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Zaspokojony apetyt na ¿ycie
• Jak zaakceptowaæ swój wygl¹d i pozbyæ siê niezdrowych obsesji?
• Czy „atrakcyjna”, „zdrowa” i „zgrabna” zawsze musi znaczyæ „szczup³a”?
• W jaki sposób zerwaæ z tyrani¹ lustra?
• Dlaczego wiêkszoœæ facetów (nie tylko Rubens) uwielbia kr¹g³oœci?

Sama skóra i koœci nie dadz¹ Ci radoœci!
Czy wiedzia³aœ, ¿e…
• Wiêkszoœæ modelek jest 10 kilogramów l¿ejsza i 18 centymetrów
wy¿sza od normalnych kobiet?
• 90% kobiet jest niezadowolonych ze swojego cia³a?
• 80% 10-letnich dziewczynek w Stanach Zjednoczonych jest na diecie?

Czas, ¿ebyœ po³o¿y³a kres podobnym tendencjom, pokocha³a swoje cia³o i zaczê³a
traktowaæ je z szacunkiem!
Jesteœ niewolnic¹ wagi? Odchudzaj¹ce specyfiki i fitness robi¹ z Tob¹, co im siê ¿ywnie
podoba? Z zazdroœci¹ obserwujesz ¿ywe wieszaki i coraz bardziej nienawidzisz ka¿dego
dodatkowego centymetra na biodrach? Powiedz stop obsesji i natychmiast doceñ ka¿d¹
swoj¹ fa³dkê!
Ta ksi¹¿ka jest zdrowsza i bardziej skuteczna od wszystkich diet œwiata. Wreszcie
pomo¿e Ci uporaæ siê z mani¹ zwi¹zan¹ z ograniczaniem jedzenia, ci¹g³ym katowaniem
siê æwiczeniami, kompleksami zbyt ma³ych piersi, nadto wystaj¹cego brzuszka,
nadmiernie du¿ej pupy, a tak¿e odwiecznym bólem z powodu posiadania cia³a o
„niew³aœciwym” rozmiarze. Ju¿ staro¿ytni uwa¿ali kulê za kszta³t idealny, wiêc i Ty ciesz
siê ze wszystkich kr¹g³oœci, które czyni¹ Ciê tak apetyczn¹.
Zdziwisz siê, gdy odkryjesz, kto ze œwiatowych s³aw mia³ takie same problemy.
Poznasz zaskakuj¹ce wyniki badañ dotycz¹cych obrazu w³asnego cia³a i przyk³ady
wziête z ¿ycia, które stan¹ siê Twoj¹ inspiracj¹. Ani siê obejrzysz, a nareszcie
pokochasz najwa¿niejsz¹ osobê w Twoim ¿yciu — sam¹ siebie. I ani mediom, ani
Twojemu ch³opakowi, matce czy wadze nie uda siê ju¿ zburzyæ tej nowo zdobytej
pewnoœci siebie. Pewnoœci na mocnych nogach!
Ju¿ teraz przy³¹cz siê do Kr¹g³ej rewolucji — kochanego cia³a nigdy nie za wiele!
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ACH, TO WSPANIAE
JEDZENIE!
NIE MO NA Z TYM Y,
N I E M O NA Y B E Z T E G O

„Mam wraenie, e gdybym nie jada,
mogabym straci jeszcze kilogram.
Ale ju umieram z godu”.
— Gwen Stefani, muzyk [5]

„Jedzenie jest najbardziej prymitywn form
zapewniania sobie komfortu”.
— Sheila Graham [6]
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C

o takiego miay w sobie ogromne biae kubeki oliwek,
które mój tata przynosi dla mnie ze swojego sklepiku,
a które sprawiay, e ycie wypeniao si szczciem i radoci?
Albo te przeogromne, przepyszne kawaki rozkosznej kruszonki
z nadziewanych czekolad serników bezustannie wypiekane
w naszym skromnym piekarniku? Gdy o tym pomyl, to porcje
fioletowych lodów o nazwie „Gwiezdne wojny”
i karmelowo-krówkowo-orzechowe marmurkowe placki lodowe
o ksztacie ówia te nie byy ze.
Wyglda na to, e nic szybciej ni jedzenie nie byo w stanie
wywoa mojego natychmiastowego i bezwarunkowego umiechu.
I mam wraenie, e nauczyam si tego, wyskakujc z ona swojej
matki. Moi rodzice powtarzali mi, e zawsze lubiam je , e nawet
jako niemowlak zawsze przysysaam si do butelki. Póniej
odkryam, e to wanie tej butelki uywali, by radzi sobie z tym,
co uzewntrzniaam: emocjami, dwikami, ruchami, gestami,
krzykami czy innymi formami ekspresji.
„Och, kochanie, nie wiem, co ona robi ani czego chce — moe
po prostu powinnimy j nakarmi ” albo „Och, nie! Znowu pacze.
Nakarm j!”. Tak wanie
prawdopodobnie
Dywagacje Rachel
wygldaa taktyka suca
Ludzie to najszczliwsze z yjcych
przetrwaniu, stosowana
istot. Czy gdyby byo inaczej,
przez moich
moglibymy odywia nasze ciaa
dwudziestojednoletnich
na tak wiele niesamowicie pysznych
rodziców. Czy mona ich
sposobów?! Nie zauwaya, eby
wini ? Praktycznie rzecz
wiele map, wy czy szczurów miao
biorc, sami wci byli
dostp do takiego wachlarza produktów
dzie mi. Dopiero co stali
spoywczych, jaki nam oferuj sklepiki,
si wystarczajco doroli,
puby z pizz czy bary sushi, prawda?
by legalnie pi alkohol,
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a równoczenie latem roku 1968, kiedy to przyszam na wiat,
wci w kampusie ykali LSD. Skd, do diaska, mieli wiedzie ,
jak postpowa z niemowlakiem? Wszyscy znamy najprostszy
i najskuteczniejszy sposób nawizywania wizi ze zwierzakami
— karmienie ich. W rezultacie od razu i bezwarunkowo zaczynaj
nas lubi albo, gdy pokarm znajduje si w naszych rkach, a my
hojnie nim czstujemy, przynajmniej udaj, e tak jest.
Wic w moim przypadku jedzenie byo po prostu najatwiejszym
i najskuteczniejszym sposobem, w jaki moi rodzice mogli mnie
ksztatowa . Problem polega na tym, e urodziam si obdarzona
swego rodzaju nadmiernym upodobaniem do jedzenia. Dlatego te
bardzo szybko rozwijaam namitn fascynacj jedzeniem, która
okazaa si poyteczna w niektórych przypadkach, a niszczca
w innych.
Gdy po raz pierwszy zdaam sobie spraw, e nie mog je
wszystkiego, na co mam ochot, i pozosta taka, jaka zawsze
chciaam by : drobna i liczniutka, zaczam prowadzi przy
obiadowym stole zabawn gr. Nazywaa si: „Podsu to tacie
— on to zje”. Od pocztku wiedziaam, e jeli ziemniaczane purée
albo pizza wygldaj nieco zbyt kuszco, a ja czuam, e mam zbyt
sab wol, by skoczy na umiarkowanej porcji, to zawsze mogam
liczy na to, e mój tata chtnie zabierze si za resztki i natychmiast
bez trudu pochonie moj porcj. Przekonana o swojej racji zaczam
wic nawykowo dzieli swoj porcj na dwie czci i szybko adowa
drug poow na talerz taty, który ochoczo przyjmowa to,
co ja odrzuciam. Bya to nasza wersja starej reklamy patków
niadaniowych, w której wspomniane patki wysypujce si
z talerza Mikiego budz reakcj: „Ten to naprawd za nimi
przepada!”. Z t rónic, e zamiast Mikiego z misk rozsypujcych
si patków pojawia si mój tata z dokadk z mojego talerza.
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To byy moje pierwsze, jeszcze kulejce i nieudolne wprawki
w anoreksji.
Widzisz, nigdy nie miaam skonnoci do tego, by w ogóle przesta
je . Kochaam jedzenie. Wszystko, co si wizao z jedzeniem,
byo dla mnie cudowne i pene przepychu. Nigdy mnie nie zawiodo
jako sposób osigania satysfakcji. Jedzenie byo jak gigantyczny
umiech. Jedzenie byo szczciem. Ale kocisto i anorektyczny
wygld stay si w tamtym okresie ostatnim krzykiem mody. By to
przeom lat siedemdziesitych i osiemdziesitych, a ja rozpaczliwie
chciaam si dopasowa . Zatem uparcie wpychaam poówki swoich
porcji mojemu tacie, a on nie protestowa.
Nie wiem dokadnie, jak dugo to trwao, ale co si musiao
zmieni , bo zdecydowaam, e nie chc ju oddawa swojego
jedzenia. Wolaam raczej wybiera inne pokarmy, dziki czemu
mogam zjada wszystko, co miaam na talerzu. W tym wanie
okresie zaczam wyznawa rozmaite irracjonalne ywieniowe
przesdy, które póniej przez dugie lata rzdziy moim yciem.
Byy one wplatane w regulowany przeze mnie system kar i nagród,
który okresowo zezwala mi na spoywanie pewnych produktów,
a nastpnie mi ich wzbrania — co na ksztat funkcjonowania
przypywów i odpywów.
Jedn z moich pierwszych pozbawionych logiki decyzji byo
uznanie, e dopóki nie zjem gównego dania, bd caa i zdrowa.
Sdziam, e uda mi si zachowa swoj urocz smuk sylwetk,
jedzc wszystko z wyjtkiem tego obrzydliwego, przeadowanego
kaloriami gównego dania. Wielkie, masywne biaka stay si moim
wrogiem, podczas gdy dodatki, saatki i cukier zostay
sprzymierzecami. Ruszyam wesoo w dalsz drog wmawiajc
sobie, e od hamburgerów, smaonego kurczaka, lasagne i pizzy
zdecydowanie wol saatki, surówki z kapusty, fasolk i warzywa.
Nastpnie racjonalnie wytumaczyam sobie, e skoro nie oberam
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si ogromnymi i tustymi gównymi daniami, to wolno mi dogadza
sobie swoj ulubion czci posiku: deserem. I oczywicie wszyscy
o tym wiedzieli. Byam znana jako dziewcz lubice sodkoci.
Gdy w gr wchodziy ciasta, ciasteczka, placki, lody lub cukierki,
byam niepowstrzymana i nienasycona. Bardzo rzadko zdarzao mi
si przeje czym sodkim. Nic nigdy nie byo zbyt sodkie czy
zbyt obfite — im wiksze, obfitsze i bardziej napychajce, tym lepsze.
I — tak to sobie zracjonalizowaam — nie ponosiam adnych
konsekwencji, bo przecie ju zoyam swoj ofiar.
Odmawiaam sobie gównego dania, wic zasuyam na nagrod.
I otrzymywaam j. Przez cay czas, a do momentu,
gdy zachorowaam na kandydoz, bdc wynikiem nadmiernego
rozrostu drody, bezskutecznie próbujcych rozoy cay cukier,
którym tak bezlitonie zapychaam swoje jelita.
Byy te inne gry, które prowadziam z jedzeniem. Zwykle miay
zwizek z wszelkimi moliwymi pozbawionymi logiki zasadami,
które stwarzaam w zalenoci od dnia i nastroju. Wszystko to
bazowao na przesdach i myleniu magicznym. Codziennie
ustalaam, które pokarmy wolno mi je , a których nie, i zgodnie
z obowizujcym wzorem stosowaam ograniczenia. Jednego dnia
wolno mi byo je makaron, ale jedynie spaghetti i adnego
grubszego w rodzaju penne czy lasagne. Nastpnego dnia mogam
je chleb, ale jedynie pitki, poniewa byy mniejsze od kromek.
Kolejne dodatkowe zasady obejmoway to, jaki rodzaj sosu
do saatek mog spoy — przeroczysty by dozwolony, natomiast
mtny lub nieprzejrzysty by absolutnie zakazany. Istniay te
zasady dotyczce skrobi, które kadego mogyby przyprawi
o zawrót gowy. Ziemniaki byy w porzdku, jeli zostay upieczone,
a nie usmaone, i budziy wtpliwoci, jeeli byy przyrzdzone
w naczyniu aroodpornym. Mona by pomyle , e ser jest z pieka
rodem, bo unikaam go jak zarazy. Natomiast tuste czekoladowe
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smakoyki byy moimi najlepszymi przyjaciómi. Moja polityka
ywieniowa bya pokrtna i podatna na wszelkie zmiany, jak zreszt
kada polityka. Jak w prognozie pogody wszystko zaley
od zmiennoci wiatrów, tak to, co dozwolone, a co nie, w kwestii
ywienia ulegao cigym zmianom. Mogam apczywie zje trzy
miski czekoladowo-orzechowych patków niadaniowych z mlekiem,
a draam na myl o jednym penym blasku kieliszku winiówki,
który zawiera tak wiele kalorii. Pena wiary stosowaam si
do mojego wiecznie zmieniajcego si systemu zasad i regulacji,
cho nie mia on adnych sensownych podstaw. Zarówno pokarm,
jak i moje chaotyczne strategie rzdzce przyjmowaniem go stay
si moj religi. Bya to pierwsza rzecz, która rankiem przychodzia
mi do gowy, i ostatnia, o której mylaam przed zaniciem.
Niestety doszo do tego, e moje myli zwizane z jedzeniem
staway si coraz bardziej nasycone lkiem, ograniczajce
i przeraajce, zaczynajc y wasnym yciem. Byam od rana
do wieczora drczona lawin sprzecznych i wszechobecnych myli,
które zajmoway w mojej gowie zbyt wiele miejsca. Okazywao si,
e rankiem martwiam si tym, co dzisiaj mog zje , by nie przybra
na wadze, a w cigu dnia intensywnie rozmylaam nad tym, kiedy,
gdzie i jak mog zdoby „smakoyki”, których tak bardzo pragnam.
Nastpnie na koniec dnia leaam rozbudzona w óku, analizujc to,
co zjadam, okrelajc, czy w kwestii spoytego jedzenia dany dzie
by „dobry”, czy „zy”, i tworzc zrby strategii na kolejny dzie.
W wyniku zgieku, jaki tworzyy moje myli dotyczce jedzenia,
moje zachowania stay si jeszcze bardziej pokrtne, wywrotowe
i zwyczajnie gupie. Byam w stanie ukrywa jedzenie i robi jego
zapasy. A chcc sprawia wraenie osoby opanowanej, zrównowaonej
i pozbieranej, zwykle kryam si w swojej kuchni z dala od przyjació
i krewnych, stojc przy ladzie i jedzc. Mój wewntrzny potwór
do tego stopnia zniszczy moje poczucie wasnej wartoci, e nawet
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nie sdziam, i mog by warta porzdnego kuchennego stou.
I chocia jedyn rzecz, o której rozmylaam byo jedzenie,
spoywaam posiki, nie dbajc o ich form. Mogoby si wydawa ,
e powicajc tyle czasu planom zwizanym z jedzeniem,
zapewniaam sobie przynajmniej mi codzienn uczt. Ale zamiast
tego kryam si jak karaluch w dziurze i stojc w kuchni, czsto
w drzwiach lodówki lub skulona nad ma lad, w popiechu
wchaniaam posiek, próbujc udawa , e to nigdy nie miao miejsca.
Jednym z najbardziej skandalicznych zachowa, które wtedy
si pojawiy, byo grzebanie w odpadkach. Mój nowy chopak
pochodzcy z Czech zupenie niewinnie zapozna mnie z t rozrywk.
Dla niego by to rodzaj walki politycznej o rodowisko naturalne,
polegajcy na wykorzystywaniu wszystkiego tego, co waciciele
sklepów spoywczych uznali za przeterminowane. Ja jednak
przeniosam to partyzanckie zachowanie na zupenie inny poziom.
Dowiedziaam si, gdzie najlepsze piekarnie wyrzucaj jednodniowe
chleby i buki, i zaczam codziennie zawozi je moim przyjacioom
i rodzinie, paaszujc po drodze cz zebranych wypieków.
A nastpnie pakowaam do swojej lodówki i zamraarki tyle
pieczonych smakoyków, e mona by nimi nakarmi ca armi.
Wycieczki po sklepach sprzedajcych lody take nie byy czym
niezwykym. Latem zjadaam jednego roka za drugim,
przemieszczajc si od sklepu do sklepu, by aden waciciel
nie odkry, e objadam si lodami jak prosiak. Powtórzyam
t praktyk z detalami, gdy przeprowadziam si do Los Angeles
i odkryam w miecie cae mnóstwo rosyjskich piekarni sprzedajcych
cudowne strudle z jabkami i ydowskie hamantaschen.
Wszystkie te partyzanckie manewry ywieniowe sprawiay
mi ogromn przyjemno . Sdziam, e jestem urocza. Zabawna.
Ujmujca. A nawet przedsibiorcza. Wszyscy „swoi ludzie” z rónych
upatrzonych przeze mnie sklepów znali mnie. Wiedzieli, jakie s
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moje ulubione sodkoci, i czuam si kochana. Przyzwyczaiam
si do komentarzy moich przyjació i znajomych: „Widziaem ci
kiedy, jak sza ulic, jedzc roka. Wygldaa na bardzo
szczliw”.
Zawsze czuam si nieco zakopotana, gdy orientowano si,
e lubi sobie „podje ”. Moi krewni dawali mi do zrozumienia,
e mam due szczcie, mogc bez adnych konsekwencji je ,
kiedy tylko zechc. Mój ojciec ostrzega mnie, e powinnam si
zacz nieco kontrolowa , poniewa nie zawsze moje ciao bdzie
spala wszystkie te kalorie — i e to skoczy si ju niebawem.
To nie nadwaga mnie dopada. Moje ciao przygotowywao
dla mnie wewntrzn burz, która osabia mnie bardziej ni
jakiekolwiek zewntrzne manifestacje. Kandydoza w alarmujcy
sposób uwiadomia mi, e cierpi na pogbiajce si uzalenienie
od jedzenia, na które naleaoby zwróci uwag. Mino jeszcze
wiele lat, zanim to ostrzeenie do mnie dotaro, a póki co
nie chciaam mierzy si z faktem, e to ja sama doprowadzam
si do choroby.
Pierwsze oznaki buntu mojego ciaa skierowane przeciwko
mojemu cukrowemu szalestwu pojawiy si jeszcze przed kocem
liceum. Miaam chroniczne problemy zwizane z „brzuchem”.
Wtedy nawet nie wiedziaam, w jaki sposób mona opisa fakt,
e bezustannie mam gazy, okrelaam wic swoje dolegliwoci jako
„ból odka”. Moi rodzice stwierdzili jedynie, i ma to jaki
zwizek z faktem, e jako niemowl miaam skonno do kolki,
i przestali si tym zajmowa . Ja jednak codziennie cierpiaam
z powodu rozdcia jelit, które przyczyniao si do zawrotów gowy
i zego samopoczucia.
Nie majc absolutnie pojcia, e ma to jakikolwiek zwizek
z moimi praktykami ywieniowymi, zabraam si za to, co w takiej
sytuacji zrobiaby wikszo Amerykanów: zaczam chodzi
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po lekarzach, próbujc znale „to co”, co mogabym wini za moje
problemy, i pozby si wraz z „tym” moich niekoczcych
si brzusznych dolegliwoci. Nikt nigdy mnie nie pyta, co jem.
Zamiast tego w wieku siedemnastu lat zostaam skierowana
do gastroenterologa, który chcia mnie podda wziernikowaniu
okrnicy. Gdy zorientowaam si, e oznaczao to wsunicie
wziernika do wntrza mojej… no có, powiem jedynie, e nie miaa
ona by umieszczona w moim gardle, wycofaam si.
Zdecydowaam si zaakceptowa swoje dolegliwoci trawienne,
które przez wikszo wieczorów nie pozwalay mi spotyka si
z ludmi, powodoway wzdcia i bóle brzucha. Dziewczyny z zaj
tanecznych dopytyway si, czy nie jestem w ciy — tak niezwykle
zaokrglony by mój brzuch. Regularnie kadam si na brzuchu,
próbujc zrobi porzdek z jelitami. Przez cay ten czas objadaam
si sodyczami, nie zdajc sobie sprawy z zalenoci wystpujcej
pomidzy moimi dziaaniami a reakcj moich wntrznoci. W kocu
przystpiam do leczenia holistycznego i rozpoczam dugie
i wyczerpujce cykle, na które skadaa si eliminacja pokarmów,
diety alergiczne i suplementy, wszystko po to, by dotrze do róda
mojego bólu. Niestety, jako osoba szaleczo uzaleniona od jedzenia
i cukru zupenie nie byam w stanie trzyma si jakichkolwiek
reymów ywieniowych. Pena entuzjazmu wypróbowywaam
jeden plan ywieniowy za drugim, mylc, e jeli wytrwam przy nim
kilka dni i bd spoywa niezbdne suplementy diety, bd w stanie
zabi wszystkie te obrzydliwe pasoyty, robaki czy cokolwiek innego,
co tak potwornie zaburzao moje trawienie.
Cignam te serie prób zakoczonych niepowodzeniami,
a pewnego dnia przyjacióka, syszc, jak duo mówi o jedzeniu
i swoim ciele, wprowadzia mnie do grupy wsparcia gromadzcej
ludzi walczcych z zaburzeniami odywiania i uzalenieniem
od wicze. Wtedy wanie w kocu zdobyam si wobec siebie
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na szczero i zabraam si za wymykajc mi si spod kontroli
fascynacj wszystkimi zgubnymi produktami spoywczymi oraz
za swoje obsesyjne zachowania z ni zwizane. Zaczam bra
na siebie odpowiedzialno za swoje dziaania i by wiadoma
efektów swojego postpowania. To bolao. Absolutnie nie miaam
ochoty zmienia ani porzuca niczego, co wizao si z moimi
ywieniowymi nawykami. Nie miaam w przeszoci najmniejszych
problemów z nakadaniem na siebie ogranicze i odrzucaniem
przerónych pokarmów, wic nie chciaam ju mie do czynienia
z adnymi ywieniowymi nakazami ani karami.
Ale to wanie by punkt zwrotny, dziki któremu zmienio si
cae moje ycie. Uwiadomiam sobie, e mój stosunek do jedzenia
w caoci opiera si na systemie kar i nagród. Zabraniaam sobie
jedzenia pewnych produktów, które w rzeczywistoci dobrze by mi
suyy, a w ramach nagrody jadam pokarmy, które niszczyy mój
organizm. W kocu zdaam sobie spraw z tego, jak spaczony
i perwersyjny by mój stosunek do jedzenia. Nie mia adnego
zwizku z waciwym odywianiem ciaa. W rzeczywistoci tak
bardzo straciam zaufanie do swojego organizmu i tak gboko
go lekcewayam, e przesta mi wysya zrozumiae sygnay
dotyczce moich potrzeb. Jedzenie w rzeczywistoci sprowadzao
si do krzywdzenia samej siebie, a nie troski o organizm.
Moja przemiana o rewolucyjnym znaczeniu zacza si
od pokochania samej siebie. Uwiadomiam sobie, e musz
bezwarunkowo pokocha sam siebie i jak kady mieszkaniec tej
planety, który zasuguje na mio , cze i szacunek, zacz
si odpowiednio odywia . Nie mogam ju duej podejmowa
bazujcych na nienawici do samej siebie decyzji ywieniowych,
próbujc na si zmieni ksztat swojego ciaa, bo jedynym tego
rezultatem byy irracjonalne i krzywdzce mnie sam zachowania.
Dziki podjciu decyzji w sprawie wasnego zdrowia w kocu byam
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w stanie powstrzyma swoje wynikajce z uzalenienia dziaania.
Moje wybory ywieniowe opuciy królestwo moralnoci, wkraczajc
do królestwa zdrowia.
Tylko i jedynie dziki temu rozrónieniu byam w stanie
zachowa co w rodzaju rozsdnego i zdrowego stosunku do jedzenia.
Wszystko to stao si, gdy miaam trzydzieci pi lat. Trwao
to bardzo, bardzo dugo. Ale odczuwam niezwyk rónic.
Gdy ródem moich decyzji jest sposób mylenia oparty na mioci,
a nie na karaniu siebie, jestem raczej nastawiona na odnoszenie
sukcesów ni na poraki. Nie mam nic do stracenia.
Nie, nie odywiam si „idealnie”, bez wzgldu na to, co by to miao
znaczy . Tak naprawd nie sdz, by sowa „idealny” i „jedzenie”
mogy wystpowa w jednym zdaniu. Natomiast cay mój sposób
mówienia o jedzeniu i zachowania zwizane z odywianiem
przeksztaciy si: zamiast ogranicze i jazdy bez trzymanki
pojawiy si wspóczucie i troska.

PIWO, KOKAINA CZY CZEKOLADKI?
(DAJ MI CZEKOLADY ALBO MNIE ZABIJ!)

adna rozmowa dotyczca jedzenia nie bdzie pena bez krótkiego
wykadu na temat ogromnej wadzy, jak ma ono nad nami. Zapytaj
któregokolwiek zdrowiejcego alkoholika, narkomana czy palacza,
co jest najtrudniejsze w rzucaniu naogu, a on Ci z pewnoci
odpowie, e „zachowanie trzewoci”, przeciwstawiajc je
odstawianiu danej substancji. Rzucanie naogu to po prostu kwestia
rzucenia naogu. Caa reszta to uoenie sobie ycia bez danej
substancji i uwiadomienie sobie wszystkich powodów, dla których
ta przeklta rzecz pojawia si w naszym yciu.
Jedzenie to zupenie inna para kaloszy, bo jak wiadomo, eby
nie umrze , musimy codziennie je . Alkoholik, kokainista czy
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palacz porzuca na zawsze swoj sabostk i tyle. Finito. Nie mówi,
e atwo jest tego dokona , ale osoba ta ju nigdy wicej nie musi
mie z tym czym do czynienia. My z kolei, osoby objadajce si,
musimy dogadywa si z nasz ulubion substancj kadego dnia.
Co najmniej trzy razy dziennie! Mój przyjaciel nalecy
do Anonimowych Narkomanów powiedzia, e wolaby umrze ,
ni by zmuszonym do wcignicia jednej kreski kokainy dziennie.
Wiele mi to dao do mylenia. Wtedy wanie uwiadomiam sobie,
jak silnie byam uzaleniona od jedzenia i jak bardzo ulegaam jego
hipnotycznej mocy.
Podczas wszystkich tych penych gniewu dni, gdy wygraaam
pici Bogu, zastanawiajc si, dlaczego zostaam dotknita
tak wynaturzonym i mczcym zauroczeniem jedzeniem,
znajdowaam tylko jedno wytumaczenie: miaam szczcie.
Mogam przynajmniej nie rezygnowa ze swojej ulubionej
substancji. Alkoholicy nigdy ju nie mog si napi nawet yczka.
Ja musz po prostu przez cay czas powstrzymywa si od objadania
si, zastanawia si nad tym, co robi, i nie dawa si ponie . Jestem
akomczuchem. Przycz si do mojego klubu.
Uwiadomiam sobie, e tak naprawd mam ogromne szczcie,
i to wanie jedzenie jest moim problemem. Jest pyszne i przyjmuje
mnóstwo wybornych ksztatów, rozmiarów, smaków i konsystencji.
Czerpi z niego wicej rozkoszy ni przecitny niedwiadek. Moi
przyjaciele, rodzina i partnerzy zawsze dziwili si temu, jak wielk
przyjemno sprawia mi jedzenie. Wcham i smakuj kad potraw,
rozkoszujc si po same uszy.
Ostatnio przegldnam wyniki pewnych bada, które wykazay,
e szczury laboratoryjne pozbawione wrae smakowych umieraj
z niedoywienia! Wyobra to sobie: bez zmysu smaku nie ma ycia.
Nie zrezygnuj ze swojego przepysznego jedzenia, nie ma szans!
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REFLEKSJE
Gdy zaprzyjaniam si z jedzeniem, zaczy si dzia tajemnicze
rzeczy. Na pocztku odkryam, e naprawd lubi gówne dania.
O, mój Boe, jaki pyszny jest soczysty kawaek kurczaka z grilla,
jajka i tortille przepeniajce talerz albo wyborny kawaek ryby!
Czy komu przyszoby do gowy, e smakowaby mi tusty, pikantny
hamburger z indykiem albo ogromny klopsik?
Póniej odkryam, e mój organizm by bardziej ni zadowolony
z odpowiedniego odywiania, a wspaniaym efektem ubocznym
byo ogromne obnienie mojego zapotrzebowania na cukier. Co Ty
na to? Nigdy w yciu nie pomylaabym, e zostan uwolniona
od obsesyjnego aknienia cukru.
A ukoronowaniem tego wszystkiego jest fakt, e moje ciao
ma wci te same wymiary. Co za niesamowity pomys: je jak
normalna osoba i mie normalne wymiary.
Inn konkretn korzyci byo to, e staam si o niebo bardziej
towarzyska. Teraz, gdy przestaam kry jak jaki wojownik
podziemia, wstydliwie zaspokajajc swoje pragnienia i kryjc si
przed potencjalnymi wiadkami, mogam spdza wikszo czasu
z ludmi, zwaszcza jeeli wizao si to z jedzeniem i posikami.
A zwieczeniem tej historii niech bdzie to, e nabyam liczny,
wysoki, okrgy stó z wysokimi krzesami i zaczam ucztowa jak
królowa — wyprostowana i dumna.
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KRGE CYTATY
(WASNYMI SOWAMI)

„OBYMY MY, KOBIETY, CIESZY
OBYMY CZU

Y SI ZDROWYM APETYTEM!

Y PRAWDZIWY G ÓD. WIDZ TAK WIELE G ODUJ CYCH

NA W ASNE

YCZENIE KOBIET — JA TAK E DO NICH NALE

A POTEM WSZYSTKIE ZACZYNAJ
W ASNE SERCA”.

.

SI UKRYWA I PO ERAJ

— SARK, pisarka [7]

„Miaam w zwyczaju kupowa ciastka, zjada jedno, a reszt
wyrzuca, ale musiaam spryskiwa je pynem do czyszczenia
kuchenki, eby nie zacz wyjada ich ze mietnika”.

— Janie, matka
„Gdy byam w trzeciej klasie, moja matka zaordynowaa
mi diet zoon z samych pynów i kazaa mi ubiera w nocy
gumowe wdzianko, ebym wypacaa swoje kilogramy”.

— Gail, sekretarka

KRGE INFO
(SAME FAKTY)

„Podczas pewnego fascynujcego eksperymentu naukowcy pozbawili
grup szczurów laboratoryjnych wrae smakowych. Zarówno tej
grupie, jak i grupie kontrolnej aplikowano klasyczne szczurze
poywienie i w krótkim czasie wszystkie pozbawione wrae
smakowych szczury zdechy. Podczas sekcji zwok naukowcy
zdoali ustali jedyn moliw przyczyn mierci: kliniczne
niedoywienie. Nasuwao si tylko jedno wyjanienie: istniej
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wane, aczkolwiek jeszcze niezbadane psychologiczne powizania
pomidzy zmysem smaku a zdrowiem. Podobnie hospitalizowani
pacjenci karmieni doylnie lub ywieni przez sondy omijajce jam
ustn czsto skar si na uporczywy gód wrae smakowych.
eby pokarm móg w peni odywia , musimy go dowiadcza ,
smakujc i przeuwajc”. — Marc David, autor ksiek [8]

„Badania ludnoci wskazuj, e 63 procent licealistek i 16 procent
licealistów przyznaje si do stosowania diet sucych utracie wagi.
W cigu roku 35 procent osób bdcych na diecie doprowadza swój
sposób odywiania do stanu patologicznego, a u 20 do 30 procent
osób odywianie si w sposób patologiczny prowadzi do cakowitych
lub czciowych chorobowych zaburze odywiania. W tej grupie
u 30 do 40 procent osób w cigu czterech lat rozwijaj si
penoobjawowe zaburzenia”. — about-face.org [9]

Chocia przez dugi czas artowano sobie z uzalenienia od cukru,
robione przez lata badania przycigaj uwag coraz wikszej
liczby naukowców. Society for Neuroscience [10] (Towarzystwo
Neurologiczne) twierdzi, e cho batoniki i inne rodzaje bardzo
kalorycznych sodyczy nie uzaleniaj organizmu w takim stopniu
jak niektóre narkotyki, to z bada wynika, e cukier i narkotyki
maj podobne oddziaywanie na pewne funkcje mózgowe, a take
inne wspólne cechy.

„Rónica pomidzy uwarunkowanym emocjonalnie przejadaniem
si a cierpieniem na zaburzenia odywiania jest zasadnicza. Wielu
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ludzi ma wraenie, e cierpi na takie zaburzenie. Przypinaj sobie
etykietk »bulimików« lub »kompulsywnych akomczuchów«,
a gdy to robi, coraz trudniej jest im pozby si pewnych nawyków.
Etykietka pozwala im poczu , e ich sytuacja jest beznadziejna.
Chciaabym Ci zapewni , e nawet sytuacja osoby z »oficjalnie«
zdiagnozowanym zaburzeniem odywiania nie jest beznadziejna.
Te zaburzenia, czy jest to anoreksja, czy bulimia, s obecnie
na caym wiecie skutecznie leczone przez profesjonalistów
zajmujcych si zarówno zdrowiem fizycznym, jak i psychicznym”.
— Dr Sheila Forman, autorka ksiek [11]

KRGE NOWINY ZE WIATA
(CO MÓWI SAWNE OSOBY)

„TERAZ JESTEM GRUBA, ALE SZCZ
G ODZENIEM SI

, BY SZCZUP

ADNEJ PRZYJEMNOCI.

LIWA. BY AM CHORA I ZM CZONA

O WYGL DA

CZUJE SI

. NIE SPRAWIA

DU O LEPIEJ Z MOJ

O MI TO

OBECN

WAG

— I CIESZY MNIE JEDZENIE. NIE DBAM O TO, CO LUDZIE SOBIE
POMYL

. NIE POWINNO BY

STANDARDÓW OKRELAJ CYCH,

JAK WSZYSCY MAJ

WYGL DA

”.

— Liv Tyler, aktorka [12] (Liv musiaa podczas krcenia filmu Wadca
piercieni utrzymywa wag 57 kg. Gdy tylko zakoczono zdjcia, wrócia do masy
ciaa, przy której czuje si duo swobodniej: 70 kg przy wzrocie 177 cm)

„Najbardziej na wiecie lubi bombonierki pene europejskich
czekoladek, które, jestem absolutnie pewna, s lepsze ni seks”.

— Alicia Silverstone, aktorka [13]
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„JAK NARKOMANKA MUSIA

AM ZREZYGNOWA Z NIEZDROWYCH

KONTAKTÓW TOWARZYSKICH — MOICH KOLEGÓW Z SI OWNI
I ODCHUDZAJ CYCH SI KUMPLI.
RZECZ

, JAK

MOG AM ZROBI

G

ODZENIE SI BY O NAJG UPSZ

. SPOGL

DAJ C WSTECZ, WIDZ

,

E ODCHUDZANIE SI TO BY MÓJ PRAWDZIWY UPADEK, BO ZABIERA O
MI TAK DU O CZASU.
SWOJE

YCIE.

BY

O NUDNE I ROBI C TO, MARNOWA AM

ZDUMIEWA MNIE TO, JAK DU

O WOLNEGO CZASU

MAM TERAZ, GDY PRZESTA AM BEZ KOCA SI WA Y

”.

— Portia de Rossi, aktorka [14]
„Najlepiej sprzedaj si ksiki kucharskie, a na drugim miejscu
plasuj si ksiki dotyczce diety — jak nie je tego, co wanie
si nauczya przyrzdza”. — Andy Rooney, felietonista [15]

KRGE PYTANIA
(ZADAJ JE SOBIE SAMA)

Czy prowadz gry zwizane z jedzeniem?
Czy wymylam zasady, regulacje i przesdy dotyczce
jedzenia?
Czy jedzenie jest dla mnie czym lekkim i przyjemnym,
czy te przeraa mnie i si ograniczam?
Czy czuj si zmczona swoim negatywnym nastawieniem
wobec jedzenia i lkiem przed nim?
Czy chciaabym, by jedzenie stao si dla mnie czym
przyjemnym i oczywistym?
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KRGY ZAWRÓT GOWY
(ZDOBD SI NA PRZEOMOWY AKT)

Podejmij Krge Zobowizanie, e bdziesz jada produkty, które
lubisz. Rozkoszowaa si jedzeniem. Przestawaa je , gdy czujesz
si pena. Twoje ciao pokocha Ci za to. Nie wymaga to adnej
wyrafinowanej technologii, dlatego mamy tak wiele wtpliwoci.
Nasze organizmy w naturalny sposób odczuwaj aknienie, które
jest reakcj na fizjologiczn potrzeb. Odywiaj swój organizm
zdrowo, troskliwie i szanujc zarówno jego potrzeby, jak i uczucie
sytoci. Wolno Ci lubi produkty, które spoywasz. Tak naprawd
powinna je przyjemno przyjemnoci. Z jakiego innego powodu
mielibymy tak nieskoczenie wiele odmian pokarmów? To wanie
dziki tej rónorodnoci moemy czerpa przyjemno z procesu
dostarczania energii naszym organizmom. Jedzenie jest bardzo
pikn i zmysow czynnoci. Pamitaj jedynie o tym, e jest
to tylko jeden ze sposobów, w jaki moemy karmi i odywia
nasze ciaa.

MODELOWANIE KRGOCI
(NIE MUSISZ SI GIMNASTYKOWA, BY CIAO MODELOWA)

To bardzo proste. Przespaceruj si lub podjed rowerem do swojej
ulubionej restauracji, kawiarni czy sklepu spoywczego. W porzdku,
nie dotyczy to tych osób, które mieszkaj poza miastem. Ale postaraj
si umiejscowi swoje aktywnoci yciowe w okolicy domu i spróbuj
y tak, jak yo si w czasach, gdy po jedzenie chodzio si do wioski.
Zainteresuj si swoim ssiedztwem, tak eby w naturalny sposób
jedzenie zaczo si czy z aktywnoci ruchow. Niech punktem
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Twojego programu dnia stanie si odwiedzanie sklepów i jadodajni
znajdujcych si o dobre 10 – 20 minut piechot od domu. Wtedy
po posiku bdziesz musiaa przej si, stymulujc swoje procesy
trawienne i metabolizm. Moesz te umieci na rowerze koszyk
(ja miaam kiedy nawet trzy!) i robi na miejscu wszystkie zakupy
spoywcze. Lepiej poznasz okolic, nawiesz przyjazne stosunki
z ludmi i zachowasz swoje wietne ksztaty.

AFIRMACJA KRGOCI
(POZYTYWNIE I CZULE PRZEMAWIAJ DO SIEBIE)

Kocham je smaczne i poywne pokarmy.
Jem dokadnie tyle, by odywi swój organizm
i by poczu peni si witalnych. Wszystko, co jem,
sprawia, e czuj si lekka jak ptak.
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