
Tyl ko kobieta
Zrozumie kobietę!

Magda pomaga kobietom zna|eŹc sty| i nabraó pewnoŚci siebie'
Irena Wzmacnia twórczą energię i przryraca równowagę hormona|ną
a Mańa dzie|nie wa|czy o sprawied|iwość i dobre imię pań. Wspierają
swoje ,,podopieczne'' i pzekonują je dasz radę!

l\,4aqda Sancewicz, stvltstka pm /na. - ( /] ro q,rd. ze kobEu chle
Wiem iak odkrvć oiekńo o sleb)e /ad|.uć] - .l-,|q'i .|e VagdJ' R.u

s\da. Drcnudi/c n" coś (\ltodla Jebte:'
I UbĘ l pod,''wiarn kobien' Je\Iem esl €l. 

't 
M;gdllcJnJ. knrlgoilznnJ wi'1rr

| Ę. cieĘię' ked! Nidfę. jal pomfią się lioszfuJe ó00 zl' to nie ma|o. a]e''- - Każda
L oszPccić mó$iMagda' Moim j€nl' kobiela po$jnna raf s źlciu śkoźtślać
kom uś\radamjam. żc {iel€ 2a|c4' od te. z pomd profes]ona]nego solisry nlieldzi
go.ja}ti\'\8lądam\' Kobjcta' klóruc7uje !ię Magda' Dobnć lnd\\idualna pa|etę lG
amłct]na. ma bI} sk iv olu i zdec1dosan\ loró$ do t}pu urodl' przemYśleć fnzurę.
krol. nabiera p€\ności s|€bie' Kompleks)' ko ubrań. m.tkUaż' srylista pomożeJej le7
zniłają jak fa dotkięciem c7arfij7iejskiej ukĄć wad\ i podkeślić zalet\ '
rcżdzli:Ale M3sda € obl €cule nlton]u fr
J;;"d;rr;, :?;;;;illi; :.ii ,; wielkie zakupy i zmiany
ń irnienlć i pomagam lrn rego dolonać | N|ekóre klrcntki pmchodzą spięte' Rof.

Na panerze domu s Podko$ie L-€śn€j luzniają 5|ę' gd\ \idfą. że nitogo {ięcćJ nie
oloczone8o b|uvczem. uruądfila su'oje ma. Ma8da zacz)na spo*,ani€(xl zap.zc-
kólesn{o, R4d] $'€szakó$ z sukientami. nia ka\r1 , za o}inern |a9. sh chać B |to śpic$
perub. biżuteria. $iel].je |u(rJ. ttlbtle z ko. ptź*ó\L' - spokojni€ roanaujam\: c7ego
loramj'Topdoba siękobicbm. klentka ocfelu]c. co chcialabv znlenIć.]

D7wonet do d^i. wchod2jnęzcłzna. co'iej pŹeszkJd7,r $ ł1€ląd7l€? Klicnlki
rozg]ąda 5ię niep€łnie. czv dobŹe tmfrl' jej ufają \!jęc laliie spońafua częSlo zmie.
za nim żona: blondrnka w $,orkotla(\m niająsię\\,', se9je ps\cholerap€uocznc'
sweuze' - Trudno tMier^ć. ale pob$'a pań Za chęcią fm|itn\ \\1€]ądu k4ją się nie.
trafia do mnje za namo\q pannem - zdrd mf dramrl\ : pcs]ra pani pr^ sfa za]ama.
dfa sqlis*a' Kobieta ptzesnje się C:zuć na po śmierci męża- inną \laśnie ifuci|
atra}€tFa. bo''' np. u!la. Mar^' o zmja partner (\\\brdnla ]est d$a ń4 m|odsza
nic' alc to mąf znajduje w inlemecle moją i nosi zabóJc7e obcas})' Bia lcf szczęś|i\ a
stronę i umauia naś na spo*nnie. męza*a^ hóm av'ansotvala nieqxrd7ie\ła.

większość Friazd \łTęcz pŹechwala się. ru€ na $'\ sokic stanowisko i f dnia na dlień
ze pracujc lc stllistarni' Jednak mieszkan. z wgodnt'ch slł,cle*ów musiala $skocztć
k maIvch mia51albopanie na ekśPonowa. welegancke kostium! iczólenlia.
n\ch slano*isliach !vsN,d7ą 5ię do tego KoleJne spo*aru€ ze st\lśIłą lo\\ieike

fakup\' - Trzeba pźŁ-nac^ć na

aa ^ , 
nic tiltr !od,7m. ale \ rch rrJlicr

)) Dobro stylizocio doie lrnrrJ 'ro' s p7\mrzdrn' rra

ćo! więcei niż ty|ko piękne J,Jil.i}ii.,.?).:':,il::ffi'tri
o po kowo n ie : do b ry I qmo r xlll xillł*);l#;:H;:lii.
l  L-^l- l -^*^l^l,.x.. ,  Qo b\ dah mozl iłość kl lkudzicsicc|u

Na Szczęście cordf mniej Polek uw'a
wiz'vlę u s!'lrstkl za lanabeńQ' Ma8da
ma już stale klientki' Najm|odszaiest d\'ńr.
dziestola*ą najslarsza emc']dą' Bo na
Po^t$ne znian\ ni8d\ nicjest z:t Ńźno.
dodaj€ Magda sance\\icf .

lrena Kertyczak, joginka
Dzie|ę się energią
n /ięłijuLe o\i+nę|am wesmętźną har.
l l monię i u}' duzą dalvkę po4!$nej
|J ener8xj' że poslano$ilam podfielić się
ną z inn]mi s1]aśnla lrcna. insm]korta
jo€l hormonalnej' T\,ierdzi. źc lied! ś fa
$sfe \jdmla sftilanlę do polos1 pusĘ.
dfisiaj sidfi ją pe|ną, Ą s s.'slto lo dzięh

lz\sk'n€j rósnot| adfe'. '
Dł'anaście lal |emu Pmco\ł'a]a jako

mcnedze*a w duzej korpomcji. - StrEs. pc
śpiech. praca do nocy * wspomina' - By.
lam blisł-a \Wpa]erią szukalam odskoczni.
spńbo$rłam jogi i' '' q?adlam rrc usz] |

Pos'oL zaczęla odczuuać dobrocąune
s|ru*i €q'czenia' Mia]a $ięceJ eneĘ . ale
b\la spokojnigs,ż. shpiona. zdolna do po'
d€jmolvania deqzji. Przeszta na Ńl elaru.
zaczęla @lplornowe studia. PEwdziu,}łn
przelomem okafalo się j€dnak odkrycie
cftery lala t€mu jogi hormonalnej'

optymizm w nagrodę
T\órc4I|Ę lel \1 sp.lalco\anej szkol\

jo8lj€st S2Jetna dziś Dmah Rodngues'
opmś}r"]a zesn$\ olicfeń' kórE poma'
rB]ą urcgrrl$łać po,iom kobiec\lh hormc
nóŃ: - Mogą je sbsować parue prz echo'
dfące menopaufę. a|e i le. kóre zmagają
sję z depreqą cierpią z powodu chviejno.
ścinastroiu omwiada lBn' -lÓpa Śńń\!.



nasz świati reoortaŻ

s lecreniu kobier. lt(te maja problem\
z za]śc'em \ ci47ę na 1le homonaln)ml
Sluż\ tticc tobielom \ kazd\m wiel'u'
f najróżnlc]5z\ mi prob1emanrr'

trcna iell pieNsfa pollka ins{rukrorką.
którapl7.szla szkolenie U samći t\.lrcf\
nijo.gr honnona||cj Dziś proqlrdzi\\1,t\n,]
fifrnę. ć$icląl niądziesląIli] kobiel' - \ic
n|e pż\ chod7j lat\ o - zasirfega' Nafa
rc'ach |Peba 5lę r!rmec^.ć' Jednak c|cklt
sq bhska$jczn€. Juz po ngodniu ćMc7cń
dosl.rjenl\ N nagrode dobre Śmo]x!.7ucic:
ol)nmiznr. energre. o fdo\iu nic ssponn
n!],lc. Pod\\óch miesiaclch filicz€li pa
n(nr popm$]:r sie poziom honnonar\ Ze
nim Iednak uczeslnrczka usiad2ie l nrł
cie. Iren.r zaprasza ją na rofmo$ę P\1!
o$1l'kl badań' ucz\ lechniki oddechu
\Y,rzne len dobre pr ,solo\Jnr

Więcej niż Ówiczenia
Na zajeciach. Lrórc pro$ada irena. em€'

n1ta ćs.icz\ obok matuż\slk Tulaj rue
ma ografu czeń.]oga homonalna pomaga
kobrcIom \ kźd\m $iel(u dumac^'Ul.
strukońa' Na lah spoB kalą sle vjęc cze.
no az Ę\ poko]cn'! lobiel.

k€na odcfu\\a \atsfa(cle gdvjel pod.
opleche c,uj.l 5]ę coraz |ep]e] opos ladr.
]ą.lc doNchc7asbrakołalolm nh' po pra
.\ mllz\h nllio o t\m' żeb\'slę polo7\Ć a
fil kicd\ zaczę! ć$jcz\ć' cfuJa się lJlbdifc
o l0 1al. Ąe naJ\rlęcel sfrusfeń prz\sp.t
za]ą lei nrlode ma ] ] edna f ucfesrniclek
mial.i L7\dzi €ścl parę Ial' nle nxala df]eci
7 Po\łodu zabuŹeń homonaln\ch' B\h
cieżko pft€rafona ]'o kilt1l miesiącach rc
Eulameeo upra\\ranra togr ra\zld $ criyc

Tlunracfe paniom' Ż€ |osa l() ti.gnnra
sNklr' nie t\'lko ćsiczenil itcchniki odde
chu. ale i zmana cilego r\ cir dodare lre,
na' TŹeba sobie po"iedfiećl Śop Tak
.iak m e udalo się to kl}ia |.t1temu'

Magda lr4arska-Blahy. prawnik
Po|ki potrzebują pomocy
^ $o]a pi.N'Va spn$ ę Nlagda. dzalacf.
\ kr Panii Kohrei. dostala levcre jako
v ap|ikJnlta sfcf.clństEi kancelaru pmł.
nej. Napdnd$ie akl sprzed l0lar mlala
snłierdfić. cl\ s7no\łrcn|e poslępo$anr!
i\ spraNe o nrorderst$ o ma s€ns' Do dfiś
p]niqta7lpnch slęchllzn\ unosząc\ sienad

- - h  
" .  

.

7 7 YOtKt nre porroTtq
worczyc o swole prowo.
Nie wiedzs, iok bronic
się pzed pi.^o,ą.))

dokunrenlaml' sfokujac€ ldięciai zcznanid
śsiadkó$: kóŹ\ mó$ili' żc mordcrcażon\
sk,rczac po tei ciele trz\ cl!l: . ToFll nroJa
\lasność' nrose f nia frobi. co chcę. ' od'
choro\ta|a Lę sp ${, alc dzlęki n|qJ frofu'
nl]a]aco chce robiĆ\ f\ciu. Zobac^lanr
skaIę pźemoc\ $obec kobEr \spomina
Mana' - Pon\ślalam. że chcę coś d|a nas
\11ralcz\'ć Poslano\ilam bronić tobiet
ifachęcaćje do \ła|kjo $|ojcPrJ$a Po1k]
||e $teŹą lł si.biu. n'! polrallą b\c aser.
l]}Tle ! czlno Dlusz.ł za Io placlć' \\nlk]
10 Dr€ bllio z nie\ledz\' ale leż Z tcgo.
fe pżc7 calc ^cie.]esleśm] \f\ko*anc
doro|i lei 8orszei. podledej mefcl\źnic.
befradnc]. sama na srudiach spo*a]a się
r p-sardltr\-"m rr.rkro$aniem s$oiej plci
Shszala. ze..baba p.aqnlŁ to aniprannr\.
]nIbaba ' Koled^ żano\tall, że p|cniadfc
$ldane na ksftalcenie koblcl idą \ blolo'
bo..f cfasen jch $iedza I lak zamF slć
$ mlelo . To \rereot\ pose lrakio$anie
kobi€I dopro\ ldf r ].i do pasji

Nieszczęś|iwe, nie fe
Jako,td$ okll z ndościa podięlaslę Na]

b o odszkodołani€ d1a dsmh $d.N
po pncoBnikach Cuko$ri Cnfce. ich
meżo\re zelne|i \ sh|lĆk 7nrnedbań s$ olch
pŻ e|ożon\ch- osfroc j malc dfieci' zosm.
\ lr s$ oje żo $ trudne] s\tuacu malenal.
nej' cukownla chciJla im \]piaclć po
l 5 Ą'sięc\ zion ch odsfku]os2n'a. snxesz.
Da h\ora dla kobiel ktarre shcif" \s^sc
ko r tue nDal! iran\ na znaleze e prac\ .

Jeik|ien J. plzerażone- z czasem okrzc
pl\. n,lbm| pes'ności ,fbie, Naucł'i\ 5tę
s alcz] ć o srvoje i dzięki je] !| sparciu udalo
nn sie \\]NaIc4 ć po okoh ]C|0 |.s' zlonch
od\7l'odo\ł ana' - Slanel\ do $ aIlii 7 €]gan'
tem w\.srai\ bo usjer^'\ . fc to one malą
nc.ję uśnxecha sie Mana

N lesl€$ . nie s5^ sdiic kobien są golo.
$ e podiąć r 4 $ alkę Nieda\no'ł ramach
pond\ pratne] rozma$ialam z menedżcr
la duej finny S\uetnre zarabiala. miala
niefle slnikr' B!l' ch$ alona doŃLi rue za
sfla \ cl.yę i nie poszla na ̂ t'o|nlcnlc Pra
coda$ca dlljei ..delkrtme do rrozumie
n|a. ,re nJ j!:J m'e]s.e czeka,]Uf koś i r\ i za
propono$al roz\razanre umo\r1 za
porc/umicn|cn slron' Goąco n.rmawia.
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Irena odkryła

ną mocjogi
hormonal-
nej. Zostala
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