
Chcesz przestać jeść słodycze, czy wydaje tylko tak Ci się 

wydaje? 

 
Różnica pomiędzy tymi dwoma pytaniami może wydawać się subtelna, 

w rzeczywistości jest jednak kolosalna. To różnica pomiędzy skutecznym 

osiągnięciem swojego celu, a ponoszeniem ciągłych porażek. To 

różnica pomiędzy zerwaniem z nałogiem słodkiego i osiągnięciem dzięki 

temu lepszego samopoczucia, większej pewności siebie i dobrze 

prezentującej się sylwetki - a dalszym niezadowoleniem z samego/samej 

siebie i pozostania w miejscu, w którym obecnie jesteś, a z którego 

zadowolony/a być nie możesz, co wnioskuję po tym, że właśnie czytasz 

ten poradnik. :) 

Zanim więc przejdziemy do omawiania konkretnych technik, mających 

na celu Twoje zerwania z nałogiem, musisz odpowiedzieć mi, ale przede  

wszystkim samemu/samej sobie - czego Ty tak naprawdę chcesz? Czy 

zerwanie z nałogiem słodyczy i uzyskanie pełnej kontroli nad swoimi 

zachciankami jest Twoim prawdziwym celem? Czy może jednak to 

zwykła zachcianka, którą może chciałbyś/abyś kiedyś tam, w jakieś innej 

rzeczywistości, przy odpowiednim kącie padania promieni słonecznych 

i idealnej prędkości wiatru, zrealizować?  

Czyli czy bierzemy się do ciężkiej pracy tu i teraz, czy czekasz aż spadnie 

jakiś meteoryt lub zdarzy się inny cud, który w jakiś magiczny sposób 

pchnie Cię do działania? 

Bo widzisz, okazuje się, że zdecydowana większość z nas tkwi w swoim 

życiu w opcji nr 2. Zachowujemy się, jakbyśmy w swoim własnym życiu, 

ciele i umyśle byli tylko pasażerami, a nie kierowcą.  

Pasażer siedzi wygodnie i myśli sobie “Fajnie byłoby przestać jeść 

słodycze, ale jakoś nie mogę. Chciałbym zacząć regularnie trenować, 

ale coś mi to nie wychodzi.” i tak dalej. Żyjemy tak na fotelu pasażera, 

pozwalając by to nasza podświadomość i pierwotne instynkty były 

kierowcami. Ja w tym poradniku proponuję Ci odwrócenie ról. Choć 

“proponuję” to nie jest najlepsze słowo, bo sugeruje, że są inne 

rozwiązania. Nie ma. To jak? Chcesz pozostać biernym obserwatorem 

swojego życia, czy wskazujesz na fotel kierowcy i zaczynasz aktywnie 

działać, by dojechać tam, gdzie chcesz być? W tym przypadku - do 



miejsca, w którym to Ty kontrolujesz to co jesz, a nie jedzenie kontroluje 

Ciebie.  

W tym poradniku podam Ci kilka genialnych technik, zarówno w sferze 

mentalnej jak i żywieniowej, które pozwolą Ci stać się świetnym kierowcą. 

Jednak to Ty sam/a musisz podjąć decyzję, że siadasz za kierownicą, 

przejmujesz kontrolę i łapiesz za stery. Ty jesteś tu najważniejszy/a, po 

prostu Ty rządzisz.  Ja mogę tylko dać Ci iskrę, cała reszta zależy do 

Ciebie. To jak, wsiadasz na fotel kierowcy i zmieniasz swoje życie czy 

czekasz na cud?  

Kto wie, może niedługo w ziemię uderzy jakiś meteoryt i nagle Cię 

odmieni? Szanse na to są co prawda znacznie mniejsze niż trafienie 

„szóstki” w lotto, ale “pasażerowie” lubią liczyć na cud, zamiast wziąć się 

do roboty. Kim więc jesteś? Kim decydujesz teraz, że jesteś? Podkreślam, 

to jest Twoja decyzja, a nie to, co myślisz, że jest bliższe obecnemu 

stanowi. 

Jeżeli postanowiłeś/aś zostać kierowcą – fenomenalnie, wspaniała 

przyszłość przed Tobą. Jeżeli jeszcze się wahasz – może do podjęcia 

działania przekona Cię Harry Potter. 

W finałowej scenie w ”Harrym Potterze i więźniu Azkabanu” dochodzi do 

wyjątkowej sytuacji. Harry cofa się w czasie, aby uratować czyjeś życia, 

a pod sam koniec sam trafia na brzeg jeziora. Ale nie znajduje się tam 

przypadkiem. Na drugim brzegu dostrzega samego siebie i swojego 

wujka chrzestnego Syriusza Blacka, atakowanych przez Dementorów. 

Nie wzbudza to w nim jednak wielkich emocji. Pamięta, że będąc w tej 

sytuacji, nagle pojawił się bohater, który swoją potężną mocą 

przywoływania patronusa, odpędził wrogów. Jednak teraz sytuacja się 

nie powtarza, a cudowna pomoc nie nadchodzi. Zdezorientowany  

i bezradny Harry ogląda całą sytuację z dystansu, ale w końcu rozumie. 

Nad brzegiem jeziora nie było nigdy żadnego niespodziewanego 

bohatera. Teraz też nikt się nie pojawi. 

Jedyną osobą, która może odwrócić bieg wydarzeń, jest on sam. Rzuca 

wtedy zaklęcie patronusa tak potężne, że zaskakuje samego siebie, 

jednocześnie ratując życie swoje i swojego wujka.  



 

Dalej chcesz czekać do końca życia na coś lub kogoś, kto magicznie 

zrealizuje Twój cel za Ciebie? Jestem przekonany, że nie. Tylko Ty możesz 

uratować siebie przed losem, którego dla siebie nie chcesz. Nikt nie 

przyjdzie teraz do Twojego pokoju i nie weźmie się za Ciebie za aktywne 

działanie. To Ty decydujesz. I to Ty działasz. Jak kierowca. Jak Potter. 

To tylko jedna z wielu technik, które znajdziesz w pełnej wersji poradnika 

„Jak przestać jeść słodycze?” – sięgnij po pełną wersję i odrzuć 

niezdrowy nałóg raz na zawsze! 

 

https://ketocentrum.com/poradnik-jak-przestac-jesc-slodycze/

