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List miesiąca
Co się liczy naprawdę? 
l Dziękuję za „Claudię” dla niewidomych. Dzięki 

wam mogę sama przeczytać moje ulubione  
pismo. Do napisania listu skłonił mnie artykuł o szczęśli-
wym związku Keely Shaye Smith i Pierce’a Brosnana. 
Wnioski? Smukła sylwetka, ogniste spojrzenie, wymode-
lowna rzeźba ciała... Tak, to walory preferowane w obec-
nych czasach. Walory uprawniające do miłości i szcześ- 
cia. W takim razie – na zdrowy rozum biorąc – więcej niż 
połowa ludzkości zostaje skazana na uczuciowa banicję. 
Zakładam, że fanki Brosnana to same młode, urodziwe  
łanie, które tylko z troski o wizualną dysproporcje mię-
dzy małżonkami, złośliwością podszczypują Keely.  
A jak jest, gdy sie nie widzi? Gdy w inny sposob patrzy się 
na drugiego człowieka? Osoba niewidoma kieruje się  
właśnie przymiotami, które w obronie żony przytacza 
Pierce. Bo piękno jest pojęciem subiektywnym, a bazo-
wanie na opinii innych, to trochę jak powierzchniowe 
oglądanie dorodnych jabłek. Wzrokowiec patrzy  
na kształt, uwodzicielski kolor owocu i nie trudzi się, aby 
odkryć jakiekolwiek inne walory. Natomiast osoba niewi-
doma patrzy zupełnie inaczej: wsłuchuje się w słowa, 
brzmienie głosu, wyłapuje szmer gestów, który przecież 
tak wiele mówi o rozmówcy. Tym sposobem dostrzega 
to, co uktyte dla wzrokowca. Tak naprawdę piękno dru-
giego człowieka to nie tylko i wyłącznie jego uroda, 
ale przede wszystkim bogate wnętrze, dobroć, łagod-
ność oraz wrażliwosc. Banał? Dla mnie nie.  Alicja                

Alicja otrzymuje wodę toaletową PERCIVE marki Avon (nagrodę wyślemy pocztą).

listy ❙
Nowy kawałek świata
l Pracuję w kiosku i na brak prasy  

do poczytania nie narzekam. A mi-
mo to czekam cały miesiąc, aż przyjdzie. Kie-
dy wreszcie mam ją w ręku, kradnę chwile  
– między jednym a drugim klientem – które 
mogę spędzić tylko sam na sam z moją 
CLAUDIĄ. Zawsze się spieszę, bo egzempla-
rzy przychodzi ograniczona ilość, w telewizji 
reklama, mnie zależy na sprzedaży, ludzie 
pytają, potem kupują. Bywało tak, że nie 
zdążyłam nawet jej powąchać, bo już się 
sprzedała. Zła wtedy jestem i proszę stałą 
klientkę: »Podrzuci mi Pani „Claudię” na go-
dzinkę chociaż, bo wykupili, a ja znowu nie 
zdążyłam?«. W tym numerze rozbroiły mnie 
Rozmowy o nas: „Czy wiesz, do kogo mówisz 
i kto ci odpowiada?”, który czytając, zaśmie-
wałam się, bo jakbym czytała o sobie i swojej 
pracy sprzedawcy. Rzeczywiście, przedsta-

wiając produkt klientowi i prowadząc roz-
mowę jak dorosły z dorosłym, często ulega-
łam wrażeniu, że o kupnie nie decyduje np. 
starsza pani z kilkudziesięcioma latami prak-
tyki w księgowości, ale jakaś mała dziew-
czynka, która po prostu musi to mieć. Uwiel-
biam „Claudię” – dzięki niej poznaję nowy 
kawałek świata.        Monika 

Warto wam zaufać
l Zawsze byłam wyczulona na zapa-

chy. Sama lubię ładnie pachnieć do-
brymi perfumami i zostawiać za sobą wonną 
mgiełkę. Ale nigdy nie wiedziałam, dlaczego 
w obecności orientalnych, kwiatowych zapa-
chów swędzą mnie oczy i dostaję ataku kata-
ru. Winowajcę znalazłam właśnie dzięki  
„Kolorowi zapachu”. To balsam peruwiański, 
główny składnik fioletowej grupy perfum,  
na który jestem uczulona. I jeszcze artykuł  
o bieliźnie doskonałej – zgadzam się w stu 
procentach. Fachowo dobrany stanik począt-
kowo po prostu mnie denerwował, byłam 
jak w pancerzu. Minęło. Dziś po całym dniu 
noszenia czuję się nadal komfortowo. Dobrze 
jednak czasami zaufać specjalistom.   Kinga 

Marzenia się spełniają
lDowodzi tego artykuł z czerwca 
„Lawendowe pole”. Jego bohaterka – wspa- 
niała, dzielna i romantyczna kobieta, posta- 
wiła wszystko na jedna kartę. Zaryzykowała, 
żeby móc realizować się w życiu. Odrzuciła 
wszechobecna komercję, pęd do kariery, 
wygody wielkiego miasta, żeby zaszyć się  
w wiejskiej głuszy. Dzięki realizacji własnych 
planów i pasji, odnalazła siebie oraz miłość. 
Zyskała życiowego partnera o tych samych 
zamiłowaniach i wrażliwości. Jej przykład 
napawa mnie nadzieją na realizację 
własnych planów i takich zmian w życiu, 
które pozwolą mi na osiągnięcie pełnej 
satysfakcji. Daje wiarę, odwagę, radosć. 
Dziękuję za mądrą lekcję!              Ewa
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Wy daw ca cza so pi sma „Clau dia” ostrze ga  
P. t. sprze daw ców, że sprze daż ak tu al nych i ar chi-
wal nych nu me rów cza so pi sma po in nej ce nie  
niż wy dru ko wa na na okład ce jest dzia ła niem  
na szko dę wy daw cy i skut ku je  
od po wie dzial no ścią są do wą.
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