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Przez większość swojego życia byłem człowiekiem bardzo aktywnym 

fizycznie. W okresie młodzieńczych lat regularnie uprawiałem sport – grałem w 

koszykówkę i pływałem. Mogę stwierdzić, że byłem w bardzo dobrej kondycji 

fizycznej i cieszyłem się znakomitym zdrowiem. Częstotliwość treningów 

spowodowała, że zupełnie nie przejmowałem się tym co jem i o której godzinie. 

Najczęściej w ogóle nie jadłem śniadań i zastępowałem je butelką Coca-coli na 

czczo. Kolejne posiłki, które zjadałem w ciągu dnia to były  słodkie bułki, pączki oraz 

cała gama fast-foodów. Oczywiście popijałem to wszystko Coca-colą (około 4-5 litrów 

dziennie). Ponieważ nie tyłem, uważałem, że wszystko jest w porządku. Kiedy 

ukończyłem studia i poszedłem do pracy, zacząłem większość czasu spędzać za 

biurkiem lub za kierownicą samochodu. Moje zaangażowanie w obowiązki służbowe 

spowodowało, że całkowicie zrezygnowałem z jakichkolwiek form ruchu na rzecz 

pracy. Natomiast mój sposób odżywiania nie uległ zmianie. Ciągle podstawą mojego 

żywienia była Coca-cola oraz fast-foody spożywane w biegu lub w samochodzie. 

Jedzenie po godzinie 22:00 oraz piwo stało się codzienną rutyną. Przez kolejne lata 

katowałem swój organizm wystawiając go na próbę wytrzymałości. Efekt był 

widoczny gołym okiem. Przytyłem 34 kilogramy w ciągu dwóch lat, osiągając wagę 

106 kilogramów przy 169 cm wzrostu.  

Złe odżywianie się, alkohol, nikotyna oraz towarzyszący stres, miały ogromny 

wpływ na moje zdrowie. Ktoś mógłby powiedzieć, że to tylko nadwaga, jednakże w 

okresie wspomnianych dwóch lat zacząłem cierpieć na różne dolegliwości. 

Stwierdzono u mnie astmę, łuszczycę, która wystąpiła niemal na całym ciele oraz 

kłopoty z kręgosłupem. Przerażony chodziłem do lekarzy specjalistów, którzy 

przepisywali mi kolejne leki łagodzące objawy chorobowe. Ilość przyjmowanych 

medykamentów (głównie antybiotyków i sterydów) oraz dalej trwający niehigieniczny 

tryb życia spowodował, że często się przeziębiałem, łapałem infekcje i zacząłem 

cierpieć na dolegliwości związane z żołądkiem.  

Byłem zrezygnowany, czułem się, źle, ale nadal nie mogłem znaleźć wyjścia z 

tej sytuacji. Moje stany chorobowe powodowały u mnie lęki. Uważałem, że wszystko 



co zjadam wyrządza szkodę w moim organizmie. Ogarnęła mnie panika o własne 

zdrowie, więc wpadłem na pomysł, że muszę schudnąć, a moje cierpienia skończą 

się. Niestety brak ruchu rozleniwił mnie i postanowiłem zastosować 
„sprawdzoną dietę” z Internetu, która trwała 13 dni. Dieta miała spowodować 

utratę wagi bez skutków ubocznych. Dodam tylko tyle, że zamiast śniadań była kawa. 

Po trzynastu dniach okazało się, że schudłem 11 kilogramów – byłem z siebie 

dumny.  

Problem zaczął się po upływie pierwszego miesiąca. Jadąc samochodem 
nagle poczułem że drętwieją mi usta i ręce, uniemożliwiając prowadzenie 
samochodu. Zatrzymałem się na poboczu ogarnięty paniką. Nie miałem pojęcia, co 

mi dolega i w jaki sposób mogę sobie pomóc. Lekarz powiedział mi, że to reakcja 

organizmu na wyniszczającą dietę, która spowodowała najprawdopodobniej spadek 

cukru. Przerażony tymi objawami zacząłem jeść dużo słodyczy, żeby wyrównać 

poziom cukru i nie dopuścić ponownie do hipoglikemii. W konsekwencji przytyłem 

więcej niż schudłem, natomiast dolegliwości skórne oraz oddechowe nie ustępowały.  

Przemyślałem wszystko i postanowiłem spróbować żywić się racjonalnie. Wróciłem 

do uprawiania sportu, ale i to nie przyniosło oczekiwanych efektów. Schudłem kilka 

kilogramów a następnie wylądowałem w szpitalu na oddziale zakaźnym. Stwierdzono 

u mnie helicobacter pylori. Po raz kolejny przyjąłem serię antybiotyków. Po roku 

eksperymentów straciłem na wadze 20 kilogramów, jednakże stan mojego zdrowia 

pozostawiał wiele do życzenia. Spadek wagi był niekontrolowany i bardzo 

nieregularny. Postanowiłem zintensyfikować treningi. Sposób, w jaki się odżywiałem 

spowodował, że stałem się bardzo nerwowy i nie mogłem się skoncentrować. 

Problemy z łuszczycą nie ustawały. Po kolejnej wizycie w przychodni lekarskiej 

dowiedziałem się o poradach Pani Danuty Jarmołowicz i postanowiłem spróbować.  

Osobiście uważałem, że nie dowiem się nic poza tym, co mogę przeczytać w 

Internecie. Podczas wizyty musiałem określić, jaki chcę osiągnąć cel. Pani Danuta 

przeprowadziła ze mną ankietę, która miała posłużyć do stworzenia jadłospisu dla 

mnie. Oczywiście w moim przypadku było to trudne: doskwierająca mi alergia i 

łuszczyca nie dawały zbyt dużego pola manewru. Moja impulsywność od razu rzuciła 

się w oczy Pani Danucie. Dowiedziałem się, że wszystko co robiłem, próbując sobie 

pomóc, przynosiło zupełnie odwrotne efekty. Otrzymałem dostosowany do stanu 

mojego zdrowia jadłospis, w którym znajdowały się dania, które lubię, więc 

wprowadzenie go w życie nie było dla mnie problemem. Ilość posiłków była 



wystarczająca, nie odczuwałem głodu jak również nie czułem się nadmiernie 

najedzony. Zacząłem chudnąć w sposób kontrolowany. Objawy łuszczycy stopniowo 

łagodniały, skończyły się problemy z astmą. Jak wspomniałem, na początku ważyłem 

106 kilogramów, dziś ważę 68, czyli o 38 kilogramów mniej.  

Przekonałem się sam na sobie, że nie należy eksperymentować z własnym 

zdrowiem. Stosowanie diety cud z kolorowych czasopism czy też z Internetu może 

nam jedynie zaszkodzić. Mam nadzieję, że moja historia przekona osoby chcące 

zdrowo żyć do skorzystania z profesjonalnej pomocy dietetyka. Mnie samemu nie 

pozostaje nic więcej, jak tylko podziękować Pani Danucie za pomoc. 
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