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ZDEJMIJ ZBROJĘ 
Z NADMIAROWYCH KILOGRAMÓW

I NIE WALCZ DŁUŻEJ ZE SOBĄ
Historie kobiet, które przestały zajadać emocje,

wyrwały się ze spirali diet i efektu jojo.
Schudły bo uzdrowiły swoje relacje ze sobą i z jedzeniem.
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Część 1 
Dorota 41 lat 

Kiedy jedzenie szczęścia nie 
daje, a diety wcale nie  

odchudzają i dlaczego warto 
przyglądać się gibkiej  

staruszce?
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WSTĘP

„Historie, które zdrowo karmią“ to seria 5 
opowieści kobiet, które - mimo masy wąt-
pliwości, lęku, czy sobie poradzą i czy aby  
kolejne mierzenie się z zajadaniem nie będzie 
ostateczną katastrofą -  wykonały ten krok. 
Które - tak jak Ciebie - dobijała codzienność 
w pośpiechu, brak czasu na nierealne pla-
ny treningowe i stały nadzór nad tym, czy 
określony pokarm mieści się w deficycie ka-
lorycznym. Które opresyjna rzeczywistość  
popychała do myślenia o sobie źle, do „bra-
nia się za siebie” jak za karczowanie lasu. 
 
W tych historiach opowiadają jak: 
 - ogarnęły relacje z jedzeniem, ruchem i cia-
łem, po tym, jak rozjechała je „kultura diety”;
 - pokonały bezmyślność sięgania po jedze-
nie w stresie i zmieniły nawyki żywieniowe, 
zamiast dręczyć się głodówkami;
 - doświadczyły empatii, gdy w podsuwa-
nych im wskazówkach uwzględniałam ich  
kontekst ekonomiczny, społeczny, rodzinny, 
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wiek, wrażliwość, przebytą traumę i historię 
dietetycznych porażek;
 - co je skłoniło do decyzji o udziale w moim 
programie;
 - oraz z czym mierzyły się na początku procesu 
i w jego trakcie, co je zaskoczyło, jak przeme-
blowały strychy i piwnice przekonań na swój 
temat. 

Te kobiety to moje klientki. Dzielą się swoimi 
opowieściami, abyś wiedziała, że tę drogę da 
się przejść, przekroczyć granicę własnej nie-
mocy i stanąć po swojej stronie. Przy sobie. 

Poczuj, że masz we mnie i w sobie 
bezcennego sojusznika.
Zapraszam do lektury!
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Część 1 
Dorota 41 lat 

Kiedy jedzenie szczęścia nie 
daje, a diety wcale nie  

odchudzają i dlaczego warto 
przyglądać się gibkiej  

staruszce?

Gdy jesz głównie dla przyjemności, robi się  
coraz mniej przyjemnie...
Odkąd pamiętam, jedzenie było w moim 
domu chwilą celebracji. Wystawnym  
obiadem upamiętniano uroczystości,  
przełomowe momenty. Wykwintnymi dese-
rami nagradzano osiągnięcia. A biesiadne  
rytuały wzmacniały rodzinne chwile szczę-
ścia. 
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Ktoś powie – piękny zwyczaj pielęgnujący 
więzi. Ja jednak przeczuwałam, że zależność 
między jedzeniem, a świętowaniem pod-
szyta jest pragnieniem nadania znaczenia,  
jakby wyszukane dania miały podkreślać na-
szą wyjątkowość. 
Finał tych zwyczajów niestety był taki, że prze-
rodziły się w moim dorosłym życiu w rodzaj 
uzależnienia. Im bardziej potrzebowałam 
dodać sobie pewności, tym więcej jadłam  
wyszukanych dań. Albo lodów z bitą śmieta-
ną.

Samowolka w odchudzaniu – czyli jak na-
stoletnie eksperymenty wywracają relacje  
z jedzeniem na lewą stronę
O tym, że takie „biesiadki robią niezłe fałd-
ki”, przekonałam się dużo wcześniej niż bę-
dąc dorosłą kobietą. Już jako 12-latka mówi-
łam sobie przed snem „od jutra przeganiamy 
tłuściocha!” Trudno oczekiwać od nastolatki,  
że w tej sytuacji da sobie uwagę, czułość  
i troskę. Raczej wyżywałam się na sobie, tak 
jak inne dzieci w tym wieku wyżywają się 
na ofierze wypatrzonej na szkolnym koryta-
rzu. Zaczęłam znęcać się nad sobą – za swoją  
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uległość wobec jedzenia, za to, że nie upilno-
wałam swojej wagi. Na dietę szłam za karę.

W ciągu wakacji, między 6 a 7 klasą podsta-
wówki, w efekcie drakońskiej diety i godzin 
ćwiczeń straciłam 17 kg. 
Pamiętam, jak zaczynałam dzień w pod-
skokach (dosłownie, 200 odbić na skakan-
ce) i kończyłam na przysiadach. A gdy mama 
wmusiła we mnie łyżkę sosu pieczarkowe-
go, od razu widziałam w lustrze grubiejące  
fałdy na twarzy. Jak łatwo się domyślić – to były 
początki anoreksji, którą po kilku miesiącach 
zastąpiła bulimia, trwająca kilkanaście lat.

Kiedy para się roz(s)traja, czyli dziecko  
na pokładzie
Czy udało mi się uregulować relacje z jedze-
niem? Tak, na parę lat przed urodzeniem  
dzieci. 
Gdy jednak musiałam łączyć niełatwe macie-
rzyństwo z wymagającą pracą, a nieporozu-
mienia w małżeństwie i niedosypianie latami 
pogłębiły moją frustrację, dogadzanie sobie 
jedzeniem było jedynym źródłem energii  
i satysfakcji. 
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Niestety emocji nie da się wykiwać nawet  
największym strzałem serotoniny. Stres  
narastał przez niepokoje związane z roz-
wojem starszego syna. Przez brak wsparcia  
zajadałam go i odkładał mi się w tkankach. 
Mimo systematycznych ćwiczeń, na zmia-
nę tyłam i odchudzałam się za pomocą diet  
pudełkowych. 

Włożyłam niemało wysiłku, żeby ustabili-
zować swój stan. Poszłam na psychoterapię, 
urodziłam trzeciego syna. Dokonałam du-
żego zwrotu zawodowego. Zaczęłam lepiej  
dogadywać się z mężem. Jednak… ta waga 
wciąż powoli i systematycznie rosła. Nie  
zajadałam już emocji. Za to miałam mnó-
stwo złych nawyków. Jadłam zbyt szybko  
i zbyt duże porcje. Wciągałam resztki z posił-
ków po dzieciach.  Nie uznawałam dnia bez 
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deseru, a wieczoru bez filmu z krakersami czy 
popcornem. 

Kim chcesz być, gdy uwolnisz się od diet?
Bardzo nie chciałam już żadnych diet w swoim 
życiu. I tego psychotycznego stanu skupienia 
na każdym centymetrze ciała. Tego wypeł-
niania krawędzi umysłu przeliczaniem kalorii  
i kombinowaniem, co zjem na następny  
posiłek. Czekania na porę karmienia jak  
na wizytę kuratora. Za dużo dyscypliny  
i samoumartwiania. 
Mimo nieźle zbilansowanych posiłków, wciąż 
jednak podjadając między nimi. Zawiesza-
jąc systematyczne ćwiczenia z powodu prze-
wlekłych duszności po przebytym covidzie,  
wiosną 2021 r. dobiłam do 93,5 kg wagi. 

Tego rekordu nie pobiłam w żadnej z trzech 
ciąż! Dotarło do mnie, że jestem stale zmę-
czoną swoją wagą 41-latką, na prostej drodze 
do skrajnej otyłości. Nie chciałam tego. 

Chciałam, żeby moje ciało było… nie, nie 
szczupłe jak u modelki, lecz po prostu zdrowe,  
w miarę lekkie, wystarczająco umięśnione  
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i silne, aby ponieść mnie przez resztę życia.  
I bez zadyszki bawić się z dziećmi.

Od kilku tygodni praktykowałam Body  
Groove. Ćwiczenia oparte na swobodnym  
tańcu. I w jednym z wideo pojawiała się 84-lat-
ka! Szczupła. Uśmiechnięta. Pełna wdzięku. 
Poruszająca się lekko i ze swobodą! Wtedy  
to do mnie dotarło. Taką staruszką chciałam 
być! Kiedy waga poszła za daleko, a miarka 
krawiecka pokazała 107 cm w nieistniejącej 
już talii (!!!), byłam gotowa na dużą zmianę. 

Praca z Kasią Popławską
Przejdę do konkretów od razu: w ciągu  
10 tygodni programu zrzuciłam 7 kg i ubyło  
mi 9 cm w talii. Bez wystawiania ciała na surwi-
wal, za to z dużą radością. Znowu poczułam, 
że jedzenie może dostarczać przyjemności, 
ale nie służy do rekompensowania jej braku 
w życiu. Prowadzona przez Kasię w autoob-
serwacji, a potem w stopniowej redukcji prze-
mysłowych słodkości, dotarłam do punktu,  
w którym pożerane wcześniej litrami „pyszne” 
czekoladowe lody - po dwóch kęsach mnie ze-
mdliły. Początkowo sama nie byłam w stanie 



11

w to uwierzyć!

Zmienił mi się po prostu smak. A to bardzo 
ułatwia nawigację po sklepowych. 
Dzięki Kasi mam teraz i ja szansę w wie-
ku 84 lat być szczupła, uśmiechnięta. pełna 
wdzięku, poruszająca się lekko i ze swobodą!  
I bardzo chętnie i Ciebie do tego zainspiruję. 
I mimo, ze program dla mnie zakończył się  
ponad rok temu to nasza praca trwa dalej.  
Dostałam od Kasi wiedzę i narzędzia. Po 
czym oddała mi stery i dziś to ja opiekuję się 
sobą. Zamiast jak dawniej stawiać siebie pod  
ścianą i karać dietą za zjedzenia każdej kostki 
czekolady.

Co na to Kasia? „Darujmy sobie diety  
eliminacyjne”
W uzdrawianiu relacji z jedzeniem omijamy 
pułapkę monodiet czy jadłospisów wyklucza-
jących grupy produktów ze względu na ich  
kaloryczność. 
Dorota przeorała swój organizm restryk-
cyjnymi dietami, po których jej żywieniowy 
błędnik oszalał, skacząc między radykalnym  
postem, a kulinarnym karnawałem. 



12

Dlatego dopuszczam na talerz wszystkie 
produkty. To nie chodzi o to, że mamy listę  
dobrych i złych produktów. Najczęściej chodzi  
o to jak je ze sobą komponujemy. A wiedząc, 
że są zawsze dostępne, nie masz potrzeby  
najadać się nimi na zapas. 

Uczysz się odpowiedzialności w jedzeniu  
i zaznawania w tym satysfakcji. Wtedy też  
unikasz zgubnego kompensowania  
jedzeniem deficytów własnej wartości, czy  
poczucia braku.
Często pytam moje klientki „czego Ci brak?” 
To są różne braki : przyjemności, uznania, 
spełnienia w pracy albo w życiu osobistym. 
Póki nie wiesz o co chodzi zamiennik nie da 
poczucie satysfakcji. I nie poczujesz STOP to 
wystarcza. Dlatego wchodzi za dużo.
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A teraz opowiedz mi o sobie…
O Twojej tęsknocie za sobą samą, gdy lżejsza 
o 20 kilo czułaś się niepokonana: nie było dla 
Ciebie za długich plaż, za wysokich gór, za 
trudnych zadań, za mało czasu. 
Doświadczałaś życia wszystkimi zmysłami: 
grzejąc skórę w lipcowym słońcu podczas zry-
wania czereśni, chłonąc całą powierzchnią 
ciała boski chłód jeziora, zaprzęgając mięśnie 
do rowerowego manifestu swojej wolności, 
wędrując z plecakiem po bezdrożach albo 
tańcząc do rana przy ulubionych melodiach.

Pamiętasz jeszcze to? 

Czy może właśnie przyłapujesz się na tym, że 
traktujesz miniony czas jak baśń o odległej 
krainie, na którą nie ma już miejsca w Twojej 
aktualnej rzeczywistości…
O kilka rozmiarów większej, z wiecznym bó-
lem głowy, opuchniętą twarzą i kolanami? 

Jeśli uznałaś, że tamtą siebie utraciłaś bez-
powrotnie, że stałaś się inną osobą i to już nie 
jest pora na sentymenty, to wyprowadzę Cię 
z błędu. 
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Bo tu sprawa nie toczy sięo odzyskanie mło-
dości, ale o to, by nie stracić czasu, który wciąż 
przed Tobą. 
Czy z powodu  poczucia winy i wstydu, jakie 
trzyma Cię w szachu zajadania, jesteś gotowa 
oddać kolejne 20-40 lat życia na przesiedze-
nie w oknie za firanką? Na odmawianie sobie 
towarzyskich spotkań. Kulinarnych uczt dla 
podniebieni. Radosnego ruchu z dziećmi czy 
wnukami? 
Życie rozdaje masę obfitości, jeśli tylko  nie 
stawiasz mu ograniczeń. 
Jestem tu po to, by nauczyć Cię, jak przestać 
ulegać wewnętrznemu sabotażyście i odzy-
skać swoją podstawową sprawczość, która za-
czyna się w ciele. 
Prawda jest taka, że im słabsze ciało, tym bar-
dziej Tobą rządzi. Czas przejąć dowodzenie! 

To samo powiem Ci też wtedy, gdy zgłosisz 
„ale ja nigdy nie byłam szczupła!” 
I jeszcze nie znasz smaku tej niezależności, 
jaką daje proporcjonalna, lekka sylwetka i do-
brze odżywione ciało. 
Będę przy Tobie, byś odkryła, kim jesteś i ile 
jeszcze zaskoczeń przed Tobą.
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Gdy krok po kroku zaczniesz pozbywać się 
swojego balastu przede wszystkim tego w 
głowie!

Zapraszam Cię na warsztat otwierający zapi-
sy do kolejnej edycji mojego programu.
Informacje znajdziesz na stronie progra-
mu. A pomiędzy edycjami (są tylko 4 w roku)  
na stronie znajdziesz zapis na listę  
oczekujących. 

KLIKNIJ TUTAJ
 kasiapoplawska.pl/warsztat

http://kasiapoplawska.pl/warsztat
http://kasiapoplawska.pl/warsztat
http://kasiapoplawska.pl/warsztat
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