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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 4
Wiesia 69 lat 

O notorycznym braku czasu. 
Służeniu innym. 

Odrzuceniu i wstydzie.

I upragnionej wolności!
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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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Część 4 
Wiesia 69 lat 

O notorycznym braku czasu. 
Służeniu innym. 

Odrzuceniu i wstydzie.

I upragnionej wolności!

Ciasto Cię zawsze zrozumie?
Pierwszy raz przytyłam gwałtownie, gdy mię-
dzy 16 a 17 rokiem życia doświadczyłam wte-
dy traumy. Utylizowałam trudne emocje, 
pochłaniając szybko duże ilości jedzenia  
i w ciągu roku przybyło mi 20 kilo. 
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Ślady w postaci blizn po rozstępach na pier-
siach, biodrach i udach mam do tej pory. 
We względnie spokojnych okresach chudłam, 
ale przy jakimkolwiek stresie znów zajada-
łam, czego skutki ponownie zacierałam za 
pomocą diet i środków farmakologicznych –  
i tak wpadłam w pułapkę efektu jojo. 
Bo prawda jest taka, że każda z tych diet ma 
kiedyś swój kres, a słodycze cierpliwie cze-
kają, by się nimi pocieszyć, gdy znowu przyj-
dzie trudny moment.  A ciasto, ono zawsze 
było przy mnie, cokolwiek się działo! Usłużna 
w roli żony, matki, gospodyni.  Zawsze przy-
gotowana na wypadek niezapowiedzianych 
gości. Deser dla dzieci też był obowiązkowy. 
Bez względu na to, jak bardzo byłam zarobio-
na. 
Wychodzi na to, że byłam od dogadzania in-
nym. Zawsze gotowa dać więcej niż byłam w 
stane. Powtarzałam sobie stale jak tylko dzie-
ci dorosną będzie czas dla mnie. 
A gdsy dzieci dosorły pojawiły sięinne miej-
sca, gdzie „musiałam“ być i znów odkłądałam 
siebie na potem.
Wychodziło na to, że tylko mi nikt nie doga-
dzał. Więc robiłam to sama, w wyuczony jesz-
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cze za młodu sposób będząc słodycze, które 
były zawsze w zasięgu ręki.

Co nam robi kultura diety?
Za każdym razem, gdy moja waga mocno ro-
sła, czułam się fatalnie fizycznie i psychicznie. 
Moja samoocena leciała w dół, nawet (lub 
tym bardziej) gdy mąż mówił, że jestem ape-
tyczna. 
Od razu dźwięczały mi w głowie słowa mamy: 
„Jak ty wyglądasz?! Mogłabyś przecież do-
prowadzić się do ładu i pozbyć tych boczków. 
Ten wstyd za siebie utkwił we mnie tak moc-
no, że odtąd przy każdym kilogramie w górę  
podejmowałam radykalne środki, by schud-
nąć, ba – stracić więcej kilo, niż mi ich wcze-
śniej przybyło. I tak odchudzaniem wymie-
rzałam sobie karę. 

Diety były prawdziwą kolonią karną: wszyst-
ko było trudne: ważenie składników, licze-
nie kalorii i czekanie od posiłku do posiłku 
- nie miałam na to czasu, pracując i wychowu-
jąc jednocześnie dzieci. 
Diety eliminacyjne powodowały bóle głowy 
i stawów, ale największym wyzwaniem i tak 
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było to, by utrzymać wagę po diecie. 
Nabawiłam się swego rodzaju nerwicy, stale 
wystawiając się na słodką pokusę, a jedno-
cześnie ciągle sobie odmawiając pod presją 
odchudzania.

Tuż po przejściu na emeryturę trzymałam sta-
bilny poziom nadwagi, jeszcze nie otyłości. 
Pandemia dorzuciła mi niestety trochę cięża-
ru i przy wadze 92 kg nie dało się uciec od bó-
lów kręgosłupa i bólu uszkodzonego kolana.
Ale diet miałam już dość. Czułam, że mnie 
wydrenowały, że jestem na nie za stara (mam 
69 lat) i nie będę się ośmieszać, pilnując sała-
ty na talerzu.
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Lepiej późno niż wcale 

Wszystko zmienił telefon od córki. Zapisała 
się na bezpłatny webinar do Kasi i zapropo-
nowała, byśmy obejrzały go razem. Zdziwi-
łam się, bo córka nie ma kłopotów z wagą, ale 
„co za różnica – pomyślałam - serial czy webi-
nar?” ;) 
Spotkanie on line okazało się punktem 
zwrotnym – zetknęłam się z kompletnie in-
nym podejściem do odżywiania.  Z czymś ta-
kim nie miałam wcześniej do czynienia. 
I choć zdawałam sobie sprawę, że udział  
w programie biorą dużo młodsze ode mnie 
uczestniczki, że ta forma komunikacji może 
być problematyczna w moim wieku, to jed-
nak odżyła we mnie ciekawość innych ludzi 
i wielka tęsknota za postawieniem w końcu 
na siebie.

I pomyślałam, że jeśli teraz czegoś nie zrobię 
dla siebie, to KIEDY? 
Córki poparły mój udział w programie, obie-
cały, że w razie potrzeby będą moim pogoto-
wiem technicznym. To mnie uspokoiły. PrZe-
cież do dziś dawałam sobie radę – nie z takimi 
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wyzwaniami. A żeby nie stchórzyć i się nie wy-
cofać, zapłaciłam za cały kurs od razu.

Praca z Kasią
Zalecenia z porannych rytuałów (wiem, że  
to know how Kasie więc nie zdradzam szcze-
gółów) –  to wszystko pojawiło się w jadłospi-
sie i o dziwo – było jadalne:) 
Czy to sposób przyrządzenia, czy genialna 
atmosfera w programie – nie wiem co tak 
zadziałało. Wiem za to, że po pierwszych  
2 tygodniach, rano nie musiałam sięgać  
po filiżankę kawy, żeby funkcjonować. 
Ciepła woda na powitanie dnia, śniadanie 
dla domowników, potem czas dla siebie  
i okazuje się, że głodna jestem dopiero koło 
11.00.
Myślę, że to dzięki starannie dobranym wska-
zówkom zwolniłam proces jedzenia i coraz 
cześciej zauważam, w którym momencie je-
stem już syta.
Widzę też, że ubrania zrobiły się luźniejsze, 
a ja mam więcej energii bez poczucia presji 
i kontroli – typowych stanów przy odchudza-
niu. 
Chcę pracować nad tym żeby nowe zalecenia 
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stały się nawykiem. Choć pewnie starym na-
wykom to się bardzo nie spodoba ;D 

Na pewno odmłodniałam w swoim sposobie 
myślenia, idę do przodu. 
W programie postawiłam sobie konkretne 
cele: być sprawniejszą, odczuwać mniej bólu 
stawów, kręgosłupa i zmieścić się w ulubione 
ciuchy sprzed pandemii. 
Te 12-13 kg na minusie powinno to załatwić. 
I pomimo, że nie mam w domu wsparcia mąż 
i teściowa nie zbytnio zadowoleni ze zmian i 
bardzo starają się je sabotować, zupełnie mi 
to nie przeszkadza. I wiem, że nie są w stanie 
ściągnąc mnie z moich dobrych torów. Skoń-
czyłam ze stawianiem innych przed sobą. 
Moge wspierac ich i być wsparciem dla siebie. 
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Co na to Kasia? 
Miłość do siebie Ci wszystko wybaczy i doda 
skrzydeł

W każdym wieku można zrobić coś dobrego 
dla siebie, jeśli przestaniemy traktować upły-
wajacy czas jak przeszkodę.
Gdy naprawdę uzdrowisz swoje przeżycia, 
złagodzisz fizyczne dolegliwości, zadbasz  
o ciało to okaże się, że rok urodzenia to tylko 
cyfra.
Nasze ciało potrafi genialnie się regenerować 
i nie ma tutaj granicy wieku.
W każdym momecnie możesz poprawić bar-
dzo dużo.

A kiedy w końcu sama dasz sobie bezwarun-
kową miłość, bo zrozumiesz, że od tych od któ-
rych jej oczekujesz nie zawsze ją dostaniesz.  
Zaspokoisz swoje potrzeby, zamiast tylko 
spełniać zachcianki innych w oczekiwaniu  
na rewanż i docenienie. 
Kiedy zrozumiesz, kim jesteś. Jak ważne zaj-
mujesz w życiu swoim i wielu ludzi.  Masz 
wpływ na swoje otoczenie – nie będziesz  
musiała szukać oparcia w jedzeniu. 
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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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