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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 2 
Basia  54 lata

Pięćdziesiątka to wymówka, 
czy powód do działania?

Zdecyduj sama!

O relacjach, które pozwalają 
być w dobrych stosunkach z 

jedzeniem.
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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, 
wiek, wrażliwość, przebytą traumę i historię 
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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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Choroby i inne nieszczęścia

Gdybym miała napisać swój życiorys, to jego 
tytuł brzmiałby: „ja i moja waga”!
Już od podstawówki prześladowało mnie po-
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stępujące tycie, nawet pomimo okresowych 
gwałtownych spadków na liczniku kilogra-
mów przybywało. Depresja, kortykosteroidy 
na astmę, wielokrotnie zażywane antybio-
tyki, wykryty helicobacter w błonie śluzowej  
żołądka, długoletnia i trudna w obsłudze  
choroba mamy. A potem jej udar. To wszyst-
ko uwięziło mnie w domu, pogrążało w bez-
władzie i otępieniu. Nowa norma na wadze 
przesunęła się z 62 kilo na 75 kg.
Podjęta interwencja z dietetykiem przyniosła 
chwilowy ubytek wagi (4 kilo), ale program  
z Kasią zaczynałam już z 82 kg. Pamiętam, jak 
przestraszyłam się wtedy nie na żarty, że nie 
powstrzymam tej kuli śnieżnej.

Na krawędzi wiary, że niemożliwe jest możliwe
choć decyzję o udziale w programie podej-
mowałam w trybie „teraz albo nigdy”, to wca-
le nie była to łatwa deklaracja. Nokautowały 
mnie moje dietetyczne porażki. Te godziny 
spędzone na gotowaniu osobnych posiłków 
dla siebie i rodziców. To jedzenie z zegarkiem 
w ręce. Te dolegliwości po niektórych skład-
nikach. Albo niedostepność produktów. A do 
tego dobijało przekonanie o fatalnej w moim 
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wieku przemianie materii i o konieczności 
brania leków, wykluczającej sukces w sta-
raniu o sylwetkę. Wycofanie się z kolejnych 
prób było niebezpiecznie blisko rezygnacji  
z siebie, o krok od pogrążenia się w zgorzk-
nieniu. Teraz wiem, że od tego stanu dzie-
lił mnie ten jeden webinar i to, co we mnie  
odblokował.

Kiedy posłuchałam webinaru, tego o słody-
czach, miałam przekonanie, że Kasia mówi do 
mnie moim językiem – logicznym, porządku-
jącym fakty. Wskazującym myślowe pułapki, 
czyli mylne założenia i błędne wnioski. 
Obalała moje kolejne wątpliwości. Tak nor-
malnie i uczciwie. Bez pompowania wizji o 
mnie jako królowej serc na turnusie w Jastar-
ni. Poczułam, że mogę jej zaufać. 
A poza tym, co miałam do stracenia? 
Pieniądze? Prędzej te, które wydawałabym 
na kolejne ubrania w coraz większych rozmia-
rach. 
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Czas? Mając 54 lata i tak masę go już przepu-
ściłam na głupoty. Także decyzja zapadła – 
przystępuję do psychodietetycznego progra-
mu Kasi Popławskiej.

Praca z Kasią
Oczywiście zakładałam realnie, że nowe me-
tody mogą, ale wcale nie muszą się sprawdzić.
Jakoś tak wewnętrznie miałam przeczucie, 
że to będzie przełom :)
I faktycznie był! - od pierwszego tygodnia 
ogrom zaskoczenia zaleceniami!
O smakowaniu pojedynczych warzyw i piciu 
wody jakby się było rośliną, którą trzeba na-
wodnić po czubki łodyg. Działania operacyj-
ne są przyjazne. Na spokojnie przechodzimy 
po delikatnym wprowadzeniu do czasowe-
go ograniczenia cukru, żeby wyregulować 
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smaki.I o dziwo to jest natym etaspie łatwe. 
Gdyby ktoś mi o tym powiedział na wstępie,  
powiedziwłabym niemożłiwe!

Ciastka owsiane bez cukru po 2 tygodniach 
detoksu smakują jak pełnoprawny deser.  
A przyjmowanie odpowiedniej ilości płynów 
sprawia, że rozróżniam głód fizyczny od in-
nych zachcianek. W moim przypadku okazało 
sie ważne ograniczenie nabiału. I chociaż sery 
to była moja codzienność i byłam przekona-
na, że nie dam rady tego zrobić. Tymczasem 
okazało się, że mniej nabiału w mojej diecie 
to mniej wzdęć i skurczy żołądka, a tym sa-
mym bardziej płaski brzuch. 

Cenne w całym procesie jest to, że uczysz się 
nie obwiniać się za wpadki żywieniowe. Dzię-
ki temu nie wycofujesz się, nie spisujesz na 
straty siebie i swojej drogi, za to ćwiczysz mó-
wienie sobie dobrych rzeczy. Ta zmiana jest 
jak mawia Kasia przede wszystkim w głowie.

Zamiast pocieszyciela znajdź prawdziwego 
przyjaciela
W pierwszym okresie trudno mi było pojąć, że 
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wprowadzenie tak niewielkich zmian może 
dać wyraźny efekt, skoro wcześniej ułożone 
skrupulatnie diety nie pomogły.

A tymczasem nie byłam głodna, czasem wręcz 
nie dawałam rady zjeść zalecanej porcji wa-
rzyw. 
Mogłam gotować bez ograniczania się do li-
sty dozwolonych składników, co nie  zaburza-
ło jadłospisu także mojej rodziny. 
Za to trzeba bylo nawiązać kontakt ze swoim 
ciałem, wsłuchać się w sygnały, które wysyła... 
I tak zdarzało mi się je słyszeć i... ignorować. 
W końcu nauczyłam się gadać ze sobą wspie-
rająco - to pomaga nie robić swojemu cia-
łu czegoś głupiego i gdy nosi Cię niepokój – 
wyprowadzić je na trawnik, łąkę czy choćby 
chodnik zamiast do lodówki. 

Zdobyta dzięki Kasi świadomość głodu emo-
cjonalnego i moich scenariuszy 
na jego zaspokojenie była kluczowa dla kon-
tynuowania zmiany. 
Okazało się, że zastąpiłam rózne relacje je-
dzeniem, więc jednym z zadań było... spoty-
kanie się z ludźmi i budowanie znajomości, 
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by być w dobrych stosunkach z jedzeniem. 
Znalazłam miejscam gdzie mogę spotkać po-
dobne do mnie kobiety. Po prostu pogadać. 
Bez oceniania. Dajemy sobie bezpieczną prze-
strzeń, wsparcie i akceptację. A to faktycznie 
pomaga mi nie wpaść w swoje stare koleiny.

Moje zmiany

Najpierw było lepsze samopoczucie i więcej 
energii. Po ograniczeniu nabiału zmniejszył 
mi się brzuch, przestały doskwierać skurcze 
żołądka. Potem kupiłam wagę z analizato-
rem, żeby śledzić postępy nie tylko w kilogra-
mach i postanowiłam ważyć się, 2 x w mie-
siącu, żeby nie zniechęcać się ewentualnym 
brakiem spadku wagi  z dnia na dzień. Bo waga 
nie rośnie i nie spada proporcjonalnie. Tylko 
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skokowo. A tego, wcześniej nie wiedziałam.
Byłam pewna, ze w moim wielu. Ze mniej-
szonym metabolizmem togę liczyć na 2-3 kilo 
mniej. Ogromna była moja radość „a jednak 
chudnę!“ - minus 7 kg, mniejsze obwody cia-
ła, tłuszcz trzewny spadł mi z wrtości 9 na 7. 
Zgubiłam „bułeczki” znad biustonosza i pod 
pachami. A po wałkach w talii nie zostało mi 
śladu. Mam ładniejsza cerę. Włosy w duuużo 
lepszej kondycji. Skóra zrobiła się nawilżona 
i jędrniejsza.
I to wszystko „przy okazji” faktycznego zadba-
nia o siebie i potrzeby organizmu. 

Nie myślę już o sobie jak o lwie morskim ;)
Cieszę się rozpoczetą zmianą, razem ze mną 
moi bliscy – twierdzą, że jestem pogodniej-
sza. Ja im opowiadam o zielonych koktajlach 
i jedzeniu intuicyjnym, oni mi, że świetnie się 
mnie słucha! Nigdy wcześniej nie przypusz-
czałam, że mogę zgromadzić wokół siebie tak 
przyjemne towarzystwo. Chce mi się śmiać, 
być bliżej ludzi, wspierać ich i motywować. 
Oddać to co sama dostałam, gdy już nie mia-
łam prawie nadziei.
Po prostu znow chce mi się żyć!
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Co na to Kasia? 
„Ciało to Twój partner na całe życie, nie zosta-
wiaj go w chorobie“
Twoja waga nie jest Twoją porażką. 
Twoje ciało to Twoja historia: o miłości, odpo-
wiedzialności, przetrwaniu – niezwykle war-
tościowa opowieść! Bez względu na to, jak 
dzisiaj wyglądasz i jak się czujesz, zasługu-
jesz na szacunek, a Twoje ciało na jedzenie, 
odpoczynek, sport, radość, dotyk i kontakt.
Żeby sobie pozwolić to wziąć – zaczynamy od 
samoobserwacji. Od spojrzenia w przeszłość, 
bo tam leżą upragnione rozwiązania.
I to nie tylko tej obserwacji, która rejestruje 
triggery żyweniowe i objawy po jedzeniu, ale 
też przyglądamy się relacjom, zainteresowa-
niom, życiu zawodowemu, bo wszystko to jest 
powiązane. Dążymy razem do tego, by Twoje 
ciało Ci służyło i wspierało jak najdłużej.
Abyś nie była zakładniczką chorób i leków, 
nawet jeśli będą one obecne w Twoim życiu. 
Dzięki ciału wiesz, co czujesz. Nie możesz go 
negować. Bo wtedy odrzucasz samą siebie.  
I jak w tej sytuacji o siebie zadbać? To prosta 
droga do karania, obwiniania i poczucia wuny. 
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A ta prowadzisz … sama wiesz gdzie.
Dbanie o siebie i ciało pomaga Ci okazywać 
sobie i innym bliskość, czułość. To ciało daje 
Ci możliwość doświadczania zcia. Zabiera Cię 
w różne piękne miejsca, pokazuje nowe moż-
liwości, alarmuje, gdy coś Ci zagraża. 
Jest za co je cenić i kochać.
I często własnie tego potrzebujwemy sie na-
uczyć!

Jeśli chcesz pomocy i wsparcia w tej zmianie 
zapraszam Cię na warsztat otwierający zapi-
sy do kolejnej edycji mojego programu.

KLIKNIJ TUTAJ
 kasiapoplawska.pl/warsztat

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