?
Charakterystyczny jest zwiększony apetyt lub przeciwnie
– jego brak. Z tym bywa różnie.
A inne somatyczne objawy?
Bóle głowy, napięcie w ciele, jego ciężkość, zmęczenie wynikające z zaburzonego wypoczynku nocnego. Jest tego sporo i jest to bardzo indywidualne.

Czy depresji towarzyszą stany lękowe?
Tak, o różnej długości trwania. Czasem jest to tak zwany lęk
wolnopłynący, polegający na tym, że chory obawia się, że spotka
go coś złego, choć nieokreślonego, a przy tym ma wrażenie
dużej bezsilności wobec tej zbliżającej się, groźnej dla niego
przyszłości. Czasem są to konkretne obawy, niekiedy o charakterze urojeń, jak lęk o stratę pracy, o to, że zapadnie
na ciężką chorobę, że zostawią go bliscy. Bywa, że te obawy
są w jakimś stopniu zasadne, realne, ale w depresji tracą swoje proporcje i są znacznie nasilone.
Jakie są kliniczne wyznaczniki depresji?
Kilkadziesiąt lat wstecz w psychiatrii stosowano podział
na depresję endogenną, a więc spontaniczną, niczym niesprowokowaną, oraz reaktywną, będącą odpowiedzią na silny stres. Dziś tę klasyfikację uważa się za nieaktualną, ponieważ okazuje się, że każde zdarzenie życiowe może wywołać
zmiany depresyjne. Czasem, owszem, mamy do czynienia
z depresją posttraumatyczną, pourazową, a więc będącą konsekwencją nieoczekiwanej, trudnej, dramatycznej sytuacji.
Jednak bardzo często w kierunku dysfunkcji może pchnąć
z pozoru zupełnie nieznaczące wydarzenie. Niekiedy na depresję zapadają osoby, które w pewnym sensie zawsze były trochę po „ciemniejszej stronie”, z tendencją do przygnębiania
się, pesymizmu, bardziej refleksyjne, melancholijne. Ale
depresja dotyka też osoby, które były przez całe swoje życie
pogodne, zorganizowane, towarzyskie. Poza wcześniej wymienionymi objawami bierze się więc pod uwagę dotychczasowe funkcjonowanie i osobowość chorego. Nie ma tu jednego schematu.
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• depresja dwubiegunowa (choroba afektywna dwubiegunowa) – naprzemienne występowanie depresji i manii, przy czym
epizod maniakalny może wystąpić tylko raz w życiu
• atypowa – z odwróconymi objawami w postaci nadmiernego
apetytu i senności, obniżeniem nastroju w postaci zobojętnienia, ale także osłabienia i myśli rezygnacyjnych; objawy
manifestują się słabiej wieczorem
• zimowa – związana z niedoborem światła, z charakterystyczną sennością, spadkiem energii, większym apetytem
na pokarmy słodkie
Źródło: Forum Przeciw Depresji

Czy to znaczy, że depresji nie można zapobiec?
Pozostaje zagadką, nawet dla lekarzy, co, kiedy i u kogo prowokuje epizod depresji. Złożoność problemu dobrze ilustruje sentencja greckiego filozofa Epikteta,
reprezentującego nurt stoicyzmu: To nie zdarzenia mają znaczenie, ważna jest
waga, jaką im przypisujemy. Dla samego chorego jest to zaskoczeniem, że coś,
co wydaje się łatwe, urasta w jego postrzeganiu do niewyobrażalnych rozmiarów. Staje się życiowym dramatem.
Oczywiście, wskazuje się na pewne uwarunkowania biologiczne, a konkretnie procesy biochemiczne zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym, a także m.in. podwyższony poziom kortyzolu i hormonów sterydowych. Na regulację tych właśnie zaburzeń obliczone jest działanie leków,
których zadaniem jest m.in. zwiększanie obrotu neuroprzekaźników oraz
uwrażliwianie receptorów na ich działanie. Przy czym skuteczność leków
jest ograniczona i sięga 60 proc. przy stosowaniu dwóch preparatów. Poza
farmakoterapią konieczna jest psychoterapia. Bez tego ani rusz.
Dlaczego depresja bywa tak trudno wyleczalna?
Ponieważ bohatersko staramy się ją przeczekać, bez leków, nawet kilka lat.
Zwłaszcza osoby bardzo ambitne, niezależne, zadaniowe chcą tę chorobę
pokonać na własną rękę, żyć, jakby nic się nie działo. Tymczasem nieleczona depresja utrwala się, ma tendencję do nawracania, staje się chroniczna.
Długotrwałe funkcjonowanie w takim stanie jest szalenie wyczerpujące.

11 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2022

REKLAMA

re c e pt a na z d row ie

mniejsza efektywność w pracy i w życiu osobistym, spowolnienie, posępność,
brak reakcji na sytuacje potencjalnie radosne i przyjemne, ale także negatywne uwagi na swój temat, rozdrażnienie.
Co możemy zrobić, żeby skutecznie takiej osobie pomóc?
Pomagać trzeba rozsądnie, czyli uwzględniając autonomię chorego. Zachęcać do kontaktu ze specjalistą, ale nie w sposób konfrontujący, potencjalnie
obraźliwy czy poniżający. Okazujmy współczucie, empatię, wsparcie. Unikajmy przy tym sloganów typu „Weź się w garść” albo „Będzie dobrze” czy
„Inni mają gorzej”. Zapewniam, że osoba chora na depresję doskonale zdaje
sobie sprawę z tego, że inni mają gorzej, ale w jej położeniu i w jej nastawieniu nic to nie zmienia. Ona chce pokonać swoją niemoc, tyle że nie jest w stanie tego zrobić. I wbrew temu, co czasem się słyszy, nie chce być nieszczęśliwa, ale po prostu doświadcza olbrzymiego osłabienia. Rozmawiajmy zatem,
ale bez nakazywania i bez zawstydzania.
A co w sytuacji gdy podejrzewamy, że bliska nam osoba może albo wręcz
planuje targnąć się na swoje życie?
Nawet jeśli chory ma myśli rezygnacyjne, a więc życie nie ma dla niego sensu,
albo samobójcze, nie mamy żadnych podstaw prawnych, by interweniować
„przemocowo”, leczyć go w szpitalu wbrew woli. Chyba że jest to pacjent psychotyczny, z zaburzonym kontaktem i oceną rzeczywistości. Lub/i gdy chory
zaczyna zagrażać innym. Natomiast kiedy stanowi zagrożenie tylko dla siebie,
jedyne, co możemy zrobić, to namawiać go do leczenia, pokazując bez ogólników, jak poprawi się jego życie, gdy zdecyduje się na terapię. Wspierajmy, rozmawiajmy, ale pamiętajmy, że musi być to autentyczne, konkretne, bez dawania złudnych nadziei. Róbmy niezbędne minimum, ale nie bierzmy na siebie
odpowiedzialności za tę osobę, to nie jest dobry kierunek. Dobrym sposobem
przekonywania jest też przedstawianie przykładów innych osób lub sytuacji.

Eksperci WHO przewidują,

2030 roku

że do
depresja będzie
pierwszą najczęściej diagnozowaną
chorobą na świecie.

A może boimy się stygmatyzacji, określenia „chory psychicznie” i dlatego zwlekamy z wizytą u lekarza?
To się na szczęście bardzo zmienia, zwłaszcza w ostatnich
latach. Depresja, w ogóle nasza kondycja psychiczna, samopoczucie, stają się tematem rozmów, publikacji, blogów, a w konsekwencji są przedmiotem pomocy. Oczywiście, osobom, dla
których prośba o wsparcie, zwrócenie się o nie jest oznaką
słabości, z pewnością trudniej będzie wyzdrowieć.
Tym bardziej że rodzajów depresji jest wiele.
Od tej dość popularnej, okołoporodowej, przez depresję
nastolatków, osób w podeszłym wieku, przez maskowaną,
atypową, spowodowaną przyjmowaniem środków stymulujących czy związaną z nałogiem alkoholowym. Odmian
i ich kombinacji jest wiele, dlatego naprawdę trudno zdiagnozować się, a tym bardziej pokonać ten stan bez wsparcia
specjalistów.

Chorobie często towarzyszą dodatkowe zaburzenia.
O lękach już mówiliśmy i faktycznie czasem mamy do czynienia z zespołem depresyjno-lękowym, a więc depresją połączoną z fobiami, lękiem społecznym, obawą przed krytyką,
odrzuceniem, ale także zwróceniem na siebie uwagi. Zdarza się, że chory wykazuje autoagresję, okalecza się, przy
czym zadawanie sobie bólu jest sposobem na odwrócenie
uwagi od bólu egzystencjalnego i skierowaniem jej na ten
fizyczny. Poza tym często występują: drażliwość, opryskliwość, skłonność do irytacji, taka osoba jest po prostu niemiła dla otoczenia, co wynika z niechęci pogodzenia się
ze swoją bezsilnością, słabością.
Osobną jednostką chorobową jest depresja dwubiegunowa, charakteryzująca się naprzemiennym występowaniem
epizodów depresyjnych i epizodów manii lub hipomanii,
przy czym te drugie mogą pojawić się tylko raz w życiu.
Z tych wszystkich powodów mówi się często, że w psychiatrii nie diagnoza jest najważniejsza, choć oczywiście ona
warunkuje leczenie, dalsze postępowanie, ale istotniejsze jest
leczenie jako takie – możemy mówić o leczeniu syndromu,
czyli zespołu objawów. W przypadku depresji zresztą diagnoza się zmienia, zależy od aktualnego samopoczucia chorego,
pojawiających się nowych objawów, reakcji na terapię. Rozpoznania nie robi się raz, konieczna jest ciągła obserwacja.
Wróćmy jeszcze na chwilę do tych charakterystycznych
objawów, które powinny nas zaniepokoić – u siebie lub bliskich. Co ewidentnie wskazuje na depresję?
Spadek nastroju, mniejsza dbałość o obowiązki, wycofanie,
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Od czego zacząć?
Do psychiatry nie potrzeba skierowania, niestety obecnie dostępność lekarzy
tej specjalizacji w ramach NFZ jest daleka od potrzeb i bezpiecznych standardów. Pozostają poradnie prywatne, gdzie znacznie szybciej otrzymamy pomoc.
I teraz, jeżeli depresja powoduje jedynie biologiczne zmiany, natomiast ogólne
funkcjonowanie chorego jest w miarę dobre, farmakoterapia powinna wystarczyć. Natomiast gdy depresja powoduje zmiany w życiu osobistym i zawodowym, konieczna jest również psychoterapia, a leki jedynie umożliwiają stabilizację chorego na tyle, by praca z terapeutą odniosła skutek. Praca ta polega
na stopniowej zmianie nastawienia, przekonań, jakie chory ma na swój temat
i na temat swojego życia. Efekty widać już po dwóch, trzech tygodniach, ale
i w tym przypadku – oczekiwanie na wizytę w poradni trwa niekiedy bardzo
długo. Obecnie sporym ułatwieniem są telekonsultacje, które zwłaszcza mieszkańcom dużych miast, gdzie czeka się na skierowanie – do poradni czy szpitala – miesiącami, umożliwiają uzyskanie w miarę szybkiej pomocy.
Inna sprawa to podtrzymywanie efektów – kontakt z terapeutą powinien
być stały, regularny, a kiedy pojawia się spadek nastroju, nie można zwlekać
z kolejną wizytą. To tak jak z każdą inną chorobą: jeśli mnie coś boli, coś
doskwiera, nie czekam, tylko idę do lekarza.

FOTO: ADOBE STOCK (2)

Wiele osób pewnie obawia się brania leków?
Chciałbym dobitnie podkreślić, że konieczność wieloletniej
farmakoterapii to nie nałóg. Ani powód do wstydu, lecz sposób na lepsze życie, regulacje dysfunkcji organizmu. Trudno mówić o uzależnieniu się – w sensie nałogu – od np. insuliny, hormonów tarczycy czy leków na nadciśnienie. Identycznie
jest z antydepresantami. Leki potencjalnie uzależniające
– nasenne i przeciwlękowe – powinny być stosowane krótko, choć i tu są wyjątki. Poza tym terapia może przebiegać
różnie, jest zawsze indywidualnie ustalane, a w razie konieczności modyfikowane.

Jakie są metody leczenia depresji przewlekłej, trwającej latami?
Z pewnością konieczna jest stała weryfikacja leczenia, przyjmowanych leków,
ich dawek i rodzajów. Również psychoterapia powinna być prowadzona w kierunku szukania rozwiązań sytuacji i przepracowywania tych problemów, które mogą depresję pogłębiać, na przykład kłopotów osobistych, doświadczeń
z dzieciństwa, trudnych relacji, nierozwiązanych problemów. Dodatkowym
czynnikiem nasilającym stany depresyjne jest z pewnością pandemia i izolacja, a przede wszystkim związany z nimi stres, czyli dyskomfort i psychiczne
obciążenia. Nawet osobom bez zaburzeń psychicznych jest w tym czasie ciężko, a co dopiero chorującym na depresję. ◆
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OPA NOWA N I E

LĘKU
Strach jest naturalny. Sygnalizuje
zagrożenie, wyostrza czujność,
przygotowuje do zmiany.
Czasem bywa jednak tak silny,
że aż paraliżujący. Jak szybko
i skutecznie go wyciszyć?

1

NAZWIJ SWÓJ STAN
Pierwszy krok to uświadomienie sobie, że się
boisz. Stań ze strachem twarzą w twarz, powiedz
sobie: Boję się. Widzisz? Nic się nie stało. Weź
głęboki oddech.

3

ODPUŚĆ
Gdy już wiesz, czego się boisz, pozwól tej
emocji powoli przepłynąć przez siebie. Nie walcz
z nią, nie zaprzeczaj, że jest. Niech pobędzie
i odejdzie, zachowaj spokój.

4

ROZLUŹNIJ SIĘ
Miarowy oddech sprawia, że tętno wraca
do normy, serce zaczyna znów równo bić. Zamknij

WPRAW CIAŁO W RUCH
Pora na spacer, nawet krótki, ewentualnie
gimnastykę. Ruch – najlepiej na świeżym powietrzu
– pozwala dotlenić się, wyciszyć, uspokoić natrętne
myśli. Wystarczy rundka wokół bloku czy domu,
by odzyskać równowagę.

PORANNE GALOPADY
Po przebudzeniu masz napady paniki? Dopada cię stres?
Zmagasz się z natłokiem ponurych myśli i seriami czarnych
scenariuszy? To… normalne. A przyczyna to nic innego
jak charakterystyczny dla tej pory dnia wysoki poziom
kortyzolu, hormonu stresu. Między innymi dlatego wielu
z nas nie powinno na śniadanie, a zwłaszcza na czczo pić kawy
– kofeina nasila działanie naturalnego „dopalacza”, jakim jest
kortyzol. Jeśli poranki są dla ciebie bardzo stresujące, zacznij
od relaksacji, medytacji, ewentualnie praktyki wdzięczności
(więcej na ten temat przeczytasz na s. 4-6).
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ZNAJDŹ PRZYCZYNĘ
Czasem możesz nie zdawać sobie do końca
sprawy, co stoi za twoim lękiem. Albo może on być
efektem kumulacji różnych doświadczeń, myśli,
zdarzeń, tak że już nie odróżniasz przyczyny
od skutku. Wsłuchaj się w siebie, znajdź źródło
niepokoju. Pobądź chwilę z tą myślą.

5
WA Ż N E D L A C I E B I E !

2

oczy, policz do dziesięciu, równomiernie i głęboko
oddychaj. Po chwili poczujesz ulgę.

Kto jest w grupie ryzyka?
Mężczyźni, zwłaszcza obciążeni rodzinnie chorobami o podłożu miażdżycowymi. Chorujący na cukrzycę, nadciśnienie. Osoby z nadwagą. Palacze,
ponieważ palenie ma szalenie destrukcyjny wpływ na kondycję naczyń
krwionośnych, zwłaszcza gdy cierpimy na niewydolność krążenia kończyn
dolnych. Jak wspomniałem, choroba rozwija się latami, dlatego kluczowe
w jej przypadku jest wyeliminowanie modyfikowalnych czynników ryzyka, a należy do nich niezdrowy styl życia. W przeciwieństwie do płci
na to akurat mamy wpływ.

GROŹNA
BLASZK A

Co się składa na zdrowy styl życia?
Na pewno rzucenie palenia. Miażdżyca jako choroba zapalna naczyń krwionośnych, powoduje problemy z ukrwieniem nie tylko mięśnia sercowego, ale
i całego organizmu. Pacjenci często ich nie rejestrują, a do lekarza zgłaszają
się na przykład wtedy, gdy mają bóle spoczynkowe w nogach, co jest już objawem zaawansowanej choroby i nierzadko powoduje konieczność amputacji.
Zdrowy styl życia to także zbilansowana dieta. Cholesterol, który sam w sobie
nie jest zły, bo odpowiedzialny jest za tworzenie błon komórkowych czy hormonów, dostarczany w nadmiarze sprzyja powstawaniu blaszek miażdżycowych. Warto więc ograniczyć spożycie czerwonego mięsa, żywności wysoko
przetworzonej, słodyczy – ich nadmiar sprzyja cukrzycy, która sama w sobie
jest niezależnym czynnikiem rozwoju miażdżycy, mniej solić, by nie prowokować nadciśnienia. Jedzmy za to więcej tłuszczów roślinnych, ryb.
Kolejny element to regularna aktywność fizyczna, 45-60 minut umiarkowanego wysiłku pięć razy w tygodniu to standard dla zachowania zdrowia.
Systematyczny ruch poprawia profil lipidowy, usprawnia metabolizm, stabilizuje ciśnienie. Warto to podkreślić: zmiana stylu życia ma kolosalne znaczenie, powiem więcej: leczenie bez zmiany stylu życia często bywa
nieskuteczne.

NASZ EKSPERT
Lek. Artur Roman
Internista z Centrum Medycznego
Medicover – Jerozolimskie

Kiedyś miażdżyca była głównie stwierdzana u starszych
mężczyzn, dziś diagnozujemy ją dużo wcześniej. Nieleczona,
prowadzi do poważnych powikłań – ostrzega nasz ekspert.

Jakie są pierwsze objawy miażdżycy?
Uchwycenie pierwszych oznak miażdżycy jest właściwie niemożliwe. Dzieje się tak dlatego, że złogi w tętnicach tworzą
się latami, od bardzo wczesnego okresu, czasem nawet już
w dzieciństwie lub w wieku nastoletnim. Jeśli choroba nie daje
objawów klinicznych, takich jak problemy z przepływem krwi,
nie mamy dużej nadwagi – którą coraz częściej obserwujemy
u młodych osób – albo innych symptomów, które mogą nas
na trop miażdżycy naprowadzić, nie ma też podstaw medycznych do skierowania na specjalistyczne badania. Trochę inaczej jest w przypadku obciążenia genetycznego, to znaczy kiedy w rodzinie, u ojca, dziadka, stryja, była choroba miażdżycowa,
wcześnie przebyty zawał, udar, wówczas są wskazania do diagnostyki w kierunku miażdżycy.
Czyli łatwo chorobę przegapić?
Pacjenci z wysokim poziomem cholesterolu, nadciśnieniem
tętniczym, chorobami nerek na pewno powinni badać się

częściej. Ale ciekawe jest to, że kiedyś miażdżyca była głównie stwierdzana u starszych mężczyzn, dziś diagnozujemy
ją dużo wcześniej, także u kobiet.
Jak można ją jednoznacznie zdiagnozować?
Nie ma jednego badania nieinwazyjnego, zwłaszcza u młodych pacjentów, które pomaga postawić diagnozę. Pomocne są morfologia, lipidogram, oznaczenie poziomu glukozy, oznaczenie enzymów wątrobowych, badanie nerek.
Lekarz może też skierować na USG tętnic szyjnych, które
jednak nie jest badaniem przesiewowym, a więc wykonuje się ze wskazań klinicznych.
W dalszej kolejności pacjent może dostać skierowanie
na koronarografię, ale jest to badanie inwazyjne i stosuje
się je rzadko na wczesnym etapie choroby. Nie możemy
więc oczekiwać od lekarza, że bez podstaw skieruje nas
na badania stricte w kierunku miażdżycy, natomiast warto robić regularnie badania kontrolne.
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Jak wygląda leczenie miażdżycy?
Włącza się je, jeśli zmiana stylu życia nie dała rezultatów. Gdy mimo podjętych działań poziom cholesterolu i glukozy nie normuje się, kiedy ciśnienie jest wysokie, na przykład 180/140, wtedy nie można zwlekać i w ramach
farmakologii wdraża się zazwyczaj leki – w przypadku nadciśnienia
na nadciśnienie, a w przypadku miażdżycy – z grupy statyn, w najmniejszej skutecznej dawce. Statyny, choć okryte złą sławą, stabilizują blaszkę
miażdżycową, przeciwdziałając jej pęknięciu, co może skutkować na przykład udarem.
Dobra wiadomość jest taka, że leczenie nie musi być dożywotnie. Podobnie jak w przypadku cukrzycy czy nadciśnienia, kiedy uda się wyrównać
wszystkie parametry, można niekiedy odstawić leczenie farmakologiczne.
Redukcja masy ciała, prawidłowa dieta i aktywność fizyczna pozwalają
na kontrolowanie cukrzycy samą dietą i na zmiejszenie wartości ciśnienia
tętniczego.
Czym grozi nieleczona miażdżyca?
Zmianami w naczyniach szyjnych, co może prowadzić do niedokrwienia
ośrodkowego układu nerwowego, w tym udaru, niedokrwieniem kończyn
dolnych, co grozi amputacją, rozwojem choroby wieńcowej, co może skutkować zawałem, ale także bólami brzucha, gdy miażdżyca atakuje naczynia
kreskowe w jamie brzusznej.
Czyli apelujemy do panów, by nie lekceważyli zagrożenia.
Tak, płeć jest czynnikiem ryzyka rozwoju tej choroby. Dodatkowo znaczenie mają wspomniane styl życia i czynniki genetyczne. Warto poznać rodzinne obciążenia, by lepiej kontrolować swój stan zdrowia. Zwróćmy uwagę
na dietę, więcej się ruszajmy, zaopatrzmy się w aptece w ciśnieniomierz i róbmy sobie raz na miesiąc domowy pomiar. Tyle na początek wystarczy. ◆

17 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2022

REKLAMA

mę sk ie t emat y

3,

SCHUDNIJ

t wój pla n na 2022
REKLAMA

Z NAMI

OBLICZ SWOJE BMI

Stres, siedzący tryb życia,
praca zdalna, izolacja.
Od dwóch lat nasze życie wygląda
inaczej, a odbija się to głównie
na naszym zdrowiu. Otyłość
i nadwaga stały się palącym
problemem, dotykającym
i młodszych, i starszych.
Dlatego rozpoczynamy cykl
artykułów motywujących
do zmiany nawyków i zrzucenia
nadmiaru kilogramów.

2,

Jeśli zastanawiasz się, czy problem cię dotyczy, oblicz
swoje BMI. Skorzystaj ze wzoru:
masa ciała (w kilogramach) : wzrost do kwadratu
(w metrach)
� 18,5–24,9 waga prawidłowa
� 25–29,9 nadwaga
� 30–34,9
� 35–39,9 otyłość II stopnia
� powyżej 40 otyłość skrajna

1!START

Samotność połączona z dużym napięciem psychicznym u wielu osób
wzmaga zaburzenia odżywiania, m.in. kompulsywne objadanie się.

DOŁĄCZ DO NAS!

DLACZEGO NIE CHUDNIEMY?

Nie można nie wspomnieć o stygmatyzacji, jakiej podlegają osoby cierpiące na nadmiar kilogramów. Powszechny brak zrozumienia dla zjawiska nadwagi i otyłości powoduje, że wpadają one w zamknięte koło
pesymizmu i bierności. Jeśli i ty masz podobne doświadczenia, nie wahaj
się prosić o pomoc – rodzinę, przyjaciół albo lekarza pierwszego kontaktu. Jeśli stwierdzi, że zasadne jest w twoim przypadku wdrożenie
psychoterapii, powinien cię na nią skierować lub zarekomendować
odpowiednie placówki.
Jednym z istotniejszych czynników utrudniających zmierzenie się
z plagą otyłości na poziomie populacji jest jednak wciąż błędne uznawanie jej za defekt estetyczny. Tymczasem jest to przewlekły stan chorobowy i jako taki podlega leczeniu. Warto zdać sobie sprawę, że nadmierna waga sama nie zniknie, co gorsza – ma tendencje do nawracania,
zatem im szybciej podejmiesz walkę o jej redukcję, tym lepiej dla
ciebie.

Najtrudniej jest zacząć. A może już nie raz zaczynałaś i straciłaś wiarę w to, że ci się
uda. Niezależnie od twoich wcześniejszych doświadczeń zachęcamy do stawienia czoła
wyzwaniu z nową motywacją: to twój wyścig o zdrowie. I długie życie.

TKANKA TŁUSZCZOWA: SAMO ZŁO?

W

prasie i internecie aż roi się od diet-cud i ultraskutecznych metod na uzyskanie sylwetki
modelki. Trenerzy, dietetycy, sportowcy, celebryci polecają rozmaite – zazwyczaj opisywane jako autorskie lub ostatnio szalenie popularne – sposoby na zrzucenie zbędnych kilogramów. Obiecują
przy tym spektakularne efekty. Czy im wierzyć? Bezrefleksyjne zastosowanie jakiejkolwiek metody, która nie jest dopasowana konkretnie do ciebie, a zwłaszcza takiej obliczonej
na szybki rezultat, raczej skazane jest na niepowodzenie i dość
szybko przyniesie rozczarowanie.
Warto uzmysłowić sobie, że powrót do właściwej wagi
to nie cel sam w sobie, ale skutek wprowadzenia – na stałe!

– zdrowego stylu życia. Jeśli zadbasz o siebie na wielu płaszczyznach, waga automatycznie powinna wrócić do normy.
A zatem zacznijmy od początku.

DLACZEGO TYJEMY?

Wpływ na to ma bardzo wiele czynników. Co ciekawe, medycyna przyznaje się, że wciąż nie do końca wszystkie je poznała. Poza stylem życia (aktywność fizyczna, dieta, używki),
odpowiedzialne za nią są także predyspozycje genetyczne,
zaburzenia hormonalne, ekspozycja na stres, jak również
takie stany psychiczne jak chociażby depresja.
W ostatnich dwóch latach tyciu sprzyjają dodatkowo siedzący tryb życia i społeczna izolacja, wymuszona pandemią.
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Wbrew powszechnej opinii jest potrzebna, m.in. po to,
by chronić narządy wewnętrzne przed urazami oraz by
pełnić funkcję głównego rezerwuaru energii twojego ciała,
w tym chronić przed zimnem. Jeśli jej poziom jest w normie,
nie masz się czym przejmować. Ale gdy zaczyna nadmiernie
przyrastać, zyskuje negatywny potencjał. Komórki
tłuszczowe mają bowiem zdolność do wytwarzania
adipocytokin, czyli różnego rodzaju substancji (jest ich
około kilkuset!), które wpływają na gospodarkę tłuszczów,
węglowodanów, a w efekcie na bilans energetyczny
i uczucie sytości. Im więcej tej tkanki, tym bardziej
rozregulowany metabolizm, większe ryzyko procesów
zapalnych, problemów z krążeniem i wielu innych.

ZRÓB SOBIE POMIAR

12–20 proc. – tyle tkanki tłuszczowej powinien zawierać
organizm mężczyzny. U kobiet to odpowiednio 20–30 proc.
Nie wiesz, jaki masz skład ciała? Zapytaj w najbliższej aptece
o specjalną wagę do takiego pomiaru. A może twoja apteka
oferuje możliwość zmierzenia ilości tłuszczu na miejscu?
Warto się tym zainteresować.
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CZY WIESZ, ŻE…

CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY?

800 mln – tyle osób na świecie zmaga się

To współwystępowanie kilku cech, w tym otyłości brzusznej,
która jest często pomijanym, a niezwykle ważnym wskaźnikiem stanu twojego zdrowia. Dlaczego warto wykluczyć lub
potwierdzić istnienie zespołu? Ponieważ zwiększa on ryzyko
wystąpienia poważnych powikłań ze strony układu krążenia,
takich jak zawał serca czy udar mózgu.

z otyłością. Liczba ta ciągle rośnie

51 proc. Polek
62 proc. Polaków
i aż 26 proc. dzieci w Polsce

PO CZYM ROZPOZNAĆ ZESPÓŁ METABOLICZNY

ma podwyższoną masę ciała

1,8 kg – o tyle średnio przytyliśmy

Kryterium

jako populacja w czasie pandemii
Źródło: kampania Porozmawiajmy
Szczerze o Otyłości

Kobiety

Mężczyźni

Otyłość brzuszna

obwód talii > 88 cm obwód talii > 102 cm

Triglicerydy

150 mg/dl

Cholesterol HDL

< 50 mg/dl

Ciśnienie krwi

≥ 130/85 mmHg

Glukoza na czczo

≥110 mg/dl

< 40 mg/dl

Wg NCEP ATP III, 2001
źródło: Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej
80 cm u kobiet i 94 cm u mężczyzn – to maksymalny,
nieskutkujący powikłaniami zdrowotnymi obwód talii

PAMIĘTAJ O BADANIACH

WHO ALARMUJE

Organizacja szacuje, że do 2025 r. aż 177 mln 5–17 latków
będzie miało nadwagę, zaś 91 mln – otyłość. Oznacza to,
że dzieci będą miały:
ok. 12 mln – nieprawidłową tolerancję glukozy
4 mln – cukrzycę typu 2.
27 mln – nadciśnienie
38 mln – stłuszczenie lub otłuszczenie wątroby

CZEGO MOŻESZ SIĘ SPODZIEWAĆ?

Wiesz już, że chorujesz? Masz prawo oczekiwać od lekarza
pierwszego kontaktu, że wykona stosowne badania (pomiar
masy ciała i wzrostu, wskaźnik BMI, obwód talii, ciśnienie
tętnicze), przeprowadzi kompleksowy wywiad (m.in. rodzinne obciążenie otyłością, styl życia, epizody odchudzania,
okoliczności towarzyszące przybraniu na wadze), skieruje
cię na podstawową diagnostykę (lipidogram, enzymy wątrobowe, poziom glukozy), a także zaproponuje plan leczenia,
a jeśli to konieczne – specjalistyczne placówki dedykowane
leczeniu tego schorzenia. Nie wahaj się prosić internistę – o ile
sam tego nie zrobi – by pomógł ci w powrocie do zdrowia.

Chcesz na własną rękę znaleźć lekarza
specjalizującego się w leczeniu nadwagi i otyłości?
Wejdź na stronę kampanii Porozmawiajmy Szczerze
o Otyłości – www.ootylosci.pl – i wyszukaj najbliższą
poradnię lub ośrodek leczenia otyłości lub chorób
metabolicznych.

20 / MARZEC/KWIECIEŃ/MAJ 2022

Źródło: www.gov.pl

SYSTEMATYCZNIE DO CELU
FOTO: ADOBE STOCK (5)

Przyczyną większości niepowodzeń w realizacji
planów powrotu do prawidłowej wagi jest
pominięcie kluczowego etapu, jakim jest
diagnostyka. Nie ma zdrowego stylu życia bez
zdrowego ciała. Zanim zaczniesz się odchudzać,
sprawdź, czy wszystko w twoim organizmie
funkcjonuje właściwie. Czasem otyłość lub
nadwaga to konsekwencja innych schorzeń,
takich jak niedoczynność tarczycy, zespół
Cushinga, zespół policystycznych jajników,
cukrzyca typu 2., nieprawidłowości genetyczne
skutkujące zaburzeniami metabolicznymi.
Warto je wykluczyć. Ale podstawowa sprawa
to oszacowanie aktualnej kondycji organizmu.
Dlatego poproś swojego lekarza prowadzącego
o skierowanie na:
• morfologię z oznaczeniem OB i CRP
• badanie ogólne moczu z oznaczeniem mocznika
i kreatyniny
• lipidogram
• krzywą insulinową i cukrową
• poziom hormonów (w przypadku kobiet m.in.
prolaktyna, testosteron, kortyzol, estradiol),
w tym TSH i pakiet tarczycowy (FT3, FT4,
anty-TPO, anty-TG)
• oznaczenie poziomu: żelaza, ferrytyny, cynku,
witaminy B12, magnezu, wapnia, potasu, sodu
• badanie gęstości kości, np. densytometrię
kręgosłupa, stawów biodrowych

Decyzja o podjęciu odchudzania, a najlepiej leczenia to już połowa sukcesu. Druga to znalezienie dobrej motywacji i konsekwencja w dążeniu
do celu. Masz z tym kłopot? Skorzystaj z naszej rekomendacji i podejdź
do tematu zdroworozsądkowo – tu nie chodzi o samopoczucie, lecz
o zdrowie. A kiedy odzyskasz prawidłową wagę, również twój nastrój
się poprawi.
W kolejnych wydaniach będziemy wspierać cię w dobrych postanowieniach i utrwalaniu dobrych nawyków. A skoro 4 marca wraz ze
Światową Organizacją Zdrowia obchodzimy Światowy Dzień Otyłości,
może to dobry moment, żeby zawalczyć o długie, zdrowe życie? ◆
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IZOLACJA GROŹNA
DL A KOBI E T PO M E NOPAU Z I E

WITAMINA D
PRZECIW AUTOAGRESJI

W styczniu portal BMJ opublikował wyniki analiz badaczy z bostońskiego Brigham and Women’s Hospital, z których wynika,
że codzienna suplementacja witaminą D oraz kwasami omega-3
może być skutecznym remedium na choroby autoimmunologiczne. Reumatoidalne zapalenie stawów, choroby tarczycy czy
łuszczyca są w czołówce chorób i przyczyn śmiertelności związanych z wiekiem. W nowym badaniu zespół z Bostonu w zakrojonym na dużą skalę (25 871 uczestników), randomizowanym
badaniu (trwało pięć lat) wykazał, że osoby, które przyjmowały
witaminę D lub witaminę D i kwasy tłuszczowe omega-3, miały
znacznie niższy wskaźnik chorób z grupy autoimmunologicznych niż osoby, które przyjmowały placebo.

Na początku lutego w internetowym wydaniu JAMA
Network Open ukazały się wyniki badań przeprowadzonych na University of California w San Diego, które
dowodzą, że aż o 27 proc. wzrasta ryzyko chorób serca
u tych kobiet po menopauzie, które wskutek pandemicznej izolacji doświadczają samotności. Okazało się,
że izolacja społeczna i samotność – traktowane osobno
– zwiększały ryzyko chorób sercowo-naczyniowych
odpowiednio o 8 i 5 proc. Jeśli zaś kobiety doświadczyły wysokiego poziomu obu tych zjawisk, ryzyko
wzrosło o 13 do 27 proc. w porównaniu z kobietami,
które zgłaszały niski poziom izolacji społecznej i niski
poziom samotności. Odosobnienie wywołane pandemią zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, co jest
bezpośrednio związane z takimi czynnikami ryzyka jak
otyłość, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej, monotonna dieta, wysokie ciśnienie krwi i wysoki
poziom cholesterolu.

OTYŁOŚĆ ZMNIEJSZA SZANSE NA CIĄŻĘ
czych u kobiet. Korzystając z baz
brytyjskiego Biobanku naukowcy
uwzględnili dane 257 193 kobiet
w wieku 40-69 lat. Pod uwagę
brano masę ciała i obwód talii w korelacji z występowaniem takich nieprawidłowości jak mięśniaki macicy,

endometrioza, obfite miesiączkowania, zespół policystycznych jajników
czy bezpłodność. Do udowodnienia
pozostaje, jakie dokładnie mechanizmy stoją za tą zależnością i w jakim
stopniu determinują powstawanie
konkretnych zaburzeń.

MUZYKA NAPRAWDĘ LECZY
Wyniki badań opublikowanych w styczniu w internetowym periodyku Menopause,
wydawanym przez The North American Menopause Society (NAMS), wskazują,
że muzykoterapia może być skuteczną formą terapii depresji, w tym tej
charakterystycznej dla menopauzy. Dzieje się tak, ponieważ muzyka stymuluje
produkcję neuroprzekaźników, w tym dopaminy, serotoniny i endorfin oraz
oksytocyny, a przy tym skutecznie obniża poziom kortyzolu. W efekcie ciśnienie
krwi normuje się, a bicie serca i oddech – wyrównują. Badanie przeprowadzono
na niewielkiej grupie, jednak jest rekomendowane jako łatwa do wprowadzenia
w życie, tania i nieobarczona żadnym ryzykiem metoda walki z obniżonym nastrojem.
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Jak wynika z badania przeprowadzonego przez zespół pod kierownictwem Samvidy Venkatesh
z Uniwersytetu Oksfordzkiego (opublikowano je w lutym na łamach
PLOS Medicine), otyłość zwiększa
ryzyko zaburzeń funkcji rozrod-

kuje mi czasu na ćwiczenia, nie mam ubrań do treningu, nie lubię
rano wstawać… To tylko przekonania, które można w każdej
chwili zmienić. Ważna jest motywacja, a jest nią zdrowie. Nie
ma silniejszej.

45 MINUT DLA ZDROWIA

ZAPISZ CEL

Możesz to zrobić w telefonie, napisać na kartce, zobowiązać się
wobec przyjaciół lub dzieci. Nie ma to znaczenia. Ważne, żeby
nazwać to, co ci przyświeca. Dodatkowym bodźcem może być
określenie czasu, w jakim chcesz swój cel osiągnąć, np. za rok
o tej porze chcę się czuć dobrze sama ze sobą. Rok to dobra perspektywa, bezpieczna i pozwalająca wprowadzić z powodzeniem
dobre nawyki ruchowe.

Począwszy od tego numeru,
chcemy wspierać cię
w dobrej decyzji o zrzuceniu
nadmiaru kilogramów.
Będziemy proponować
nieskomplikowane
i bezpieczne ćwiczenia, które
pomogą ci zaprzyjaźnić się
z aktywnością. Na stałe.

POMÓŻ SOBIE

Możesz ściągnąć sobie aplikację do liczenia kroków, z przypomnieniami o konieczności picia wody, tekstami motywującymi
do codziennych małych gestów. Możesz zaangażować przyjaciółkę do wspólnych działań – razem bywa łatwiej. Albo poszukać w okolicy grupy, która tak jak ty chce zacząć ćwiczyć lub już
to robi, ale niewyczynowo (nie chodzi tu o osoby przygotowujące się do startu w maratonie, ale miłośników sportu w amatorskim wydaniu). Czasem faktycznie pomaga kupienie sobie kilku przydatnych gadżetów, chociażby sportowych butów, by nadać
dobremu postanowieniu dodatkowy przyjemny wymiar.

/ TEKST Izabela Żak

BĄDŹ DLA SIEBIE DOBRA



Dobre nastawienie do samej siebie to podstawa. Traktuj dobrze
swoje ciało. Dbaj o nie, zdrowo je odżywiaj, pielęgnuj, a nawet
rozpieszczaj (niekoniecznie czekoladą). Co powiesz na masaż raz
w tygodniu? Albo rytuał spa z książką w ręku? Lub wypad na koncert lub do kina? A może fryzjer lub wiosenny manikiur? Znajdź
metodę na docenianie siebie także za to, że zaczęłaś się ruszać.
Bądź dla siebie dobra na co dzień, nie tylko od święta.

WSTAŃZ FOTELA
usiąść na kanapie. A przecież tobie chodzi o coś zupełnie
innego – ruch ma nie tylko pomóc ci w unormowaniu wagi,
lecz przede wszystkim wzmocnić organizm i zachodzące
w nim procesy, takie jak metabolizm, ciśnienie krwi, poziom
cukru, praca serca, płuc, nerek, wątroby. Powiedzmy to jeszcze raz: ruch to nie doraźny sposób na schudnięcie, ale stały element zdrowego stylu życia. Stały, a więc towarzyszący
ci już zawsze, w najbardziej odpowiadającej ci formie.

POSTAW NA ZDROWIE

Kto chce, zawsze znajdzie sposób, a ten, kto nie chce, zawsze
znajdzie wymówkę. Ta prosta prawda pozwala zmierzyć się
z różnego rodzaju przeszkodami, jakie możesz mieć na wstępie przygody z aktywnością. Jestem za gruba, za stara, bra-
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pecjaliści podkreślają, że najgorsze, co można zrobić,
gdy decydujesz się na wprowadzenie aktywności fizycznej do cotygodniowej rutyny, to nagły i wyczerpujący
zryw. Jeśli latami nie robiłaś nic, nie zaczynaj do wskoczenia na bieżnię czy zapisania się do siłowni. To może być
kolejny etap, ale nawet wtedy – pod kontrolą osobistego trenera, który ułoży plan treningowy dopasowany do twojego
wieku, wagi, wydolności, możliwości czasowych.
Chcesz zacząć biegać? Dobry pomysł, ale zrób to krok
po kroku. Na wstępnym etapie wystarczą w zupełności spacery. Jest duże prawdopodobieństwo, że eksploatująca aktywność nie tylko wywoła kontuzje, lecz także na tyle cię zmęczy, że zniechęcisz się do jej kontynuowania. W takich
wypadkach dość łatwo wpaść w utarte koleiny i z powrotem

WSŁUCHAJ SIĘ W SWOJE POTRZEBY

Większość z nas ma swoje ulubione aktywności ruchowe, takie,
których praktykowanie daje najwięcej przyjemności, kojarzy się
z relaksem, a nie mordęgą. Wspomniany na początku spacer wydaje się optymalną opcją na start dla wielu z nas, także dlatego, że nie
powoduje obciążeń, chociażby dla stawów. Kilkadziesiąt minut
w tempie niepowodującym zadyszki pobudza serce do pracy, ale
go nie nadweręża. Jeśli kiedyś lubiłaś pływać, możesz teraz zapisać się na aqua aerobik, żeby spokojnie się rozruszać, ale nie forsować kręgosłupa. Czasem dobrym pomysłem może też być joga
albo ćwiczenia rozciągające lub taniec w wersji rekreacyjnej. Może
w okolicy jest grupa miłośników nordic walkingu? (samotne chodzenie z kijkami też jest bardzo przyjemne, a do tego może być
okazją do praktykowania wdzięczności – o czym więcej piszemy
na wstępie tego wydania). Wiosenna pogoda sprzyja wychodzeniu z domu, więc dodatkowo świetnie się dotlenisz. ◆
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ności od płci, uczymy je, co im wypada, a co nie. Na dalszym etapie one
te przekonania przyjmują za swoje i zgodnie z nimi postępują.

WYCHOWAĆ

Jak wobec tego kształtować dobre podejście do cielesności?
Jestem zwolenniczką wychowania w duchu ciałopozytywności. Ciało to my,
dbamy o nie, ponieważ to nasz pierwszy dom. Pozwala nam doświadczać
świata, a to, jak wygląda, jest mniej istotne. Ważne, żeby było zdrowe,
sprawne, mogło się rozwijać. Ciało jest mądre, podpowiada nam, co jest
dla nas dobre, ale też każde ciało jest inne, może mieć na sobie zmianę
– pieprzyk, krostkę, włosek, bliznę – i to jest okej. Uczmy dzieci miłości
do swojego ciała, by w dorosłości nie czuły do niego nienawiści.

SILNĄ
KOBIETĘ

Jak to robić w praktyce?
Większość komunikatów dzieci odbierają nie wprost, a jednak szybko
je przyswajają. Jeśli mama ogląda siebie w lustrze i łapiąc się za „boczki”,
mówi: „Ale jestem gruba” albo gdy tata mówi do mamy „Ostatnio ci się
przytyło” – to nie są komunikaty skierowane do dziewczynki, ale ona je słyszy i doskonale rozumie. Mama może nie mówić swojej córce, że wygląd
jest istotny, ale jeśli przebiera ją kilkakrotnie przed wyjściem na urodziny
koleżanki, to jest bardzo czytelna wiadomość. Albo kiedy sama szykuje się
godzinami do pracy. Zatem zacznijmy od siebie, zweryfikujmy swoje podejście do wyglądu i ciała. To samo zresztą dotyczy podziału obowiązków
w domu czy ról w rodzinie – dzieci uczą się przez obserwację.

Dziewczynka, której
głos był zawsze słyszany i brany
pod wagę, będzie silna jako kobieta
– przekonuje nasza ekspertka.
/ ROZMAWIAŁA Aneta Kacperczak

✱

Dziewczynki przygotowujemy też do bycia opiekunkami. Oczekujemy,
że zajmą się młodszym rodzeństwem, pomogą przy obiedzie…
Jest to dla nich olbrzymi ciężar już od najmłodszych lat. Dbanie o innych
to dobra postawa, ale nie kosztem siebie i nie powinna być domeną wyłącznie dziewczynek. Zwróćmy też uwagę na to, jak wybieramy zabawki. Kupujemy dziewczynkom lalki, a chłopcom auta i poprzez swój aplauz wzmacniamy w maluchach zainteresowanie określoną grupą gadżetów. Co prawda
pojawia się już oferta zapraszająca dziewczynki do inkluzywnej zabawy,
np. klocki Lego czy seria Barbie prezentująca podróżniczki, astronautki,
chemiczki. To jednak kropla w morzu.

NASZ EKSPERT
Marta Chrościcka
Diagnostka kliniczna i psychoterapeutka,
Poradnia Psychologiczna Uśmiech

To może być krzywdzące…
Kiedy dziewczynka od małego słyszy, że jest grzeczna, ładna, miła, taka właśnie stara się być. Znaczący jest zwłaszcza
fokus na wygląd. Uczulam wychowawców, np. w przedszkolach, w których pracuję, żeby go nie wzmacniali. Dziś jest
tak, że gdy dziewczynka wchodzi do sali, wychowawczyni
często mówi: „Ale masz ładną spódniczkę, ładnie zaplecio-

ne warkoczyki”. Skutkuje to tym, że później nastolatki uzależniają poczucie własnej wartości od wyglądu. Dziewczynki nie chcą być postrzegane jako inteligentne, ponieważ
w powszechnym odbiorze uroda i mądrość nie idą w parze.
Wolą być atrakcyjne fizycznie niż intelektualnie.
Wygląd określa je jako człowieka?
Jest duża konkurencja, jeśli chodzi o ubiór, a przy tym bardzo wąski kanon tego, co jest uważane za piękne. Dodajmy
do tego kolejny element: dziewczynkom mówi się, że powinny być ładne, ale skromne, nie prowokować. Przy jakimkolwiek przekroczeniu granic ich cielesności pojawia się więc
wewnętrzny konflikt: nienauczone wyrażania złości, frustrują się, zaczynają siebie obarczać winą za to, co je spotkało.
Dlaczego dziewczynki mają kłopot ze złoszczeniem się?
Ponieważ często mówimy: „Złość piękności szkodzi”
– co hamuje w nich umiejętność wyrażania niezadowolenia,
sprzeciwu, buntu. Z kolei wobec chłopców powtarzamy „Nie
płacz jak baba”– co nie pozwala im okazywać słabości.
Od małego interpretujemy zachowania i emocje dzieci w zależ-
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Dziś wielu rodziców zastanawia się, jak wychować córki,
żeby wyrosły na szczęśliwe kobiety.
To dobrze, że się zastanawiamy, gorzej byłoby, gdybyśmy bez
namysłu powielali błędy naszych rodziców, wynikające ze stereotypów. A te pojawiają się już w momencie narodzin dziecka.
Zrobiono kiedyś badanie: to samo raczkujące niemowlę ubrano najpierw w różowe, a później w niebieskie ubranka. W pierwszym przypadku dorośli opisywali je jako słodkie, grzeczne,
delikatne, w drugim – jako mężne, prężne, zdobywające świat.
Etykietujemy dzieci już na wczesnym etapie ich życia i wzmacniamy w nich konkretne cechy w zależności od płci. Etykieta
przykleja się do człowieka i sprawia, że chce on na nią pracować, wokół niej buduje siebie.

Pokażmy dzieciom taki świat, taki podział ról i zadań, jaki chcielibyśmy rzeczywiście mieć, a nie tylko o tym mówmy?
W tym kontekście chciałam wspomnieć o bardzo poważnym wychowawczym błędzie, jakim jest zawstydzanie i porównywanie. Obie te techniki
bardzo źle działają zwłaszcza na dziewczynki. Nie komentujmy czyjegoś
zachowania, wyglądu, pracy itp. Zawstydzanie to bardzo silna broń, ale
kto był w dzieciństwie ośmieszany, nie będzie jako dorosły pewny siebie,
a po drugie sam będzie ośmieszał innych. Natomiast dziewczynka, której
głos był zawsze słyszany i brany pod uwagę, będzie silna jako kobieta.
Jak jeszcze możemy wzmacniać w córkach, wnuczkach ich samoocenę?
Zastanówmy się, co jest dla nas synonimem sukcesu, co daje nam szczęście, jak mówimy o swojej pracy. Dzieci to słyszą. Dlaczego to jest ważne?
Ponieważ jednym z kluczowych elementów wychowania dziewczynek jest
rozwijanie pasji, talentów, zainteresowań, podkreślanie roli kształcenia,
pokonywania trudności, poszerzania kompetencji, zdobywania umiejętności. Dawanie im możliwości szerokiego rozwoju, by mogły być, kim chcą.
Kolejna sprawa to wychowanie przez ruch, sport. Sprawne ciało wzmacnia pewność siebie, aktywność fizyczna uczy wytrwałości, podążania za marzeniami, determinacji w osiąganiu celu. Co jeszcze? Czytajmy córkom historie
kobiet sukcesu, odkrywczyń, badaczek, przekonujmy, że talent nie ma płci.
Polecam profil na Instagramie „Jak wychowywać dziewczynki” i stronę
Moonka.pl, która w duchu ciałopozytywnym porusza tematy związane
z dojrzewaniem. Uczmy dzieci wypowiadania na głos opinii i reagujmy,
kiedy ktoś powiela stereotypy. Otwarta rozmowa wiele daje. ◆
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GDY DZIECKO CZĘSTO

płacze

Reagowanie łzami na trudne lub nowe
sytuacje to dla dziecka sposób
na rozładowanie napięcia. Jeśli jednak
wydaje ci się, że twoja pociecha
jest nadmiernie płaczliwa,
zobacz, co można z tym zrobić.

3

Instrukcja obsługi uczuć

Tak jak ty uczysz się rozpoznawać swoje emocje (i nie
zawsze dobrze sobie z tym radzisz), tak i dziecko musi
stopniowo nabyć umiejętność trafnego odczytywania
tego, co się z nim w danej chwili dzieje. Twoja rola jako
rodzica jest tu kluczowa. Im młodsze dziecko, tym
mniejszą ma wiedzę o tym, co się z nim dzieje. Ale
nawet uczeń klas 1-3 może mieć kłopot ze stwierdzeniem, dlaczego przed recytacją wiersza przy tablicy
zbiera mu się na płacz. Dlatego od najmłodszych lat
oswajaj emocje, jakich doświadcza malec, takie jak:
radość, ekscytacja, wstyd, rozczarowanie, złość,
smutek, frustracja. Mów, że są naturalne, każdy z nas
bez wyjątku je odczuwa.

Nigdy nie ośmieszaj

Być może w dzieciństwie dorośli powtarzali ci, żebyś się
„nie mazał/a”, „nie unosił/a”, „nie emocjonował/a”. Co to
powodowało? Zapewne czułeś/aś, że twoje uczucia są
niewłaściwe, nie na miejscu, trzeba jest ukryć, stłumić.
Niestety… to nie jest żadne rozwiązanie. Niewyrażone
emocje nie tylko kumulują się, przekształcając z czasem
w „tykające bomby”, gotowe w najmniej spodziewanym
momencie eksplodować, lecz także odbierają nam pewność siebie i utrudniają komunikowanie się, wyrażanie
potrzeb. Dlatego ty ucz swoje dziecko mówienia jasno,
co czuje. W ten sposób oswaja rozmaite stany emocjonalne i uczy się z nimi postępować.

4

Co w zamian?

Powodem płaczu może być strach, wstyd, smutek,
bezsilność, poczucie niezrozumienia, samotność.
My, dorośli, też ich doświadczamy. Jak na nie reagujemy? Jak ty radzisz sobie z tymi emocjami? Jak sobie
je tłumaczysz? Może toczysz w myślach rozmowy
z wirtualnym odbiorcą? Może rozpisujesz na kartce
„za” i „przeciw”? Może dzwonisz do przyjaciółki, żeby
wszystko przegadać? A może idziesz na jogę lub spacer?
Warto pokazać dziecku, że są sprawdzone metody
rozładowywania emocjonalnego napięcia, takie jak ruch.
A przede wszystkim często rozmawiaj ze swoją pociechą. To naprawdę działa.
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WA Ż N E D L A C I E B I E !

1

Spokojnie,
to tylko wrażliwość
Temperament, z którym się rodzimy, determinuje naszą
wrażliwość. Jedni mają ją większą (zachęcamy do przeczytania wywiadu na temat wysokiej wrażliwości
na s. 40-41), inni mniejszą. To ani zaleta, ani wada, tylko
cecha. Jeśli twoje dziecko łatwo się wzrusza, prawdopodobnie jest ponadprzeciętnie wrażliwe i nie ma w tym
nic złego. Więcej, może w przyszłości mieć wysoki
wskaźnik inteligencji emocjonalnej (ang. emotional intelligence – EI albo emotional quotient – EQ), co ułatwi
mu nawiązywanie relacji i sprawną orientację w świecie.

s p o s ób na ...

...SHOTzdrowia
WITAMINY I MIKROELEMENTY TO NATURALNI
SPRZYMIERZEŃCY ORGANIZMU W WALCE
Z WOLNYMI RODNIKAMI. WSPIERAJĄ
TWOJE ZDROWIE, W TYM ODPORNOŚĆ, ALE
TAKŻE URODĘ. WPROWADŹ JE W SMACZNY
I WYGODNY SPOSÓB DO CODZIENNEJ DIETY.

Koktajl lub smoothie to świetny sposób na dostarczenie sobie
codziennej porcji dobroczynnych substancji. Ich odpowiednik
w wersji mini to shot – czyli porcja o pojemności 30-50 ml.
To tzw. łyk zdrowia, a jego zaletą jest skoncentrowana forma.
Skład dobierz w zależności od efektu, jaki chcesz osiągnąć.

Na pobudzenie
� 5 łyżek soku z cytryny

� 3 łyżki soku lub przecieru jabłkowego
� 1/4 szklanki ciepłej wody
� łyżeczka kurkumy

Na odporność

� 1/4 łyżeczki pieprzu cayenne lub guarany w proszku

� 2 łyżki startego imbiru
� 5 łyżek soku z cytryny

� 1/4 szklanki ciepłej wody
� łyżka płynnego miodu
� 1/2 łyżeczki cynamonu

Na urodę

� 1/2 garści natki pietruszki
� plaster ananasa

FOTO: ADOBE STOCK (4)

� 5 łyżek soku z cytryny
� łyżka płynnego miodu

Na wzmocnienie
� 1/2 garści jarmużu

� 3 łyżki soku z cytryny

� 2 łyżki soku z rokitnika
� 1/4 szklanki ciepłej wody
Zmiksuj szybko (jeśli jest bardzo gęste, dodaj odrobinę
wody), przelej do szklaneczki, wypij duszkiem.

� łyżka oleju z czarnuszki
� 1-2 łyżki soku z aloesu
� 1/4 szklanki ciepłej wody

DODATKI ZDROWIA
Bazą shotów są zwykle woda lub naturalne soki
owocowe. Można je jednak modyfikować i urozmaicać
sezonowymi warzywami, jak szpinak czy botwina,
dodatkiem olejów (oliwa z oliwek, rzepakowy, lniany),
jogurtu, mleka roślinnego, ziół.
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Jesteś po trzydziestce?
Zauważasz pierwsze
oznaki starzenia?
Pielęgnacja dopasowana
do wieku może okazać
się kluczem do tego, aby
zmiany w wyglądzie były
znacznie mniej widoczne.
W kolejnych wydaniach
podpowiemy, jak dbać
o cerę, gdy masz
40, 50, 60 i więcej lat.

REKLAMA
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Każdy

dacyjnych, zanikanie włókien elastynowych i kolagenowych, uwrażliwienie skóry na działanie czynników zewnętrznych, m.in. promieniowania słonecznego;
• czy stosujesz suplementację – farmaceuta doradzi ci, jaki kompleks
będzie dla ciebie optymalny, nie powinno w nim zabraknąć antyoksydantów, kolagenu dobrej jakości, biotyny, cynku.
Wprowadzenie dobrych nawyków tylko w tych kilku obszarach powinno
dać bardzo widoczne rezultaty, zwiększając skuteczność pielęgnacji.

z nas ma w sobie
coś wyjątkowego.
Znajdź atut w swoim
wyglądzie i go
podkreśl.

NIEZBĘDNIK TRZYDZIESTOLATKI

Po 30. roku życia twoja skóra nieco wolniej się regeneruje niż dekadę
temu, wskutek spadku produkcji kolagenu i elastyny (uwarunkowanego
hormonalnie), jest też bardziej wrażliwa na działanie czynników zewnętrznych, takich jak zanieczyszczone powietrze, a ponadto łatwiej traci wilgoć. W efekcie obserwujesz zmarszczki mimiczne, niejednolity koloryt,
mniejszą jędrność skóry, okresową opuchliznę czy cienie pod oczami,
utratę blasku. To, oczywiście, nie koniec świata, ale dobry moment
na wdrożenie systematycznej pielęgnacji:
• obowiązkowy demakijaż – najlepiej z użyciem mleczka, które nakładasz
na twarz, lekko wmasowujesz, po czym spłukujesz ciepłą wodą; nie
pocieraj skóry, zwłaszcza pod oczami, nie zapomnij o delikatnym przemyciu skóry tonikiem nawilżającym;
• codzienne oczyszczanie – żel do mycia twarzy nie powinien być agresywny, lecz łagodnie oczyszczający, dopasowany do rodzaju cery, zawsze
nawilżający, by nie osłabiać płaszcza hydrolipidowego naskórka;
• peeling dwa razy w tygodniu – by wesprzeć regenerację skóry i usuwanie martwych warstw naskórka; raz na miesiąc możesz wykonać złuszczanie z użyciem kwasów AHA w bezpiecznych stężeniach (dostępne
w aptekach) – np. glikolowym, migdałowym, mlekowym albo
cytrynowym;
• codziennie serum i krem – szukaj w nich takich składników jak witaminy C, A, E, koenzym Q10, kwas hialuronowy, oleje pochodzenia
roślinnego, filtry UV;
• co wieczór krem na noc – najlepiej taki, który wspiera regenerację komórek skóry i stymuluje produkcję kolagenu, wiele preparatów nowej generacji dla skóry 30+ zawiera opatentowane nośniki zwiększające przyswajanie składników takich jak retinol czy witamina C;
• preparat pod oczy – pamiętaj, by lekko go wklepywać, nie wcierać; szukaj kremu, żelu lub serum o właściwościach nawilżających, chłodzących, rozjaśniających;
• podkład z filtrami UV – niezależnie od pory roku; niektóre kosmetyki
kolorowe poza ochroną UV wspierają też skórę w obronie przed smogiem
i innymi zanieczyszczeniami z powietrza, zwłaszcza miejskiego. ◆

/ TEKST Amelia Góralczyk



TRZYDZIEŚCI LAT,

A MOŻE MNIEJ

CODZIENNE DOBRE NAWYKI

Zwróć uwagę na to:
• co i ile jesz: czy twoja dieta jest bogata w antyoksydanty
i minerały (więcej na ten temat przeczytasz na s. 48-49);

czy jesz regularnie – tyle posiłków dziennie, przy ilu czujesz
się lekko i nie jesteś głodna;
• czy pijesz odpowiednio dużo wody – norma to 30 ml na każdy kilogram masy ciała;
• ile się ruszasz – optymalna porcja aktywności to 45-60 minut
co najmniej 3 razy w tygodniu;
• czy się wysypiasz – regularny cykl dobowy i odpowiednio
długi sen gwarantuje ci regenerację w godzinach nocnych;
• czy dbasz o kondycję psychiczną – zwłaszcza relaks, ograniczenie stresu, czas dla siebie; wystarczy 15 minut dziennie
poświęcone na zatroszczenie się o samopoczucie, by odczuł
to cały organizm, w tym skóra;
• czy chronisz się przed działaniem promieni UV – nadmierne opalanie ma destrukcyjny wpływ na wiązania kolagenowe w skórze i przyspiesza zmiany fotostarzeniowe;
• czy nie przesadzasz z używkami – palenie i picie alkoholu
są odpowiedzialne za uruchomienie wielu procesów oksy-
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rzydziesty rok życia to niekiedy symboliczny
moment, kiedy zaczynasz stosować bardziej uważną pielęgnację. Ale już w okolicach 20.-25. roku
życia niektóre z nas zauważają pierwsze zmiany,
z których część ma podłoże genetyczne, ponieważ
skłonność do określonego tempa starzenia się w pewnym
stopniu dziedziczymy. Część ma swoje źródło w ogólnej kondycji organizmu, na przykład w stanach zapalnych. Jednak
wiele procesów zachodzących w organizmie możesz stymulować, a przede wszystkim to od ciebie zależy, jaki styl życia
prowadzisz. Codzienne prawidłowe nawyki pielęgnacyjne
są skuteczną profilaktyką. A zatem – do dzieła.

Nawet około 50 proc. kobiet po 25. roku życia boryka się
z trądzikiem. Jeśli też masz tego typu zmiany, idź do dermatologa,
najlepiej ze specjalizacją endokrynologiczną. Zleci badania pod
kątem zaburzeń hormonalnych, co zwiększy szansę na skuteczną
terapię, która prawdopodobnie będzie bazowała na retinoidach.
W codziennej pielęgnacji również stosuj kosmetyki z retinolem
(w dostępnej aptecznej dawce). Na odpowiednim etapie kuracji
lekarz może też zarekomendować zabiegi takie jak mikrodermabrazja, peelingi chemiczne, mezoterapia czy laser.
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„To mało przyjemna
sytuacja, kiedy wchodzi
się na plan, jest się
ubranym w uniform
więzienny i od tego
momentu wszyscy mnie
wyzywają, wszyscy
na mnie polują,
wszyscy chcą mi zrobić
krzywdę” – tak Agata
Kulesza opowiadała
o swojej pracy nad
serialem „Skazana”.

NIE MUSZĘ NIKOMU NICZEGO

UDOWADNIAĆ
Najstarszy aktor, który otrzymał Oscara, słynie z dystansu do siebie, ciętego humoru, znakomitej
pamięci, niewyparzonego języka i ogromnej inteligencji. Branżowe pisma zachwycają się
kolejnymi rolami 84-letniego Anthony’ego Hopkinsa, plotkarskie przypominają, że to niepijący
alkoholik, który od ponad 20 lat nie utrzymuje kontaktu ze swoim jedynym dzieckiem.
/ TEKST Katarzyna Janicka

TRZEŹWY ALKOHOLIK

Przed kamerą Anthony Hopkins zadebiutował w 1967 r.
w krótkometrażowym „Białym autobusie”. Rok później po raz
pierwszy pojawił się na dużym ekranie w filmie „Lew w zimie”.
Rola księcia Ryszarda Lwie Serce przyniosła mu nominację
do prestiżowej nagrody BAFTA. Posypały się kolejne
propozycje.
„Film uratował mnie od teatru, gdzie zabijała mnie nuda.
Co noc ta sama rola, z tymi samymi słowami, wszystko było
identyczne. A mnie rozsadzała energia, więc piłem, by sobie
z nią poradzić ” – mówił Anthony Hopkins w rozmowie
z „Daily Mail”. To właśnie wtedy zaczęły się problemy aktora z alkoholem. Przygotowując się do spektaklu, potrafił
w garderobie wypić butelkę brandy lub tequili i wychodził
na scenę pijany. Długo nie przyznawał, że jest uzależniony.
A nałóg hamował jego karierę.
Namówiony przez ojca, Anthony Hopkins wyjechał
do Ameryki. „Tato poradził mi, żebym przeniósł się do Hollywood i zarobił trochę kasy, podobnie jak Richard Burton.
Od razu, kiedy znalazłem się w Los Angeles, zakochałem się
w tamtejszym słońcu. Uznałem, że to będzie genialne miejsce na udane życie” – wyznał dziennikarzowi „Daily Mail”.

~

Nadal pił, przez alkohol stracił pierwszą hollywoodzką rolę,
ponieważ pijany stawił się na przesłuchaniu. Dopiero szok,
który przeżył rankiem 29 grudnia 1975 r., kiedy obudził się
w hotelu w Phoenix, nie pamiętając, jak się tam znalazł, skłoniły go do podjęcia terapii. Zaczął uczęszczać na spotkania
AA i dziś mówi o sobie: „trzeźwy alkoholik”. W wywiadzie
dla CNN tak wspominał swój alkoholizm: „To uzależnienie
było jak opętanie przez demona. Miliony ludzi mają podobne doświadczenia. Nie mogłem przestać”.

CZŁOWIEK ORKIESTRA

FOTO: EAST NEWS/REX FEATURES. FOT. THEO KINGMA / REX FEATURES (4)

P

hilip Anthony Hopkins przyszedł na świat 31 grudnia 1937 r. w Port Talbot (południowa Walia). Jego
ojciec był piekarzem, który przez całe życie ciężko
pracował i niczego się nie dorobił. Anthony miał
15 lat, kiedy poznał znanego aktora (i Walijczyka)
Richarda Burtona i postanowił pójść w jego ślady. Najpierw
uczył się w college’u muzyczno-teatralnym w Cardiff, a po odbyciu służby wojskowej studiował w Royal Academy w Londynie i dołączył do zespołu Królewskiego Teatru Narodowego
jako protegowany wielkiego sir Laurence’a Oliviera. Stawał
się gwiazdą sceny, gdy podjął decyzje, które zaskoczyły jego
kolegów i których, jak zapewnia, nigdy nie żałował. Rzucił
teatr dla ekranu, Anglię dla Ameryki.

O zachowaniu Hopkinsa na filmowych planach krążą legendy. Aktor słynie ze znakomitej pamięci – potrafi powtórzyć
kilka stron scenariusza bez pomyłki. Jak zdradził, osiąga
taki efekt, czytając każdą linijkę nawet po trzysta razy.
W przeszłości często tracił panowanie nad sobą, nawet bez
konkretnego powodu. Udało mu się okiełznać wybuchowy
charakter. „Nadal mam w sobie pewien niepokój i wzburzenie, ale nauczyłem się nad tym panować. Zwolniłem, już
się tak nie spieszę, nawet kiedy spaceruję. Złagodniałem,
poskromiłem swoją energię, malując i komponując” – zapewnił w wywiadzie dla „Daily Mail”. I dodał: „Z upływem lat
nauczyłem się zadowalać ludzi. Nie mam już wybuchowego temperamentu, nawet jeśli bywam niecierpliwy. Staram
się nikogo nie oceniać”. W 2007 r. u aktora zdiagnozowano zespół Aspergera.
Anthony Hopkins spróbował swoich sił także po drugiej
stronie kamery. Wyreżyserował biografię Dylana Thomasa
oraz dramaty „Sierpień” i „Strumień”. Do tych filmów skomponował także muzykę. Od prawie dwóch dekad aktor jest
również malarzem, miał już kilka wystaw i wernisaży. W rozmowie z magazynem „W” ujawnił, że żona przypadkowo
znalazła jego rysunki i zasugerowała, że powinien spróbować malować. „Oznajmiła mi, że chce pochwalić się wystawami moich obrazów. Powiedziałem szczerze, że nie jestem
malarzem. Usłyszałem: Oczywiście, że jesteś” – wspominał →
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aktor. Zapytany o ulubioną technikę malarską odpowiedział:
„Po prostu mieszam kolory, kształty. Nie jest to dla mnie
jakiś świadomy wysiłek. Maluję to, na co mam ochotę”.

TRUDNY OJCIEC

…POZNA SZ PRZ YSTOJN EGO

NIE PLANUJE EMERYTURY

...SŁABOŚCIACH:

W ubiegłym roku Anthony Hopkins zdobył Oscara w kategorii najlepsza pierwszoplanowa rola męska za kreację w filmie „Ojciec”. Stworzył postać mężczyzny, który zmaga się
z upływającym czasem i postępującą demencją. Nie pojawił
się na ceremonii rozdania statuetek, był wtedy w Walii, spał.
Z uwagi na pandemię koronawirusa podróż do Los Angeles
była praktycznie niemożliwa. Nie jest też tajemnicą, że aktor
nigdy nie przepadał za tego typu oficjalnymi imprezami.
„Konieczność bycia miłym dla ludzi, czarowania ich i flirtowania z nimi… Och, daj spokój! Ludzie robią wszystko,
co w ich mocy, by schlebiać osobom nominującym do nagród
i myślę, że to obrzydliwe. To zawsze było wbrew mojej naturze” – mówił dziennikarzowi „Huffington Post” w 2012 r.
Anthony Hopkins miał 83 lata, kiedy zdobył Oscara. Jest
najstarszym laureatem tej nagrody. Nie myśli o emeryturze.
W wywiadzie dla „Daily Mail” wyznał: „Zginąłbym, gdybym przestał grać, więc idę do przodu. Nie chcę się zatrzymywać, kończyć czegoś, więc jesteście na mnie skazani. Czuję się bardzo dobrze, pracuję, ćwiczę i nie myślę o końcu
kariery. Jestem na takim etapie życia, że nie muszę nikomu
niczego udowadniać”. Nie zwalnia tempa. W ubiegłym roku
wystąpił w sześciu filmach. ◆

Ciastka. To zdecydowanie mój najsłabszy punkt.
Jestem olbrzymim łasuchem.

FOTO: BUENA VISTA PICTURES/COURTESY EVERETT COLLECTION,
MATERIAŁY PRASOWE (3), ADOBE STOCK

Po raz pierwszy na ślubnym kobiercu Anthony Hopkins staBRU NETA
nął we wrześniu 1967 r. Jego wybranką była aktorka Petror
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Potem aktor przyznał, że główną przyczyną klęski pierwszeFranciszkiem, Hopkins otrzyma
ł
go małżeństwa był jego alkoholizm.
nominację do Oscara.
W styczniu 1973 r. Hopkins poślubił Jennifer Lynton.
To ona pomogła mu w walce z nałogiem. Ich małżeństwo
przez prawie 30 lat uchodziło za idealne. Wiadomość o rozwodzie (w kwietniu 2002 r.) zaskoczyła nie tylko fanów aktoAnthony Hopkins o…
ra, ale – przede wszystkim – media, zwłaszcza te plotkarskie, które zaczęły uważnie obserwować aktora. W marcu
...SOBIE:
2003 r. Anthony Hopkins po raz trzeci stanął na ślubnym
Nie
chodzę
na
przyjęcia,
nie mam wielu przyjaciół.
kobiercu. Żonę – Stellę Arroyave, młodszą o 18 lat KolumAle lubię ludzi, lubię zastanawiać się, co myślą.
bijkę, nazywa światłem swojego życia. To właśnie ona odkryła jego malarski talent.
...ROLACH:
Hopkins nie utrzymuje kontaktu z byłymi żonami. Nie
Często dostaję role osób, które lubią mieć kontrolę, może
interesuje się też losem swojej jedynej córki. Do lat 90. Abidlatego, że tak widzą mnie ludzie. A może taki jestem,
gail miała kontakt z ojcem, wystąpiła z nim nawet w dwóch
bo musiałem taki być? Nie podważam tego, po prostu
filmach – „Cienista dolina” i „Okruchy dnia”. Potem przeprzyjmuję te role, bo jestem aktorem i takie jest moje zadanie.
stali się widywać. W rozmowie z „Radio Times” Hopkins
...ŻYCIU:
tłumaczył: „Rodziny się rozpadają i prowadzą własne życia.
Każdy podejmuje własne decyzje”. A w wywiadzie dla „The
Popełniłem w życiu bardzo dużo błędów. Ale czy ich żałuję?
Guardian” dodał: „Jestem z pokolenia, w którym mężczyźNie żałuję gniewu, nie żałuję picia. Życie może być pełne
ni byli mężczyznami. Tam, skąd pochodzę, czyli z Walii, nie
bólu, jest takie dla wszystkich, tak już jest. Moje motto brzmi:
ma w nas niczego miękkiego i przytulnego. Ma to swoją złą
przejść nad tym do porządku dziennego, wziąć się w garść
stronę, bo nie radzimy sobie dobrze z przyjmowaniem i dawaoraz robić wszystko najlepiej i najdłużej jak się tylko potrafi.
niem miłości. Nie rozumiemy jej”.

…IDEALNY
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CZY WIESZ, ŻE NA TWARZY ZNAJDUJE SIĘ OKOŁO
50 MIĘŚNI? ZAPEWNE RZADKO POŚWIĘCASZ
IM CZAS I UWAGĘ, A NAPRAWDĘ WARTO. REGULARNY
MASAŻ SPRAWI, ŻE BĘDZIESZ WYGLĄDAĆ MŁODZIEJ.
Ćwiczenie 1
Wykonaj po 5 skłonów głowy do przodu (ku klatce piersiowej) i do tyłu, a następnie na boki (tak jakbyś
chciała dotknąć uchem obojczyka). Następnie
wykonaj po 5 okrążeń głową od lewej strony do prawej
i odwrotnie. Oddychaj miarowo, plecy wyprostowane.

Ćwiczenie 2
Palce wskazujący i serdeczny dłoni przyłóż odpowiednio
nad prawym i lewym okiem. Lekko uciskając czoło
w tym miejscu, unoś i opuszczaj brwi. Powtórz
10-15 razy. Pamiętaj o równym oddechu
i wyprostowanej sylwetce.
Palcami prawej dłoni wykonaj masaż czoła, rysując
na nim kształt ósemki – najpierw w poziomie, następnie
w pionie (między brwiami). Każdy element powtórz
5 razy. Analogiczny masaż wykonaj palcami lewej dłoni.

Ćwiczenie 4
10 razy szeroko otwórz, a następnie zamknij usta.
Za każdym razem wytrzymaj 10 sekund.

Ćwiczenie 5
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Wystarczy 5-10 minut
dziennie przed lustrem, by unieść
powieki, policzki i podbródek.
Cera będzie miała zdrowy koloryt
i będzie widocznie napięta.

Ćwiczenie 3

Nabierz w policzki powietrza, przytrzymaj kilka sekund,
wypuść. Powtórz 10 razy.

Ćwiczenie 6
Przyłóż palce obu dłoni do brody. Uciskając, przesuwaj
dłonie od brody ku uszom. Powtórz 10 razy.

Ćwiczenie 7
Przyłóż palce obu dłoni do nosa. Uciskając, przesuwaj
dłonie od jego nasady w stronę skroni. Powtórz 10 razy.

ZALETY RELAKSUJĄCEGO MASAŻU:
• widoczne spłycenie zmarszczek mimicznych:
lwiej bruzdy, doliny łez, kurzych łapek, bruzd
nosowo-wargowych, linii marionetki
• redukcja tzw. chomików
• poprawa owalu twarzy
• ujędrnienie i dotlenienie cery
• zmniejszenie opuchlizny twarzy, worków
i cieni pod oczami
• likwidacja drugiego podbródka
• lifting szyi
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drobnych nieścisłości, niepasujących elementów, które „uwierają”, przeszkadzają, wybijają z rytmu. Jeśli zauważamy u siebie te cechy, a do tego
są one dla nas męczące, to ewidentny sygnał, że nasze życie jest zaprojektowane z pominięciem wysokiej wrażliwości. Inaczej mówiąc: nie zdajemy sobie sprawy, że mamy ten rodzaj wrażliwości, a w rezultacie rzeczywistość, otoczenie nas po prostu bardzo męczy.

Czasy, w których żyjemy,
są coraz szybsze, a rzeczywistość
coraz bardziej bodźcująca.
Część z nas przestaje sobie
z tym radzić. Co gorsza,
zazwyczaj nie rozumiemy,
co się z nami dzieje.

Co można z tym zrobić?
Przede wszystkim uświadomić sobie, że tak jest. Przynosi to dużą ulgę,
rozjaśnia w głowie i sprawia, że klocki zaczynają się układać. Ponadto każdy z wymienionych komponentów wysokiej wrażliwości ma swój awers
i rewers, dobre i złe strony. Osoby o wysokiej empatii są zazwyczaj bardzo lubiane ze względu na to, że okazują innym zainteresowanie, są zaangażowane, czułe, ale minus jest taki, że stają się takimi domowymi, imprezowymi psychoterapeutami, często same nie otrzymując wsparcia, gdy
tego potrzebują. Mogą więc tworzyć relacje mało harmonijne, zbudowane bez równowagi, z pominięciem swoich oczekiwań.
Wrażliwość na bodźce sprawia, że osoby wysoko wrażliwe są smakoszami życia, dobrze gotują, delektują się muzyką czy malarstwem, są estetami,
potrafią gustownie urządzać wnętrza, czerpią też dużą satysfakcję, radość
z seksu i wszelkich doznań cielesnych. Jednak z drugiej strony drobne detale, np. zapach obiadu gotowanego przez sąsiada czy płacz dziecka za ścianą, potrafią je wytrącić z równowagi, momentalnie zburzyć spokój. Z kolei
umiejętność skupienia się na detalach może być zaletą w pracy, ale też drobiazgowość, dążenie do perfekcji bywa bardzo męcząca.

/ ROZMAWIAŁA Alicja Kamińska

WR A ŻLIWI

PONAD MIARĘ
Katarzyna Kucewicz
Psycholog, psychoterapeutka, autorka
bestsellerowej książki „Kobiety,
które czują za bardzo”

Czym jest wysoka wrażliwość? Dlaczego ostatnio dużo się
o niej mówi?
Czasy, w których żyjemy, są coraz szybsze, a rzeczywistość coraz
bardziej bodźcująca. Presja czasu, podejmowania wielu decyzji, mierzenia się z ogromną ilością informacji, które docierają
do nas codziennie, ale także ciągła konieczność ich przetwarzania – to wszystko dla wielu osób jest trudne do udźwignięcia. Rynek pracy, życie w ogóle, zmusza nas do zbornego, zadaniowego, nastawionego na rozwój mocnych stron funkcjonowania.
Część z nas przestaje sobie z tym radzić. Co gorsza, zazwyczaj
nie rozumiemy, co się z nami dzieje, co czujemy, bo nie jest
to klasyczne zmęczenie, depresja czy stany lękowe. Trudno też
takim osobom w gabinecie psychoterapeutycznym pomóc.
Skąd to się bierze?
Wysoka wrażliwość to jedna z najlepiej przebadanych cech
temperamentu. Już w latach 90. ubiegłego wieku prof. Elaine
Aron, w oparciu o badania neuropsychologiczne, stworzyła
koncepcję wysokiej wrażliwości, która jest charakterystyczna dla aż 30 procent populacji. Aron stwierdziła, że ponadprzeciętna wrażliwość nie jest tożsama z przemęczeniem czy
spadkiem nastroju, lecz jest to określony sposób przyjmowania i przetwarzania bodźców.

Rodzimy się z nią?
To cecha biologiczna, która rozwija się w sprzyjających okolicznościach. Nadmiar obowiązków, stres, praca, w której
ma miejsce mobbing, dom, w którym dochodzi do przemocy to tylko niektóre warunki, które mogą wpłynąć na eskalację wysokiej wrażliwości, stan trudny do zniesienia.
Co ważne, jeśli stale jesteśmy przebodźcowani, żyjemy
w pędzie, pod presją zadań i oczekiwań, nie zastanawiamy
się nawet, czy tak trzeba, czy tak musi być. Czujemy, co prawda, że to nas męczy, możemy mieć kłopoty z opanowaniem
stresu, możemy czuć niechęć do spotkań zawodowych czy
towarzyskich, możemy doświadczać złości i frustracji, przemęczenia i potrzeby izolacji, ale nadal nie uświadamiać sobie,
z czego to wynika. Sama w sobie wysoka wrażliwość nie jest
cechą wymagającą terapii, jednak gdy zaczyna powodować,
że życie staje się trudne do wytrzymania, warto udać się
po pomoc.
Po czym poznać, że jest się osobą wysoko wrażliwą?
Są cztery główne komponenty tej cechy. Pierwszy to silne
wyczulenie na bodźce z otoczenia i związany z nim drugi
– uczucie przestymulowania. Część z nas intensywniej odbiera dźwięki, zapachy, kolory, smaki. Czasem są to doznania
tak wyraziste, że wytrącają nas z równowagi, uniemożliwiają normalne działanie. Trzeci komponent to wyjątkowa empatia, bardzo szczególna zdolność do wnikliwego dostrzegania emocji innych osób, wczuwania się w ich nastroje i stany
psychiczne. Czwarty komponent to uważność na niuanse
– dostrzeganie detali w wyglądzie, zachowaniu, zauważanie
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NASZ EKSPERT

Nie warto mówić partnerowi czy dzieciom „Jestem
wysoko wrażliwa”. Mówmy raczej: „Słuchaj, nie lubię
głośnej muzyki, czy moglibyśmy trochę ściszyć?”.
Jak na osoby z tak dużą wrażliwością reaguje otoczenie?
Często słyszę w gabinecie od swoich klientów, że bliscy ich nie rozumieją. Faktycznie, jeśli mamy wokół siebie osoby, które nie wsłuchują się
w nasze potrzeby, możemy usłyszeć komentarze typu: „Przesadzasz”,
„Jesteś przewrażliwiona”, „Czepiasz się” albo „Nie reaguj tak gwałtownie,
nie unoś się”. Takie komunikaty sugerują nam, że mamy problem, bo jesteśmy przesadnie uczuciowi, łatwo wpadamy w egzaltację.
Myślę natomiast, że jeśli wiemy już, że jesteśmy osobami wysoko wrażliwymi, nie warto mówić partnerowi czy dzieciom „Jestem wysoko wrażliwa”, bo jak każda etykieta także i ta może zadziałać na naszą niekorzyść.
Nie chcemy przecież, żeby ta jedna cecha temperamentu nas definiowała, określała. Mówmy więc raczej: „Słuchaj, nie lubię głośnej muzyki, czy
moglibyśmy trochę ściszyć?” albo „Czasem potrzebuję pobyć w samotności. To nie znaczy, że cię nie lubię, po prostu tak mam”. Takie komunikaty będą bardziej zrozumiałe i szybciej przyniosą skutek.
Jest pani autorką pierwszej na polskim rynku, bestsellerowej książki o wysokiej wrażliwości.
Rzeczywiście, dostałam i nadal dostaję bardzo dużo
wiadomości po ukazaniu się książki i to pokazuje, jak
wielu z nas ma potrzebę zrozumienia siebie i bliskich.
W mailach czytelnicy piszą, że wreszcie przestali czuć
się gorsi albo jak wariaci. Odczuli ulgę, przestali się
obarczać winą za to, że odbierają świat inaczej, intensywniej. Uwolnili się od ciężaru, jakim była opinia
innych. Bardzo się cieszę, że mogłam pomóc. ◆
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UWAGA NA TERMINY
Pamiętaj, że jeśli przekroczysz termin rocznego rozliczenia
z US, przepadnie ci szansa przekazania pieniędzy
na wybrany cel.
• Jeśli rozliczasz się ryczałtem – masz czas do 28 lutego
2022 r. Jeżeli natomiast zeznanie podatkowe wymaga
korekty lub jeśli zapomnisz wskazać OPP, której chcesz pomóc,
musisz to zrobić do końca marca.
• Pozostali podatnicy – muszą złożyć deklarację do 2 maja
2022 r., zaś termin na korektę kwoty podatku albo celu
przekazania 1 procenta upływa 2 czerwca 2022 r.
dzić (po numerze KRS, NIP, nazwie, miejscowości), czy dana OPP ma uprawnienia do otrzymywania 1 procenta podatku.

W ubiegłym roku 15,3 mln podatników, rozliczając się
za 2020 rok, przekazało 1 procent podatku,
na rzecz organizacji pożytku publicznego.

1 PRO CEN T

może

dużo

gruncie rzeczy właśnie dzięki rozliczaniu przez
podatników jednej setnej należnego za poprzedzający rok podatku wiele organizacji w ogóle
może realizować swoje cele statutowe. Leczenie
i rehabilitacja ciężko chorych dzieci, opieka nad osobami
starszymi czy hospicyjna, działalność religijna, na rzecz
zwierząt czy ekologii – to tylko wybrane obszary, które można wspierać. W każdym większym lub mniejszym mieście,
powiecie czy gminie znajdzie się choć jedna organizacja,
która wymaga wsparcia finansowego, by móc spełniać swoją
misję. Niekiedy bardzo cenną.
Co ważne, możliwość przekazania 1 procenta od należnego za dany rok podatku na wybrany szczytny cel masz
niezależnie od tego, czy rozliczasz się według skali podatkowej, podatkiem liniowym, czy też ryczałtem. Urząd skarbowy dostaje mniej, a ty masz szansę pomóc komuś, kto
naprawdę tego potrzebuje.

KOMU MOŻESZ PRZEKAZAĆ PROCENT?

Beneficjentami 1 procenta podatku mogą być organizacje,
których listę znajdziesz na stronie internetowej Narodowe-

OPP mogą zachęcać do przekazywania na ich rzecz jednej setnej podatku.
Czynią to poprzez reklamy, w tym kampanie w mediach społecznościowych.
Dlatego im bliżej terminu rozliczeń z urzędem skarbowym, tym więcej komunikatów promujących konkretne organizacje. Na pewno i tobie wpadnie w oko
jakaś wartościowa inicjatywa. Ale dobrze jest też rozejrzeć się wokół, popytać znajomych i wesprzeć tę, która jest najbliższa twojemu sercu.

JAK TO ZROBIĆ?

1 procent przekazujesz na rzecz tylko jednej OPP. Chyba że składasz więcej
niż jedną deklarację podatkową (np. PIT-37 i PIT-36L), wówczas możesz w każdej z nich wytypować inny podmiot, który chcesz wesprzeć. Pole, w które wpisujesz dane wybranej przez siebie organizacji, znajduje się na końcu formularza. Uważnie wpisz numer KRS, bo pomyłka może spowodować, że pieniądze
przepadną lub wesprą inną organizację, niż zamierzałaś.

go Instytutu Wolności (www.niw.gov.pl). Lista jest aktualizowana co miesiąc, a usuwane są z niej te organizacje, które ogłosiły upadłość lub zakończyły działalność, zostały
wykreślone z KRS lub straciły status pożytku publicznego.

Najwięcej pieniędzy wpłynęło z izb skarbowych
w Warszawie (220 787 636,94 – 22,70 proc. całej
kwoty), Katowicach (113 497 867,10 – 11,67 proc.)
i Poznaniu (94 233 007,66 – 9,69 proc.)

972,7 mln zł – tyle łącznie otrzymały
OPP w ubiegłym roku. Jedna osoba
przekazała średnio 63 zł.
Taki status nowa organizacja musi uzyskać nie później niż
do końca listopada roku, za który podatnicy przekazują
1 procent podatku. Organizacje już istniejące też mają swoje zobowiązania – warunkiem umieszczenia ich na aktualnym dla danego roku wykazie jest dostarczenie odpowiednim urzędom sprawozdań finansowych i dotyczących
charakteru prowadzonej działalności. Dzięki wyszukiwarce znajdującej się na www.niw.gov.pl możesz szybko spraw-
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Z pewnością masz
wokół siebie osoby
lub fundacje, które
potrzebują wsparcia
lub robią dużo dobrego
w różnych dziedzinach.
Przekazanie im
1 procenta swoich
dochodów to tylko
z pozoru niewiele.

1%

Źródło: Ministerstwo Finansów
Jeśli wspierasz np. fundację, której podopiecznym jest znajoma osoba,
poza KRS fundacji wpisz też cel szczegółowy. Zazwyczaj każdy beneficjent
organizacji pożytku publicznego ma przypisany swój indywidualny numer
do rozliczeń. Ten właśnie numer, wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby, której chcesz pomóc, wpisujesz w pole „Cel szczegółowy”. ◆
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MIASTO WYDARZEŃ
Tak określają siebie same Katowice.
Kwitnie tu biznes eventowy, targowy,
życie kulturalne i gospodarcze.

ARCHIKATEDRA CHRYSTUSA KRÓLA

Mierzy 100 na 50 metrów. Mozaikę w kaplicy ufundował
na początku lat 80. XX wieku kard. Joseph Ratzinger
– późniejszy papież Benedykt XVI.

Guido, zlokalizowana w Zabrzu, pozwala z bliska przyjrzeć
się podziemiom, skąd jeszcze w początkach XX wieku wydobywano węgiel kamienny.
Klimat kopalniany doskonale oddaje również katowicka
dzielnica Nikiszowiec – Pomnik Historii. Dzięki górniczemu osiedlu i Kopalni Węgla Kamiennego Wieczorek można poczuć i zobaczyć, jak wyglądało w tym miejscu życie
blisko sto lat temu. Nieco inna atmosfera panuje w – również pobudowanej z myślą o pracownikach kopalni Staszic
– dzielnicy Giszowiec. Zamiast charakterystycznych ceglanych kamienic można tu podziwiać domki robotnicze w stylu górnośląskiej chaty wiejskiej. Na terenie kompleksu znaj- →

Katowicach
Z wizytą w…

i wydobyciem węgla? Tymczasem Katowice,
Kojarzą ci się z zanieczyszczonym powietrzem
owszem, są prawdziwą kopalnią, ale… atrakcji i miejsc wartych zobaczenia. Zachęcamy
do tego, by zaplanować sobie kilka dni na ich zwiedzanie.
/ TEKST Ewelina Jabłońska

M

R

iasto jest centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii, szczyci się największym w Polsce
centrum wystawienniczo-targowym, ale jest także miejscem licznych wydarzeń kulturalnych
(m.in. Śląski Festiwal Jazzowy, Rawa Blues Festiwal, Tauron Nowa Muzyka czy Międzynarodowy Festiwal
Teatrów A PART). Chcący spędzić tu trochę czasu, będą mieli
okazję nie tylko odwiedzić muzea, pospacerować po parkach,
ale także zrelaksować się – np. w Hotelu Monopol z nowoczesnym centrum spa i odnowy biologicznej.
Wbrew pokutującym stereotypom Katowice dbają też
o swój ekowizerunek. Jak chwalą się na swojej oficjalnej stro-

nie, jako pierwsze miasto w Polsce wprowadziły „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”. Blisko połowę powierzchni metropolii zajmują lasy, parki i skwery (w tym Las Murckowski
z pomnikami przyrody czy Dolina Trzech Stawów), w których można odetchnąć pełną piersią. Władze promują komunikację rowerową: jest tu 76 stacji, w których skorzystać można z ponad 600 rowerów.

KILKA WAŻNYCH MUZEÓW

Nie można nie odwiedzić Muzeum Śląskiego. Na terenie
dawnej kopalni KWK Katowice stworzono unikatowe w skali europejskiej miejsce, na którego poznanie przeznaczyć
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SPODEK
Dzięki niewielkiej powierzchni styku z ziemią ta najbardziej
charakterystyczna budowla Katowic jest odporna na wstrząsy
wywołane pracami w kopalniach.

trzeba nawet kilka godzin. Bogate zbiory sztuki śląskie,
współczesnej i dawnej, umieszczono na głębokości 14 metrów
pod ziemią. Warte zobaczenia są tu też Galeria śląskiej sztuki sakralnej, zbiory scenografii teatralnej i filmowej, a także wystawa „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni
dziejów”. Wszystko to w niezwykle spójnej kompilacji architektury przemysłowej i nowoczesnej.
Ponadto koniecznie warto zaplanować czas na wizytę
w Muzeum Historii Katowic z licznymi wystawami nawiązującymi do dziejów miasta i jego artystów. Wreszcie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności to obowiązkowy punkt
zwiedzania ze względu na fakt, że jest to Izba Pamięci Kopalni Wujek, oddająca hołd tragicznie zmarłym górnikom.

POCZUĆ SIĘ JAK GÓRNIK

Kto odwiedzi Katowice, koniecznie niech zrobi sobie wypad
do Tarnowskich Gór (sama w sobie ta miejscowość jest przyjemnym miejscem do odpoczynku) i znajdującej się na liście
UNESCO Zabytkowej Kopalni Srebra. To jedyne tego typu
miejsce dostępne dla zwiedzających. 40 m pod ziemią znajdują się przestrzenie kopalniane, można też z perspektywy
łodzi obejrzeć Sztolnię Czarnego Pstrąga. Z kolei Kopalnia
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NIKISZOWIEC
Dzielnica powstała na początku
XX wieku. W tutejszym
muzeum etnograficznym
znajdują się repliki górniczych
wnętrz.

M UZEUM ŚLĄSKIE
To niezwykłe połączenie
historycznych brył
z nowoczesną architekturą
kryje wiele ciekawych wystaw.

dują się m.in. karczma, cukiernia, stara poczta, kościoły,
wieża ciśnień, szkoła czy willa dyrektora.

SZLAKIEM NIE TYLKO SAKRALNYM

Wielbiciele artefaktów i sztuki, nie tylko użytkowej, powinni zajrzeć także do Galerii Szyb Wilson i Fabryki Porcelany
Bogucice. Melomani nie mogą nie zwiedzić siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia – z okazałą
salą koncertową mogącą się poszczycić doskonałą
akustyką.
Natomiast miłośnicy architektury sakralnej z pewnością
nie pominą Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach,
ale także Bazyliki św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Panewnikach czy Kościoła Mariackiego. Pozostałością po katowickiej gminie żydowskiej jest
z kolei zlokalizowany u zbiegu ulic Kozielskiej i Nad Osiekiem cmentarz z ponad 1400 macewami, w tym okazałymi
grobowcami rodzinnymi.

W ZIELONYM ZACISZU

PARK ŚLĄSKI
Na kilkuset hektarach zieleni znajduje się mnóstwo atrakcji
dla osób ceniących aktywny wypoczynek. Można też
z perspektywy kolejki linowej spojrzeć na kojącą zieleń.
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Poza wspomnianymi Doliną Trzech Stawów – miejscem spotkań katowiczan, ale i turystów, którzy odpoczywają tu w przerwie zwiedzania – oraz Lasem Murckowskim, warto pospacerować po Parku Śląskim. Kolej linowa, rosarium, planetarium,
wesołe miasteczko Legendia, Górnośląski Park Etnograficzny, Śląski Ogród Zoologiczny, ogrody: bylinowy, mozaikowy czy japoński to tylko wybrane atrakcje zlokalizowane
na 620 ha zieleni, na styku Katowic, Chorzowa i Siemianowic Śląskich. ◆

naszego ciała, wpływa na gospodarkę wapniowo-magnezową, co czyni ją kluczowym orężem w walce z chorobami układu krążenia. Wpływa na budowę
kości, chroni przed chorobami autoimmunologicznymi (jak cukrzyca typu 1.,
RZS, stwardnienie rozsiane, łuszczyca czy bielactwo) oraz niektórymi nowotworami, wspiera układ odpornościowy i gospodarkę hormonalną, reguluje
nastrój. Wykazuje się związek między niedoborem witaminy D a dolegliwościami ze strony układu moczowego związanymi z rozrostem prostaty. Witamina należy do rozpuszczalnych w tłuszczach, jest wrażliwa na światło.

Zwykle z początkiem wiosny borykamy się
z osłabieniem, spadkiem odporności i sił
witalnych. Organizm zmęczony zimowym
intensywnym trawieniem, potrzebuje
wzmocnienia, a niekiedy oczyszczenia.
Nie idźmy jednak w kierunku postów
czy rygorystycznych diet.

WITAMINY Z GRUPY B: B12, B9, B6

B12 – czyli kobalamina, przeciwdziała anemii, zapobiega chorobom mózgu,
udarom i demencji (u chorych na alzheimera występują jej niedobory), chroni (podobnie jak B9, B2 i B6) przed jaskrą i zwyrodnieniem plamki żółtej, a ponadto reguluje metabolizm białek, węglowodanów i tłuszczów. Stwierdza się zależność między niedoborami witaminy B12 i kwasu foliowego a pogorszeniem
funkcji poznawczych, osłabieniem pamięci, depresją. Witaminy B6 i B9, czyli kwas foliowy, korzystnie działają na układ sercowo-naczyniowy, przyswajanie żelaza i produkcję enzymów. Dodatkowo B9 redukuje ryzyko powstawania wad cewy nerwowej u płodu. Witaminy z tej grupy rozpuszczają się
w wodzie, niestety ulegają degradacji wskutek obróbki termicznej.

/ TEKST Anna Bogusz


bomba

WITAMINOWA

WITAMINA A

Retinol i jego pochodne to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, świetnie wspierający układ odpornościowy. Ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, przeciwzapalne
i antynowotworowe. Korzystnie wpływa na wzrok: chroni
rogówkę i siatkówkę, przeciwdziała tzw. kurzej ślepocie, zaćmie,
zwyrodnieniu plamki żółtej. Stymuluje produkcję czerwonych
krwinek, odpowiada za kondycję skóry, włosów i paznokci.
Prekursorami witaminy A są karotenoidy (likopen, beta-karoten, luteina, kryptoksantyna i zeaksantyna). Kiedy zjemy produkt je zawierający (patrz tabela), w przewodzie pokarmowym
zostaną one przekształcone w retinal, a potem w retinol. Jest
to witamina rozpuszczalna w tłuszczach.

WITAMINA C

Czyli kwas L-askorbinowy to kolejny silny przeciwutleniacz.
Ma działanie przeciwzakrzepowe, chroni przed udarem, pomaga regulować ciśnienie, ułatwia wchłanianie wapnia, magnezu i żelaza, a także produkcję czerwonych krwinek, wpływa
na kondycję kości. Poprawia stan wątroby i metabolizm glukozy. Wspiera mechanizmy obronne dróg oddechowych, łagodzi objawy grypowe. Silnie chroni przed wirusami (stosuje się

Odgrywa kluczową rolę w procesach krzepnięcia, reguluje gospodarkę wapnia, przez co przeciwdziała niekorzystnym zmianom w naczyniach i tętnicach. Ma też wpływ na gęstość kości (w suplementach znajdziemy ją w towarzystwie wapnia i witaminy D3). K rozpuszcza się w tłuszczach, jest wrażliwa
na światło i utlenianie. ◆

WITAMINY

jej dożylne podanie w ciężkich przebiegach COVID-19) i ma
działanie przeciwzapalne. Witamina C uczestniczy w wytwarzaniu kolagenu, co przekłada się na młody wygląd skóry, ale
i kondycję oczu (chroni przed zaćmą). Rozpuszcza się w wodzie
i jest wrażliwa na światło, temperaturę (gotowanie powoduje do 50 proc. jej straty), a nawet… krojenie.

WITAMINA E

Trzeci silny antyoksydant. We krwi i tkankach występuje pod
postacią alfa-tokoferolu. Hamuje procesy oksydacyjne w wielu narządach, w tym w wątrobie i oczach (chroni siatkówkę).
Przeciwdziała skutkom procesów starzenia, stymuluje zachodzące w organizmie procesy naprawcze, w tym gojenie się ran,
wykazuje działanie fotoprotekcyjne (zapobiega np. powstawaniu przebarwień). Wpływa na układy rozrodczy (m.in. pracę jajników, a u mężczyzn – produkcję nasienia), odpornościowy i metabolizm. Jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach,
dlatego w suplementach podawana jest w otoczeniu oleju.
Wrażliwa na światło. Nieco mniej na temperaturę.

WITAMINA D

Ostatnio dużo się mówi o zależności między jej niedoborem
a sposobem radzenia sobie przez organizm z infekcją koronawirusa. Przede wszystkim jednak ta słoneczna witamina,
której receptory znajdują się w niemal wszystkich narządach
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Z

amiast tego postarajmy się łagodnie wejść w wiosnę,
wprowadzając do menu produkty bogate w witaminy
. To związki konieczne do tego, by metabolizm przebiegał prawidłowo. Przeciwdziałają zmianom zapalnym, procesom nowotworowym, wpływają na kondycję wielu
organów, a przy tym w większości muszą być dostarczane
z jedzeniem. Weźmy to sobie do serca. Dieta może być bowiem
doskonałą formą profilaktyki wielu chorób cywilizacyjnych.

WITAMINA K

ŹRÓDŁA W ŻYWNOŚCI

Witamina A

Tran rybi, ryby (tuńczyk, śledź, sardynki), mleko i jego
przetwory, jajka, wątróbka, marchew, dynia, jarmuż,
sałata, szpinak, zielony groszek, warzywa liściaste,
koperek, pomidory, boćwina, brzoskwinia, mango

Witamina E

Oleje roślinne (rzepakowy, sojowy, lniany), szprotki,
jaja, kasza gryczana, kasza jęczmienna, kiełki pszenicy,
orzechy, brukselka, kapusta

Witamina D

Tran rybi, ryby, wątróbka, jajka, masło roślinne

Witamina C

Truskawki, czarna porzeczka, owoce cytrusowe,
papryka, brukselka, szpinak, pomidory, kapusta
kiszona, cytryna, grejpfrut, pomarańcza, kalafior

Witamina K

Jarmuż, wątroba, jajka, olej sojowy, awokado, szpinak,
sałata

Witamina B1

Produkty zbożowe (płatki owsiane, płatki jęczmienne,
płatki jaglane, pieczywo pełnoziarniste) pestki
słonecznika, kasza gryczana, mięso, groch, soja, fasola

Witamina B2

Drożdże, płatki owsiane, mleko i przetwory mleczne,
przetwory zbożowe, ryby, marchewka, szpinak

Witamina B6

Soja, drożdże, mięso, mąka pełnoziarnista, ziemniaki,
marchewka, kapusta, awokado, szpinak, banany

Witamina
B12

Wątroba wołowa, wątroba wieprzowa, nerki, kurczak,
cielęcina, jajka, ryby (pstrąg, łosoś, makrela, śledź,
dorsz), pestki słonecznika

Kwas foliowy

Wątroba wołowa, kiełki pszenicy, otręby pszenne, szpinak, kalafior, brukselka, zielone warzywa liściaste, jajka

Źródło: Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej
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3. JESZCZE WIĘCEJ RYB

Jako główne źródło cennych kwasów omega-3 tłuste ryby morskie i owoce
morza są niezmiennie polecane przez dietetyków wszystkim – bez względu
na wiek, miejsce zamieszkania, porę roku. Poza dobrymi tłuszczami ryby
to bogactwo witamin A, E i D, pełnowartościowego białka, a także selenu
i żelaza. W niektórych publikacjach dietę opartą na owocach morza (z uwzględnieniem glonów i wodorostów) określa się mianem niebieskiej i jest to jeden
z popularniejszych trendów w odżywianiu na najbliższe miesiące. Niewątpliwym mankamentem tego jadłospisu są wciąż dość wysokie ceny ryb, ale
i to się na szczęście zmienia.

4. POKARM DLA MÓZGU…

Sytuacja zmusiła nas do uważniejszego przyjrzenia się kondycji psychicznej
– naszej i naszych bliskich. Stres to jeden z głównych zabójców neuronów,
a zarazem wyzwalacz zmian neurodegeneracyjnych, prowadzących m.in.
do demencji. Sam wirus SARS-Cov-2 nie pozostaje bez wpływu na ośrodkowy układ nerwowy (czego dowodem jest chociażby osławiona mgła covidowa). Nie dziwi więc, że chcemy zatroszczyć się o pamięć, koncentrację, samopoczucie i… szukamy wsparcia w diecie. Pożądanymi składnikami są witaminy
z grupy B (o ich źródłach w żywności więcej piszemy na s. 48-49), magnez,
węglowodany złożone, białko (niekoniecznie z mięsa). W tym kontekście
ponownie polecają się ryby, pełnoziarniste pieczywo i makarony, warzywa
i owoce, orzechy oraz tłuszcze pochodzenia roślinnego.

Dieta ma poprawiać nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne.
A do tego wspierać ruchy proekologiczne i planetę. W 2022 roku
odżywiamy się jeszcze bardziej świadomie.

Fokus

5. …I ODPORNOŚCI

/ TEKST Anna Bogusz

By wzmocnić układ immunologiczny, nie tylko w walce z groźnym wirusem, szukamy żywności bogatej w antyoksydanty, witaminy, substancje bioaktywne. Naturalnym źródłom tych cennych składników odżywczych poświęcamy naszą nową rubrykę Żywność, która leczy. Warto już teraz wprowadzić
do codziennego menu produkty, które wykazują właściwości przeciwzapalne. Należą do nich m.in. kiszonki (stosowane już przez nasze babcie nie tylko zimą, lecz także na tzw. przednówku), owoce jagodowe, przyprawy o udowodnionym działaniu przeciwwirusow ym, przeciwbakteryjnym
i przeciwgrzybicznym (cynamon, imbir, kurkuma, goździki), orzechy i nasiona, a także zioła i źródła witaminy C (nie tylko cytrusy). ◆

NA ZDROWIE

1. DIETA PLANETARNA

Pod tym pojęciem rozumiemy jadłospis komponowany z myślą
o tym, w jaki sposób produkowana jest żywność, którą kupujemy – czy produkcja ta nie wiąże się z nadmiernym zużyciem wody, wytwarzaniem zbyt dużej ilości odpadów, a także zwiększoną emisją dwutlenku węgla. W praktyce oznacza
to mniejsze spożycie mięsa i nabiału, za to większe warzyw,
owoców, orzechów, strączków, a także produktów pełnoziar-

nistych. Im mniej przetworzona żywność, tym lepsza, optymalnie jeśli pochodzi z upraw i hodowli ekologicznych (niewiążących się m.in. ze stosowaniem nawozów sztucznych,
uwzględniająca dobrostan zwierząt, wspierająca produkcję
lokalną, nie na skalę przemysłową).

UMAMI, A NAWET KOKUMI

2. FLEKSITARIANIZM

Czyli elastyczny wegetarianizm to próba ograniczenia spożycia mięsa, lecz bez całkowitej jego eliminacji. Już taka
zmiana w odżywianiu może dać bardzo wiele – i nam, i środowisku naturalnemu. Można zdecydować się tylko na drób
i tylko okazjonalnie, można czasem pozwolić sobie na czerwone mięso, ale nie dwa-trzy razy w tygodniu, lecz znacznie rzadziej. Jak najbardziej dopuszczalne jest jedzenie ryb.
Niezależnie od tego, czy decydujemy się na tę dietę ze względów zdrowotnych (mięso nam nie służy albo po prostu chcemy zadziałać profilaktycznie, by ustrzec się chorób cywilizacyjnych, jak miażdżyca, choroby krążenia, niektóre
nowotwory, otyłość, mające u podłoża nadmierną podaż
białka zwierzęcego), czy ideologicznych, warto podjąć wyzwanie. Z pewnością podziękuje nam za to również planeta.
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hoć pandemia zdominowała nasze życie, nie zahamowała jednak obecnych od kilku lat tendencji
w myśleniu o stylu życia, jaki powinniśmy wszyscy
prowadzić, by funkcjonować zdrowo, długo i bez
szkody dla środowiska naturalnego. Na tej kanwie popularność zyskały takie ruchy jak wegetarianizm, weganizm,
wspieranie lokalnych producentów żywności czy sięganie
po produkty sezonowe. Wszystkie te trendy nie tracą na sile,
dołączają też do nich kolejne, uzupełniające je, choć niezmiennie kierujące uwagę konsumentów na sprawy ważne
– zarówno z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego, jak
i potrzeb Ziemi.

Trzeci rok pandemii to czas, gdy
dobry nastrój jest jeszcze bardziej
w cenie. Wprost mówimy o tym,
że chcemy, a wręcz musimy
o siebie zadbać. Jedzenie w tym
pomaga, stąd w kulinariach
powrót do potraw tradycyjnych,
w tym m.in. domowej włoskiej
kuchni, babcinych przepisów, dań
nieskomplikowanych w przyrządzeniu. Dużo mówi się o regularnym dostarczaniu sobie umami,
a więc tzw. piątego (poza słodkim, słonym, kwaśnym i ostrym)
smaku, którego źródłem jest kwas
glutaminowy. Sporo zawierają

go m.in. buliony, owoce morza,
orzechy czy przecier pomidorowy.
Poza umami popularność zyskuje kokumi, czyli szósty smak,
a raczej zbiór różnych substancji
(m.in. allin), które smak wzmacniają, choć same… są bez smaku.
Podobno znaleźć je można m.in.
w czosnku, serach czy sosie sojowym. Badacze analizują wciąż,
jak działa kokumi, w każdym razie
wszystko wskazuje na to, że jest
to świetny zamiennik soli, cukru
i innych wyrazistych przypraw,
których używamy, by podkreślić
charakter dań.
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J
NASTRÓ
KWIATY CUKINII W TEMPURZE
/2 PORCJE/
• 8 kwiatów cukinii • 100 g sera ricotta • 2 zmiażdżone
ząbki czosnku • po 1/2 garści bazylii, natki i koperku
• sól i pieprz • 1/2 szklanki mąki pszennej • 1/2 szklanki
wody (najlepiej gazowanej) • kilka łyżek oleju • sok z cytryny
Ostrożnie przepłucz kwiaty i usuń pręciki, pozostawiając
ogonki. Osusz na ręczniku papierowym. Z sera, czosnku
i posiekanej zieleniny zrób pastę, dopraw do smaku.
Delikatnie wypełnij kwiaty cukinii farszem. Z mąki
i wody zrób rzadkie ciasto. Otocz kwiaty powstałą masą
i kładź na rozgrzany olej. Smaż chwilę, aż będą lekko
zrumienione. Odsącz na ręczniku papierowym z nadmiaru
tłuszczu. Przed podaniem skrop cytryną.

Po zimie organizm domaga się
wsparcia i dobrego traktowania.
Jedzenie może być sposobem
na poprawę odporności,
ale także nastroju. Smaczne,
zdrowe i apetycznie wyglądające
potrawy sprawiają, że od razu
czujemy się lepiej.



SŁONECZNA GRZANKA Z ZIELONYMI SZPARAGAMI /2 PORCJE/
• 2 kromki pełnoziarnistego pieczywa
• 2 jajka • 1/2 dojrzałego awokado
• 6 zielonych szparagów • garść zielonego groszku
• garść ulubionej zieleniny, np. kiełków
• kilka kropli soku z cytryny
• łyżka oliwy • cukier, sól i pieprz

Pieczywo posmaruj oliwą, ułóż na blaszce
wyłożonej papierem do pieczenia i wstaw
na kwadrans do piekarnika nagrzanego
do 150 st. C. W tym czasie zrób szybką
pastę z awokado: wydrążony miąższ z 1/2
owocu zmieszaj w kilkoma kroplami soku
z cytryny, solą i pieprzem. Zblanszuj szparagi
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– wystarczy wrzucić je na 2-3 minuty na lekko
osoloną i posłodzoną wodę. Na patelnię
beztłuszczową wbij dwa jajka. Smaż tylko
do ścięcia się białka. Na podpieczone kromki
wyłóż pastę z awokado, a następnie szparagi
i jajko. Posyp zieleniną. Dopraw szczyptą
soli i pieprzu do smaku.
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CHRUPIĄCA
SAŁATKA Z TRUSKAWKAMI
• duża garść ulubionej sałaty (np. roszponki)
• garść natki pietruszki • kilka truskawek
• 100 g sera ricotta lub koziego • kilka rzodkiewek
• garść orzechów nerkowca
• kilka plasterków czerwonej cebuli
Winegret:
3 łyżki oliwy • łyżka soku z cytryny
• sól i pieprz
Na talerz wyłóż opłukaną i osuszoną sałatę
oraz posiekaną natkę. Dodaj pokrojone
w plasterki rzodkiewki i cebulę, przekrojone
na pół truskawki i garść orzechów. Pokrusz
ser. Zmieszaj składniki winegretu
i polej nim sałatkę.

ODMŁADZAJĄCE
ZIELONE SMOOTHIE
• jabłko • 2 łodygi selera naciowego • 3 różyczki
brokułu • garść liści mięty • kiwi • sok z limonki
• łyżka miodu • łyżka nasion chia

FOTO: ADOBE STOCK (4)

Jabłko umyj i wydrąż gniazda nasienne
(nie obieraj ze skórki). Kiwi wydrąż łyżeczką.
Łodygi selera przepłucz i obierz z włókien.
Brokuł i miętę opłucz, osusz. Wyciśnij
sok z limonki. W kielichu blendera umieść
wszystkie składniki, krótko zmiksuj.
Pij od razu.
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ku lt u ra / do oglądania, czytania i słuchania

k r z y ż ów k a



ZAPRASZAMY DO ZABAWY Z KRZYŻÓWKĄ. POD DIAGRAMEM PODANE SĄ OKREŚLENIA.

Gdzie jest miłość, tam jest życie …
…mówił Mahatma Gandhi. O tym, jak inspirujące są jego słowa, przekonują nasze kulturalne
premiery. Na kinomanów czekają opowieści o trudnych wyborach w imię uczucia. O sile
miłości mówią teksty piosenek, które znalazły się na płytach znanych polskich wokalistek.
Natomiast z bogatej oferty wydawnictw książkowych polecamy beletryzowaną biografię Ireny
Sendlerowej oraz opowieść o samotnych i potrzebujących miłości mieszkańcach Tokio.
KINO

Cyrano
Druga połowa XVII wieku. Cyrano (Peter Dinklage) służy
w kompanii i kocha się w urodziwej Roxanne (Haley Bennett),
przyjaciółce z czasów dziecięcych. Choć potrafiłby wyznać jej
miłość za pomocą tysiąca pięknych słów, wie, że ze względu
na swój wygląd nie ma szans na jej względy. Utwierdza się w tym
przekonaniu, gdy w Roxanne zakochuje się przybyły do kompanii
Christian (Kelvin Harrison Jr.), żołnierz obdarzony przez naturę
piękną twarzą i posturą.

WYTĘŻ UMYSŁ I BAW SIĘ DOBRZE!
KSIĄŻKI

Lea Kampe – Anioł z Warszawy
Warszawa, 1940 r. Naziści tworzą getto
w okupowanej stolicy. Irena Sendlerowa
dzięki wsparciu przyjaciół wyprowadza
żydowskie dziecko na aryjską stronę
– najpierw jedno, potem drugie, trzecie…
Ocali ich ponad 2,5 tysiąca. Wie, że ryzykuje,
ale każdego dnia wraca do getta, bo za jego
murami pozostał Adam, miłość jej życia.
Wydawnictwo Znak Literanova

Premiera: 18 lutego

Krime Story. Love Story
Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana
w książce rapera Marcina „Kali” Gutkowskiego. Przyjaciele
Krime (Cezary Łukaszewicz) i Wajcha (Michał Koterski)
dostają propozycję nie do odrzucenia – zarobienia
naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni
nielegalny „skok”, który ustawi ich na całe życie. Sytuacja
komplikuje się, kiedy Krime zakocha się w córce człowieka,
na którego otrzymał zlecenie. Musi wybrać, co jest dla niego
najcenniejsze i najważniejsze w życiu.
Premiera: 18 lutego

Szczęścia chodzą parami
Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka
samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski),
wziętym terapeucie par. Nie wie, że przystojny i zabawny
mężczyzna sprowadza na swoje wybranki pecha. W jej
życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń. Bruno nie
zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego
życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek.

Nick Bradley – Kot w Tokio
Opowieść o utracie, samotności, nadziei. Kim
jest tajemniczy kot błądzący ulicami tętniącej
życiem metropolii? Czy to duch miasta, który
łączy ze sobą ludzi? Dzięki niemu przecięły się
ścieżki artysty tatuatora, którego tajemnicza
dziewczyna prosi o odtworzenie na plecach
mapy Tokio; bezdomnego, samotnie
mieszkającego w opuszczonym hotelu;
przepracowanego taksówkarza, który nie
może się pogodzić z przedwczesną śmiercią
żony, i uzależnionego od gier komputerowych
mężczyzny, marzącego o prawdziwej miłości…
Wydawnictwo Znak

Premiera: 11 marca
KONCERT

MUZYKA

Czeski bard zaśpiewa w pięciu polskich miastach

Ewa Bem, Matt Dusk – Fly Me to the Moon

Jaromir Nohavica ma licznych fanów w Polsce. Podczas
jego koncertów wielotysięczne widownie zapełniają
się do ostatniego miejsca. Pieśniarz, który porusza się
między folkiem a folklorem, w swoich utworach opowiada
o życiu i śmierci, o miłości, cierpieniu, rozterkach i obawach
współczesnego człowieka, o pięknie otaczającego nas świata.
Swoje koncerty w Polsce prowadzi po polsku.
Toruń – 30 marca; Gdańsk – 31 marca; Warszawa – 1 kwietnia;
Kraków – 2 kwietnia; Katowice – 3 kwietnia

Pierwsza dama polskiego jazzu i popularny
kanadyjski wokalista połączyli siły. Zaśpiewali
jeden z najpiękniejszych i najbardziej znanych
standardów jazzowych, który wcześniej
wykonywali tacy artyści jak Frank Sinatra
i Diana Krall. „Współpraca z Ewą była
niesamowita i wiem, że usłyszycie naszą pasję
do muzyki, którą kochamy” – mówi Matt Dusk.

POZIOMO:

PIONOWO:

4) brak sił fizycznych, osłabienie 9) bóle w okolicy lędźwiowo-krzyżowej,
postrzał 10) wrodzona nieprawidłowość skór y, ciemna plamka
11) przecinana podczas otwarcia np. szpitala 12) żarłoczność, chorobliwe
zwiększenie apetytu, tzw. wilczy głód 13) chirurgiczne badanie zwłok
14) bada chorego i stawia diagnozę 16) muł naniesiony przez rzekę
17) między nowiem a pełnią 20) warzywo na leczo 22) niedobór
czerwonych ciałek krwi 25) grządka pełna kwiatków 26) dyskryminacja
rasowa 28) część serca jak spiżarnia 29) potrawa jak kłopotliwa sytuacja
30) miedzy jamą ustną a przełykiem 31) ślepe lub grube w jamie brzusznej
32) zmineralizowana powłoka zęba 33) katar nosa lub żołądka

1) serialowe probostwo 2) chwilowa utrata przytomności, zasłabnięcie
3) papierek do badania odczynu 4) pierwsze młode warzywo w sezonie
5) na wonną herbatkę 6) kościec głowy u kręgowców 7) choroba
wywołana podwyższeniem ciśnienia śródgałkowego 8) drzwiowy judasz
15) buty dla Lewandowskiego, Krychowiaka 18) jednostka miary mocy
szkieł korekcyjnych 19) duży ptak oceaniczny 20) dowód zapłaty ze
sklepowej kasy 21) nawóz z odpadów roślinnych 23) rybka akwariowa
ze świecącym paskiem 24) ciarki w ścierpniętej nodze 25) ślepa …,
wyrostek robaczkowy 27) bijący organ człowieka

WYDAWCA

ul. Lotników 1

DRUK
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AKCEPTACJA
CZY REZYGNACJA?

T

Kiedy byłam mała, mama codziennie budziła mnie słowami:
„Ładny dzionek dzisiaj mamy” i od razu stawał się ładny. Nawet gdy
za oknem było szaro, a drzewa uginały się od wiatru. Wystarczyło
odwzajemnić jej uśmiech, a słowa miały moc sprawczą.

en mały rytuał pozwolił mi uwierzyć, że jeśli naprawdę
czegoś chcę, to będę w stanie to osiągnąć. Pokazał, że oprócz
własnej pracy bardzo ważne jest podejście do otaczającego nas świata. Po pewnym czasie magia słów przestała
działać, bo słowa zderzyły się z rzeczywistością. Będąc dzieckiem,
marzymy o dorosłym życiu – przymierzamy ubrania rodziców,
bawimy się w dom czy pocztę (chyba dzieci już tak nie robią…).
Kiedy w końcu idziemy do pracy i między domowymi obowiązkami próbujemy jeszcze zrobić coś dla siebie, zastanawiamy się:
czy to naprawdę to, czego tak bardzo pragnęliśmy?
Jak to się dzieje, że przestajemy w pewnym momencie patrzeć
na świat z dziecięcą radością i zaufaniem? Zaczynamy się porównywać, patrzymy, jak wyglądają koleżanki, jakich mają rodziców, jakie domy. Żyjemy w czasach, w których bardzo trudno
jest lubić samego siebie. W erze Internetu i mediów społecz-

nościowych każdy ocenia każdego. Wszyscy są wystawieni
na krytykę. Zaczyna się niewinnie – najczęściej od żartu czy
opinii – nawet nieznajomego. Po pewnym czasie wypomniana cecha nabiera dużo większych rozmiarów i zaczynamy wierzyć, że determinuje naszą osobowość.
Praktycznie każda kobieta, patrząc na swoje zdjęcie z młodości, powie: „Wiesz… A ja wtedy myślałam że jestem gruba/za
chuda/brzydka/nieatrakcyjna”. I zastanawiam się, czy był taki
moment w moim życiu, że naprawdę byłam zadowolona ze swojego wyglądu? A co jeśli to nigdy nie nastąpi?
Zawsze w szafie czekają jakieś „ulubione spodnie, do których
schudnę”, z czasem sterta robi się coraz większa, a ubrania wychodzą z mody. Ostatnio stwierdziłam, że nie chcę być na siebie zła,
że nie wyglądam tak, jak powinnam. Najwyższy czas z pewnymi rzeczami się pogodzić. Zaakceptować, że w sklepie nie szukam spodni w rozmiarze 38, że 44 też jest w porządku (w końcu
„jego imię to 40 i 4”). To tylko liczby. Ważne, żeby dobrze dobrać
fason, żeby nic nie uciskało i żeby czuć się dobrze. Stare dżinsy
z kupki „na pewno schudnę” oddać lub wyrzucić. Oczywiście
nadal uważam, że największym life hackiem są legginsy albo
spodnie z gumką w pasie, które rosną i kurczą się razem z nami!
Jednak należy pamiętać, że akceptacja to nie rezygnacja, a otwieranie się na nowe możliwości. I tu pojawia się termin ciałopozytywność, tak popularny w ostatnim czasie. To nie promocja
lenistwa czy zaniedbania, lecz zrozumienia i tolerancji. Warto
uścisnąć rękę swoim kompleksom i przyjąć, że pewnych rzeczy
nie możemy zmienić – jeśli rzeczywiście tak jest.
Pamiętajmy, że często nasz wygląd nie zależy jedynie od nawyków żywieniowych czy od tego, ile ćwiczymy. Jeśli starasz się,
jesz zdrowo, a wyglądasz gorzej niż zagryzające czipsami czekoladę koleżanki, to warto poszukać przyczyny gdzieś indziej.
Owszem, czasem wytłumaczenie „taka twoja uroda” jest prawdziwe. Czasem jednak warto pójść do endokrynologa, psychologa czy dietetyka klinicznego i poprosić o pomoc. Bo może
jest lekarstwo na twoją frustrację. ◆
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