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W kalendarzu świat nietypowych nie brakuje okazji do świętowania. Jedną z nich jest obchodzony
właśnie dzisiaj (1 marca) Międzynarodowy Dzień Puszystych. Dlaczego więc nie obchodzić skoro jest ku
temu okazja ? Choć na chwilę przestańmy zadręczać się krągłościami.
Każdy z nas często patrzy na siebie krytycznie, zwłaszcza kobiety widzą w sobie rożne „usterki", ale może dzisiaj
warto sobie „odpuścić” ? Tym bardziej, że opinie na temat puszystych są często pozytywne, chociaż sami
zainteresowani na swój temat mają zdania podzielone.

- Odkąd pamiętam zawsze się odchudzałam, no bo i zawsze miałam z czego. Przerobiłam niemal wszystkie
diety. Doszło nawet do tego, że zdecydowałam się na operację zmniejszenia żołądka – mówi 32-letnia
mieszkanka Cieszyna – niestety po operacji wystąpiły komplikacje i wróciłam do swojej niechcianej wagi.
Dzisiaj wiem, że zrobiłam wszystko, żeby schudnąć, ale nie udało mi się, dlatego postanowiłam się już nie
katować i zamiast rozpaczać po prostu zaczęłam cieszyć się z tego co mam. Zresztą moja nadwaga ma
również swoje plusy -1 marca obchodzę swoje święto. Jak na grubasów przystało spędzę je wraz z
koleżankami (też zaokrąglonymi) na pysznym jedzeniu. Na pewno odwiedzimy pizzerie i „zaliczymy” duży
deser w naszej ulubionej kawiarni. Co na to poradzimy, że po prostu kochamy jeść ?
Wiadomo nie od dziś, że puszyste kobiety mają duże poczucie humoru i zamiłowanie do zabawy. - Czasami jednak
bywa przykro - przyznaje mieszkanka Cieszyna – zwłaszcza, gdy idąc ulicą czuję na sobie wzrok innych lub
słyszę złośliwe komentarze typu „ja bym się tak nie utuczyła”, albo „czy ona nie widzi, jak wygląda?”
Wiele osób przyznaje jednak, że powierników i przyjaciół do zwierzeń szuka w osobach puszystych.

- Jak dla mnie kobieta musi mieć trochę widocznych kilogramów w odpowiednich miejscach – mówi pan
Tomasz, który na targowisku w Cieszynie prowadzi stoisko z sukienkami - poza tym każdy ma jakieś wady, jedne
są widoczne jak nadwagę inne nie na przykład głupota i chamstwo. Wolę więc tą pierwszą opcję.
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