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5Dlaczego właśnie ta książka? 

Książka jest dedykowana ludziom, którzy byli dosta-
tecznie odważni, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. 
Przezwyciężyli zaburzenia odżywiania i  dali przez to na-
dzieję tym, którzy wciąż walczą o powrót do zdrowia.

Dlaczego właśnie ta książka?
Zastanawiałeś się kiedyś, czy u ciebie lub u bliskiej ci 

osoby mogły wystąpić zaburzenia odżywiania?
Czy ludzie martwią się, że: 
l marniejesz;
l jesz zbyt mało lub zbyt dużo?

Gdyby chodziło tylko o to!
Zaburzenia odżywania wpływają jednak nie tylko na 

to, co jesz. Mogą też mieć ogromny wpływ na twoje życie 
społeczne i zdrowie. 

Ta książka wyjaśnia:
l czym są zaburzenia odżywiania;
l jak przebiegają i w jaki sposób oddziałują na twoje 

ciało;
l co zrobić, jeśli chcesz się ich pozbyć;
l jak odzyskać zdrowy stosunek do jedzenia. 

Jedzenie może być zarówno źródłem przyjemności, jak 
i bólu. Lektura tej książki pozwoli ci wykonać pierwsze 
kroki ku temu, aby być bardziej zdrowym i szczęśliwym. 
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Wstęp

Jedzenie jest niezbędnym elementem naszego życia. 
To czynność, którą wykonujemy regularnie, aby dostar-
czyć organizmowi potrzebnego mu pożywienia. Jednak 
to, co wydaje nam się instynktowne i  bezproblemowe, 
wcale takie nie jest. Zaburzenia odżywiania są coraz po-
wszechniejsze – a każdy nowy przypadek oznacza kolejną 
osobę, dla której jedzenie stało się polem walki, na któ-
rym musi zmagać się z własnymi emocjami i życiem. Do-
prowadza to do sytuacji, kiedy określona osoba nie jest już 
w stanie trzeźwo myśleć. Wielu cierpiących próbuje prze-
jąć kontrolę nad swoimi zaburzeniami, jednak kończą na 
stwierdzeniu, że nie są w stanie tego osiągnąć. Ratunkiem 
dla nich może być rodzina, przyjaciele oraz inni ludzie, 
którzy opiekują się nimi. Jednak problemy związane z od-
żywianiem dotyczą nie tylko samych poszkodowanych, 
lecz także wszystkich osób z ich otoczenia. 

Na początku warto wyjaśnić trzy rzeczy:
Po pierwsze, ta książka jest przewodnikiem w pierw-

szych krokach zmagań z zaburzeniami odżywiania – wpro-
wadzeniem do tej dość skomplikowanej dziedziny życia. 
Mamy nadzieję, że jej treść pozwoli Tobie bądź osobom, 
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o które się martwisz, zrozumieć swoją sytuację i rozpocząć 
pozytywne zmiany. 

Warto pamiętać, że zaburzenia odżywiania to trudny 
i zawiły problem. Istnieje wiele różnych czynników i kwe-
stii wpływających na samopoczucie cierpiącego – tym sa-
mym niemożliwe jest odnieść się do wszystkiego, co może 
być dla ciebie istotne. 

Po drugie, bądź świadomy, że zaburzenia odżywiania 
niosą poważne, fizyczne skutki uboczne. Choć książka ta 
nie zastąpi fachowej porady lekarskiej, to jednak pomo-
że w swobodnej rozmowie ze specjalistą (więcej cennych 
wskazówek, jak przygotować się do rozmowy z lekarzem, 
znajdziesz w rozdziale 6).

Po trzecie, jednym z  najbardziej okrutnych efektów 
zaburzeń odżywiania jest poczucie, że jesteś zupełnie sam. 
Ofiary zaburzeń odżywiania często uważają, że nikt nie 
potrafi zrozumieć tego, jak się czują, a  opiekunowie – 
w szczególności rodzice – mogą obwiniać siebie, a nawet 
skończyć w odosobnieniu, zmagając się z własnymi emo-
cjami, a  co gorsza z  zaburzeniami odżywiania. Naszym 
celem jest zapewnić cię, że nie jesteś sam. Miliony ludzi 
na świecie cierpi z powodu tych zaburzeń. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że wielu z nich wyzdrowiało. Po zwycię-
stwie nad zaburzeniami odżywiania toczą normalne życie. 
Mamy nadzieję, że ta książka pomoże ci podjąć pierwsze 
kroki do lepszego życia bez zaburzeń odżywiania. 
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1.
 

O zaburzeniach odżywiania

Zanim skoncentrujemy się na tym, jak opracować 
twoją drogę do życia bez zaburzeń związanych z odżywia-
niem, musimy zastanowić się, jak rozwijała się choroba. 
Wyobraź sobie zaburzenie odżywiania jako wycieczkę, 
która kończy się w miejscu, w którym nigdy nie chciał-
byś się znaleźć. Najtrudniejszym zadaniem jest powrót do 
domu z takiej wyprawy, w sytuacji, gdy nie wiesz, gdzie 
jesteś i jak tam trafiłeś. 

Zacznijmy więc od tego, czy dobrze rozumiemy pojęcie 
„zaburzenie odżywiania”. Ma ono wiele definicji, jednak 
większość specjalistów zgodziłaby się z tym, że zaburzenia 
odżywiania występują wtedy, gdy jakiekolwiek objawy tej 
choroby mają poważny wpływ na zdrowie emocjonalne  
i/lub fizyczne określonej osoby. 

Wpływ emocjonalny
Sama czynność jedzenia i  wszystko, co jest z  tym 

związane sprawia ci prawdziwy kłopot. Zaburzenia mają 
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ogromny wpływ na to, jak się czujesz każdego dnia. Oso-
bom cierpiącym z powodu tych zaburzeń proste rzeczy, 
jak chociażby waga wyświetlana na skali z  samego rana, 
potrafią zepsuć dzień. 

Co mówią ludzie… 
Uczucie zniecierpliwienia towarzyszy mi od momentu, 

gdy tylko się obudzę. Zaraz po wstaniu z łóżka najpierw się 
ważę, a następnie idę do ubikacji. Krążąc wkoło wagi jestem 
bardzo zdenerwowana. Wiem, że od tego co za chwilę się 
wydarzy, będzie zależał mój dzień, wszystko jedno, czy będę 
z siebie zadowolona, szczęśliwa, pewna siebie, czy też wręcz 
przeciwnie – zdesperowana, załamana i będę miała proble-
my z ubraniem się i stawieniem czoła pracy. Wiem, że moje 
problemy z odżywianiem pojawią się niezależnie od tego, czy 
będę przestrzegała zasad do końca dnia i zjem tylko troszkę, 
czy stracę nad tym kontrolę i zjem zbyt wiele. Wiem również, 
że to będzie miało wpływ na relacje z moim mężem, ponie-
waż on nienawidzi mojej obsesji na punkcie wagi. Zaburze-
nia odżywiania zniszczyły moje życie, a to dlatego, że każdy 
następny dzień mógł być potencjalnie zrujnowany przez licz-
bę, którą wskazywała waga, gdy na nią stawałam. 

Emma

Wpływ fizyczny… 
Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z niedo-

żywieniem czy z przejedzeniem, chaotyczny wzorzec wy-
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zwalany przez zaburzenia odżywiania niszczy nasze zdro-
wie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Niektóre 
efekty są krótkotrwałe, inne długotrwałe, jednak niewy-
godna prawda jest taka, że zaburzenia odżywiania mogą 
zniszczyć ludzkie życie. I niejednokrotnie rzeczywiście tak 
się dzieje. 

Co mówią ludzie…
Kiedy umarła, byliśmy zdruzgotani i zupełnie oszoło-

mieni. Wiedzieliśmy, że ma problemy. Trochę przejedzenia, 
trochę niedożywienia – myśleliśmy, że to jedynie taki etap 
w jej życiu. Tymczasem okazało się, że jest to coś o wiele po-
ważniejszego. Gdybym mógł, cofnąłbym czas i pomógłbym 
córce, zanim byłoby za późno. Nawet nie byliśmy pewni, 
czy ona zdawała sobie sprawę z  tego, jak poważny to był 
problem. 

Rodzic

Obalanie mitu

Zaburzenia odżywiania dotykają wyłącznie kobiety 

Nie! To bardzo ważne, aby od razu sprostować taką 
opinię. Chociaż większość ekspertów uważa, że zaburze-
nia odżywiania dotyczą głównie kobiet, coraz częściej 
odnotowuje się przypadki, kiedy to mężczyźni i młodzi 
chłopcy borykają się z  tym problemem. Zaburzenia od-
żywiania mogą dotyczyć każdego – młodych i starszych, 
chłopców i dziewcząt, mężczyzn i kobiet. 
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Są trzy główne rodzaje zaburzeń odżywiania – wyja-
śnione w następnym rozdziale – warto jednak pamiętać, 
że nie każda osoba może uzyskać oczywistą diagnozę. 
Wielu ludzi doświadcza kłopotów związanych z  odży-
wianiem, ale nigdy nie znaleźli wystarczająco poważnego 
problemu, aby kwalifikowało się to na kliniczne leczenie 
zaburzeń odżywiania. Inni z  kolei mają poważne pro-
blemy z  życiem i  zdrowiem, jednak mogą nie zaliczać 
się do konkretnej kategorii zaburzeń odżywiania i funk-
cjonować pomiędzy różnymi schorzeniami związanymi 
z odżywianiem. Prawdopodobnie największa liczba osób 
dotkniętych tymi zaburzeniami to ludzie, którzy nie po-
trzebowali pomocy. Wstyd, poczucie winy bądź strach, 
będący skutkiem tego, czego doświadczają, świadczy 
o  tym, że nigdy nie byli zdiagnozowani i  cierpią w sa-
motności. Jeśli i ty należysz do tej grupy, głowa do góry 
– nie jesteś sam! Twoje problemy z odżywianiem wcale 
nie oznaczają, że jest z tobą coś nie w porządku. To po 
prostu znak, że wpadłeś w błędne koło, a ucieczka może 
być bardzo trudna.

Dobra nowina – powrót do zdrowia  
jest możliwy!

Dobra nowina – i w zasadzie najważniejsza rzecz, jaką 
warto zapamiętać z tego rozdziału – jest taka, że powrót 
do zdrowia po przebytych zaburzeniach odżywiania jest 
jak najbardziej możliwy. Zaburzenia te mogą doprowa-
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dzić do depresji i  poczucia bezsilności. Ludzie często 
próbują wyrwać się z pułapki, ale ponieważ mają skłon-
ność do powtarzania tych samych schematów, ich walka 
z zaburzeniami odżywiania jest skazana na porażkę. Choć 
znalezienie wsparcia i  specjalistycznego leczenia bywa 
trudne, to jednak może naprawdę odmienić ludzkie życie. 
W rozdziale 5. wyjaśnimy, czym dokładnie jest powrót do 
zdrowia, i poświęcimy temu więcej uwagi. 

Twoja kolej 

Podczas czytania tej książki zobaczysz, że jest wiele możliwości 
działania, które dadzą się zastosować do twojej sytuacji. Jeżeli oso-
biście zmagasz się z zaburzeniami odżywiania, możesz prowadzić 
pamiętnik bądź sporządzać notatki, opisując swoje reakcje na temat 
poszczególnych działów i pracować nad sugerowanymi ćwiczenia-
mi. Jeśli natomiast niepokoisz się o kogoś cierpiącego na te zaburze-
nia, nie pomijaj kolejnych części tej książki. Z pewnością będą one 
nie tylko interesujące, lecz także pomocne w zrozumieniu, dlaczego 
bliski ci człowiek cierpi z powodu zaburzeń odżywiania. Będziesz 
mógł także przepracować z nim poszczególne działy, choć nieko-
niecznie od razu. 

Myślę, że mogę mieć zaburzenia odżywiania… 
Jeżeli zmagasz się z czymś, co być może jest zaburze-

niem odżywiania, pamiętaj, że trudno przyznać się do tego, 
jak poważny to problem. Uświadomienie sobie, że zosta-
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łeś uwikłany w cykl żywienia, który nie pomaga, a jedynie 
pogarsza sytuację, może być przerażające. Większość ludzi 
nabawia się zaburzeń odżywiania przez to, że desperacko 
próbują uporządkować wszystkie sprawy, aby nikogo nie 
zawieść i nie poddać się. Przyznanie się do tego, że coś po-
szło źle, jest wyjątkowo trudne. Jeśli więc problem dotyczy 
ciebie, dobrze zrobiłeś, sięgając po tę książkę. Jej lektura 
będzie wymagała od ciebie wiele odwagi, jednak chcemy, 
abyś wiedział, że doskonale to rozumiemy. Poświęć temu 
poradnikowi trochę czasu i dokładnie się zastanów, czego 
dotyczy. Musisz sobie jednak uświadomić, że to dopiero 
początek drogi, a nie rozwiązanie problemu. Treść książki 
dostarczy ci wielu narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia 
walki z zaburzeniami odżywiania, ale będziesz też potrze-
bował solidnego wsparcia ze strony rodziny i przyjaciół, 
którzy zaopiekują się tobą, oraz od specjalistów. Nie pró-
buj izolować się od innych, pamiętaj, że potrzebujesz po-
mocy. Zasługujesz na to, aby żyć pełnią życia, a nie ogra-
niczać się problemami związanymi z odżywianiem. 

Martwię się o kogoś innego…
Pomóc komuś, kto działa w kierunku zwalczania swo-

ich zaburzeń, nie jest łatwo. Rozdział 7. w szczególności 
poświęcony jest temu wyzwaniu, jakim jest opieka nad 
kimś innym oraz temu, co możesz zrobić, aby to miało 
znaczenie dla tej osoby i by pomogło jej wyzwolić się z si-
deł tych dolegliwości. Jeśli chodzi o pozostałą część książki, 
łatwo się zorientujesz, że jest napisana z punktu widzenia 
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samych cierpiących. Przeczytaj fragmenty ich wypowiedzi 
– pozwolą ci zrozumieć tok myślenia ukochanej osoby, to, 
czego doświadcza. Z pewnością będziesz mógł pomóc jej 
w drodze prowadzącej do wyzdrowienia. Będziesz nawet 
w stanie zastosować niektóre ćwiczenia, pytania czy frag-
menty książki po to, aby okazać pomoc osobie, o którą się 
troszczysz. Pamiętaj, że ty też masz prawo szukać wspar-
cia. Wielu opiekunów twierdzi, że to nie oni potrzebują 
pomocy, lecz sami cierpiący. Jednak im więcej wsparcia 
otrzymujesz ty sam, tym więcej rozumiesz, a  twoja po-
moc staje się bardziej profesjonalna – a to jest dobre dla 
każdego.

Obalanie mitu 

Tylko wychudzeni ludzie cierpią na zaburzenia  
odżywiania

To bardzo istotne, aczkolwiek błędne założenie. Wiele 
osób, włącznie z  tymi, którzy mają te problemy, popeł-
nia błąd, wierząc, że aby być poważnie traktowanym bądź 
zdiagnozowanym oraz otrzymać pomoc, muszą być wy-
chudzeni. Bez względu na wagę możesz cierpieć z powodu 
tych dolegliwości, z drugiej zaś strony, jeśli nawet schud-
niesz, nie oznacza to, że masz zaburzenia odżywiania. 


