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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 5
Kasia Popławska 40 lat 

Dziś psychodietetyk
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MOJA HISTORIA

Na koniec opowiem Ci moją historię. 
Wiedz, że jestem w tym miejscu, jednak kie-
dyś byłam dokładnie tam gdzie Ty. 
Mimo setek nieudanych prób odchudzania 
w końcu znalazłam błąd i wygrzebałam się z 
tego bagna: diet, efektu jojo i coraz niższego 
poczucia włąsnej wartości. Dziś mam bardzo 
silną potrzebę, by wyciągać kobiety z podob-
nego bagna. A teraz masz okazję dowiedzieć 
się, skąd tak mam.

Przez lata nie dostrzegałam tego dlaczego je-
dzenie gra aż tak ważną rolę, że jest po prso-
tu silniejsze ode mnie. Widziałam je jedynie 
jako problem. Zupełnie nie dostrzegając, że 
było nieśwaidomionym rozwiązaniem.

Opowiem Ci tak jak dziś to widzę. Jednak 
wiedz, że póki tego nie dostrzegałam. Nie 
mogłam skutecznie tego zmienić.

Najukochańsza mama odchodzi.
W moim domu miłość okazywało się karmie-
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niem. Mama mimo pracy na 1,5 etatu i trzecie-
go w domu zawsze znajdowała czas by przy-
gotować swoim 3 córkom śniadanie, obiad do 
odgrzania zanim wróci. A późnym wieczorem 
gdy juz była normą była wspólna kolacja.
W weekendy suto zastawiony stól ze śniada-
niem, obiadem. Po obiedzie koniecznie deser. 
I znów kolacja. To wszystko miało nam wyna-
grodzić to, że tak często jej nie było.
Wstawała o 5 nad ranem, by wszystko przy-
gotować. Na 7:30 miała do pracy.
3 dni wracała około 16. Pozostałe 2 i w soboty 
ciągnęła dodatkowe pół etatu. Spać chodziła 
koło 1 czasem nawet 2 nad ranem, bo prze-
cież jeszcze domowe obowiązki trzeba było 
wykonać. Robiła dla nas znacznie więcej niż 
mogła udźwignąć.

Dlatego, gdy zmarła i mi jej zabrakło, w jedze-
niu szukałam jej obecności i bezwarunkowej 
miłości – tego, czego potrzebuje od mamy 
15-letnia dziewczyna. 
Nie potrafiłam przestać jeść, bo ta potrzeba 
miłości i bliskości pozostawała niezaspoko-
jona. Nie czułam ulgi, którą jedzenie obiecy-
wało. 
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Zamiast tego przychodziło poczucie winy.

Chadzałam na diety. Które były z jednej stro-
ny wybawieniem od nadmiaru ciała i kilogra-
mów. A totalnie drenowały mnie pod wzglę-
dem emocji. Wtedy nie dostrzegałam jeszcze 
tego. Tyłam i chudłam na zmianę. Nawet po 
kilka razy w roku. Nie potrafiłam utrzymać 
spadków, które nie raz wynosiły po 20 kilogra-
mów. Waga wracała. A ja jadłam i czułam się 
szczęśliwsza na moment i wściekła na siebie.

Wiele lat toczyłam tą walkę ze sobą. Walkę o 
każdy kilogram. A potem jak bumerang wra-
całam do starych sposobów zaspokajania po-
rzeb. 

Przez lata katowałam ten schemat i katowa-
łam siebie. Pełna wkurzenia: na brak efektów, 
na swoją niemoc, na absurd działań. 
Dopiero poznanie kontekstu i przyczyny to 
była eureka! Bo to głowa potrzebowała udroż-
nienia, żeby ciało się odetkało. Bo uwolnienie 
od cierpienia, winy, wstydu, fałszywych prze-
konań, braku, walki - to jest przepustka do 
zdrowia. 
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Nasze ciało wie
Dziś już wiem, że jedząc do bólu i tyjąc, moje 
ciało chroniło mnie przed skutkami cierpie-
nia, które inaczej wydawało się niemożliwe 
do udźwignięcia. 
To był mój schemat ratujący mi życie. 

Gdy to zrozumiałam, mogłam poczuć dla cia-
ła wdzięczność i pojąć jego mądrość – w koń-
cu uchroniło mnie przed przepaleniem ukła-
du nerwowego, przed rozpadem na milion 
części.

Dziś już nie zajadam emocji. Przecież mama 
by tego dla mnie nie chciała.
Gdy czuję potrzebę pobycia z nią, oglądam al-
bumy. Wspominam. Grzebię w ziemi, tak jak 
ona kiedyś na działce. 
I do takiej zmiany namawiam kobiety. Do ta-
kiej głebszej pracy je zapraszam.
Tu wcale nie chodzi o jedzneie. O to co wolno, 
a czego nie. 
Nieświadomie wykształcamy jakieś schamty, 
które w danym momencie ratują nam 4 litery. 
I nie da sie ich pokonac dietą, czy zakazami.
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Dziś jak na to wszsytko patrzę, to zauwa-
żam, że zanim zaczęłam te wszystkie diety to 
nie przepadałam za słodkościami. Szarlotka 
mamy. Sernik. Owoce. Pierogi ruskie ;)emot-
ka  To były moje ulubione słodkości. 
Zakazy na dietach sprawiły, że po okresie re-
strykcji rzucałam sie na całe dziadostwo i lista 
ulubionych łakoci rosła z diety na dietę.

Nowotwór stylu żywienia
Moja solidna nadwaga i prawie zerowe po-
czucie własnej wartości to nie były najgorsze 
konsekwencje żywieniowego chaosu. Otóż, 
mit mojej niezniszczalności obalił mi lekarz 
podczas kontrolnego badania, które robiłam 
na prośbę bliskiej osoby (zupelnie bez wska-
zań). Wykrył u mnie nowotwór jelita grube-
go. To był też tak naprawdę  nowotwór stylu 
żywienia. Miałam ogromne szczęście, że zo-
stał wykryty w początkowym stadium. 
Został wycięty podczas trzeciego badania. I 
dziś jedynie przechodze kontrolne badania. 
Od 3 lat czysto. 
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Nie ma dymu bez ognia
Jeśli Ci się wydaje, że możesz jeść to dziado-
stwo bez konsekwencji i co najwyżej ucierpi 
Twój wygląd, to musze Cię rozczarować. Bar-
dzo się mylisz. Gdy zajrzysz do GUS w sta-
tystki i 10 najczęstszych powodów śmierci to 
wszystkie są dietozależne.

Tak samo jak Ty i ja myliłam się moja mama. 
Niedoszacowała ryzyka nie spania, byle jakie-
go jedzenia. Poświęcania się ponad miarę. 
Pewnego słonecznego niedzielnego popołu-
dnia po prsotu dostała wylewu.
Chorowała na nadciśnienie. Leczyła się, ale...
 Jak większość kobiet figurowała na ostatnim 
miejscu swojej listy ważności, 
z której zadania zabierały czas do 2:00 w nocy, 
choć do pracy wstawała o 5:00 rano!  Wiecz-
nie zmęczona i zestresowana. Napięcia roz-
ładowywała jedzeniem – jak później ja. 
Dziś wiem, że miała zespół metaboliczny i 
powinna była zająć się tym, co, jak i dlaczego 
je. Dlatego ja dziś szczególną uwagę poświę-
cam kobietom i mamom, by nie popełniały 
podobnych błędów. Zbyt często nie doszaco-
wujemy ryzyka!
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 ZAKOŃCZENIE

Nie pragnę pouczać kobiet ani nie zamierzam 
(bo i się nie da) wyręczać ich w robocie, która 
jest konieczna dla trwałej zmiany. 
Za to bardzo zależy mi, by nie popełniały  
kolejny raz taktycznego błędu, podejmu-
jąc się redukcji wagi czy zmiany stylu żywie-
nia, który wpędza w chorody. By nie wpadały  
w spiralę diet, która wyniszcza ciało i psychi-
kę. Dlatego zamiast restrykcyjnych diet, po 
których rezultaty odchodzą tak szybko, jak 
szybko wygasa kontrola, proponuję jedze-
nie intuicyjne i rozmontowywnie żywienio-
wych uwikłań tropem psychobiologii i terapii  
behawioralnej. 

Dlaczego jedzenie intuicyjne? 
Jesteśmy w obecnych czasach zalani masą 
produktów do jedzenia: 30 rodzajów granoli, 
sera żółtego, jogurtów, pieczywa i nie zdaje-
my sobie sprawy, jak to cholernie obciąża na-
sze procesory i komplikuje tak prostą i przy-
jemną sprawę, jak zjedzenie śniadania. 
Bo przez tę mnogość asortymentu spożyw-
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czego Twoja „centrala” musi połączyć wiele 
kabelków: co jeść, ile jeść, kiedy to jedzenie 
jest dobre, kiedy nie, dla kogo się nie nada-
je, co z czym można łączyć lub warto, a jakich 
połączeń unikać... Buuu- można poczuć egza-
minacyjny stres już od wejścia do kuchni.

Gdy jedzenie i apetyt są stale na cenzurowa-
nym, a dostęp do nadmiaru informacji (często 
sprzecznych!) uczynił z jedzenia zagmatwa-
ny proces, zapomnieliśmy o bardzo istotnym 
zadaniu jedzenia – ono ma nas odżywiać. 
I tę jego właściwą funkcję przywracam pracu-
jąc z klientkami – pomagam pozbyć się bała-
ganu z głowy i z lodówki. 
Żeby kobiety przestały osiągać wagę na  
wiecznym głodzie,   odmawianiu sobie i kar-
ceniu siebie, a wracały do równowagi ciała  
i umysłu przez jedzenie tego, co im służy. 

Jak wyeliminować ograniczenia  
i szkodliwe nawyki żywieniowe? 
Najpierw trzeba poznać właściwości jedze-
nia: wiedzieć, które pokarmy są rozgrzewa-
jące, a jakie jedzenie chłodzi, buduje tkanki, 
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wzmacnia układ nerwowy. Przekonać się, co 
zmienia woda i oddech w odbieraniu sygna-
łów z ciała i doświadczyć, jakie połączenie po-
karmów przynosi ulgę dla brzucha, lekkość 
i sytość jednocześnie. Wtedy przed gotowa-
niem albo wyborem dania w restauracji nie 
będziesz zaglądać do ściągi ani gubić się w 
teoriach.

Z czym zaczynasz?
Doskonale wiem, że będąc zakochana w je-
dzeniu, przywiązana do jedzenia, emocjonal-
nie z nim połączona, regulując z jego pomo-
cą swoje nastroje – instynktownie sabotujesz 
diety, które są oparte na restrykcjach i deficy-
cie kalorycznym. 
Mając jedzenia pod dostatkiem i musząc wy-
bierać jego pojedyńcze rodzaje lub ilości – wy-
stawiasz swoją silną wolę i zmysły na potężny 
atak. 
Nie tędy droga do integracji z ciałem i jedze-
nia, które wspiera sylwetke i zdrowie.

Co się zmienia przy pracy ze mną?
Co jeść i jak sprawić, żeby wybór był prosty w 
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tym zabieganym świecie? 
Jak poznać po objawach, co trawisz lepiej, a 
co słabiej? Jak podkręcić metabolizm, żeby 
organizm był jak agregat prądu, który napę-
dza Twoje turbiny: umysł, mięśnie, kończyny? 
Wreszcie - jak chudnąć bez pilnowania rozpi-
ski gramatury i kalorii? 

Odpowiesz sobie na te pytania w moim pro-
gramie, wchodząc w głębokie procesy  uzdra-
wiania tej złożonej relacji, jaką masz z je-
dzeniem. Nie będziesz dłużej zapychać się 
słodyczami, tłustymi przekąskami, potrójny-
mi porcjami, żeby zagłuszyć lęki czy smutki. 
I nie będziesz nerwowo zagryzać warg przed 
menu w restauracji, lądując ostatecznie ze 
szklanką wody. Bo nikt już nie będzie oszuki-
wał Twojego ciała odgórnymi restrykcjami. 
I nigdy więcej nie narazisz się na dietetyczne 
wypalenie.
Nauczę Cię rozkodowywać sygnały płynące 
z ciała: o Twoich potrzebach, zagrożeniach i 
granicach, także tych, których teraz możesz 
być kompletnie nieświadoma. 
Potem rozprawimy się z Twoim cichym sabo-
tażystą, żebyś nie bojkotowała poczucia sy-
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tości czy świadomości swoich emocji, dopy-
chając brzuch pączkami. Poradzimy sobie z 
Twoją autoagresją i premedytacją, byś wresz-
cie stworzyła ze swoim ciałem zgodny zwią-
zek. Bo ciało to Twój partner na całe życie. 

Jeśli nadal czytasz tego ebooka, to znaczy, że 
umiesz się skupić. Tyle wystarczy, żeby zacząć. 
Resztę pojawiających sie obaw po prostu puść 
i daj się poprowadzić.

Poznaj mnie i mój styl pracy, próbny wybiera-
jąc udział w moim programie.
„Odzyskaj apetyt na życie a nie słodycze” 
https://kasiapoplawska.pl/odzyskaj-apetyt-

-na-zycie/

https://kasiapoplawska.pl/odzyskaj-apetyt-na-zycie/
https://kasiapoplawska.pl/odzyskaj-apetyt-na-zycie/
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Masz 21 dni od statru programu by wejśc po-
pracować ze mne i sprawdzić czy to dla Cie-
bie. Jeśłi nie bedziesz w 100% zadowolona 
jednym mailem możesz wyjść z programu a 
ja zwrócę Ci 100% twojej inwesycji.

Dołącz i przekonaj sie, że Ty też możesz z lek-
kością odzyskać siebie i swoje życie.

Do zobaczenia 
Kasia Popławska

KLIKNIJ TUTAJ
https://kasiapoplawska.pl/odzyskaj-apetyt-na-zycie/

https://kasiapoplawska.pl/odzyskaj-apetyt-na-zycie/
https://kasiapoplawska.pl/warsztat/
https://kasiapoplawska.pl/odzyskaj-apetyt-na-zycie/
http://kasiapoplawska.pl/warsztat
https://kasiapoplawska.pl/odzyskaj-apetyt-na-zycie/
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Zobacz moją przemianę: 

JA KIEDYŚ

JA TERAZ



16

ZDEJMIJ ZBROJĘ 
Z NADMIAROWYCH KILOGRAMÓW

I NIE WALCZ DŁUŻEJ ZE SOBĄ


