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Stres jest nieod!"cznym
towarzyszem ludzkiego
losu.Najkrócejmo#nauj"$
to zagadnienie jako swoisty
proces relacyjnymi%dzy
zasobami jednostki
awymogami otoczenia.

Z bada! firmy Extended DISC
wynika,"e Polska nale"y do kra-
jów o najwy"szym poziomie
stresu. Wiele osób pracuje
pod du"ym naciskiem czasu
i ogromn# presj# $rodowiska.
Obarczeni mnóstwem zada!
cz%sto trac# grunt pod nogami.

Poprowad!samochód...
Aby stres nie zaw&adn#&naszym
"yciem, warto nauczy' si% sku-
tecznych sposobów kontroli
sfery emocjonalnej. Jedn#z me-
tod wykorzystywanych w pracy
ze stresem i trem# jest EEG
Biofeedback. Urz#dzenie, które
w bardzo prosty sposób poka-
zuje, na jakim poziomie wydaj-
no$ci aktualnie znajduje si%
nasz mózg. Informacja ta przed-
stawiona jest w formie gry wi-
deo.

Oto pacjent widzi na ekra-
nie monitora samochód jad#cy
torem wy$cigowym. Zadaniem
osoby trenowanej jest utrzyma'
samochód w $rodku jezdni jed-
nocze$nie prowadzi' z jak naj-
szybsz#pr%dko$ci#. Co ciekawe

nie u"ywa si% przy tym ani kla-
wiatury, ani myszki, ani
d"ojstika, a jedynie elektrod
przyklejonych do g&owy.

...swoj"g#ow"
Umieszczone na g&owie czujniki
odczytuj# czynno$' bioelek-
tryczn#mózgu, czyli fale móz-
gowe.

Kierowanie samochodem
dokonuje si%wysi&kiem umys&u.
Kiedy jeste$my odpowiednio
skoncentrowani i równolegle
rozlu(nieni, nasz mózg produ-
kuje po"#dany zakres fal. Stan
wysokiej wydajno$ci, czyli mo-
ment kiedy oszcz%dzamy ener-
gi%, przy podj%ciu du"ego sku-
pienia zostaje wzmocniony
w treningu. Dzi%ki temu potra-
fimy pracowa' pod presj# za-
chowuj#c du"# precyzj% i kon-
centracj%.

W treningu mózgu docho-
dzi do wyst#pienia efektu aku-
mulacyjnego, czyli dawki tre-
ningu nie trzeba stopniowo
zwi%ksza'. Uogólnia si% zdol-
no$'do zmiany stanów, ale nie
uogólnia si% stan, do którego
wprowadza si% podczas tre-
ningu. Z czasem „proteza” w po-
staci aparatury przestaje by'po-
trzebna – wówczas utrwalona
zostaje zdolno$' samokontroli.
Mózg produktywnie i dok&adnie
zaczyna prze&#cza' si% w sto-

sowne cz%stotliwo$ci wg na-
szych potrzeb i sytuacji, w któ-
rej si% znale(li$my.

Gra komputerowa w EEG
Biofeedback jest programem
naprawczym, s&u"#cym w le-
czeniu m.in.: objawów wypale-
nia zawodowego, cz%sto wyst%-
puj#cej spirali stresu oraz sta-
nowi element treningu
sportowców. Nie wyczerpuje to
jednak spektrum zastosowa!
EEG Biofeedback. Bowiem wy-
kazano skuteczno$' metody
tak"e w wielu zaburzeniach kli-
nicznych w tym: dzieci%ce po-
ra"enie mózgowe, epilepsja,
ADD, ADHD (nadpobudliwo$'
psychoruchowa), anoreksja, bu-
limia, agresja, ataki paniki , au-
tyzm, depresja, zaburzenia l%-
kowe, syndrom Tourette’a i in.

Kiedyemocje„bior"gór$”
Stres zabiera nam nie tylko czas,
ale tak"e energi%. Kiedy do-
$wiadczamy napi%cia emocjo-
nalnego, s&owem: kiedy nega-
tywne emocje „bior# gór%”
trudno o konstruktywne dzia-
&ania w pracy, w szkole, na stu-
diach.

Nauczenie si%umiej%tnego
korzystania z w&asnych zaso-
bów sprawi, "e lepiej b%dziemy
sobie radzi' ze stresem.

Zbada&wynika,#ePolskanale#ydokrajówonajwy#szympoziomiestresu fotomat.prom.

Abystresniezaw!adn"!#yciem...
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Hitem tego lata s"
preparatywsprayu.

Oczyszczon#skór%pokrywamy
kosmetykiem w sprayu i cze-
kamy 3 do 5 minut. Nast%pnie
usuwamy preparat z po-

wierzchni skóry razem z nie-
chcianymi w&oskami.

Skuteczno$' tej metody
depilacji jest porównywalna
z efektem, jaki daje maszynka
do golenia - w&osy odrastaj#
po kilku dniach. KCH

Depilacjawsprayu

Wiza#y'ci uwa#aj",#emakija#
wnieodpowiednimodcieniumo#e
sprawi$,#e twarz b%dzie
wygl"da!a nazm%czon".

Dla szatynki o ch&odnej karnacji, w&o-
sach w odcieniach br#zu czy szaro$ci
i oczach niebieskich lub piwnych naj-
bardziej odpowiednie b%d# szaro-b&%-
kitne cienie do powiek. Puder br#zuj#cy
lepiej zamieni'na ró"w ch&odnym od-
cieniu. Odpowiednim kolorem b&ysz-
czyka b%dzie w tym przypadku mali-
nowy. Rudow&ose panie o bardzo jasnej
karnacji, oczach zielonych, niebieskich
lub br#zowych mog# jasne brwi i rz%sy
podkre$li'kolorem grafitowym, br#zo-
wym lub bordowym. Nale"y unika'
czerni. Oko b%dzie najlepiej prezento-
wa' si%, je$li pomalujemy je w odcie-
niach zieleni lub szaro$ci. Podk&ad po-
winien by' jasny - w odcieniu ró"u. S&o-
wia!ski typ urody lubi odcienie be"u i brzoskwini oraz kolor lodów
truskawkowych. Tutaj nie jest wskazana czerwie!. Niebieskie lub
szare oczy b%d# dobrze wygl#da', je$li podkre$limy je cieniami
w kolorze grafitowym i szarym lub ró"owym i fioletowym. Smag&a
cera i ciep&y odcie!w&osów, niezale"nie czy b%dzie to blond czy
br#z, lubi odcienie ziemi i z&ota.. KCH

ABCdobregomakija!u
Uroda

Blondynka dobrze
wygl"da w szaro'-
ciach Photospin
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Pi"kne, czyli
zdrowe
Nawet najlepiej ostrzy!one
w"osy nie b#d$wygl$da"y ani
uk"ada"y si# dobrze, je%li
b#d$ zniszczone zabiegami
chemicznymi i &le od!ywiane.

Tylko cz!"#w$osabli%sza skóry to %ywa
tkanka. Ims&oned$u%sze, tymwi!ksza
ich cz!"# jestmartwa.Na ichwygl&d
mawp$ywtak%e to, ile dosta$y
substancji od%ywczych,kiedy ros$y, jak
równie%w jaki sposóbby$y
piel!gnowanepodczaswzrostu.
Uprzeci!tnego cz$owiekaw$osy
wyd$u%aj& si! "rednio o jeden
centymetrmiesi!cznie.Dlatego
dora'ne stosowanie suplementów
dietymija si! z celem.Odpowiednie
sk$adniki od%ywcze trzebadostarcza#
w$osomconajmniej przez kilka
miesi!cy,abyzobaczy# efekt ich
dzia$ania.Dlatego trzebapami!ta#,aby
wposi$kachnie zabrak$owitamin
z grupyBorazA,C,E ,a tak%e
pierwiastków: cynku,%elaza,magnezu.
Ich 'ród$o to broku$y, jaja,warzywa
i owoce.Ponadtowarto je"#orzechy,
suszoneowoce,produkty
pe$noziarniste,pestki s$onecznika,
oliw! i ryby,które s&'ród$emkwasów
t$uszczowych.Podstawowym
budulcemw$osa jest jednakbia$ko.Nie
mo%egowi!c zabrakn&#wcodziennej
diecie (mi!so,ryby i nabia$).Du%o
bia$ka zawiera te% soja,któramo%eby#
alternatyw&dla osób,które nie jedz&
czy te%nie lubi&mi!sa.Nadmiar
kosmetykóworazuk$adanie szkodzi
w$osom -najlepiej stosowa# $agodny
szampon, jedn&od%ywk!
do sp$ukiwania,a suszy#w$osy
naturalnie bezu%ycia suszarki.
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