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Cześć!
Jestem Klaudia, kobieta taka jak Ty.
Matka trójki dzieci, żona, córka, siostra, przyjaciółka.
Dobiłam do czterdziestki i chyba powoli zaczynam
rozumieć, o co chodzi w tym życiu.

Ta książka miała być napisana już dawno, kilka lat temu,
dostałam nawet propozycję jej wydania od konkretnego
wydawnictwa po występie w „Dzień Dobry TVN”, ale
rozeszło się po kościach. Nie byłam gotowa, wciąż
szukałam własnej drogi, chociaż, jak się okazało, już wtedy
ją znalazłam…

Do 3 razy sztuka…



Wprowadzenie
Pokrótce chcę Ci nakreślić, o czym będzie ten e-book.

Zapewne o mnie, ale i o Tobie, zapewniam.



Opowiem Ci trochę, kim jestem, co robię i skąd się wzięłam,
jak zmieniłam swoje życie grubo po trzydziestce i jak nigdy
nie poddałam się w pogoni za swoim szczęściem,
oraz – co bardzo dla Ciebie ważne – podpowiem, jak zrobić
formę mimo wielu ciąż i jak w niej wytrwać.

Podpowiem również, jak ćwiczyć, co ćwiczyć, jak jeść i
schudnąć, nie przechodząc nigdy na dietę i jak się tym
wszystkim cieszyć.



Rozdział I
Trzy razy!!!



Urodziłam się 13.08.1980 r. w moim cudownym mieście
Sosnowiec. Miałam mamę, tatę i siostrę, całkiem normalny
dom i całkiem normalne życie. Rosłam sobie jednak w
przekonaniu, że jestem fajna, ale inni są fajniejsi. I tak życie
biegło i biegło do momentu, kiedy to zostałam mamą.
Oszczędzę Wam historii z mojej młodości, życia nastolatki,
dojrzewającej dziewczyny. Było to życie całkiem normalnie,
bez większych przygód, ale z pasją, jaką był taniec – bardzo
amatorski, ale trenowany przez kilka dobrych lat w zaciszu
domowym, wraz z przyjaciółką, z którą później uczyłam
koleżanki i pokazywałam wraz z nimi swoje umiejętności na
licznych akademiach. Taaak, gen do ruchu i aktywności
fizycznej miałam zaszczepiony od dziecka.



Podstawówka, liceum, studia licencjackie, ciąża, studia
magisterskie, studia podyplomowe. Tak wyglądało moje
życie „naukowe”.

Na tamtym etapie życia byłam dziewczyną, która szukała
siebie, swojego poczucia wartości w innych, szczególnie
w swoich partnerach życiowych… niestety. Brak poczucia
własnej wartości skutkował różnymi wyborami
zakompleksionej dziewczyny, a teraz już świadomej kobiety,
która (również po terapii) zdecydowanie wie już, skąd to się
wywodzi.

Była miłość młodzieńcza, która trwała kilka lat.
Była miłość dojrzalsza, z której mam dwoje dzieci.
Były po drodze też miłości leczące rany.
I była ta miłość nr 3, która również przyczyniła się do mojej
zmiany całego życia.

Trzy, bo tak naprawdę miałam trzy poważne i długie
związki... a do tego ostatniego jeszcze wrócę, nieraz.



Rozdział II
A zatem - do trzech razy sztuka...



Jak to się wszystko zaczęło?
Zanim się wszystko zaczęło, najpierw coś innego musiało
się skończyć. Straszne słowa, ale bardzo prawdziwe!

Każdy jest kowalem własnego losu i każdy wybiera swoją
drogę, najczęściej szukając szczęścia, a często go nie
znajdując... Bo wiesz?
Ja też pół życia szukałam go w innych.

Dopóki nie zrozumiałam…
… że mam je w sobie – wiem, banalne, ale cholernie
prawdziwe!!

Dlatego już teraz, znów jako kobieta świadoma, nie
obarczam za rozpad mojego poprzedniego związku mojego
byłego partnera. Biorę odpowiedzialność i wiem,
że miałam to, czego chciałam i na co sobie pozwoliłam.
Bardzo naiwna i wierząca w dobro tego świata kobieta,
która była zakochana
i czekała latami na cud, ale ten cud nie nadszedł, mimo
starań i…
po 13 latach zaczęłam myśleć o rozstaniu…
Tak, z dwojgiem dzieci, nie posiadając NIC na własny
rachunek.

Tylko może zadłużoną restaurację. Ot, cały mój „dobytek”
życia.



Przenieśmy się jednak w czasie – najpierw opowiem Wam,
jak to się stało, że jestem w miejscu, w którym jestem,
a dopiero później w osobnych rozdziałach będę pisać o
powrocie do formy i całym aspekcie mojego życia
sportowego. A będzie tego sporo :)

Więc… JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZĘŁO



Już jako mama dwojga dzieci uczęszczałam na zajęcia
fitness do miejscowego klubu, myśląc o tym, by móc
nauczać innych i sama być trenerem. Szukałam, węszyłam
i marzyłam. Gdzieś w międzyczasie obiło mi się o uszy, że
do naszego klubu dołączył jakiś trener, który daje taki
wycisk, że ludzie... wymiotują po zajęciach ;).

Oczywiście mądre to nie było i nie jest, a tekst bardzo
przesadzony, ale jakże mocno mnie on zainspirował do
tego, by tam pójść i doświadczyć czegoś nowego. Poszłam
więc, a chęci miałam tym większe, że ćwicząc parę lat (to
samo), nie widziałam progresu w sylwetce. Było dobrze, ale
zawsze mogło być lepiej.

I … nadszedł ten dzień – a to był bardzo ważny dzień
(patrząc z perspektywy czasu) w moim życiu. Udałam się na
zajęcia crossfit wraz z moją siostrą, którą zaczęłam mocno
wkręcać w świat fitnessu.
Ale nie tylko ją – za mną poszło jeszcze sporo osób. Jednak
o tym innym razem :)))

Oprócz tego, że na zajęciach poszło mi świetne i trener
chwalił technikę, to po czasie mogę napisać, że mocno
wpadłam mu w oko – on mówi, że to była miłość od
pierwszego wejrzenia – ha, ha – w moim przypadku jednak
(a byłam jeszcze w związku) zauroczenie treningami
i ogromna sympatia do owego pana.



Aż taka sympatia, że po pierwszych zajęciach zapisałam się
na treningi personalne i po pierwszym spotkaniu przystałam
na wszystkie propozycje trenera, oczywiście propozycje
treningowe i suplementacyjne :).

Życie toczyło się dalej, a ja wkręcałam się w temat coraz
bardziej i bardziej!

Od strony treningowej szło mi świetnie – progres
kondycyjny, techniczny, siłowy oraz sylwetowy postępował
bardzo szybko, a ja chciałam więcej i więcej. Trener mocno
o mnie dbał i nie mogę pominąć faktu, że na każdym
treningu personalnym nasza sympatia mocno się
pogłębiała. Nadawaliśmy na tych samych falach, tak że nie
mogliśmy oboje wyjść z podziwu, że można się tak zgadzać.
Teraz bywa różnie :D Ale wtedy...wtedy Rzepecki był moim
mentorem – zdecydowanie!

Już wtedy na każdych zajęciach crossa uczyłam się
wszystkiego i pochłaniałam wiedzę, jaką nam przekazywał
trener. Pogłębiałam ją na treningach personalnych i
planowałam sama zostać trenerem już wtedy…



Rozdział III
Totalna zmiana!



Znasz to uczucie, kiedy starasz się coś uratować, ale tylko
Ty się starasz?
Ja znam.

A takie uczucie, kiedy wiesz, że już nic nie wskórasz?
Ja też znam!

A takie, w którym wiesz, że to już koniec?!
To akurat mi mało znane, ale tak właśnie było…

Podjęłam najcięższą decyzję w życiu i odważyłam się
z dwojgiem dzieci zacząć wszystko od nowa.

Wszystko!!!

Mój dorobek:

Najcenniejszy: dzieci <3 i … nic więcej.

Chyba że wezmę pod uwagę zadłużoną maksymalnie
restaurację (o której już wspominałam, którą starałam się
prowadzić, ale nie umiałam i stając na rzęsach, próbując ją
ratować, poległam!

Do tej pory śni mi się ona czasem po nocach!

I nic. To „nic” wynikało z mojej przedsiębiorczości – a raczej
jej braku, zorganizowania, którego oczywiście u mnie
deficyt, oraz chyba braku wyobraźni! Naiwna Klaudia,
wierząca we wróżki i dobrych ludzi. Owszem, ludzie z natury
są dobrzy, ale życie często weryfikuje i nie potrafiąc
poradzić sobie ze sobą, psują wszystko wokół.



Moje życie, moje błędy, moje wybory – jestem
zdecydowanie odpowiedzialna za wszystko, co mi się
przytrafiło, co się przytrafia, na co sobie pozwoliłam czy
wciąż pozwalam!

Jako młoda mama jeszcze wtedy jednego dziecka, mojego
synka, pozwoliłam sobie na cierpienie, więc je miałam. Jako
młoda ciężarna kobieta pozwoliłam sobie na taki właśnie
ból, więc go miałam! Do niedawna przerabiałam te tematy
u swojej terapeutki – tak, TERAPEUTKI! – uważam, że
każdy świadomy człowiek powinien kogoś takiego
odwiedzać. Albo raczej nieświadomy, żeby świadomym się
stać.

A zatem...młoda, cierpiąca kobieta, czekająca na cuda,
po13 latach zrozumiała, że trzeba wziąć życie we własne
ręce! Mimo braku jakiegokolwiek zabezpieczenia nastąpił
ten dzień, w którym podjęłam tę decyzję!

Chcę żyć w zgodzie ze sobą!

Nie chcę, jak osoby, które znałam i znam dalej, żyć, bo tak
należy! Żyć, bo nie da się inaczej! Żyć na pokaz! Żyć, bo
sama sobie nie poradzę. Żyć i być upokorzoną. Żyć i NIGDY
NIE ŻYĆ tak, jakbym chciała!

Mocne? Wcale nie takie mocne. Chciałoby się napisać
więcej, ale nie mnie oceniać! Każdy żyje, jak chce. Ja nie
chciałam tak, więc zrobiłam wszystko, by to zmienić!
Ech, i tak! Muszę to napisać – no, może bardziej chcę niż
muszę ;).



Wszystkie zmiany zacznĳ od siebie!
Nie zmienisz Nic i Nic się nie zmieni, jeśli Ty się nie
zmienisz!

Swojego nastawienia!

Swojego toku myślenia!

Swoich przekonań!

Swoich przyzwyczajeń!

Swojego postrzegania świata!

Nawet swoich myśli!

Ja zaczęłam bardzo mocno pracować nad samą sobą,
czytać książki i przede wszystkim rozmawiać ze sobą, i
wtedy podjęłam radykalną decyzję!

Zmieniam swoje życie…Dla dzieci, dla siebie...

Decyzję o zmianie życia podjęłam dużo wcześniej, niż
poznałam Darka, mojego obecnego męża. Mój poprzedni
partner nie był nigdy moim mężem.
Pan Rzepecki jest pierwszym i, miejmy nadzieję, ostatnim :).

Dodam, zanim pójdę dalej, że z moim byłym partnerem
dogaduję się obecnie świetnie. Poukładał sobie życie ze
świetną partnerką i jest prawie tak, jak sobie Klaudia
marzycielka wymarzyła.



Więc naprawdę jest ok, ale pierwsze lata były ciężkie,
po prostu...życie !!!

Wyszłam zatem, jak stałam…

...i zaczęłam wszystko od nowa,

naprawdę wszystko !!!!!!!!!!!!!!



Rozdział IV
Jedziemy dalej...



Wynajęte mieszkanie!

Plajta knajpy!

Brak kasy!

Ale wizja przyszłości była zawsze!

Brak auta!

Brak mebli!

Tylko Thermomix mi się ostał ;D

Brak pracy!

Ale wizja cudownej przyszłości wciąż!

Brak wszystkiego, a jednak wszystko to Ja miałam :)

No tak, wciąż miałam swoją wizję.
Miałam dzieci i za chwilę przy boku Darka!

Cudownie więc… jedziemy z Darkiem dalej.

Darek wtedy był trenerem i doradcą żywieniowym w znanej
firmie suplementacyjnej Herbalife. Oczywiście wciągnął
mnie do tego i zaczęliśmy wspólnie się szkolić w tej
dziedzinie, jaką było odżywianie człowieka! Mnóstwo
szkoleń, warsztatów, wyjazdów.



Ja, zagłębiona w poszukiwaniu kursu trenerskiego,
już wtedy prowadziłam na Facebooku stronę Darka
dotyczącą odżywiania, nawet obecnie nie pamiętam jej
nazwy :).

Byliśmy tak zaangażowani w to całe odżywianie, że nawet
otworzyliśmy nasz pierwszy KLUB ZDROWEGO
ODŻYWIANIA w Sosnowcu, gdzie przyjmowaliśmy swoich
podopiecznych. Kręciło się nawet, a ja? A ja wciąż miałam
swoją cudowną wizję przyszłości, więc nic nie było w stanie
mnie złamać ;).
I pyk – żeby dosadniej nie napisać – test ciążowy wyszedł
pozytywny! Dżizas!
I co teraz będzie??? CO MY TERAZ ZROBIMY?!!!

Uśmiecham się, kiedy to piszę, bo właśnie przypomniałam
sobie, gdzie Darkowi obwieściłam tę nowinę ;).
Właśnie w owym klubie!

Przyznam, że ja nie przeraziłam się tą sytuacją w ogóle,
nigdy! Bo przecież miałam swoją wizję. I faktycznie!
Cieszyliśmy się oboje! Chociaż posiadanie trzeciego
dziecka w dosyć kryzysowej sytuacji życiowej było mało
odpowiedzialne! Ale cóż, już teraz trzeba było tę
odpowiedzialność przenieść na to dziecko, które rosło w
brzuchu!



Wszystkie plany trenerskie i inne poszły w odstawkę, ale
pracować było trzeba, więc Darek prowadził dalej zajęcia
grupowe, personalne, klub i oprócz tego oboje zatrudniliśmy
się u kolegi w firmie, gdzie sprzedawaliśmy… prąd!

Tak, właśnie ;). Nie było to łatwe zajęcie, a na pewno nie dla
kobiety w ciąży, gdzie owa ciąża okazała się zagrożona.
Dlatego pracę dosyć szybko zakończyłam, a wszystkie
obowiązki utrzymania rodziny spadły na Darka. Był to ciężki
i niepewny okres.

Wyobraź sobie – wszystko zaczynasz od początku, nie
masz nic oprócz dwojga dzieci, trzeciego w brzuchu
i nadziei oraz niemĳającej wciąż WIZJI CUDOWNEJ
PRZYSZŁOŚCI.



Darek starał się i robił, co mógł… był to też moment wielu
stresów. Na jego barki spadła odpowiedzialność za nas
wszystkich. Był to trudny okres…Aż do porodu.

Odbyło się tak, jak miało się odbyć – poród rodzinny z
Darkiem i moją siostrą, która już drugi raz była dla mnie
wsparciem przy porodzie. Wcześniej towarzyszyła mi przy
narodzinach drugiego dziecka, jej chrześnicy Majusi <3.

Oj, gdyby nie ta moja siostra... Na pewno nie byłabym taką
Klaudią, jaką jestem. Moja siostra jest starsza ode mnie o
prawie 14 lat, chociaż ona woli mówić, że o 13 i pół :D
Nauczyła mnie wiele, wiele jej zawdzięczam, dała mi dużo
sił i podpowiedzi, jak żyć.

Mimo że tego musi doświadczyć każdy na własnej skórze,
zapewne dzięki niej popełniłam mniej życiowych błędów, niż
mogłam! Zdecydowanie! Jestem jej za to bardzo wdzięczna,
co ona zdecydowanie wie.
Agata <3 Ty wiesz ;).



I poród. Rodzi się mała Zuzanna, która tak naprawdę
wywraca życie do góry nogami :)

A dlaczego? O tym już za chwilę…



Rozdział V
Nic nie dzieje się bez przyczyny!



Urodziła się Zuzia – nasz Loczek, od momentu, kiedy jej te
loki urosły. Loczek i ta ciąża była pretekstem do tego, żeby
założyć mój fanpage na Facebooku:

https://facebook.com/Klaudia-Szcz%C4%99sna-Do-it-with-me-1566423453580998/

Darek wpadł na taki pomysł – „skoro już dwa razy wracałaś
do formy po ciążach, to pokaż wszystkim, jak wracasz po
raz trzeci”. No, pewnie – why not? – zachwyciłam się tym
pomysłem.

Ok, ale wróć! Nie mam pracy, mam troje dzieci i partnera
(jeszcze wtedy nie męża), który próbuje wiązać jakoś koniec
z końcem, ja go, owszem, wspieram, ale to za mało.
Czas zrealizować TO, co było w planie jeszcze przed ciążą!



Czas, by zakasać rękawy i ruszać po te MARZENIA. Nie
można dłużej czekać! Mam troje dzieci, czas działać! Po
ciąży zaczęłam bardzo szybko ćwiczyć, może nawet za
szybko! Wprawdzie był to „trening” na początku bardzo
spokojny, bo skupiał się na pracy mięśni dna miednicy oraz
mięśni poprzecznych brzucha, ale zaczęłam to robić już
w szpitalu, po porodzie – naturalnym dodam. A dziewczyny,
które ze mną leżały po cesarkach, nie mogły uwierzyć w to,
co widziały. Pamiętam, jak pytały:
„Klaudia, co ty robiszszszsz?”

Ja, że brzuszki ;) Oczywiście to nie były żadne brzuszki,
a bardziej ćwiczenia oddechowe, ale ubaw miałyśmy niezły.
Chociaż większy one – zdecydowanie ;D.

Po dwóch tygodniach zaczęłam już coś tam kombinować
– to parę przysiadów, to parę skłonów, bez szaleństw, ale
zaczęłam się ruszać. Po czterech tygodniach już zaczęłam
podskakiwać w domu, a po sześciu tygodniach po połogu
wróciłam już na salę crossfit i troszkę ćwiczyłam tam,
a resztę w domu. Przyznaję, że power miałam niezły bardzo
szybko.

Żeby była jasność!!! Nie polecam ćwiczyć przed
zakończeniem połogu!!!

A nawet gdy już minie, to po pierwsze trzeba mieć
zgodę lekarza, a po drugie zalecam udać się do
fizjoterapeuty, najlepiej urologicznego, który oceni stan
mięśni dna miednicy oraz ewentualny rozstęp mięśnia
prostego brzucha (kresy białej).



Jeśli rozstęp wyjdzie w rozpoznaniu to fizjoterapeuta nauczy
Cię, co robić, by go zamknąć – odpowiednie ćwiczenia
dadzą radę!

Jeśli rozstępu nie ma, to możesz powoli wracać do
aktywności!

Jeśli natomiast jest zbyt duży, to musisz naprawdę uważać
i jeżeli nie uda się zamknąć go ćwiczeniami, to może
skończyć się operacją. Ale bez paniki – to ostateczność!

A zatem podsumowując: czekasz aż minie 6 tygodni,
odwiedzasz swojego ginekologa, fizjoterapeutę i jeśli masz
zielone światło, możesz ruszać!

Ale wcześniej też możesz: spacerować, spinać pośladek
w łazience i DOBRZE SIĘ ODŻYWIAĆ, tym bardziej, gdy
karmisz :).

Pamiętaj – nie istnieje coś takiego jak dieta kobiety
karmiącej. Możesz jeść wszystko, oczywiście z głową – nie
wiem, czy dobrym wyborem będzie grochówka zagryzana
kalafiorem ;), ale zdecydowanie możesz jeść wszystko, co
zdrowe, kolorowe i smaczne.

Wracając do mnie ;)

Ja po dwóch tygodniach zaczęłam już, oprócz spinania
mięśni poprzecznych i dna miednicy, robić delikatnie
półprzysiady, jakieś babskie pompki i treningi takie jak
dawałam później i które znajdziecie obecnie w aplikacji
mobilnej NO LIMIT FIT na Androidzie i iOSie.



Po sześciu tygodniach wróciłam na salę, gdzie spędzałam
dwie godziny w tygodniu, a resztę robiłam w domu.

I tak wytrwale walczyłam o powrót do formy. Po trzeciej
ciąży zostało mi do zrzucenia 13 kg (w sumie przytyłam 17)
i nie szło mi jak z płatka, oj, nie myśl sobie. Po 2-3
miesiącach zdrowego odżywiania, karmienia piersią i
regularnych treningów zrzuciłam może 2-3 kg – ha, ha,
byłam przerażona, pamiętam, bo myślałam, że już całość
zejdzie i po trzech miesiącach będę mogła, jak inne, znane
trenerki, pochwalić się superformą ;) Ale gdzie tam!
Przestałam się ważyć i mierzyć, robiąc dalej swoje.

W końcu, po 5-6 miesiącach waga i centymetry spadły, a ja
wyglądałam już całkiem OK. Po roku mogłam pochwalić się
już najlepszą formą życia :).



To też wszystko dokumentowałam na swoim fanpage’u na
Facebooku, gdzie motywowałam wiele kobiet i dawałam
– i myślę, że daję wciąż – nadzieję i wiarę, że wszystko
można, nie tylko w kwestii odżywania, ale też zmiany
swojego życia na lepsze – na takie, jakie chcesz, by było.



Tak, jestem tego pewna, bo feedback miałam i mam do tej
pory od Was niesamowity. Dziękuję z całego serca! <3
Te sześć lat temu to był czas, kiedy nie było jeszcze tak
wielu mam zajawionych tak jak ja, a może były, ale się z tym
jeszcze chowały ;).



W związku z tym wydaje mi się, że to były początki
mamusiowego fit szaleństwa.
Sporo mediów zainteresowało się moją osobą i mogliście
mnie zobaczyć w niejednej telewizji śniadaniowej czy
programie dotyczącym zdrowego stylu życia, a także trochę
poczytać o szalonej mamusi, która robi najlepszą formę
życia po trzeciej ciąży, zmienia swoje życie nie do poznania i
zaczyna wszystko od nowa.

Wszystkie wystąpienia znajdują się na końcu tej ksiażki,
możecie zerknąć w wolnej chwili :).



A podsumowując rozdział 5 – tak, NIC nie dzieje się bez
przyczyny! Chociaż na początku mogło się wydawać, że
będąc w tak trudnym momencie życia, nie mając nic
poukładanego, mogłam być przerażona ciążą, to… ona
zmieniła sens mojego życia, ona dała mi szansę zacząć
wszystko od nowa! Z przytupem.



Rozdział VI
Praca marzeń?!



Taaak, kopniak od mojej córeczki, odpowiedzialność za
wydanie na świat trzeciego dziecka skłoniły mnie do
ruszenia zadka szybciej i tym samym zaczęłam swój kurs
trenerski nr 1, później kurs trenerski nr 2, który był tak
intensywny i tak wymagający, że ledwo go ogarnęłam!

16 godzin w każdy weekend przez 3 miesiące to semestr na
studiach! A ja musiałam ogarnąć tę wiedzę szybciej. Mimo
permanentnego niewyspania, bycia karmiącą mamą i na
dodatek mamą “potrójną” musiałam temu sprostać. Ba!
Nie musiałam, a chciałam!

Po tym czasie szybko zaczęłam pracę z podopiecznymi!



W międzyczasie trenowałam sama i brałam z doskoku
udział w zawodach crossfitowych, sama albo ze swoim
mężem. A że byłam niezła, to ostatecznie dostałam się tam,
gdzie chciałam, czyli do finałów Łódź Garage Games, a to
było zaledwie po roku od porodu i ciąży. Ciąży, w której nie
mogłam w ogóle ćwiczyć.



Podsumowując, do formy – i tej sylwetkowej, i fizycznej –
wróciłam więc szybko, bo w ROK! Zauważ, co ja tu
napisałam: w ROK! Nie w miesiąc, nie w 2 miesiące, tylko
12 miesięcy regularnych treningów i zdrowego odżywiania.

Weź to proszę pod uwagę, kiedy kolejny raz będziesz
chciała zrobić formę w miesiąc ;).
Forma jest, może więc ją wykorzystać – rzekł mój mąż,
który stwierdził, że zdecydowanie nadaję się do sportów
sylwetkowych.



Po konsultacji z kulturystą, mistrzem, kolegą Mariuszem
Tomczukiem zdecydowaliśmy się w 4 miesiące wyjść na
scenę. Oczywiście ja lubię wyzwania i poszłam w to...

Był to trudny okres przygotowań, tym bardziej że mój tata w
tym czasie mocno podupadł na zdrowiu, które już od lat
dawało mu się we znaki. Tym razem to był czas, kiedy
musiałam się przygotować, wraz z całą naszą rodziną, na
najgorsze… I to najgorsze przyszło... 01 kwietnia 2016 r.
pożegnałam swojego tatę na zawsze...

Był to straszny czas, najgorszy w moim życiu ból, kiedy
patrzyłam, jak tata cierpi i powoli gaśnie. Ten tata, który
zawsze był tak silny, mądry, ambitny, zmarł w wieku 76 lat.

Byłam wtedy w okresie przygotowań do zawodów i 2
tygodnie później byłam już na scenie Mistrzostw Polski,
oczywiście tata był cały czas ze mną <3.

Zanim jednak wyszłam na tę scenę, tydzień wcześniej na
Mistrzostwach Śląska cała gotowa na nią nie wyszłam, bo
po prostu nie zdążyłam ;) Nie miałam doświadczenia,
zagapiłam się i ZONK… jaki ubaw mieli ze mnie co
poniektórzy.

Ale co Cię nie zabĳe… Tydzień później wyszłam, doszłam
do finału, bez większego doświadczenia, co było
OGROMNYM sukcesem, i ostatecznie zajęłam szóste
miejsce na Mistrzostwach Polski.



Miejsca miejscami, ale doświadczenie bezcenne, dlatego
poszłam w zawody jeszcze kilka razy, by zbierać owo
doświadczenie, ponieważ teoria mi nie wystarcza.



OK, zawody zawodami, to część mojej pracy i pasji, ale, co
ważne, na początku swojej drogi zaczęłam dawać WAM
krótkie treningi do robienia w domu – crossfit wersja
domowa.



Z biegiem czasu przyszedł mi do głowy pomysł, by nagrać
dla Was płytę treningową.
Właściwie to był pomysł Wasz – moich obserwatorów.

Bardzo się to przyjęło i dużo osób cisnęło równo te treningi
przez kilka lat :)



Kiedy więc pojawił się Maciek z firmy Fitgenerator, która
wprowadzała na rynek innowacyjne rozwiązanie,
i zaproponował wspólne nagranie treningów do aplikacji
treningowej, praktycznie bez wahania w to weszłam.

Ta innowacyjna forma prezentowania treningów bardzo mi
się spodobała i nim się obejrzałam, byłam jedną z trenerek
w ich aplikacji.

Nagrania spotu reklamowego dla FITGENERATOR®



Współpraca się rozwĳała, więc Maciek zaproponował mi
kooperację i stworzenie osobnego brandu oraz bardziej
spersonalizowanej aplikacji działającej na autorskich
rozwiązaniach Fitgeneratora. I tak oto powstała aplikacja
NO LIMIT, a później jej rozbudowana wersja NO LIMIT FIT,
którą rozwĳamy cały czas.

Opłaciło się! Aplikacja z czasem stała się moją pełnoetatową
pracą, z której się utrzymuję i z którą wiążę przyszłość.

Zanim jednak zaczęłam czerpać zyski z mojej pracy, długo
musiałam pracować na swoje marzenie i naprawdę
musiałam być wytrwała oraz pełna wiary w to, że w końcu ta
praca zacznie dawać owoce!

Zaczęłam ponad 6 lat temu od robienia codziennie
treningów cross na mojej stronie na Facebooku. Codziennie,
oprócz weekendów, mieliście gotowe rozpiski przez 2 lata.

Ja mam pracę a Ty masz formę ;) Czy ja muszę pisać, czy
to jest praca moich marzeń? Wydaje się, że to sprawa
oczywista :).

Codziennie dostaję od rana tyle motywacji od Was, tyle
podziękowań, tyle cudownych słów.



Aplikacja treningowa NO LIMIT FIT
do pobrania z:

www.nolimitplan.pl

To mnie nakręca codziennie jeszcze bardziej i bardziej i chce
mi się pracować jeszcze więcej, chociaż wiesz jak to jest?
Jeśli pracujesz z pasją, to nie czujesz, że jesteś w pracy.



To prawda, aczkolwiek ja czasami pracuję po kilkanaście
godzin dziennie i zdecydowanie wiem, że to za dużo, dlatego
staram się osiągnąć balans cały czas i staram się
odpoczywać.

Średnio to wychodzi, ale to bardzo ważny element tej całej
układanki.

Na koniec tego krótkiego rozdziału chciałam Ci dać
motywację do działania… Pamiętasz, jak pisałam na
początku, od czego zaczynałam? Gdzie pracowałam?
Co robiłam?
To było coś, czego po pierwsze nie lubiłam, po drugie, na
czym się nie znałam i w związku z tym nie miało to prawa
bytu. Mimo iż był okres, że bardzo starałam się walczyć o tę
restaurację… nie dałam rady!
Zresztą tamten okres mojego życia, choć to była cenna
lekcja, to nie było do końca moje życie.

Moje życie, i tylko moje, układam sobie po SWOJEMU od
początku od 7 lat, przy boku mojego męża.

To prawda, że gdyby nie on, byłoby mi milion razy ciężej i nie
wiem, gdzie byłabym obecnie. Na pewno on dał mi siłę, by
walczyć i ogromną wiarę, by móc spełniać każde marzenie.



Później ja sama musiałam wszystko udźwignąć, a bywało
cholernie ciężko, ale mimo tego i momentami sporych
kroków w tył wytrwałam w KAŻDYM moim postanowieniu
i dlatego jestem tu, gdzie jestem! Po prostu, kobieto moja
kochana...

NIGDY SIĘ NIE PODDAŁAM!!!

I wiesz, jaki mam życiowy cel? Pomóc jak największej liczbie
ludzi! Tak, to mój zdecydowany CEL sam w sobie!



I co? I wiem, że mimo wszystko TY też możesz Wszystko...
jest nas takich kobiet więcej ;).
Aga @czarnamamba, ściskam, fajterko <3.



Nr 1
– zła wiadomość:

NIC NIE TRWAWIECZNIE.

Nr 2
– dobra wiadomość:

NIC NIE TRWAWIECZNIE.



Rozdział VII
Zrobiłam TO,

a TAK BARDZO SIĘ BAŁAM…



Ech… zaczynam rozdział od westchnienia, ponieważ będzie
on po pierwsze długi, ale chyba wart przeczytania, a po
drugie to była jazda i walka z lękami – że też mi się chciało
z tym mierzyć. Czasem, po latach – konkretnie dwóch – jak
sobie pomyślę o tym doświadczeniu, to pukam się w głowę.
Ale ponieważ dało to mi kawał doświadczenia
i przygody życiowej, to wiem, że było WARTO.

Mój mąż, taki sam freek sportowy jak ja, a może nawet
i większy, to mój master. Od niego się bardzo dużo
nauczyłam i wciąż uczę, on ode mnie mniej, ale umówmy
się, że też. Prawda, Dariuszku :P? A tak na poważnie, to
Darek jest bardzo ambitnym sportowcem, który stawia sobie
zawsze wysoko poprzeczkę. Najpierw razem „bawiliśmy” się
w crossfit, zawody indywidualne, grupowe, a później Darek
wrócił do swojego marzenia z młodości,
a mianowicie do pasji zwanej TRIATHLON.



Muszę od tego zacząć, bo to ważna część naszego życia –
triathlon to pasja i uzależnienie, to wciąga jak każdy sport,
ale ten jakoś bardziej!
Zatem od początku. Jest Kamil, przyjaciel, który namawia
Darka do wzięcia udziału w triathlonie. Darek się godzi, a
ponieważ formę crossfiterzy mają wszechstronną, to wie, że
da radę.

Pływanie? Pikuś! Darek jest ratownikiem i kiedyś był
pasjonatem pływania, więc bez problemu.

Przypomnę, albo napiszę Wam, co to jest za dyscyplina
sportowa. Pływanie, rower, bieganie… Te trzy dyscypliny,
połączone ze sobą, należy ukończyć jedna po drugiej.
Dochodzą dystanse. Najkrótszy:
Super Sprinterski: 0,6 km pływania / 15 km jazdy rowerem
/ 3 km biegu.
Najdłuższy: Ironman, który jest chyba marzeniem każdego
triathlonisty, a już taki na Hawajach to na bank marzenie
każdego ;)

Dariusz bierze więc udział w pierwszych zawodach i idzie
mu całkiem nieźle ;) Później w kolejnych i kolejnych, po
których wraz z Kamilem stawiają wyżej poprzeczkę i chcą
wspólnie zrobić Ironmana. Tak, to jest kolejny cel sportowy
Darka :) Więc idzie w to, wraz z Kamilem, który po drodze
nabawia się kontuzji i Darek zostaje z tym sam! I ciśnie,
miesiąc za miesiącem, by zadebiutować na Ironman w
Barcelonie. Ciśnie po 20-25 godzin treningu w tygodniu, a ja
go wspieram jak mogę, obserwuję i podziwiam, bo idzie mu
naprawdę dobrze.



Nie będę ściemniać – to trudne dla rodziny i samego Darka,
który jest wspaniałym tatusiem, a czasu, pracując i trenując,
dla dzieci i jego Zuzi już miał mało, ale On i tak dawał radę.
Ba! Nawet znajdował czas dla mnie ;D

Ale idźmy dalej… Pierwszy start – Barcelona i pełno
nieznajomych nam emocji… Bosz, toż to był stres, ale też
mnóstwo pozytywnych doznań. A Ja? A ja nie mogłam pojąć,
jak można płynąć jednym ciągiem 4 km. Ha, ha! Teraz wiem,
że można nawet więcej, ale wtedy mój mózg tego nie
ogarniał! Wybaczcie, mam nadzieję, że nie zanudzam :) Ale
to dla mnie ważne! Te emocje, te łzy na mecie (i Darka, i
moje), to cudowne zwieńczenie rocznej pracy świetnym
wynikiem to było coś!



W 10 godzin i 15 minut przepłynąć 4 km, przejechać 180 km
i przebiec 42 km (maraton) to jakiś kosmos, a on to zrobił!

Mogliśmy świętować! Ale ale, obserwując Darka zmagania,
też zapragnęłam TO zrobić! Ta decyzja zapadła właśnie tam,
w Barcelonie! Chciałam zmierzyć się ze swoim lękiem!
I bach, powrót do Polski, idę za ciosem… Trzeba zacząć
uczyć się pływać – kraulem (normalnie pływanie szło mi
nieźle, ale kraul to dla mnie czarna magia).

A teraz i ja mam cel: połówka IM w Gdyni – cóż to był za
wymysł.

Tak właśnie zaczęła się moja przygoda z "tri".



Najpierw mozolna nauka pływania 4-5 razy w tygodniu oraz
trening kolarski i trening biegowy. Gdy zaczynałam,
wydawało mi się, że to nie będzie dla mnie aż taki problem,
przecież jestem taka sprawna i wysportowana. Jednak się
myliłam. Długie dystanse nie są moją mocną stroną i wiele
tygodni, a nawet miesięcy męczyłam się, by zacząć lepiej
biegać, pływać, jeździć na rowerze. Moja trenerka Marzena
Kołakowska świetnie mnie przygotowała do startu, za co
byłam i jestem jej bardzo wdzięczna <3.

Nadszedł czas pierwszego sprawdzianu! Był to dystans
jeden z krótszych: ¼ dystansu pełnego Ironmana. Darek
startował również wtedy, robiąc ½ dystansu, wciąż szykując
się do kolejnego IM w Barcelonie oraz do zawodów w
Chinach, a także później do Mistrzostw Świata W RPA –
wrócę do tego jeszcze zdecydowanie.

Darek wystartował pierwszy, a ja miałam się zmierzyć sama
ze swoim dystansem! Boże! Bałam się, głównie pływania,
ale nie wiedziałam, co mnie czeka! A czekało na mnie coś…



3, 2, 1, start!

Popłynęłam z tłumem ludzi, których to podtapiało na każdym
kroku :D Taki sport (Dżizas!)
I co? Czekał na mnie atak paniki!

K***a, wybacz, ale ja myślałam, że się utopię! Wiesz, co to
atak paniki? Umysł wtedy robi, co chce. W moim przypadku
zabrał mi umiejętność pływania!

Poważnie, odcięło mnie zupełnie i jakimś tragicznym
pieskiem dopływam do ratownika, a później dalej do mety.
Koszmar. Brakuje tchu i po 400 m masz wrażenie, że
przepłynęłaś 2 km! Wychodzę
z wody, umieram, myśląc – jak ja przepłynę w tej Gdyni te 2
km? No jak? A dodam, że dobrze pływam. Ha, ha, no i co
z tego, skoro mój mózg myśli inaczej!

Wskakuję po strefie zmian i zrzuceniu pianki na rower i robię
swoje! Kolejna strefa zmian i biegnę 5 km w upale! Kończę
to i mimo wszystko duma mnie rozpiera.

I did it ! Moje pierwsze zawody za mną!!!

Darek kończy jakiś czas po mnie, ale on to świetny
zawodnik, w tri nigdy mu nie dorównam! Droga do mojego ½
IM trwa!



Treningi w toku!
Życie w toku!
Dzieci!
Praca!
Dom!

Chyba mnie pogięło! Tym bardziej, że ja chcę sprostać na
każdym szczeblu na tip-top,
ale coś Ci powiem: można to pogodzić, ale nie da się być
wszędzie TOP! Coś zawsze ucierpi, tym razem ucierpiało
moje zdrowie, ale o tym później! Kolejne zawody, krótki
dystans i jeszcze groszy atak paniki! Jak to bolało.

Wiesz, że możesz, wiesz, że potrafisz, a nie wychodzi!
Zalana łzami, ledwo kończę te zawody i chcę się poddać! To
nie dla mnie! Nie nadaję się! Nie chcę już się tak bać!
Głupia baba – bać się na własne życzenie!

Wsparcie od bliskich mam ogromne! Trenerka zadowolona,
nie wiem z czego, ech!
Darek kończy te zawody na drugim miejscu jako zawodnik z
Sosnowca. Kolejne zawody, ostatnie przed Gdynią i
dłuższy dystans, gdzie muszę przepłynąć już 1 km
– OMG, umieram ze strachu!!!

Mam taki lęk już dzień przed, że nie mogę spać! Płaczę
rano, że nie dam rady! Jesteśmy razem z Darkiem i
przyjacielem Rafałem na tych zawodach!My z Rzepą jako
ambasadorzy owych zawodów! Ha, ha, niezły ze mnie
ambasador, bojący się pływać! Obciach! Idziemy na
miejsce, widzę trasę pływacką i umieram wewnętrznie!



NIE ZROBIĘ TEGO!

Darek i Rafał mają dziś do przepłynięcia taką samą trasę jak
ja! Jesteśmy!

Prowadzący zawody przedstawia ambasadorów i na
pierwszy strzał idę ja! Kobita, która umiera ze strachu, o
czym nie omieszkał ów prezenter wspomnieć. Więc boję się
dalej i mam plan – zrezygnować w trakcie, heh! Doradzono
mi przed, żebym płynęła żabką, gdy znów się przestraszę!
OK, tak zrobię, jak się znów będę bać, tylko czego ja się
boję? Ja nawet nie wiem. Wiem natomiast jedno – jak
wpadnę w panikę, to już pozamiatane!
Nie przepłynę w panice 1 km!! Darek idzie przodem, martwi
się o mnie! Ja każę mu iść!
Zostaje Rafał, który mnie wspiera! Start z wody, więc
brodzimy, a Marek – konferansjer z brzegu krzyczy do
mikrofonu! Gdzie jest Klaudia?! Klaudia się bardzo boi,
dodajcie jej otuchy! Dżizas, ludzie krzyczą, a ja podnoszę
rękę – tutaj jestem… ratunku!

10, 9...3, 2, 1, START! Rafał mówi: „Płyń! Nie bój się!” Ja
mówię OK i płynę, ale żabką, żeby nie tracić kontroli. Płynę
i płynę tą żabką, i płynę, i czuję się coraz pewniej,
przechodzę do kraula. OK, nie najgorzej, ale pozycja
horyzontalna daje mi poczucie bezpieczeństwa! Płynę dalej
mimo skurczu, mimo zalanych okularów!

Dopływam powoli i nie jestem ostania – ha, ha! Gdybym
tylko nie bała się użyć mojego kraula na całym dystansie, to
wiem, że byłoby całkiem nieźle! Cóż, dopływam do brzegu!



Marek krzyczy: „Udało się, zrobiłaś to!!!” Przybĳam
wszystkim piątki, wychodząc z wody
i wiesz, co czuję? Wygraną! Wygrałam ze sobą! Ze swoim
lękiem i słabością!!!

Wskakuję na rower! Śmigam i spotykam Darka, który jadąc,
prawie zaklaskał z radości, gdy mnie zobaczył! Myślał cały
czas, czy przepłynęłam i cały czas się martwił, a tu go żona
z gigantycznym uśmiechem mĳa na rowerze! To było coś :)
Naprawdę! Piszę to i mi łzy lecą! Niby takie nic, a jednak…
Później bieg i mĳamy się wszyscy! Biegnie się wyśmienicie!

Mam dobre tempo i kończę nawet na spoko miejscu, jak na
to pływanie.



Mĳa parę tygodni i start w Gdyni. Czy to prawda, że
WSZYSTKO JEST MOŻLIWE? 1/2 Ironman to jednak coś
innego niż zawody opisane powyżej.

Minął miesiąc od ostatnich zawodów i kolejne przede mną,
z którymi miałam się zmierzyć, i OK, cisnęłam dalej, a im
bliżej godziny zero, tym większy stres! W środę wyjechaliśmy
już z rodziną do Gdyni, by skorzystać z pogody i by z nią po
prostu być. Mój stres sięgnął zenitu w sobotę, dzień przed...
Cały czas myślałam o WODZIE. Qwa, widząc, gdzie
rozstawili bojki, byłam przerażona i tak zestresowana, że
bolała mnie głowa już od rana. Co wtedy myślałam... po Co ci
to... nie nadajesz się do tego! Ale przecież nie zrezygnuję!



JESTEM JUŻ NA KOŃCU!

Wieczór przed zawodami spotkałam się jeszcze ze
znajomymi z czasów szkolnych – Ingą która również
startowała, i Bartkiem, który ma start w planach. Trochę się
wyluzowałam, aczkolwiek noc totalnie zarwana (upał + stres
= brak snu ), ale ponoć i tak noc przedostatnia przed
startem jest ważniejsza.

I po tak krótkim wstępie... DZIEŃ ZERO



Omlet rano o godz. 6:00.
Wyszliśmy z Darkiem o 6:20.
6:30 jestem w strefie zmian – tam wchodzą tylko zawodnicy!
Wkładam bidony do roweru, uzupełniam worki na rower i
bieg.
7:00 zmierzam z przyjacielem Rafałem i Darkiem na start.
Z nami zmierza ok. 2000 osób A tam muza, samolot, który
wywĳa akrobacje nad morzem, i ogólne WOW, a stres?!
Raz większy, raz mniejszy.



Ubieramy się z Rafałem w pianki, ustawiamy w swojej strefie
pływackiej – czyli wchodzisz do wody, określając mniej
więcej, jak szybko masz zamiar przepłynąć. Ustawiam się w
ostatniej!
Start 8:00.

Startują PRO! Czyli zawodowcy!
8:05 start PRO kobiet!
8:10 MY – wpuszczani do wody systemem rolling start, czyli
co 10 sekund po 5 osób. Wystartowałam jakoś o 8:47...
Ale zanim do tego doszło, stojąc tam tyle minut, miałam
emocjonalną jazdę! Czułam się OK, a diabeł co chwilę motał
mi w głowie! PANIKAAAA – ona Cię może dopaść taaam,
na środku morza! A przypomnę: płyniesz 1 km w głąb
morza i 900 do wyjścia z wody!
Darek cały czas monitorował wszystko live u mnie na
Facebooku, od startu po finisz – możesz zerknąć ;)
Czas na mnie. Podchodzę do swojej bramki, Darek się
jeszcze ze mną żegna. Idę...
I co chcę zrobić? Uciec!
W głowie – JA TEGO NIE PRZEPŁYNĘ !!!!

Ale idę – jest płytko, więc się nie śpieszę, mając nadzieję, że
zaraz nurt do wody pozwoli mi się wyluzować. Nurkuję i
zaczynam płynąc kraulem... przechodzę kontrolnie do żabki,
rozglądam się, wypatruję ratowników i po drodze pocieszam
pana, który już na początku przeszedł na plecy, żeby
oddychał, wyrównał oddech i mówię: „Nic się nie martw, ja
też się boję!” Dostałam zwrotny nerwowy uśmiech i... mam
nadzieję, że dopłynąłeś wtedy.



Płynę chwilę żabką i znów przechodzę do kraula – płynę parę
minut i znów żabka, żeby nie kusić losu. I znów kraul, i żabka,
i kraul – wyprzedzam parę osób, za chwilę znów parę.
Dopływam do większej grupy i już lecę kraulem. Mĳa z 30
minut, a ja gdzieś na środku morza i bez stresu. To
niemożliwe!
Przyszła fala, więc i lekki stres, ale myślę sobie, że i ona mnie
nie powstrzyma. Na chwilę znów żaba i łykam wodę.
Ogarniam się i płynę dalej... Widzę już boję, od której blisko
do wyjścia z wody.
Aaaaa, zrobiłam to – prawie krzyczę w wodzie prawie i płynę
kraulem do samego końca Wychodzę, kręci mi się w głowie,
moi kibice krzyczą, a w tle leci muza: „Mogłaś być już na dnie,
a nie byłaś” Lady Pank.

NIE BYŁAM! Yeah!

Znów pokonałam demona – to uzależnia! Ale OK ... wsiadam
na rower. Pierwsze 15 km wciąż podjazd i ostry zajazd
czwórek... i brak mocy. Miałam ochotę zadzwonić do Darka
i powiedzieć mu, że coś jest nie taaak! Nie mam sił kręcić.
Ale mogłam zadzwonić chyba tylko zębami i jechałam dalej.
Był deszcz, były zjazdy, dwa razy bym się wywaliła, ale było
też duużo podjazdów i generalnie było to wymagające 90 km!
Marzenka kazała mi jechać pod tętno i jechałam – wyszła mi
z tego słaba średnia, pojechałam te 90 km jak na treningu.
Nie wiem, skąd ten brak mocy – czy z ogromnego stresu
przed, czy z niewyspania, czy po prostu taka słaba jestem.
Jem zgodnie z planem – baton, żel, baton, żel, woda, izo i tak
przez 3 godziny co 30 minut!



Na rowerze wyprzedziłam sporo osób i nie dałam się
dogonić, myśląc w ogóle, że zmieszczę się spokojnie w 3
godzinach – pomyliłam się o 20 minut. Na trasie rowerowej
skorzystałam też z WC– i to był początek... końca. Mĳa 90
km, dojeżdżam do strefy zmian już zmęczona, myśląc: Jak
ja mam przebiec teraz półmaraton? Ale przecież jestem
gotowa. Przebieram się i lecę... Nogi ważą ze 100 kg, ale to
się rozrusza – wiem o tym!

Są kibice – moi najbliżsi <3.
Przybĳam pionę dziewczynkom i lecę... Ciężko, bardzo. Po
rowerze zawsze mnie niosło– nie tym razem! Kibice szaleją,
leją wodą, tej do picia też nie brakuje! Izo, batony, owoce
– do wyboru, do koloru.



Jest czad. Tylko że moje bieganie moim nie jest. Myślę: „No,
cóż…”. Biegnę, jak mogę – pierwsze 5 km w sumie wyszło
nawet nieźle i biegnę dalej, zaczynając czuć coraz większy
dyskomfort w żołądku – brzuch bolał mnie już na rowerze –
kolka obustronna. Marzyłam o WC. Nadszedł ósmy km i...
bulgotanie w żołądku – myślę” gazy. Ha,ha, ale NIE!
Wiem, że zaraz, jak nie dobiegnę do "Toi Toia", to się z....m
w majtki, a może bardziej w strój startowy. Oblewają mnie
siódme poty i wpadam do klopa, błagając ludzi, by mnie
wpuścili – wpuszczają po dwóch minutach, a ja z niego
wyjść nie mogę! Boleści żołądka, biegunka i słabo...
ogarniam się i lecę dalej!



Jakie „lecę”! Ledwo człapię! Upał i bieg już odwadniają, a co
dopiero biegunka do tego.
Już mi się ryczeć chce, ale myślę: „Nie mogę się zatrzymać!
Muszę to zrobić!”
Kolejne WC i znów to samo! Powinnam już zjeść żel, by
nabrać sił, pić, by się nie odwodnić, a ja żelu nie biorę, bo
zaraz zwrócę, a woda powodowała, że mnie goniło jeszcze
bardziej... Aaaaaa, TO SIĘ NIE DZIEJE!!!

Zaraz zwymiotuję... WC kolejne i kolejne. Błagam panią,
proszę mnie wpuścić, nie mam pieniędzy, ale jestem
zawodnikiem. Dziękuje pani, że mnie wpuściła <3.

Kolejny "Toi Toi", bez papieru! Czujesz?! Jestem na 16 km
i jestem wykończona lataniem od kibla do kibla!



Kibice dopingują, widzą zgon! A ja, trzymając się za brzuch,
truchtam do przodu, spotykam chłopaka, który idzie. Mówię:
„Dawaj, jeszcze parę km” – zaczął biec ze mną,
rozmawiamy, a ja szukam znów WC. Idę i w ogóle idę... coś
mi się stało ze stopą – nie mogę na niej stanąć. Myślę: „To
nie może się dziać!”.

Jednak się dzieje! Idę, truchtam i kuleję na zmianę, cały
czas bojąc się, że zrobię w majtki!
Dopada mnie Darek. Aplikacja im pokazała, że już dawno
powinnam być na mecie, a mnie nie ma – zaczęli się
martwić!
Darek ostatni kilometr biegł obok, co Wam wtedy relacjo-
nował na żywo.

Dopadła mnie siostra, Karola dziewczynki, i nieśli mnie do
mety swoim dopingiem!Jaaa... Ja rycząc, wbiegłam na
metę!
Z jednej strony trochę zawodu, że miało być inaczej, a z
drugiej – ZROBIŁAM TO!!!

Mam to! Mam medal na szyi! Pokonałam samą siebie!

Zmierzyłam się z największym wrogiem – sobą i swoją
słabością!

Po wszystkim. Zejście – odwodnienie zrobiło swoje!

Dwie godziny u medyków. Biegunki ciąg dalszy, słanianie się
na nogach, omdlenie i stan odczuwalny jak przy mocnym
zatruciu! Padłam i ogarnęłam się tak naprawdę 2-3 dni po.



Zaczynam rozkminiać, co poszło nie tak, ale przede
wszystkim chcę Ci dać do myślenia: Czy naprawdę
NIEMOŻLIWE NIE ISTNIEJE?!

Czy było warto przeżyć to wszystko?! Czy było warto?
Zdecydowanie!!!
Nikt mi tych wspomnień nie zabierze! A wiesz, co do lęku
– ja musiałam go przełamać!



No, chciałam i musiałam!!! Zawsze chcę się dowiedzieć, co
mnie czeka po drugiej stronie strachu! Tam jest cudownie,
wiesz?! Nie wiesz jeszcze? To się odważ, a dowiesz się na
pewno. <3

To już koniec mojej przygody z tri.



Zanim napiszę, co działo się dalej i jakiego kopniaka od
życia dostałam, chcę wspomnieć o zawodach Darka w
Chinach, gdzie zdobył kwalifikacje do Mistrzostw Świata w
RPA i gdzie miałam okazję być z nim!Oglądać najlepszych
zawodników na świecie i im dopingować oraz wspierać
swojego męża w walce o marzenia, które tam poniekąd
spełnił!



Rozdział VIII
Bang, bang…

Czasem trzeba się cofnąć, nawet
jeśli wcale tego nie chcesz!



Jedziemy dalej, życie leci. Dom, praca, trening i przede
wszystkim dzieci! Jest mi ciężko, przyznaję i czuję się coraz
bardziej zmęczona i przytłoczona treningami! Są mocne jak
dla mnie, długie i po prostu męczące. Nie wiem, czy to już
były objawy tego, co miało się wydarzyć już za chwilę, czy
po prostu dopadało mnie ewidentne przetrenowanie
i zmęczenie materiału!

A ponieważ nie chciałam zawieść trenerki, dzieci, męża
i samej siebie, to cisnęłam, ile było trzeba! Do pewnego
momentu...

Zdrowa, sprawna baba, dbająca o siebie – tak by się
wydawało, a tu ciach. Opiszę Wam to dokładniej, myślę,
że też ku przestrodze!

Piątek, 28.12.2018. Kolka jelitowa, która mi się czasem
zdarza i trwa 1-2 dni – pozbędę się powietrza z jelit –
przechodzi! Podejrzewałam drażliwe jelito – myślę, że to też
mnie czasem dopada. OK, wracając do tamtych dni, w
sobotę nasilenie kolki i ból całego brzucha. Nic nie działa, co
powinno pomóc! Noc z soboty na niedzielę – ból całego
brzucha wybudza co 1-2 godz., a mnie powoli skręca i
zaczynam się już grubo martwić :( Rano w niedzielę, kiedy
wszyscy w domu śpią, dzwonię do siostry – proszę, zawieź
mnie na SOR.

Podejrzenie wyrostka robaczkowego i badania przeróżne,
które raczej go wykluczają, widoczny płyn przy prawym
jajniku. CRP 15,9 – norma 5! Jeszcze nie jest źle!



Po 8 godzinach na SOR skierowanie na ginekologię. Jadę z
Darkiem do domu, każda dziura w drodze powoduje już
ogromny ból! W domu jem odrobinę ryżu, by móc przyjąć
leki, i chwilę leżę. Ból się nasila!!!

Moje dzieci się martwią, mama się martwi, Darek się martwi,
a mnie coraz bardziej skręca! Wiesz, co jest najgorsze?
Że nie wiesz, CO CI JEST!



Jedziemy po 20 na ginekologię! Badanie, ból jak przy
porodzie! Nie da się nie krzyczeć! USG – widoczny płyn lub
krew!

Przyjęcie na oddział – jeśli CRP (stan zapalny całego
organizmu) wzrośnie, od razu operują! Kroplówka, trochę
przechodzi, nadzór mojego stanu zdrowia w nocy
co 30 min-1 godz. – po prostu bali się, czy się nie
przekręcę!

Kolejny dzień – SYLWESTER – był wyjątkowy. Nigdy
więcej! CRP rano wynosi już 90, antybiotyki i obserwacja,
dochodzi ostra biegunka, ale czuję się lepiej. Kolejny dzień,
lekarze zmartwieni. CRP już 200, wiozą mnie na tomograf,
ja czuję się lepiej, żołądek boli, chodzę wpół zgięta, nic nie
jem, a brzuch boli, ale trochę inaczej! Czekam o głodzie
drugi raz (pierwszy raz na SOR miała być operacja), znów
na wynik, który może przesądzić o zabiegu! Stres sięga
zenitu, a ja zaczynam popadać w panikę!

Wiesz, podobną jak w tej wodzie… tylko na sucho, ale też
bałam się o swoje życie! Coś strasznego! Jest przy mnie
moja siostra, siostrzenica i mąż – bez nich bym zwariowała.
Wynik – nic tam nie ma, prawdopodobnie wirus tak podniósł
CRP – jest szczęście! Następny dzień, USG wewnętrzne, ja
czuję się lepiej, CRP 48 i... Płyn zniknął, widać teraz wielki
jajnik lub coś... a mnie od rana dopiero teraz ciągnie w
prawym boku i boli podbrzusze! Więc właściwie się cieszę –
zapalenie przydatków – wyleczymy.

Następny dzień i znów rano USG, robi je trzech lekarzy! I to
nie jajnik, a coś obok, podejrzewają ropień lub wciąż
otorbiony wyrostek, każą wybić sobie z głowy sprawy
onkologiczne! Natomiast BEZ OPERACJI się nie obejdzie!



To COŚ trzeba usunąć!

Godzę się!

Leczą antybiotykami, by stan obniżyć zapalny,
przeciwbólowe biorę już ponad tydzień i czekam na
poniedziałek. Dzień zero, operacja zaczyna się po 12,
dostaję „głupiego Jasia” i świat jest piękny. Prosiłam, by dali
mi trochę do domu. Darek też prosił. Po drodze chcę robić
wszystkim siostrom trening i czekam na wjazd na
operacyjną, żegnając się z Darkiem, ale w sumie nie jest mi
smutno, podziwiam piękne tereny szpitala.

Wjazd na salę, tam obserwuję, co się dzieje i widzę, że
trzech lekarzy będzie mnie operować. Wypytuję o wszystko,
zachwycając się wciąż piękną, żółtą salą operacyjną.
I... odpływam, na 1,5 godziny... po wszystkim! Narkoza
schodzi, a ja odczuwam ból... bliscy są przy mnie i już
wszystko jasne! Ropień jajnika, jajowodu, z naciekiem na
otrzewną i jelito!

Skończyło się resekcją jajnika i jajowodu. Spokojnie – z
jednym żyje się normalnie i można mieć jeszcze dzieci.

Powód: do końca nie wiem – usuwanie spirali (robiłam to 3
miesiące temu), pęknięcie torbieli lub – uwaga – nawet
pęcherzyka owulacyjnego. Dodam, że mam bolesne
owulacje i to straaasznie!

Mam cięcie od pępka w dół, które widzicie często na
zdjęciach.



Dziewczyny, tylko taka przestroga Każdy niepokojący Was
ból brzucha powinien być zbadany na USG!!! Nawet zwykła
owulacja może narobić szkód. Coś takiego!
Ja powoli wróciłam, zwolniłam, przymusowo, ale też z
własnej woli! Zaczęłam po dwóch miesiącach ćwiczyć z
Wami na nowo, od podstaw! Cofnęłam się i oto jestem ;).
Jeszcze silniejsza i bogatsza o kolejne doświadczenie
życiowe!

Wiesz, że nie żałuję, że to mnie spotkało?

To był niezły kopniak od życia!

Wiele wtedy zrozumiałam!



Rozdział IX
Wiesz co?

Nieważne, ile razy upadasz
i cofasz się,

ważne, że później wstajesz
i wracasz na obraną drogę!

Może trochę inną, może w trochę
innym kierunku, ale do celu,
nawet wolniej, ale zawsze!



Ten mój kopniak od życia dał mi wiele do myślenia,
poukładał mi w głowie, albo właściwie ja sama sobie
wszystko poukładałam! Zrozumiałam, że nie jestem w stanie
być wszędzie top, tak po prostu się nie da, bo zawsze gdy
się w coś zaangażujesz maksymalnie, to ktoś inny ucierpi.
Oczywiście da się to zrobić, jeśli cel jest zacny, i mieć na to
określony czas, ale nie po to tylko, żeby sobie coś
udowodnić za wszelką cenę. Udowodniłam i już nie muszę
więcej, Chociaż z drugiej strony lubię wyzwania, ale
wróciłam do takich, które nie zabierają mi tyle czasu, energii
i do których mam lepszą genetykę.

Do sportów sylwetkowych – wiem, że może kiedyś jeszcze
wrócę do tri, ale to jak moje dzieci będą już duże, i to tylko
„może”. Po operacji wróciłam, ćwicząc z moimi
początkującymi dziewczynami, i tak wracałam sobie powoli
do formy. Pewnego dnia przyszedł mi do głowy kolejny
szalony pomysł…

Amoże by tak, trenując w domu i z moją apką, wyjść na
scenę? I tak dobrze się odżywiam i ćwiczę, to może by tak...
No i jazda, dużo mi nie było trzeba. Spróbuję teraz w bikini.
Wcześniej startowałam w fitness sylwetkowym, gdzie
większa masa mięśniowa ma znaczenie. I tak też zaczęłam
robić! Mój trening z aplikacji plus coś na ręce i nogi
– wszystko w domu plus 1 trening na siłowni, gdzie robiłam
plecy. Dieta dopięta na 100% i lecimy, proszę państwa ;).



Forma po prawie 2-miesięcznej przerwie była słaba. Po
„rozpruciu brzucha’’ i takim cięciu mięśni trzeba uważać,
więc uważałam, traktując siebie pierwszy miesiąc jak kobietę
po cesarce. Widzisz? Kolejne doświadczenie, bo trójkę
rodziłam naturalnie ;).

I co wtedy… po niespełna dwóch miesiącach wróciłam do
treningu, który nie obciążał moich mięśni brzucha, ba…
nawet takich, które by aktywizowały mój gorset mięśniowy!
Na początku skupiłam się na wzmocnieniu mięśnia
poprzecznego brzucha oraz mięśni dna miednicy. Założyłam
wtedy grupę zamkniętą i z dziewczynami początkującymi
ćwiczyłam kilka razy w tygodniu łatwe treningi wzmacniające,
do których używaliśmy gum oporowych. Taak, już teraz
znajdziesz te treningi w mojej aplikacji: www.nolimitplan.pl

Powoli wracałam do formy i już w kwietniu wystartowałam za
koleżankę w zawodach cross połączonych z biegiem, w
parach z kolegą. Poszło nam nieźle. Powiem Wam tak:
ja szybko się regeneruję. Ale to był epizod… Po kilku
miesiącach wymyśliłam, co Wam napisałam powyżej – start
w zawodach sylwetkowych. Skoro i tak ćwiczę i dobrze się
odżywiam?

I tak ćwiczyłam w domu plus jeden raz w tygodniu na siłowni.

Po konsultacji z kolegą kulturystą Krzysiem Kaźmierczakiem
zwiększyłam kaloryczność posiłków, zmniejszyłam
intensywność treningową i zaczęło się dziać. Po 2-3
tygodniach zobaczyłam pierwsze efekty!

I taaaak, dobrze czytasz – zaczęłam więcej jeść i mniej
intensywnie ćwiczyć ;). Często popełniacie ten sam błąd,
a nasz organizm nie lubi być ciągle wystawiany na próbę.



On lubi być zdrowy i zregenerowany, jeśli bodźcujesz swój
organizm non stop treningami, nie zregenerujesz się do
końca, obcinasz zapotrzebowanie kcal, on jest po prostu
biedny
i WCALE NIE CHCE CIĘ SŁUCHAĆ :( O tym będzie w
osobnym rozdziale! Póki co wrzucam efekt końcowy formy
zrobionej po operacji już 90% w domu :)



Zaznaczę, że nie jest to moja najlepsza forma – zależy, jak
na to spojrzeć, ponieważ z jednej strony jest wystarczająca
dla mnie, ale na scenę to troszkę za mało.

To doświadczenie dało mi znów do myślenia i zaszczepiło
chęć wzięcia udziału w kolejnych zawodach za jakiś czas,
ale w innej kategorii – Wellness Fitness, gdzie kobiety mają
większe udko i pupkę ;). Zdecydowanie to bardziej moja
droga, ale zobaczymy – to jeszcze przede mną! Lubię
doświadczać życia, uczyć się na sobie, pracować!
Dowiadywać się, co mnie czeka, gdy wytrwam!



Rozdział X
Zmień ZŁE NAWYKI
bez wyrzeczeń!



Zmień ZŁE NAWYKI bez wyrzeczeń!

Jak to wszystko sobie poukładać i zacząć wprowadzać w
życie? No dobra, parę wyrzeczeń Cię czeka, ale to tylko
wyjdzie Ci na zdrowie ;) Myślę, że najpierw stworzę plan
punkt po punkcie, jak zaprogramować NOWE, a później
będę go rozwĳać ;).

Punkt 1:
Zdaj sobie sprawę, że Twoje życie zależy od Ciebie i
Twoich wyborów!
Punkt 2:
Podejmĳ decyzję.
Punkt 3:
Zaplanuj swoją drogę! Mogę Ci pomóc ;).
Punkt 4:
Wstań.
Punkt 5:
Zrób pierwszy krok.
Punkt 6:
Działaj.
Punkt 7:
Działaj dzień po dniu – realizuj swój plan!
Punkt 8:
Nie chce Ci się? No i co? Mnie też się nie chce, ale WTEDY
i tak to robię. To jedyny sposób, by osiągnąć CEL!
Punkt 9:
Pamiętaj, Ty nie jesteś na diecie na chwilę i nie trenujesz na
chwilę. Zmień te nawyki na stałe, traktuj je jak higienę
osobistą, jak mycie zębów czy swojego ciała!



Punkt 10:
WYTRWAJ mimo upadków, kroków w tył i braku motywacji,
braku wizji sensu! Po prostu to RÓB mimo wszystko!
Punkt 11:
WYTRWAJ mimo upadków, kroków w tył i braku motywacji,
braku wizji sensu! Po prostu to RÓB mimo wszystko!
Punkt 12:
WYTRWAJ mimo upadków, kroków w tył i braku motywacji,
braku wizji sensu! Po prostu to RÓB mimo wszystko!
Punkt 13:
WYTRWAJ mimo upadków, kroków w tył i braku motywacji,
braku wizji sensu! Po prostu to RÓB mimo wszystko!
Punkt 14:
WYTRWAJ mimo upadków, kroków w tył i braku motywacji,
braku wizji sensu! Po prostu to RÓB mimo wszystko!
Punkt 15:
WYTRWAJ mimo upadków, kroków w tył i braku motywacji,
braku wizji sensu! Po prostu to RÓB mimo wszystko!
Punkt 16:
WYTRWAJ mimo upadków, kroków w tył i braku motywacji,
braku wizji sensu! Po prostu to RÓB mimo wszystko!
Punkt 17:
Trzymaj się punktów od 10 do 16 ZAWSZE !!!

Punkt 1
Zdaj sobie sprawę, że Twoje życie zależy od Ciebie i
Twoich wyborów!!! Chyba nie muszę Ci już tego
udowadniać. Czytając powyższe, już wiedząc, jak to było
u mnie i opierając się na Twoim i moim własnym
doświadczeniu, wiesz już, że Twoje życie to głównie Twoje
wybory! Masz, na co się godzisz i na co sobie pozwalasz.



Przerabiałam to wielokrotnie i mogę powiedzieć z ręką na
sercu, że życie ułożone po swojemu smakuje
WYŚMIENICIE!!
Nie myślałam, że jest aż tak pyszne, nie zdawałam sobie
sprawy, dopóki
NIE PODJĘŁAM DECYZJI!



Punkt 2
Podejmĳ decyzję.

Z tym podejmowaniem decyzji trochę mi zeszło, ale tak
naprawdę jak już sobie uświadomiłam punkt pierwszy, to już
poszło lawinowo!
Podjęłam decyzję – zmieniam swoje życie! Raz na zawsze!

I zaczęłam PLANOWAĆ, jak to zrobić.



Punkt 3
Zaplanuj swoją drogę.

Jakakolwiek by ona miała być, musisz mieć plan! Ja,
zmieniając swoje życie, miałam plan i zmieniając swoją
sylwetkę, również mam zawsze plan!

Bez planu nie wychodzi tak, jakbym chciała ;).
Kolejny krok to ruch z mojej i Twojej strony ->WSTAŃ!

Punkt 4
Wstań.

I to może być duża przenośnia, bo tak jak w motywacji do
treningu czasem wystarczy naprawdę wstać, tak w życiu to
może znaczyć o wiele więcej!

Ja wiem, co to znaczy w obu przypadkach!!! Więc jak już
wstaniesz,
to ZRÓB PIERWSZY KROK.

Punkt 5
Zrób pierwszy krok.

Bez kroków nigdzie nie dojdziesz!!! Ani na matę, ani na salę
treningową, ani do swojej wymarzonej pracy czy stabilnego
emocjonalnie związku. No, nigdzie! Stawiaj więc krok po
kroku i...



Punkt 6
Działaj!

Tak, wiem, kochanie, że czasem jest bardzo ciężko!!!!

Punkt 7
Działaj dzień po dniu – realizuj swój plan!

Tu chyba nie trzeba nic dodawać. Robisz to, robisz to i
robisz, czy Ci wychodzi, czy nie!! Nie wyszło? Trudno!
Kolejny dzień to czysta karta! Zapisz ją od nowa!

Punkt 8
Nie chce Ci się? No i co? Mnie też się nie chce, ale
WTEDY i tak to robię. To jedyny sposób, by osiągnąć
CEL!

Dlatego mimo poczucia beznadziejności momentami,
braku wsparcia, braku sensu i braku sił TyWYTRWAJ!

Punkt 9
Pamiętaj!

Twoje zdrowie powinno być priorytetem!

Powoli wdrażaj nowe nawyki i wytrwaj! Chociaż 2 tyg
a później obiecuję, że będzie już z górki.



Punkt 10
WYTRWAJ mimo upadków, kroków w tył i braku
motywacji, braku wizji sensu!
Po prostu to RÓB mimo wszystko!

Punkty 10-16 POWTARZAJ w kółko :)
To proste! Bez działania nie ma efektu, więc zachęcam –
działaj cały czas, cały czas w kierunku swojego celu!



Rozdział XI
MOTYWACJA,

a zaraz za nią KONKRETY
czyli trochę teorii i wskazówek,

JAK TO WSZYSTKO WPROWADZIĆ W ŻYCIE.



Może zacznę od tego, co motywuje mnie.
Zawsze, zaaaawsze motywuje mnie chęć zobaczenia,
CO MNIE CZEKA po drugiej stronie.
Po drugiej stronie: strachu, lenistwa, obżarstwa, braku
zorganizowania, braku wytrwałości.

Jak inaczej mam się dowiedzieć!?Jeśli TEGO NIE ZROBIĘ,
czyli nie przełamię strachu, nie przestanę się obĳać, nie
przestanę się objadać, nie zacznę planować, nie wytrwam?!



Gdybym miała magiczną różdżkę, tobym pomachała i zaraz
wszystko byłoby jasne, a tak muszę sama. A ponieważ
mam jedno życie, to nie mam na co czekać, tylko działam…
Działam i się dowiaduję, jak to jest!

To jest NIESAMOWITE MÓC DOWIEDZIEĆ SIĘ:

- jak mieć najlepszą formę w życiu (chociaż zawsze może
być lepsza) ;
- jak znaleźć balans w życiu;
- co to naprawdę szczęście;
- co się stanie, gdy pokonasz lęk;
- jak znaleźć pracę marzeń;
- i spełniać każde MARZENIE po kolei.

Jak widzisz, jedno z drugim się łączy i zatacza koło.

Chcę czegoś, to muszę to zrobić, więc robię i się dowiaduję
zawsze, jak jest po tej drugiej stronie! I teraz kubeł zimnej
wody. Jeśli myślałaś, że są jakieś drogi na skróty w dążeniu
do CELU, to…Nie ma !!! Niestety, nie ma. Też bym chciała,
by było inaczej ;).

To była moja motywacja wewnętrzna, która sprawdza się
najlepiej. Możesz również zmotywować się zewnętrznymi
czynnikami, takimi jak:

- wciśnięcie się w stare dżinsy;
- schudnięcie na wesele swoje lub kogoś bliskiego;
- zrobienie formy do bikini;
- przebiegnięcie określonego dystansu;
- ukończenie zawodów;
- chęć zmiany dla kogoś!



OK, fajne cele. Wyobraź sobie, że je osiągasz! Gratulacje!

I co dalej? Tracisz motywację sprzed oczu i co? Wracasz
do starych nawyków? Przestajesz o siebie dbać?
Poddajesz się? Hmmm, niestety często tak bywa, a wiesz
dlaczego?



Dlatego, że to była słaba motywacja, motywacja tylko na
chwilę, do określonego momentu! OK, może ona być fajnym
początkiem do zmian, ale czy do zmian trwałych?
Co więc zrobić, by nie tracić motywacji nigdy i po prostu
odróżniać ją od braku chęci czy spadku zaangażowania?

Zmienić nawyki na stałe! Tak – na zawsze przejść na zdrową
stronę mocy! Forever!

Myjesz zęby? Mam nadzieję ;)
Myjesz włosy?
Robisz makĳaż?
Myjesz ciało?

Czyli wszystko zewnętrzne pod kontrolą! Ale wiesz? To tak
nie działa! Tu wszystko jest na odwrót! Bo akurat wtedy,
kiedy poukładasz sobie wszystko, co wewnętrzne, to
WSZYSTKO, CO ZEWNĘTRZNE, samo się ułoży! Nie na
odwrót!

Zatem podsumowując – znajdź motywację głębiej, wewnątrz
siebie! Nie zrażaj się, gdy wydaje się, że wszystko traci sens,
po prostu działaj… dzień po dniu. ZAUFAJ MI, dając sobie
czas i nie poddając się po drodze!

PODZIĘKUJESZ sobie za to wszystko już niedługo. Często
dziękujecie mi za to, co robię, czym się dzielę, za motywację,
za wirtualne kopniaki, za formę – często formę życia!
Przeogromnie się cieszę, ale też wiem, że ja jestem czasem
tylko bodźcem, a całą drogę musisz przejść TY SAM! I bądź
wdzięczny przede wszystkim sobie za to, co osiągasz!!!



Rozdział XII
Jak zacząć działać?

Powoli przechodzimy do
konkretów!



OK, ale od czego zacząć?

Po pierwsze i najważniejsze dla mnie – cudowna dieta NIE
ISTNIEJE! Gdyby istniała, wszyscy chodziliby szczupli!

Owszem, są:

- dietyyyyy!!!
- cudowne odchudzanie!!!
- głodówki!!!

Taaak, to pozwoli Ci szybko schudnąć... raz, dwa.

A przy okazji!

Każda kolejna dieta i obcinanie zbyt dużej ilości kalorii
SPOWALNIA Twój metabolizm!
I nawet jeśli na początku schudniesz, to po chwili wszystko
się zatrzyma!
Organizm to sprytna machina, która kiedy zauważy, że ma
mniej niż powinna, zaczyna magazynować kalorie i zwalnia
właśnie metabolizm! Twoje ciało zacznie magazynować
tłuszcz i spalać mięśnie!

Twój nastrój będzie zostawiał wiele do życzenia, a przy
dłuższym stosowaniu głodówek lub zbytniego deficytu
kalorycznego możesz nabawić się problemów z hormo-
nami.

Jeśli nie nakarmisz porządnie ciała, to i mózg da Ci się we
znaki! Zaburzenia koncentracji, senność, drażliwość, ogólny
wq**w.



Summa summarum – nic Ci to nie da!

To znaczy da... schudniesz – głównie z mięśni, będziesz
mieć wiecznego doła, zaburzysz pracę całego organizmu,
nabawisz się może jakichś chorób i w końcu przytyjesz i
tak, zapewne więcej.

To co zrobić?! Zacznĳ od tego!

Wyrzuć wszystko, co szkodzi!

- Słodycze!
- Cukier!
- Słone przekąski!
- Przetworzone, gotowe posiłki!

Jedz zdrowe źródła węglowodanów! Złożonych!

- pełnoziarniste, ciemne pieczywo na zakwasie;
- ciemne makarony;
- kasze – te gruboziarniste;
- ryż basmati jest git.

Odpowiednie źródła białka:

- drób;
- ryby;
- owoce morza;
- nabiał – dobrej jakości;
- jaja;



Oraz zdrowe tłuszcze:

- oleje;
- oliwki;
- orzechy;
- awokado;
- 100% masło orzechowe;
Itp. ...

- Jedz warzyw, ile wlezie!
- Jedz owoce – tu nie przesadź, ponieważ mają cukier, ale
jedz, szczególnie do południa!

Komponuj posiłki z tego powyższego zestawu – pyszne,
zdrowe posiłki, by się najadać, a nie obżerać!

Jedz regularnie! Jeden posiłek na noc nie załatwi sprawy.
Jeśli się odchudzasz, wystarczy odjąć 200-300 kcal
dziennie i się zadzieje! Jeśli byłaś kiedyś na jakiejś diecie,
to bądź cierpliwa.

Żeby na nowo rozkręcić metabolizm, musisz poczekać 6-8
tygodni, jedząc dobrze, albo nawet dłużej, nie głodząc się,
żeby się dożywić i by organizm znów Ci zaufał oraz powoli
zaczął chudnąć.



Jeśli dużo trenujesz, to musisz jeść jeszcze więcej! Jeśli
jesz OK i chcesz zejść z wagi, dokładając aktywności, to
waga wcale nie musi ruszyć!

Ruszy, kiedy dołożysz część kalorii, które spalasz na
treningu!

Jedz węgle okołotreningowo!
Jedz zawsze po treningu! Jeśli nie jesz, palisz mięśnie,
a nie tłuszcz!



Nie wiem, czy wiesz, ale najczęstszą przyczyną otyłości jest
NIEDOJADANIE!!!
Wytłumaczę na jednym przykładzie, chociaż mam takich
mnóstwo!

Kobieta, otyłość 138 kg, rozpisana dieta, biorąc pod uwagę
styl życia i to, co wcześniej jadła: 2500 kcal. Jest w szoku,
ile ma jeść i nie może tego przejeść… a to jeszcze nie
wszystko, co powinna – dałam jej mniej! Rodzina w szoku,
że ma tyle wcinać – „przecież żeby schudnąć, trzeba jeść
mniej, a ty jesz dwa razy więcej – o co chodzi?”

A o to, że najczęściej osoby otyłe nie dojadają zdrowych,
pełnowartościowych produktów, nie jedzą cały dzień lub
podjadają dziadostwo i jedzą jeden, może dwa posiłki
konkretne i dalej niewartościowe!

Organizm głoduje cały dzień, więc kiedy dostanie taką
dawkę kalorii, magazynuje na zapas i tak przybywa nam
kilogramów przez miesiące i lata!

Metabolizm, czyli reakcje zachodzące w organizmie, które
prowadzą do wykorzystania składników odżywczych z
pożywienia i do utrzymania procesów życiowych, jest
mocno zaburzony!

Wiesz, co czasem wystarczy zrobić??? ZACZĄĆ jeść! Nie
obcinać dalej kalorii, a dołożyć wartościowych!!!

Tak też zrobiłyśmy!



Mimo że moja podopieczna nie mogła przejeść tych kalorii i
obcięła trochę, to wciąż była najedzona po kokardki… Co
się wydarzyło? W miesiąc mamy już prawie 9 kg na minusie
;) Będąc najedzoną na diecie ;) Tia – pełno osób pisze do
mnie: „Klaudia, JA MAM TYLE JEŚĆ????” albo: „Nie
mogłam ci uwierzyć i jadłam dalej mniej,
w końcu dołożyłam i mam 2 kg na minusie, na co czekałam
rok” – to akurat osoba trenująca mocno. Jest Was takich
pełno!

Oczywiście każdy przypadek jest inny i są osoby, które
objadają się od rana do nocy albo jedzą tak, że są na zerze
kalorycznym i nie chudną; osoby borykające się z różnymi
chorobami, problemami z hormonami i różne inne
przypadki, ale generalnie jest jedna zasada – ŻEBY
SCHUDNĄĆ, TRZEBA JEŚĆ! Każdy musi znaleźć swoją
drogę, ale JEŚĆ TRZEBA! To, co jesz, ma wpływ na całe
Twoje życie! Weź sobie to proszę do serca!

Może przedstawię Ci to jeszcze w ten sposób... Płynie
sobie rzeka, piękna, krystaliczna woda, rybki – po prostu
cud natury! Nadjeżdża ŚMIECIARKA, z całym syfem, jaki
nazbierała przez cały dzień w pobliskim mieście i wrzuca go
do rzeki! W miejscu, w którym spadają śmieci do wody, robi
się zator, ale prąd rzeki przesuwa śmieci wraz z nurtem
i za parę godzin tych śmieci już nie widać, zostaje może
parę, ale w większości mamy z powrotem czystą rzekę.

Tak dzieje się 2 razy w tygodniu może 3.
Rzeka wyrabia, daje sobie radę, bo nurt jest silny! ALE…



Śmieciarka zaczyna przyjeżdżać codziennie, nawet kilka
razy dziennie, i już nurt rzeki i jej prądy nie wystarczą, by
się oczyścić ze śmieci... Śmieci zostają na zawsze :(.

Wystarczająco to zobrazowałam? Chcesz zaśmiecać swoje
ciało? Chcesz być chory? To wiesz, co masz robić!! I wiesz
też, co masz robić, żeby BYĆ ZDROWYM!

I teraz przechodzisz na zdrową stronę mocy i już śmieciara
nie przyjeżdża codziennie, a bardzo rzadko. OK, super,
tylko wiesz, ile czasu musi upłynąć, żeby rzeka znów
zachwycała swoją czystością i przejrzystością? Czasem
bardzo dużo, co już pisałam powyżej. Jeśli więc chcesz coś
na stałe zmienić, to ZACZNĲ I WYTRWAJ!

Oczywiście muszę
napomknąć o mojej
aplikacji żywieniowej, która
ułatwia Wam życie i z którą
macie rewelacyjne efekty,
bo po prostu trzymacie się
przepisów i wybieracie
sobie danego dnia to,
na co macie ochotę :)

https://nolimitdiet.pl



Ty decydujesz jednak, jak będzie wyglądało Twoje życie i
ciało, ja Ci tylko podpowiadam, jak to sobie wszystko
poukładać.

A Ty, jak zawsze... wszystko możesz, nic nie musisz!

Tylko o jedno Cię proszę !!! Nie przechodź nigdy na dietę.



Rozdział XIII
Jak zacząć się ruszać!



Może zacznę od swojego przykładu – jak to wyglądało u
mnie, kiedy wracałam do formy po ciąży i jaka aktywność
sprawdziła się najlepiej.

Wszystko pisałam już powyżej, a tu zaserwuję Wam w
skrócie, jak to wszystko było od początku.

Urodziłam syna, mając 23 lata na karku – 14 kg na plusie!

Brak internetu, brak aplikacji i brak zewnętrznej motywacji.
Miałam ją sama... po studiach licencjackich, rok „luzu”
i tylko ja i mój synek, obowiązki mamy i partnerki, sporo
wewnętrznych problemów bardzo młodej i średnio
świadomej, naiwnej kobiety.

Karmiłam rok Mikołaja i rok się nie wysypiałam. Kiedy on
spał w ciągu dnia, na początku spałam z nim, później kiedy
spał, ćwiczyłam obok, dawałam sobie 15-30 minut... Reszta
czasu zostawała na obowiązki.

Ale zawsze znalazłam kilkanaście minut, by pomachać
nogą i jeść zdrowo. Po 6-8 miesiącach doszłam do formy,
chyba nawet lepszej niż przed ciążą. Nie chodząc na
siłownię.

Wróciłam na studia magisterskie, poszłam do pracy.
Już wtedy ciekawiło to moje koleżanki („Jak ty to zrobiłaś?
Pokaż mi te ćwiczenia”). Kiedy Miki miał 6 lat, na świat
przyszła moja Majusia.



Wróciłam na studia magisterskie, poszłam do pracy.
Już wtedy ciekawiło to moje koleżanki („Jak ty to zrobiłaś?
Pokaż mi te ćwiczenia”). Kiedy Miki miał 6 lat, na świat
przyszła moja Majusia.

16 kg na plusie... pracująca mama (miałam swoją knajpę
właśnie wtedy). Po 5 tygodniach już musiałam wrócić do
pracy (!!!) na 4-5 godzin, odciągając pokarm (karmiłam też
prawie rok). Miałam już dwoje dzieci - synka w przedszkolu,
pracę i niemowlę w domu oraz dom.

Wymyśliłam studia podyplomowe – zaliczyłam na 5. Nie
miałam czasu na żadne fitnessy! Ba! Nie miałam zbyt dużo
czasu nawet w domu, ale... jednak to robiłam! Ale zobacz
jak ;).



Usypiałam w dzień Maję w wózku – robiłam wymachy nogą!
Myłam zęby – spinałam poślady!
Stałam w kolejce – spinałam poślady!
Dzieci już spały – robiłam brzuszki!
I tak codziennie... Spacer z wózkiem? Szybki marsz!
Zabawy z dziećmi itp.... Plus w większości racjonalne
odżywianie. Nigdy żadneee dietyyyy!!!

Po około roku znów forma lepsza niż przed drugą ciążą…
Zmiana życia ... totalny miszmasz!

Wyprowadzka! Darek i nowe życie!
Dwójka dzieci, ciąża i duży minus na koncie. Stresu tyle, ile
jesteś w stanie sobie wyobrazić! Plajta knajpy, ciąża
zagrożona i ogólnie czad.

Rodzi się Zuzia, mam już trójkę, 17 kg na plusie, po poro-
dzie z 11-12 do zrzucenia.

Chcę być trenerem... Czas zacząć zarabiać... Karmię Zuzię
również prawie rok... Muszę iść do pracy. Ale najpierw
muszę zrobić szkolenia, jedno, drugie – barrrdzo
intensywne, o czym już pisałam!
I bardzo długie... Ale muszę! Czy ćwiczę!?
Dzieci w szkole, przedszkolu, a ja robię swoje! Najpierw to,
co daję Wam na stronie na Facebooku! Mimo nadwagi
cisnę... Kilogramy schodzą POWOLI, a ja się nie poddaję –
robię swoje!
Wracam na crossa – trenuję w sumie 3-4 godziny w
tygodniu. Inni myślą, że sypiam na siłowni!



Nie sypiam – tylko w domu, z przerwami na pobudki dzieci.
NIC WIĘCEJ NIE ROBIĘ! NIC, JEŚLI chodzi o treningi.

Po 8 miesiącach mam formę najlepszą w życiu!

Mimo że jestem mamą, mimo że dużo pracuję i mimo że
jestem NIEPRZYTOMNA!

Po 2 latach w fitness sylwetkowym Finał Mistrzostw Polski
i ... oczywiście cały czas totalny zapiernicz i dużo, dużo,
naprawdę dużo stresów. Uważam, że niezależnie, w jakim
momencie życia jesteś, możesz więcej, niż myślisz!

Mam niemałe doświadczenie, więc nie chrzanię, a mogę
coś na ten temat rzec!I jeszcze jedno...

TY TEŻ MOŻESZ!



Rób to na swoją miarę, powoli i bez szaleństw na początku
– na szaleństwa jeszcze przyjdzie czas :).



Rozdział XIV
Co to jest ten trening

metaboliczny?
Trening, który daje takie efekty w tak krótkim

czasie?



Czy naprawdę te parę - paręnaście minut dziennie
wystarczy, żeby zrobić formę życia?

Czy to zdrowe? Jak to działa?

Trening metaboliczny to swego rodzaju trening interwałowy.
Cechuje go stosowanie naprzemiennie występujących
okresów intensywnej pracy i odpoczynku.
Czas wykonywania danych ćwiczeń powinien
charakteryzować się względnie maksymalną
intensywnością – tylko w taki sposób metabolizm osiąga
najwyższe obroty.

Przerwy między poszczególnymi ćwiczeniami powinny być
na tyle krótkie, aby umożliwiały odzyskanie sił potrzebnych
na kontynuowanie treningu.



W wyniku treningu metabolicznego występuje zjawisko
zwane EPOC, czyli potreningowe spalanie kalorii. Podczas
wykonywania obwodu o charakterze metabolicznym
organizm nie jest w stanie dostarczyć tyle tlenu, ile
potrzebują pracujące mięśnie. Powstaje tzw. dług tlenowy,
który po treningu powoduje przyspieszenie pracy
metabolizmu. Źródło: budujmase.pl

Tak, tak ;) Często Wam piszę, o co w tym chodzi.
I nie wystarczy zrobić jakiegoś tam treningu w 15 minut, tylko
to wszystko musi mieć ręce i nogi, by dawało efekty,
a przyznam, że moje wieloletnie doświadczenie z treningami
crossfit oraz training for warriors oraz sportem sylwetkowym
zaowocowało w aplikacji NO LIMIT FIT (dostępnej na IOS
i Android), gdzie oprócz tego, że spalacie setki kalorii
w trakcie, to głównie podkręcacie wszystkie procesy
metaboliczne po treningu. Organizm po prostu nastawiony
jest na spalanie czasem i 30 godzin.

OGINSKI.PL
PHOTO BY



Ty napaliłeś w piecu porządnym opałem i tam się żarzy
jeszcze kolejną dobę! Na tym to polega! Czyli mając przed
sobą 10 minut treningu, robisz swojego maksa! Tak, by nie
mieć już siły na kolejny trening! Trening stricte siłowy,
wzmacniający pośladki, nogi czy plecy możesz zrobić przed
głównym, metabolicznym treningiem, a później rura i dajesz
czadu :).

I tak, to DAJE TAKIE EFEKTY!

Najnowsze badania także dowodzą, że właśnie tego typu
trening – krótki i metaboliczny jest wskazany dla kobiet
i osób z problemami hormonalnymi! Nie obciąża on tak
układu nerwowego jak długie kardio oraz pozwala
zachować hormony w ryzach. Kortyzol – hormon stresu
wydzielany przy długich dystansach nie jest wskazany!



Powiem Wam, że doświadczyłam i tego!

Wielogodzinne kardio, które miało miejsce w przypadku
moich przygotowań do ½ Ironman z założenia powinno
wyszczuplić mnie o połowę. Ha, ha!

No, niestety! Nie schudłam ani grama, a moje ciało
zaczynało przypominać galaretę, popaliłam sporo mięśni i
wizualnie było o wiele gorzej! A przecież to kardio takie
super! No nie, jeśli z nim przesadzasz i liczysz, że Ci
wymodeluje sylwetkę!

Wymodeluje Ci sylwetkę trening siłowy, którego nie trzeba
się bać! I trening metaboliczny, który przyspieszy procesy
metaboliczne. I dobre żarełko, które na te procesy będzie
miało również pozytywny wpływ :).

Pozwolę sobie wrócić do moich obu aplikacji.

Po pierwsze, powstały, bo nie mam czasu na
wielogodzinne treningi! Przypomnę, formę życia zrobiłam,
trenując maksymalnie 4 godziny w tygodniu, a moje główne
treningi trwały czasem 4 minuty. A kolejne 10 próbowałam
wstać ;). Oczywiście nie polecam się aż tak zajeżdżać, ja
po prostu jestem trochę nienormalna ;). Albo i bardzo! Ale o
to w tym chodzi, żeby znaleźć balans i radość z treningu, a
przy okazji robić formę życia!

Po drugie, stworzyłam taki rodzaj treningów dla Ciebie, bo
Ty też nie masz czasu :).
Po trzecie, stworzyłam to, żebyś w końcu zobaczyła efekty!
Taaaak, jestem przekonana, jak dobre i efektywne są te
treningi!



Po czwarte, stworzyłam menu, które jest również szybkie,
smaczne i różnorodne, bo nie mamy czasu siedzieć na co
dzień w kuchni ;).
Po piąte, stworzyłam to, bo lubię mieć wszystko w jednym
miejscu podane na tacy ;)
No i po szóste, najważniejsze!
Chcę pomóc jak największej liczbie osób w swoim życiu!!!!
To jest mój cel sam w sobie!



Podsumowując to wszystko, co przeczytałaś powyżej!

Żeby zmienić swoje ciało, musisz chcieć!
Żeby zmienić swoje życie, musisz chcieć!

Po drodze spotka Cię wiele rozczarowań i ciężkich
momentów, będziesz się cofał nie raz i nie dwa! Będziesz
spotykał na swojej drodze ludzi, którzy nie będą w Ciebie
wierzyć, nie będą pomagać, nie będą wspierać!

Ty dla siebie powinieneś być wsparciem i uwierzyć w to, że
dasz radę! Jeśli małymi kroczkami ruszysz w świat, to w
końcu dojdziesz do celu tego i każdego innego! Jeśli się
odważysz, to zobaczysz, jak świat staje otworem, jak wiele
cudownych chwil czeka na Ciebie!

Po prostu wstań i żyj!

Ja nie dam Ci recepty na udane życie… Dam tylko radę…

Masz marzenie? To rób wszystko, by je spełnić.

Masz tylko jedno życie. Powtórki nie będzie!



LINKI
Bonus



Dzień Dobry TVN

https://bit.ly/2SyAwLJ

Pytanie na śniadanie

https://bit.ly/3nogRg1

Dziennik Zachodni

https://bit.ly/3llTulh

Wywiad, What About Being Happy

https://bit.ly/3d6fGgc

TVN Meteo Active

https://bit.ly/3jKrEic

Wywiad Radomskiej

https://bit.ly/3da2WW3

Tu byłam – wywiad, Dziennik Zachodni

https://bit.ly/2GLO5oJ

Kalendarz 2017 Dominika Cuda

https://bit.ly/30K9UMl

Klaudia i Dariusz – kalendarz charytatywny 2018 „Serce
dziecka”

https://bit.ly/36J54mq



Pobĳanie rekordu Polski w burpees (Dziennik
Zachodni)

https://bit.ly/34sy3rK

Dariusz i Klaudia w TVN Meteo Active

https://bit.ly/3ln9ByX

Dariusz w TVN Meteo Active

https://bit.ly/2IaGhh3

Dariusz wykładowca

https://bit.ly/3llF8kU
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