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Monika Kurdej to założycielka Gabinetu Wspieraniu w Odchudzaniu. 

Mocna, kreatywna kobieta, która łączy pasję z budowaniem biznesu, 

a budowanie biznesu z życiem rodzinnym. Jest żoną Grzegorza, mamą 

dwóch synów: Ryszarda i Dominika oraz hoduje psa rasy Cavalier King 

Charls Spaniel - Quanto. Codziennie inspiruje kobiety do realizowania 

własnych marzeń, a w szczególności do tych związanych z dobrym 

samopoczuciem i świetnym wyglądem. Przekazuje swój unikalny, 

czasami kontrowersyjny, punkt widzenia, oparty na własnym 

doświadczeniu, gdy była gruba, brzydka i często czuła się nikomu nie 

potrzebna. Swoją energią potrafi wzbudzić dawno uśpioną motywację 

do działania, a robi to z takim humorem i zaangażowaniem, że już 

nigdy nie pozwolisz jej zniknąć ze swojego otoczenia. 
 

               

https://www.facebook.com/gabinetodchudznie/
https://www.linkedin.com/in/monikakurdej
https://www.instagram.com/monika.kurdej/
https://www.youtube.com/channel/UCFzRQyZEhrw6S2JYACydFHQ
https://twitter.com/monikakurdej


PRZYGOTUJ SIĘ NA POKUSY 

MONIKA KURDEJ 4 

 

 
ZAWARTOŚĆ WPROWADZENIA 

 

ZAWARTOŚĆ WPROWADZENIA ........................................................................................ 4 

DLA KOGO JEST TEN PORADNIK ....................................................................................... 5 

OBIETNICE PORADNIKA .................................................................................................... 7 

KROK 1 - ZACZNIJ TAK, ŻEBY SIĘ UDAŁO .......................................................................... 8 

KROK 2 - POZNAJ RYTM SWOJEGO ODCHUDZANIA ........................................................ 8 

KROK 3 - ODKRYJ DLACZEGO TYJESZ ................................................................................ 9 

KROK 4 - TRENUJ UWAŻNOŚĆ .......................................................................................... 9 

KROK 5 - PRAKTYKUJ ODMAWIANIE ................................................................................. 9 

KROK 6 - TRENUJ PROSZENIE .......................................................................................... 10 

KROK 7 - ZMNIEJSZ WYMAGANIA .................................................................................. 10 

KROK 8 - STOSUJ ODCHUDZAJĄCE TRIKI ........................................................................ 10 

KROK 9 - PIELĘGNUJ ZDROWE GRZECHY........................................................................ 11 

KROK 10 - PRZEPISY......................................................................................................... 11 

KIM JEST MONIKA KURDEJ? ............................................................................................ 12 

 

 

  



PRZYGOTUJ SIĘ NA POKUSY 

MONIKA KURDEJ 5 

 

DLA KOGO JEST TEN PORADNIK 
Jest ważne, żeby to wiedzieć, zanim go kupisz. Być może chcesz polecić go 

przyjaciółkom albo podarować komuś w prezencie. Więc musisz wiedzieć, co robisz, 

prawda? 

Poradnik PRZYGOTUJ SIĘ NA POKUSY jest zbiorem strategii oraz ćwiczeń mentalnych 

do zrobienia podczas świąt i świątecznej przerwy. Ćwiczenia skonstruowano tak, aby 

było Ci łatwo podejść do istotnych dla Ciebie tematów związanych z objadaniem się 

przy świątecznym stole i je zrozumieć. Bo zrozumienie to pierwszy krok w kierunku 

poradzenia sobie z trudnościami, które co roku przerabiasz i na które być może się 

skarżysz. 

Osoba, która zdecyduje się skorzystać z poradnika musi być gotowa do tego, aby 

w święta działać inaczej. Druga grupa osób, którym ten poradnik będzie przydatny to 

osoby w trakcie programu odchudzania. W święta łatwo się rozhamować, a po 

świętach trudno wrócić do – jeszcze świeżych – nawyków. To może być też osoba, która 

przymierza się do tego, aby się za siebie wziąć. Ale, błagam, nie kupuj jej tego poradnika 

w prezencie. Lepiej już kup sobie i udostępnij jej jako ciekawostkę do swobodnego 

zaglądania. W przeciwnym razie z najbardziej lubianego członka rodziny staniesz się 

tym ostatnim, a nawet znienawidzonym. Jeśli miałaś lub miałeś taki pomysł – przemyśl 

go jeszcze raz, dobrze? 

Poradnik PRZYGOTUJ SIĘ NA POKUSY pomaga zrozumieć schemat działania tradycji 

świątecznej oraz otwiera pokłady zrozumienia i cierpliwości dla najbliższych, którzy 

jakoś – o dziwo – w święta nie myślą ani o tym, że są na diecie, mają cukrzycę, 

insulinooporność itd., ani o tym, że ktoś w ich otoczeniu chciałby lepiej się o siebie 

troszczyć, lepiej jeść i więcej się ruszać. 

Poradnik zachęca Cię do podejmowania właściwych działań – działań, które będą Cię 

wspierać i oszczędzą Ci pracy po świętach. Pomaga Ci też poradzić sobie z trudnościami 

w obszarze relacji: gdy Ty chcesz się o siebie troszczyć, a najbliżsi są oddani tradycji 

świątecznego obżarstwa. 

Możemy śmiało powiedzieć, że poradnik skierowany jest do osób, które chcą 

udowodnić sobie, że gdy na coś się zdecydują to dają radę. A także dla osób, które mają 
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dość bycia wyśmiewanym z powodu otyłości. Chcą śmiało siedzieć przy zastawionym 

stole i swobodnie się czuć między jedzącymi dużo i głośno ludźmi. 

Poradnik PRZYGOTUJ SIĘ NA POKUSY będzie budził negatywne emocje u tych osób, 

którym dalekie jest podejście psychologiczne do diety, do żywienia, do radzenia sobie 

z codziennymi trudnościami. Ale jest możliwe, że dzięki niemu zrozumieją, co znaczy 

zdanie „odchudzanie zaczyna się w głowie” oraz „diety nie działają”. Dla tych osób 

może być ciekawe dostrzeżenie, że niektórym trudno jest zapanować nad 

mechanizmem objadania się, gdy w zasięgu ręki stoi jedzenie.  

Dla osoby, która ma za sobą wiele prób podejmowania zmiany poradnik będzie 

podstawowym narzędziem, dzięki któremu niektóre wyzwania staną się bardziej 

zrozumiałe. I być może podejmą ostatnią – ostateczną – próbę rozprawienia się ze 

swoimi nieskutecznymi nawykami.  

Poradnik PRZYGOTUJ SIĘ NA POKUSY pomaga wprowadzać zmiany delikatnie, 

za pomocą łagodnie otwieranych furtek i cierpliwego wyjaśniania, że nie wszystko jest 

konieczne do zrealizowania natychmiast. 

Bizneswoman i menedżerka, studentka i matka, kobieta pracująca i kobieta domowa – 

każda z nich znajdzie tutaj zestaw prostych wskazówek, podanych w strawnej, lekkiej 

formie – w sam raz do przeczytania za jednym zamachem. Możliwe jest, że poradnik 

doceni też mężczyzna, ale może być zszokowany „typowo babskim” podejściem 

do sprawy. W każdym razie istotne jest, aby wiedzieć, że osoba znajdzie tu tylko to, 

czego szuka. 
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OBIETNICE PORADNIKA 
Wybór poradnika to zawsze jest jak kupowanie kota w worku. Ale poradnik na temat 

odchudzania niekoniecznie mieści się w tym kryterium. Bo, co można nowego wymyślić 

na ten temat. Wiadomo, że jak trzeba to zrobić, to się to robi. I że nie wychodzi tylko 

tym, co się nie starają.  

Czy na pewno?  

Przede wszystkim autorką jest kobieta, która całe życie była otyła i zdecydowała, 

że z tym koniec. A potem zaczęła się specjalizować w tematyce odchudzania, 

odżywiania, motywowania, dyscyplinowania itd. I odkryła, że nie istnieje jeden 

skuteczny sposób zrzucenia kilogramów, bo każda z osób, która zmaga się z otyłością, 

naprawdę zmaga się z mentalnymi problemami, z których brak wiedzy o własnych 

potrzebach i potrzebach swojego ciała to ledwie czubek góry lodowej.  

Najważniejszą obietnicą poradnika PRZYGOTUJ SIĘ NA POKUSY jest więc wyklarować 

temat świątecznego obżerania się i pozwolić wybrać strategie, które w skuteczny 

sposób zabezpieczą przed niepotrzebnym przejadaniem się te osoby, które tego 

potrzebują. 

Kto nie przeżył świątecznego objadania się – nie wie, o czym mowa. Ale jak tu się nie 

objadać, gdy co chwila pytają o dokładkę i donoszą desery, które jada się tylko raz 

w roku? Jeśli wiesz o czym mowa i chcesz uratować resztki swojej godności – znajdziesz 

tutaj listę strategii do zastosowania.  

Poniżej też zrobiłam dla Ciebie zestawienie zawartości całego poradnika. Wiedz, co na 

pewno Cię czekaj, jeśli zdecydujesz się kupić i pracować ze mną przez święta. 

Monika Kurdej 

Józefów, 10 listopada 2016 r. 
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KROK 1 - ZACZNIJ TAK, ŻEBY SIĘ UDAŁO 
W tym rozdziale zachęcę Cię do poszukiwania Twojego powodu, żeby zacząć święta 

z konkretnym celem – wytrwania w swoim postanowieniu o osiągnięciu wymarzonej 

sylwetki. Nawet jeśli myślisz, że to banał, bo przecież masz swój poważny cel i będziesz 

się go trzymać, to wierz mi… nie wszystko złoto, co się świeci. Twoja decyzja 

o zachowaniu umiaru podczas świąt będzie po wielokroć narażona na próby. 

A zadaniem tego rozdziału jest Cię na nie przygotować.  

I właśnie dlatego zachęcam Cię do poszukiwania prawdziwego, mocnego powodu, 

który ma szansę na naprawdę długo zostać w Twojej głowie – na wypadek, gdyby 

pojawiła się przed Tobą taka pokusa, że będziesz stawiał na szali wszystko, co masz i co 

wiesz na swój temat. Siedząc przy zastawionym stole będziesz bardzo potrzebować 

prawdziwej motywacji… i wtedy będzie z Tobą ten poradnik… a jeszcze lepiej, żebyś 

miała już zrobione ćwiczenia, dzięki którym z łatwością przywołasz to, czego 

potrzebujesz, aby zachować umiar.  

KROK 2 - POZNAJ RYTM SWOJEGO ODCHUDZANIA 
Uważam, że jednym z najważniejszych powodów, z powodu których trudno jest 

osiągnąć rezultat sylwetkowy jest nie wystarczająca wiedza o tym, jak to ciało działa. 

To ma istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji żywieniowych i dotyczących 

sposobu spędzania wolnego czasu. W tym rozdziale w skrócie opisuję Ci jak działają 

najważniejsze narządy i jak wpływają na Twoje samopoczucie i czego potrzebują, aby 

działać z korzyścią dla Ciebie. Z ich perspektywy święta i świąteczne biesiady są tylko 

niepotrzebnym obciążeniem – a ja zachęcam Cię, żeby oszczędzić im pracy. Pomagam 

Ci też znaleźć na świątecznym stole właściwe produkty. No i najważniejsze – nie 

wymądrzam się. To nie jest podręcznik dla lekarzy, ale dla normalnego świątecznego 

wyjadacza.  

Jak tylko zrozumiesz, na co masz wpływ, a na co zupełnie nie, to będzie Ci łatwiej. Czy to 

uratuje Cię przed świątecznym objadaniem się? Jestem pewna, że przy odrobinie 

zaangażowania tak. 
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KROK 3 - ODKRYJ DLACZEGO TYJESZ 
To może być dla Ciebie wstrząsające, bo będzie dotyczyło Twoich przekonań. Jasne, 

tyjesz bo jesz, ale… dlaczego jesz? Gdy zadasz sobie kilka mocnych pytań będziesz bliżej 

swojej odpowiedzi o przyczynę Twojego objadania się w święta. Do tego przedstawię 

Ci przykłady eksperymentów naukowych, które sprawią, że wybuchniesz śmiechem. 

Pomyślisz: „Jeju, przecież to było oczywiste. Czemu na to nie wpadłam?”. I już będziesz 

bliżej ustalenia, co możesz robić przy świątecznym stole, a czego zupełnie. No i mam 

nadzieję, że tak to zorganizujesz, żeby – faktycznie – przestać się objadać. Że będziesz 

robić rzeczy z korzyścią dla Ciebie. 

KROK 4 - TRENUJ UWAŻNOŚĆ 
Bez uważności, jak bez nogi. A jak wykorzystasz uważność przy świątecznych posiłkach 

to… ho, ho… klękajcie narody… nie potrzebujesz już żadnej diety… 

Ale najpierw lekcja obserwacji. Nie zrobisz nic ze swoimi nawykami jeśli nie uda Ci się 

zbudować podstawowego nawyku, czyli uważnego obserwowania siebie i swojego 

otoczenia. Gdy będziesz jeść świąteczne dania z uważnością, to nie tylko zjesz mniej, 

ale też spędzisz przyjemnie czas. Zamiast siedzieć z nosem w talerzu wychylisz się 

i zobaczysz, ale tak naprawdę, swoich bliskich.  

Trening uważności to kolejny krok. Zrobimy to razem – bo przygotowałam dla Ciebie 

ćwiczenie. Wiedz jednak, że nie ma uważności bez Twojego zaangażowania. 

Czyli znowu jesteśmy w miejscu, w którym wymagam czegoś od Ciebie. Jak nie zrobisz 

– nie będziesz mieć korzyści. 

KROK 5 - PRAKTYKUJ ODMAWIANIE 
Odmawianie to wielka sztuka. Szczególnie przy świątecznym stole. Gdy wiesz, że Twoja 

80-letnia babcia na własnych nogach przyniosła od oddalonego wędliniarza sztuki 

mięsa którym Cię raczy, a ser w serniku sama wielokrotnie kręciła – nie w malakserze, 

ale w ręcznej maszynce – to jesteś ugotowana. A potem przejedzona. Musisz umieć 

sobie poradzić z taką trudnością – stąd lekcja odmawiania.  
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Na tym etapie już wiesz, że nie wszystko na raz, i że nie wszystko, co na świątecznym 

stole, Ci służy. I wiesz też, że te tradycyjne potrawy wynikają z własnych przyzwyczajeń 

Twoich bliskich – nie z troski o Ciebie. Już możesz więc się skutecznie chronić i nie tylko 

z łatwością odpowiadać „nie”, ale też reagować na prawdziwe potrzeby swoich bliskich. 

W tym miejscu dalej praktykujesz uważność, ale masz już własną listę strategii działania 

na różne okoliczności… W tym na ręcznej roboty świąteczny sernik. 

KROK 6 - TRENUJ PROSZENIE 
Żeby dobrze przygotować się na pokusy potrzebujesz wiedzieć, co Cię czeka. 

Odmawianie przy umiejętności proszenia to pikuś. Przypomnij sobie, kiedy kogoś 

ostatnio prosiłaś o pomoc. A w tej części nauczysz się, że dzięki proszeniu znikają Twoje 

największe pokusy. Cała sztuka to zrobić to tak umiejętnie, aby osoba, którą prosisz 

o pomoc zgodziła się Cię wspierać przez cały czas, gdy tego potrzebujesz.  

Proszenie ma też inny walor. Odkrywasz kto jest Twoim sprzymierzeńcem na drodze 

do celu. Wyniki na pewno Cię zaskoczą.  

KROK 7 - ZMNIEJSZ WYMAGANIA 
Promieniowanie sukcesem – tego życzą Ci Twoi najbliżsi. I zawsze Ci życzyli. W święta 

masz możliwość zaopiekować się nie tylko sobą, ale też innymi. Możesz odwzajemnić 

się za opiekę i za współpracę przez cały rok. I niezależnie od tego, na jakim etapie 

swojego odchudzania jesteś – nie musisz być perfekcyjna. Gdy zrobisz coś dla siebie 

będzie super, ale gdy zrobisz coś dla innych też będzie bomba. Ludzie w Twoim 

otoczeniu to dostrzegą i będą dawać Ci jeszcze więcej wsparcia. Dlatego zmniejsz 

wymagania. Twoje ciało sobie poradzi. Oczywiście, zmniejszaj wymagania pod ścisłą 

kontrolą – zamiast odmawiać sobie towarzystwa przy rodzinnym stole, lepiej pobiegaj 

i miej swobodę przy jedzeniu.  

KROK 8 - STOSUJ ODCHUDZAJĄCE TRIKI 
Odchudzające triki pomagają Ci poradzić sobie z wypaleniem siły woli albo 

zabezpieczają Cię w ogóle przed korzystaniem z jej zasobów. W rozdziale lista rzeczy, 

na które sama nigdy byś nie wpadła, a które możesz zastosować, żeby mieć święta 
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wolne od bólu brzucha i świątecznej ociężałości. No i pełne uznania dla Twojej 

determinacji. Gdy spojrzysz w lustro będziesz wiedzieć, kto jest zwycięzcą. 

KROK 9 - PIELĘGNUJ ZDROWE GRZECHY 
Bo przecież odchudzanie to nie tylko troska o to, jak wyglądasz, ale też o to jak się 

czujesz. A nawet jest gorzej – gdy źle się czujesz, nie masz siły ani pracować siłą woli 

ani czymkolwiek. Dlatego lepiej znaj swoje przyjemności i korzystaj z nich do woli. 

Twoja lista zdrowych przyjemności będzie rosła razem z Tobą, a tutaj dowiesz się, jakie 

przyjemności z łatwością możesz wykorzystać podczas świąt i świątecznej biesiady. 

Wszystkie wynikają z własnego doświadczenia i świetnie służą mi kolejny rok. 

KROK 10 - PRZEPISY 
W tej części znajdziesz kilka przepisów, które z łatwością zastosujesz, aby odchudzić 

swoje świąteczne menu.  
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KIM JEST MONIKA KURDEJ? 

Od samego początku Monika Kurdej realizuje swoje 

marzenia. Żeby osiągnąć dzisiejszy cel, jakim jest 

inspirowanie kobiet, które chcą dobrze wyglądać 

i dobrze się czuć do zmian, potrzebowała najpierw 

uporządkować swoje życie. W pierwszej kolejności 

zajęła się swoim ciałem. Z osoby niechętnie się 

ruszającej, która nawet nie wiedziała, jak zapisać się 

do klubu fitness zamieniła się w pełną energii, 

świadomą siebie kobietę, która wśród przyjaciół ma 

trenerów personalnych a niektórym z nich doradza 

także biznesowo.  

Monika Kurdej w swojej społeczności tworzy klimat 

akceptacji i empatii, bo wierzy, że każdy człowiek 

tego potrzebuje - a w szczególności kobiety, które 

zwykle pracują na dwóch etatach i z trudem łączą obowiązki domowe z zawodowymi. 

Nie wierzy w te cukierkowe historie kobiet, które roztkliwiają się nad swoim 

macierzyństwem i robią karierę w korporacji. Sama jest kobietą i wie, jak to wygląda.  

Udało jej się połączyć wiele dziedzin, by autentycznie wspierać te osoby, które tego 

potrzebują i ma apetyt na więcej. Chce dotrzeć do jak największej liczby kobiet i pomóc 

im chociaż uwolnić głowę od myślenia o jedzeniu. W jej przekonaniu jedzenie to 

fundament, ale typowej kobiecie nie może przysparzać dodatkowych obowiązków.  Na 

tym się skupia podczas swoich programów i cały czas generuje nowe pomysły, aby w 

lekkiej i przyjemnej formie podać wiedzę, która obrosła w mity i pełna jest błędów.  
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OPINIE PIERWSZYCH CZYTELNIKÓW 

Ten poradnik to strzał w dziesiątkę. Przeczytałam mnóstwo materiałów na temat 

odchudzania, ale nie spotkałam do tej pory materiału, który odnosiłby się do typowego 

problemu jakim jest objadanie się. Bo są święta. I to mi się podoba. 

Agnieszka z Krakowa 

Miałam przyjemność zapoznać się z poradnikiem jeszcze na etapie przygotowania i to, 

co było dla mnie najciekawsze, to strategie, które mogę po prostu sprawdzić. Materiał 

nie zmusza mnie do zmian, ani nie proponuje karkołomnych rozwiązań, ale naprawdę 

praktyczne sposoby, żeby dobrze się czuć i móc sobie spojrzeć w oczy, gdy to wszystko 

się skończy… gdzieś po Nowym Roku.  

Julia, Warszawa 
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Budując system wspierających działań na święta i nowy rok rozwiń w sobie zestaw 

umiejętności, aby osiągnąć swój wymarzony rezultat w odchudzaniu. To jest 

prawdziwe i możliwe. Możliwe w najbliższym roku i do utrzymania na zawsze. 

Weź po prostu wszystkie strategie i włącz je do swojego systemu codziennych działań. 

Zacznij uwalniać się od złych nawyków, naucz swoje otoczenie, że jesteś zdecydowania 

osiągnąć sukces, a gdy trzeba nawet im odmawiać. 

 

ZAMÓW JUŻ TERAZ! 

 

http://zasmakujwzyciu.pl/

