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• dla myślących kobiet, które lubią same po-
dejmować decyzje i lubią wiedzieć więcej

• dla kobiet, które pokażą swoje zawodowe 
sukcesy i chętnie przeczytają o dokona-
niach innych kobiet

• dla kobiet, które zainspirują się przedsię-
wzięciami biznesowymi innych kobiet

• dla kobiet, które są zaangażowane: spo-
łecznie, politycznie

• dla kobiet , które nie chcą się odchudzać, 
a dbają o dietę z powodu troski o zdrowe 
odżywianie

• dla kobiet, które mają pasję i kochają 
zwierzęta

• dla kobiet, które czują się piękne nieko-
niecznie w rozmiarze 34, albo niezależ-
nie od tego

• dla kochających czekoladę i przyjemności
• dla kobiet, dla których rodzina nie jest 

najważniejszym życiowym osiągnięciem
• dla kobiet otwartych i tolerancyjnych 
• dla wielbicielek ekologii
• dla uczestniczek i propagatorek idei Ple-

biscytu Gospodarczego Kobiece Twarze – 

Hej Dziewczęta!

Women’s Faces oraz sympatyczek Forum 
Kobiece Twarze.

To o Was, drogie Panie? No to roz-
poczynamy naszą wspólną drogę. 
Czekamy na teksty Wasze lub propo-
zycje tematów. Piszcie na email lub 
na mesanger na fb lub www o tym, o 
czym chciałybyście przeczytać w na-
szym magazynie. 

Aldona Ziółkowska-Bielewicz

Magazyn Kobiece Twarze redagował zespół w składzie: 
Aldona Ziółkowska-Bielewicz, Małgorzata Beślerzewska i Monika Falkiewicz

Wydawca:  
Hornet 4 Spółka z o.o.

www.KobieceTwarze.pl     Kobiece Twarze
DRUK:   Studio74.com.pl
DTP:     NorbertWawrzyniak.com   
               tel. +48 601 74 08 17

10 grudnia 2018 roku w Zamku Książ na Dolnym Śląsku 

Nasze przywitanie, bo dziewczętami sie nie bywa lecz jest niezależnie od 
wieku. Piszemy dla Was, czyli dla kobiet mądrych i odważnych. Oddajemy nasz 
pierwszy numer niezwiązany z Plebiscytem Gospodarczym Kobiece Twarze, któ-
ry organizujemy... Oczywiście przed każdą Galą będziemy wydawać specjalne 
wydanie( poprzednie dostępne na stronie www.kobiecetwarze.pl), ale od teraz 
- każde spotkanie Forum Kobiece Twarze to także magazyn: Kobiece Twarze.

Dla kogo piszemy?

Kategorie, formularze, informacje i  regulamin o plebiscycie na www.kobiecetwarze.pl
Na zgłoszenia tj wypełnione formularze czekamy do 20 październik 2018 roku (drogą e-maliową)

do tej czesci dwa foty które w załaczniku, trzy foty w jednym pasku moze

Następne spotkanie tj. XVII Forum Kobiece Twarze także w Pałacu Brzeźno - 20 września 2018 roku / czwartek
Zapisy telefonicznie 502309321 lub monika@kobiecetwarze.pl

V  finałowa Gala 
Plebiscytu Gospodarczego Kobiece Twarze



Twierdzić, że się kocha podróże – to jakby oznaj-
mić, że czerpie się z życia garściami. Tworząc biuro 
podróży w 1993 roku chciałam dzielić się swoją 
fascynacją, zarażać pięknem świata, namawiać do 
realizacji marzeń. Dziś, ćwierć wieku później, co 
rano towarzyszy mi to samo uczucie. Różnica po-
lega na tym, że gdy powstawało nasze biuro świat 
nie był tak osiągalny jak dziś. Na wyciągnięcie 
ręki była jedynie szczypta smaku świata, aby pró-
bować go w odpowiednich proporcjach należało 
wykazać się wiedzą, wysiłkiem i cierpliwością. Od 
początku chciałam ułatwić podróżowanie innym. 
Marka Rapala jest zbudowana z pasji do różno-
rodności świata i miłości do ludzi.

Spośród niezliczonych propozycji i setek ofert 
wskazujemy tylko te, które oferują wysoką, jakość. 
Naszym celem stało się profesjonalne doradztwo w 
wyborze wymarzonych wakacji. Nasze porady wyni-
kają z wiedzy, którą nieustannie zdobywamy biorąc 
udział w szkoleniach. Cały czas jesteśmy w podró-
ży, poznajemy hotele, kraje, ludzi. Pozwala nam to 
powiedzieć, że wszystko, co polecamy – uprzednio 

sprawdzamy same. Osoby, które odwiedzają nasze 
biuro – chcąc skorzystać z naszego doświadczenia 
– mogą mieć pewność, że hotel, który polecamy to 
ten sam, w którego restauracji jadłyśmy, w którego 
basenie pływałyśmy i przechadzałyśmy się pobli-
ską plażą. Wiemy, że nic nie zastąpi znajomości 
kraju, do którego wysyłamy naszych klientów. Dla-
tego służymy radą dotyczącą wyboru plaży, hotelu, 
miejscowego przewodnika czy ulicznego straganu 
z soczystymi owocami. 

Nasze wyjazdy – prywatne i służbowe – stały 
się inspiracją do tworzenia propozycji wakacji 
marzeń. Ich założenie jest proste. Powiedz, o 
czym marzysz i resztę pozostaw nam. Udowod-
nimy, że granice podróży są tam, gdzie granice 
ludzkiej wyobraźni. Propozycja, którą nazwa-
łyśmy „ofertą dynamiczną” kierowana jest do 
tych wszystkich, których pomysłowość rzuca 
nam wyzwanie. Chcesz tego samego dnia zjeż-
dżać na nartach i opalać się na plaży? Może 
wolisz kolację w restauracji na 120 piętrze 
najwyższego budynku świata, a później pły-
wać z delfinami? Chętnie przygotujemy plan 
podróży, na lotnisko podstawimy limuzynę, 
wybierzemy hotele, podpowiemy, co zamówić 
z menu w restauracji, zasugerujemy, gdzie zro-
bić najlepsze zakupy.

Obok rozmów z miejscowymi przewodnikami 
bierzemy udział w konferencjach i szkoleniach. 
Nie pozwalamy sobie by nawet na chwilę pozo-
stać w tyle. To daje nam podstawę do trafnej se-
lekcji interesującej klienta oferty: wsłuchując się 
uważnie w oczekiwania i potrzeby – dobieramy 
dopasowaną do nich wyprawę. 

Dla klientów, którzy planują wyjazd w 
większym gronie proponujemy rozbudowaną 
ofertę organizacja wyjazdów grupowych. Ba-
zujemy na współpracy z rzetelnymi zagranicz-
nymi kontrahentami. Dzięki naszej wiedzy i 
doświadczeniu jesteśmy w stanie zaoferować 
pewną i sprawdzoną ofertę.  Obsługujemy 
firmy, które od lat decydują się powierzyć 
nam zadanie związane z organizacją i obsłu-
gą ich wyjazdu. Oczywiście nie zapominamy 
o wszystkich amatorach podróży, którzy nie 
odnajdują w komercyjnych biurach intere-
sujących ich ofert. Na co dzień tworzymy au-
torskie programy, realizujące ich marzenia o 
udanych wakacjach. Niezależnie od tego czy 
ich główny punkt to romantyczny bungalow 
przy pięknej plaży czy wspinaczka na wulkan 
w Andach. Powiedz nam, o czym marzysz a 
przekonasz się, że podróż twojego życia jest 
na wyciągnięcie ręki. 

Mam na imię Agnieszka, od 24 lat spełniam marzenia. Sprzedaję małe kartki papieru, które 
mają niezwykłą moc. Czasami pachną przyprawami z marokańskiego bazaru, innym razem 
przynoszą zapach porannej bryzy oceanu spokojnego czy słodkawy zapach dzikiej dżungli. 
To bilety lotnicze, wycieczki, rezerwacje do hoteli w najodleglejszych miejscach świata.  Od 
dzisiaj postanowiłam podzielić się moją wiedzą, przemyśleniami, doświadczeniem tak, by 
podróżowanie było dla Państwa doświadczeniem, które chłoniecie całymi sobą. Chciałabym 
pokazać, jaką wartością jest telefon do swojego doradcy podróży i dlaczego w dobie maso-
wych ofert w intrenecie warto zdać się na fachowców. 

 

Agnieszka Rąpała

Biuro Podróży Rapala   •   www.podrozerapala.com.pl   •   FB/podroze.rapala

Moja pasja, moja praca...
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Badania językoznawców z całego świa-
ta potwierdzają, że statystycznie kobiety 
wypowiadają więcej słów niż mężczyźni, a 
nasze zbiory językowe są większe, tzn. za-
sobniejsze niż zbiory językowe mężczyzn. 
Oznacza to, że tak samo wykształcona ko-
bieta (jak badany mężczyzna), pochodzą-
ca z tego samego miasta co ów badany i w 
tym samym wieku co mężczyzna - używa 
do 1.000 słów więcej. Znamy więcej słów 
i określeń opisujących stany emocjonalne 
i pojęcia abstrakcyjne. Ale statystyczne, to 
mężczyźni w wypowiedziach są bardziej 
analityczni. Może oni szybciej zmierzają 
do celu, ale my dostrzegamy więcej roz-
wiązań i potrafimy na sprawę spojrzeć z 
różnych perspektyw. Cudnie się dopełnia-
my. O czym pamiętać, aby było łatwiej się 
porozumieć?

1. To my jesteśmy specjalistkami od opi-
sywania stanów emocjonalnych. Mężczyźni 
mają autentyczny problem z mówieniem 
o swoich uczuciach. Wyjątek stanowią ci, 
których nauczyły tego matki lub partner-
ki. Mężczyzna na ogół musi mieć czas aby, 
określić swój stan emocjonalny. I raczej nie 
zrobi tego z własnej nieprzymuszonej woli. 
Lepiej powiedzieć: - Widzę, że jesteś zdener-
wowany, chcesz o tym pogadać, czy wolisz 
np. wieczorem? Ale przede wszystkim nie od 
razu np. po przyjściu do domu umie zakomu-
nikować: - Jestem zdenerwowany, miałem 
zły dzień. Za to my kobiety nie mamy proble-
mów z wygłaszaniem komunikatów w stylu: 
- Boli mnie głowa, źle się czuję - nie zawracaj-
cie mi głowy, albo - Miałam okropny dzień i 
jestem zła - zostawcie mnie albo - Miałam zły 
dzień– przytul mnie i o nic nie pytaj 

2. Formułując pytania rozmawiając z męż-
czyznami unikniemy sytuacji jak z kiepskie-
go filmu. Tj. On i ona wychodzą z kina: I ona 
mówi podekscytowana - Świetny film! - A on 
na to - Uhm... A w głowie kobiety paniczne 
rozmyślania... - Myślałam że podyskutujemy, 
nie bawił się dobrze? Nie ma nic do powie-
dzenia? Oczywiście znam też takich rozmow-
nych Panów. Ale doskonałą metodą nie 
tylko po wyjściu z kina jest zadawanie 
pytań: - Czy wymyśliłbyś inne rozwiązanie? 
- Czy Brad Pitt zaskoczył cie w tej roli? - Czy 
Julia Roberts była dla Ciebie przekonująca? 
Pytania zadawajmy otwarte. (Przypomnij-
my, że na pytania otwarte nie możemy od-
powiedzieć: Tak lub nie, pytajmy zatem dla-
czego?; co mylisz?; jak oceniasz; Na pytanie 
zamknięte np. - Czy podobał się Ci się film? 
Możemy usłyszeć: - Tak. A przecież liczymy 
na dłuższą rozmowę... Zauważyłyście pew-
nie, że my kobiety rozmawiamy na zasadzie 

naczyń połączonych tj - Ja powiem w 4-oso-
bowym pokoju jedno zdanie twierdzące np. 
- Widziałam po drodze jakąś nie zbyt mądrą 
matkę ciągnęła dziecko za rękę. Inna kobieta 
wygłosi swoje oburzenie, kolejna doda swoją 
historię, ona to skomentuje itd.

Kobiety nie zadają sobie pytań rozmawia-
jąc, do jednej wypowiedzi dokładają swoją 
na zasadzie puzzli. A mężczyźni raczej od-
powiadają na pytania. Uwielbiają wygłaszać 
swoje teorie, tezy i opinie.

3. W warstwie językowej spróbujmy nie 
nadużywać tzw. stwierdzeń ostatecznych, 
do których mamy słabość; ZAWSZE, NI-
GDY. Uwielbiamy mówić: - Bo Ty mnie nigdy 
nie rozumiałeś i Ty nigdy nie robisz tego, o 
co cię proszę i zawsze mnie ignorujesz przy 
Twojej mamie. I nigdy znaczy – nie wyniosłeś 
śmieci w tym tygodniu, bo zapominamy 
kompletnie albo ignorujemy, że słowo ni-
gdy wg semantyczego znaczenia - to ani razu 

Instrukcja
obsługi
mężczyzny

Nie od dziś wiemy, że mężczyźni są z Marsa 
a my z Wenus. Pięknie się różnimy, ale  ży-
jemy już na szczęście w czasach kiedy mamy 
takie same możliwości, wykazujemy się ta-
kimi samymi umiejętnościami. I są wśród 
nas dziewczyny, które świetnie rozróżniają 
kierunki, (chociaż większość kobiet ma z 
tym problemy), są kierowcami rajdowymi, 
futbolistkami, genialnymi matematyczkami, 
mimo że jeszcze w XIX wieku nauki matema-
tyczne były zarezerwowane dla płci męskiej!
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na osi czasu. Nie jedna z nas mówi: - Kocha-
nie, bo ty mi nigdy nie kupujesz kwiatów! Na 
co szczerze zdziwiony mężczyzna odezwie 
się: - Ależ kochanie kupiłem Ci przecież wiel-
ki bukiet 10 lat temu na 5 rocznicę ślubu...

4. W ważnych rozmowach bądźmy 
bardziej konkretne i używajmy sprecyzo-
wanych określeń czasu. Mówmy: w tym 
tygodniu ani razu nie wyszedłeś z dziećmi 
na spacer lub na boisko, od trzech miesięcy 
tylko ja chodzę na zebrania. Nie mówmy - 
Ostatnio nie zajmujesz się dziećmi. Lepiej 
powiedzieć: - W ubiegłym tygodniu tylko 
raz przyszedłeś prosto po pracy. Zamiast na-
rzekać, że wciąż po pracy załatwia jakieś spra-
wy. Mówmy: - To już trzecie wyjście z kolega-
mi w tym miesiącu zamiast, - Zaniedbujesz 
mnie ostatnio. Zresztą niedookreślone i nie-
jasne słowo „ostatnio” w ogóle powinnyśmy 
wykreślić z naszego słownika. 

5. Mówmy do naszych kochanych face-
tów dużymi literami, ale przede wszyst-
kim - mówmy! Będę trochę nudna, ale 
muszę przypomnieć: nie domyśli się, że 
chciałabyś dostać ten pierścionek, o którym 
mówisz od kilku miesięcy. Mówmy jak lubi-
my, aby nas dotykać i mówmy że chciałyby-
śmy częściej się przytulać na spacerze i że 
mamy nadzieję że w weekend On coś ugotu-
je Przypominajmy o rocznicach, urodzinach, 
choćby, kilka dni wcześniej. Jeśli jesteśmy z 
tych celebrujących - lepsze to niż czekanie czy 
tego roku pamięta?

6. Nie liczmy na to, że przy kolegach z 
pracy wyzna nam miłość. Bo nawet najbar-
dziej kochający facet ma bardzo określone 
i szczelne granice miedzy strefą domową 
i zawodową i nie tylko niechętnie je łączą 
oni nawet nie umieją tak szybko przestawić 
się na tryb domowy. Nawet najbardziej za-
pracowana pani prezes odbiera telefon od 
kochanego lub dziecka i zmienia ton głos, 
inaczej go moduluje. I bez problemu opowie 
o odgrzaniu mięska z wczoraj bądź instruuje, 
co do zakupów męża. A mężowie raczej ogra-
niczają się do słów typu: tak, nie, pamiętam, 
będę, dobrze, coś jeszcze?

7. Bądźmy uśmiechnięte! Nie na selfi, 
nie dla nieznajomego sprzedawcy, nie dla 
niemiłych koleżanek ale dla Niego. Wcale 

nie namawiam do koronkowej bielizny, czy 
obcisłych dżinsów na co dzień - ale uśmie-
chajmy się do naszych mężczyzn częściej, co 
zrobi dobrze nie tylko im przecież. 

8. Nie uogólniajmy, nie generalizujmy. 
Bo też większość z nas ma do tego skłonno-
ści. Mówimy: - Nie masz gustu albo gorzej: 
- Jesteś nieodpowiedzialny - choćby chodzi-
ło tylko jeden raz o marynarkę z przed kilku 
sezonów do ulubionych jeansów czy o jed-
norazową pomroczność jasną przy zakupie 
podstawowych produktów na weekend. 

Bo nasz mężczyzna przecież nie jest nieod-
powiedzialny, jeśli tylko raz zapomniał naszej 
pięciolatce ubrać majteczek pod rajstopki do 
przedszkola...

9. Chwalmy, chwalmy i mówmy kom-
plementy. Kod kultury od dawna określił, że 
to my kobiety jesteśmy idealnymi adresatka-
mi komplementów i pochwał. A tyczem wszy-
scy potrzebujemy dobrych słów a mężczyźni 
najbardziej. Sprawdźcie jak oswojeni bywają 
po zachwytach nad ich szerokimi ramionami, 
extra stylizacją (przed wyjściem do teatru) czy 
najsmaczniejszym spaghetii na świecie.

10. Pamiętajmy, że większość Panów to 
Lwy jeśli nie zodiakalne, to mentalne lub 
salonowe. Są najszczęśliwsi, gdy najedzeni, 

wyspani, wypoczęci i uszczęśliwieni - no pew-
nie, że przez nas!

Oczywiście, że instrukcja obsługi jest nie-
zbędna, ale czy z nami jest łatwiej? Jesteśmy 
humorzaste, nieobliczalne i nieprzewidywal-
ne. Zależne od nastrojów, barometru i cyklu 
miesiączkowego, a mężczyźni nawet jak 
są wkurzający to zazwyczaj tak samo od lat. 
Maria Czubaszek mówiła, że to nam przyby-
wa powodów do narzekania z każdą kolejną 
zmarszczką, a mężczyźni... wystarczy przy 
nich za dużo nie majstrować. I powyższa in-
strukcja na tym się opiera. Tacy są i wiedza o 
tym daje naprawdę dużo. 

Aldona Ziółkowska- Bielewicz
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Mit 1: Na takie zakupy trzeba mieć 
dużo pieniędzy
Fakt 1: Czy wiesz, że nawet nieduży wyda-
tek może wiele zmienić? Inny kolor, inny 
fason i zupełnie inny efekt niż dotąd… Za-
kupy ze stylistką to przemyślana inwestycja, 
a nie po prostu wydawanie pieniędzy. To ty 
zdecydujesz o tym, czy wydasz na zakupach 
ze stylistką np. 5 tysięcy, 2-3 tysiące czy kil-
kaset złotych. Rozmowę na temat twoich 
potrzeb zawsze kończę ustaleniem listy 
zakupów dostosowanej do budżetu, jaki 
planujesz przeznaczyć na zakupy. Na margi-
nesie dodam, że blisko 100 procent moich 
klientek i klientów nie lubi wydawać więcej, 
kiedy może wydać mniej, a ja doskonale to 
rozumiem. 

Mit 2: Jestem tak trudnym przypad-
kiem, że pewnie nic nie kupimy
Fakt 2: Każdy jest wyjątkowy i traktowany 
indywidualnie, jednak od 2007 roku trafiło 
do mnie wiele osób, które myślały: „pewnie 
nic nie kupimy”, choć przyznały się do tego 
dopiero po zakończonych i udanych zaku-
pach! To chyba najlepszy dowód na to, że 
mogę rozwiązać również twój „ubraniowy” 
problem, a po spotkaniu ze mną może mieć 
szafę, którą otwiera z przyjemnością. 

Mit 3: W sklepach nigdy nic nie ma 
Fakt 3: Zakupy nie są łatwe dla osób, któ-
re ich nie lubią. Szybko tracisz cierpliwość 
i zniechęcasz się? Stylistka to osoba, która 
orientuje się w ofercie wielu sklepów, a 
wśród nich z pewnością są takie, w których 
znajdzie coś idealnego podczas zakupów z 
tobą. Każdy może wyglądać dobrze – bez 
względu na wiek, wagę, upodobania i za-
sobność portfela.

Mit 4: Noszę taki rozmiar,  
że nic nie znajdziemy
Fakt 4: Problemy z rozmiarówką zdarzają 
się w przypadku nietypowych sylwetek, 
jeżeli chodzi o mężczyzn. Oferta dla kobiet 
jest zdecydowanie bardziej rozwinięta i dla 

Zakupy ze stylistką
MITY i FAKTY w 5 ODSŁONACH

Przyjdzie dziwnie ubrana i ciebie też zechce 
wystylizować podobnie? Ta i wiele innych 
obaw zapewne powstrzymuje cię przez wy-
braniem się na zakupy ze stylistką. Profesjo-
nalistka z ponad 10-letnim doświadczeniem, 
wrocławska stylistka Ilona Niebał przekonu-
je w 5 krokach, że nie ma czego się bać. 

każdej kobiecej sylwetki można znaleźć 
odpowiednie ubrania. Przykład? Niektóre 
sklepy wprowadziły rozmiar 32 dla bardzo 
szczupłych kobiet. Niemal każda marka 
oferuje większość ubrań do rozmiaru 42, 
a także 44. Są też i takie marki, które mają 
świetne propozycje do rozmiaru 52. 

Mit 5: Stylistka wybierze mi coś,  
w czym będę źle się czuła
Fakt 5: Dobieram ubrania pod względem 

kolorystycznym, fasonu i twoich potrzeb, a 
ty je przymierzasz. Kiedy dobrze wyglądasz, 
dobrze się czujesz. Zestaw może wyglądać 
doskonale, ale to nie wystarcza, by udać 
się do kasy. Moje ostatnie pytanie zawsze 
brzmi: „jak się w tym czujesz?”. Jeżeli masz 
wątpliwości, chętnie omawiam zalety danej 
części garderoby, czyli mówię np. co pod-
kreśla atuty, od czego ewentualnie odciąga 
uwagę i w jakich połączeniach będziesz mo-
gła tę rzecz nosić.

Ilona Niebał  Stylistka, przyjaciółka „od szafy” i psycholog biznesu. Od ponad 
10 lat ubiera ludzi. Pod hasłem „Nie przebieram, lecz ubieram” od 2007 roku oferuje 
zakupy ze stylistką dla kobiet i mężczyzn oraz warsztaty i szkolenia związane ze stylem, 
modą i dress code’m. Swoim klientkom i klientom obiecuje, że 3 minuty codziennie 
wystarczą, by wiedzieć, co założyć. Więcej informacji i kontakt: www.in-style.pl
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U pacjentki wykonano kompleksowy pro-
gram zabiegów Anti-Aging i medycyny este-
tycznej. Całość metamorfozy została podzie-
lona na 3 sesje zabiegowe, aby w optymalny 
sposób wykorzystać potencjał naprawczy i 
regeneracyjny zastosowanych procedur. 

W pierwszej sesji U Pani Magdy wykona-
no zabieg laserem frakcyjnym Smart XIDE 
TOUCH firmy DEKA. Jego działanie polega 

skórne i następuje redukcja zmarszczek, 
dodatkowo uzyskuje się efekt wyrówna-
nia kolorytu skóry i redukcji przebarwień. 

Po kilku tygodniach wykonano kolejną 
sesję zabiegową, w której przeprowadzono 
zabieg niechirurgicznego liftingu twarzy 
urządzeniem SONOQUEEN – umożliwia 
ono wykonanie głębokiego liftingu mięśni 
i powięzi bez konieczności użycia skalpela. liftingu chirurgicznego. W tej samej sesji 

wykonano również zabieg urządzeniem 
EXELIS w okolicy linii żuchwy i podbródka, 
w celu redukcji niewielkich depozytów 

tkanki tłuszczowej i mocnego pobudze-
nia procesu neokolagenezy tej okoli-

cy. Na koniec tej sesji zabiegowej 
wykonano jeszcze zabieg redukcji 
zmarszczek czoła i okolicy wokół 
oczu przy zastosowaniu toksyny 
botulinowej oraz zaimplantowa-
no nici liftingujące w środkowej 
i dolnej części twarzy. 

Po tygodniu wykonano trzecią 
sesję zabiegów, rozpoczęła się ona 

on dostrzyknięcia dodatkowej dawki 
toksyny botulinowej w okolicy czoła, a na-

stępnie podano preparaty kwasu hialuro-
nowego w celu redukcji głębokich bruzd i 
zmarszczek, podniesienia kącików ust oraz 
korekty zmarszczek okolicy oczodołu. Kwa-
sem hialuronowym wykonano również za-
bieg wolumetrii – dzięki czemu uzyskano 
optymalne wykonturowanie owalu twa-
rzy. Na osobistą prośbę Pacjentki podano 
również preparat kwasu hialuronowego w 
celu powiększenia ust.

Wszystkie zabiegi wykonywane były  je-
dynie preparatami i sprzętem spełniającym 
najsurowsze normy bezpieczeństwa (zarów-
no europejskie – certyfikaty CE – Medical 
Device, jak i amerykańskie – FDA).

na kontrolowanym uszkodzeniu powierz-
chownej warstwy skóry, w wyniku czego 
następuje stymulacja naturalnych mecha-
nizmów naprawczych i wzmożona produk-
cja kolagenu i elastyny. W konsekwencji 
tego procesu skóra zostaje odświeżona i 
zagęszczone, poprawia się jej elastyczność i 
sprężystość, obkurczają się poszerzone pory 

Wnikające przez skórę skoncentrowane ul-
tradźwięki o wysokiej energii powodują ści-
śle kontrolowany proces liftingu na dokład-
nie określonej głębokości. Jest to zabieg 
bezbolesny, a połączenie go z wcześniej wy-
konanym laserem frakcyjnym, działającym 
w poziomie skóry umożliwia uzyskanie ana-
logicznych efektów, jak klasyczny zabieg 

Metamorfoza 
u dr Andrzeja Kępy

Pani Magda  wygrała metamorfozę w losowaniu 
na  spotkaniu XIV Forum Kobiece Twarze w Hotelu 
Śląsk we Wrocławiu 1 marca 2018 roku

www.drkepa.com              Dr Andrzej Kępa Medycyna Estetyczna - Medbeauty

dr Andrzej Kępa



dr Barbara Newall

innowacyjna 
metoda 
odchudzania

Istnieją dziesiątki diet. Dla mnie podstawową różnicą jest fakt, że 
to lekarz prowadzi pacjenta w procesie chudnięcia. Lignaform to nie 
dieta, a metoda. Jest ona oparta na badaniach naukowych, wykorzy-
stuje istniejące w każdym z nas mechanizmy fizjologiczne. Celem 
jest nie tylko utrata zbędnych kilogramów, ale też wdrożenie no-
wych nawyków żywieniowych.

Lignaform to nie dieta, a metoda. Jest 
ona oparta na badaniach naukowych, wyko-
rzystuje istniejące w każdym z nas mechani-
zmy fizjologiczne. Celem jest nie tylko utra-
ta zbędnych kilogramów, ale też wdrożenie 
nowych nawyków żywieniowych. Dzięki no-
wemu, zdrowemu sposobowi żywienia uni-
kamy problemu-zmory, czyli efektu yo-yo.

Lignaform proponuje pacjentom od 
pierwszego etapu zastąpienie dotychczaso-
wych posiłków zrównoważonymi niskowę-
glowodanowymi a wysokobiałkowymi po-
siłkami spożywanymi z warzywami. Białko 
pozwala na zabezpieczenie masy mięśni, na 
nieodczuwanie głodu. Niski poziom węglo-
wodanów sprawia, że nasz organizm sięga 
po odłożone zapasy, które znajdują się w 
tkance tłuszczowej. Chudniemy więc tylko i 
wyłącznie z tłuszczu. Niczym liposukcja!

Niesłychanie ważnym elementem me-
tody jest suplementacja. Organizm potrze-
buje bowiem wsparcia. Brak mu niektórych 
minerałów, witamin, a także narażony jest 

na proces zakwaszania. Naukowcy Thera-
science opracowali szereg suplementów, 
uzupełniających niedobory związane z me-
todą. Każdego roku wprowadzane są nowe, 
oparte na badaniach naukowych. Są produ-
kowane we Francji, podlegają ścisłym kon-
trolom i posiadają certyfikaty na naturalne 
pochodzenie wszystkich składników. 

Mamy też w naszym arsenale suplemen-
ty, które pomagają w utrzymaniu piękna. 
Kolagen, Cellulite i Hyaloderm wyrównu-
ją nawilżenie skóry, pozwalają walczyć o 
prawidłowy skład naszych komórek i za-
pobiegają procesom starzenia (anti-aging 
action). Metoda Lignaform przeznaczona 
jest dla osób, które borykają się z nadwagą 
lub otyłością i stały się one dla nich proble-
mem zdrowotnym lub estetycznym. Jedyne 
istniejące przeciwwskazania to: ciąża, okres 
laktacji i niedoczynność nerek.

Aby zacząć program metody, należy 
wykonać podstawowe badania krwi. Na 
pierwszej konsultacji lekarz przeprowadza 

Thera Polska Sp. z o.o.
ul. Sienna 72 lok.16 (VI piętro) 

00-833 Warszawa
(wejście między Żabką a Metalkas)

tel. 22 252 18 57

* Materiał opracowany na podstawie artykułu opu-
blikowanego w Magazynie „Businesswoman & life” 
wydanie maj/czerwiec 2018

dokładny wywiad medyczny, ustala z pa-
cjentem program na dwa tygodnie, po któ-
rych umawia się ponownie.

Jako lekarz ze specjalizacją w leczeniu 
nadwagi współpracuję z laboratorium The-
rascience i prowadzę pacjentów metodą 
Lignaform. Mogę więc, korzystając ze swo-
jej długoletniej praktyki, z pełną odpowie-
dzialnością stwierdzić, że ta metoda jest 
naprawdę skuteczna, bezpieczna i zdrowa.

Thera Polska stworzona w Polsce w 2010 
r. wykorzystuje wiedzę i doświadczenie po-
nad 2500 współpracujących z Therascience 
lekarzy dla dobra odchudzających się pa-
cjentów. Praca ta daje ogromną satysfakcję 
nie tylko mnie, ale i współpracującym ze 
mną lekarzom. Zadowolenie pacjentów, ich 
uśmiech, ich zdrowie są dla mnie najwięk-
szym sukcesem.

Centrum Medyczne Leczenia Otyłości
ul. Merliniego 5 lok.1U 

02-511 Warszawa 
(wejście od ul. Puławskiej 107) 

tel. 22 400 09 27 

www.therascience.pl





Warsztaty dla liderek. To szkolenia or-
ganizowane dla kobiet, które chcą – mó-
wiąc najkrócej – wziąć sprawy w swoje 
ręce i działać na przykład w radzie dziel-
nicy, w samorządzie, wśród lokalnej 
społeczności czy w polityce, nazwijmy 
to, większego formatu. Jak się mamy w 
takich okolicznościach?

Wzięłam udział w takich warsztatach. Jedna 
z pierwszych wypowiedzi (i reakcja na nią), jaką 
usłyszałam, zapadła mi szczególnie w pamięć: 
„Pamiętajcie, na jednego mężczyznę działające-
go skutecznie w polityce przypada przynajmniej 
dziesięć kobiet, którym ten sukces zawdzięcza. 
Na jedną kobietę działającą w polityce przypada 
przynajmniej dziesięciu mężczyzn, którzy chcą 
„podłożyć jej nogę”.

Sama treść tej wypowiedzi nie zaskoczyła mnie, 
ale od razu przywołała pytanie: czy aby jest tak tyl-
ko w polityce?

Schemat, w którym to kobieta bierze na barki 
całą skrzecząca, niekomfortową i szarą codzien-
ność, aby mężczyzna (zazwyczaj mąż) mógł w spo-
koju rozwijać się zawodowo, to zjawisko nie sprzed 
kilkudziesięciu lat, ale nadal rzeczywistość. Mam 
nadzieję, że ma ono tendencję zanikową, ale do 
totalnej zmiany jeszcze daleko. Cały nurt hersto-
ryczny opiera się na wprowadzeniu „światła” w te 
zakamarki historii, w których kobiecą aktywność 
ukrywa cień optyki pisania dziejów z męskiego 

W roli
punktu widzenia. To gigantyczny ogrom pracy, 
jaki jest do zrobienia, a pierwsze efekty potrafią 
wprawić w osłupienie.

Jednak do rzeczy, co w sytuacji, kiedy już 
mamy świadomość nierówności, chcemy to 
zmieniać i z bojową miną przystępujemy do 
działania? Gdy wiemy już, że budowanie wła-
snego – jakiegokolwiek – sukcesu, opiera się 
przede wszystkim na pracy na własny rachu-
nek? Uwaga, tu czekają pułapki!

Obserwujemy „jak robią to mężczyźni” i pró-
bujemy zastosować ten model na nas samych, 
chociaż doskonale wiemy, że jesteśmy równi, 
ale jednocześnie nie jesteśmy tacy sami. Tu po-
jawia się moje pytanie: czy ma jakikolwiek sens 
działanie kobiet na męską modłę? Gdy nasze 
wyjątkowe cechy jak intuicyjność, empatyczność 
odkładamy na półkę, aby wchodzić w uwierający 
garnitur męskiego punktu widzenia, zachowań i 
działań, czy mamy szansę na powodzenie? 

Moim zdaniem, i podkreślę, że jest to moja 
prywatna opinia, takie rozwiązanie skazane jest 

Na szkoleniu Liderek w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE–ODIHR

co najmniej na dręczące potknięcia i stałe uczu-
cie, że jesteśmy w cudzej skórze. Sama szukam 
własnych sposobów, dróg i rozwiązań, które po-
zwolą mi pozostać sobą. A najwspanialsze jest 
to, że czytelniczki i czytelnicy tego tekstu mogą 
ze mną absolutnie się nie zgadzać, przy pełnej 
mojej aprobacie, bo różnić można się pięknie!

Małgorzata Beślerzewska
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Pomimo tego, iż wykonywana wówczas pra-
ca dawała mi dochód, to jednak nie czułam, że 
chcę robić to do końca życia... Widziałam ko-
biety wokół mnie, które nie mogły realizować 
swoich celów i marzeń bo nie zarabiały tyle, ile 
były naprawdę warte. Wiele z nich próbowało 
swojego własnego biznesu, ale w dobie kon-
kurencji, ciągle obniżających się cen i zmienia-
jących się trendów nie wytrzymywały na rynku. 

Bardzo często przyczyną niepowodzenia 
był brak wsparcia ze strony rodziny i bliskich. 
Większość „kibicuje” kobiecym biznesom w 
oczekiwaniu na ich porażkę. Wierzą, że prę-
dzej czy później ambitna pasjonatka nowego 
modelu biznesowego podda się i pogodzi 
z niepowodzeniem. Niestety często tak się 
dzieje. Wiele kobiet nie potrafi poradzić so-
bie z napotykanymi trudnościami, gubi się 
w „gąszczu” niejasnych przepisów. Brakuje 
im nie tylko wiedzy biznesowej ale przede 

wszystkim wiary w siebie. Wiary w to, że się 
uda. Wizja poniesienia porażki jest tak duża, 
że przysłania SUKCES, który czeka na koń-
cu. Bardziej się boją niż chcą. Ile razy każda 
z Nas usłyszała:„ to ile zarobiłaś?”, „więcej 
Cię to kosztuje niż zarobisz”, „znowu gdzieś 
jedziesz?” czy „a ile będziesz z tego miała?” 

Dla niektórych ludzi sukces ma wymiar 
czysto finansowy, im więcej gotówki na 
koncie tym jest większy. Jednak dla bardzo 
wielu, szczególnie kobiet, ma on również 
inne znaczenie. Sukces jest miarą poczucia 
własnej godności i wartości. Jest miarą ak-
ceptacji siebie, swojej osobowości i świa-
domością swoich możliwości.

Jest również miarą ich odwagi i deter-
minacji w dążeniu do zmiany dotychczaso-
wego życia, nabycia nowych umiejętności i 
zmiany świadomości biznesowej. 

Na pewnym etapie swojego życia, 
zaczęłam sobie zadawać pytania:

— Czy jestem w 100% zadowolona z obecnej pracy?

— Czy chcę robić to co robię do końca życia?

— Czy zarabiam tyle, ile naprawdę jestem warta?

— Czy warto nadal pracować w branży, w której coraz mniej zależy    
   od moich umiejętności, wiedzy i zaangażowania?

— Czy wstając rano idę do pracy czy realizować swoją pasję          
   i zrobić kolejny krok aby urzeczywistnić  swoje cele i marzenia?

— Czy robiąc to co robię jestem szczęśliwa i spełniona?

Dzisiejszy, nieustający proces cyfryzacji 
większości dziedzin gospodarki, wszech-
obecny internet, dają nam wszystkim 
nowe i nieograniczone możliwości rozwo-
ju! Czy potrafimy je zauważyć i wykorzystać 
do rozwoju siebie i własnego biznesu? 
Niestety Nie! Dlaczego? 

Odpowiedź jest jedna: bo nie wiemy 
jak. Jeśli czegoś nie wiemy, nie rozumie-
my to się tego boimy. Wtedy „jedziemy” z 
naszym biznesem jak na rowerze po par-
ku, kiedy inni przesiedli się już i odlecieli 
odrzutowcem.

Postanowiłam nie czekać dłużej i odpo-
wiedziałam sobie na powyższe pytania. 
Zdobyłam wiedzę i nowe umiejętności-
-zainwestowałam w swój rozwój. Kupiłam 
bilet na lot.

A Ty co zamierzasz zrobić dla siebie? Jeszcze nie wiesz?

Nie czekaj z odpowiedzią do jutra.

TWOJE JUTRO ZACZYNA SIĘ DZISIAJ

Czekam na Ciebie

Bożena
Ćwiklińska-Gliniak
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Geneza martwienia się leży w emocji lęku, 
który jest podstawową, negatywną emocją. W 
obszarze naszych lęków, mamy niezły galima-
tias i plątaninę różnorodnych zmartwień. I to nie 
tylko naszych własnych, ale często także doty-
czących życia innych ludzi, a nawet na poziomie 
większej ogólności potrafimy martwić się wielo-
ma różnymi sprawami. 

„Miałem mnóstwo obaw przed sytuacjami, 
które nigdy się nie wydarzyły”. Słynne wyznanie 
Marka Twaina doskonale oddaje ten rodzaj emo-
cji. Lęk generowany jest w trakcie wewnętrznego 
dialogu jaki prowadzimy sami z sobą. I nie cho-
dzi tu o to, że używamy naszej wyobraźni, która 
ma zapewnić nam ochronę przed zagrożeniami, 
lecz o to, że generujemy we własnej głowie tzw. 
„czarne scenariusze”.

Naiwnością byłoby oczekiwać, że życie może 
być pasmem sukcesów i niekończących się przy-
jemności i że w ogóle nigdy nie będziemy mieć 
powodów do zmartwień. Mój wewnętrzny głos 
ostrzegał mnie wielokrotnie przed zagrożenia-
mi, ryzykiem, koniecznością obrony własnych 

Przestań się martwić 
i zacznij żyć!

dachem na noc. Jeśli nie jest – wyjedzie tego 
samego dnia. 

Po drugie: Zapamiętaj na zawsze, że słowo 
„martwić się” pochodzi ze staropolskiego i ozna-
cza: czynić martwym, uśmiercać.

Innymi słowy martwiąc się o kogoś lub za ko-
goś pozbawiamy go tym samym naszej wiary w 
jego możliwości, w to, że sobie poradzi. 

Kiedy dotarłam w moim życiu do tej odkryw-
czej prawdy, wykreśliłam ze swojego słownika 
słowo „martwię się”. Dziś, kiedy nie martwię się 
o moje dzieci, o moich bliskich, czuję, że tym 
samym wewnętrznie wspieram ich w pokony-
waniu przez nich zadań, wyzwań i obowiązków. 
Dajemy sobie dużo lepiej radę z własnym ży-
ciem, gdy słyszymy od innych, że wierzą w nas, 
w nasze umiejętności, siłę i potencjał, niż wte-
dy, gdy nam mówią, że się martwią.

I wiecie, co się stanie, gdy przestaniecie się 
martwić? Zaczniecie po prostu żyć!

Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy przestały się martwić? 
Jak to mogło by być, gdybyśmy po prostu cieszyły się życiem?
Zwłaszcza my - kobiety!

granic czy też wzywał mnie do podejmowania 
decyzji o zmianach. Niektórzy nazywają to rów-
nież intuicją, szóstym zmysłem. Gdy tak to u 
Ciebie działa - wszystko jest w porządku i zdecy-
dowanie może Ci to w życiu pomóc. Gorzej jest, 
gdy w wyniku tych wewnętrznych impulsów 
ostrzegawczych wpadamy w koleiny negatyw-
nego myślenia i martwić się „na zapas”. 

W ramach life coachingu pracowałam z kobie-
tą, która bardzo chciała chronić swoją córkę przed 
zbyt wczesnym (w opinii tej matki) rozpoczęciem 
spotkań z chłopcem. Dziewczyna zwyczajnie się 
zakochała i chciała móc z nim rozmawiać przez 
telefon, spotykać się, poznawać… Martwiąca się 
matka… Nie ma nic gorszego!!! Doszło do sy-
tuacji kryzysowej, poważnej rodzinnej awantury. 
Kiedy ostatecznie udało mi się przekonać matkę, 
że martwienie się, którym uzasadniała swoje po-
stępowanie, działało na szkodę zarówno córki, jak 
i jej samej, odpuściła w końcu. Relacja między nią 
a córką zmieniła się momentalnie. Dziś są w sta-
nie spokojnie rozmawiać i przepracowywać temat 
dojrzewania, usamodzielniania się i budowania 
związku z mężczyzną. Obie na tym skorzystały, 
bo ich relacja została naprawiona, dziewczyna ma 
szansę wchodzić w dorosłość ze zrozumieniem i 
wsparciem matki, a na dodatek – jakby w bonusie 
od życia - również ta dorosła kobieta ma dziś po-
wody do wzruszeń i westchnień serca w miłosnej 
relacji z mężczyzną.

Powstaje jednak pytanie: Jak odróżnić sytu-
acje kiedy martwienie się jest formą ochrony 
nas samych, a kiedy nie wspierającym nas snu-
ciem opowieści?

Po pierwsze: Zadaj sobie pytanie czy to sprawa 
dotycząca Twojego życia? 

Każdy z nas ma przeżyć tylko własne życie, 
nie córki, nie matki, ani sąsiadów. Oczywiście 
naszym obowiązkiem jest wspierać, doradzać, 
robić co w naszej mocy, by pomóc – ale tu uwa-
ga!- tylko ludziom, którzy proszą lub potrzebują 
naszej pomocy! 

Jest takie przysłowie afrykańskie: Jeśli 
gość jest wyczekiwany zostanie pod twoim 

Katarzyna Rudyk

Kasia Rudyk
Trener rozwoju osobistego 

life coach  
ekspert od team buildingu 

/Kasia Rudyk



www.jeunesseglobal.com    •     katarzynarudyk.jeunesseglobal.com     •     FB:  facebook.com/JeunesseHQ



Kolagen Naturalny Souvre może być stosowany jako codzienna pielęgnacja oraz jako kuracje kolagenowe 
stosowane w salonach fryzjerskich, kosmetycznych czy SPA

Kolagen 
jest jednym z najważniejszych skład-
ników organizmu odpowiadających za 
gęstość, jędrność i elastyczność skóry. 
To białko nazywane „białkiem młodo-
ści” jest jednym z głównych składników 
tkanki łącznej, jest budulcem większości 
narządów, przede wszystkim skóry, ko-
ści i zębów, ścięgien, chrząstek, naczyń 
krwionośnych czy rogówek oka. Niestety 
z biegiem lat ciało traci zdolność do natu-
ralnej produkcji kolagenu, pojawiają się 
zmarszczki, rozstępy, cellulit, skóra staje 
się wiotka, sucha, wypadają włosy. 

1. Odmłodzenie skóry:
- zmniejsza głębokość i długość zmarszczek
- doskonale nawilża
- ujędrnia, uelastycznia i wygładza
- poprawia kondycję i koloryt skóry
- rewitalizuje i odżywia

2. Zmniejszenie niedoskonałości skóry
- cellulit
- rozstępy
- trądzik
- blizny
- oparzenia

3. Działanie na włosy i paznokcie
- regeneruje, wzmacnia, odżywia
- poprawia strukturę włosa
- nadaje połysk
- zmniejsza łamliwość paznokci

Zastosowanie Kolagenu 
Naturalnego:KURACJA PRZECIWZMARSZCZKOWA KURACJA SZYBKI EFEKT

KURACJA ZDROWE WŁOSYKURACJA ANTYCELULITOWA

KURACJA MOCNE PAZNOKCIE - PIĘKNE DŁONIE

POCZUJ NA SOBIE
EFEKT ZŁOTEJ MASKI
i UMÓW SIĘ NA ZABIEG
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