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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 3 
Agata 36 lat 

Nigdy nie mów nigdy! 
Czyli jak hasło „koniec ze 
słodyczami” mści się na  

wadze.
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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 3 
Agata 36 lat 

Nigdy nie mów nigdy! 
Czyli jak hasło „koniec ze 
słodyczami” mści się na  

wadze.

Co ma wspólnego z nadwagą niedobrany  
partner?
Raczej należałam do nastolatek o prawidło-
wej masie ciała, w czym zasługa nie tylko przy-
tomnego odżywiania, ale i sportu, od które-
go nie stroniłam. Jeśli już testowałam  jakieś 
diety, to raczej dla mody, tzw. „z kości na ości „ 
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;)  A jednak przyszedł i na mnie czas czas, gdy 
„przyważyłam” za dużo.

Pierwsze sygnały zaburzeń metabolicznych 
pojawiły tuż przed trzydziestką. Weszłam w 
„poważny“ związek i wspólne zamieszkanie 
sprzęgło się z brakiem aktywności fizycznej. 
Nagle mocno „urosłam”, przechodząc z sta-
łej wagi 60 kg na 76 kg. Teraz wiem, że to od  
zajadania skrajnych emocji słodyczami.  
Ja tyję z rozpaczy, gdy czuję się samotna, nie-
zrozumiana, sfrustrowana. Gdy tylko rozsta-
łam się z toksycznym partnerem, bez więk-
szego wysiłku wróciłam do moich 60 kg, nie 
stosując żadnych specjalnych diet, poza ogra-
niczeniem glutenu ze względu na niestraw-
ność. 

Kiedy „życie po dziecku” to czasem więcej wagi 
niż szczęścia
W wieku 33 lat niespodziewanie zaszłam 
w ciążę, która postawiła na głowie cały mój 
świat. Nie byłam przygotowana na tak potęż-
ne zmiany w moim poukładanym i wypełnio-
nym po brzegi życiu. 
Swoją aktywność i poukładanie udało mi się 
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zachować jeszcze w ciąży, dlatego do porodu 
przytyłam zaledwie 10 kg, ale lawina kilogra-
mów miała nadejść wkrótce potem. 
Pracując w wolnym zawodzie, nie mogłam  
liczyć na urlop macierzyński, ani tym samym 
na spokojny czas dla córki. 
Do tego mój partner pracował wtedy tysiące 
kilometrów od nas, więc codzienność dzie-
liłam między deadline’y a obsługę dziecka, 
które przez pierwszy rok życia spało maksy-
malnie 1 godzinę ciągiem. Akumulowałam 
nieprzespane noce, ograniczyłam do mini-
mum moje sportowe pasje i nie wiem jak  
i kiedy -  zobaczyłam na wadze 75 kg!

Jak się zrobić w bambuko?
Wróciłam biegiem do dietetyczki, ale jej po-
moc niewiele mi dała. Potrafiłam przez kil-
ka tygodni być bardzo uważna na to, co jem, 
ale w chwilach „zniszczenia”, np. o 5.00 rano  
po nocy nieprzespanej od płaczu dziecka, 
wyrównywałam swój brak snu i sił nadwyżką 
energetyczną ze słodyczy. 
A moja frustracja narastała… 
Dopadały mnie na zmianę momenty prze-
rażenia, sportowo-dietetycznej reaktywacji  
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i demotywacji. Te próby powrotu do dawnej 
sylwetki trwały prawie dwa lata. Po każdym 
przysięganiu sobie, że nigdy nie tknę cukru  
i innych śmieci, w ciągu tygodnia wracałam 
na dobrze wydeptaną drogę ich pożerania. 
Coraz trudniej znosiłam swój wygląd, unika-
łam zdjęć, spotkań ze znajomymi i bliskości 
fizycznej z ukochanym mężem. Czułam sie 
okropnie nie w moim ciele.

Praca z Kasią
A potem stał się cud! Przyjaciółka podesłała 
mi informację o warsztacie Kasi 
o pokusie jedzenia słodyczy. Zapisałam się,  
a po tym, co usłyszałam i poczułam – zostałam 
na 10 tygodni! Swoją zmianę zawdzięczam 
jej entuzjazmowi, ale również logice, z któ-
rą tłumaczyła, dlaczego tradycyjne diety nie 
działają, dlaczego nasze ciało broni się przed 
wyrzeczeniami. I w końcu - dlaczego proces 
odchudzania powinien być dostosowqany  
do moich możliwości i przede wszystkim przy-
jemny. 

Program Kasi od pierwszej lekcji demaskuje 
diety, zakorzenione mity i wywraca moje po-
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glądy na odchudzanie. 
Kasia niczego nam z diety nie wyrzuca, wręcz 
przeciwnie - dodaje.  Piję więcej wody i zauwa-
żam, że po prostu przestaję podjadać między 
posiłkami. Moja zmęczona cera robi się pro-
mienna. A po 2 tygodniach znikają cienie pod 
oczami, które miałam od zawsze! Do tego 
wreszcie ktoś mi mówi, że nie muszę na siłę 
wciskać w siebie jedzenia, na które nie mam 
ochoty. Co za ulga! Jedyną trudność mam z ob-
serwacją organizmu i podążaniem za tym, co 
mi służy. Potrzebuję 2 tygodni, żeby rozumieć 
ten wewnętrzny głos i kolejnych 2 tygodni tre-
ningu, by przestać go ignorować. Wciąż zdarza 
mi się jeszcze świadomie rzucać się na jedze-
nie lub słodycze, z premedytacją zagłuszając 
głos, który mówi mi przecież: „to nie jest głód,  
to napięcie”. Na szczęście Kasia potrafi spacy-
fikować te skłonności do autosabotażu. 
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Postępy

Jestem w tej chwili w 7 tygodniu programu, do 
końca już niewiele, ale ja cały czas sporo się 
uczę. Sukcesem jest to, że nie poganiam sie-
bie, dałam sobie czas. Zaczęłam patrzeć na tą 
zmianę jako na nowy sposób dbania o siebie  
i żywienia, który ma juz na zawsze mi towarzy-
szyć. Zamiast jak dotychczas trwać na diecie  
i ograniczeniachw trudzie i z niecierpliwością 
czekać na efekt na wadze i kobniec męczarni.
Czasem sięgam po coś słodkiego i jem bez 
paniki i wstydu. Raczej celebruję chwilę, gdy 
smakuję soczyste nadzienie jakodzianki 
i chrupki z kruszonki. 
Wiem, że mała guilty pleasure nie zrujnuje 
mojej pracy i nie wrócę przez nią do starych 
nawyków. 
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Żywieniowy kompas wcale się nie rozmagne-
suje jak od czasu do czasu pozwole sobię na 
dziadostwo. Pozwalam sobie i potem płynę 
dalej wyznaczonym kursem.

Od początku programu zrzuciłam 3 kilogramy 
tłuszczu. Dorzuciłam pół kilo mięśni. Czuję 
się pełna energii. Mam dużo ładniejszą cerę  
i błyszczące włosy.

Widzę, jak dzień po dniu wracam do mojej  
figury.  A najbardziej cieszę się też z tego, 
że wróciła mi odporność i cierpliwie znoszę 
„trudy wychowawcze“, nawet z uśmiechem  
na twarzy:)

Co na to Kasia? 
Lepszy sen, spokój, plan – od równowagi  
do utraty wagi. Zmiana to proces. Nie akt jed-
norazowej decyzji. A ten poces zmiany odby-
wa się głównie w naszej głowie.
Trudno jest osiągnąć trwały sukces bez pozy-
tywnego nastawienia –  tak do procesu, jak  
i do siebie samej! A do tego trzeba wybaczyć 
to co do tej pory sobie wyrzucałaś. Zauwa-
żyć co Cię ciągnie w dół. I zbudować most do  
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miejsce w które sięudajesz.
U Agaty praca z nawykami wymagała jeszcze 
jednego wglądu – w poczucie porzucenia i zo-
stanią samej ze wszystkim na „pastwę losu“. 
Nawet jeśli na świadomym poziomie klient-
ka wie, że partner jest nieobecny, bo zarabia 
pieniądze na ich rodzinę, głęboko w tkankach 
odkłada się BRAK – brak oparcia bliskiej oso-
by, której można zaufać, brak czasu dla siebie, 
snu, regeneracji. A za tym idzie poczucie sa-
motności. I bezsilność.
I w odpowiedzi na ten brak próbujemy uzu-
pełniać go, a z reklamy, bilbordów, telewizji 
jedzenie do nas krzyczy „ja tak świetnie za-
bezpieczxam emocje“.
Nie jest to prawdą. Dlatego jemy bez umiaru. 
Brzuch już pełny i ręce i głowa nadal w tych 
szafkach szuka. Nie da sie jedzeniem zapew-
nić innych potrzeb niż odżywcze. I dlatego nie 
czujesz i nie słyszysz „wystarczy“.
Dlatego pierwszy krok to diagnoza: czego Ci 
brak. Potem dążymy do uwolnienia się od 
automatów, które same kierują nas w stro-
nę jedzenia, by te potrzeby uzupełniuć. A tak  
na prawdę jedynie na chwile uciszyć.
I dopiero wtedy oduczamy się zgubnych  
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nawyków. Zabezpieczamy faktyczne potrze-
by i odzyskujemy równowagę. To ona pozwa-
la jedzenbie przywrócić na właściwe miejsce. 
Odżywiania naszego ciała. Dawania energii  
i zdrowia.

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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