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Jeśli cierpisz na nadwagę lub otyłość prawdopodobnie odczuwasz 
negatywne emocje, takie jak lęk, rozpacz i bezradność. 

Nie rozumiesz, co się z Tobą dzieje. 
Być może po raz kolejny szukasz odpowiedzi na pytanie: Co ja mam 

robić?  Choć jest to niezwykle trudne - spróbuj się uspokoić. 
To naprawdę w niczym nie pomoże. 

Postaraj się zatrzymać na chwilę i odetchnąć. 
Jesteś na dobrej drodze. 

Rozwiązania istnieją!

(Kasia)
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Jeśli cierpisz na nadwagę lub otyłość, potrzebujesz poznać 
podstawowe zagadnienia związane z pomocą i wsparciem. 
Mamy nadzieję, że choć w jakimś stopniu ułatwią Ci one 
działanie. Nie musisz rozumieć i zgadzać się ze wszystkim, ale 
świadomość pewnych spraw może zaowocować odrobiną 
wewnętrznego spokoju.

Pamiętaj: jesteś bardzo potrzebna i bardzo potrzebny!
Zasługujesz na szczęście!

Nie jesteś sama. Nie jesteś sam.
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Zaakceptowanie sytuacji nie oznacza pogodzenia się z nią i braku chęci do 
zmiany. Przyjmij jednak, że niestety fakty są jakie są. Nie cofniesz czasu, nie 
zmienisz tego w jednej chwili. Twój bunt wobec takiego stanu rzeczy w 
niczym nie pomoże. To rzeczywistość. Nie łudź się, że obudzisz się jutro i to 
po prostu zniknie. Nie walcz ze sobą, ale zachowaj czujność. Pamiętaj że 
istnieją metody, które mogą doprowadzić Cię do stanu zdrowia.
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ZATRZYMAJ SIĘ NA CHWILĘ 

Być może po raz kolejny szukasz odpowiedzi na pytanie "Co ja mam robić?". Niestety musisz uświadomić sobie, że nie 
ma złotego środka. Każdy człowiek jest inny i każda sytuacja jest odmienna. Nie istnieje jeden schemat powrotu do 
zdrowia oraz wyłączna recepta na pomoc. Czasem będziesz zmuszona i zmuszony podjąć ryzyko lub zastosować 
metodę prób i błędów. Nie oczekuj także, że znajdziesz, bądź otrzymasz listę konkretnych rad, po wypełnieniu 
których wszystko będzie dobrze. Jest to niemożliwe. Bez wątpienia, możliwy jest jednak Twój powrót do zdrowia. 
Postaraj się więc zatrzymać na chwilę i odetchnąć. Rozwiązania istnieją! Otyłość to choroba i poważne zagrożenie dla 
Twojego życia i zdrowia. Jeśli zdecydowałeś się na zmianę, to świetnie!  Samo myślenie o zmianie jest dobrym 
początkiem pod działanie do zmiany! 

SPOKOJNY, GŁĘBOKI WDECH - NA DOBRY POCZĄTEK
Zmiany pociągają za sobą wiele myśli, planów, ambicji. Widzimy swój cel, chcemy schudnąć, zmienić swoje życie, 
zacząć od nowa, poczuć się lepiej. Świetnie, zmiany są potrzebne w naszym życiu i są jego nieustanną częścią, ale 
spokojnie. Na początek głęboki wdech i wydech, uspokój emocje i myśli.

CHCĘ, A BOJĘ SIĘ
Prośba, byś postarała się i postarał zachować spokój nie oznacza oczywiście tego, że nie masz prawa się bać. Masz 
prawo do wszystkich uczuć, które nosisz w sercu. Strach jest naturalną reakcją na rzeczywistość, z którą sobie nie 
radzimy. Prawdopodobnie boisz się swoich myśli, swoich zachowań, boisz się tego, co będzie dalej. Boimy się tego, 
czego nie znamy.  Pojawia się szereg wątpliwości. „Czy dam radę? „” Czy wytrzymam?” „Tyle razy próbowałam i nic”. 
Nie to nie dla mnie”. To całkowicie normalne. Każdy miewa chwile zwątpienia. Najważniejsze to mierzyć cele na 
zamiary i konsekwentnie je realizować.

TO NIE TWOJA WINA

Obecna sytuacja nie jest Twoją winą. Nie jest też winą Twoich bliskich. Postaraj się nie mieć żalu wobec błędów, które 
być może popełnili - nie unikniemy ich. Wzajemne oskarżanie się do niczego nie doprowadzi.

ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ

To nic złego, że czasem zdarzy Ci się upaść. Nie ważne ile razy upadniesz, 
ważne ile razy się podniesiesz. Razem damy radę! Musisz jednak 
pamiętać, że nie możesz traktować  pozwolenia na porażki jako wymówki.

POZWÓL SOBIE NA POTKNIĘCIA



DAJ CZAS NA ZBUDOWANIE ZAUFANIA
U osób z zaburzeniami odżywiania często występują trudności z poczuciem zaufania. Być może nie masz zaufania 
zarówno do siebie jak i do innych. Nie ufasz swojemu ciału, swoim emocjom, swojej intuicji, czy zdolności radzenia 
sobie w życiu. Nie ufasz światu zewnętrznemu i umiejętności funkcjonowania w nim. Spróbuj jednak zbudować 
z kimś relację opartą na zaufaniu. Daj sobie czas. Postaraj się być cierpliwa, cierpliwy i nie wymagaj zbyt wiele na raz. 
Pamiętaj, że szczerość jest najważniejsza - zarówno w stosunku do terapeuty, jak i wobec bliskich. oraz samego siebie.

TO ZA TRUDNE
Stare przysłowie mówi, nie od razu Rzym zbudowano. Jeśli  przyjdzie chwila zwątpienia. Przystań na chwilę, złap 
oddech i daj sobie czas na odpoczynek.  Za chwilę spróbujesz znowu i pamiętaj tym razem się uda! A jeśli nie to 
spróbujesz jeszcze raz. To nic złego robić sobie chwilę przerwy. Bądź dla siebie wyrozumiały.

DIETY CUD NIE ISTNIEJĄ
Podejmując chęć zmiany, musisz liczyć się z tym, że nie ma diety cud. Proces powrotu do zdrowia to czas 
indywidualny dla każdej osoby. Czasem efekty widoczne są po wielu dniach, tygodniach a nawet miesiącach. W 
procesie powrotu do zdrowia może pojawić się mały spadek formy. Ale to całkowicie normalne, każdy miewa 
wątpliwości.Zmianie ulegnie także twoja dieta. Zostanie ona urozmaicona o wiele produktów odżywczych oraz 
zbilansowanych tak, aby zapewnić Ci szereg składników odżywczych odpowiednio dobranych do rodzaju Twojej 
aktywności fizycznej, wydajności organizmu itp.

ZMIANY MOGĄ BUDZIĆ LĘK
Prawdopodobnie boisz się zmian, które mogą nastąpić. To naturalne. Nieprawidłowe zachowania pomagają Ci radzić 
sobie w stresie, czy w momentach załamania psychicznego. Teraz natomiast masz to odrzucić. Wywiera się na Tobie 
presję, byś zrezygnowała, zrezygnował z robienia tego, co, jakkolwiek dziwnie wyglądałoby na zewnątrz, daje Ci 
jednak pewne poczucie bezpieczeństwa. Zmiany muszą nastąpić. Pamiętaj jednak, że z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem, będą to zmiany na lepsze.

SAMEJ, SAMEMU SOBIE NIE PORADZISZ
Nie wyleczysz się sama, sam. Zaburzenia odżywiania to poważna choroba o podłożu psychicznym i muszą 
zaopiekować się Tobą specjaliści. Powrót do zdrowia nie nastąpi jednak bez Twojej chęci podjęcia leczenia. "Terapia 
na siłę" - nie ma sensu. To Ty musisz wziąć za siebie odpowiedzialność, podjąć decyzję i być konsekwentna, 
konsekwentny, co jest niesamowicie trudne, ale nie niemożliwe. Opieka specjalistyczna nie zmienia jednak faktu, 
że Twoja rola w powrocie do zdrowia jest bardzo duża, a leczenie wymaga współpracy i zaufania. Czasem uda Ci się 
samodzielnie zapanować nad zewnętrznymi objawami choroby, pamiętaj jednak, że prawdziwe jej przyczyny tkwią 
w Twoim wnętrzu i to nimi należy się zająć.

44

NAGRADZAJ SIĘ
W czasie powrotu do zdrowia, wyznaczaj sobie cele. Za każdy osiągnięty cel nagradzaj siebie i ciesz się z sukcesów! 
Nawet tych najmniejszych i z pozoru mało ważnych. Każdy mały krok jest ważny, jeśli tylko może przybliżyć Cię do 
upragnionego powrotu do zdrowia.  
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Pamiętaj, że Twoim problemem zajmują się specjaliści. Twoi bliscy nimi nie są. Mogą Cię niesamowicie wesprzeć, 
motywować, kochać, ale na tym kończy się ich rola. Nie miej im tego za złe. Zaakceptuj ten fakt i pogódź się z tym, że 
istnieje granica problemów, której ich pomoc nie pokona. Nie oczekuj, że będą się z Tobą obchodzić jak z jajkiem. 
Twoi bliscy mają także swoje życie, muszą mieć czas dla siebie. Miej świadomość, że oni również się boją. Nie 
rozumieją, tak jak Ty, co się dzieje. Czują się zagubieni i bezradni. Często nie zdają sobie sprawy, jakie sytuacje i 
dlaczego sprawiają Ci trudność. Postaraj się czasem po prostu z nimi porozmawiać o swoich obawach, wytłumaczyć, 
czego się boisz. Bez szczerości w tej relacji będzie trudno zarówno Tobie jak i im. Nie zapominaj także, że wciąż jesteś 
dzieckiem, przyjaciółką, bratem, czy żoną. Twoja rola się nie zmieniła, dlatego musisz znaleźć w sobie siły na jej 
wypełnianie.

KOCHAJ, CHOĆ NIE BĘDZIE TO ŁATWE
Bardzo często zdarza się, że osoby cierpiące na zaburzenia odżywiania nie czują się do końca kochane i często 
doskwiera im samotność. Pomimo posiadania dobrej rodziny, czy wspaniałych przyjaciół, możesz czuć czasem 
wyobcowanie. Być może masz także problemy z okazywaniem swoich uczuć wobec bliskich. Pamiętaj, że Twoja 
miłość do bliskich nie zmieniła się. Może być jednak przytłumiona przez negatywne emocje związane z chorobą. 
Pielęgnuj swoje związki. Poczucie samotności prawdopodobnie będzie Ci towarzyszyć, gdyż tylko Ty do końca wiesz, 
jak naprawdę się czujesz, o czym myślisz i czego się boisz.

KONIEC Z CIĄGŁYM ROZCZULANIEM
Doskonale zdajemy sobie sprawę, że choroba sprawia Ci niesamowity ból, że cierpisz, a każdy Twój dzień to 
nieustająca walka i czasem czujesz się wręcz jak sparaliżowana, czy sparaliżowany. Postaraj się jednak nie rozczulać 
nad sobą. To w niczym nie pomoże, a tylko powoduje zintensyfikowanie negatywnych uczuć.

TO NIE DZIAŁA
Może się zdarzyć, że podejmujesz próby leczenia i wydają Ci się one nieskuteczne. Czasem skarżysz się "Niech mnie 
ktoś wreszcie wyleczy". Być może zbyt wiele oczekujesz od specjalisty, który przecież nie może brać 
odpowiedzialności za całe Twoje życie. Pamiętaj, że psychoterapia to trudna, bolesna próba zmierzenia się ze 
swoimi słabościami, wspomnieniami i samym sobą.

To, że nie radzisz sobie z zaistniałą sytuacją lub chciałabyś czy chciałbyś podzielić się z kimś tym, co przeżywasz, nie 
jest powodem do wstydu. Nie bój się prosić o pomoc i pamiętaj, że każdy problem jest wart pomocy. Przyznanie się 
do problemów z odżywianiem nie jest łatwe. Postaraj się jednak pokonać uczucie wstydu. Być może masz za sobą 
próby zwrócenia się do kogoś o pomoc zakończone niepowodzeniem. Być może zawiodła, zawiodłeś się na kimś 
bliskim. Spróbuj zapanować nad lękiem przed odrzuceniem. Nie poradzisz sobie bez wsparcia z zewnątrz. Czasem 
otrzymujesz także pomoc nieadekwatną do swoich potrzeb. Nie możesz jednak oczekiwać, że ktoś nagle rzuci cały 
swój świat i poświęci się tylko Tobie. Doceniaj formy pomocy, które oferują Ci inni i korzystaj z nich. Wiele osób zmaga 
się z podobnymi trudnościami. Wiele osób znajduje się w takiej samej sytuacji. Często ich wsparcie i robienie czegoś 
razem, czy nawet sama rozmowa jest dużą pomocą. 

5

BĄDŹ WYROZUMIAŁY DLA TWOICH BLISKICH

TO NIE DZIAŁA

NIE BÓJ SIĘ PROSIĆ O POMOC, NIE JESTEŚ SAM



KILKA
PODSTAWOWYCH

INFORMACJI
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Jeśli  wielokrotnie rozpoczynałeś swoją przygodę 
z odchudzaniem i nie przynosiła ona oczekiwanych rezultatów 
- zgłoś się do specjalisty, który pomoże ustalić przyczynę Twoich 
niepowodzeń.

Pamiętaj: decyzja o podjęciu leczenia zależy o CIEBIE. 
To TY musisz chcieć powrotu do zdrowia.
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O  przyroście  masy  ciała  możemy  mówić  wówczas,  gdy  przez  dłuższy  czas  ilość energii  pozyskiwanej  jest  
większa  aniżeli  ilość  energii  wydatkowanej. Nadmiar  energii magazynowany jest ciele w postaci tkanki 
tłuszczowej. Masa ciała zwiększa się, jeżeli pokarmy i napoje  dostarczają  więcej  energii  aniżeli  zużywa  się  jej  
w  procesach  przemiany  materii  i podczas ruchu (oraz wzrostu u dzieci). Jeżeli ilość dostarczanej energii jest za mała 
w stosunku do potrzeb, organizm pozyskuje ją, spalając zmagazynowany tłuszcz, i tracimy na wadze. 

KILKA SŁÓW O NADWADZE I OTYŁOŚCI

Odżywianie pełni bardzo kluczową rolę w fizjologicznej regulacji uczucia głodu i sytości oraz przyczynia się do 
zaspokojenia potrzeb emocjonalnych człowieka. Wzrost osób cierpiących na nadwagę i otyłość obserwowany  
w  dzisiejszych  czasach  jest  m.in. odpowiedzią  na  codzienny  stres  i nowoczesny model piękna promowany przez 
mass media, w którym wymagana jest idealnie szczupła sylwetka. Osiągnięcie narzuconych z zewnątrz wymogów jest 
niezwykle trudne przy obecnie nieograniczonym dostępie do żywności w krajach rozwiniętych. Ten dysonans może 
prowadzić do takich problemów zdrowotnych, jak nadwaga, otyłość, anoreksja, bulimia i kompulsywne objadanie 
się. W każdym z tych zaburzeń - jedzenie staje się głównym źródłem zainteresowania jednostki. Zbyt duży lub zbyt 
mały pobór pokarmu może mieć ogromny wpływ nie tylko na procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie, ale 
również na ludzkie zdrowie psychiczne.  

PODSTAWY

Istnieje wiele metod służących do diagnozy otyłości. Jednak najprostszym, a zarazem najczęściej stosowanym  
sposobem  diagnozy  i  określania  stopnia  zaawansowania  nadwagi i otyłości  jest  stosunek masy  ciała  do  
wzrostu (masa/wzrost ).  Służy  do  tego  wskaźnik  masy  ciała  (BMI,  body  mass  index),  który interpretuje się w 
następujący sposób: 

DIAGNOZA NADWAGI I OTYŁOŚCI
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LECZENIE
KROK 

PO KROKU
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Jeśli Twoje myśli i zachowani koncentrują się coraz częściej na 
jedzeniu i zaczynają kierować Twoim życiem, powinnaś 
i powinieneś zgłosić się do specjalisty.  Jeśli bezskutecznie 
próbujesz na własną rękę radzić sobie z nadwagą i otyłością - 
warto pozwolić sobie na przyjęcie pomocy.

Pamiętaj: im szybciej rozpoczniesz leczenie, tym większa 
szansa na powrót do zdrowia. 

Nie czekaj. Zgłoś się do specjalisty.
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Prawdopodobnie obawiasz się pierwszej wizyty u specjalisty, jego reakcji na Twoje słowa. Być może boisz się 
wyśmiania, zlekceważenia sytuacji, albo obawiasz się, czy lekarz nie wystosuje jakiegoś przykrego komentarza lub 

Jeśli odczuwasz taką potrzebę, poproś bliską Ci osobę, by potowarzyszyła 
Ci w tym podstawowym kroku w kierunku Twojego zdrowia. Może wejść 
z Tobą do gabinetu lekarza pierwszego kontaktu, albo zaczekać na Ciebie na 
korytarzu. Masz prawo korzystać ze wsparcia.

Pierwszym krokiem, który należy podjąć w dążeniu do zdrowia w sytuacji występowania otyłości jest przyjęcie 
i uświadomienie sobie, że:
    to choroba,
    to się leczy,
    to nie wstyd.

KROK 1: NASTAWIENIE

KROK 2: WYBÓR LECZENIA

Nie istnieje jeden schemat przebiegu leczenia, a przegląd programów ukazuje ich duże zróżnicowanie. Dobór 
metody, formy i trybu leczenia zależny jest od bardzo wielu czynników m.in.. stanu somatycznego i psychicznego 
osoby chorej, przebiegu choroby, wieku pacjenta jak i preferencji oraz doświadczeń danego ośrodka, czy oddziału 
leczenia.  Należy zaznaczyć, że poszczególne tryby leczenia mają swoje zalety i ograniczenia. Podkreśla się również, że 
efektywność powrotu do zdrowia zwiększa zastosowanie kompleksowego programu leczenia prowadzonego przez 
interdyscyplinarny zespół specjalistów.

Istnieje wiele różnych dziedzin nauki, których przedstawiciele mogą Ci pomóc. Każda z tych profesji ma odmienne 
sposoby oddziaływania. To, do którego specjalisty zgłosisz się o pomoc powinno zależeć zarówno od Twoich 
preferencji, jak i od tego na jaki rodzaj otyłości cierpisz. Jednym łatwiej osiągnąć cel poprzez intensywne ćwiczenia 
fizyczne, a innym poprzez zmianę nawyków żywieniowych. Poniżej wymienimy kilku specjalistów, którzy pomogą Ci 
powrócić do zdrowia. Pamiętaj tylko, że najlepsze rezultaty osiągniesz łącząc różne metody oddziaływania na 
Twoje ciało i Twoją psychikę oraz dostosowując sposób leczenia do przyczyny Twojej otyłości.

 zbagatelizuje problem.  Spróbuj wyzbyć się tych lęków. Oczywiście możesz 
trafić na osobę niekompetentną, ale takie założenia do niczego nie 
doprowadzą. Nie wstydź się i bądź szczera, szczery. Tylko w taki sposób 
dasz szansę na prawidłowe leczenie. Pozwól sobie pomóc.



10

KROK 3: SPECJALIŚCI, KTÓRZY MOGĄ CI POMÓC

Lekarz medycyny -  Najłatwiej udać się do lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (na ogół jest to lekarz 
rodzinny lub internista), który najprawdopodobniej skieruje Cię na podstawowe badania krwi i/lub moczu. Jest to 
niezwykle ważne, ponieważ Twoja nadwaga może wynikać z czynników genetycznych lub hormonalnych – może się 
okazać, że cierpisz np. na niedoczynność tarczycy lub inne schorzenia organiczne, których wyleczenie przywróci 
prawidłową masę ciała. Ponadto lekarz zbada, czy nie posiadasz schorzeń, które stanowią przeszkodę w stosowaniu 
określonych diet lub treningu fizycznego.

Dietetyk - Jego zadaniem jest rozpisanie diety, czyli sposobu odżywiania się. W praktyce polega na policzeniu 
zapotrzebowania energetycznego, które jest zależne od Twojego wieku, płci, masy ciała oraz trybu życia, wyborze 
produktów, które lubisz i które możesz spożywać oraz wyeliminowanie lub przynajmniej ograniczenie tych, których 
spożywać nie powinieneś. Rezultatem wizyty (lub kilku wizyt) u dietetyka powinna być spisana na papierze lista 
posiłków na każdy dzień, z wyszczególnionymi nazwami składników tych posiłków oraz ich wielkością. Dobra dieta 
zawiera również godziny poszczególnych posiłków. Pamiętaj, że żadna, nawet najlepsza dieta nie zadziała, jeżeli nie 
będziesz jej konsekwentnie przestrzegać.

Psychodietetyk - Psychodietetyka to przede wszystkim dziedzina łącząca dietetykę ze sferą psychologiczną. Dzięki 
zastosowaniu holistycznego podejścia do problemu zachowań zdrowotnych możliwe jest wprowadzenie trwałej 
zmiany służącej polepszeniu jakości życia. Specjalista psychodietetyki zwraca szczególną uwagę na: wewnętrzne 
bariery uniemożliwiające osiągnięcie satysfakcjonującej masy ciała, motywację, wypracowanie zdrowego planu 
działania, zmianę nieracjonalnych przekonań oraz na wzmacnianie poczucia własnej skuteczności dzięki, której 
możliwe jest osiągnięcie wymarzonego celu – uzyskanie odpowiedniej wagi.

Coach - By stać się najlepszą wersją samego siebie wielu ludzi decyduje się skorzystać z pomocy coacha, który 
pomaga im zrozumieć i odkryć, że mają wszystko, czego w tym momencie potrzebują, że posiadają wszystkie 
niezbędne zasoby, że potrafią podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Coach inspiruje i kroczy obok - pomaga stawiać 
czoła wyzwaniom, pokazuje efektywne strategie oraz podaje pomocną dłoń. Wybierasz pracę z coachem, gdy chcesz: 
uzyskać lepszy kontakt z samym sobą, zrozumieć siebie i dokonać pozytywnych zmian w życiu; odnaleźć głębokie 
wartości i potrzeby stojące za starymi schematami działania i wykorzystać je do zbudowania zdrowej relacji ze sobą, 
zdrowego stylu życia; budować jasną wizje i cele oraz łączyć to ze skutecznym działaniem; zauważyć i wykorzystać 
cały swój potencjał; uzyskać harmonię w swoim życiu; wzbudzać w sobie pozytywne energie i utrzymywać stan 
motywacji; poznawać siebie i być sobą; wprowadzać konkretne strategie w życie; pozbyć się niekorzystnych 
przekonań, blokad, wyuczonych schematów zachowań; zabezpieczyć się przed przed okresami przestoju lub spadku 
formy życiowej; być dla siebie przyjacielem, a nie wrogiem.

Trener - Aktywność fizyczna jest niezwykle ważna w spalaniu tkanki tłuszczowej. Rodzaj zalecanej aktywności 
fizycznej jest zależny od celów, które chcesz osiągnąć. Trener rozpisze Ci program treningowy, który precyzuje jakie 
ćwiczenia masz wykonywać, w jakie dni tygodnia, ile powtórzeń, przez jaki okres czasu itd. 



KROK 4: POMOC PSYCHOLOGICZNA

Psycholog, psychoterapeuta oraz psychiatra -  Każdy  pacjent  posiada  odrębną,  indywidualną  historię  swoich  
dolegliwości  —  ich  przyczyn,  przebiegu  i  leczenia.  Jednak,  podobnie  jak  w  przypadku  innych  chorób,  również  
w  otyłości  można  formułować  pewne  prawidłowości  dotyczące  rozwoju  i  utrzymywania  się  objawów  oraz 
wytyczne zwiększające efektywność leczenia. Treść oddziaływań psychologicznych z osobą otyłą  jest  uzależniona  
m.in.  od  rodzaju  i  nasilenia  motywacji  do  redukcji  masy  ciała,  etapu leczenia,  aktualnego  funkcjonowania  
psychospołecznego  oraz  zgłaszanych  potrzeb.  Zakres poruszanych zagadnień nie ogranicza się jedynie do tematu 
otyłości i odchudzania, ale dotyczy szeroko  rozumianej  jakości  życia.  Oddziaływania  psychologiczne  mogą  
przyczynić  się  do wzrostu  wiedzy  pacjenta  w  zakresie:  poznania  samego  siebie  (swoich  potrzeb,  celów), 
psychologicznych mechanizmów biorących udział w utrzymywaniu się otyłości (kształtowania nowych  przekonań  
na  swój  temat,  redukcji  napięcia  i  stresu)  czy  wyznaczników  efektywnej redukcji masy ciała (podtrzymywanie 
motywacji wewnętrznej, odpowiednie stawianie celów i granic, nowe nawyki żywieniowe). 
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Problem z nadwagą to nie tylko problem ciała. To również, a nawet przede wszystkim problem psychiki. Istnieje wiele 
różnych mechanizmów i zjawisk psychologicznych, które mogą sprzyjać nadwadze i otyłości oraz utrudniać lub nawet 
uniemożliwiać skuteczne odchudzanie. Jeżeli mimo chęci i wysiłków nie udaje Ci się schudnąć – czy to poprzez 
niemożność konsekwentnego utrzymywania diety, czy poprzez niesystematyczność w treningach, to konieczna może 
być wizyta u psychologa, psychiatry lub psychoterapeuty. Psycholog lub psychoterapeuta pomogą Ci lepiej radzić 
sobie z emocjami, które ciągną Cię w kierunku niezdrowego jedzenia. Niewykluczone, że Twoja niemożność w 
uprawianiu sportu jest częścią większego problemu z Twoją psychiką – np. depresji. W takim przypadku psychiatra 
zaproponuje leczenie, które pomoże Ci uporać się z negatywnymi emocjami i pomóc zwiększeniu Twojej aktywności 
fizycznej. 
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MOI
BLISCY

SĄ OBOK 

04

Niezależnie od tego, jak długo cierpisz z powodu nadwagi czy 
otyłości -  nie jest wskazane by być samej i samemu z tymi 
myślami i emocjami. Nad zmianami można pracować razem, ze 
wszystkimi. 

Pamiętaj: zasługujesz na wsparcie innych osób!
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Spróbuj podzielić się tym, co się z Tobą dzieje z bliskimi. Przede wszystkim 
potrzebujesz i zasługujesz na wsparcie ważnych dla Ciebie osób. Poza tym 
Twoja rodzina, czy przyjaciele mają prawo wiedzieć o Twojej chęci powrotu 
do zdrowia. Prawdopodobnie martwią się o Ciebie i chcą pomóć

ZASŁUGUJESZ NA WSPARCIE

Zapewne odczuwasz wstyd przed konfrontacją z bliskimi i obawiasz się ich 
reakcji. To zrozumiałe. Spróbuj jednak pokonać swój wewnętrzny opór.

POKONAJ SWÓJ WEWNĘTRZNY OPÓR

Zastanów się z kim chciałbyś podzielić się swoimi problemami. Jeśli nie 
chcesz, nie musisz mówić tego wszystkim. Wybierz osobę lub osoby, które 
darzysz największym zaufaniem i poproś je o pomoc lub chociaż poinformuj 
o sytuacji.To ważne, byś wybrała i wybrał możliwie dogodny czas na tą 
rozmowę. Postaraj się, by odbyła się ona w jakimś spokojnym miejscu, 
w którym będziecie mogli szczerze okazać swoje emocje. Możesz zaplanować, 
co chciałabyś i chciałbyś powiedzieć.

WYBIERZ OSOBĘ LUB OSOBY, KTÓRYM UFASZ

Często choroba dotyka także wszystkich członków rodziny. Jest dla nich tak 
samo trudna jak i dla osoby chorującej. Ich wsparcie jest bardzo istotne 
w czasie leczenia i całego powrotu do zdrowia.  Choć czasem może się 
wydawać, że jest inaczej. Nasi bliscy, często chcieli by nam pomóc, ale 
niestety nie wiedzą jak. Bądź dla nich wyrozumiały. Często dają nam 
wsparcie na sposób, który potrafią.  Próbuj z nimi rozmawiać, o tym co 
czujesz, czego potrzebujesz. Zawsze możesz zwrócić się do np. specjalisty, 
który pomoże Ci rozmawiać z bliskimi. 
Jeśli mieszkasz z innymi osobami. Zmiana nawyków, przyzwyczajeń oraz 
nastawienia jest bardzo ważna. Często trudno jest przejść na zdrowy tryb 
życia, kiedy wokół tyle zapachów, bliscy jedzą ulubione potrawy.  W powrocie 
do zdrowia, często należy przeorganizować całe rodzinne życie. Ale spokojnie! 
Wszystko będzie dopasowane do Twojej sytuacji rodzinnej, Twojego stylu 
życia. 

ZAANGAŻOWANIE
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MYŚLI
EMOCJE

ZACHOWANIA

05

To co myślisz, czujesz oraz to jakie zachowania i decyzje 
podejmujesz, wpływa na siebie wzajemnie. Większość 
negatywnych emocji pojawia się na wskutek złego myślenia 
o sobie samym. Z pomocą specjalistów możesz jednak 
to zmienić!

Pamiętaj: każda emocja jest dla Ciebie informacją odnośnie 
tego, co dzieje się w Tobie. Nauczysz się reakcji 

alternatywnych do ucieczki, zagłuszania czy ataku.
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Być może podejmowałeś/-aś próby odchudzania, które okazały się nieskuteczne. Być może także 
myślałeś/-aś wtedy, że jesteś bezsilny/-a i nie masz wpływu na sytuację, w której się znalazłeś/-aś. Jeśli 
spróbujesz nazwać emocje które Ci wtedy towarzyszyły, i być może towarzyszą nadal, to z dużym 
prawdopodobieństwem mogą być to poczucie winy i krzywdy, rozżalenie, rozczarowanie, lęk, złość, 
irytacja, strach oraz wstyd. Ponadto, może się zdarzyć również, że pojawi się silny smutek, znużenie 
i zmęczenie, które będą odbierały Ci chęć do poradzenia sobie z sytuacją, w której się znalazłeś/-aś.

Pojawienie się owych emocji, w sytuacji braku efektywności prób odchudzania oraz niezadowolenia z wagi 
jaką posiadasz, wydaje się być zupełnie normalne. Owym emocjom może towarzyszyć także, pewien 
charakterystyczny sposób myślenia o sobie. Przede wszystkim możesz myśleć o sobie jako kimś bezsilnym 
i nieradzącym sobie z problemami, kimś małowartościowym i łatwo poddającym się w życiu. Twoje 
przekonania na własny temat mogą wzmacniać informacje jakie otrzymujesz od otoczenia na temat 
własnego zachowania i wyglądu oraz brak zrozumienia i wsparcia ze strony najbliższych Ci osób. Być może 
także towarzyszy Ci silne poczucie niezadowolenia z tego jak wyglądasz, które pojawia się na skutek 
negatywnych opinii ze strony inny ludzi, porównywania się z innymi oraz braku efektywności działań 
odchudzających.

Poczucie bezsilności i duże wymagania jakie stawia Ci otoczenie, prowadzić mogą do pojawienia się silnego 
stresu, z którym także nie będziesz mogł/-a sobie poradzić. Być może właśnie wtedy sięgasz po jedzenie, 
które łagodzi negatywne emocje i uśmierzy stres. Jednak na wskutek objadania się wzmacnia się Twoje 
poczucie wstydu i bezsilności, smutek i poczucie winy.

Jak widzisz zatem to co myślisz, czujesz i to jakie zachowania i decyzje 
podejmujesz, wpływa na siebie wzajemnie. Większość negatywnych emocji 
pojawia się na wskutek złego myślenia o sobie samym. Z pomocą specjalistów 
możesz jednak to zmienić! Wsparcie ze strony psychoterapeuty pomoże Ci 
zacząć myśleć o sobie pozytywnie i zmienić negatywne emocje i zachowania, 
które się pojawiają. Współpraca z dietetykiem zaowocuje dopasowaniem 
odpowiedniej diety do Twojego organizmu i sposobu funkcjonowania. 
Regularna aktywność fizyczna pomoże zredukować stres i wzmocni efekty 
diety.
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GDY
POSIŁEK JEST 
WYZWANIEM

06

„Nikt nie może tracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy 
przychodzą chwile, gdy zdaje się, że świat i inni są silniejsi. 
Sekret tkwi w tym, by się nie poddać.”

Pamiętaj: powrót do racjonalnego odżywiania 
jest drogą trudną, ale możliwą do przebycia!
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Być może jest w Tobie wiele obaw dotyczących wprowadzenia nowych zasad żywieniowych i cały czas czekasz do 
„kolejnego poniedziałku”, na wizytę u specjalisty... Wiedz, że zmiana zaczyna się teraz! Poniżej znajdują się 
przykładowe wskazówki dietetyczne, które możesz wprowadzić w życie - OD DZIŚ.

ZDROWE ZAMIENNIKI TRADYCYJNYCH POTRAW I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

Białe pieczywo dobrze jest zamienić na ciemne.

Biały makaron warto zastąpić brązowym, przygotowanym metodą al dente.

Do kawy, zamiast śmietanki, powinno się dodawać mleka (najlepiej 1,5-2%).

Mięso powinno być pieczone, gotowane lub smażone na patelni 
beztłuszczowej. Powinno się unikać tradycyjnego smażenia i dodawania 
bułki tartej.

Powinno się unikać dodawania bułki tartej do warzyw takich jak brokuły czy 
fasola. Brokuły można polać sosem czosnkowym na bazie jogurtu 
naturalnego. Fasolkę zaś można polać odrobinką oliwy z oliwek z czosnkiem.

Słodycze powinno się zamienić na zdrowsze odpowiedniki, tj. owoce 
suszone, orzechy, owoce surowe (zawsze jednak należy kontrolować ilość!!!).

Słodkie napoje i napoje gazowane dobrze jest zastąpić wodą 
z cytryną/limonką i/lub listkami mięty.
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