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Wspieram kobiety w zmianie nawyków żywieniowych. Daję
wędkę, nie rybę. Uczę jak w praktyce dopasować dietę do siebie,
bo gotowe rozwiązania nie działają.

Każda z nas jest inna. Każda ma inne wyzwania, potrzeby
preferencje. Dlaczego zatem mamy w ten sam sposób podejść do
procesu odchudzania?

Oddaję w Twoje ręce opis przekonań, jakie często towarzyszą
kobietom w czasie odchudzania. Poradnik zawiera również
wskazówki, w jaki sposób radzić sobie ze szkodliwymi
przekonaniami.

Dla ułatwienia przygotowałam plansze z ćwiczeniami. Zapisuj,
notuj i wracaj co pewien czas. Zaplanuj, które pomysły chcesz
sprawdzić w praktyce i zrób to.

Nazywam się Agata Jasińska. 
Jestem certyfikowanym
coachem i autorką marki
oraz bloga "Szczęście od
Kuchni". 



Na diecie trzeba
być głodnym
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Ania była już wiele razy na diecie. Dieta kojarzy jej się z

niesmacznymi posiłkami i małymi porcjami. Zna dobrze to uczucie

głodu.  Wybiera mały, koniecznie niebieski talerz. Czytała w

internecie, że to pomaga oszukać mózg. Wtedy porcja wydaje się

większa, niż jest w rzeczywistości. A prawda jest taka, że na

talerzu jest mikroskopijne, niesmaczne danie.  
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Za każdym razem będąc na diecie odczuwam głód. Nie
chcę już tak więcej się czuć, dlatego tak trudno mi

schudnąć

Na diecie trzeba 

być  głodnym

Z życia wzięte

Ania zaczęła dietę po raz kolejny, jak zawsze "od poniedziałku".

Tym razem wybrała dietę 1200 kcal, bo wcześniej na diecie 1000

kcal chodziła bez sił, bez energii. Raz nawet zasłabła. Teraz

zdecydowała się na wyższą kaloryczność z nadzieją, że to pozwoli

jej wytrwać.



Niestety, ta strategia niewiele pomaga. Ania stara się jeść małe

porcje ale po godzinie jest już głodna. Aby powstrzymać to

paskudne uczucie głodu, podjada pomiędzy posiłkami. Najczęściej

dopuszczalną pulę kalorii zjada do obiadu, najdalej do

podwieczorku. Na kolację zostaje niewiele możliwości. 

Kładzie się spać z uczuciem ssania w żołądku. Najgorsze jest to,

że pomimo tylu wyrzeczeń, nie widzi efektów w postaci

obiecywanego spektakularnego spadku wagi. Przez pierwsze dni

waga znacząco się zmniejszała ale teraz stanęła jak zaczarowana.

Ania czuje się sfrustrowana, głodna i po prostu bez energii.  

To na nic. Ania kolejny raz nie daje rady, nie wytrzymuje dłużej i

poddaje się z przekonaniem, że jest słaba, nie ma silnej woli i już

do końca życia będzie taka byle jaka….
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Na diecie trzeba 

być  głodnym

Z życia wzięte



To mit. 

Skuteczna dieta (a może lepiej sposób odżywiania) może dawać Ci

uczucie sytości. 

Odchudzanie nie polega na drastycznym cięciu kaloryczności.

Możesz chudnąć z głową i skutecznie dzięki diecie, która będzie

odpowiednio skomponowana, o właściwej dla Ciebie kaloryczności.

Możesz chudnąć nie odczuwając głodu. 

W odchudzaniu chodzi o dopasowanie diety do Ciebie. Jeśli

nauczysz się jak komponować posiłki, aby były sycące i dopasujesz

kaloryczność do Twojego zapotrzebowania obniżając ją

odpowiednio, nie będziesz głodna. 

W czasie odchudzania powinnaś odejść od stołu z lekkim uczuciem

niedosytu. Bez uczucia przejedzenia.
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Na diecie trzeba 

być  głodnym

Jak jest naprawdę?



Rada dla Ciebie?
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Na diecie trzeba 

być  głodnym

Dopasuj kaloryczność do Twojego zapotrzebowania. Planuj posiłki

w taki sposób, aby towarzyszyło Ci uczucie sytości, przy ujemnym

bilansie kalorycznym. Chudniesz dzięki temu, że zjadasz mniej

kalorii niż potrzebujesz. 

Nie "przycinaj" kalorii zbyt mocno. Zadziałają wtedy biologiczne

mechanizmy tak, jakbyś właśnie doświadczała zimy stulecia, bez

widoków na regularne dostawy pożywienia. Twój organizm nie wie,

że jedzenie jest w każdym markecie i prawdopodobnie za kilka dni

lub tygodni porzucisz dietę. To prosta droga do efektu jo-jo.

Dbaj o posiłki, które dostarczą odpowiedniej porcji białka i tłuszczu.

Takie posiłki będą smaczniejsze i zapewnią sytość na dłużej. 

Wybieraj potrawy, które będą miały dużą objętość przy

stosunkowo niskiej kaloryczności.

Unikaj przekąsek. Skup się na uważnym jedzeniu. Daj sobie czas na

pogryzienie każdego kęsa. Potrzeba czasu, aby informacja o

uczuciu sytości dotarła do mózgu. 

Sprawdzaj i eksperymentuj. Skup się i zapamiętaj, po jakim

śniadaniu czujesz się najbardziej nasycona. 

Szukaj takiego sposobu odżywiania, który będzie służył Tobie. 

Nie ma dobrych i złych produktów, czy posiłków.



Potrzebuję diety
cud, aby wreszcie

schudnąć
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Kasia szuka od wielu lat najbardziej skutecznej diety. Przecież na

pewno gdzieś tam w czeluściach Internetu taka dieta musi być. 

Jest taki ogromny wybór diet, któraś musi być idealna dla niej.

Dieta kapuściana, dukana, ketogeniczna, south beach, Atkinsa,

detoks sokowy, post dr Dąbrowskiej…. Niestety jak do tej pory

Kasia zaliczała same porażki. 

Z życia wzięte

Muszę znaleźć taką dietę, na której dam radę
wytrwać chociaż 3 miesiące i która pozwoli mi

szybko schudnąć

Potrzebuję diety cud,

aby wreszcie schudnąć

Każda dieta, którą zaczynała, szybko wydawała jej się nie do

przejścia. Z utęsknieniem spoglądała w talerze domowników,

którzy jedli potrawy zakazane dla niej. Po diecie kapuścianej nie

może do dziś patrzeć na kapustę…. Post dr Dąrowskiej napawa ją

odruchem wymiotnym – suche warzywa bez oliwy i zupy krem….



Dlatego Kasia szuka dalej, bo gdzieś tam na pewno jest dieta

odpowiednia dla niej, która da szybkie rezultaty. 

Taka dieta cud. 

No bo skoro dieta to szereg wyrzeczeń Kasia chce, aby trwała jak

najkrócej. To naturalne. Nie wyobraża sobie, że można na tak

restrykcyjnej diecie być przez wiele miesięcy.  

Kasia daje sobie 3 miesiące, po których tak naprawdę zamierza

wrócić do dawnego stylu lub chociaż do odstawionych na czas

diety ulubionych posiłków. Uważa, że jeśli dociśnie mocniej, zetnie

kaloryczność, łyknie suplementy przyspieszające metabolizm, to

szybciej schudnie.

Z życia wzięte

Potrzebuję diety cud,

aby wreszcie schudnąć



Też zdarza Ci się szukać albo stosować diety cud? 

Muszę Cię rozczarować. To największy i najbardziej szkodliwy mit,

jaki utrudnia odchudzanie. 

Nie ma diety cud, ani magicznej tabletki. Nie istnieje. A skoro nie

istnieje, to po co szukać świętego Grala?  

Tyjemy od nadmiaru kalorii. Chudniemy od niedoboru kalorii. 

Ot i cała prawda. Bolesna, niestety. Bo pozbawia wymówek.  

Nie ma produktów, które odchudzają i takich, które są zakazane na

diecie. Uwielbiasz ser pleśniowy ale z niego w pełni rezygnujesz, bo

jesteś na diecie XYZ? W czasie odchudzania nie jesz żadnych

słodyczy, bo od słodyczy się tyje? Nieprawda. 

Odchudza ujemny deficyt kaloryczny. Plus regularne posiłki, brak

podjadania, nawodnienie.
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Jak jest naprawdę?

Potrzebuję diety cud,

aby wreszcie schudnąć
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Rada dla Ciebie?
Nie szukaj diety cud. Zacznij od racjonalnych, zbilansowanych

posiłków, które będą odżywiały Twój organizm. 

Staraj się komponować posiłki w taki sposób, aby wybierać jak

najczęściej produkty z podstawy piramidy, którą znajdziesz na

stronie Instytutu Żywności i Żywienia.

Zbilansowany posiłek to taki, który dostarcza odpowiedniej ilości

białka, tłuszczów i węglowodanów (najlepiej złożonych). Nie

zapomnij o porcji warzyw i nawodnieniu. 

Najadaj się do syta ale nie przejadaj się. Jedz posiłki, nie

przekąski. Nie jedz przed snem.

Sprawdź, czy czujesz się lepiej na 3 większych posiłkach, czy np.

3 głównych i 1 lub 2 dodatkowych mniejszych (drugie śniadanie i

podwieczorek). 

Odchudzanie jest prostsze, niż Ci się wydaje. Ale nie oczekuj

natychmiastowych rezultatów. Ile lat zbierałaś dodatkowe

kilogramy? Potrzebujesz czasu, aby schudnąć zdrowo i trwale.

Optymalne tempo utraty kilogramów to 0,5 - 1 kg na tydzień. Im

wyższa waga wyjściowa, tym możesz przyjąć, że spadek wagi

będzie wyższy. 

Potrzebuję diety cud,

aby wreszcie schudnąć



Albo jestem na
diecie, albo nie. Nie
ma nic pośrodku
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Gosia po raz kolejny postanowiła, że zacznie zdrowo się odżywiać

i od poniedziałku będzie na diecie. 

Po raz kolejny przypomniała sobie, jakimi zasadami trzeba się

kierować.  Musi jeść 5 zdrowych zbilansowanych posiłków. Nie

podjadać. Jeść dużo warzyw i owoców. Pić wodę, nie jeść

słodyczy, odstawić cukier. Ważyć, mierzyć, liczyć kalorie.

Prowadzić dzienniczek. 

Minęły już 2 tygodnie diety. Gosia jest coraz bardziej zmęczona i

sfrustrowana. Nie ma na nic czasu. Ciągle zastanawia się co

ugotować. Co musi kupić. Ciągle odmawia sobie różnych

zakazanych produktów. 

Chodzi za nią jej ulubiony koktajl ale na grupie na Facebooku 

przeczytała, że owoce można jeść tylko do południa. Ma powoli

dość. 

Albo jestem na diecie albo
nie. Nie ma nic pośrodku

Z życia wzięte



A dziś znów pod górkę. Kaśka przyniosła do pracy szarlotkę i sernik.

Zapach domowego ciasta niósł się po całej przestrzeni. Gosia biła się

z myślami. Wreszcie machnęła ręką. To bez sensu. "I tak nie dam

rady schudnąć. Przecież już tyle razy próbowałam. Szkoda życia na

diety." I zjadła 1 kawałek serniczka. A potem następny, i kolejny.  

W domu dopadły ją wyrzuty sumienia. Przecież obiecała sobie, że

tym razem dotrzyma słowa. Lekarz mówił, że ma słabe wyniki.

Insulinooporność, problemy tarczycowe. Ryzyko cukrzycy typu 2. A

ona dała plamę kolejny raz ...

Z życia wzięte

I znów nici z diety. Jestem bezwartościowa,
beznadziejna. Nie potrafię nawet wytrwać na

diecie. Do niczego się nie nadaję...
Gosia znalazła w domu cukierki czekoladowe, batonik i butelkę

wina. Skoro już nie jest na diecie, to przynajmniej sprawi sobie

przyjemność. Obejrzała komedię romantyczną i poryczała się jak

bóbr. Ta piękna historia miłosna to na pewno nie o niej… 

Kto by taką beznadziejną Gośkę chciał...

Albo jestem na diecie albo
nie. Nie ma nic pośrodku



Świat nie jest czarno biały. Twoja dieta też nie jest zero –

jedynkowa. 

Chudniesz dzięki temu, że jesz trochę mniej, niż potrzebujesz. 

Oczywiście są pewne produkty, które są wskazane, jeśli chcesz

dobrze się odżywiać (pełne wartości odżywczych, sycące,

nieprzetworzone) i takie, które istnieją głównie po to, aby sprawiać

nam przyjemność podczas jedzenia (rzeczony serniczek na pewno

do takich należy).

Jednorazowe odstępstwo nie zaprzepaści całych wysiłków. 

Tak jak nie przytyłaś od jednego sernika, tak twojemu procesowi

odchudzania nie zaszkodzi jeden kawałek ciasta, zjedzony

świadomie i z uważnością.
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Jak jest naprawdę?

Albo jestem na diecie albo
nie. Nie ma nic pośrodku



Rada dla Ciebie?
Nawet jeśli skusisz na jeden kawałek ciasta, nie odpuszczaj

całej diety. Powiem to jeszcze raz - nie przytyłaś od jednego

kawałka sernika i tak samo nie zaprzepaścisz odchudzania po

zjedzeniu jednego kawałka. Ilość się liczy. 

Nie oszukuj się, że to nie ma znaczenia ile zjesz kawałków,

skoro i tak już zgrzeszyłaś.

Lepszą strategią jest uważne zjedzenie jednego kawałka, z

największą przyjemnością i świadomością. I podziękowanie za

kolejny. A potem kontynuowanie ustalonej diety.  

Jest kilka strategii, które mogą Ci pomóc unikać pokus i

„popłynięcia” z nurtem zachcianek w ramiona obżarstwa. 

 Znajdziesz je na kolejnej stronie.

Albo jestem na diecie albo
nie. Nie ma nic pośrodku



Postaraj się wkomponować je w swoją dietę swoje ulubione

smaki / dania / potrawy. 

Jeśli nie wyobrażasz sobie dnia bez słodyczy, uwzględnij w

jadłospisie małego batonika albo ciasteczka. Może wystarczy

śniadanie na słodko? 

Staraj się nie doprowadzać do głodu, bo wtedy jest większe

ryzyko rzucenia się na zachcianki i niekontrolowanego ich

jedzenia. 

Bądź uważna. Kiedy pojawia się ochota na coś niezdrowego?

Może wieczór przed TV? Zastanów się co możesz ofiarować

sobie w zamian? Może do pochrupania równie dobra będzie

marchewka? A może lepszy będzie po prostu spacer? Dobra

herbata? Garstka orzechów (wliczona w bilans kaloryczny) 

Jak radzić sobie z odstępstwami na diecie?

Albo jestem na diecie albo
nie. Nie ma nic pośrodku



Naucz się radzenia sobie ze stresem w inny sposób, niż

podjadając. Jedzenie to nie jest Twój przyjaciel ani pocieszyciel.

Poszukaj innej metody na obniżenie poziomu napięcia.

Daj sobie przyzwolenie na zjedzenie od czasu do czasu czegoś

mniej zdrowego i bardziej kalorycznego. Nie biczuj się za to. 

Zjedz świadomie kawałek ciasta urodzinowego ale zadbaj, aby

pozostałe posiłki w tym dniu były odpowiednie. Może pójdź na

dodatkowy spacer? 

Nie rób sobie tzw. "oszukanego posiłku" („cheat meal”), bo

kogo chcesz oszukać? Siebie? Po prostu zjedz to, na co masz

ochotę ze smakiem i uważnością. 

Doceń się za to, że zdecydowałaś o tym, aby zjeść określoną

ilość ciasteczek / czekoladek. W ten sposób budujesz zdrowe

relacje z jedzeniem, dbasz o samokontrolę, trenujesz mięsień

silnej woli. 

Jak radzić sobie z odstępstwami na diecie? - cd

Albo jestem na diecie albo
nie. Nie ma nic pośrodku



Całe życie jestem na
diecie i nie chudnę.

To chyba geny?
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Całe życie jestem na diecie i
nie chudnę. To chyba geny?

Z życia wzięte
Joasia jest wiecznie na diecie. Koleżanki słyszą: "Jem tak mało, 

dlaczego nie chudnę?"  Joasia kupuje zdrowe produkty ale

wychodzi z założenia, że nagroda od czasu do czasu też jej się

należy. 

W końcu to tylko małe odstępstwo? Skoro to zdrowy słodycz, to

nie zaszkodzi. Na przykład ciasto marchewkowe fit? Przecież

można je jeść. 

Poza tym w weekendy często są wypady ze znajomymi. Joasia jest

na diecie, więc stara się zamówić burgera bez bułki ale przecież

kufel dobrego piwka przy piątku po stresującym tygodniu należy

jej się jak wszystkim? 

A potem niedzielny obiad u mamy. Trudno odmówić. Mama

włożyła tyle wysiłku w przygotowanie obiadu, a na deser jest

pyszne ciasto. Joasia w związku z tym, że jest na diecie, zjadła

tylko 1 kawałek i wypiła kawę bez cukru. No i wzięła jeszcze 2

kawałki ciasta na wynos, bo to przecież specjalnie dla niej, 

więc nie wypadało odmówić.  
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Całe życie jestem na diecie i
nie chudnę. To chyba geny?

Z życia wzięte
Joasia zupełnie nie wie dlaczego nie może schudnąć?  Przecież

ogranicza się jak może. Rezygnuje z nadmiaru słodyczy. Prawie

już ich nie je. Może odrobinę więcej pozwala sobie w weekend ale

w pracy jest całkiem nieźle. Koleżanki przynoszą ciastka i cukierki.

Joasia zawsze uważa, żeby za dużo nie zjeść. Najwyżej 1-2

czekoladki do kawy.

Całe życie jestem na diecie. Odmawiam sobie
wielu rzeczy, a nie chudnę. Inni jedzą wszystko,

a są szczupli? To chyba geny?

Pewnego dnia zachęcona przez koleżanki Joasia instaluje

aplikacje Fitatu i sprawdza kaloryczność ulubionych przekąsek.

Joasia z przerażeniem odkrywa, że niewinny kawałek sernika to

600 kcal, a zdrowy batonik orzechowy, który zjadała to 300 kcal.

Garść orzechów i żurawiny, czyli jej ulubiona przekąska przed

TV, to kolejne bomby kaloryczne. No i puszka 

coli na pobudzenie.



Joasia niby jest na diecie ale tak naprawdę jej sposób odżywiania

jest dobry tylko w teorii.  

Zawsze jest jakaś dobra pora na odstępstwo, drobną wymówkę.

Jeśli ktoś mówi, że jest całe życie na diecie, to pewnie jest. Tylko,

że nie jest to odpowiednia dieta. 

Bo dieta to po prostu Twój styl odżywiania. A nasza bohaterka

Joasia wykonuje „ruchy pozorowane”. 

Oszukuje przede wszystkim samą siebie. 

Może Joasi trudno jest przyznać, że akceptuje siebie samą taką

jaka jest? Woli wszystkim dookoła mówić i sobie też, że jest na

diecie i podejmuje starania. Tylko z "niewiadomych" przyczyn

dieta na nią nie działa.
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Jak jest naprawdę?

Całe życie jestem na diecie i
nie chudnę. To chyba geny?



Na oko szacujesz, że jesz mało i chyba tyjesz z powietrza?

Prowadź dzienniczek przez kilka dni. Znajdź aplikację (np.

Fitatu) i sprawdź to! Nie oszukuj się! Policz i spójrz prawdzie w

oczy. Pamiętaj – tyjesz z nadmiaru kalorii. 

Jeśli chcesz schudnąć musisz jeść mniej kalorii niż potrzebujesz.

Możesz albo mniej i bardziej uważnie jeść, albo zwiększyć

swoją aktywność fizyczną.

Na diecie odchudzającej mogą zdarzyć się drobne odstępstwa

ale nie mogą one być normą. Pamiętaj, że zdrowe jedzenie też

tuczy. Tym bardziej zdrowsze zamienniki słodyczy – tuczą i to

bardzo. To, że zamiennik jest zdrowszy (mniej przetworzony,

samodzielnie przygotowany) nie oznacza, że ma mniej kalorii. 

Często proste modyfikacje potrafią zdziałać cuda i „odchudzić”

nasze posiłki. Może zamień jogurt typu greckiego na jogurt

naturalny, śmietanę na jogurt, wodę smakową na wodę

naturalną z sokiem z cytryny i miętą. To da się zrobić. 

Jeśli po sprawdzeniu stwierdzisz, że Twoja kaloryczność i

aktywność są optymalnie dobrane, skontaktuj się z lekarzem.

Może się zdarzyć, że masz np. problemy hormonalne, które

utrudniają (choć nie umożliwiają) odchudzanie. 
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Rada dla Ciebie?

Całe życie jestem na diecie i
nie chudnę. To chyba geny?



Odchudzanie to
czas trudu 
i wyrzeczeń
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Odchudzanie to czas 
trudu i wyrzeczeń

Z życia wzięte
Joasia jest perfekcjonistką w każdej dziedzinie. Uważa, że jak już

coś ma zrobić, to na 100% normy. Kupiła zatem 3 książki. Była u

dietetyka i ma już dietę. Nie jest jednak pewna, czy to na pewno

dieta dla niej. Jakaś taka zbyt prosta Przeczytała, że teraz

wszędzie jest chemia w jedzeniu. Najlepiej nie jeść nic

przetworzonego. Mięso tylko BIO. A najlepiej wcale. Warzywa też

są pryskane i pełne pestycydów. Trzeba kupić specjalny płyn do

ich mycia.

Joasia nie zna pojęć typu „plan minimum” czy „gorszy czas”. Skoro

ma być na diecie, to ma to być dieta perfekcyjna. W końcu „bez

pracy nie ma kołaczy”. Nie da się osiągnąć wysiłku bez wyrzeczeń

i trudów. 

Joasia zrobiła szczegółowy plan i od poniedziałku wprowadziła

dietę. Wszystko szło na początku dobrze ale po pewnym czasie

okazało się, że w niektóre dni musi zostać w pracy dłużej. Innym

razem zachorowało jej dziecko. Wydarzyły się inne

niespodziewane sprawy, a plan Joasi nie przewidywał

niespodziewanych spraw. 
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Odchudzanie to czas 
trudu i wyrzeczeń

Z życia wzięte

W końcu miało być perfekcyjnie. I co teraz? Joasia uważa, że aby

schudnąć trzeba dokładnie stosować się do wytycznych dietetyka,

mierzyć, ważyć, liczyć kalorie. 

To wszystko jest tak skomplikowane i
czasochłonne. Aby sprostać tym wszystkim

zasadom chyba musiałabym nie spać? 

Joasia po miesiącu takiej katorżniczej pracy ma dość. Zawala

inne obszary życia . Nie dosypia. Nie ma czasu na rodzinę. Jest

sfrustrowana i zła. Nic nie idzie według jej planu. 

Czuje, że nie da rady zbyt długo trwać w jedzeniu zgodnie z

rozpiską. To jest zbyt czasochłonne. Traci wiarę i energię.



Dieta nie musi być perfekcyjna, aby była skuteczna. Musi być

wystarczająco dobra. 

Perfekcyjna dieta skrojona na dobre czasy (kiedy masz czas i energię

na gotowanie, zakupy, etc) zabiera dużo energii. 

Tak jest z każdą nową umiejętnością, jakiej się uczysz, a gotowanie

nie jest tu wyjątkiem. Pamiętasz pierwsze lekcje nauki jazdy

samochodem? Wydawało Ci się, że nie da się ogarnąć tego

wszystkiego na raz (sprzęgło, gaz, hamulec, biegi)? A teraz jedziesz i

myślisz zupełnie o czymś innym albo słuchasz audiobooka?.

Czynność jazdy samochodem została zautomatyzowana. 

Dlatego nowy sposób odżywiania na początek to będzie duży

wysiłek dla Twojego umysłu. Jeśli nie masz pomysłu jak

kontynuować dietę w czasie mniejszych zasobów

psychoenergetycznych (stres, brak czasu, gorszy dzień) to jest duże

ryzyko, że z niej zrezygnujesz przy pierwszym 

trudniejszym okresie.

WWW.SZCZESCIEODKUCHNI.PL

Jak jest naprawdę?

Potrzebuję
diety cud lub magicznej pigułki,

aby wreszcie schudną�

Odchudzanie to czas 
trudu i wyrzeczeń
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Rada dla Ciebie?
Potrzebujesz nowego podejścia. Stawiasz zbyt wysoko

poprzeczkę. 

Problemem jest to, że nie dostosowujesz planu do swoich

możliwości. Wprowadzasz wszystkie zmiany naraz. Nie

bierzesz pod uwagę trudniejszych momentów. 

Plan jest zbyt perfekcyjny. Zbyt dużą wagę przykładasz do

mało istotnych kwestii. Gubisz obraz całości planu i celu. 

Nie dajesz sobie prawa do popełniania błędów. Traktujesz je

jak porażki, a nie jak lekcje.

Nie będziesz w stanie kontynuować takiej diety w dłuższym

czasie. To trochę tak, jakbyś chciała sprintem przebiec

dystans maratonu. 

Potrzebuję
diety cud lub magicznej pigułki,

aby wreszcie schudną�

Odchudzanie to czas 
trudu i wyrzeczeń
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Co konkretnie możesz zrobić?

jak będzie wyglądało Twoje odżywianie w dni, kiedy nie

będziesz miała czasu i energii na przestrzeganie diety w

100%?

w jaki sposób skrócisz czas przygotowania posiłków? 

z jakich półproduktów możesz skorzystać w awaryjnej

sytuacji? 

czy masz coś w zamrażarce na „czarną godzinę”? 

czy dajesz sobie prawo do drobnych odstępstw? 

czy jesteś uważna ale i wyrozumiała dla siebie?

Stwórz swój obniżony standard na gorsze czasy!

Przygotuj plan minimum:

Potrzebuję
diety cud lub magicznej pigułki,

aby wreszcie schudną�

Odchudzanie to czas 
trudu i wyrzeczeń



Muszę ćwiczyć, 

aby schudnąć
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Muszę ćwiczyć, aby
schudnąć

Z życia wzięte

Magda chciałaby schudnąć i po raz kolejny zastanawia się nad

tym, aby zacząć odchudzanie na poważnie. Wszędzie jednak

czyta, że trzeba ćwiczyć. Najlepiej 3 razy w tygodniu po minimum

1 godzinie na siłowni. 

Tak nie lubię ćwiczeń. Nie mam na nie
czasu. Siłownie mnie odrzucają. Nie wiem

jak zmotywować się do ćwiczeń

Magda ostatecznie zdecydowała się na zakup karnetu na

siłownię w najbliższym klubie. 

Stwierdziła, że koszt poniesiony na zakup karnetu będzie

motywacją, aby wieczorem pojechać do klubu i poćwiczyć. 

Magda zaczyna od kolejnego miesiąca. Karnet czeka w torebce.
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Muszę ćwiczyć, aby
schudnąć

Z życia wzięte
Magda wdraża zmiany od nowego miesiąca. Musi pogodzić

stresującą pracą biurową, często w nadgodzinach, z nowymi

aktywnościami. Do pracy dojeżdża samochodem. Po powrocie

często nie ma już siły na nic. Ma ochotę usiąść na kanapie i

obejrzeć serial. 

Tym razem jednak ma nowy jadłospis i karnet na siłownię, więc

zaczyna działać. Jest ciężko ale w pierwszym tygodniu daje radę. 

Niestety, z czasem jest coraz gorzej. O ile jeszcze gotowanie 

i próbowanie nowych potraw sprawia jej przyjemność, o tyle

siłownia jest dla niej udręką. Magda zamieniła siłownię na fitness,

ale niewiele to pomaga. Zmusza się do wyjścia do klubu, nie czuje

żadnego zadowolenia po powrocie. 

Magda czuje się bezsilna. Przestaje wierzyć w to, że kiedykolwiek

polubi ćwiczenia.  A to oznacza, że może pożegnać się z

wymarzoną sylwetką. 



kobieta A - singielka, dojeżdża do pracy samochodem, korzysta z

windy, ma pracę siedzącą. Rzadko wykonuje dodatkowe

aktywności. Do większego sprzątania zatrudnia pomoc.

Wieczorami lubi usiąść i poczytać książkę, medytuje. Chodzi trzy

razy w tygodniu na siłownię i ma trenera personalnego

kobieta B - mama i żona, rano musi ogarnąć dzieci (śniadanie,

ubranie). Potem dojazd do pracy autobusem, po drodze odrzuca

dziecko do przedszkola. W pracy stara się korzystać ze

schodów. Po pracy biegnie po szybkie zakupy, odbiera dziecko,

wraca  autobusem, gotuje obiad. Bawi się z dzieckiem, idzie na

plac zabaw. Wieczorem ogarnia jeszcze dom i prasuje ubrania

na następny dzień. Nie ma czasu na siłownię ani fitness.

Prawda jest jednak taka, że możesz schudnąć bez chodzenia na

siłownię lub fitness. Dużo bardziej ważna jest spontaniczna

aktywność fizyczna, a więc to czy jesteś w ruchu przez cały dzień.

Spójrzmy na przykład: 

Która z Pań ma większą aktywność fizyczną? 

Zdecydowanie lepiej być stale w ruchu jak Pani B

niż tylko 3 godziny tygodniowo na siłowni.

 WWW.SZCZESCIEODKUCHNI.PL

Jak jest naprawdę?

Muszę ćwiczyć, aby
schudnąć
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Rada dla Ciebie?
Nie masz obowiązku ćwiczyć na siłowni, ani w klubie fitness,

aby schudnąć lub być po prostu w dobrej formie. 

Dopasuj aktywność fizyczną do siebie i swojego rozkładu dnia.

Zbyt intensywna może nasilać stany zapalne i działać

przeciwnie, a więc utrudniać odchudzanie. 

Znajdź taką aktywność, która sprawi Ci największą radość. 

Jeśli masz taką możliwość kup lub pożycz opaskę fitness lub

zegarek sportowy albo użyj aplikacji w telefonie. Sprawdź ile

kroków dziennie robisz. Może nie jest tak źle, jak myślisz?

Aktywność fizyczna to też spacer, marszobieg, ćwiczenia w

domu (jest duży wybór ćwiczeń np. na You Tube, do których nie

potrzebujesz żadnego sprzętu)

Zapisz się na basen, kurs tańca, sztuki walki.

Możesz chodzić z kijkami Nordic Walking, jeździć na rolkach

czy rowerze, uprawiać ogródek i wiele, wiele innych.

Po prostu się ruszaj: wybierz schody zamiast windy, do sklepu

idź pieszo, szukaj okazji do tego, aby być w ruchu. 

Zadbaj też o zdrowe odżywianie, relaks i sen! 

Muszę ćwiczyć, aby
schudnąć



Nie potrafię
odmawiać, dlatego
tak trudno wytrwać

na diecie
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Z życia wzięte
Agnieszka już wiele razy próbowała być na diecie. Niestety za

każdym razem kończyło się tak samo. Wszystko szło dobrze do

czasu, gdy spotykała się z rodziną czy znajomymi. Agnieszka nie

radzi sobie z odmawianiem. Niby mówi, że jest na diecie i nie chce

dokładki ale i tak za każdym razem łamie swoje zasady. 

U mamy słyszy „specjalnie dla Ciebie przygotowałam Twoje

ulubione ciasto. Chyba nie zrobisz mi tej przykrości żeby nie zjeść

chociaż kawałka?”. Babcia też się postarała i przygotowała pierogi.

Nie patrząc na to, że Agnieszka jest na diecie, proponuje dokładkę,

bo gdzie jej ukochana wnuczka może zjeść tak dobre, domowe

pierożki? Przecież gotowane z miłością, nie mają kalorii. 

Na spotkaniach ze znajomymi Agnieszce też trudno jest odmówić

wypicia kolejnego piwa, czy zjedzenia kawałka pizzy (trzeciego już

w zasadzie).   W pracy koleżanka przynosi własne wypieki i też

głupio tak jakoś nie poczęstować się i nie skomplementować

talentu kulinarnego. 

Nie potrafię odmawiać, dlatego
tak trudno wytrwać na diecie
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Z życia wzięte
 

Agnieszka czuje, że jej starania dietetyczne idą na marne za

każdym razem, kiedy jest wystawiana na próbę spotykając się z

rodziną i znajomymi. Z drugiej strony nie chce odcinać się od

spotkań towarzyskich, bo przecież nie o to w życiu chodzi, aby żyć

samotnie. 

To bez sensu. Co z tego, że jestem na diecie, skoro i tak
za każdym razem daję się namówić rodzinie i znajomym

na dokładkę? 

Problem w tym, że Agnieszka nie wie jak odmówić, aby nikogo

nie urazić. 

Zawsze słyszała, że dziewczynki powinny być grzeczne, spełniać

prośby, nie grymasić. A grzeczne dziewczynki nie odmawiają.

Jeśli ktoś postarał się dla nich i przygotował pyszne danie,

wypada zjeść. Grzeczne dziewczynki nie mogą robić 

przykrości innym osobom.

Nie potrafię odmawiać, dlatego
tak trudno wytrwać na diecie



Brak Ci asertywności? Asertywność kojarzy Ci się z mówieniem NIE

dlatego nie potrafisz być asertywna i odmawiać. Myślisz, że osoby

asertywne to egoiści, którzy nie myślą o innych?  

Zacznij od zweryfikowania podejścia do asertywności i nauki tej

umiejętności. Jest niezbędna nie tylko w procesie odchudzania ale

też w innych obszarach funkcjonowania w społeczeństwie.  

Panuje błędne przekonanie, że jak ktoś mówi NIE, to jest asertywny.

To nie jest tak. Asertywność to umiejętność zadbania o własne

granice w taki sposób, by nie ranić innych osób.

WWW.SZCZESCIEODKUCHNI.PL

Jak jest naprawdę?

Nie potrafię odmawiać, dlatego
tak trudno wytrwać na diecie
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Rada dla Ciebie?

Postawa uległa - jeśli stale zgadzasz się i spełniasz prośby

innych, chociaż nie masz na to ochoty. To taka sytuacja, gdy

godzisz się na coś ale wewnętrznie odczuwasz dyskomfort i

niezgodę. Żałujesz, że się zgodziłaś. Masz do siebie o to pretensje. 

Postawa agresywna - sytuacja gdy ktoś odmawia w sposób,

który godzi w inne osoby, robi to intencjonalnie, aby zranić inną

osobę. Jego ton głosu, słownictwo jakiego używa, są nie na

miejscu. Choć niektórzy będą szczycić się tym, że są po prostu

asertywni, to nie daj się zwieść. To agresja.

Postawa asertywna - to przedstawienie swojego punktu

widzenia w taki sposób, aby nie zranić intencjonalnie drugiej

osoby. To wyznaczanie granic Twojej strefy komfortu. Zwróć

uwagę na słowo "intencjonalnie". Ważne, abyś Ty nie miała

intencji ranienia drugiej osoby. Na to, w jaki sposób druga osoba

odbierze Twój komunikat, nie masz wpływu. Masz wpływ na to,

w jaki sposób Ty sformułujesz i przedstawisz swoje myśli. Stosuj

w takiej sytuacji komunikat JA. Na kolejnej stronie znajdziesz

schemat odpowiedzi w duchu komunikatu JA.

Trenuj postawę asertywną. To umiejętność, której możesz się

nauczyć. Naucz się rozróżniać trzy postawy:

Nie potrafię odmawiać, dlatego
tak trudno wytrwać na diecie



J A CZUJĘ CHCĘKIEDY TY PONIEWAŻ

Opis sytuacj i1 .

2 .  Twoja propozycja asertywnej odmowy w komunikacie JA

3.  Przykład 1

4.  Przykład 2

Powiedz 
o swoich emocjach

Trzymaj się
faktów

Wyjaśnij dlaczego 
to ważne dla Ciebie

Powiedz
czego oczekujesz

Trenuj asertywność
Komunikat JA

Jesteś właśnie u mamy, która proponuje Ci kolejną porcję pierogów. Uwielbiasz pierogi i mam o tym
wie. Jesteś jednak na diecie, nie jesteś już głodna, najadłaś się wystarczająco dużo. 

Czuję się niekomfortowo, kiedy proponujesz mi kolejną dokładkę pierogów. Staram się jeść mniej,
ponieważ chcę schudnąć. Doceniam, że przygotowałaś moje ulubione pierogi, jednak chciałabym
abyś kolejnym razem nie namawiała mnie do zjedzenia większej porcji"

Czuję się niekomfortowo, kiedy oferujesz mi kolejną dokładkę pierogów wiedząc, że jestem na diecie.
Chcę sama decydować o tym, ile zjem. Nie proponuj mi proszę więcej dokładek



Na początku taki sposób komunikowania się

może wydawać Ci się dziwny. Twoje

otoczenie też może być zaskoczone.  Warto

jednak, abyś podjęła ten wysiłek i uczyła się

komunikowania w sposób asertywny.

Otoczenie też to zaakceptuje, bo przecież

nie chcesz nikogo zranić. 

ZAPAMIĘTAJ: Twoim celem jest wyłącznie

zadbanie o siebie i swoje granice.

Komunikat asertywny JA



PRZEKONANIA

1

2

3

4

A B Y  S C H U D N Ą Ć  MU S Z Ę
C Z U Ć  G Ł Ó D .

N I E  M A  I N N E J  D R O G I

P O T R Z E B U J Ę  D I E T Y  C U D  L U B
M A G I C Z N E J  P I G U Ł K I ,  A B Y
S Z Y B K O  S C H U D N Ą Ć

C A Ł E  Ż Y C I E  J E S T E M  N A
D I E C I E  I  N I E  C H U D N Ę .  

 T O  C H Y B A  G E N Y ?

A L B O  J E S T E M  N A  D I E C I E
A L B O  N I E .  N I E  M A  N I C
P O Ś R O D K U

5
S K U T E C Z N A  D I E T A
O D C H U D Z A J Ą C A  T O  C Z A S
T R U D U  I  W Y R Z E C Z E Ń

6 MU S Z Ę  ĆW I C Z Y Ć ,  A B Y
S C H U D N Ą Ć

N I E  P O T R A F I Ę  O DM AW I A Ć
D L A T E G O  T A K  T R U D N O
W Y T R W A Ć  M I  N A  D I E C I E
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Pomyśl. 
Jeśli do tej pory głodówki, detoksy i
diety cud nie działały, to dlaczego
uważasz, że one kiedykolwiek
zadziałają? 

To jak syzyfowa praca - robisz ciągle to
samo i oczekujesz innych rezultatów. 

Czas wyciągnąć wnioski.



W które przekonania wierzysz? Jakie doświadczenia
sprawiły, że w nie wierzysz?

Jakie lekcje wyciągasz z poprzednich doświadczeń?

Co możesz zrobić kolejnym razem inaczej?

Twoje wnioski



Mam nadzieję, że lektura tego poradnika pozwoliła Ci spojrzeć w
inny sposób na proces odchudzania i uświadomić sobie jakie
przekonania mogą Cię ograniczać. 

Zacznij z tym co masz. Nie czekaj na idealny moment. Każde
działanie, jakie podejmiesz w kierunku lepszych nawyków
żywieniowych, będzie przybliżało Cię do Twojego celu. Szukaj
takich strategii, które będą dopasowane do Ciebie. 

Nie czekaj! Samo się nie zrobi! Żadna magia do Ciebie nie
przyjdzie! To Twoje życie! Masz na nie wpływ! To Ty decydujesz! 

Dziękuję



Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia w
procesie zmiany, zapraszam do kontaktu ze mną. 

Mój autorski model wsparcia MIRROR to unikalne
połączenie pracy coachingowej i mentoringowej. 

Program MIRROR



Spójrz w lustro, znajdź przyczynę

dotychczasowych niepowodzeń.

Bądź ze sobą szczera. 

Odkryj prawdziwą rzeczywistość

Stwórz plan przemiany dopasowany do

Ciebie.

Naucz się opierać pokusom i wracać do

równowagi, w razie złamania Twoich

postanowień!

Program MIRROR



Bądźmy w kontakcie,

+ 4 8  6 9 7   3 5 5   5 0 7

a g a t a @ s z c z e s c i e o d k u c h n i @ p l

@ a g a t a _ s z c z e s c i e _ o d _ k u c h n i

S z c z ę s c i e  o d  k u c h n i

Agata Jasińska


