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Kiedy świata jest za dużo,
czyli sceny z życia wrażliwych
smoków
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Gdy
ona się
wzrusza,
a on wzrusza
ramionami
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Gdy ona się wzrusza, a on
wzrusza ramionami
Ŕȇ˖ŔƎŹŔƅȶɭơȍŔƃǿƴǌƎˊǿơƎȥȶ˖ɢŔɭʋȥơɭȸˁ
ƃ˖ʠǿơŹŔɭƎ˖ǫơǿࡴ

ʋơȇɽʋ NATALIA DE BARBARO

24

Dla niej za głośno, dla niego całkiem cicho, ona płacze na
reklamach, on nie zwraca na nie uwagi. Albo odwrotnie –
to on ścisza, kiedy ona chciałaby głośniej, on się wzrusza, a ona
wzrusza ramionami. Jak nawigować złożoną rzeczywistością,
gdy różnimy się wrażliwością? Jak dbać o siebie, kiedy
czujemy bardziej?

Dzieci o cienkiej skórze
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Poruszeni
muzyką
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ɢɭ˖ơƎȇɭˊʋˊȇŰˁȟŔƃǫơɭ˖ˊȧɽʋˁǫơࡴ

Tam, gdzie jest muzyka, z dużym prawdopodobieństwem
pojawi się też ruch ciała. Podczas słuchania muzyki
często bezwiednie kiwamy głową lub stukamy stopą. Ruch
w reakcji na muzykę pojawia się w trzecim trymestrze
ciąży. Czy jesteśmy w stanie się od niego powstrzymać?
ŁŔȟȸˁǿʠ˛Ǝ˖ǫɿ
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Body positive,
czyli o szacunku do własnego ciała
ʋơȇɽʋ eþe ĵ7
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PORADN IK POZYTYWN EGO MYŚLE NIA

Uciesz się sobą,
człowieku!
ʋơȇɽʋ F7ĵþe¶7Łz¨òáĭč
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Jakby to było, gdyby zaprojektować swoje życie w zgodzie
ze sobą, z pełną akceptacją swoich „mocy i niemocy”,
koncentracją na wzrastaniu, z odwagą do popełniania
błędów, wyciągania z nich wniosków, uczenia się siebie,
doskonalenia tego, co chcemy i czego potrzebujemy –
z lekkością, a nie przytłaczającym poczuciem bycia
niewystarczająco dobrym? Czy jest to w ogóle możliwe?
ˁˁˁࡳƃǠŔɭŔȇʋơɭˊࡳơʠ
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