
Poradnik ciepło  czy zimno 
Zdrowie  ubieranie się oraz  moda i elegancja

„Ubiór, sposób jego noszenia, uczesanie i sam dobór
garderoby oraz inne zewnętrzne zachowania to informacja o
tym, co dzieje się w ludzkim wnętrzu” – twierdzi psycholog
Dariusz Tarczyński, autor Nieinwazyjnej Analizy
Osobowości (NAO).„Tułów w trójpodziale sylwetki
symbolizuje świadome działanie i czas aktualny. Na
poziomie tułowia mocniej manifestują się aktualne nastroje
człowieka i w tej strefie najczęściej pojawiają się i są
widoczne zmiany” – wyjaśnia D. Tarczyński.

                                                                               Taka postawa  ciała  wyraża zamknięcie i  obronę przez 
                                                                                             czymś  nowym oraz  postawę zachowawczą.

Ubrania o luźnym kroju, powiększające optycznie sylwetkę dominują u ludzi z dużą potrzebą wolności i 
niezależności, bojących się wszelkich ograniczeń. Ludzie tacy myślą nieszablonowo, nie znają rygoru, 
struktur, podporządkowania. Zacznijmy od ubrania, które możemy podzielić na luźne i obcisłe. To już 
pierwsza cenna informacja dla nas, początkujących detektywów osobowości. Najczęściej w 
obszerniejszych ubraniach chodzą ludzie swobodni w sposobie bycia, częściej łamiący konwenanse i 
bardziej wyluzowani. W biznesie zależy im bardzo na relacjach międzyludzkich. Niechętnie przyjmują do 
siebie takie sformułowania jak „musisz” i „trzeba”. Ponad wszystko cenią sobie wolność. Jeśli podpisują 
umowy, są one głównie potwierdzeniem wcześniejszych ustaleń. Ale  obszerniejsze  ubrania to  przede 
wszystkim estetyka wyglądu dla  wielu  osób z  nadwagą których jest coraz więcej na  ulicach, szkołach i 
różnych zawodach  jak  też  higiena i zdrowie.

12  listopada  2020 chodziłam z  gołymi nogami  tylko   w lekkich półbutach, w  lekkiej nie zapiętej   w lekkich półbutach, w  lekkiej nie zapiętej  
kurteczce  i  w  bluzce z  krótkim  rękawem, gdy inni  już  chodzili w kozakach  ,czapkach z  szalikami i wkurteczce  i  w  bluzce z  krótkim  rękawem, gdy inni  już  chodzili w kozakach  ,czapkach z  szalikami i w
grubych  ocieplanych  kurtach  a pod  kurtką  jeszcze  sweter !   Było 8  stopni Celsjusza. Można się nie grubych  ocieplanych  kurtach  a pod  kurtką  jeszcze  sweter !   Było 8  stopni Celsjusza. Można się nie 
przeziębić  ? Można.przeziębić  ? Można.

Moda grecka a  gettowa  komuna
Tak nazwałam modę lekką i  przewiewną,w  odróżnieniu od  ciężkiego  i  kufajkowatego stylu
ubierania się    Polek i Polaków. Styl  ten, świadczy o silnym  skostnieniu  oraz   ksobności i
wewnętrznym  zamknięciu  ,  i  jest   silnie  związany  z   gettową   mentalnością  społeczeństwa,
wychowanego na  takim stylu  już od dzieciństwa. Jest to  styl  patologiczny  i dewiancki !  No bo
jak inaczej nazwać  kozaki, botki,  grube swetry, szaliki,  ciepłe  kurtki zimowe i  berety  oraz
czapki na głowach   przy  temperaturze 28 stopni w słońcu jaka  była  na przykład 18  października
2017  roku w  Lublinie?    Świadczą o  tym  poniższe  zdjęcia, zrobione  rano  o godzinie  około  9
a potem  między  12  i 14 -tą. Było ciepło od    rana,  o godzinie  9 -tej  temperatura wynosiła  jakieś
15- 16  stopni C  a  ludzie  byli  według   zdjęć  patologicznie poubierani  jak na temperaturę   
O  stopni  C  ! Ja   chodziłam  w  lekkich sandałach i letnich  lekkich  bluzeczkach, i   już  około  10
- tej musiałam  zdjąć  jedną  lekką  bluzkę  narzutkę, gdyż  można się  było  nawet  opalać, tak  było
ciepło  i słonecznie  a ludzie  dalej  chodzili  zakutani  i  pozakrywani  jak nienormalni!W ciągu
poprzednich dni  także  było ciepło aczkolwiek bez słońca  i ja także  byłam  lekko  ubrana  jak w
lecie,  bo  było  tylko  nieco chłodniej , ale   ogólnie ciepło. Takie  przegrzewanie się  jest nie  tylko
bardzo   niezdrowe  ale   także   powoduje   potem  liczne   przeziębienia,  zapalenia  oskrzeli   i
chorowanie  w zimie , a  nawet  już w październiku i we wrześniu! 



 

                                                                              
A  to ja  18  października  2017 !



                                                        Taki ubiór to straszna  komuna ! 

                                                                          

                              

                            18  października  2017  roku o godzinie 16: 46 
                        na  termometrze  na  balkonie  było 20  stopni  C!  
                      Wyszłam  zrobić  zdjęcia  wokół  bloku różnym ludziom. 
                        Popatrzcie w co  i jak  byli wtedy  ubrani  poniżej .



      To jest chore i nienormalne tak się  gacić i    przegrzewać w  letniej  temperaturze  !
                                                                  
                                A  to ja   -trzymam aparat  przed  sobą.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



JESIEŃ  i PRZEDŁUŻANIE   LATA 
Czy ludzie wiedzą, że jesień to nie jest  zima ?  Jesień to tylko koniec  lata , które  bardzo łagodnie  
przechodzi w  fazę  opadania  liści i delikatnej zmiany klimatu oraz  temperatury. Dlaczego ludziom
się  tak bardzo spieszy do  ciepłych  ubrań i  zimowego  wyglądu zamiast  przedłużania  lata? 
Przecież  lato  to  wspaniały czas i  ciepełko,  lekkie  ubrania, lekkie  obuwie i  inne 
samopoczucie.Czy na ludzi  działa  samo słowo  jesień, że  tak się  strasznie  gacą  i  przegrzewają, 
czy może  jest inna  przyczyna ? 
Zbyt  ciepłe  ubieranie się 
Nie wiem, czy wiecie, jak ciepło powinno być ubrane dziecko w przedszkolu, w którym 
temperatura pomieszczeń znaczenie przekracza 20 stopni… Otóż, należy pamiętać, żeby dziecko 
miało na sobie podkoszulki [przynajmniej dwa], bluzkę na długi rękaw, sweterek i jeszcze bluzę. 
Może wtedy hasać wśród dzieci, zupełnie bezpieczne w ciepłocie otulaczy. Na koniec jeszcze 
nakrzyczcie na panie przedszkolanki, że odważyły się zdjąć jakąkolwiek odzież wierzchnią i 
możecie odetchnąć spokojnie – dziecko przechoruje całą zimę, a wy spędzicie z nim urocze chwile 
w domu.Swoją drogą to ubieranie dzieci za ciepło jest zastanawiające. 

                                                                         

Widać to było nawet po mojej babci, która [sama bez czapki] ganiła mnie w niedzielę, że Kosmyk 
nie ma czapeczki i szaliczka. Wszyscyśmy na podwórku chodzili w lekkim kurtkach, bez czapek, 
szalików, było całkiem ciepło, ale dziecko nie mogło. 

Przegrzewanie dzieci to chyba nasza przypadłość narodowa. Może została z czasów wojny, kiedy 
marzli wszyscy? Wpoiły nam ją babcie, ciocie, różne kumy i jakoś tak nam zostało, że dziecko 
zawsze, zawsze!, powinno być omotane trzy razy bardziej niż my. Kiedyś to w ogóle było lepiej. 
Nie pętały nas jakieś wychowawcze mody, można było skatować dziecko i było się rodzicem 
stanowczym, wreszcie – standardem było okutać dziecko w tysiąc szmat i nie pozwolić, żeby 
ruszyło ręką czy nogą do trzeciego roku życia. Piękne czasy. Dziś jest trudniej, ale omotanie 
[opętanie?] zostało. (http://matkatylkojedna.pl)

Sąsiadka ci mówi, że maluszek marznie, ponieważ ma zimne rączki, a ty skołowana nakładasz mu 
kolejne śpioszki. Czy rzeczywiście sąsiadka ma rację? Zbyt ciepłe ubieranie niemowląt grozi 
przegrzaniem, a co za tym idzie - szybkim przeziębieniem. Układ termoregulacji niemowląt nie 
działa jeszcze pełną parą, dlatego trzeba rozważnie dobierać odzież niemowlęcia, by nie dopuścić 
do spocenia i wyziębienia. Jak to zrobić? Dobrze jest ubierać maluszka warstwowo, czyli "na 
cebulkę". Kiedy maluchowi będzie za gorąco, zdejmiesz mu jedną warstwę, a gdy za zimno - 
kolejną nałożysz. Jak się przekonać, czy niemowlę marznie lub się poci? Dotknij jego karku lub 
plecków - jeśli są chłodne, to znaczy, że jest mu zimno, a jeżeli są bardzo ciepłe - to znaczy, że 
dziecku jest za gorąco. Niemowlęta często mają chłodne dłonie, nie jest to więc wymierny 
wskaźnik ciepłoty ciała.

Koronki i tiule
Każda mama pragnie, by jej pociecha wyglądała jak najpiękniej. Zdarza się, że mamy dziewczynek 
ubierają je w sukieneczki z elementami gryzącej koronki i sztywnego tiulu. Mała panienka 
przeistacza się w księżniczkę, lecz jeśli koronka przy szyi będzie ją gryzła lub uwierała, stanie się 
marudna. Niemowlęta o niebo lepiej czują się w naturalnych materiałach - bawełnie, lnie, wełnie 
merynosowej, które są miękkie i pozwalają skórze dziecka oddychać, a przede wszystkim nie 
ograniczają ruchów malucha.



Czapka stale na głowie
Teorię, według której czapeczka na głowie niemowlęcia chroni go przed wszelkimi chorobami, 
można włożyć między bajki. W krajach zachodnich dzieci noszą czapki zwykle podczas mrozów i 
latem, by zabezpieczyć głowę przed porażeniem słonecznym. W Polsce utarło się, że czapeczka 
zabezpiecza uszy maluszka przed chorobami, co nie jest do końca prawdą, ponieważ zapalenia uszu
powodują wirusy lub bakterie, a nie chłodne powietrze.

Ach, ta czapeczka

 Kto by przypuszczał, że czapeczka – ten malutki element dziecięcego ubrania – nastręcza rodzicom
najwięcej kłopotów. Magda tak wspomina ubraniowe historie swojej córeczki:
„Kiedy po raz pierwszy przyjechała naszą małą zobaczyć moja mama, była przerażona. Zaczęła od 
serii troskliwych pytań: A nie za zimno jej? Może założyć jej jeszcze kaftanik? I skarpetki. Czemu 
ona tak leży niczym nie przykryta? Macie jakiś kocyk? No i dlaczego nie ma czapeczki?! A my 
wiedzieliśmy, że Julce nie jest za zimno. Do mamy jednak nie trafiały żadne argumenty. Jakby 
zapomniała, że tuż przed porodem opowiadała mi słynną już w całej rodzinie historię o tym, jak 
sama z trudem przeżyła mój chrzest, bo byłam za ciepło ubrana i krzyczałam głośniej od organisty.
Potem problem czapeczki jeszcze wielokrotnie do nas wracał – szczególnie ze strony wszystkich 
dobrze radzących starszych pań na spacerze. I nieważne, że było na przykład 25°C, piękna 
bezwietrzna pogoda – czapeczka obowiązkowa. Myślę, że chodzi o to, żeby w tym wszystkim 
znaleźć zdrowy rozsądek. Jeśli my nie mamy na sobie pięciu warstw ubrań, czapki i kożucha, to i 
nasze dziecko ich nie potrzebuje. Tak naprawdę po pewnym czasie rodzice z łatwością rozpoznają 
temperaturowe upodobania swojego malucha. 
                                                                         

Wiedzą, kiedy jest mu za gorąco, a kiedy za zimno. 

Należy więc zaufać samemu sobie, obserwować dziecko i nie poddawać się sugestiom naszych 
mam, babć i ciotek” – radzi młodym rodzicom Magda. 
Pamiętajmy, że – wbrew pokutującemu od lat zwyczajowi – dziecko w domu nie potrzebuje 
czapeczki. Jeśli temperatura w mieszkaniu jest niska, czapeczkę można tylko założyć na pół 
godziny po kąpieli. Podczas letniego spaceru, kiedy jest ciepło i bezwietrznie, nasz malec również 
nie potrzebuje czapeczki.

Rozsądek przede wszystkim
Jak więc odpowiednio ubierać nasze dzieci? Rozsądnie. Obserwuj dziecko, przyglądaj się, w jakiej 
temperaturze czuje się najlepiej, nie dopuszczaj do przegrzania. Pamiętaj o kilku podstawowych 
zasadach. Zwracaj uwagę na sygnały, jakie wysyła maluch. Skopywanie kocyka albo czkawka 
mogą świadczyć o tym, że temperatura nie jest dla dziecka komfortowa. I nie poddawaj się zanadto 
sugestiom innych – ten jeden sweterek więcej może prowadzić do infekcji, a zakładanie w domu 
czapeczki to stary, nie praktykowany już dzisiaj zwyczaj.

Wbrew pozorom nie zawsze zimno jest naszym największym zimowym „wrogiem”. Na 
choroby często naraża nas przegrzanie organizmu, które może doprowadzić do spadku odporności. 
Antidotum na zimowe osłabienie jest hartowanie organizmu, na przykład poprzez zimne kąpiele. 
Przy chłodach i mrozie mamy tendencję do ubierania się za ciepło i utrzymywania zbyt wysokiej 
temperatury w mieszkaniu. Eksperci ostrzegają jednak, że to prosta droga do zimowego 
przeziębienia, które bardzo często bierze się właśnie z przegrzania. Gdy ubieramy się za grubo, 
sprawiamy, że organizm nie może poradzić sobie z pozbyciem się nadmiaru ciepła. Wysoka 
temperatura rozszerza naczynia krwionośne i zaczynamy się pocić. Wtedy rozpinamy kurtkę i 
zdejmujemy czapkę, a mróz i wiatr szybko nas schładzają. Nagle jest nam zimno i czujemy 
dreszcze, co może być oznaką zbliżającego się przeziębienia. Dlatego o tej porze roku najlepiej jest 
ubierać się na „cebulkę”, czyli warstwami. 



Gdy w domu za ciepło

Zbyt intensywne ogrzewanie mieszkania zimą może przyczynić się do osłabienia układu 
odpornościowego. Przyzwyczajenie do podwyższonej temperatury sprawia, że przeziębiamy się 
łatwiej. Dzieje się tak, ponieważ jest nam bardzo ciepło, a więc rozleniwiamy się. Nie mamy ochoty
wychodzić na świeże, mroźne powietrze i aktywność fizyczną, tym bardziej ze względu na dużą 
różnicę temperatur w pomieszczeniu i na zewnątrz. A unikając ruchu osłabiamy swoją odporność, 
czyli jesteśmy bardziej podatni na choroby! Aby do tego nie doprowadzić należy utrzymywać 
właściwą temperaturę w mieszkaniu. Optymalna to 19  stopni Celsjusza. W sypialni powinna być 
jeszcze niższa, bo około 17 st. 

Przeziębienie to nie jedyna choroba, która wynika z przegrzewania mieszkania. Gorąco panujące w 
domu może wpływać na szybsze powstawanie żylaków. - Rozszerzone pod wpływem temperatury 
naczynia krwionośne powodują zwolnienie przepływu krwi przez żyły. Zastawki żylne pracują 
słabiej i nogi zaczynają puchnąć. Krew z nóg nie odpływa w górę ciała i powstają pierwsze 
pajączki, które później przekształcają się w żylaki - mówi Tomasz Nasierowski, ekspert Veera 
przeciwżylakowa. Dodatkowe przegrzewanie łydek następuje, gdy przemarznięci bierzemy gorącą 
kąpiel. Zamiast tego lepiej wziąć ciepły prysznic i napić się herbaty z malin. Wzmocnimy wtedy 
odporność bez szkody dla nóg. 
Zimno leczy i hartuje
Osłabienie wynikające z przegrzania organizmu możemy skutecznie leczyć zimnem. Pomoże w tym
ruch na świeżym powietrzu i hartowanie organizmu.

                                                                     
Doskonale zdają sobie z tego sprawę ludzie, którzy zażywają lodowatych kąpieli, zwani Morsami. -
Przede wszystkim nie można się przegrzewać. Trzeba  często wietrzyć mieszkanie i starać się, aby 
w domu nie było za ciepło. 

Już  w  temperaturze 10 -12 stopni C  można i należy mieć cały czas  okno  uchylone w mieszkaniu 
aż  do pojawienia się  silniejszego chłodu.W  wyższej temperaturze  trzeba cały czas mieć 
pouchylane okna w pokojach .   Nie można spać przy włączonym  kaloryferze na  full w zimie a  
najlepiej w  ogóle nie włączać  ogrzewania  jeśli  da się  chodzić w letnich  ubraniach   w domu.
Najlepiej jest  chodzić w domu  bez skarpet i  bez  rajstop  ,czyli z  gołymi nogami, żeby  się  
organizm  przyzwyczajał do niższej temperatury  cały dzień,a w pracy  rajstopy  trzeba zdjąć  lub 
zamienić na  krótkie  skarpetki stosownie do  obuwia. Ważnym  jest żeby nie wdychać w  ciepłym 
pomieszczeniu  nagrzanego  powietrza , gdyż  potem  cierpią   na tym nasze zatoki  i śluzówka  
nosa.
Nie  należy  także  kąpać się w  bardzo ciepłej  wodzie , a po  ciepłej  kąpieli  trzeba od razu  
schłodzić  organizm   szybkim  zimniejszym  prysznicem ,niezależnie od pory  roku . Najlepiej jest  
brać  prysznic   w wodzie  chłodnej a nawet nieco zimnej.
Podobnie  robimy z  głową, po  umyciu  głowy w ciepłej wodzie  należy spłukać całą  głowę  
chłodniejszą  i lekko zimną wodą, aby  nie  rozgrzana głowa  nie parowała ,  bo  potem  dochodzi 
do szoku  termicznego. 
Szok  termiczny  to właśnie  skutek  przegrzewania się  i  nagłego doznania  chłodu , co powoduje  
zawsze  chorobę. 

 Osoby  nie  stosujące  takich metod muszą się adaptować stopniowo  i powinny zaczynać  od 
naprzemiennycb  kąpieli  gorącą wodą na zmianę z  zimniejszą  już w  lecie i podobnie trzeba  
zaczynać z  głową, ale  jesień nie jest  jeszcze zimą  i  można  zacząć  takie  hartowanie  jesienią.  
Nawet i  w zimie  można spróbować  ale  nie można potem  wychodzić na  mróz  na dw
Ludzki organizm ma ogromne zdolności adaptacyjne, dlatego każdy może się zahartować. 
Wystarczy być konsekwentnym i krok po kroku przyzwyczajać się do zimna. A nagrodą za to 
będzie wysoka odporność. 



Oczywiście nie każdy chce i może pozwolić sobie na zimowe kąpiele, ale to nie musi być 
przeszkodą. Hartować się możemy na wiele sposobów. Doświadczeni Morsowie zalecają zacząć od 
polewania stóp zimną i ciepłą wodą naprzemiennie, a potem już tylko zimną. Następnym etapem są 
naprzemienne, ciepło-zimne prysznice całego ciała. Temperaturę ciepłej wody stopniowo obniżamy,
aż będziemy mogli wziąć całkiem zimny prysznic, łącznie z głową. Później możemy przejść do 
zimnych kąpieli w wannie, stopniowo wydłużając ich czas trwania oraz do spania przy otwartym 
oknie. 

Czy wiesz, że....
 zimna woda skuteczniej stawia na nogi niż filiżanka najczarniejszej kawy? Potrafi też złagodzić 
uporczywe dolegliwości i wyleczyć choroby. Zimne zabiegi wodolecznicze znane są od wieków. 
Rzymski lekarz Asklepiades z Prusy, nazywany „polewaczem zimnej wody”, aplikował je swoim 
pacjentom już 2 tys. lat temu. Także twórcy współczesnej hydroterapii Sebastian Kneipp i Vincenz 
Priessnitz uważali lodowate zabiegi za jeden z najlepszych środków leczniczych. Nie przerażaj się 
jednak. Zimna hydroterapia nie oznacza, że musisz się kąpać w krze zrobionej w skutym lodem 
jeziorze. Za chłodną uznaje się wodę o temperaturze 30–33°C, zimna ma poniżej 30°C. Zgodnie z 
kanonami hydroterapii bardzo zimna woda to taka jak w źródle: 10–15°C. 

Zalety zimnej wody
Czujesz zmęczenie? Zanurz się na 8 sekund w wodzie o temperaturze 24°C. Natychmiast się 
orzeźwisz i otrzymasz zastrzyk optymistycznej energii na co najmniej godzinę. Chłód spowoduje 
pobudzenie nerwowej „osi” przysadkowo-nadnerczowej, czego efektem będzie zbalansowanie 
ilości noradrenaliny i adrenaliny we krwi, odpowiedzialnych m.in. za naszą aktywność.
                                                                                                                                                  

Ta sama ośmiosekundowa zimna kąpiel na osobę zestresowaną i nadpobudliwą podziała 
uspokajająco.    Co jeszcze dzieje się pod wpływem zimna? Tarczyca wydziela więcej hormonów 
regulujących pracę jajników, przyspiesza się metabolizm tłuszczu i cukru, więc osoby pragnące 
schudnąć, szybciej tracą na wadze. 

2
Woda o temperaturze 12–14°C łagodzi oparzenia słoneczne. Przy poparzeniu większej powierzchni 
skóry warto zanurzyć się w wannie z wodą. Poparzenia mniejsze wystarczy polewać, aż do 
ustąpienia bólu. 
3
Typowe zabiegi chłodnej i zimnej hydroterapii? Kąpiele, kąpiele częściowe, zawijania, okłady i 
polewania. Stosuje się je w ostrych stanach chorobowych, takich jak ostre zapalenia stawów i żył, 
przy bólach tkanek miękkich, np. mięśni, nerwicy serca, nieżycie oskrzeli i żołądka, chorobie 
wrzodowej. 

Najlepsza pora na zabieg
Decydując się na zimny zabieg, warto wziąć pod uwagę biologiczne dobowe rytmy 
termoregulacyjne. W godzinach od 3 w nocy do godz. 15 po południu ma miejsce faza 
fizjologicznego rozgrzania ciała, zaś między godz. 15 i 3 w nocy – faza wychładzania. Zabieg 
podziała najsilniej i będzie skuteczniejszy, jeśli przeprowadzimy go niezgodnie (!) z zegarem 
biologicznym, czyli przed godziną 15. 

Przeciwwskazania
Zimnego zabiegu wodoleczniczego nie wolno wykonywać, gdy jesteśmy zziębnięci. Należy go 
przerwać, jeśli marzniemy, a na skórze pojawi się gęsia skórka.



Bezwzględnym przeciwwskazaniem dla chłodnej i zimnej hydroterapii są choroby związane ze 
zwiększoną wrażliwością na temperaturę, w których niekorzystnie działa zarówno zimno, jak i 
ciepło, np. schorzenia naczyń krwionośnych o podłożu miażdżycowym i cukrzycowym, choroba 
Burgera i Raynauda. 

Polewanie twarzy
Pomoże na napięciowe bóle głowy, migreny. Puść słaby strumień wody z prysznica (tak, by woda 
lała się jak z konewki) o temp. 18–20°C na prawą skroń. Poprowadź strumień do brody, a potem do 
lewej skroni. Polej czoło kilka razy wzdłuż – z lewej strony na prawą i z powrotem. 

Półkąpiel w wannie
Zabieg łagodzi nerwicowe dolegliwości serca, hartuje. Wykonaj go 1,5 godziny po posiłku. 
Powinien trwać 15 sekund. Napełnij wannę do połowy wodą o temp. 15–20°C. Wejdź do wanny w 
samej bluzce, podwijając ją do piersi. Kucnij, następnie usiądź i wyprostuj nogi. Po wyjściu z wody
osusz tylko okolicę lędźwiową i krzyżową, połóż się do łóżka wygrzanego termoforem. Wypij 
filiżankę ciepłego napoju. 

Okład wysychający
Powoduje wchłonięcie wysięków w jamie brzusznej. Pomaga w kamicy nerkowej i bolesnym 
miesiączkowaniu.
Zamocz ręcznik lniany w wodzie o temp. 12–16°C, wyciśnij. Ułóż na brzuchu, przykryj drugim 
suchym ręcznikiem i 5 bawełnianymi. Przykryj się kocem. Czas wysychania okładu: 2–3 godziny. 

Zawijanie kolan 
Leczy bezsenność, uspokaja. 
Owiń łydkę ręcznikiem zmoczonym w wodzie o temp. 25°C, okręć suchym ręcznikiem. Przygotuj 
okład na drugą nogę. Połóż się, przykryj kocem na 20 minut. 
                                                                                                                                                
Polewanie ramion i kolan

Polewanie ramion.
Pobudza układ krążenia. Pomaga osobom z niskim ciśnieniem krwi. 
Odkręć sitko prysznica i puść strumień chłodnej lub zimnej wody. Polewanie ramion zawsze 
zaczyna się od prawej dłoni, następnie przechodzi się do barku zewnętrzną stroną ramienia i wraca 
się strumieniem stroną wewnętrzną ramienia do dłoni. Lewą rękę potraktuj w identyczny sposób.

Polewanie kolan. Obniża ciśnienie krwi, zmniejsza obrzęki, łagodzi chorobę żylakową i 
hemoroidalną. Polewanie zacznij od palców prawej stopy, po czym poprowadź strumień wody 
wzdłuż prawej strony stopy do pięty, następnie w górę do dołu podkolanowego. Potem poprowadź 
strumień wody wzdłuż wewnętrznej strony łydki z powrotem do pięty. Wykonaj zabieg na lewą 
nogę. 

Kąpiel w morzu lub jeziorze
Zanurzenie w wodzie o temperaturze 24°C i niższej (tyle mają latem jeziora i Bałtyk) sprawia, że 
więcej krwi trafia do organów wewnętrznych, co poprawia ich funkcje. Taka kąpiel polecana jest 
wszystkim, którzy cierpią na dolegliwości kręgosłupa, gdyż woda, masując ciało, zmniejsza bolesne
napięcie podtrzymujących kręgosłup mięśni.Kilka krótkich kąpieli w ciągu dnia jest 
korzystniejszych od jednej długiej, bo po 10 minutach spędzonych w chłodnej wodzie organizm 
zaczyna się wychładzać .



JAK SIĘ  UBIERAĆ PRAWIDŁOWO  
  Nie modnie , ale  komfortowo , wygodnie i lekko ! 
  Wczesna jesień i  późna  jesień, jaka to różnica ? 
     Wiosna, lato  , zima,  żadnych przeszkód  ni ma ! 

Ubieranie się "na cebulę" pozwala na wygodną regulację temperatury panującej pod ubraniem (po
prostu zdejmujemy lub zakładamy jedną z warstw odzieży), a poza tym sprawia, że ciało nie  jest
przegrzane  i się cały czas wentyluje.Najgorsze  upiorne  ubranie  to jedna  gruba  bluza  , lub jeden
sweter  noszony  cały  dzień  w   pracy  w   ciepłym pomieszczeniu   a  także   wszelkie   golfy  i
nakładane  na to  firmowe  ubranie  jak sklepowy  obowiązkowy jakiś  kapot  lub kombinezon  oraz
lekarskie  sztywne kitle  i  inne  medyczne  ubrania, które  tworzą dodatkową warstwę zatrzymującą
stałą  temperaturę ciała.Ciało  musi  się  wentylować  aby było zahartowane, nie można  dlatego
nosić  seksownych  dopasowanych  bluzek  i  ciasnych koszul męskich i podobnych swetrów. 

Ubranie  powinno być  dość  obszerne  i  luźne,  wręcz powinno lekko powiewać .  W żadnym
wypadku  nie można  przesiadywać w  pracy ani  w domu w jednym  przylegającym do ciała
ciuchu. Jest to  bardzo  niezdrowe.  Taki    ubiór  zatrzymuje  temperaturę ciała  i po rozebraniu się
może dojść do szoku  termicznego , szczególnie zimą  lub późną jesienią  oraz  wczesną wiosną.

  Ubierać się  prawidłowo  trzeba się nauczyć,  jest to pewna sztuka związana ze  stylem  życia  oraz
bycia a  także  przyrodą .Ubieranie warstowe  czyli  na cebulkę ma wiele   zalet   i  jest   także
związane z  oszczędnościami,  gdyż nie  trzeba  inwestować w  ciepłą  garderobę  tak jak dotąd. Jest
to jednak  inne  ubieranie się od  potocznego rozumienia  tego  określenia. Nie jest to  nałożenie
koszuli,  bluzuy i kurtki chociaż w zimie  można  i  tak a nawet trzeba. Szczególnie panie , jak
zwykle  mają  wielki  wybór  strojów w  tym stylu  ale panowie  także  mogą się  jakoś  poratować.

Co jest  ważne w  stylu warstwowym i cebulkowym? 
Przede wszystkim  grubość  i faktura  materiału. Dwa  nawet  bardzo cienkie   ciuchy dają  jedną  
grubszą warstwę  na którą  można dołożyć  jeszcze  jedną warstwę  , na przykład  na  lekką  letnią  
bluzkę   można  nałożyć nieco  grubszą  sportową  bluzę jesienną,  przy  niższej  temperaturze  a   
na to zamiast  jednej  grubej  kurtki  cieńszy płaszcz  czy  wiatrówkę. Zasada  jest  ta sama. Ubranie
ma   lekko  powiewać i ma dostarczać  stałej wentylacji  organizmowi.Nie należy od razu  
rezygnować  gwałtownie z letnich  ubrań, wręcz   przeciwnie  !                                         

Przedłużanie  lata  to filozofia słońca,  niech  świeci  nam  jak najdłużej  nawet w zimie  gdy  jest 
ciemno  już wcześnie  po południu. W  domu,  do czasu  gdy  temperatura  nie spadnie  poniżej  10 
stopni  C, trzeba i należy  przedłużać lato ,jak długo się da.  Ale  nawet potem  na lato nakładamy 
lekką  jesień , czyli    drugą  bluzkę  albo  lekką  bluzę  na T- shirt z  krótkim  rękawem.

W  żadnym wypadku  nie  można  zamykać  ciała  w jednym  dopasowanym  ciuchu i  nie   
dopuszczać do  wentylacji  organizmu !  Bardzo  brzydki  i niestety częsty  widok  otyłych  figur w 
ciasnym  sweterku  lub bluzce  nawet w lecie  jest  przykry  i  budzi  niesmak  oraz  odrazę. 

Co  to   bowiem za widok takiego sflaczałego ciała  i  schabów  pod  bluzką    oraz opony na  
brzuchu i biodrach ? A niestety, jest to  bardzo częsty widok na  ulicach i  w miejscach  pracy ! 



Ta  jedna  bluzka składając się z  kilku warstw  delikatnej  żorżety  lub jedwabiu,   jest  dość 
ciepła  . A  gdy dodamy  na wierzch koszulę z długim  rękawem  lub bluzę sportową,  będziemy  się
czuć  ciepło , ale  przede wszystkim lekko  i  przewiewnie.Obok mamy strój  zimowy, ale po prawej
już  przewiewny i lżejszy. Bluza  jest zła.
                 Takie dzianiny i warstwy są dobre na niskie   nawet  zimowe  temperatury. 

                                                                     
Przed wyjściem do  szkoły  lub do pracy zawsze  sprawdzaj termometr, podobnie w ciągu dnia.   
Trzeba się nauczyć  żyć z   termometrem cały dzień,  gdyż pogoda zmienną  jest  szczególnie w 
Polsce.Nie  noś cały dzień  żakietu  lub marynarki w pracy  ani  bluzy sportowej w szkole . 

                                                         Takie waciaki  są  zabronione !



Tak jest źle !                             Tak jest źle !              Tak jest źle !                 Tak jest źle !

W  domu  lepiej   jest  przebywać w niższej  temperaturze  nawet w  bluzce  letniej 
niż w  bardzo ciepłym pomieszczeniu  ,gdyż ciało  jest wtedy rozgrzane  i  przegrzane.                      

Należy się  ubierać  jak  najlżej, i    obserwować    organizm,  czy  można  jeszcze  wytrzymać w 
niższej  temperaturze  , chodzić w sandałach   lub lekkim obuwiu z  gołymi  nogami  jak długo się 
da. Jeśli się pojawi  kichanie  to jeszcze nic nie znaczy, ale  trzeba   poczekać na poważniejsze  
objawy  jak ból  głowy,   dreszcze,  chyba  że  kichanie pojawia  się wraz z katarem. Ale  także  
może  samoistnie  przejść po  przyzwyczajeniu  się do niższych  temperatur. Wtedy  trzeba  się 
wygrzać w wannie,   napić się  ziółek lub napoju rogrzewającego i  nieco  przebrać.  Oczywiście  
nie należy   do tego doprowadzać,   tylko  regulować  umiejętnie    i dostosowywać  ciało  oraz 
ubiór   do   pory  roku,   wraz z  temperaturą  pomieszczenia.   Początek  przeziębienia szybko 
zbijmay stosując  tabletki do ssania na gardło, syropek najlepiej  tymiankowy lub sosnowy  oraz  
Scorbolamid dwa razy dziennie  po 2  tabletki  przed  dwa  dni zupełnie wystarczy, można 
ewentualnie  przedłużyć po  jednej tabletce na  3- dni.

       Tak jest prawidłowo  -  jesienią  oraz w zimie  przy  temperaturze  nawet jeszcze  6 -8 stopni.C.

  Problemów  jest  jednak dużo więcej, i tylko ciepłe  kraje mogą ich nie mieć bo nie potrzebują
ogrzewania,  u nas jest inaczej  i samo  tylko  ogrzewanie powoduje  dużo  problemów , które
trzeba  naświetlić  oraz  odpowiednio zobrazować.

W  dniu  19  października  o  godzinie  7 rano  na zewnątrz  było  jeszcze  ciepło,  termometr
wskazywał  12  C  ale  nie czuło się  tego, gdyż już  świeciło słońce i  temperatura  szybko rosła.
W  mieszkaniu  było za   aż  19 C  pomimo   uchylonego  okna na całą  noc.
  Dlaczego ? 
Po pierwsze- za  wcześnie  zaczyna się u nas  sezon  grzewczy.  W  ten upał  18 października a
nawet jeszcze dużo wcześniej, lubelski  LPEC  już włączył  niepotrzebnie  ogrzewanie,  przez co  w
mieszkaniach robiło się za  ciepło a  nawet  sauna, gdyż same  tylko  rury dają  dużo ciepła w
pokoju, a w połączeniu z  gorącym  kaloryferem w łazience,  daje  to już   przegrzanie mieszkania
lub  domu.  Sezon   grzewczy   powinien  się  zaczynać  nie  wcześniej   niż  od   stałej  dobowej
temperatury   0  C. I też  w takiej  temperaturze  wystarczą same  rury,  grzejnik w łazience  oraz
gotowanie w kuchni.W  tym samym czasie  grzejniki w suszarni na 10 piętrze  jednak nie działały !
Włączanie  tak  wcześnie   grzejników  pod   przykrywką  sezonu  grzewczego   to   wyłudzanie
podwyższonych  opłat za  ogrzewanie, gdyż  na grzejnikach  w  mieszkaniu wiesza się  pranie,
zwłaszcza z małymi dziećmi w domu, przez co  stale  jest sauna ! 
Niestety ,w  ten nieuczciwy sposób zarabia się na  ogrzewaniu , a  skoro nie można było  zaskarżyć
mafii Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów  ,  to  nic dziwnego,że  obowiązywała zasada  róbta co
chceta.



Toteż  nic dziwnego,że  przegrzani ludzie  nie zdając sobie z  tego  sprawy , wychodząc na dwór do
niższej  temperatury z  takiej sauny  uważali  to za   okropne  zimno  ! A  przy  braku  wietrzenia
mieszkania,  sauna  czyli za wysoka  temperatura   przekracza  24  i 24  stopni C,  co daje  szok
termiczny.Dla mnie  taka  temperatura  była za wysoka,  stale  miałam  otwarte  okno w pokoju,
także na noc, niewielką  szparę,  spałam z  lekkiej  letniej koszulce na ramiączkach  i  w majtkach  i
jakoś się nie  przeziębiłam,  bo nie  było od czego, skoro   w mieszkaniu było aż  19  C  czyli nawet
za dużo  o dwa - trzy  stopnie.
Niestety,ludzie  śpią w  piżdżamach  a nawet w dresach,  nakładają do spania   górną  piżdżamę  lub
tak zwany  dresik z długim rękawem  oraz  do  tego jeszcze spodnie,    śpią w  saunie  i rano są  
zmęczeni, czują się  bardzo niekomfortowo  i starają się zatrzymać  bezmyślnie  nadmiar  ciepła 
poprzez  grube  ubieranie się  czyli  taką komunę  jak piszę powyżej,  bo  nikt  im nie uświadamiał  
całego zagadnienia  związanego ze stylem  ubierania się  oraz ogrzewania.
 Nie jest  to   wszystko  jak  widać  takie proste  jakby się nam  mogło zdawać.I  trzeba  się  tego   
wszystkiego nauczyć ! 
                                                         Idąc dalej .
Popatrzyłam  o 7  rano na  okna  bloku  vis a  vis  przy  Śliwińskiego 4 i tylko  kilka   małych  okien
było  lekko uchylonych od  góry,   żadne mieszkanie nie  było wietrzone na oścież  co o czymś  
jednak świadczy, a dla mnie w  mieszkaniu  było za ciepło !  Pracowałam  przy stale  uchylonym  
oknie , a siedziałam  przy samym  oknie,   w letnich  ubraniach,  lewym bokiem   zwrócona i 
plecami do okna bo w rogu pokoju  miałam  ustawione biurko  przy samym  oknie i jakoś  także się 
rano  nie przeziębiłam,  po spaniu w  lekkiej  koszulce i samych  majtkach.

Ogrzewanie  nastręcza wiele więcej  problemów. O nich jest mowa poniżej.
Mycie  głowy  i suszenie. Kiedyś nie było suszarek   do włosów i ludzie  dużo mniej się  
przeziębiali - więc  może trzeba zacząć od  głowy? 

Jest to ważny  temat  i wymaga  także  zobrazowania. Po  pierwsze- krótkie  włosy należy myć
codziennie,  bo  skóra  głowy  poci się i  głowa  jest  nieświeża.  Świeża  głowa   to świeży umysł i
dobre  samopoczucie. Łój na głowie i  przyklejone  włosy  do skóry  są   nieestetyczne, nie mówiąc
o   gniazdkach   na  głowie,   niestety  bardzo   częstych.  Panowie   powinni  być   także   głowy
codziennie.  Włosy powinny być   sypkie,  nie  przylegać  do  skóry głowy.  Nie    należy  suszyć
krótkich włosów, szczególnie w lecie,  powinny same  wyschnąć.  Długie włosy  można myć  raz
na  dwa  trzy   dni  ,ale   nie  rzadziej.Niestety,   wysokie   zanieczyszczenie  powietrza  głównie
smogiem ,  ma duże znaczenie dla  skóry głowy. 
 Suszymy  nie od  nasady  przy głowie, ale  tylko  same włosy   i jedynie lekko podsuszamy głowę
trzymając  suszarkę w dość dużej  odległości od samej głowy. 

Najwygodniej  jest  myć   głowę wieczorem  przy  kąpieli  lub po południu. Chyba, że  trzeba
zrobić  fryzurę  rano poprzez  nakręcanie na szczotkę.  Nie  stoimy  przed  lustrem w ciepłej
zamkniętej łazience  dogrzanej dodatkowo  gorącym powietrzem z suszarki ,  lepiej dlatego suszyć
głowę i robić  fryzurę w   chłodniejszej temperaturze.  

 Kobiety  mają także do wyboru całą  gamę wałków do włosów, nie  koniecznie  tylko szczotkę
wraz z suszeniem  nawiniętych włosów  na szczotkę. Mężczyźni  mogą jednak  mieć  już podobne
problemy szczególnie młodzi przy awangardowych  fryzurach , więc  te porady są  także i dla nich.

Jeżeli już  używamy suszarki,   to lepiej suszyć włosy w niższej temperaturze. Gorące powietrze
(najwyższy  poziom  w  suszarce)  nie  służy  bowiem  włosom.  Doprowadza  do  zniszczenia  ich
struktury,  przesusza,  osłabia,  pogarsza  ich  kondycję.  Zatem  do  suszenia  włosów  używajmy
powietrza  ciepłego,  ale  nie  gorącego.  Dziś  praktycznie  każda  suszarka  posiada  też  nawiew
chłodnego lub zimnego wręcz powietrza. 



To  doskonałe  rozwiązanie  dla  naszych  włosów.  Suszenie  zimnym  powietrzem  wykonuje  się
najczęściej  w  ostatniej  fazie  suszenia  w  celu  nadania  odpowiedniego  połysku  i  wygładzenia
włosów, a także właściwego ich ułożenia. I nie chodzi tu o ciągłe suszenie zimnym powietrzem!
Robimy to tylko w końcowej fazie. 
Witam!
Czy suszycie dzieciom główki po myciu suszarką? Ja swojej córce suszę od jakiegoś roku (ma 4 
lata),ponieważ nie chciałam aby szła spać z mokrą główką i aby nie spała potem na 
mokrej poduszce (od kiedy ma długie włoski).Jednak zastanawiam się   czy jej nie niszczę 
włosków. Do tego mam wrażenie,że skórę głowy ma wysuszoną.Co jakiś czas  obserwowałam u 
niej coś jak by ciemieniucha (wydaje mi się że jest  już za duża na to).Po pewnym czasie to 
znikało.Przy okazji ostatniej  wizyty u pediatry (parę dni temu) pokazałam jej główkę lekarzowi  
(akurat miała te strupki)i on powiedział że to łupież.

Kazał umyć jej  3 razy głowę Nizoralem w odstępach kilku dniowych.Jak to nie pomoże  to kazał 
iść do dermatologa.Mówił że to jakaś grzybicza sprawa a ja  się zastananawiam skąd u tak małego 
dziecka łupież?Czy przypadkiem  ta suszarka nie miała tu jakiegoś znaczenia?                                   

 Napiszcie proszę czy  też używacie suszarki czy to ja jestem jakaś nawiedzona (dodam,że  moja 
mama nigdy nie suszyła mi głowy suszarką jak byłam dzieckiem-a ja coś takiego sobie 
wymyśliłam).Czekam na wasze zdanie w tej  sprawie.  Pozdrawiam 

Suszarka
Zalety:

• unosi włosy u nasady, mają zwiększoną objętość, 
• skraca czas potrzebny do wyschnięcia włosów, 
• rozprostowuje włosy (była to u mnie zaleta, gdy włosy były zniszczone, krótsze i bardziej 

się falowały), 
• suszenie zimnym nawiewem domyka łuski włosów, dzięki czemu są bardziej błyszczące 

Wady:
• po kilku użyciach  włosy stają się bardzo suche, w szczególności końcówki są nadwrażliwe i

szybko ucieka z nich nawilżenie, 
• ciężko je rozczesać - bo są suche, 
• skóra głowy staje się również bardzo sucha, przez co zaczyna się  pojawiać  mieć łupież. 

Dodatkowo mocne przesuszenie skóry głowy prowadzi do nadmiernej produkcji sebum i 
czasami pojawia się łupież tłusty, 

• włosy są dość sztywne, nazywa  się je  "suchą kopułą", nie są sypkie. 
Schnięcie naturalne 
Zalety:

• brak problemu z podrażnionym i suchym skalpem, 
• końce włosów utrzymują nawilżenie, są dociążone, 
• całe włosy bardzo się błyszczą, 
• włosy "żyją" tzn. są bardzo sypkie i naturalnie, ładnie się układają. 

Następnie-jeśli temperatura na dworze  jest już zimowa  i osiąga  5-0  C  lub  poniżej,  także nie
włączamy całego  ogrzewania na  full ale  minimalnie,   ponieważ suma  wszystkich  włączonych
grzejników w całym mieszkaniu  daje  duże ciepło  .  
Ja w sezonie  2016  roku w ogóle nie włączyłam ani  razu  grzejnika u siebie w pokoju,   gdyż  nie
czułam żadnego  zimna.  Całe   mieszkanie   ponadto   nie  było  prawie  w   ogóle   dogrzewanie
grzejnikami  a pomimo to rachunki od LPCU  przychodziły bardzo wysokie i nie można  ich było
nawet zaskarżyć  - patrz  opracowania o   mafii  SM Czechów.



Zapalenie zatok  - o czym lekarze nie mówią - to skutek przegrzania mieszkania  i  organizmu 
oraz szok termiczny po wyjściu na dwór ! 

Kobieta , 40 lat Witam. Bardzo proszę o pomoc. Czy lampa solux działa i jak? Czy w przewlekłym
zapaleniu zatok można naświetlać się lampą solux? Jak zmniejszyć męczący ból zatok? Może 
istnieją szybkie sposoby, aby pozbyć się bólu zatok? Słyszałam, że lampa solux ma dobre działanie 
i pomaga w zwalczeniu bólu zatok, ale różne źródła różnie mówią 
------------------------------
Trzeba także wiedzieć, że środkowe  pokoje w  mieszkaniach, są  już odizolowane od ścian 
szczytowych  i są  przez to  samo dużo cieplejsze i nie  wymagają  nawet w zimie  ogrzewania  
szczególnie przy cieplejszej zimie z zastosowaniem  wietrzenia  mieszkania  lub domu  oraz 
 sprawdzania  temperatury na domowym termometrze.                                            
                                                                                                                                                 
 Chyba  niewiele  osób  miało  taki domowy termometr więc  trzeba  sobie taki kupić  ,gdyż  jest 
bardzo potrzebny ,oraz drugi na zewnątrz. 

Następnie-  można  dogrzewać mieszkania  dmuchawami  samym ciepłym powietrzem  ,  które
wypełnia pomieszczenia i  jest to  pewna zaleta. Ale wiąże się z tym  konieczność  utrzymywania
kilinicznej nawet czystości  pomieszczeń z uwagi na kurz  osiadający  na meblach  i  dywanach,
który się potem wdycha wraz z  powietrzem z takiej  dmuchawy.

Przy  tej okazji  należy  zwrócić  uwagę na konieczność  częstego zbierania  kurzu  osiadającego na
podłodze  z   użyciem  grubiej  miękkiej  szmatki,   i  jest   to  wymóg  ,  który  trzeba   stosować
najprzyjemniej co dwa  trzy dni. Sami się  przekonacie ile kurzu będzie na  takiej szmatce  po
przejechaniu   nią  podłogi w  pokoju  na środku  i pod  meblami.  Takie odkurzanie  można
wykonywać albo  nogą  albo ręcznie albo za pomocą  kija,  takim  kijem  były laski  mojej mamy  .
Bardzo dobrze   narzędzie  do  odkurzania  !    A może się   kiedyś  przydać   jako  narzędzie  do
odstraszenia   napastnika  ,czy do wyciągnięcia czegoś spod mebla. 

Z  moich  doświadczeń mogę  przekazać  jeszcze, że  rano po wstaniu  w zimie  jeśli nie  śpimy
przy  uchylonym oknie,  trzeba od  razu wywietrzyć    pokój otwierając  okno na oścież  a nie  tylko
poprzez  samo  uchylenie od  góry. Dlatego trzeba  mieć w  pokojach termometry , gdyż  u mnie w
środkowym pokoju było 21  stopni  C przy  uchylonym  oknie , a w pokoju  z  balkonem  było 17
stopni  .Można więc założyć,że w kuchni będzie w czasie gotowania dużo wyższa  temperatura i
dlatego w czasie  gotowania   i silnego parowania  musi  być  uchylone okno. 

Następnie-  bardzo niezdrowe są  kąpiele w wannie napełnionej ciepłą wodą po  brzegi, chyba,że
jest to wanna masażowa  albo solankowa. Trzeba  stosować  prysznic  i to wg  wskazówek wyżej
wymienionych  także  już dla dzieci i to małych.  Można  dziecku nawet  małemu   zrobić  kąpiel
solankową  nawet w dużej  misce  na siedząco - chyba, że  stanie  w  wiaderku...- ale są  dostępne
wysokie miski dla   dzieci -  z   tym,że  musi  być  dziecko po takiej   dłuższej ciepłej   kąpieli
schłodzone a nie  tylko wytarte  i dodatkowo zawinięte w gruby ciepły ręcznik  . Podobni dorośli
popełniają błąd  zawijania się w  gruby szlafrok po  gorącej  kąpieli,  co  jest dobre ale tylko w
czasie przeziębienia  przed pójściem spać, do,czego można nałożyć  cieplejszą piżdżamę , żeby się
wypocić, ale  rano trzeba się  z potu wykąpać. 

Odnośnie spodni noszonych  przez  kobiety  ale  także  i mężczyzn.  Nie są one zdrowe  jeśli są 
obcisłe , czyli seksistowskie dżinsy reklamowane  jako  amerykańska  uniformizacja.    Zamiast  
takich  trzymających ciepłotę ciała spodni , kobiety powinny jednak  powrócić do  noszenia spódnic
i to dłuższych.  Nawet  przy  temperaturze  0  C  można  jeszcze  nosić  tak zwaną letnią  spódnicę z
żorżety  lub grubszego  jedwabiu, które  to spódnice przeważnie mają jakąś  podszewkę  czyli  
podpinkę  przez  co  są  mniej  przewiewne i cieplejsze  ale nie opinają  nóg  jak pończochy. 



Jeśli  nawet dodamy rajstopy do takiej spódnicy   i dłuższy płaszcz zimowy  to mamy wystarczające
ciepło wraz z kozakami  czy botkami, ale co ważne- poczucie lekkości i  przewiewności a nie  
ciężkiego ubioru. 

W  przypadku  zimowej  aury , gdy  pod spodnie zakładamy  rajstopy ,trzeba  je zdjąć w miejscu  
pracy  oraz  w szkole, gdyż  taki  ubiór przy ogrzewaniu  jest już za  ciepły.
 W  domu także można  chodzić  letnich spodniach  a nie cały dzień w grubych  obcisłych 
dżinsach ! 

               Warto  pomyśleć o  innym stylu ubierania się  w  chłodniejsze  i zimniejsze dni ! 

65 lat temu, 21 czerwca 1949 na Konferencji Architektów Partyjnych proklamowano socrealizm w
polskiej architekturze. Wprowadzony został pod presją Włodzimierza Sokorskiego wiceministra, a
następnie ministra kultury i sztuki. Oficjalnie został ogłoszony przez   stalinowca Bolesława Bieruta
na konferencji warszawskiej PZPR 3 lipca 1949.



             Jaka  temperatura była  wtedy na dworze we  wrześniu  przy  takiej  zieleni ? 
W środę 24.09.08r. klasa druga była na lekcji muzealnej w Kozłówce pt. "Sto lat temu w pałacu 
magnata".
                19  października  2017  o godzinie  11 :00  przed południem było 16  stopni C. 
                                                Dzieci  były ubrane za  ciepło i w czapeczki ! 
                                                                 
Cały czas  okno   w moim pokoju było otwarte. Ubierałam się wtedy w domu  oraz do wyjścia  w 
zestawy z  lekką narzutką na  dwór  do lekkich spodni  nie dżinsów.  

Są  one  zaprezentowane  na końcu na podstronie  Nowy  styl ubierania .

                           
              GŁOWA  I ZIMNA WODA 
Suszarka przydaje się  jednak do ogrzania  zatok, głowy czoła i uszu po nagłym  zmarznięciu , 
szczególnie gdy zmarznie  głowa .Wtedy  szybko po powrocie do domu puszczamy ciepłe 
powietrze na  czoło,  okolice uszu  oraz  całą  głowę przez minutę  , mocno  rozgrzewając głowę. Po
tym zabiegu nie można wyjść  na dwór na zimno. Można także  w  ten sposób  szybko  ogrzać  
przemarznięte  stopy,  które czasem  przemarzają w zimie  oraz  zdarza się ,że  przemakają wraz z 
butami  i skarpetkami.Mokre skarpetki   trzeba  zdjąć  a po  nagrzaniu  stóp założyć suche.  Jeśli 
doszło do poważnego zmarznięcia,  trzeba  przez  pójściem spać  wymoczyć  nogi  przez  10 -15  
minut w  gorącej wodzie z solą leczniczą  lub  morską kąpielową i  spać na wszelki wypadek także 
w skarpetkach.

W dniu 23  października 2017  temperatura w dzień utrzymywała się  już na poziomie 10 C  , co
przy  deszczu i wilgoci dawało uczucie dotkliwego dość  przejmującego zimna. Ale  w mieszkaniu
temperatura była  taka   sama jak  poprzednio -  21  C  u mnie w pokoju i 19 w pozostałych
pomieszczeniach,  i w  takiej  temperaturze  można  przebywać w lekkich letnich ubraniach.
Przed  godziną  9 rano  byłam w SPSK  4 w  Lublinie w sprawie  mamy i   jej kręgosłupa,  i już od
samego głównego wejścia buchnęło  na mnie  silnie  gorące powietrze.  W  całym szpitalu  było
bardzo  gorąco,  duszno i parno,  z  trudem  można  było  oddychać!  Temperatura  musiała  być
wyższa  niż  24 C  może  nawet 28  C,  co  dawało  uczucie  gorąca  i  silnego  przegrzania.
Nie wiem  jak można   w takiej  duchocie  pracować i  przebywać cały dzień,  nawet  przecież  rany
pooperacyjne  trudniej  się  goją w  takim  gorącu ,  które  jest także  przyczyną  wielu różnych
infekcji.



 Nikt  dosłownie nie zwracał na to  gorąco  uwagi, ani lekarze  ani  personel medyczny  ubrany
dodatkowo w  grube  drelichowe    białe  fartuchy  i    żakiety !   Ludzie  także  jak  jakieś
syberyjskie niedźwiedzie siedzieli   grubo ubrani w tej duchocie w jakieś ciepłe  bluzy i swetry
nawet  pozapinane pod szyję, tak  jak  przyszli z dworu. Grzejniki na korytarzach  grzały cały czas
oraz  w salach chorych.W  takiej  temperaturze  nie da   się  przecież  cały dzień  przebywać a  co
dopiero  robić  operacje  ?! W  ulgą wyszłam z  tego gorąca na dwór ,ale  owiało  mnie wilgotne
zimno  ....

Jest to jednak  syndrom poważnego dewianctwa .  Na początku września   było  jeszcze  ciepło ale  
pochmurno, moja mama leżała w Klinice  Ortopedii i  Traumatologii  i głupie  baby pacjentki nie 
dawały  nawet  otworzyć  okna,a im  grubsza i starsza  baba tym cieplej  ubrana , co widać  
drastycznie na  ulicach .  
Grzyby   także lubią miejsca ciepłe i wilgotne ,  różne  inne  bakterie  namnażają się    także
szybciej  w   cieple.   Tendencyjne  ''naukowe  ''opracowania całkowicie  pomijają   ten  temat
rozpisując się   na przykład w taki sposób: 

Przeziębienie - już sama nazwa wskazuje, że ta choroba bierze się z zimna. Jednak jej powszechne
objawy przypisuje  się nie zimnu samemu w sobie,  ale atakowi wirusów. Czyli przekonanie, że
mamy przeziębienie, bo przemarzliśmy, nie do końca jest prawdą. Istnieje jednak związek niskiej
temperatury z przeziębieniem. A naukowcy z Uniwersytetu Yale w New Haven (USA) odkryli, na
czym on dokładnie polega. Nie wiesz, kogo winić za katar, kaszel i paskudne samopoczucie? Czy to
sprawka przeziębionego kolegi lub koleżanki z pracy? Pogody? Tak, pośrednio. Przede wszystkim
jednak możesz się złościć na rinowirusy, które właśnie szaleją w nabłonku twoich górnych dróg
oddechowych. To mistrzowie w zakażaniu. Są odpowiedzialne za wiele objawów przeziębienia. A
także, jak ostatnio dowiedziono, za zaostrzenia astmy w sezonie infekcyjnym. Oto cała zagadka.
Łatwiej chorujemy, gdy przemarzniemy lub wystawimy się na zimne powietrze, bo w zimnie nasz
układ odpornościowy zawodzi.( dlaczego zawodzi ?) 

Badania te są oszukańcze i  wprowadzają w błąd  i  pochodzą z USA , więc nie ma się co 
dziwić  takim  pseudo - badaniom.

                                                                     
Leczenie zimnem (krioterapia) oznacza zabiegi polegające na stosowaniu różnych materiałów lub
substancji powodujących odprowadzanie ciepła z ciała i uzyskiwaniu miejscowego lub – niekiedy –
ogólnoustrojowego obniżenia temperatury i – w efekcie – zmniejszenie bólu, procesów zapalnych, 
przemiany materii, napięcia mięśniowego.

Zastosowania dotyczą przede wszystkim:
• leczenia ostrych stanów pourazowych i po operacjach chirurgicznych, 
• leczenia przewlekłych stanów zapalnych w narządzie ruchu, 
• zmniejszania napięcia spastycznego mięśni. 

Termin „krioterapia” ma też inne zastosowania - jako synonim określenia „kriochirurgia” oraz do 
określania zabiegów dermatologicznych, na przykład usuwania brodawek.

Uważa się, że pierwsze zastosowania zimna (śnieg, lód) sięgają czasów antycznych. W końcu XIX 
wieku stosowano kompresy z lodu po zabiegach chirurgicznych, a wprowadzenie różnych źródeł 
zimna terapeutycznego jako standardowego postępowania w fizjoterapii, medycynie fizykalnej, 
medycynie sportowej i w postępowaniu u sportowców, stosowanego w ostrych i podostrych stanach
pourazowych, dysfunkcjach, chorobach i stanach przeciążeniowych narządu ruchu, sięga lat 
pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to wykazano skuteczność krioterapii w różnych stanach 
pourazowych u żołnierzy.



Uszkodzenie ciała (skręcenie stawu, uszkodzenie więzadeł, złamanie kości, stłuczenie) powoduje 
narastanie objawów stanu zapalnego. Komórki obumierają z powodu niedoboru tlenu wywołanego 
ograniczeniem dopływu krwi spowodowanym wzrostem ciśnienia tkankowego i wysiękiem. 
Obumarłe komórki powodują narastanie stanu zapalnego. Działa patologiczny mechanizm 
dodatniego sprzężenia zwrotnego – błędnego koła stanu zapalnego.

 Schładzanie miejsca zapalnego służy przede wszystkim obniżeniu metabolizmu komórkowego 
i zapotrzebowania komórek na tlen (hamowanie narastania stanu zapalnego – pomimo zmniejszonej
podaży tlenu obumiera mniej komórek – błędne koło bólu jest przerywane). Zmniejszenie objawów 
stanu zapalnego i osłabienie impulsacji włókien nerwowych to mechanizmy działania 
przeciwbólowego tych zabiegów. Reakcją na schłodzenie jest także (do około 25 – 30 minut 
trwania schładzania) zwężenie naczyń krwionośnych (i zmniejszenie krwawienia w przypadkach 
ich uszkodzenia). 
Niektóre z metod (np. okłady woreczkami z lodem) są powszechnie stosowane, inne – zwłaszcza te 
wymagające specjalnych urządzeń – nie są tak popularne. Niemniej, stosowanie zimna w celach 
leczniczych należy do podstawowych metod medycyny fizykalnej. 

• Schładzanie, trwające dłużej niż około 20 min., zwłaszcza czynnikami o temperaturze 
poniżej 0°C, może doprowadzić do odmrożeń skóry i uszkodzeń nerwów obwodowych; 

• u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca; stosowanie krioterapii w okolicach serca lub 
całego ciała może doprowadzić do zaburzeń krążenia wieńcowego, 

• u osób z nadciśnieniem tętniczym stosowanie krioterapii może prowadzić do podwyższenia 
ciśnienia w trakcie i bezpośrednio po zabiegu, 

• u sportowców możliwy jest przejściowy spadek siły mięśniowej po zabiegu krioterapii. 

Świeżo nabity guz mniej boli i puchnie, gdy od razu przyłoży się coś zimnego. Zimne kompresy 
łagodzą ból głowy, brodzenie po zimnej wodzie hartuje. 

                                                                 
CZAPKA  TO DRAMAT DZIECI I DOROSŁYCH TAKŻE  
Co oznacza  czapka  na głowie- trzeba  o tym  przeczytać w Tomie  VI Wielkiej Slavii o czapce  
frygijskiej. Przed  II wojną  kobiety nie nosiły żadnych czapek  ale   kapelusze  i ewentualnie szale 
które  obecnie są  rzadko  noszone  , podobnie jak beret. Beret  powinien  być  także obszerny nad  
głową a nie  ściśle  przylegający wokół  głowy gdyż  samo to nawet   rujnuje  często fryzurę 
podobnie jak obcisła  czapka. Od jakiegoś czasu  zaczęto na siłę  lansować  czapeczki dla dzieci w 
lecie.
                                                                      
                    Zapalenie zatok u dzieci   oraz  katar i przeziębienie to częste  schorzenie ! 
                                 A  później  leczenie  szkodliwymi  antybiotykami! 

        Obcisła i niezdrowa czapka z rogami . Obok  berety bardziej wskazane. Nr 4  forma  czapki  
frygijskiej .Jeśli wchodząc do pokoju dziecka jest ci za zimno lub za ciepło . Ta sama historia z 
teściową” zęby mu idą musi mieć czapkę” .... Ludzie morza prawie wszędzie noszą czapeczki, przy 
okazji..



Dlaczego rodzice z uporem maniaka zakładają dzieciom w taki upał czapki? Biedaczki pocą się i 
czerwienieją, ale czapa musi być!Zdajecie sobie sprawę, że przegrzewanie dziecka prowadzi do 
zmian w mózgu?Rozumiem czapkę dla ochrony przed zimnem czy słońcem, ale w wózku dziecko 
jest już osłonięte... 

mała_agatka 2010.06.07 [13:51] 
nie wiem, po co je zakładają. ja zdjęłam czapkę w tamtym roku w kwietniu (syn miał 5 miesięcy) i 
nie nosił jej do listopada (raz w październiku jak śnieg spadł to założyłam, ale i tak szybko ją zdjął).
w tym roku praktycznie od marca czapy nie ma. jak tylko temp powyżej 10 stopni jest to bez czapki
biega, jak jest słońce ale temp niższa to też zdejmuję, a jak mocno wieje to kaptur zakładam i już 
teraz nosi chustkę żeby przed słońcem chronić 

xxxxxxyyy 2010.06.07 [15:34] 
Czapki to swoją droga, ale jak uzasadnić zakładanie rajstop w taką pogodę jak dziś? Do 
nawiedzonych społeczników nie należę  ale jak widzę takie bobo w rajstopach, w tych koszmarnych
czapkach, które tylko na polskich bazarach można kupić - daszek, nauszniki, wiązanko to mam 
ochotę jego mamę tak przystroić i niech sama się przekona jak to przyjemnie mieć grube rajstopy 
na nogach przy upale a kask na drugim końcu ciała.

ja od razu wiedzialam 2010.06.07 [16:10] 
ynka- ah te teściowe! zmora młodych matek: moja była na tyle bezczelna, że zaczęła mi przy 
znajomych gadać czy małej nie za zimno, że będzie chora, że chyba za cienko ją ubieram etc ...a był
przyjemny letni wiaterek, ciepłowiosenna pogoda, mała miała body na krótki, tunikę na długi, 
rajstopki, kapelusik i było jej akurat...na następny dzień słyszałam jak gadała mojemu mężowi 
przez tel , że mała marudna (ząbki jej idą), bo się zaziębiła...durna baba...i za każdym razem jak 
przyłazi w odwiedziny musi wtrącić swoje, że mojej córce za zimno

                                                        ynka 2010.06.07 [16:30] 
ale wiecie w boże ciało byliśmy u teściowej i się mało nie uśmiałam...
syn spał z babcią bo chciał na dole a my z mężem na piętrze...a w tym dniu było ciepło...no i 
schodzimy z mężem na dół śniadanie jemy kawę i tak za ok 2godz syn chce siusiu ja go rozbieram a
on rajstopy i skarpetki ma pod spodniami...ale mało tego za 2 godz chcę wyjść z synem i go 
przebieram a co mnie dziwi ze z góry ściągam mu 3 warstwy...( bluzka na krótki rękaw, bluzka na 
długi rękaw i sweter )no nic ubrałam go po swojemu a jak wyszliśmy 
to z mężem się tak śmieliśmy ze prawie 3 letnie dziecko a ubrane jakby chłodna jesień była...no ale 
nic teściowej nie mówiłam aby nie obraziła się...          



Zmodyfikowane arabskie czapeczki dla dzieci. Nie ma powodu, żeby  nakładać  maluchowi   w   
lecie w wózku czapkę na  głowę .Skóra  głowy   przyzwyczaja   się do  wyższej temperatury  i  poci
się  pod  taką czapką, powstaje  przegrzanie i  przeziębienie.  Reklamy tych czapeczek  są, jak się 
zdaje  złośliwe i celowe.

Kaszkiet (z fr. casquette) – polecany rodzaj nakrycia głowy, czapka męska z
daszkiem z przodu i okrągłym denkiem, ale także czapka z podwiniętym
daszkiem z przodu i z tyłu. Wprowadzone do użycia w XVIII wieku w wielu
armiach, m.in. w armii pruskiej zastąpiły one trikorny. Odmiana polska miała
tylko daszek z przodu, gdy odmiana pruska była w zasadzie kapeluszem z
rondami podniesionymi z przodu i z tyłu. Dodatkowo opatrzone z przodu
blachą, cyfrą pułku, kokardą czy symbolem formacji (np. grenadierzy pruscy
mieli na blasze tłoczone granaty). Popularny też w latach 30. XX wieku. 
Wykonywany był  z  wełny  lub skóry  naturalnej  a  te  kaszkietówki dla
dzieci z  syntetyków.

‘’Malutki noworodek,  powinien nosić czapeczkę zawsze, gdy wychodzi się z
nim na zewnątrz’’-   ale  nie czapeczkę a  lekki lniany  lub bawełniany
czepek , a  to jest różnica. W  porze  jesiennej  lub zimowej na  taki czepek
zakłada  się  kapturek.

Beret (z fr. béret, co wywodzi się z regionalnej formy francuskiej, względnie z 
staroprowansalskiego: berret, dalej z późnej łaciny: birrus – „płaszcz z kapturem”) – miękkie, 
płaskie, okrągłe nakrycie głowy bez daszka czy otoku, wykonywane z filcu, moheru, aksamitu lub 
dzianiny; bywa wykończony małym ogonkiem na górze, tzw. antenką.Na początku beret był 
głównie męskim nakryciem głowy. W XV wieku upowszechnił się jako nakrycie głowy warstw 
wykształconych. Z czasem zaczął być noszony przez artystów, przeniknął też do ubioru warstw 
niższych – żołnierzy zaciężnych, pasterzy, robotników. W XX wieku wszedł także do ubioru 
kobiecego jako oznaka niezależności i emancypacji.Berety stanowią część umundurowania wielu 
jednostek wojskowych na całym świecie. 

 Ale  o taki męski  beret chodzi , gdyż  jest on mały  i także  stanowi  ozdobę! 



                                                                                                                          Ta  czapka jest zła. 

 A  może  chusty i  szale  będą  lepsze ? Można je  bez  trudu zdjąć w sklepie, dodatkowo  
jest to  także  dwa w jednym i  także  jest ozdobą nie  tylko  pięknych muzułmanek ! 

                                                                                           Moneta grecka z Demeter.         

                Na zimne i już  chłodne
jesienne dni  z  temperaturą    
                      poniżej 10  stopni C
nawet do do 0 stopni 
             polecane są   także  niedrogie
i eleganckie  kapelusze.
 Można je kupić w  Bon Prix  oraz  na
Allegro i w wielu  innych sklepach .



Sezon  grzewczy  czyli chorowanie  i zbijanie kasy 

21  października 2021 w Lublinie było 16 stopni C o  godzinie  17- tej a  wcześniej 18  stopni  W
TVP Info  podali  , że  sezon  grzewczy się rozpoczął  czyli dogrzewanie lata  bo w  lecie 18 stopni
to lekki  chłodek   zamiast  upału. Kto za  tym stoi  jak nie jakaś  mafia?  Sezon  grzewczy może się
zaczynać dopiero od  0  stopni  C,  powiedzmy od 5  i to nie wszędzie,  bo w blokach ocieplanych
dopiero od  temperatury  minusowej na dworze. O co tu chodzi  ? Żeby  ludzi  chorowali, zarazki
się namnażały w  podwyższonej  temperaturze,  roztocza się  mnożyły także  covid a    dostawcy
ciepła  zbijali  kasę na  praniu suszonym na  kaloryferach. 
Prania nie powinno się suszyć na  gorących  kaloryferach jesienią ale w suszarni  albo an suszarce,
jeśli  nie ma suszarni. Pranie powinno  być  odwirowane  czyli pół suche  aby  potem  szybko
wyschło.  Bieliznę, skarpetki oraz  lekkie  bluzki  po wypraniu w miednicy nakładany na większy
ręcznik, zwijamy wraz z  ręcznikiem w  rulon  i mocno  rulon wykręcamy  czyli  wyciskamy  wodę
z  mokrej rzeczy,  która  potem szybciej  schnie.Nie powinno się zbierać  dużych  ilości  prania ale
prać pojedyncze  brudne lub nieświeże  rzeczy,  żeby potem  mieć je  gdzie suszyć. Łatwiej jest
wysuszyć  dwie  lub kilka  rzeczy niż cały stos prania. 



Dobrym pomysłem  jest zainstalowanie w łazience  oraz na  balkonie  (  można w tym celu
zrobić balkon kryty  czyli oszklony nawet częściowo  ) podwieszanej  suszarki a  pościel jak
prześcieradło  albo poszwę można  także  powiesić na  drzwiach do pokoju i też w taki
sposób wyschnie.

Stalinizm w  modzie. 

 Od 1947 roku, w ramach tzw. "bitwy o handel", władze doprowadziły do likwidacji prywatnego
handlu. W tym okresie zbudowano w Polsce system obozów pracy, gdzie trafiali sklepikarze i inni
"wrogowie  ludu",  młodzież,  księża,  czy  chociażby  opowiadacze  antypaństwowych  dowcipów i
słuchacze zachodnich rozgłośni radiowych. Na wsi walczono z kułakami i próbowano doprowadzić
do kolektywizacji rolnictwa.  Stalinowskie władze starały się podporządkować wszystkie dziedziny
życia  i  działalności  Polaków,  począwszy  od  kultury  i  nauki  a  skończywszy  na  modzie.
Dziesiątkami zakazów kontrolowali życie codzienne. (.…)

Grzegorz Sołtysiak
W domu trzeba być  ubranym elegancko ! 
Nie  chodzi o  garnitur  lub  suknię  balową ale  taki sam  strój  jak do pracy  lub do wyjścia. Jak 
Polacy chodzą ubrani po domu...?

Klapki, skarpetki z dziurką na palcu, kolorowe dresy i podomki. Właśnie w tym wielu z nas chodzi
po  domu.  W końcu  najważniejsze,  żeby  było  wygodnie,  prawda?  Zobacz  zdjęcia  Polaków  z
domowych pieleszy...
(.....) W Brukseli, gdzie mieszkałem prawie 20 lat, latem mężczyźni nie chodzą w spodenkach jak
dla małych chłopców. A wieczorem do restauracji niekoniecznie idą w garniturze, za to w koszuli z
długim rękawem. Mają czyste dżinsy i sportowe buty. A u nas w upał: koszulka na ramiączkach i
gumowe klapki.  Dlaczego tak jest? Dlatego że nie ma w Polsce autorytetów - mówi Krzysztof
Łoszewski, znawca mody i savoir-vivre'u, autor książki "Od spódnicy do spodni. Historia mody
męskiej". 
                                                                  

Czy jest jakiś kanon ubrań, które każdy powinien mieć? 
- Przede wszystkim powinniśmy ubierać się stosownie do naszego wieku, wyglądu i sytuacji, w
jakich za chwilę się znajdziemy. Problem z wyglądem dojrzałych mężczyzn w Polsce polega na
tym, że zazwyczaj mają albo za małe, albo za duże marynarki. Spodnie za długie i wiszące albo
opięte,  bo  przytyli,  a  szkoda  im  pieniędzy  na  nowe garnitury.  Niestety,  nie  nosimy  ubrań  we
właściwych dla nas rozmiarach. I  jeszcze ten wątpliwy luz:  Trochę mi się nie chce,  nie muszę
specjalnie się ubierać, mam taką pracę, że siedzę w pokoju. Są koledzy, którzy tak samo jak ja nie
muszą, więc wszyscy chodzimy do pracy w polarze i dresie. Bo możemy. Albo agencje reklamowe.
Tam ludzie są ubrani w tzw. luzacki sposób, więc pracownicy firm współpracujących z agencjami
często mają problem z tym, jak się ubierać na spotkania.

Dostosować do poziomu pracownika,  z którym jest  się  umówionym, czy wręcz odwrotnie,  być
wiernym sobie.  Oczywiście  to  może utrudniać  kontakt,  ale  przede  wszystkim należy  myśleć  o
sobie. Kolejny problem korporacji to przesada. Na przykład zbyt kolorowe i wzorzyste bluzki oraz
nadmiar biżuterii u pań, krzykliwe krawaty czy złote spinki noszone od rana przez panów. Trzeba
trzymać fantazję w ryzach i nie ubierać się ostentacyjnie. Nie chodzi o to, by rozpoznawano nas z
daleka, z końca biurowego korytarza.



-  W  książce  opowiadam  o  ewolucji  męskiej  mody.  Każda  dekada  była  inna,  mężczyźni  się
zmieniali. Zmieniał się ich stosunek do proponowanego przez projektantów stylu ubrań. Myślę, że
jak człowiek wie,  w czym czuje się dobrze,  to patrząc na nowe kolekcje traktuje je z pewnym
dystansem. Nie oceniam niczego negatywnie tylko dlatego, że mnie coś osobiście nie odpowiada.
Oczywiście kolekcje tzw. sieciówek są na różnym poziomie estetycznym i jakościowym, ale np.
marka Dolce & Gabbana także robi kolekcje z pogranicza kiczu. Roberto Cavalli idzie w kierunku,
którego nie  rozumiem -  ubrania ostentacyjne w kolorze,  zbyt  wzorzyste,  tego wszystkiego jest
bardzo dużo, za dużo.                                      
                                                                             
Z  drugiej  strony  te  kolekcje  się  sprzedają  i  mnóstwo  kobiet  chce  się  tak  ubierać,  chce  być
zauważone. Ma być na bogato, żeby każdy od razu widział, ile to kosztowało!
To, czego jeszcze u nas nie widać, to właśnie dobrej jakości ubrania. Może dlatego że kobiety i
mężczyźni, których stać na dobre ubrania, jeżdżą samochodami, a w Paryżu, Londynie, Brukseli
czy Mediolanie chodzą po ulicach i jeżdżą metrem? Płaszcze z kaszmiru, dobrej jakości buty widać
tam wszędzie. 

Za  granicą  reprezentują  nasz  kraj.  W  tym  momencie  nie  sposób  nie  wspomnieć  o  naszych
europosłach,  których  kilka  lat  temu  widywałem  na  lotnisku  w  Brukseli.  Niestety,  wyglądali
skandalicznie. W brudnych, za dużych płaszczach, w butach na paskudnej gumie, w wygniecionych
garniturach. A przecież to ludzie, którzy reprezentowali nasz kraj. Nie uwierzę, że następnego dnia
szli  do  swojego  brukselskiego  biura  w  wyprasowanej  koszuli  i  eleganckim  garniturze.
Prawdopodobnie byli tak samo wygnieceni. Mieli to w nosie. 

Krzysztof  Łoszewski.  Niegdyś  stylista  i  projektant,  dziś  kostiumograf,  dziennikarz  piszący  o
modzie i ubiorze, członek Rady Programowej Fashion Week Poland. Autor bestsellerowych książek
o modzie  i  zasadach  ubierania  się:  „Dress  code.  Tajemnice  męskiej  elegancji”,  „Smart  casual.
Męski  styl”  i  -  wydanej  w  tym  roku  -  „Od  spódnicy  do  spodni.  Historia  mody  męskiej”.
http://weekend.gazeta.pl/

Nie ma nic lepszego po upalnym dniu niż chłodny prysznic. Zimna woda natychmiast chłodzi 
organizm, ale pamiętaj, aby nie przesadzić z jej temperaturą. Jeśli twoje ciało jest mocno rozgrzane,
nie bierz od razu lodowatego prysznica, ponieważ może to grozić szokiem termicznym. Postaw na 
letnią wodę, która zapewni uczucie odświeżenia. Dodatkowym plusem jest brak pary wodnej, która 
„nagrzewa” twoje mieszkanie. 

19 listopada  2020 roku było słonecznie i  jeszcze  dość ciepło, temperatura w  słońcu wynosiła  
nawet jakieś  14  stopni, a  ludzie  ubierali  się  jak widać  na zdjęciach ,czyli nienormalnie  !

Poniżej:  Zdjęcia z  autobusu  w którym  dodatkowo  było  włączone  ogrzewanie,  i było strasznie  
duszno i  gorąco. 



    To moje  nogi 19 listopada  2020  oraz   w  marcu 2021 a 
nawet w  lutym przy  temperaturze 8   stopni  stopni.

                     1  kwietnia 2021  roku w słońcu było 30  stopni  Celsjusza  . 
                                      Oto zdjęcia z  tego dnia z  Lublina. 
            Jaki z  tego wniosek? Że  trzeba  się  ubierać  stosownie do  temperatury!
                         Dlatego trzeba  mieć  termometr na  balkonie  lub za  oknem , 
                                                   jak też w  mieszkaniu ,w domu.

Moja  noga w sandale.



Panowie  także  nie  lepiej byli ubrani, nawet  jeszcze w  puchowe  kurtki
 oraz  grube  swetry  .

Kołdra  czy  koc ?
Oczywiście, że  koc w  poszewce lub bez  zamiast  syntetycznej    kołdry ! 
Obecnie  bardzo  trudno jest  kupić  kołdrę  puchową  oraz  poduszkę,  trzeba sobie zamówić.
Spanie na  syntetyku  i pod  syntetykiem   jest  bardzo niezdrowe  !  Co  producenci drobiu robią z  
cennym  pierzem   ?  Wyrzucają  ten cenny surowiec  i go  bezmyślnie utylizują.   Ale są  także  
sklepy  które  oferują  kołdry  na  przykład z   pierza   i puchu gęsiego  , lekkie  i zdrowe,  nie jest  
jednak  tych  produktów  za  wiele. Poduszka z pierza  i puchu  jest  lepsza niż  poduszka z  jakiejś 
gąbki  lub innego  syntetyku. 

  Można zobaczyć  eleganckie  wyroby  w  :         https://senpo.pl/koldra-pierze/

Jest  kilka  innych  sklepów z  kołdrami i  poduszkami  z  puchu i pierza, można  znaleźć   przez  
wyszukiwarkę.

https://poscielrodzinie.pl/pl/c/Koldry-puchowe/59

Wełna  merynos. 
Do kupienia  na allegro i w   innych 
sklepach.
Wśród podstawowych zalet wełny merino 
należy zatem wymienić:

• Lekkość – wełna merynosów odznacza się doskonałym stosunkiem ciepła do wagi.
• Pochłanianie wilgoci – wełna merino jest w stanie pochłonąć wilgoć w ilości stanowiącej 

do 35% jej masy. Odciąga przy tym wilgoć na zewnątrz, dzięki czemu skóra ma uczucie 
suchości nawet w przypadku, gdy odzież jest wilgotna. 



• Termoregulacyjność – wełna merynosów charakteryzuje się minimalną przewodnością 
cieplną. Im cieńsze włókno i gęstsze runo, tym lepsza izolacja termiczna. 

• Odporność na zapachy – wełna merino jest naturalnie odporna na pochłanianie zapachów z
otoczenia. 

• Antystatyczność – wełna merynosów jest odporna na siły elektrostatyczne, co sprawia, że 
nie przyczepia się do innych materiałów. 

• Elastyczność –rzeczy z wełny merino są bardzo elastyczne i zachowują swój kształt przez 
długie lata. Nawet po rozciągnięciu wracają do swojej pierwotnej postaci. 

• Przewiewność – bez względu na grubość materiału, wełna merynosów zapewnia dużą 
przewiewność. Wszystko dzięki łuskom pokrywającym włókna wełny, które tworzą pory 
umożliwiające wymianę powietrza. 

• Łatwość w czyszczeniu – dzięki dużej zawartości naturalnych tłuszczów, wełna merino 
trudniej się brudzi oraz jest łatwiejsza w czyszczeniu. Dodatkowo ubrania z tego materiału 
nie wymagają częstego prania, ponieważ wełna ulega samoczynnej regeneracji podczas 
kontaktu z tlenem. 

• Ognioodporność – w przeciwieństwie do innych włókien, wełna merynosów nie topi się 
pod wpływem wysokiej temperatury. Jest najmniej łatwopalna i najbezpieczniejsza – jest 
samogasząca i w razie kontaktu z ogniem nie stopi się i nie przyklei do skóry. 

• Ochrona przed promieniowaniem UV – wełna merino posiada filtr UPF o minimalnej 
wysokości 50, który zapewnia całkowitą ochronę przeciwsłoneczną. To o wiele więcej niż 
ochrona gwarantowana przez bawełnę lub materiały syntetyczne. 

Merynosy, owce merynosowe – rasa owiec bardzo cenionych ze względu na runo. Wywodzi się 
ona z Azji. W XII w. owce te dotarły na Półwysep Iberyjski. Stamtąd dopiero w XVIII w. zostały 
sprowadzone do innych krajów Europy. Umaszczone biało, wełna silnie karbikowana, cienka. W 
Europie występują przeważnie formy bezrogie, poza Europą również rogate przy czym rogate są 
barany, ale nie maciorki. Wysokość w kłębie: 80-90 cm; masa ciała: 120-140 kg. (tryk), 80-90 kg. 
(maciorka). Najliczniejsze pogłowie występuje w Australii: 

• merynos australijski, 
• merynos saksoński, 
• merynos południowoaustralijski, 
• peppin, 
• Booroola;

a w Argentynie, Urugwaju, Republice Południowej Afryki: 

• dohne, 
• letelle, 
• afrino;

oraz Stanach Zjednoczonych: 

• merynos północnoamerykański 
• rambouillet amerykański;   a także w Europie. 



Wełna  merynos  jest bardzo ciepła, dlatego  w lecie  lepiej  ją schować  do  torby , a  spać  pod  
lżejszym kocem wełnianym w  poszewce  , także  bawełnianej. Wełniane  koce   i bawełniane  
narzuty na wersalki i inne meble  są  także polecane  jako  zdrowe.

Przegrzanie organizmu może być wynikiem  spania pod  zbyt  ciepłą  kołdrą  ale  także 
nieodpowiedniego stroju. Wbrew pozorom obcisła bluzeczka lub spódniczka mini w lecie  to nie 
najlepszy wybór na  upały. Lepiej wybrać ubrania o luźnym kroju, wykonane z naturalnych tkanin 
(takich jak bawełna, jedwab czy len). Dobierając strój, zwróćmy też uwagę na   jego długość ,  gdyż
ciało odkryte  jest bardziej  narażone na  gorąco  oraz na kolory – sięgaj po jasne barwy, które 
odbijają promienie słoneczne (i świetnie prezentują się przy lekko opalonej skórze). 

W  roku 2019  oraz  kilka  lat wstecz, zimy były  bardzo łagodne  i ciepłe. Z tego  względu 
chodziłam  ubrana pod   lekką  kurtką  w  bluzkę z  krótkim rękawem ,  bez rajstop pod spodniami,  
w  przeciwieństwie do  innych  ludzi poubieranych  w  grube szale  na szyi,   rękawiczki przy  
temperaturze  10 C i zimowe  czapy a nawet  kożuchy.  

Także  chodziłam w  jesiennych  ale  lekkich   półbutach a  baby  w  kozakach na futrze, bo to była 
zima. Nie  patrzono na  temperaturę , tylko na sezon zimowy ,a przecież  zachorowania z powodu  
przegrzania były  bardzo liczne jak co  roku. Także spałam w  temperaturze na dworze  8 stopni 
przy  uchylonym oknie,  pracowałam  przy  komputerze cały  dzień  także z  uchylonym oknem i 
jakoś  się  nie przeziębiłam. 

Znam  osobę, która  śpi w zimie w  temperaturze  poniżej 0 stopni  przy   lekko uchylonym oknie  i 
jest zdrowa i się nie  przeziębia. Chodzi   o to,  aby  temperatura w pomieszczeniu była  cały czas  
niska a  nie wysoka  i nagrzana  i wtedy  nie  będzie dochodzić do szoku  termicznego.  Normalna  
temperatura  tak zwana  pokojowa    nie powinna  przekroczyć  18  stopni Celsjusza,  trzeba kupić  
termometr  i  mierzyć  temperaturę w pomieszczeniach.   Wszystkie bloki  są ocieplane  i nie ma 
powodu  stosować szkodliwego ogrzewania  centralnego,  które  bardzo źle wpływa na skórę  oraz  
cerę i zatoki.  W  moim  pokoju w zimie  bez otwartego  okna było  stale  19 stopni  ale  i tak  
schładzam  pomieszczenie  poprzez częste  wietrzenie i uchylanie  okna,  choćby tylko na szparkę. 

Kaloryfery  są  bardzo szkodliwe  i mogą  służyć  tylko  do suszenia  bielizny.

Chociaż sezon grzewczy dopiero się rozpoczął, to już pojawiają się opinie na temat szkodliwego 
wpływu grzejników na zdrowie człowieka. Chociaż nie zdajemy sobie z tego sprawy, to gorące 
kaloryfery i szczelne, plastikowe okna mogą powodować wysuszanie powietrza, co może wpływać 
na stan naszych oczu, skóry i układu oddechowego.

Szkodliwe powietrze
Eksperci szacują, że 30% wszystkich problemów zdrowotnych wynika z kiepskiej jakości 
powietrza. Nie dość, że na co dzień mamy do czynienia z zanieczyszczeniami na ulicach, to 
niekorzystna dla nas jest także wilgotność powietrza, szczególnie odczuwana w okresie jesiennym. 
Jakie warunki są najlepsze dla naszego organizmu? Wilgotność powietrza powinna wynosić nie 
więcej niż 60%, ale nie mniej niż 40%, a temperatura środowiska codziennego funkcjonowania 
powinna się wahać około 19  stopni.  Dobrze jednak, gdy temperatura w naszej sypialni oscyluje 
wokół 16 -18 stopni – zapewnia nam to warunki do lepszego, spokojniejszego snu. 

Kaloryfery to wróg nie tylko naszych dróg oddechowych, ale także oczu. Szczególnie dobrze zdają 
sobie z tego sprawę osoby noszące soczewki kontaktowe i te, których oczy są bardzo wrażliwe na 
czynniki zewnętrzne. 



12  kwietnia 2021  o godzinie  9  rano było 17 stopni Celsjusza. Ogrzewanie w  blokach  nadal  
było włączone.   Jakiś  jeden człowiek  był ubrany prawidłowo  oraz  ja- obok.  
                                 Niestety, ludzie  jeszcze  nie.

Inni nawet  młodzi mężczyźni byli ubrani w ciepłe  kurtki czy  grube  bluzy z  kapturami.

                                                                          Naprawdę  nie czuć  gorącą w  takim  stroju ? 
  

26  października 2021  widok na  przystanku przy  
Jaczewskiego w Lublinie,   temperatura powietrza 
wynosiła w słońcu   16  stopniu  C. Nie tylko te dwie 
panny były ubrane za  ciepło i zimowo  ale  bardzo wiele  
innych osób, głównie kobiet a  panowie za  to już  nosili  
czapki  wełniane  oraz  kurtki zimowe  .  

Dziewczyny   mają na  głowach ciepłe zimowe  czapki w ciepły jesienny dzień,  zimowe  
kurtki, pod  kurtkami  dwie  bluzy  oraz  zimowe  szaliki  i do tego w ramach  kretyńskiej 
mody  gołe  nogi do butów  sportowych.  Kto je uczył  takiego ubierania się  ? No i te  
legginsy i gapienie się w  reklamy na telefonie komórkowym. A jest to styl  powszechny. Ja 
- obok na zdjęciu chodziłam   w  gołymi nogami w lekkich spodniach oraz  lekkich butach, 
w  lekkiej  bluzce  i  w  płaszczyku w  którym było mi niestety za  gorąco.



Problemy ze skórą
Podobnie jak w przypadku dróg oddechowych i oczu, nasza skóra może dawać nam wyraźne znaki 
tego, że środowisko, w którym żyjemy, jest zbyt suche. Po czym to poznać? Skóra staje się matowa,
napięta i nieprzyjemna w dotyku, często też swędzi i pęka. Mogą pojawić się czerwone plamy i 
warstwy łuszczącego się naskórka w postaci białych płatów. Przesuszona skóra staje się podatna na 
podrażnienia i choroby. 

Brak odpowiedniej troski o suchą skórę może prowadzić do alergii. Długo utrzymująca się 
nadmierna suchość może też świadczyć o postępującej chorobie, takiej jak atopowe zapalenie skóry
czy łuszczyca. 

Do  czasu wprowadzenia centralnego  ogrzewania  były  tylko  piece  kaflowe na węgiel, ale  były  
to wtedy zimy że  ho ho !  Poniżej  15  i nawet 20  stopni. Co innego syberyjskie  mrozy  ,gdy  
woda  zamarza w pomieszczeniu, a co  innego  jesienna pogoda. 

 Obecnie  zim już  takich  nie ma,  klimat się ocieplił  i nie ma powodu  przegrzewania się. 
Trzeba  przyzwyczaić  organizm do  stałej  niższej temperatury w domu  oraz w  pracy.

Ciasne  i  obcisłe  czyli złe 

Seksistowska  moda  czyli  obcisła   i opięta  nie  jest  zdrowa.  Ciało  nie jest chłodzone i brakuje  
przewiewu  przy  obcisłych  bluzkach  oraz  spodniach,  nie mówiąc o  obcisłych sukienkach, w  
jakie często się wbijają  młode ale  otyłe dziewczyny  i kobiety  także.  

Widok  taki jest  bardzo  nieestetyczny  i   nieelegancki. Wiele  kobiet    młodych  i w średnim 
wieku wbija się w  legginsy nawet z  dużą  nadwagą    i widok  taki jest śmieszny i  straszny !

Wbijają  się  także   w  obcisłe  seksistowskie  rajstopowe dżinsy  dziewczyny z   niezbyt  
zgrabnymi  nogami,  zamiast je  ukryć pod  spodniami  luźnymi  lub dłuższą spódnicą. Widoki  
takie  także  są  niesmaczne.

W  wielu  sklepach internetowych  producenci  reklamują  skrajnie obcisłe  bluzki  oraz sukienki,   
dobre    jedynie dla  idealnej  figury  modelki ,ale nie  dla  przeciętnej  osoby z   mniej idealną  
figurą, niestety, bardzo często już  otyłą  lub przy  kości.

Z   wielkim trudem  jeszcze w  roku 2021  można  było kupić  inną  modę  niż  seksistowską w 
wielu internetowych  kolekcjach. A  ponieważ  młode dziewczyny , ale  także i starsze  kobiety chcą
się  ubierać  modnie,    są  bezkrytyczne  i wbijają się w  takie  ciuchy, które  dla nich  nie są  
odpowiednie,  poza  tym, że  w ogóle nie są   odpowiednie z przyczyn  opisywanych powyżej.

Przykłady   innego  stylu ubierania się    znajdują się  na końcu   - Nowy  styl ubierania się.

W  domu  na początek   trzeba  często wietrzyć  pomieszczenia,  nie włączać  ogrzewania 
centralnego,   chodzić w  lekkiej bluzce lub T shircie  oraz  w  koszulce   lub rozpinanej  bluzie  
i  trzeba   przyzwyczajać się do  stałej  niższej  temperatury. 

Nie   namawiam   do spania  przy  uchylonym  oknie  od  razu w  zimie,   bo  jest to terapia 
szokowa, dlatego  trzeba zacząć  od  zmiany nawyków  od jesieni .  Dobrze wpłynie  na   zmianę  
nawyku  i  niższej temperatury  szybki  zimny  prysznic  z  samego rana,  a przynajmniej  chłodny 
na początek.    Tak  zwany  tusz  zimną  lub chłodną wodą ,  2  minuty doskonale  orzeźwia  i stawia
na  nogi. Dzieciom  także  jest to zalecane.  



Jeśli nie  jest ci zimno i  masz  poczucie, że  jesteś  ubrany za  ciepło a  przede  wszystkim za  
ciężko,   to trzeba to zmienić.  Lepsza  jest moda  warstwowa ( na cebulkę)  niż  jedna   
nieprzewiewna  ciepła  bluza  lub nieprzewiewny sweter,  dlatego  nie  należy chować  do walizki  
letnich ciuchów i  przegrzewać się w swetrach i   bluzach.    

Tylko gdy wychodzimy z domu  w  zimie  można się  jakoś cieplej ubrać ale  także  warstwowo, 
żeby w  pracy nie siedzieć w swetrze  lub  grubej bluzie w szkole.   Wskazane  są  lekkie  bluzki  
pod  spód  i  jakaś  narzutka na wierzch, może  być rozpinany sweterek  lub  rozpinana  bluza .

Nie   są także  wskazane  skarpety w domu  ( trzeba  przy  tym  mieć zadbane stopy)  i w żadnym 
wypadku   nie  gumowe klapki do kąpieli  ani  żadne  kapcie inne  klapki. 
Można chodzić w  letnich  przewiewnych sandałach, w  których  nie pocą  się  stopy . Absolutnie 
żadne  bambosze  i żadne  ocieplane kapcie , także  dla  dzieci ! Chodzenie  w domu w  normalnym 
lekkim obuwiu daje  inny  komfort  oraz  wygląd,   nie rozklapany i  nieestetyczny.   Polecane są  
dla pań płaskie lekkie  sandały  lub na niewielkim  koturnie   albo   na  niskim obcasie.  Dla  panów 
także  sandały,   trzeba kupić kilka  par  na zmianę. 

Grzybice  stóp  są  najczęściej  powodowane  przez skarpety  , które  najczęściej  są  syntetyczne,  
rzadko  kiedy zawierają  100  procent bawełny.  Trzeba  także  stosować krem do  stóp a nierzadko  
także  pumeks i często  myć domowe  obuwie  w  środku, jak  też same  podeszwy. Jeśli  stopy 
rogowacieją, trzeba stosować  krem  zmiękczający. Trzeba także  codziennie  myć  czy  przecierać 
wkłady w  sandałach  ( jak  też  w innych  butach), dobre  do tego są  chusteczki nawilżane.
Nie myte  obuwie  w środku  jest   także  przyczyną  grzybic  a  przede wszystkimi  buty takie są 
nieświeże po całodziennym chodzeniu.

Buty sportowe stały  się bardzo modne. Obecnie noszą je nie tylko sportowcy, ale także 
pracownicy biur, czy uczniowie. Buty sportowe łączy się nawet z garniturem lub z sukienką.

Niestety,  nie świadczy to  o kulturze  ,ale  o braku  kultury ,  i zjawisko to zostało  
wykreowane za   pomocą  reklamy. Przykład  takiej kretyńskiej i wciskanej  reklamy 
poniżej:

Obecnie na rynku jest ogromny wybór butów sportowych, które możemy znaleźć zarówno 
w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Dobrze zdecydować się na klasykę, na 
przykład buty męskie adidas. Ta marka łączy wygodę i komfort noszenia z bardzo solidnym 
wykonaniem.W modzie codziennej coraz częściej wykorzystywane są kolorowe modele 
sneakersów. Tak naprawdę wybór nie jest prosty, ze względu na spory wachlarz możliwości.
Każda marka posiada niezliczone ilości modeli, które mogą być dopasowane do różnych 
okazji. W rzeczywistości kierować się należy swoją wygodą oraz uniwersalnością 
wybieranego obuwia. 

Ważne zatem, aby buty pasowały do różnych strojów i miały trwały materiał.Buty sportowe 
wykonane ze skóry będą bardziej odporne na jesienne deszcze. Chodzenie w butach 
sportowych jest czystym komfortem, dlatego tego typu buty polecane są mężczyznom, 
których praca wymaga przemieszczania się. Podeszwy butów sportowych powinny być 
wykonane z materiałów antypoślizgowych i zapewniać stabilizację i bezpieczeństwo.



W modzie męskiej, obuwie sportowe do pewnego momentu było deprecjonowane, jednak od kilku 
lat obuwie sportowe jest jednym z głównym elementów stylizacji panów. W latach 90 obuwie 
sportowe królowało na ulicach, jednak głównie za sprawą dresiarzy i innych subkultur. Później, 
sneakersy zostały zapomnianym elementem codziennych stylizacji i były kojarzone głównie ze 
sportem. Dopiero od kilku lat zauważalne jest ponowne zainteresowanie obuwiem sportowym. Buty
sportowe można nosić przecież nie tylko z dresem, czy z jeansami, ale także ze spodniami 
materiałowymi, czy ze sportowym garniturem. Eklektyzm jest jednak polecany tylko osobom, które
są przekonane co do swojej stylizacji. 

Najodważniejsze połączenia pojawiają się na wybiegach. Tak naprawdę najlepiej skupić się  na 
modnych, lifestylowych połączeniach, czyli łączeniu butów sportowych ze stylizacjami 
sportowymi, casualowymi lub eleganckimi. Buty sportowe łączone ze stylizacjami eleganckimi nie 
powinny mieć zbyt wyrazistych kolorów, ponieważ mogą tworzyć wrażenie przesytu.
 Dużo lepiej zdecydować się na klasyczne modele jednokolorystyczne.

Obuwie sportowe na co dzień to doskonały wybór,
który zapewni nam komfort i dobrą stylizację.
Ważne, żeby buty były dobrane do ubioru, a także
aby były wygodne. Dlatego też zanim zdecydujesz
się na zakup sneakersów przez Internet, sprawdź
dokładnie swój rozmiar stopy i przymierz kilka
przykładowych par w sklepie stacjonarnym. Dobre
buty sportowe to te, które z chęcią założysz do
codziennej stylizacji i nie będziesz chciał ich zdjąć
po powrocie do domu!

                                                                                            Niestety ,  jest  to   chamstwo!

Nosisz na co dzień  buty sportowe? Ten  błąd powoduje grzybicę stóp.

Nie tylko. Noszenie  wysokich ponad kostkę   zabudowanych butów,
które  są  nieprzewiewne i  nie pozwalają  oddychać  stopom,  jest
szkodliwe  i także  bardzo  nieeleganckie.  Grzyby i bakterie rozwijają
się w wilgotnym, ciemnym otoczeniu, takim jak wnętrze butów   Może
to powodować przykry zapach stóp i grzybicę stóp lub grzybicę skóry
i paznokci.   Buty sportowe mogą dodatkowo przesiąknąć potem ze stóp
w upalne letnie dni, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia
grzybicy stóp. 

Jakie  buty  nosić  ? Normalne, wygodne , przede  wszystkim  przewiewne,  w  żadnym 
wypadku  nie nosić  butów sportowych przez  cały dzień w   pracy i w  szkole i na pewno 
nie do  sukienek, spódnic   i  do  wszystkich  spodni i na   także  na  pewno nie do  pracy.

Dlatego do szkoły trzeba  nosić  wygodne  miękkie  sandały,  najlepiej  trekingowe .Jest 
duży  wybór  sandałów  trekingowych, w internecie można  kupić  bez problemu  przez  
wyszukiwarkę. 



Zalecane przykłady poniżej.

W  sandałach  trekingowych  także  można
trenować. Są  nawet  takie  sandały
przypominając  bardziej  typowe
adidasy ,ale   ich zaletą  jest to, że są
przewiewne. Poza  tym są  miękkie, i
elastyczne  i nie  są zabudowane ponad
kostkę  nogi.  Do  chodzenia  także   nadają
się znakomicie.

    

                   Takie   poniżające  kapcie  i klapki domowe  są zakazane!

Czym jest Kapciarz. Definicja : niedobry uczeń.  Kapcaniarz   to łachmaniarz.



                                      ZALECANE     SANDAŁY   DOMOWE                             

                      Wzory   niedrogich  sandałków damskich  domowych .

                                                                                    



      DO  KUPIENIA w   ROYALFASHION.PL .  Ceny  dla każdej  pani.

Takie   poniżające  kapcie  i klapki męskie dla starych ramoli    są  zakazane! 
                                    Kapcaniarz   to łachmaniarz.

                    

Nie mają  niektórzy  rodzice  na razie  pieniędzy na wymianę  butów dla dzieci i dla 
siebie  ?  To trzeba  chodzić w  domu póki co  boso,  wywalić  wszelkie  dywany  
syntetyczne,  zmyć  pasty do   podłóg  i wykładzin,  i  wymyć  podłogi w  płynach  
polecanych   w Menu Zdrowie-  o Myciu się ,  mydłach,  płynach i proszkach.
  Podłogi trzeba  zmywać   codziennie  i stosować  wszystkie inne zalecenia, na razie  z 
wyjątkiem mycia się w zimnej  wodzie, ponieważ  trzeba  robić  detoks  ziołowy  w  
ciepłych ziołach.

                                 Polecane męskie  obuwie skórzane                                       

                    Półbuty – sandały męskie  do pracy  w  lecie -   kilka  przykładów



                          

                

    Duży  wybór wyjściowych  półbutów męskich do kupienia 
                                               www.pantofelek.24

  Niedrogie  sandały trekingowe na  rzepy  męskie  do  domu,  do szkoły .



             ZALECANE    SANDAŁY DOMOWE  Ceny  dla każdej  pani.
                         Wzory   niedrogich  sandałków damskich  domowych .

ZALECANA    BIELIZNA  DAMSKA 

W  sklepach internetowych są  także   eleganckie  lekkie  i przewiewne  jedwabne koszulki damskie
do  spania z  koronkami,  na  ramiączkach ,  zamiast  ciężkich i  nie przewiewnych pidżam. 
                                                               
Polecane są   damskie  koszule nocne  i zestawy dwuczęściowe  damskie, dziewczęce  oraz  dla 
dzieci -  tylko  bawełna,  jedwab i satyna   !   Trzeba poszukać w  internetowych sklepach.                

Nieelegancka pidżama dla  babochłopów.     
                                                                                                                         Tak jest  prawidłowo .
Ale  na modelkach wygląda  lepiej..



                                                                                                             Kobieta powinna  być  kobietą. 

ZALECANY   NOWY  STYL UBIERANIA SIĘ  

Spodnie rurki niebezpieczne dla zdrowia

Kobiety je kochają, a mężczyźni uwielbiają, gdy kobiety je noszą. Obcisłe spodnie rurki nie 
należą do najwygodniejszy ubrań, ale od kilku lat cieszą się niesłabnącą popularnością i nic 
nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. Moda na rurki może mieć jednak przykre 
konsekwencje dla zdrowia. Czy noszenie obcisłych dżinsów może być niebezpieczne?

Groźne skinny jeans

Okazuje się, że spodnie rurki mogą uszkodzić mięśnie i nerwy. Tak stało się w przypadku 
35-letniej kobiety z Australii, która trafiła do szpitala z powodu... zbyt ciasnych spodni. 
Kobieta przez cały dzień pomagała rodzinie w przeprowadzce. Spędziła kilkanaście godzin, 
schylając się po pudła i przenosząc je do samochodów.  Przez cały czas miała na sobie 
obcisłe dżinsy. Pod koniec dnia zauważyła, że kostki spuchły i zdrętwiały jej do tego 
stopnia, że ma problemy z chodzeniem. Niedowład stóp sprawił, że kobieta potknęła się i 
przez kilka godzin nie była w stanie wstać – jej mięśnie były tak słabe, że nie mogła się 
ruszyć z miejsca. Kobieta trafiła na oddział ratunkowy, gdzie lekarze musieli przeciąć 
spodnie – nogi były tak spuchnięte, że nie mogła samodzielnie zdjąć ubrania. Australijka 
przyznała, że nosiła rurki przez cały dzień i im dłużej miała je na sobie, tym bardziej były 
niewygodne.

Pacjentka spędziła w szpitalu aż 4 dni. Lekarze stwierdzili, że uszkodzenia mięśni, obrzęk 
oraz zatory nerwowe w nogach to wina 2 czynników – obcisłych spodni i robienia w nich 
przysiadów. W czasie schylania się, ucisk na nerwy i mięśnie był tak duży, że krew nie 
mogła swobodnie dopływać do kończyn. 



Wynikiem tego była opuchlizna nóg, która wywierała parcie na nerwy, a w konsekwencji 
dopływ krwi do mięśni był zablokowany

Popkultura z robiła  swoje  i stała się   bezmyślnym
naśladownictwem i modą masową.

Czy powinniśmy obawiać się naszych ubrań? Specjaliści
ostrzegają przed noszeniem bardzo obcisłych ciuchów. Jeśli
zauważymy świąd skóry, a następnie drętwienie mięśni,
powinniśmy jak najszybciej przebrać się w wygodniejsze
spodnie. Rurki mogą bowiem wywołać utratę czucia.

      To są  modelki,  które  zwykle  mają  dużą  niedowagę. 

Może również wystąpić zespół ciasnoty międzypowięziowej,
który zdiagnozowano u Australijki. Zwiększone ciśnienie na
mięśnie i nerwy sprawia, że krew i tlen mają utrudniony
dostęp do komórek. Mięśnie zaczynają puchnąć i mogą przy
okazji uszkodzić nerwy.

Obcisłe ubrania mogą też wywołać otarcia naskórka, które
przy sprzyjających warunkach przekształcają się w stany
zapalne. Poza tym ciasne spodnie sprzyjają tworzeniu się
mało estetycznych i groźnych dla zdrowia żylaków.

https://portal.abczdrowie.pl

Co to są  legginsy?   Są  to rajstopy nazwane od słowa  leg – noga  oraz  ginsy.

https://portal.abczdrowie.pl/


Nie było  w zwyczaju trenowanie  i uprawianie  gimnastyki lub innego sportu w  takich   
obcisłych rajstopach,  tylko w szortach, krótkich spodenkach,  ewentualnie w  
legginsach  ,ale  do połowy uda.

                                           
                                      Bydło kreowane  od dziecka ! 

Lata 60. W roku 1958 naukowiec Joseph Shivers wynalazł lycrę, którą pokochali producenci 
getrów, i która znacznie zwiększyła komfort noszenia tych dopasowanych spodni. Zanim na
dobre rozkręciła się nowa dekada, spodnie z dodatkiem elastycznych włókien stały się 
supermodne



Lata 70.

Partnerka Johna Travolty w musicalu Grease, Olivia Newton-John, wraz z serialowymi 
Aniołkami Charliego, rozpropagowała zupełnie nowy styl – lśniące legginsy z wysoką 
talią. Tego typu getry były nierzadko nasycone kolorami, kojarzące się z klimatem 
dyskotek. Dodatkowo współgrały w pewien sposób z dynamizmem hippie, gdzie prym 
wiodły psychodeliczne wzory i żywe barwy.

Lata 80.

To czas, gdy legginsy przykuwały wzrok. Wśród nich królowały błyszczące i neonowe 
fasony uwielbiane m.in. przez Madonnę i zestawiane w duecie z krótką spódniczką. 
Od legginsów nie stroniła i Cher, która w 1982 r pokazała się w nich na gali „Nocy 
100 Gwiazd”. Burgundowe legginsy o wyraźnym połysku oraz kurtka ramoneska wraz 
z nieposkromionymi czarnymi lokami piosenkarki, nadały stylizacji rockowego sznytu. 
Na tym jednak nie kończyły się pomysły na outfity, w jakich pokazywali się celebryci. Rok 
później trend pochwyciła Twiggy, która została uwieczniona przez fotografa na zdjęciu 
w koszulce z odsłoniętym ramieniem i koronkową opaską na czole. Całość wpisywała się 
w glamour chic. Z kolei Jane Fonda pozwoliła szerszej publiczności myśleć o getrach jako 
o idealnym stroju na zajęcia fitness, dopełnianym przez body.

Lata 90.

Ci, którzy w latach 90. śledzili modę, zapewne pamiętają zdjęcie Cindy Crawford ubranej 
w magnetyczną czerń – top, legginsy i zgrabne buciki z czarnymi paskami na przegubie 
stopy. W połączeniu z lokami swobodnie zachodzącymi na twarz i pewnym spojrzeniem 
wymierzonym w obiektyw, wyrażała jednocześnie klasę i sexapil.

Legginsy w XXI wieku

Musiały upłynąć lata, zanim świat mody wyciągnął z głębi szaf legginsy. W XXI wieku 
zaczęto wybierać fasony o długości sięgającej niekiedy kolan – tym razem zestawiane 
z szortami lub spódniczką. Odpowiedzią na trend była marka 6126, z którą aktorka Lindsay 
Lohan wystartowała w 2008 roku. A w 2009, dzięki Beyonce, ujrzeliśmy nowe wcielenie 
legginsów – jegginsy.

Prawidłowe  ubrania dla dzieci  poniżej: 

Bermudy i szorty dla  dzieci  ( nie sportowe  na co dzień ) a nie  legginsy  

oraz  eleganckie spodnie wizytowe  czyli  normalne, i normalne w  kroku , 

 dostępne na allegro. Ze  spodni normalnych zrobiono  spodnie  wizytowe.



Bardzo  duży  wybór -  link.  Ceny  bardzo  przystępne. 

https://allegro.pl/kategoria/spodnie-wizytowe-259288?bmatch=e2101-d3859-c3683-bab-1-
4-0429

Takie  worki   lansowane  jako luzackie  chamstwo -
absolutnie nie !

Damskie spodnie  bez  dżinsów  na co dzień  i bez  szpilek. 
Jesienią  lub w  zimie  takie spodnie mogą  być wełniane lub z
grubej bawełny. 

                                   



Spodnie są  dobre
 ale buty do spodni nie !                                                                             Te  buty  są za  wysokie.
                                                                                                         Prawidłowy obcas nie powinien 
                                                                                                             być wyższy  niż  4- 6  cm.
  

 Uwagi i komentarze do  ubierania się. 

W  czasach starożytnych   nie było żadnych poniżających  prymitywnych kapci ani  tym
bardziej ordynarnych  klapek  ani  trampek czy obuwia sportowego. Chodziło się na co
dzień w skórzanych sandałach,  nawet w  rzymskim senacie  oraz w greckiej  agorze  ,w
willach i domach  patrycjuszy także. 

Z  kolei  dżinsy to farbowany  materiał  drelichowy z dodatkiem elastanu,  żeby się nie
zagniatał   ,wywodzą  się  z   filmów   kowbojskich  i  zostały  spopularyzowane   przez
amerykańskie modelki.W  dżinsach może sobie  chodzić młodzież ale   nie osoby dorosłe.
Nie jest to  normalny  ubiór  na co dzień   tylko farmerski i także  dlatego, że  spodnie
dżinsowe  są  farbowane na granatowo, w  kolorze  uniformu celem zrównania  wszystkich
ludzi do takiego samego  niskiego poziomu.I ten uniform  to symbol  unifikacji i także New
World  Order.  Gdyby  dżinsy  były w innych  kolorach  nie  tylko granatowym, to mogłyby
spełniać     nawet   funkcję  i  element  eleganckiego   stroju,  jednak  pod   warunkiem
zaprasowania na  takich dżinsach  kantów , jakie mają spodnie  materiałowe.

Dżins (z  ang. jeans)  również teksas i denim – tkanina bawełniana wykonana  w splocie
skośnym,  używana  przede  wszystkim do  produkcji ubrań dżinsowych.  Najczęściej  z  tej
tkaniny produkuje się spodnie, tzw. dżinsy, ale również bluzy, wiatrówki, kurtki i koszule.
Charakteryzuje  się  stosunkowo  dużą  wytrzymałością. Polska odmiana  dżinsu  bywa
nazywana teksas. 

Z kolei T shirty dla    dziewcząt o kobiet to  wtłaczanie  ideologii gender  czyli  zacieranie 
płci. Ale  T shirt  można  przerobić na   nawet elegancką  bluzkę, przykłady  są dalej w 
galerii z  modą.



Jeszcze o  biustonoszach.  
Niedobrany  biustonosz to  tragedia  dla  kobiety,może  być  przyczyną  chorób i  bólu
kręgosłupa. Dlatego kiedyś  były  gorseciarki  i szyły  biustonosze  na  miarę indywidualnie
dla   każdej kobiety,  bo każda  kobieta  inaczej wygląda i ma  inne wymiary a  nie te  same
rozmiary  dla wszystkich.  Lepiej  jest mieć  jeden  ale idealnie dopasowany biustonosz  niż
wiele  biustonoszy szkodliwych dla zdrowia  kobiety. 

W  nie tak dawnej epoce  PRL-u, gdy sklepu były  prawie  puste,  królowały materiały
naturalne jak  wełna,  bawełna,  len,  płótno,  jedwab  czy  żorżeta. Potem  po  tak zwanym
okrągłym  stole  po roku 1989  zaczęła  się  produkcja tandetnych syntetyków  głównie
poliestru, który do  złudzenia imituje różne  materiały  i z którego  masowo    szyje się
biustonosze. Biustonosze z poliestru  mają  bardzo  atrakcyjne  i chwytliwe  wzory i modele
a  ludzie  przestali  odróżniać  materiały  naturalne od poliestru o czym trzeba się  także
uczyć.

Obecnie,  jeszcze w  roku 2022 z  trudem  można  kupić  biustonosz  bawełniany  czyli
prawidłowy,  króluje rakotwórczy  poliester,   żydowski  materiał z  żydówką  Esterą w
nazwie, a  przedrostek ‘ poli ‘oznacza  politykę  czyli zarabianie  na podróbach materiałów.
Prawidłowy biustonosz   powinien  być  takim  małym gorsecikiem  ( jeszcze  w  PRL-u
szyło się  biustonosze u gorseciarek  tak jak  przed  II   wojną  światową ),  nie żaden
seksistowski model  push up  albo jakieś  wydziwaczone  braletki  lub inne  kretyńskie
wymysły  nie polskich projektantów, i powinien  być   szyty z jednej  cienkiej warstwy
bawełny a nie z podwójnej  jak to  jest obecnie, ponieważ  pierś  musi  oddychać  przez
cały  dzień  po   biustonoszem a  nie   być   ogrzewaną   i   przygniataną   grubą  warstwą
bawełny. 
Dlatego ja  musiałam  wycinać ze  wszystkich  bawełnianych  biustonoszy  
zbędną  warstwę bawełny żebym się dobrze  czuła w  biustonoszu na co dzień.  Niestety,
jest   bardzo   mały   wybór   eleganckich   bawełnianych   biustonoszy  na   korzyść
rakotwórczego  poliestru    co musi się zmienić,  wraz z  modelami i wzorami  biustonoszy. 

Prawidłowy biustonosze  powinien  zatem obejmować całą  pierś a nie  tylko  jej kawałek 
czy fragment,  nie może  piersi uciskać  i wypychać w sposób  sztuczny,  nie może  poza  
tym  mieć żadnych  metalowych  fiszbin  które  uciskają ciało  pod piersią  ani żadnych  
poduszek  i innych  wypełnień poza  elegancką  koronką dla  ozdoby. 
   

  Jak   przerobić  garderobę.

 Jeśli środki  finansowe  nie pozwalają na  wymianę  garderoby  na lżejszą,  to można  
obciąć długie rękawy w  bluzach    sportowych  i ściągacz  na  dole   oraz wyciąć  dekolt w 
serek  i jakoś  zaobrębić  tasiemką  lub  szydełkiem. Można  także  dodać  wykończenie  
ozdobną koronką,  jakich jest duży wybór w allegro.  Jak nie  noszę od  lat  spodni  długich 
tylko spodnie 7/8,  wszystkie spodnie  skracam  i  przerabiam na  7/8  .
Spodnie, jeżeli maja  być dłuższe,  powinny być  także    luźniejsze .



Obcisłe  spodnie do kostek    dla pań  powinny wyjść z mody  . Dotyczy  to także  swetrów, 
bluzko-swetrów, bluz  oraz  innych  bluzek.   Różne  bluzki,  sweterki i bluzy  można  
przerobić  na bardziej  przewiewne   oraz  luźniejsze , poprzez dodanie  koronki  lub  
gipiury. 

Poniżej  załączonych  jest kilkanaście  przykładów  nowego  stylu  ubierania się.

Zasadą  jest  przewiewność,  powiewność  czyli  chłodzenie ciała  a  nie  przegrzewanie. 
Długie  bluzki  i  luźne  znakomicie  kryją defekty   krępej  oraz  obfitszej  figury,    ale 
polecane   także  są  dla  normalnych sylwetek.
 

19 października  2017  rok -  jesień,  temperatura  powietrza  wynosiła  ponad  16  stopni  C. 

Na  taki zestaw można  dodać  cieplejszą  narzutkę  jakąś rozpinaną szerszą  bluzkę dobraną  
kolorystycznie  lub szerszą  bluzę   koszulową  , jak poniżej. To nie są  ogromne rozmiary, 
 tak wyglądają na zdjęciach ,  jest to rozmiar 40.

Takie   bluzki  narzutki z żorżety  lub bawełny   albo  z  jedwabiu z  bawełną są   polecane na dni  
chłodniejsze  zamiast  swetrów  i  bluz  .
Te  zwiewne  i  obszerniejsze  stroje nie są  tylko dla  kobiet otyłych i dla  grubasów. Jest to
przykład  ubioru  luźnego na lato  oraz  jesień,  który nie przylega do ciała i    nie   jest
obcisły , maskuje  przy  tym niedoskonałości  figury , a na  osobie  szczupłej  wygląda
powiewnie i lekko  przewiewnie  czyli zdrowo  i elegancko.  



Obnażona  kobieta nawet  atrakcyjna  nie jest po  jakimś czasie  ciekawa dla  mężczyzny,
bo widać ją z każdej  strony  i świadczy to o  braku  kultury  ubierania się i   bezkrytycznym
podejściu do siebie, nie mówiąc  już o  obcisłych  strojach dla  kobiet  przy kości czy  nawet
grubych i otyłych. Epatowanie  nagością na ulicy  czy  także w domy  oraz w  pracy  jest
chamstwem  i  to  do kwadratu.  Strój   powinien  być   dopasowany do wieku  oraz do
wyglądu   a nie  stanowić  prymitywne  naśladownictwo i luzackie  chamstwo. 

19 października  2017  rok obok  na zdjęciu w sklepie.

To są zdjęcia  ludzi  z  tego  samego  dnia. 
                 
  Było trochę mglisto i nieco zimniej ale nie aż  tak
zimno,żeby  nakładać  kufajki ,    grube  pledy oraz
kozaki   oraz  czapki i berety  wełniane ! 

A  to przykłady  chamstwa  do  kwadratu czyli luzackiego  chamstwa.

Za taki  wygląd na  ulicy  czy w sklepie oraz  w  każdym  urzędzie  i w pracy
oraz w  szkole   powinno się   wlepiać  mandaty, od  czego  była  obyczajówka? 
Tak samo za  luzackie  chamstwo  czyli  rozwłuczone  dresy, opadające na  tyłku
i  za  legginsy oraz  klapki  kąpielowe na  ulicy  czy  przed sklepem  jak to noszą
niektórzy.  Chcesz  to siedź w  domu  jak obles , ale poza domem wymagany
jest  normalny ubiór.            

                             
 Moda  polska  lata 30-te ,   40-te. Tak  chodziły  ubrane  Polki  i Polacy  
   przed  wojną  i jeszcze  po  wojnie , ale  już  nie   w latach 70 – tych ! Były to czasy 
gdy  kobieta  byłą damą a nie wycieruchem.



Klasa  szkolna-  jeszcze  lata  50-te XX  wieku.

Skandaliczny wygląd współczesnych  kobiet i mężczyzn
na  ulicy.               Moda  przedwojenna. 



                      

     

                                                      

      

       

   

       
To jest  komuna .                                                    To jest zachód , niewiele  lepszy.

                                                           



                                                                                       Popkultura z robiła  swoje  i stała się  
                                                                   bezmyślnym naśladownictwem i modą masową.    
 
                                                                           Te kolorowe  chamskie  boysy i girlsy weszły w 
latach  80-tych  na zachodzie  a  potem zostały  celowo  przeszczepione na wschód, żeby zrównać  
poziom  chamstwa. W  ramach tego chamstwa są  także  zagraniczne ( przeważnie amerykańskie  )  
nadruki na    T-shirtach  i  bluzach.  Nie są  przypadkowe, są  nośnikiem  propagandy i reklamy w  
tym amerykanizacji czyli NWO.

Serial Wojenne dziewczyny to wprawdzie
fałszywy serial ale pokazał  piękną
klasyczną modę  lat  30- tych i 40 tych XX
wieku  jaka jeszcze  istniała w Polsce  długo
po  wojnie. Ówczesne  męskie  garnitury
były bardzo eleganckie  nie te  wycieruchy
współczesne  i szablonowe  jak
kombinezony  narzucone  nie wiadomo
przez  jakich projektantów. 
Piękne  sukienki w  tym serialu oraz
płaszcze  damskie  jak też stylowe  buty,
będą się zawsze  utożsamiać z wielką  ale
zniszczoną w  komunie  kulturą  ubierania
się. To samo dotyczy  ówczesnych  fryzur
gdyż  współczesne  fryzury   często nie są
ani  ładne ani eleganckie. 



To są prawdzie  męskie  garnitury  ale amerykańskie. Lata  30 -te  XX  wieku. 

Moda męska  polska  lata  30-te.
Podobna do amerykańskiej
 ale  luźniejsza,  nie taka dopasowana.                                Seksistowski  współczesny  męski  
                                                                             garnitur  dla  żigolaków  absolutnie niewłaściwy.
                                                                                                   Dużo  lepszy  był  amerykański.

                                                                             



  Żigolak to męska prostytutka bądź mężczyzna do towarzystwa, który jest opłacany 
(wspierany finansowo w zakresie odbiegającym od przyjętych norm społecznych), ubiera 
się  w obcisłe  seksistowskie stroje  i spodnie podkreślające  genitalia i  nogi.  

Lata  80 -te  i 90-te XX  wieku,  niektórzy artyści jeszcze  ubierali się  elegancko i  
klasycznie  w luźne  spodnie  i marynarki  oraz  prawidłowe  bluzy i koszule.

Lata  20-te  XX wieku, 
czas  przywrócić  piękną elegancką   modę.                     Koniec wieku XX, upadek i 
                                                                                                               degrengolada.



Słowo ‘ odzież ‘ pochodzi od słowa odziewać się,  przyodziewek,  typowy dla  warstwy  chłopskiej 
czyli dla  biedoty i ciemnoty,  niestety  taka  to była  utrzymywana  warstwa  społeczna.  Często  
były to tandetne i  liche  przyodziewki dla dziewki, dziewczyny wiejskiej,  stąd  też  obecnie  mamy
taką samą  tandetną  i pospolitą  odzież.  Natomiast słowo ‘ubranie’ oznaczało  przybranie  
( ubranie) ciała w  coś  lepszego, eleganckiego, stylowego i z jakąś klasą. Ubrać się  oznacza  znać 
się na  wyglądzie  oraz rodzajach ubrań i umieć dobrać dla siebie coś odpowiedniego, czyli  
umiejętnie  dobrać  ubiór  jako strój dla  ciała  oraz  wnętrza  czyli duszy a  także  stosownie do  
okazji  oraz  otoczenia i miejsca  lub wydarzenia.   

Kiedyś  określenie  ‘on jest  ubrany’ oznaczało  człowieka  eleganckiego  z klasą i  zadbanego a nie 
tandeciarza w  dresach i  adidasach  oraz w  bluzie z  kapturem czy w  powycieranych dżinsach. 
Powiedzenie, że  strój lub szata nie zdobi człowieka  jest nieprawdą, strój zdobi człowieka  i  nadaje
mu właściwy wygląd.  Odpowiednim  strojem można  wiele zyskać między  ludźmi, w  różnych  
okolicznościach, a  wygląd  byle  jaki i  tandetny świadczy o nas  źle.Z  kolei słowo ‘ciuch’, ciuchy-
pochodzi od słowa  cuch-  cuchnąć,  oznaczało kiedyś  brud i smród  zamiast  ubrania.Tak to widać 
na  przykładzie  nazwy  ciuchland, że  ludzie nie rozumieją znaczenia  zwrotów  i wyrażeń oraz  
słów w  języku polskim, chociaż  odzież  i ubrania w tych ciuchlandach  jest czymś posypywana  
albo  w  czymś  prana  bo śmierdzi  jednakowo i trzeba  wszystko potem od  razu  prać, bez  
względu na to czy rzecz  jest w miarę  nowa czy bardzo już znoszona.  Odkąd  powstały ciuchlandy 
zniknęły komisy z  ubraniami  używanymi, które  były  jeszcze w  PRL-u, ale w  których  były  
eleganckie lekko  używane  ubrania   nie tandeta  bawełniana z  nadrukami. Z  bawełny  można  
szyć eleganckie  bluzki  czy koszule, ale  obecna moda  jest nośnikiem ulicznej  i tandetnej  
amerykanizacji  oraz  unifikacji  odzieżowej a nie  ubraniowej. 

Tragiczny wygląd  polityków.  Kolorem  klasycznym w polityce  jest kolor  szary, jasny  lub 
ciemny  oraz kremowy,  beżowy i brązowy ( brąz we  wszystkich odcieniach  ) ale nie czarny 
( czarny jest  kolorem  wieczorowym  ) nie granatowy ( jeżeli  granatowy  to  krój  sportowy  
łączony z  białym   ) i absolutnie nie czerwony lub niebieski do czarnego. Poza  tym  krój tych  
garniturów jest zły i nieelegancki, typowo  mundurowy a nie  garniturowy. 

Niekoniecznie  trzeba  nosić jednokolorowy zestaw,  może  to być  ciemno szara  marynarka i jasno 
szare spodnie , podobnie  beż z  brązem. Trzeba sobie uszyć. 

No i te marynarki  dla żigolaków opięte na  brzuchach  ! 

Warto napisać parę słów o spaczonym  nazewnictwie  odzieży i ubrań. 

Nawymyślano nowe nazwy zamiast  nazw  tradycyjnych, żeby  głupie  baby  wciągnąć w 
niewłaściwą modę oraz  dzieci i młodzież. W  przypadku odzieży męskiej nazwa  T- shirt jeszcze  
może  być ale   nie dla  kobiet. Kobiety noszą  bluzki  i nie powinny  nosić  T -shirtów, ponieważ  
jest to  typowy męski podkoszulek,  jaki  nosiło się  przed  II  wojną pod  białą  koszulą . Modę na  
tak  zwany  T - shirt  wprowadziła  armia amerykańska ,a  obecnie   męskie  antykobiece z 
ordynarnymi  nadrukami   noszą  kobiety dziewczęta i dzieci. 



 Moda  męska różni się od  damskiej i unifikacja  taka  nie jest właściwa.  Ponadto T  shirt  to 
bluzka z krótkim rękawem a typowy podkoszulek to bluzka  bez rękawów  jako  damska  bluzka.

 Przykładem innej  takiej niewłaściwej nazwy jest  bluzka bokserka  albo  bluzka  top.  Czy  kobiety
trenują  boks ? Nie ,ale  są to  próby wtłoczenia   kobietom spaczonego  nazewnictwa. 

Podobnie jak grube  rajstopy bez  stóp  czyli leg dżinsy  nosi  dosłownie każde  dziecko  do szkoły  
zamiast eleganckich spodni i  spódniczek a może  nosić  sobie  takie legginsy w  domu lub na  placu
zabaw  ale nie w  szkole. Ze   szkoły  zostały wyrugowane  prawidłowe  standardy ubierania się i 
zostały zastąpione chamskim  luzactwem,  jak  właśnie legginsy,  T -shirty z  amerykańskimi  
ordynarnymi nadrukami, takie same  dresy oraz  bluzy z kapturem i taka  moda powinna  być 
zakazana ,  chyba, że na  wycieczkę szkolną albo obóz  sportowy. 

Luzackie  chamstwo to  także  nieświeże, rozciągnięte na  kolanach dżinsy  noszone codziennie w
domu, do  pracy,  do sklepu  oraz z psem na spacer.  Ludzie  odzwyczaili się od  eleganckich  ubrań
i przestali szanować samych siebie oraz  swoją rodzinę i domowników .Chodzenie wszędzie w
takich  wycieruchach dżinsowych  bardzo  źle świadczy o człowieku oraz  o  braku  kultury. 

Poniżej  zamieszczam  zdjęcia  moich bluzek  jedwabnych,  jakie  udało mi się  kupić za  parę 
złotych w  ciuchlandzie.  Były szyte w Tajlandii, Singapurze  oraz w  Chinach na rynek  brytyjski 
co  można  było wywnioskować  z  metek  brytyjskich producentów i  z  outletów w Wielkiej  
Brytanii  trafiły   nawet z metkami do ciuchlandu jako rzeczy  nowe.

 Niestety  tylko w  ciuchlandzie  można było  kupić  jedwabne  bluzki , przeważnie wszędzie  
królował  syntetyczny  poliester  udający jedwab. Prawdziwy  jedwab na regularną strukturę  
siateczki, prześwitującą , może  być grubszy  lub cieńszy , gładki lub nieco  i delikatnie  szorstki. 

Aby    mieć  pewność, że  materiał  jest jedwabiem,  należy  przez  niego dmuchnąć na dłoń pod 
materiałem,  jeśli jest  przewiewny,  to znaczy, że  jest to  prawdziwy jedwab, ponieważ  poliester  
nie jest  przewiewny i nie powinno się z  niego  szyć  ubrań. Dwie  warstwy  jedwabiu  także  są  
cieplejsze i nie trzeba  nosić  ordynarnych bluz z  kapturami  albo  T -sh

         Zgodnie z  nowym  trendem  mają  królować    naturalne materiały
                                        jak   jedwab , bawełna i koronki.



Biała  prosta bluzka    bez  rękawów pod spodem                       Pod  spodem  satyna na wierzchu
określana jako top,                                                                     jedwab  dają  duże ciepło  jesienią.
została  u krawcowej  ozdobiona aplikacją z  gipiury,
 przez co  zyskała.

U góry : 
Trzywarstwowa  letnia  bluzka  pod  sweterkiem,  są eleganckie i  także  ciepłe  jesienią. 



Pod spodem  bluzka z dodaną  koronką  
 bez rękawów,  na wierzchu bluzka                    Dzianina,  bawełna i   koronka- mogą  to
 z  rękawami ¾, grubszy , jedwab dają                   być  nawet dwie  bluzeczki- tu jedna  bluzka.
także   ciepło jesienią. 

Dwie  warstwy jedwabiu  dają  ciepło  jesienią.  

Pod  sweter  można  nałożyć  bluzkę letnią                 Bluzka  satynowa ze  sweterkiem  na jesień. 
także  jesienią.                                                                    



To są  polecane dla pań zamiast  ordynarnych  T shirtów  bawełniane bluzki  koronkowe 
naprawdę niedrogie  z Bon Prix pod   ładny sweterek.

Na  letnią  bluzkę  nakładamy jesienią  bluzę welurową .  
                                                                                               Na  plecach własnoręcznie doszyłam   
na maszynie  atrakcyjną kwiatową   aplikację, wyciętą z innej   starej  bluzki .



Ta sama  bluzka  zielona bez  rękawów               Bluzka  bawełna z  koroną  z Bon Prix 
oraz  narzutka  także  letnia  bluzka            i narzutka   bluzka koszulowa  satynowa z ciuchlandu.  z 
bawełnianej  koronki.

Ta sama  letnia  zielona  bluzka               Długa  bluzka żakietowa żorżeta  jedwabna , pod spodem 
bez  rękawów i narzutka także                      bluzka bez  rękawów  jako  podkoszulek i ocieplenie.    
letnia  bluzka z  szyfonu  jedwabnego.

                                         PRZERÓBKI KORONKOWE  
  ZROBIONE  WG WŁASNYCH PROJEKTÓW W ZAKŁADZIE  KRAWIECKIM
           
  Wszelkie  koronki, gipiurę  oraz  aplikacje można  kupić  na  Allegro w  każdym  kolorze i w 
różnych  rozmiarach.  Wszystkie koronkowe dodatki i doszywki to  najprostsze  przeróbki  jak  
ozdobna  koronka ,  obszycia  gipiurowe i  koronkowe, ,  gipiurowe  aplikacje  oraz  inne  
koronkowe dodatki  wg własnych  projektów.Często  trzeba  było skracać za  długie rękawy   oraz  
nogawki  czy poszerzać  bluzki  oraz  je  odpowiednio ozdabiać. Mężczyźni także  mogą  ubierać 
się w  koronki  jak  artyści,   królowie  czy cesarze  bizantyjscy w  haftowane szaty  ozdabiane na 
różne sposoby.  Koszule  męskie z  koronkowymi mankietami czy  koronkowym kołnierzem  albo 
kieszonkami  są bardzo  eleganckie i  szykowne, podobnie jak  ozdobione  gipiurą  bluzy sportowe. 
Zachęcam  projektantów  do tworzenia  koronkowych  kolekcji. 

Ucięte  długie nogawki spodni i dodana 



na długość nogawki 7/8 gipiura. 
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