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 „Wyścig szczurów”

Witaminy



obić coś a potem żałować czy ża-
łować, że się tego nie zrobiło? Ile 
razy zastanawiasz się nad tym? 
Wielokrotnie. Tak często, że nie 
jesteś w stanie tego w ogóle poli-

czyć. Nieustannie wracasz w swoich my-
ślach do pytania zasadniczego – czy 
to co robisz w swoim życiu to jest właściwa 
droga. Czy sposób w jaki ją przemierzasz 
jest taki jakbyś chciała? Czy przynosi satys-
fakcję czy jest tylko odpowiedzią na zapo-
trzebowanie najbliższych Ci osób? Czasami 
działasz pod wpływem dobrze wpojonych 
wzorów i modeli społecznych przybierając 
postawę jakiej oczekuje od Ciebie rodzina 
i przyjaciele. Instynktownie czujesz jednak, 
że życie w takiej formule nie do końca Cię 
satysfakcjonuje. Nie przynosi Ci osobistego 
zadowolenia. Tłumaczysz sobie, że tak po-
winno być, że najważniejsze jest spełnienie 
oczekiwań bliskich Ci osób. Jednocześnie 

wewnętrznie się buntujesz, zapadasz emo-
cjonalnie, czujesz, że czas ucieka a to co ro-
bisz nie czyni Cię w najmniejszym stopniu 
szczęśliwą. Warto wtedy zastanowić się 
co jest w Twoim życiu najważniejsze? 
Co przynosi Tobie satysfakcję i poczucie 
spełnienia? W jaki sposób Ty chciałabyś 
żyć. I... realizować własne pragnienia. 
I choć początkowo w to nie wierzysz szyb-
ko okaże się, że relacje z najbliższymi Ci 
osobami będą diametralnie lepsze. Mimo, 
że zaczniesz żyć według własnych wartości. 
Czasami jakże odmiennych od tych do-
tychczasowych. Bo tylko spełniona i zado-
wolona z siebie będziesz dawać szczęście in-
nym. W każdym innym przypadku 
poniesiesz prędzej czy później klęskę do-
prowadzając do eskalacji frustracji i wza-
jemnego niezadowolenia. Dlatego jeszcze 
raz ustal hierarchię ważności spraw  
w Twoim życiu i – DZIAŁAJ!

Najważniejsze BYĆ
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danuta Błażejczyk z córką karo-
liną wzięły udział w sesji zdję-
ciowej zrealizowanej tylko dla 
naszego magazynu. Gościliśmy 
w pięknych, stylowych wnętrzach 
Villa park Wesoła. serdecznie 
dziękujemy naszym gwiazdom 
za fantastyczną współpracę a go-
spodarzom za wspaniałe przy-
jęcie. efekty pracy naszej ekipy 
widoczne są na zdjęciach do wy-
wiadu w dalszej części pisma.

Villa park Wesoła

danuta i karolina Błażejczyk z ekipą 
aktywnej Mamy – od lewej stoją: 
piotr oszust, Beata Michalska-Jutrzenka, 
danuta Błażejczyk, katrzyna Bujniewicz, 
Monika Butryn, karolina Błażejczyk  
i Monika Niewiadomska.
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