
N
U

M
E

R
 0

1/2
0

2
1 (1) 

Czym dla Ciebie jest 
#THEWOMANPOWER? 

#THEWOMANPOWER



03 Cześć!
Tu Adka

04 #THEWOMANPOWER
Jesteś ważna, bo jesteś

12 #DBAJ O NIĄ
Aga Szuścik o cytologii 

20 #URODA 
Kosmetyczy top grudnia

08 #MODA
Kinga Piotrowska o stylu 

25 #SEKS 
Joanna Niedziela o komunikacji

31 #INSPIRACJA 
Poznaj właścicielkę marki Ovium

34 #PODRÓŻE 
Karka Pisarka o workation 

38 #SPOŁECZNOŚĆ
#TheWomanPower to my! 

42 #KOBIECE MARKI
Stworzone przez kobiety dla kobiet 

46 #KLUB KSIĄŻKI 
Tytuły na długie zimowe wieczory 



 
Nazywam się Adrianna Kasprzak, chociaż częściej przedstawiam się Adka. Tworzę

markę Naturalne Atelier i projekt #TheWomanPower. Pobrałaś e-magazyn, który jest
częścią tego projektu. Za co Ci bardzo dziękuję! Stworzenie przestrzeni od kobiet dla

kobiet, jest jedną z misji mojej działalności. Kiedy w mojej głowie rodził się pomysł
magazynu - nie sądziłam, że będzie to tak piękna podróż; pełna rozmów, inspiracji 

i motywacji do działania. Nie ma nic bardziej energetycznego jak działanie, tworzenie 
i wspieranie kobiet. Mam nadzieję, że tę energię, ten POWER poczujesz czytając

przygotowane dla Ciebie artykuły i wywiady. 
 

W naszym magazynie znajdziesz artykuły stworzone przez cudowne kobiety, które
łączą wartości i misja. Codziennie pracują i tworzą niesamowite rzeczy; podejmując

się edukacji, wspierając inne kobiety w rozwoju czy zmieniając podejście i
postrzeganie wielu tematów.

 
Kiedy w 2019 roku miała premierę nasza marka kosmetyków, nie śniło mi się, że

będziemy tworzyć tak piękną i wartościową społeczność. Byłam wtedy zupełnie inna;
kilka miesięcy wcześniej rzuciłam pracę dla korporacji i zakończyłam współpracę ze
znaną marką. Długo łączyłam prowadzenie rodzinnej działalności z pracą, w której

excel i deadline to była podstawa. Moment, w którym wszystko pękło, był początkiem
pracy nad marką Naturalne Atelier. Wtedy moim celem było po prostu tworzenie

produktów dla kobiet. Dobieranie cudownych kompozycji zapachowych, szukanie jak
najlepszych składników i dostarczanie relaksu. Szybko zrozumiałam, że nie chce być

marką, która nie ma duszy i misji. Jeszcze w tym samym roku powstała linia
#TheWomanPower, która miała pomóc wyrazić emocje, podkreślić kobiecą siłę i

sprawiać, że traktujemy się z uwagą i czułością. 
 

Dzisiaj w grudniu 2021 piszę wstęp do magazynu #TheWomanPower, realizujemy
kilka projektów i tworzymy społeczność, która wierzy, że to właśnie w nas, kobietach,
jest siła. Napis, hasztag, linia kosmetyków, trzy zapachy - taki był początek. To była

iskra, która zamieniła się w prawdziwy ogień. Zrozumiałam, że siła stała się moją
wartością. Jest moją motywacją, inspiracją i kierunkiem. Dzięki niej chce tworzyć. I to

dzięki niej masz okazję czytać wstęp do tego magazynu. 
 

Zapraszam Cię do naszego świata. Świata gdzie jesteś ważna, doceniana i
akceptowana. Świata tworzonego przez kobiety, dla Ciebie. Świata, który bez Ciebie

nie istnieje.
 

Ściskam! 
Adka

Cześć!
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Jesteś ważna, bo jesteś.

Ostatnio często rozmawiam z kobietami o poczuciu
własnej wartości. O tym, że nie potrafią stanąć
przed lustrem i powiedzieć: “Jestem ważna”. O
tym, że poczucie własnej wartości budują na
obowiązkach i codzienności, zapominając o sobie i
swoich potrzebach. Zmroziło mnie i rozbiło na
milion części, kiedy od jednej z kobiet, którą bardzo
podziwiam, usłyszałam “Jestem ważna, bo muszę
ugotować obiad i odebrać dzieci ze żłobka.” I to
dlatego, że po prostu żadna z nas nie powinna
budować poczucia własnej wartości przez pryzmat
domowych czy zawodowych obowiązków lub
drugiego człowieka. Nie musimy spełniać listy
oczekiwań, zasługiwać na odpoczynek czy stawiać
innych na pierwszym miejscu. Twoje potrzeby są
ważne. Twoje granice są ważne. Twoja strefa
komfortu jest ważna. TY JESTEŚ WAŻNA! 

#THEWOMANPOWER



Moment w którym powiedziałam
sobie dość. 

Przez lata wypełniałam pustkę
dodatkowymi obowiązkami, a brak
poczucia własnej wartości zaklejałam
faktem, że byłam wiecznie w pracy.
Kiedy mamy zajęty umysł, wokół nas
kręci się życie i do domu docieramy
tylko po to, by za 5 godzin wstać -
totalnie nie mamy przestrzeni na to, by
słuchać swoich potrzeb. Wszystko i
wszyscy są ważniejsi niż my. Dotarłam
do tego momentu, w którym nawet nie
potrafiłam odpoczywać. Mając wolne i
tak pracowałam, bo okazywało się, że
nie wiem co lubię robić ani co sprawia
mi przyjemność. Rekordową ilość razy
przekładałam urlop, bo start projektu
był ważniejszy, bo szef poprosił, bo
nigdy nie było dobrego momentu. Nie
dość, że zapomniałam o własnych
potrzebach to jeszcze przyzwyczaiłam
ludzi, że zawsze jestem. Na szczęście
różne sytuacje w życiu sprawiły, że
powiedziałam dość i to naprawdę w
sposób godny hasła “jeb**nąć wszystko
i wyjechać w Bieszczady”. I to był
początek mojej drogi. Drogi w której
uświadomiłam sobie, że kiedy nie
postawię siebie i swoich potrzeb na
pierwszym miejscu - to nikt inny tego
nie zrobi. Oczywiście nie ma mowy tutaj
o tym, że pstryknęłam palcami i gotowe,
ale gdy patrzę z perspektywy czasu
wiem, że było warto. 

Ściągnij z siebie warstwy
oczekiwań

Nikt, ale to naprawdę nikt, nie ma
prawa Ci mówić jak masz żyć. I
oczywiście brzmi to jak banał z filmu o
zbuntowanej nastolatce, ale zaufaj mi,
taka jest prawda. Wiecznie
wpuszczamy do siebie oczekiwania
innych, porównujemy się do nich i
skupiamy na zadowoleniu wszystkich
dookoła, zamiast szukać swojego celu i
słuchać siebie. W efekcie czujemy, że
przegrywamy własne życie, bo jak
mamy się czuć kiedy  próbujemy
spełnić oczekiwania wszystkich, tylko
nie swoje? 

Zostałyśmy wychowane w kulturze
spełnienia oczekiwań, realizowania
określonych zadań i ról. Nie uczono nas
stawiania granic czy wyrażania
własnego zdania. Nic dziwnego, że nie
potrafimy zdefiniować swoich potrzeb
czy zadbać o swój komfort. Kiedy nagle
postanawiamy iść inną drogą
otoczenie funduje  nam
bombardowanie oczekiwaniami,
wymieszane z dociekliwymi pytaniami i
złośliwymi żartami. Wszystko
oczywiście w duchu troski o Ciebie. 
Jednak to nie troska, a brak
zrozumienia tego, że realizujesz  swoje
potrzeby i pragnienia. Ostatnio
usłyszałam piękny cytat “Nie mów mi,
że niebo jest granicą, skoro są ślady
stóp na księżycu” i te słowa
uświadomiły mi, że zawsze będziemy
spotykać na swojej drodze ludzi, dla
których to właśnie niebo będzie
granicą, kiedy my celujemy w księżyc.
Natomiast to, że będziemy ich
spotykać, nie powinno nam stawać na
drodze do tego księżyca. 
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Nie musisz udowadniać, że jesteś
ważna. 

Uwierz mi, że nie ma magicznej listy
rzeczy i zadań, które musisz wykonać,
aby osiągnąć poziom bycia ważną. Nie
musisz też nikomu udowadniać, że
jesteś ważna. Nikt inny nie zadba o
Ciebie tak, jak Ty to zrobisz. Zasługujesz
na miłość, przyjaźń, na piękne życie i na
to, by przeżyć je na swoich zasadach.
Kiedy dociera do Ciebie, że jesteś
ważna, bo jesteś, przestajesz się
porównywać z innymi, jesteś świadoma
co jest dla Ciebie wartościowe, nie boisz
się już krytyki, idziesz swoją drogą, a co
najważniejsze - opuszczasz tych,
którzy Ci już nie służą. 

Kiedyś jeden z moich partnerów chcąc
mi dokuczyć powiedział, że jestem tak
duża, że miał problem żeby mnie
pocałować. Te słowa wypowiedział
zaraz po tym jak skończyliśmy dyskusję
na temat tego, że nie mamy raczej
wspólnych perspektyw jako para... Miały
być odpowiedzią na moje argumenty
wypowiedziane  odnośnie naszej relacji.
Dawna ja dalej tkwiłaby w chorej relacji,
akceptując takie zachowanie. Tak wiele
rzeczy potrafimy przyjmować  w imię
tego, żeby spełnić czyjeś oczekiwania
lub po prostu nie być same. Świadoma
ja - po prostu wstałam, zabrałam rzeczy
i wyszłam - jednocześnie kończąc
znajomość. To właśnie jest
odpowiedzialność za to, komu
pozwalasz być w swoim życiu. Nie
zostajesz w relacjach, które zabierają Ci
energię i podcinają skrzydła tylko
dlatego, że „wypada”.
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Jesteś ważna, bo jesteś. 

Zacznij świadomie budować SIEBIE i
swoje granice. 
Komuniku,j jeśli ktoś je przekracza i nie
buduj poczucia własnej wartości w
oparciu o zdanie innych ludzi. W każdym
momencie swojego życia spotkasz ludzi,
którym coś nie będzie się w Tobie
podobać. Za gruba, za chuda, za wysoka,
za niska, za przebojowa, za elegancka,
za sztywna, za młoda, za stara, za dużo
mówi, za dużo ryzykuje. ZAWSZE będzie
ktoś dla kogo będziesz za jakaś. I zawsze
znajdzie się ktoś, kto ma odmienną rolę,
w stosunku do tego, kim jesteś teraz
. 
Kieruj się wartościami, które
wyznajesz. Wybieraj co jest Twoim
priorytetem i którą drogą chcesz iść. 
Mamy jedno życie i to od nas zależy jak
je przeżyjemy. Wiesz, że najczęściej
ludzie na starość narzekają, że nie poszli
za głosem serca i nie zrealizowali swoich
marzeń? Otwórz się na własnei
marzenia. Nie bój się zaryzykować, tylko
dlatego, że nikt z Twojego otoczenia
tego nie robi. Niech nikt nie przysłania Ci
Twojego księżyca. 

Wpuść do swojego życia życzliwość i
miłość do samej siebie. 
Ile my potrafimy znaleźć w sobie rzeczy,
które nam się nie podobają, ile razy
zapominamy o swoich potrzebach...
Pomyśl sobie, że jeśli nie pokochasz
siebie, tego jaka jesteś, swoich wartości,
a nawet niedoskonałości - to jak inni
mają Cię kochać? Często chowamy
swoje potrzeby w głąb siebie i
krytykujemy się, zapominając o tym, że
osoba z którą spędzamy najwięcej czasu
to my same. 

Wpuść do swojego życia miłość, ale
taką do samej siebie. Stań przed
lustrem i wymień rzeczy, za które się
lubisz, które powodują, że czujesz się
dobrze. Powiedz “Kocham siebie.
Jestem ważna”. 

Nie sabotuj swoich działań, nie
krytykuj się, nie wstydź się swoich
marzeń i nie miej poczucia winy z
powodu swoich wyborów.

Nawet jeśli zdarzy Ci się popełnić błąd,
to co z tego? Nie starczyłoby kamieni
gdyby wszyscy Ci, którzy popełnili
błąd, zaczęli nimi rzucać. Być może w
połowie drogi, którą wybrałaś,
stwierdzisz, że nie jest ona dla Ciebie.
Zrobisz krok do tyłu, zdobędziesz
doświadczenie, zbudujesz świadomość
tego, czego potrzebujesz. To, że
podjęłaś jakąś decyzję, nie oznacza, że
jest ona wieczna. Nawet tatuaże
można już usunąć :) - podobno boli, ale
jest możliwe! 

Czasem odpuść i odpocznij. 
Świat się nie zawali kiedy wybierzesz
relaks - weźmiesz kąpiel, wypijesz wino
z przyjaciółką czy po prostu zrobisz
coś na co zawsze miałaś ochotę. Przez
lata pracy z kobietami wysłuchałam
miliona wymówek o tym jak nie
możemy znaleźć 10 minut na
pielęgnację czy 30 minut na kąpiel. Ile
jest takich sytuacji gdzie nie mamy
czasu się spotkać z przyjaciółką - bo
wszystko jest ważniejsze. Nie musisz
zasługiwać na odpoczynek czy czas z
bliskimi. Mam do Ciebie prośbę - zrób
codziennie coś przyjemnego dla siebie.

 Pamiętaj! Jesteś ważna! 
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#MODA
Co to jest styl 
i jak znaleźć swój?

Francuski artysta Jean Cocteau styl
określił prostym sposobem
powiedzenia rzeczy skomplikowanych.
Ciężko nie zgodzić się z faktem, że
wyrażanie się poprzez ubranie jest
widocznym komunikatem wysłanym
przez Nas do otoczenia – ale czy
rzeczywiście jest to takie łatwe? Czy
każdy potrafi odpowiednio
zaakcentować swoją osobowość,
podkreślić tożsamość za pomocą
outfitu? I ostatecznie można się
zastanowić czy jest to rzecz
potrzebna?



Żeby móc zacząć myśleć i rozmawiać o
własnym stylu – warto zajrzeć w głąb
siebie. Odpowiedzieć sobie na kilka
zasadniczych pytań takich jak : kim
jesteśmy dla otoczenia a kim być
chcemy – jak chcemy być
postrzegani? Czy nasz strój może nam
sprzyjać lub przeszkadzać w danej
sytuacji prywatnej lub zawodowej? I
przede wszystkim – czy to, co mamy
na sobie powoduje, że czujemy
spójność i wierność sobie. Pamiętaj, że
budując swoją garderobę, wybierając
poszczególne looki sam/a sobie jesteś
sterem, żeglarzem, okrętem – sam/a
masz prawo i możliwość się
zdefiniować. Dopiero taki sposób
spojrzenia, perspektywa zabawy modą
i stylem, powoduje, że możemy
uzyskać pożądany efekt. Warto
zastanowić się nad swoim
wyróżnikiem i przekuć go na atut, bez
względu na to, czy będzie to wzrost,
wada wzroku, znamię, oryginalna
fryzura czy np. stały element
garderoby lub ciekawe akcesorium jak
kapelusz, mucha, charakterystyczne
oprawki okularów, tatuaże czy
elementy biżuterejne. Kilka osób
publicznych, które zrobiły użytek w ten
sposób i wzmocniły rozpoznawalność
to m.in. Jurek Owsiak, Kuba
Wojewódzki i ich oprawki okularów,
mucha Janusza Korwin – Mikkego,
zawsze czerwone usta Jadwigi
Staniszkis, warkocz Julii Tymoszenko,
fryzura Magdy Gessler czy koszulka z
batmanem Pawła Tkaczyka. 

Pamiętaj, że styl nie oznacza
nienagannego wyglądu każdego dnia.
Niedbała nonszalacja,
niedopowiedziane a czasem
“niedomknięte stylizacje” mogą być
bardziej stylowe niż przygotowane pod
linijkę zestawy.

Nazywam to czynnikiem Kate Moss –
niewymuszone łączenia, mix styli
czerpiących z różnych subkultur czy
też poszczególnych dekad w modzie.
Często żeby nabrać tego luzu,
poczuć ten modowy vibe potrzeba
przeformułować swoje myślenie na
temat stylu. Nie koncentrować się na
mankamentach sylwetki (które
często są jedynie niepotrzebnym
uwierającym jak za małe buty
kompleksem), a skupić się na tym co
w Nas piękne, autentyczne i
wyróżniające Nas spośród innych
osób. Nie porównujmy się do innych,
nie próbujmy nikogo naśladować –
inspirujmy się ale róbmy to po
swojemu. 

Modowa inspiracja od naszej Stylistki.  
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Modowa inspiracja od naszej Stylistki.  

Najchętniej powyrzucałabym te
wszystkie krzywe zwierciadła, 
w których nadal za często
przeglądaja się kobiety, które
spotykam na swojej drodze. Wciąż
wiele z nich ma duży problem z
mówieniem o swoich mocnych
stronach. Często jest to pokłosie
wychowania i uległość oczekiwaniom
społecznym – zmagania z
niepewnością, niską samooceną,
brakiem wiary we własne siły czy
akceptacji własnego ciała. 

Tymczasem my naprawdę nie musimy niczego
udowadniać - jesteśmy ważne, piękne,
tworzymy, kochamy, dzięki nam świat jest
piękniejszy. 
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Pedagog z wykształcenia, stylistka osobista, doradca ds.
wizerunku, była wykładowczyni przedmiotów z zakresu stylizacji
ubioru, aktywnie działająca od 2012 roku. Od 2019 roku
właścicielka marki Kinga Piotrowska Stylist oraz stylistka Atrium
Copernicus  w Toruniu. Prywatnie pasjonatka historii mody oraz
wzorów i barw -  zarówno w życiu jak i na ubraniach. Jej
przygoda z kreacją zaczęła się od wczesnych lat dziecięcych
kiedy to przebierała maskotki i projektowała suknie dla lalek
Barbie - godzinami szkicując przed telewizorem zainspirowane
pokazami  mody elementy garderoby. W wolnym czasie fanka
sztuki, kina, kawy, ceramiki oraz jazdy rowerem. Empatia i
ciekawość człowieka to cechy, które ją charakteryzują.
Koleżanka od mody. 

Jako kobiety mamy ogromną moc i
im wcześniej sobie to uświadomimy,
tym bardziej jakościowe będzie
nasze życie. Pożegnajmy tego
wewnętrznego krytyka, który
zamiast dodawać skrzydeł – podcina
je każdego dnia. W jego miejsce
zaprośmy czułą, wspierająca i
doceniającą przyjaciółkę, która
również jest w Nas. Ubraniem
możemy wyciągnąć na pierwszy plan
to, KIM jesteśmy. Zatem każdy styl –
od romantycznego, przez sportowy,
casualowy po awangardowy i
ekstrawagancki będzie stylem
odpowiednim (dopóki dopóty
będziemy go czuć). Warto brać
garściami drobne radości dnia
codziennego takie jak dopasowany
zapach perfum, świeży makijaż, czy
nowa fryzura, bo nie tylko poprawiają
nastrój, ale dają też pozytywną
energię, która napędza nas do
działania. To samo dzieje się w
przypadku ubrań – miłe ciału,
oddychające tkaniny, ciekawe
fasony, wygodne i jednocześnie
nietuzinkowe formy mogą
spowodować zmianę w naszym
samopoczuciu.

Nie istnieje jeden, sztywny kanon
budowania wizerunku silnej kobiety i
to jest piękne. Każda z Nas może
śmiało wyrażać strojem co jej w
duszy gra komponując nietuzinkowe,
szalone, barwne lub stonowane i
minimalistyczne outfity. Rada, którą
chciałabym Cię pożegnać w tym
artykule brzmi: Nigdy nie zapominaj
zabrać swojej najpiękniejszej biżuterii
w postaci uśmiechu oraz nieś głowę
wysoko uniesioną a sylwetka zyska
więcej niż mogą jej zapewnić nawet
12 cm szpilki :) Manifestuj swoją
indywidualność, swoje poglądy i nie
zmieniaj się pod wpływem
krytycznych słów innych. Miej
odwagę decydowania o sobie i
stawiania sobie śmiałych celów i
wyzwań także tych modowych.
Kochaj siebie za to jaką jesteś i jaką
się stajesz. 

Kinga Piotrowska

www.kinga-piotrowska.com
@kinga_piotrowska_stylist
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#DBAJ O NIĄ
Badanie cytologiczne
„Dbaj o nią" pisze dla nas Aga Szuścik. 
To cykl pełnych porad artykułów na temat dbania o swoją
wulwę, swoją relację z ciałem i, po prostu, siebie.  



Z tego tekstu dowiesz się,
jak czytać wyniki cytologii,
kiedy i po co ją robić, a
także na czym polega to
badanie i kto je wynalazł.
Poznasz Grześka, który
uległ namowom ojca,
Marysię, która przez lata
codziennie miała robioną
cytologię,  prawdę o
powstawaniu raka szyjki
macicy i bardzo ważne
symbole.

 Przede wszystkim jednak powinnam przedstawić Ci się ja, autorka.
Nazywam się Aga Szuścik i jestem edukatorką i działaczką społeczną.
Poprzez słowa i obrazy uczę o ginekologii i onkologii, a także głoszę własną
filozofię o nazwie „Życie po raku”. Piszę też blog o tym tytule, nagrywam
podkasty „Przygody ginekologiczne”, prężnie działam na Instagramie,
realizuję autorskie projekty i kampanie, jestem wykładowczynią. 

Od teraz będę regularnie pisała teksty dla Ciebie, Złotko, tu, w Magazynie
#TheWomanPower. Daj mi szansę i przeczytaj pierwszy artykuł z cyklu „Dbaj
o nią” (i o siebie, i o swoją wulwę!) – o cytologii. Wiem o tym badaniu wiele –
współpracuję z ginekologami i ginekolożkami, a sama trzy lata temu
odebrałam bardzo zły wynik badania cytologicznego. Przeszłam przez
leczenie raka szyjki macicy i jego przerzutów. Jestem więc syrenką.
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Pochwa i macica: strefa
transformacji i ambicje komórek

Zacznę od metafory kosmetycznej – to
ukłon w stronę Adki, założycielki
Naturalnego Atelier. Wyobraź sobie, że
na twarz nakładasz serum, zawierające
składnik, którego absolutnie nie wolno
łączyć z tym, co ma w sobie Twój krem
na szyję i dekolt. Mamy ambaras – linia
żuchwy to w takiej sytuacji cienki lód,
po którym stąpa pielęgnacja. Powinno
być OK, ale może wydarzyć się
niespodziewany klops – przypadkowy
ruch dłoni połączy serum i krem na buzi,
która zareaguje podrażnieniem, a może
i poważniejszymi dolegliwościami.
Możesz używać kremu rano, a serum
wieczorem. Sprawa jednak nie zawsze
jest taka prosta – zajrzyjmy w głąb
ciała. Od wewnątrz pochwa i macica
wyściełane są innymi rodzajami
nabłonka. Granica tych różnych
powierzchni przebiega w szyjce macicy.
Obszar ten nazywa się strefą
transformacji – tam, gdzie stykają się
dwa typy nabłonków, licznie powstają
nowe komórki, a tam, gdzie licznie
powstają nowe komórki, coś może pójść
nie tak – prawdopodobieństwo
pojawienia się wadliwej komórki jest
wysokie. Rak szyjki macicy rozwija się z
takiej właśnie wadliwej, a dokładniej
dysplastycznej komórki. Nie dzieje się to
z dnia na dzień. Najpierw dysplastyczna
komórka dzieli się na kolejne, tworząc
całą drużynę. Wciąż jednak nie ma
mowy o raku. Niestety z czasem
dysplazja postępuje i komórki robią się
coraz wstrętniejsze, w końcu stając się
nowotworem złośliwym. Ambicją
komórek rakowych jest dotrzeć do
innych części organizmu, który jest
bezradny wobec wzrostu nowotworu.
Jak widzisz, proces rozwoju raka jest
kilkuetapowy i rozłożony w czasie.

Najczęściej potrzeba też dodatkowych
okoliczności, takich jak wirus HPV,
niezdrowy tryb życia i tak dalej. Nie
jest to jednak regułą – znamy przecież
okazy zdrowia, które zachorowały oraz
przypadki dokładnie odwrotne. W
idealnym świecie wszyscy ludzie
byliby zaszczepieni przeciw HPV –
wtedy rak szyjki macicy występowałby
ekstremalnie rzadko. Niestety nie
żyjemy w idealnym świecie. Wciąż
jednak mamy zaskakująco skuteczny
sposób na uniknięcie raka szyjki
macicy. To badanie cytologiczne,
którego zadaniem jest wyłapanie
wadliwych komórek na jak
najwcześniejszym etapie dysplazji i
zapobiegnięcie dalszemu rozwojowi
problemu.
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Grzesiek i Marysia: presja rodziców
i cytologia dzień w dzień

Gdyby diagnozowanie wszystkich
nowotworów było tak proste jak
wykrywanie raka szyjki macicy,
bylibyśmy bliżej tego idealnego świata.
Zamiast narzekać i marudzić, lepiej
jednak upewnić się, że masz aktualne
badania profilaktyczne i poznać historię
Grześka. Pozwoliłam sobie na
spolszczenie – Grześ to tak naprawdę
Georgios. Rodowity Grek pasjonował się
literaturą, muzyką, filozofią i językami
obcymi. Tata Grześka widział jego
przyszłość jednak zupełnie inaczej –
chciał, by syn został lekarzem, jak on.
Usilne namowy przyniosły rezultat –
młody humanista poszedł na studia
medyczne, ukończył je i zaczął pracę
przy boku ojca. Mam wobec tej sytuacji
mieszane uczucia. Z jednej strony, nie
znoszę projektowania na dzieciach
własnych celów i gardzę usilnym
wywieraniem presji kroczenia rodzinną
ścieżką. Być może zostawiony w
spokoju miłośnik nauk
humanistycznych zapoczątkowałby
nową epokę literacką, zmienił bieg
rozwoju muzyki, albo po prostu żył
sobie spokojniej? Z drugiej strony,
gdyby Grześ nie posłuchał taty, nie
wynalazłby badania cytologicznego
(choć wtedy za twórcę metody uznano
by pewnie rumuńskiego lekarza, który w
tym samym czasie dokonywał
podobnych odkryć). Poza tym, Grzegorz
naprawdę polubił medycynę, a emocje
towarzyszące obserwacji komórek pod
mikroskopem opisywał jako bardzo
ekscytujące. Odkrycia Georgiosa miały
miejsce prawie wiek temu, a nazwisko
Greka brzmiało Papanicolau – oto
wyjaśnienie nazwy skali PAP oraz
anglojęzycznego odpowiednika badania
cytologicznego – Pap smear. 

Czy historia badania cytologicznego to
opowieść tylko o mężczyznach?
Absolutnie nie! Wspomnijmy na koniec o
Andromachi, po wyjeździe do Stanów
zwanej Mary, czyli Maryśką. Założę się,
że ze wszystkich kobiet na świecie
Marysia miała robioną cytologię
najwięcej razy w życiu. Jako
współpracownica i żona Grzesia,
Marysia zaczynała każdy dzień w
laboratorium od wskoczenia na kozetkę.
Tam z szyjki macicy Andromachi
pobierano wymaz do badań
realizowanych tego dnia. Grzesiek i
Marysia byli bezdzietni z wyboru – jako
główny powód tej decyzji wskazywali
chęć całkowitego skupienia się na pracy
w laboratorium. Państwo Papanicolaou
pchnęli świat w stronę ideału. Po
śmierci męża Mary nie ustała w
związanych z cytologią pracach
naukowych. 

Państwo Papanicolaou podczas pracy.  



Wziernik i szczoteczka: przygotowanie i przebieg badania

Co dokładnie odkrył zdolny Grek?
Georgios Papanicolau udowodnił, że
pobrane z pochwowej części szyjki
macicy komórki można zbadać pod
mikroskopem i stwierdzić, czy wśród
nich są te wadliwe. Jak dokładnie
wygląda takie badanie dziś, w drugiej
dekadzie XXI wieku? Omówmy to z
perspektywy pacjenckiej, szczegółowo,
od początku. Bacząc na tempo, w
którym działają komórki, najrozsądniej
jest robić cytologię raz w roku, na
przykład tuż po urodzinach, z
początkiem wakacji lub w czasie
Europejskiego Tygodnia Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy – wtedy można
nawet załapać się na badanie za darmo,
w ramach jakiejś akcji. Cytologia jest
refundowana, ale niestety nie co roku.
Samo badanie kosztuje kilkadziesiąt
złotych. Zacznij robić cytologię po
dwudziestym pierwszym roku życia lub
trzech latach od pierwszego
współżycia, jeśli wypada to wcześniej.

Wizyta ginekologiczna z pobraniem
rozmazu nie powinna mieć miejsca w
trakcie miesiączki. Dwie doby przed
badaniem powstrzymaj się od
dopochwowego przyjmowania leków
oraz seksu z penetracją pochwy, także
przy pomocy akcesoriów erotycznych.
Samo badanie odbywa się na fotelu
ginekologicznym. Lekarka bądź lekarz
wprowadza do pochwy jednorazowy,
plastikowy wziernik, a przez niego –
specjalną szczoteczkę. Zwróć uwagę
na tę szczoteczkę – jej grube włókna
powinny układać się w kształt domku.
Pobieranie rozmazu narzędziem
wyglądającym jak większa wersja
patyczka higienicznego jest
przestarzałe i mniej skuteczne.
Ginekolożka czy ginekolog sięga
szczoteczką do pochwowej części
szyjki macicy (lub szczytu pochwy u
osób po histerektomii) i przejeżdża po
nabłonku, zbierając z niego komórki.
Czy to boli? Różnie: niektórych wcale,
innych tak, jeszcze inni odczuwają
rodzaj dyskomfortu. Całość trwa jednak
maksymalnie pół minutki, więc da się
wytrzymać. Po pobraniu wymazu
szczoteczka i wziernik są usuwane –
badanie cytologiczne dobiegło końca.
Twoje komórki dopiero jednak
wyruszają na wielką, laboratoryjną
przygodę.

16



Szybka i laboratorium: badanie
rozmazu i oczekiwanie na wyniki

Przy klasycznej cytologii rozmaz trafia
na prostokątną szybkę, gdzie
zabezpieczany jest specjalnym
psikadłem. Nowszy typ cytologii wiedzie
przez umieszczenie preparatu na
płynnym podłożu – dlatego mówimy o
cytologii płynnej. Która lepsza? Sprawa
jest dyskusyjna – płynna ma wiele zalet,
ale niewiele osób potrafi ją odpowiednio
przeprowadzić, ba, często pomija się
nawet konieczne, szczególne aspekty
przygotowania pacjentki czy pacjenta.
Niezależnie od wybranej metody, rozmaz
trafia do laboratorium. Tam oceniany jest
przez laboranta lub laborantkę. Wynik
badania wysyłany jest z powrotem do
placówki medycznej, a także, coraz
częściej, do systemu, do którego
samodzielnie możesz się zalogować.
Czas oczekiwania na wieści to
najczęściej około dziesięć dni. Pamiętaj,
że to, ile czekasz, nie ma nic wspólnego z
tym, co wyjdzie – to nie jest tak, że jeśli
czekasz już dwa tygodnie, to na pewno
coś jest nie tak i robią dodatkowe testy –
nie wierzmy takim mitom.

Jak interpretować wyniki? Przede
wszystkim, z ginekologiem lub
ginekolożką. To najodpowiedniejsze
osoby – potrafią przyrównać wynik do
historii pacjentki czy pacjenta, wyjaśnić,
zaordynować dalsze kroki. Często
dostaję na Instragramie prośby o pomoc
w interpretacji wyników – oczywiście
pomagam zrozumieć medyczne skróty i
terminy, ale zawsze odsyłam do
specjalisty lub specjalistki. Nic nie stoi
jednak na przeszkodzie, żeby nieco się w
tym rozeznać. Pomogę Ci.
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Pap i Bethesda: czytanie i interpretowanie wyników

Wyniki cytologii opisuje się w dwóch
skalach: Pap (stary, dobry Grześ
Papanicolau) lub Bethesda (nowy,
dokładniejszy system, którego nazwa
pochodzi od miejsca, w którym odbyła
się konferencja, na której go
zatwierdzono). Drabinka Pap to 5
stopni. Za prawidłowe uważa się
jedynkę i dwójkę. Stopień I to wynik
perfekcyjny – komórki są w świetnej
formie, a leukocyty – pojedyncze.
Dwójeczka to wciąż brak powodów do
jakichkolwiek zmartwień – leukocyty i
bakterie występują w niewielkiej, w
pełni kontrolowanej ilości. Sytuacja
zaczyna zmieniać się przy poziomie III.
Trójkę dzieli się na IIIA i IIIB. Opcja A to
wynik pośredni, czyli wieści
nienajlepsze, ale jeszcze nie złe. Przy
trójce typu A z Twoimi komórkami coś
się dzieje, o czym świadczą dość liczne
leukocyty, ale spokojnie, z pomocą
lekarza lub lekarki opanujesz to w
sprawny sposób. Jeśli masz IIIB,
wykryto komórki dysplastyczne, czyli,
jak wcześniej pisałam, te wadliwe.
Otrzymanie takich wieści jest trudne,
ale uważam, że warto mieć na uwadze,
że to prawdopodobnie ostatni moment
przed chorobą, więc, uf, udało się go
wyłapać. 

Najprawdopodobniej czeka Cię
konizacja, czyli prosty, szybki,
nieinwazyjny zabieg, po którym wrócisz
do pełnego zdrowia. Teraz uwaga!
Stopnie IV i V nie oznaczają tragedii,
masakry i śmierci. Czwórka to wykryte
komórki dysplastyczne i nowotworowe,
a piątka – liczne erytrocyty, leukocyty i
komórki nowotworowe, jednak warto
zachować spokój.

Cytologia nie daje 100% pewności,
potrzebna jest dalsza diagnostyka, a
poza tym, nawet jeśli to rak, świat się
nie kończy – ja miałam taki wynik
cytologii i trzy lata później piszę ten
tekst, na swojej najnowszej cytologii
widząc jedynkę. Nie porzucaj nadziei!

Skala Bethesda (TBS, czyli The
Bethesda System) wygląda nieco
inaczej. Oznaczenie I to wynik
prawidłowy – wszystko super, a II to
stan zapalno-odczynowy, czyli
sytuacja, którą najprawdopodobniej
ginekolog czy ginekolożka będzie
chcieć opanować lekami. Skróty
ASCUS i AGUS wieszczą atypowe
komórki o nieokreślonym znaczeniu, co
znaczy, że najpewniej nie ma żadnego
nowotworu, ale warto dokładniej to
sprawdzić (szczególnie jeśli widzisz
symbol ASC-H, który mówi, że nie
można wykluczyć HSIL, o którym piszę
dalej w tym akapicie). Kolejne do
omówienia mamy dwa wyniki, które
świadczą o zmianach atypowych, czyli
dysplazji (po naszemu wadliwości)
komórek. Przy LSIL istnieje pewne
ryzyko przyszłego przekształcenia się
komórek w nowotwór, więc trzeba
działać. Stopień złośliwości, czyli
intensywności procesu (zwróć uwagę,
że używamy słowa „złośliwy”, ale
jeszcze nie ma raka!) jest jednak niski. Z
kolei HSIL oznacza, że ryzyko jest
większe, bo stopień złośliwości wyższy,
ale to wciąż prawie na pewno nie jest
rak. W swoim wyniku masz przy tym
oznaczenie CIN? To proste: CIN I to
dysplazja małego stopnia, CIN II –
średniego, CIN III – wysokiego. O raku
przedinwazyjnym (stopnia 0, czyli in
situ) mówimy przy wyniku CIS. Rak
inwazyjny opisany jest wprost. 

18



Domyślam się, że po przeczytaniu
ostatnich dwóch akapitów,
delikatnie mówiąc, serce zabiło Ci
mocniej. Pamiętaj jednak proszę, że
95% wyników cytologii to dobre
wieści. Co więcej, wyniki
nieprawidłowe to nie wyroki, tylko
wskazania do dalszej diagnostyki i
leczenia. No i… życie jako syrenka
jest inne, ale na pewno nie gorsze.
Pamiętaj, by robić cytologię co
roku – skoro Marysia Papanicolaou
miała ją prawie codziennie i dała
radę, to i Tobie się uda! 

dr Aga Szuścik
Edukatorka ginekologiczna, onkologiczna, life-
balance'owa. Autorka bloga „Życie po raku” i filozofii o tej
samej nazwie. Prowadzi podkast „Przygody
ginekologiczne” oraz działalność edukacyjną na swojej
stronie i Instagramie. Pisze cykl „In-Ty-Mnie” dla Miasta
Kobiet. Specjalistka patient experience i medical art.
Jedna z „50 Śmiałych 2019” „Wysokich Obcasów”,
prelegentka TEDx. Doktora sztuk filmowych,
wykładowczyni ASP w Krakowie. Współzałożycielka
Akademii Siebie i agencji AIMedica. Jest syrenką.

www.agaszuscik.com
@agaszuscik
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#URODA
Naturalnie, że na święta! 

Ostatnio rozmawiałam z przyjaciółką i
odkryłyśmy, że bardziej od samych świąt lubimy
atmosferę, która panuje w grudniu. Światełka,
ubieranie choinki, pierniczki, szukanie prezentów
czy zimowe napitki. No bo co może być lepsze od
zimowej herbaty, albo grzańca. 

kosmetyczny wybór Adki
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Święta to idealny czas by sięgnąć po kosmetyki o aromatycznych
zapachach. Chętniej wybieramy korzenne czy ciasteczkowe nuty. Chcemy
by otuliły nasze ciało. Pamiętajmy jednak, że nie tylko zapach jest ważny
przy wyborze kosmetyku. Zimą nasza skóra jest narażona na negatywne
czynniki zewnętrzne; tj. niskie temperatury, wiatr czy opady. Jest też
bardziej podatna na przesuszenie, dlatego potrzebuje jeszcze więcej ochrony
i czułości. Przygotowałam listę produktów, które polecam dla Ciebie i jako
prezenty dla Twoich bliskich. 

Aromatyczna kąpiel
 

Kiedy termometr pokazuje słupki dużo poniżej
zera chętniej bierzemy ciepłe kąpiele (pamiętaj,
aby woda nie była za gorąca - maksymalnie  38-
39 stopni Celsjusza). Taki kąpielowy rytuał warto
wzbogacić kosmetykiem, takim jak kula czy puder
do kąpiel. Oba produkty  to mieszanina
naturalnych składników; sody, skrobi
ziemniaczanej, ekstraktu z jabłka Milli i trzech
olejów (ze słodkich migdałów, ryżowy i
słonecznikowy). Magia dzieje się gdy wrzucisz
kulę lub puder do wanny - składniki rozpuszczają
się, a relaksujące nuty zapachowe
zaczynają się uwalniać. Wyobraź
sobie, że leżysz i  odpoczywasz, a
składniki wygładzają i nawilżają
Twoją skórę. Stworzysz dzięki nim
prawdziwe SPA w zaciszu swojej
łazienki. Będą też doskonałym
prezentem dla osoby, która
potrzebuje czasu dla siebie i
relaksu. 

https://naturalneatelier.pl/kategoria-produktu/aromatyczna-kapiel/


Odkryj swój blask z musem GLOW

Niewątpliwym bestsellerem kończącego się roku jest
linia GLOW. Owocowo-kwiatowa kompozycja,
jednocześnie niezwykle sensualna i kobieca - zdobywa
serca naszych klientek. Skomponowana z całej feerii
przenikających się wzajemnie zapachów, tworzących
spójną, zniewalającą całość. Czujesz się dzięki niej
pewna siebie, zmysłowa i gotowa na podbój świata.
Uzupełnieniem tego zapachu są właściwości naszego
musu do ciała ze srebrem i koenzymem Q10. Mus do
ciała rozświetli Twoją skórę, nawilży ją i nada pięknego
blasku. Nie bez powodu koenzym Q10 nazywany jest
eliksirem młodości! Każda z nas zasługuje na
podkreślenie swojego blasku! 

Mus stworzy świetny duet z pudrem do kąpieli lub
olejkiem pod prysznic. Taki zestaw możesz uzupełnić o
świąteczne mydełko; różowego ciastka lub śnieżynkę. 

Zestaw Glow kupisz tu.

Piernikowa Pokusa

Przed świętami otrzymuję przynajmniej jedno zapytanie dziennie, czy
piernikowa pokusa będzie w kolekcji na święta. Odpowiedź brzmi: “Oczywiście,
że będzie!”. Nie wyobrażam sobie świąt bez tego aromatu, korzennych
świeżych pierników, miodu i pomarańczy, otulającego swoim ciepłem,
słodyczą i harmonią przypraw. Aż ma się ochotę ubrać świąteczne skarpety i
śpiewać LAST CHRISTMAS. Aromatyczny eliksir do ciała to kosmetyk, który nie

tylko sprawdzi się jako produkt
do pielęgnacji ciała, ale też
możesz stosować go na
końcówki włosów lub dodawać
do kąpieli. W tym zapachu
znajdziesz jeszcze kule i puder
do kąpieli oraz urocze mydełko w
kształcie ciastka. Zestaw z
piernikowych kosmetyków to
idealny prezent dla miłośniczki
świątecznych zapachów. 

Zestaw piernikowa pokusa
kupisz tutaj.
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https://naturalneatelier.pl/produkt/zestaw-glow/
https://naturalneatelier.pl/produkt/zestaw-swiateczny-4/


Tajemnica świątecznej aury 

W zeszłym roku nieśmiało wybrałam zapach czarnej orchidei do
świątecznej kuli, tak aby sprawdzić jak się przyjmie wśród
naszych klientek. Jest dość intrygujący i potrzeba chwili, żeby
odkryć jego moc. Nieśmiało zdobywał serca naszych Złotek i tak
od lutego walczy z GLOW o pierwsze miejsce wśród zapachów.
MISTERY to zapach, w którym wprost się zakochasz! Jest
intrygujący, niesamowicie zmysłowy i wyrafinowany. Skrywane
w nim akordy drzewa sandałowego, lotosu, jaśminu oraz paczuli
i kadzidła stanowią przepiękne tło dla najważniejszej nuty tej
kompozycji, królowej nocy – czarnej orchidei.

Nie mogłam przejść obojętnie i
nie polecić Ci tej linii produktów.
Zdecydowanie jest dobrym
wyborem dla kobiety, która lubi
niepowtarzalne, intrygujące i
dość charakterne zapachy. Dla
mnie to zapach dla kobiety, która
wie czego pragnie i kiedy
wchodzi do pomieszczenia to
wszyscy wiedzą, że jest -  
bo najpierw poczuli
niesamowite aromaty.
Warto zdecydować się na
eliksir do ciała, a jeśli nie
wiesz czy ten zapach jest
dla Ciebie to sięgnij po
kulę do kąpieli - teraz ze
świątecznym akcentem.
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Świąteczny zestaw Mistery 

https://naturalneatelier.pl/produkt/zestaw-swiateczny-mistery/


Magic Make-up GLOW dla każdej fanki
makijażu 

MAGIC MAKE-UP GLOW to nie tylko
podkład, a rewolucyjne połączenie
podkładu z właściwościami serum.

Wyobraź sobie ile razy stałaś przed
wyborem podkładu szukając w nim cech
doskonałych. Pragniemy aby podkład
nawilżał, miał odpowiednie krycie i nie
zapychał skóry. Zastanawiamy się nad
odpowiednim kolorem i martwimy, czy ten
wybrany nie zrobi nam na twarzy odciętej
maski. Wybieramy - matujący czy
rozświetlający... i nagle się okazuje, że w
naszej kosmetyczce powinno być kilka
podkładów. Na szczęście stworzyliśmy
MAGIC MAKE-UP GLOW – połączenie
podkładu z właściwościami serum do
twarzy. Nie tylko stworzysz z nim makijaż
w stylu “make-up no make-up”, ale odżywisz, ujędrnisz i nawilżysz skórę. Jego
receptura oparta jest na naturalnych składnikach, a w jego składzie nie znajdziesz
wody czy komedogennych substancji. Jest lekki, wydajny, nadaje skórze zdrowego
blasku i uroku jednocześnie pięknie ją matując. W tej małej buteleczce płynie
ogromna ilość magii i jedno jest pewne – zaskoczy Cię on już od pierwszego użycia!

Jeśli potrzebujesz porady, nie wiesz jakie
kosmetyki wybrać to zawsze możesz się do nas
odezwać! Chętnie doradzimy i podpowiemy, a

co najważniejsze - stworzymy wspólnie piękne
prezenty!
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MAGIC MAKE UP GLOW kupisz tu. 

https://naturalneatelier.pl/?s=magic+make+up+


#SEKS
Jak skutecznie komunikować
swoje potrzeby? 
na to pytanie odpowiada
seksuolożka, Joanna Niedziela 

Na pytanie „jak mieć dobry seks?” zawsze
odpowiadam bez wahania: „aby mieć dobry
seks, trzeba o nim rozmawiać”. Tyle i aż tyle.
Zapewne wiele z nas przekonało się jednak,
że rozmowa o seksie potrafi być nie lada
wyzwaniem. Często towarzyszą jej obawy i
wstyd - czy druga osoba nie poczuje się
zaatakowana, czy to normalne, że mam
właśnie takie potrzeby? A kiedy pojawiają się
różnice i odmienne od naszych prawdy
seksualne - jak sobie z tym poradzić, aby
móc pielęgnować relację i jednocześnie
pozostać sobą?



Co utrudnia nam podjęcie rozmowy?

Jedną z przeszkód w rozmowie o seksie mogą być przekonania, które
narosły wokół tego temu. Przecież „o seksie się nie rozmawia, seks się
uprawia” - powie niejedna osoba. Bardzo często w pracy
konsultacyjnej spotykam się także z przeświadczeniem, że osoba
partnerska powinna domyślić się, o co nam chodzi, czego
potrzebujemy. Kiedy myślimy w ten sposób, rozmowa o seksie może
prowadzić do pojawienia się trudnych emocji, a to - do jej unikania. 

Brak komunikacji w sferze seksualnej może jednak sprawić, że nasze
potrzeby pozostaną niezaspokojone, a problemy i obawy będą
zamiatane pod dywan. Z czasem sytuacja taka może prowadzić m.in.
do różnych problemów w sferze seksualnej (np. braku ochoty na seks)
czy pogorszenia relacji z osobą partnerską. Nie jest więc prawdą, że o
seksie się nie rozmawia, a druga osoba powinna czytać nam w
myślach. Dobry seks często zaczyna się właśnie od rozmowy. Dzięki
temu nie pozostawiamy miejsca na niedomówienia i domysły, które
mogą podsycać trudne emocje.
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Różnimy się - i to jest normalne

Moje doświadczenie w pracy z klientami
pokazuje, że źródłem wielu
nieporozumień w relacjach (jak i obaw
przed podjęciem rozmowy) nierzadko są
pojawiające się między partnerami
różnice - a mówiąc precyzyjniej to, jak
sobie z nimi radzimy. Te odmienności są
jednak czymś zupełnie naturalnym -
każdy z nas jest bowiem odrębna
jednostką. 

Zanim zaczniemy rozmawiać niezwykle
ważne jest zrozumienie, że różnice nie
sprawiają, że z naszą relacją jest coś nie
tak. Wymagają one jednak podjęcia
wysiłku, aby móc wypracować tak
zwaną normę partnerską (np. dotyczącą
częstotliwości seksu, podejmowanych
aktywności itd.). Możemy wyobrazić
sobie związek jako dwa koła (jednym
jesteśmy my, a drugim osoba
partnerska). Koła zachodzą na siebie
tylko w pewnym stopniu. Ten obszar to
właśnie nasza relacja - a więc sfera
wspólna, nad którą możemy pracować.
Poza tą sferą jest nasza niezależność,
różnice. Jak pisze Agnieszka Szeżyńska
w swojej książce Warsztaty intymności
dla par: 
„Nawet wtedy, gdy się nie zgadzacie,
wasze głębokie potrzeby pozostają
bowiem wspólne. Nie warto tracić z oczu
faktu, że wciąż jest między wami
wspólne <<tak>> – w szczególności gdy
odkrywacie, że wasze związkowe koła
nie nachodzą na siebie w jakimś
ważnym dla was aspekcie”. 
Autorka podkreśla także, że tym, co
może nam pomóc nie tracić z oczu
wspólnego „tak” jest właśnie
odpowiednia komunikacja. 

Jak więc rozmawiać?

Marshall B. Rosenberg jest twórcą
koncepcji porozumienia bez przemocy
(ang. nonviolent communication, w
skrócie NCV). NVC jest takim sposobem
komunikowania się (mówienia i
słuchania), który pomaga podtrzymywać
w sobie współczucie, a w konsekwencji
przezwyciężać i zapobiegać konfliktom.
„Ale przecież wypowiadane przeze mnie
słowa, nie mają nic wspólnego z
przemocą” - taka myśl może pojawić się,
kiedy czytamy o modelu NVC. Prawda
jest jednak taka, że często ranimy drugą
osobę tym, w jaki sposób posługujemy
się językiem (niekoniecznie celowo). 

Korzystając z modelu NVC możemy
podejść do komunikacji z większą
świadomością, a dzięki temu
wyeliminować automatyczne reakcje
(jak np. atak, obrona czy wycofywanie
się). Możemy wyróżnić jego cztery
elementy: spostrzeżenie, uczucia,
potrzeby, prośba. Jak to jednak wygląda
w praktyce? Chodzi przede wszystkim o
to, aby mówiąc w pierwszej kolejności
odwołać się do tego, co spostrzegliśmy,
następnie, co czujemy wobec tego, jakie
są nasze potrzeby, a na końcu
sformułować prośbę związaną z
konkretnymi zachowaniami. 

Na przykład:
Rzadko kochamy się ze sobą
(spostrzeżenie) i jest mi z tego powodu
przykro (uczucia), ponieważ ważne jest
dla mnie, aby być z Tobą blisko
(potrzeba). Czy możemy porozmawiać o
tym, czego każde z nas potrzebuje, aby
móc kochać się częściej (prośba)?
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Kiedy natomiast słuchamy drugiej osoby,
także odwołujemy się do modelu NVC.
Staramy się więc wyczuć, co ona
spostrzegła, jakie są jej uczucia, jakie
potrzeby się za nimi kryją, a następnie
zastanawiamy się, jak możemy spełnić
jej prośbę.

Ważne: Zwróćmy uwagę czy nasze
spostrzeżenie nie jest przypadkiem
oceną. Ocena może blokować
porozumienie oparte na współczuciu i
prowadzić do reakcji obronnej. Często
zdania podszyte oceną zaczynają się
m.in. od słów: zawsze, często, rzadko,
nigdy. Na przykład zdanie „Ty nigdy mnie
nie słuchasz!” jest oceną. Natomiast
zdanie „Kiedy ostatnio rozmawialiśmy,
robiłeś coś na telefonie” jest już
spostrzeżeniem. 

Przede wszystkim potrzeby

Na pierwszy rzut oka model NVC może
wydawać się skomplikowany, a wręcz
nierealistyczny do wprowadzenia w
życie. Autor przekonuje jednak, że
istotną modelu jest po prostu bycie
świadomym tych czterech elementów
wtedy, kiedy porozumiewamy się z
innymi ludźmi, a więc zauważanie, co
może kryć się za ich wypowiedziami, jak i
wyrażanie siebie w sposób, który nie
rani.

Agnieszka Szeżyńska w książce
Warsztaty intymności pisze, że
wyrażanie negatywnych osądów,
zamiast wyrażania swoich potrzeb, jest
najczęstszą niekonstruktywną strategią
komunikacji. Wyjaśnieniem, dlaczego
bywa wybierana, może być to, że
podczas osądu następuje przerzucenie
odpowiedzialności za własne potrzeby
na drugą osobę, a także zmniejszenie
ryzyka emocjonalnego obnażenia się.
Często blokuje on jednak możliwość
komunikacji, a to - faktycznego
zaspokojenia naszych potrzeb. Jak więc
komunikować swoje potrzeby w sposób
konstruktywny? Według autorki przekaz
taki składa się z dwóch elementów:
potrzeby i prośby. Szeżyńska pisze:

„Konstruktywnie wyrażona potrzeba to
taka, która dotyczy osoby mówiącej, nie
zawiera oceny i jest szczera (nie zawiera
elementów ironii czy manipulacji).
Konstruktywnie wyrażona prośba to
taka, która odnosi się do konkretnej
aktywności erotycznej i zawiera
propozycję konkretnego działania.”
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Zobaczmy to na przykładzie:

Głównym elementem naszego seksu jest penetracja. Mimo
że ją lubię, nie zawsze pozwala mi ona doświadczyć pełni
przyjemności. Czerpanie z seksu przyjemności jest dla mnie
ważne. Chciałabym, abyśmy wprowadzili do naszego seksu
także inne aktywności, jak np. stymulację różnych stref
erogennych (a w szczególności stymulację łechtaczki),
gadżety erotyczne czy seks oralny. Co o tym myślisz?
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Druga osoba nie ma obowiązku
zaspokoić naszych potrzeb

Może się jednak zdarzyć, że
zaproponowane przez nas aktywności,
które pomogą nam zaspokoić naszą
potrzebę, przekraczają granice osoby
partnerskiej. Co możemy zrobić w takiej
sytuacji? Możemy wspólnie zastanowić
się, czy istnieją inne sposoby na to, aby
ta potrzeba została zaspokojona. W
jednym z przykładów pojawiła się
potrzeba bliskości. Nierzadko się zdarza,
że to właśnie seks dla wielu osób jest
sposobem jej zaspokojenia. Problem
pojawia się jednak wtedy, kiedy druga
osoba ma mniejsze zapotrzebowanie na
częstotliwość seksu niż my (warto tu
podkreślić, że rozbieżności w poziomie
libido są czymś normalnym). W takiej
sytuacji pomocne może być
porozmawianiem o możliwości
zaspokojenia tej potrzeby na przykład
poprzez aktywności pozaseksualne.

Ważne: Potrzeba seksualna może być
zaspokojona na różne sposoby, a więc
poprzez różne aktywności. Na każdą
aktywność w seksie musimy za każdym
razem uzyskać świadomą i dobrowolną
zgodę drugiej osoby.

Dwa typy rozmów o seksie

Warto odpowiedzieć sobie także na
pytanie, kiedy jest najlepszy czas na
rozmowę o seksie. Wszystko zależy od
tego, o czym chcemy rozmawiać. Kiedy
chcemy mówić o naszych potrzebach,
uczuciach, preferencjach, fantazjach
seksualnych, obawach, trudnościach -
lepszym momentem może być rozmowa
w sytuacji pozaseksualnej. Podczas
samego seksu natomiast warto
rozmawiać o tym, co nam się podoba (w
danym momencie), gdzie i jak druga
osoba może nas dotknąć, aby sprawić
nam przyjemność, na co się zgadzamy, a
także być uważnym na informacje
zwrotne przekazywane przez osobę
partnerską (także te niewerbalne).

Naprawdę warto rozmawiać!

Rozmowa o seksie może pozwolić nam
poznać swoje wzajemne potrzeby, a
także znaleźć sposób na ich realizację,
który nie przekracza granic żadnej ze
stron. A to stworzyć relację, w której jest
przestrzeń zarówno na wspólne „tak”,
jak i na różnice między nami a osobą
partnerską. 

Joanna Niedziela - psycholożka i seksuolożka, autorka bloga
www.seksuologbeztabu.pl i popularnego profilu na Instagramie
@seksuologbeztabu. Bliska jest jej idea pozytywnej
seksualności. Jest sojuszniczką osób LGBT+. Prywatnie
miłośniczka dobrej kawy, odkrywania nowych smaków i uprawy
roślin. Można skonsultować się z nią online. 

Warsztaty intymności i Warsztaty intymności dla par,
Agnieszka Szeżyńska, Wydawnictwo Otwarte
Porozumienie bez przemocy, Marshall B, Rosenberg,
Wydawnictwo Czarna Owca 

Warto przeczytać:
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#INSPIRACJA
Poznaj Anię, 
właścicielkę Ovium
i dowiedz się jak powstała
marka z produktami zero waste!



Co Cię inspiruje, skąd czerpiesz
pomysły?

Inspiracje pojawiają się w mojej
głowie najczęściej podczas
spacerów. Lubię marzyć, a idąc
pieszo, nie jestem niczym
rozproszona. Czasem wręcz jestem
zaskoczona, jakie plany potrafią mi
przyjść do głowy podczas spaceru!
 
Bardzo często też inspirują mnie inne
osoby, najczęściej kobiety, które
opowiadają o swoich
doświadczeniach w życiu i biznesie.
A czasem po prostu pytam kogoś
bardziej doświadczonego – jak mogę
coś zrobić lub co mogę zrobić, żeby…
i tutaj można wstawić dowolny cel ☺

Ovium to marka oferująca przede
wszystkim wysokiej jakości
wielorazowe płatki kosmetyczne  oraz
inne akcesoria zero warte.  W  tym
wydaniu  Magazynu  #TheWomanPower
rozmawiamy z Anią, właścicielką marki,
która  opowiada o swoich początkach
oraz inspiracjach i planach. 

Aniu, skąd wziął się pomysł na Twoją
markę?

Niecały rok przed powstaniem marki,
wpadła w moje ręce książka „Pokochaj
swój dom” – książka o kobiecie, która
wraz z całą swoją rodziną generuje…
jeden słoik odpadów rocznie! Autorka
dzieli się w niej sposobami na to, jak
uniknąć w swoim życiu zbędnych
śmieci. Dużo mi uświadomiła i była
początkiem moich drobnych zmian.
Była też inspiracją do stworzenia marki,
bo autorka używała wielorazowych
płatków do demakijażu, które uszyła
samodzielnie. Spróbowałam uszyć taki
dla siebie i… był beznadziejny.
Postanowiłam, że znajdę materiał
idealny i stworzę płatki, które będą
cudownie miękkie. I że będę je
sprzedawać ☺

W takim razie jaka droga prowadziła
od pomysłu do realizacji?

Uważam, że poszło zaskakująco łatwo,
bo pomogły mi bezinteresownie
zaprzyjaźnione osoby, które puściły w
świat informację o powstaniu marki.
Dzięki temu wieść o Ovium rozniosła się
bardzo szybko! Zakręty pojawiły się
później i pojawiają się stale. Ta droga
nigdy nie będzie prosta, tak myślę…
natomiast jest piękna i cieszę się, że
mogę nią iść.
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Co uważasz za swój największy
sukces?

Chyba to, że stale się uczę i
rozwijam. 
I że nie przestaje mi się chcieć uczyć
i rozwijać ☺ Lubię wymyślać dla
siebie nowe wyzwania. Podejmuję je,
a potem zdarza się, że rzucam po
tygodniu. Ale część tych wyzwań i
doświadczeń zostaje na dłużej i
pozwala mi się rozwijać. 

Czy masz swój osobisty rytuał,
który sprawia, że jesteś
szczęśliwa i zrelaksowana?

Kocham pięknie pachnące kosmetyki.
Czekoladowe peelingi do ciała i
balsamy. Dobry zapach kosmetyku to
u mnie połowa sukcesu.
Uszczęśliwiają mnie też spacery – te
z rodziną i te samotne. Kocham też
kawę z mlekiem, aż za bardzo. 

Jaki jest Twój życiowy cel?

To pytanie, na które nie do końca
potrafię odpowiedzieć. Chciałabym
zestarzeć się z dobrym zdrowiem,
razem z moim synem i partnerem.
Jeśli uda się przy tym zrobić coś
dobrego dla innych i świata – byłoby
już całkiem idealnie.  
Natomiast cel, do którego obecnie
dążę, to równowaga w życiu. Ciągle
się tego uczę i poszukuję rozwiązania
dla siebie.

 

Jak powstają Twoje produkty?

Długo! To słowo, które najlepiej opisuje
moje przeboje z projektowaniem
produktów. Nie chcę zbytnio szukać
kompromisów, dlatego produkt niemal
zawsze zmienia swoją formę, nim trafi
do sprzedaży. To naprawdę długie
miesiące prób na różne sposoby,
pranie, testowanie produktów na
różnych osobach i w różnych
warunkach.

To teraz powiedz - czym jest dla
Ciebie #TheWomanPower? 

To chyba wtedy, kiedy w kryzysie
potrafimy się zjednoczyć, by uporać się
z problemem. I nie ma znaczenia wtedy
to, ile nas dzieli i to, czy bardzo się
lubimy. 

Co byś powiedziała sobie sprzed 5/10
lat?

Wszystko przed Tobą, kochana. Będzie
ciężko, ale będzie warto. 
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#PODRÓŻE 
Praca spod palmy 

Wyobraź sobie, że budzisz się w
prawdziwym raju. Do okna zagląda Ci
palma, nad ocean masz dziesięć minut
spacerkiem, a poranną kawę wypijasz na
tarasie przy dwudziestu kilku stopniach w
październiku. Po czym… musisz otworzyć
laptopa i zacząć pracować! To jeszcze
wakacje czy już praca? Pogadajmy o
workation, mieszance obu.

Karka Pisarka o workation 



Workation, czyli właściwie co?

Workation, czyli tłumacząc dosłownie –
“pracowakacje” szczególną
popularność zyskały w czasie pandemii.
To wtedy wielu pracodawców
zmuszonych było do wprowadzenia
pracy zdalnej, a gdy podróżowanie
stało się znowu możliwe, sporo osób
zaczęło decydować się na dłuższe
wyjazdy, w czasie których co prawda
towarzyszył im laptop ze wszystkimi
ważnymi mailami i obowiązkami, ale ich
miejscem pracy nie było warszawskie
biuro, a na przykład Portugalia, Bali czy
Wyspy Kanaryjskie (jak w moim
przypadku, ale o tym za chwilę).

Czy jednak taki model pracy jest
odpowiedni dla każdego? I przede
wszystkim – możliwy? Na pewno nie.
Po pierwsze, część z nas już dawno
wróciła do biur, a szef nie chce słyszeć
o dłuższej nieobecności. Jest też cała
masa zawodów, których zwyczajnie nie
da się wykonywać zdalnie. Adwokat
musi iść na rozprawę, lekarz
przeprowadzić operację, a kucharz
ugotować pad thai’a.

To jednak nie jedyne przeszkody. Nie
każdemu model pracy zdalnej w ogóle
odpowiada. Niektórzy potrzebują
środowiska biurowego, żeby
zmotywować się do działania czy tej
piątej kawy ze współpracownikami,
żeby zupełnie nie zapomnieć, jak
wyglądają relacje międzyludzkie. Ja nie
mam z tym problemu, chociaż muszę
przyznać, że kiedy masz basen
otoczony palmami na osiedlu, jakoś
trochę ciężej myśleć o tym, jaki post
napisać dla klienta. 
 



Kilka rad na start

Powiedzmy, że już zdecydowałaś się
na tę przygodę, jaką jest workation. O
czym powinnaś pamiętać przy
wyborze miejsca? Przede wszystkim –
dobre WIFI to podstawa! Rezerwując
nocleg, zapytaj o jakość internetu i
światłowód oraz wspomnij, że będziesz
chciała pracować zdalnie. Nie chcesz
sytuacji, w której na miejscu okazuje
się, że WIFI nie pociągnie żadnego
calla, a pracować możesz tylko z łóżka,
bo w pokoju nie ma nawet żadnego
stolika (praca z łóżka brzmi kusząco
przez pierwsze dwie godziny, a nie na
przykład dwa tygodnie…). 

Gdy decydujesz, gdzie wybrać się na
workation, pamiętaj o strefach
czasowych. Możliwe, że jesteś
szczęściarą i możesz polecieć do
Australii, nie przejmując się tym, że
ewentualni klienci czy pracodawca
będą dzwonić po nocy, ale w
większości przypadków musimy być
jednak dostępne w mniej więcej
podobnych godzinach, co w Polsce.
Dlatego Europa jest fajnym pomysłem
na start przygody z takim stylem życia
(i pracy).

Przy workation czasami przydaje się
też towarzystwo. Super jest poznawać
miejscowych, ale wyjazd w kilka osób
obniża koszty noclegu i oddala nas od
samotności. Oczywiście, jeżeli Twoi
znajomi nie muszą pracować, a Ty tak,
to z kolei działa trochę na niekorzyść,
bo jak tu się skupić, gdy oni wstają o
jedenastej, już planując kolejną
wycieczkę? Do przemyślenia!

Let’s go!

No dobra - ale jak to właściwie wygląda
w praktyce? Mogę Ci opowiedzieć o
tym, jak to było w moim przypadku,
gdy zdecydowałam się na
trzytygodniowe workation na
Fuerteventurze, jednej z Wysp
Kanaryjskich.

Organizacja nie była szczególnie
trudna, bo razem z moją znajomą z
pracą wynajęłyśmy mały apartament
po znajomości, w bardzo okazyjnej
cenie, w dość chillowym miejscu na
południu Fuerty - miejscowości Costa
Calma. Pracujemy w agencji
reklamowej w Warszawie, więc z samą
pracą zdalną też nie było nigdy
problemów (już wcześniej zdarzyło mi
się pracować z Chałup czy Wrocławia).
Padła więc decyzja, że tak, jedziemy, że
musimy spróbować innego stylu życia i
wykorzystać te nieliczne możliwości,
które dała nam pandemia. 
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Mój typowy tydzień wyglądał
przeważnie tak, że od poniedziałku do
czwartku bądź piątku pracowałam, a
weekendami wypożyczałyśmy auto i
zwiedzałyśmy tę niesamowitą, wciąż
bardzo dziką wyspę.  Z uwagi na
przesunięcie czasu (na Fuercie jest
godzina do tyłu), pracę zaczynałam,
przynajmniej w teorii, około siódemej, a
kończyłam o piętnastej.

I uwierzcie, że to wspaniałe uczucie,
kiedy zamykasz laptopa i masz jeszcze
naprawdę kawał dnia, który możesz
przeznaczyć na lekcje surfingu,
plażowanie nad oceanem czy wypad
do którejś z pobliskich miejscowości.  

Wstawanie rano nie było prostą rzeczą
(ale umówmy się, dla mnie nawet w
Warszawie nie jest), a i zmobilizowanie
się do pracy w takim miejscu nie
przychodziło łatwo, ale jednocześnie
tam, jak nigdzie indziej, potrafiłam po
pracy naprawdę się od niej odciąć.
Jakbym wraz godziną piętnastą
przenosiła się do zupełnie innego
świata. Takiego pełnego białego,
schłodzonego winka, kaktusów,
krajobrazów jak z Marsa i surferów.

Brzmi jak raj? Faktycznie tak to trochę
wyglądało. Przynajmniej okiem turysty -
o różnych odcieniach Fuerteventury
więcej piszę na moim blogu. Jeżeli
masz jeszcze jakieś pytania o workation,
pracę zdalną czy podróże, to serdecznie
zapraszam Cię też do kontaktu przez
mojego Instagrama. Znajdziesz mnie
pod nickiem @karkapisarka. 
 

Entuzjastka dobrego jedzenia, podróży oraz
oglądania “Przyjaciół” w kółko. Zawodowo
łączy to wszystko – pracuje w marketingu, co
czasem przypomina niezłą komedię, a poza
tym prowadzi bloga Karka Pisarka, gdzie
opisuje swoje wyjazdy i zjedzone na nich
pizze, rameny i croissanty. Jest w trakcie
tworzenia JeBooka, kulinarnego przewodnika
po Warszawie, który premierę będzie miał już
w styczniu. 

Karka
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#SPOŁECZNOŚĆ
#TheWomanPower to my! 



Kobiety 

Za ideą #TheWomanPower stoimy my
- kobiety. Kobiety, które mogą
wszystko. Kobiety, które chcą się
wspierać, rozwijać, pomagać sobie i
być dla siebie w dobrych i złych
momentach. Kobiety, które nigdy nie
mówią "ja nie jestem jak inne" i są z
tego dumne. Dlatego, jako naturalna
kontynuacja idei  siostrzeństwa i
wsparcia powstały wyjazdy
#TheWomanPower Weekend.

Pierwszy wyjazd odbył się jesienią
2021 roku, opowiada nam o nim Agata  
- jedna z uczestniczek.  

Co sprawiło, że zdecydowałaś się na
uczestnictwo w pierwszej edycji
#TheWomanPower Weekend?

Sama idea wyjazdu, ciekawy program i
tematy prelekcji oraz przepiękne
miejsce! 
Staramy się pielęgnować swoje ciało,
często jednak zapominając o wnętrzu. 

Ważnym jest, by każda z nas była
świadoma, że posiada
#TheWomanPower. By odnalazła
siebie i pokochała się taką jaką jest.
Wiadomym jest, że nie ma ludzi
idealnych, rozwijamy się,
popełniamy błędy, ale nie
powinnyśmy przez to mieć do siebie
negatywnych uczuć. 
Mówiąc prościej, zdecydowałam się
na wyjazd, bo chciałam zadbać o
siebie. 

Gdybyś mogła przekazać
wiadomość osobom, które się
zastanawiają nad udziałem w II
edycji, to jak by ona brzmiała?

Kochana, jeśli czytając opis, choć przez
chwilę pomyślałaś, że może to być coś
dla Ciebie, to myślę, że warto byś
spróbowała! Ten wyjazd to nie tylko
piękne miejsce, weekend odpoczynku.
To przede wszystkim inwestycja w
siebie, okazja do poznania cudownych
ludzi i rozwoju! Jadąc na
#TheWomanPower Weekend nie
jedziesz tylko w konkretną lokalizację
w Polsce, tam odbywasz niesamowitą
podróż w głąb siebie!

Jak wspominasz I edycję?

Gdy mam zły dzień i uważam siebie za
najgorszego człowieka na świecie biorę
notes, patrzę na zdjęcia, czytam
pamiątki z weekendu i wspominam to
ciepło, energię i miłość które
przywiozłam ze sobą. To wszystko
ciągle we mnie jest, tylko o tym
zapominam! I momentalnie robi mi się
lżej na duszy. Niech to mówi samo za
siebie. 
Był to naprawdę super czas spędzony
z dobrymi duszyczkami. 
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Czym jest dla Ciebie
#TheWomanPower?

Przed wyjazdem zastanawiałam się
nad tym już jakiś czas i nie
potrafiłam odpowiedzieć, choć
chciałam. Jest to ciężkie pytanie,
ale w tym momencie myślę, że to
czuję! 
Na ten moment wielkim
#TheWomanPower jest dla mnie
siostrzeństwo. To w jaki sposób
potrafimy siebie wspierać i
pomagać sobie. Jak bardzo, choć
jesteśmy w innych momentach
życia, zmagamy się z podobnymi
rzeczami. To ten wielki podmuch
energii i ciepła od innych kobitek,
które poznałam. I mam zamiar na
każdym kroku na mojej drodze to
przekazywać dalej
. 
Czy wyjazd wpłynął na Ciebie w
jakiś sposób? Jeśli tak to w jaki?

Jeszcze pewnie nie do końca
potrafię to wszystko nazwać, brak
mi słów, by opisać to czego
doświadczyłam i jak to na mnie
wpłynęło. 
Ale! Jednego jestem pewna,
potrafię powiedzieć, ba, wiem i
powtarzam to sobie by nie
zapomnieć, że JESTEM WAŻNA. To
jest clue, najważniejsza rzecz, bo
jakby nie patrzeć na tym wszystko
się opiera. 
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Druga edycja #TheWomanPower
Weekend przed nami!

Tym razem spotkamy się 4-6 lutego
2022 w przepięknym Dworze
Złotopolska Dolina na Mazowszu. 
 Miejsce wynajmuję na wyłączność, co
oznacza, że będziesz mogła czuć się
zupełnie swobodnie. W dodatku dojazd
z Warszawy trwa tylko 30 minut! 

Rozwój i regeneracja

To dwie główne wartości, które
przyświęcają temu wyjazdowi. Nie
tylko odpoczniesz, ale też zdobędziesz
wartościową wiedzę podczas
warsztatów.  

Dowiesz się m.in.:
jak pracować nad pewnością siebie –
to pewność siebie jest tematem
przewodnim wyjazdu i będziemy
rozpatrywać ją na wielu
płaszczyznach, m.in. na treningu
mentalnym ze mną, podczas którego
dokopiemy się do Twoich mocnych
stron i zastanowimy, jak je
wykorzystać w biznesie i na co dzień

jak mówić i pisać o sobie… dobrze –
warsztaty z Kasią Piwowar, które
pomogą Ci w budowanie własnej marki
osobistej i wesprą pracę nad
pewnością siebie

jak zerknąć w głąb swojej duszy i
sprawić, by była naszą najlepszą
przyjaciółką, a nie wrogiem –
warsztaty z Barbarą Filipczyńską, która
pomoże Ci zrozumieć istotę rozwoju
osobistego oraz przepracować myśli,
które Cię blokują.

Nie zapominajmy o urodzie! 

W lutym dzięki profesjonalnej
makijażystce poznasz także tajniki
makijażu, od stylistki dowiesz się jak
zrobić domowy przegląd szafy, a ja -
Adka, nauczę Cię jak rozpoznać swój
typ cery oraz jak ją pielęgnować. 

Na dobry start przygody ze świadomą
pielęgnacją dostaniesz także zestaw
kosmetyków Naturalne Atelier. Jakby
prezentów było mało nasi sponsorzy
także przygotowali dla Ciebie
niespodziankę.  

Społeczność i zabawa

Dzięki wyjazdowi poznasz wspaniałe
kobiety - uczestniczki i prelegentki,
które podobnie jak Ty chcą o siebie
dbać, walczyć o swoje i pielęgnować
swój rozwój.  A na koniec wszystkie
razem będziemy się świetnie bawić
podczas Balu Złotek. 

Jeśli chcesz być na bieżąco, dołącz
do wydarzenia.

To z kim widzę się w lutym? 
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#KOBIECE
MARKI 
Poznaj produkty stworzone
przez kobiety dla kobiet 



 Calm Light to linia ekologicznych świec
sojowych. Każda świeca jest w całości
wykonana ręcznie i zawiera wysoką
zawartość olejków zapachowych. Świece
występują w czterech niesamowitych
zapachach. Nasz faworyt to Calm Light 001,
zapach idealny dla miłośniczek miejskiego
lata. Pozostałe, równie piękne zapachy,
przywodzą na myśl spacer brzegiem morza,
górskie wędrówki oraz las w letni dzień. 

CalmShop znajdziesz tu:
www.calmshop.pl
@calmshop_pl
CalmShop

CalmShop to sklep internetowy, w którym poprzez przedmioty możesz tworzyć swoją
przestrzeń spokoju i odprężenia. To miejsce dla wszystkich, gdzie znaczenie ma
równowaga, brak gniewu i zdenerwowania, stan bez kłótni, zatargów, sprzeczek, cisza i
brak hałasu. 

Marka stworzona z myślą o kobietach, wspierająca kobiety i zainspirowana silną kobietą.
Inspiracją do stworzenia marki zegarków Christine Granville była historia polskiej
agentki brytyjskiego wywiadu - Krystyny Skarbek - kobiety silnej, piekielnie inteligentnej
i niezwykle odważnej.  Kluczową misją Christine Granville jest wzmacnianie kobiet w
środowisku biznesowym, dlatego marka już od samego początku zdecydowała się na
przekazanie procent ze sprzedaży każdego zegarka na rzecz rzecz fundacji
wspierającej kobiety. Zegarki Christine Granville to

połączenie minimalizmu i
ponadczasowej klasyki. Produkt
wykonany jest z najwyższej jakości
materiałów. Tarcza i bransolety ze
stali szlachetnej 316L,  precyzyjny
japoński mechanizm Miyota. O
wytrzymałości zaś świadczy
zastosowanie szkła szafirowego w
obudowie tarczy. Design zegarków
można zmieniać wybierając między
trzema kolorami tarczy i różnymi
modelami skórzanych i wegańskich
pasków lub stalowych bransoletek.
Zegarki nawiązują do życia Skarbek
– na tarczy zegarka znajduje się jej
numer paszportu, a logo
inspirowane jest herbem roku
Skarbek.

Zegarki Christine Granville dostępne są w sklepie internetowym: www.christinegranville.pl. 
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ViaAroma to nowoczesne oblicze aromaterapii. Marka łączy piękno
unikalnej biżuterii z naturalnym zapachem pochodzącym z esencji
roślin - olejków eterycznych. W ofercie znajdziesz starannie
wyselekcjonowane zestawy olejków eterycznych, pachnące
bransoletki, zawieszki, a nawet spinki do mankietów i aromatyzery
samochodowe. 

Do naszych faworytów należy
bransoletka zapachowa Obfitość z
symbolem Shou, który ma nas
chronić i zapewniać wszelkie dobro. 
Bransoletkę tworzy ażurowa część
ozdobna, przykręcana do korpusu,
przez który przewleka się skórzany
pasek. Ręcznie robione skórzane
paski dostępne w całej gamie barw
pozwalają wraz z różnymi kolorami
wkładek filcowych dobierać
biżuterię do stylu ubioru. Wystarczy
kilka kropli olejku eterycznego
naniesionego na filcową wkładkę,
aby tchnąć w biżuterię nowy
wymiar: aromaterapii.  Do każdej
bransoletki dołączone są kolorowe
filcowe wkłady do nasączania oraz
dwa olejki.

Produkty ViaAroma znajdziesz w sklepie internetowym  www.viaaroma.pl

PROUDLY DESIGNED to wolność i wygoda, to artystyczna dusza... Czasem zamyślona
wtapia się w otoczenie, innym razem wyłania się i zwraca na siebie uwagę. Towarzyszy w
codziennych zmaganiach, inspiruje...Każda torebka marki PD to osobna opowieść, to
indywidualność, to charakter. Torebki tworzone są w Polsce z dbałością o detale.

Założycielką i głównym projektantem
jest artystka Małgorzata Bigaj. Jest
zwolenniczką nurtu slow i świadomej
konsumpcji. Dąży do minimalizmu i
prostoty w życiu codziennym.
Inspiracje czerpie z architektury,
japońskiego designu, wielkomiejskiej
mody ulicznej. W swoich projektach
zwraca uwagę na wygodę,
funkcjonalność oraz prostotę. Nie
produkuje masowo.
Nasza ulubienica to okrągła torebka
skórzana. Prosta i minimalistyczna  w
formie. Ręcznie szyta w Krakowie,
wykonana ze skóry naturalnej.
Dostępna w kilku wariantach
kolorystycznych. Idealnie nadaje się
na wyjścia na miasto.

Torebki PROUDLY DESIGNED kupisz w sklepie internetowym www.proudlydesigned.com 

https://viaaroma.pl/
https://proudlydesigned.com/pl/glowna/
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Dziki Brzeg to traperskie obozowisko w województwie Pomorskim, nad samą rzeką Wdą.
Miejsce oferuje niezwykłe noclegi w stylu wioski indiańskiej, ale też wspomaga osoby
zagrożone wykluczeniem. To idealny wybór jeśli chcesz doświadczyć niezwykłej
przygody na łonie natury.  

Dziki Brzeg prowadzi Asia łącząc
działalność zarobkową i
charytatywną. Z wykształcenia i
powołania jest ona pedagogiem
opiekuńczo wychowawczym. O
swoich działaniach mówi tak:
 "Swoją działalnością chcę połączyć
swój naturalny dryg do aktywizacji
ludzi oraz propagowanie pomocy
jako sposobu na życie. Już jako
osoba dorosła, po układaniu sobie
życia na nowo już po swojemu,
oferuję wsparcie, takie jakie mogę
tym, którzy go potrzebują."

Dziki Brzeg znajdziesz tu.  

Umorusane to domowa pracownia produktów do wnętrz tworzona przez partnerki Karolinę
i Paulinę.  Dziewczyny tworzą designerskie akcesoria, które będą idealnym dodatkiem
zarówno do nowoczesnych jak i klasycznych mieszkań i domów. Wśród ich produktów
znajdziesz podstawki, świeczniki, czy nawet zawieszki na choinkę. Nasz faworyt to
ozdobna joni.  Wszystkie produkty tworzone są na zamówienie, co oznacza, że możesz je
personalizować wedle upodobania. 

Umorusane znajdziesz tu:
www.umorusane.pl
@umorusane
umorusane

https://www.facebook.com/dzikibrzegpl/
https://www.umorusane.pl/
https://www.instagram.com/umorusane/
https://www.facebook.com/umorusane


#KLUB KSIĄŻKI 
Ulubieńcy grudnia według
Olgi Wilińskiej, współzałożycielki
wydawnictwa Dewroj



 Grzegorz „Cichy” Mikołajczyk
 „ANTY terrorysta. Od marzeń po szczyt” 

 Wydawnictwo Dewroj
Dla tych co wolą mocne uderzenie, historia
życia, ale również historia budowania
autorytetu, budowania zespołu, planowania
strategicznego. Idealna na prezent, szczególnie
że można kupić z autografem.

Agnieszka Krawczyk „Splątane ścieżki”
Wydawnictwo Literackie

Idealna na długie zimowe wieczory, kocyk, podusia,
herbatka i pełen miłości i ciepła świat bohaterów
książki. Jak zawsze wnosi radość i optymizm, nawet
jeśli autorka chwilami porusza trudne tematy.

 Joanna Idzikowska „Mocna jak stal” 
 Wydawnictwo ALMAZ 

Wbraw pozorom nie jest to książka rozwojowa, to
opowieść kobiety, o tym jak się prowadzi biznes
w Polsce, opisuje swoje perypetie ze
wspólnikami z Francji. Czyta się jak dobrą
powieść. Dochód ze sprzedaży książki
przeznaczony jest na fundację Serca Kreacja –
nowy pomysł autorki.

Małgorzata Chomont „Karuzela zdarzeń”
Ogrody słów

Tomik poezji – drugi już autorki – ilustrowany
przepięknymi zdjęciami w wykonaniu Małgorzaty.
Trudno mi jest powiedzieć co jest piękniejsze
wiersze czy zdjęcia. Sprawdźcie same

Powyższe tytuły wybrała dla nas Olga Wilińska – miłośniczka książek, posiadaczka
„małej” biblioteki, w swoim księgozbiorze ma około 10 tysięcy pozycji, z których ponad
połowę przeczytała. W 2021 roku realizując marzenia z przyjaciółką założyła
wydawnictwo Dewroj i teraz czyta też w pracy :)
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https://dewroj.pl/pl/c/Ksiazki/16


W tym numerze pisały dla Was
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Pozostań w kontakcie z naszymi autorkami!

 
Adrianna Kasprzak 

@jestem_adka
Kinga Piotrowska

@kinga_piotrowska_stylist
Aga Szuścik
@agaszuscik

Joanna Niedziela
 @seksuologbeztabu

Karolina Kołodziejczyk
 @karkapisarka

Olga Wilińska 
@wydawnictwo_dewroj

Wywiadu udzieliły 

Anna Gajowczyk 
@ovium_pl

Agata Jagnicka 
@kocioutsider

https://www.instagram.com/jestem_adka/
https://www.instagram.com/kinga_piotrowska_stylist/
https://www.instagram.com/agaszuscik/
https://www.instagram.com/seksuologbeztabu/
https://www.instagram.com/karkapisarka/
https://www.instagram.com/wydawnictwo_dewroj/
https://www.instagram.com/ovium_pl/
https://www.instagram.com/kocioutsider/


 

Skontaktuj się z nami! 

Jeśli chcesz współtworzyć kolejne numery tego
magazynu, piszesz świetne teksty lub tworzysz

produkt  warty polecenia

napisz do nas!

marketing@naturalneatelier.pl
 

http://www.naturalneatelier.pl/
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