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Wstęp
Niemożność schudnięcia
Badając przez wiele lat problem emocjonalnego objadania
się, odkryłam, że jednym z podstawowych czynników, uniemożliwiających odchudzającym się ludziom osiągnięcie pożądanej
przez nich masy ciała, były ich toksyczne przekonania.
Bez względu na to, co robili – jaką stosowali dietę i jak dużo
ćwiczyli – nie mogli schudnąć. Ich ograniczone przekonania powstrzymywały ich od tego lub ich osiągnięcia były krótkotrwałe.
Te ograniczone przekonania są przyczyną, leżącą u korzeni negatywnego wypowiadania się rodzącego negatywne uczucia, które
z kolei prowadzą do emocjonalnego objadania się. Niniejsza
książka pokazuje, w jaki sposób:
• kontrolować emocjonalne objadanie się;
• pozbyć się toksycznych przekonań i negatywnych uczuć;
• zrozumieć, często skomplikowany, charakter chemii mózgu i jego wpływ na uzależniające zachowania, w tym też
objadanie się;
• stworzyć plan umożliwiający schudnięcie i utrzymanie pożądanej masy ciała.
Wielu otyłych ludzi pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych. Nie
oznacza to jednak, że w tych rodzinach koniecznie istniał problem
nadużywania alkoholu czy różnych substancji psychoaktywnych1,
niemniej jednak ich wychowanie odbiegało od normy. Problem polega na tym, że wielu ludzi nie wie, co jest normalnością, jeżeli
1

Użyty przeze mnie termin nie oddaje precyzyjnie wyrazu użytego przez autorkę, czyli drugs, obejmującego bardzo wiele różnych substancji, w tym przepisywanych na receptę leków. Które do nich należą, można dowiedzieć się na
przykład na stronie internetowej http://www.a1b2c3.com/drugs/. Wszędzie tam,
gdzie w oryginale jest drugs, będę stosować ten termin, czyli substancje psychoaktywne (przyp. tłum.).
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przebywali w dysfunkcyjnym środowisku przez wiele lat i z tego
powodu doznali emocjonalnych krzywd i szkód, co w większości
przypadków następuje przed siódmym rokiem życia.
Współuzależnienie to wzorzec nienormalnego uzależnienia
od aprobaty innych ludzi w usiłowaniu znalezienia poczucia własnej wartości, godności oraz tożsamości. Do osób cierpiących
z powodu emocjonalnego objadania się pasuje prawdopodobnie
określenie „zadowalanie innych ludzi”. Ten przyjemnie brzmiący
termin określa bolączkę wielu osób, u których stanowi poważny
problem psychologiczny .
Współuzależnienie jest ekstremalną postacią naturalnego
i normalnego zachowania w odniesieniu do pracy, czynności jedzenia, wydawania pieniędzy, współżycia płciowego i podobnych
aktywności wymagających umiarkowania. Osiągnięcie umiarkowania wymaga zmiany przekonań.
Nie wszyscy objadający się ludzie doświadczyli dysfunkcyjnego trybu życia, ale ta książka dotyczy osób, u których rozwinęły
się różne formy współuzależnienia na drodze wyuczonych zachowań w okresie wzrastania w niestabilnym środowisku domowym.
Nie u każdego występują poważne skutki uboczne współuzależnienia, a wielu ludzi nim dotkniętych jakoś daje sobie radę w życiu bez szukania pomocy z zewnątrz, by pozbyć się niepotrzebnych, emocjonalnych zanieczyszczeń.
Niemniej jednak osoby objadające się mają czasami dobry
powód , by się dowiedzieć, dlaczego ich emocje sieją spustoszenie
przy tak podstawowej czynności jak spożywanie pokarmów, gdy
już sobie uświadomią, że emocjonalne objadanie się jest objawem
bardziej poważnego problemu natury emocjonalnej leżącej u jego
podstaw.
Książka ta dostarcza odpowiedzi na pytania dotyczące trudnych do uchwycenia problemów ze schudnięciem oraz jak zbudować poczucie własnej wartości. Dzięki tej książce nauczysz się, jak:
• osiągnąć prawidłową, zdrową masę ciała;
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•
•

utrzymać pożądaną masę ciała;
budować oraz utrzymywać zdrowe związki i relacje z innymi ludźmi.
Ta książka pomoże ci też poprawić swoje umiejętności życiowe, na które współuzależnienie wywarło prawdopodobnie negatywny wpływ.

Chemia mózgu
Związki chemiczne obecne w mózgu to kolejna kwestia,
którą trzeba rozpatrzyć, jeżeli człowiek znalazł się w pułapce jedzenia. Jest to współzależność między związkami chemicznymi
wytwarzanymi przez mózg a zestawem własnych zachowań.
Może to być spożywanie cukru i słodyczy lub innych uzależniających substancji czy też zachowanie polegające na odgrywaniu jakiejś roli (w języku angielskim to acting out, a termin ten stosowany jest w literaturze fachowej), co pobudza mózg do ustanowienia przymusowych i uzależniających wzorców zachowań. Niektóre neuroprzekaźniki dostarczają człowiekowi impulsu do nadmiernego działania po spożyciu substancji uzależniających, co
prowadzi do powstania przymusu, by wywoływać „wrażenie dobrego samopoczucia”. Takie osoby manipulują swoim nastrojem,
spożywając takie substancje pobudzające jak cukier, alkohol, substancje psychoaktywne lub nikotyna, aby poczuć się lepiej. Zachowanie to powraca, gdy osoba wykonuje powtarzające się czynności w rodzaju biegania, objadania się, pracy, hazardu, nałogowego robienia zakupów, aktywności seksualnej i tworzenia uzależnienia od pozostawania w związku, co owocuje wydzieleniem
w organizmie związku chemicznego, który zapewnia „dobre samopoczucie”.
Wiele osób współuzależnionych odruchowo sięga po produkty spożywcze zawierające cukier. Wzorce chemiczne i wzorce
zachowań są wynikiem współuzależnienia, a nie ich przyczyną.
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Istnieje zależność między chemią mózgu i współuzależnieniem
a emocjonalnym objadaniem się.
Wyniki badań pokazały, że przyczyną objadania się może
być (neuroprzekaźnik) dopamina. Jest to związek chemiczny, który warunkuje odczuwanie przyjemności i z tego względu po spożyciu określonego pokarmu można odczuwać – mówiąc kolokwialnie – jakby było się na lekkim haju. Badania wskazują, że
gdy osoba się objada, receptory dopaminy w jej organizmie wykazują niedobór. I rzeczywiście, u osób, które w przeszłości miały
problemy ze zmniejszeniem porcji pożywienia, badacze znaleźli
silne dowody wyczerpania receptorów dopaminy. Jeżeli w czyimś
mózgu znajduje się mniejsza ilość tych receptorów, taka osoba
musi spożyć więcej pożywienia, by osiągnąć adekwatny stan dobrego samopoczucia. Oznacza to, że otyli ludzie muszą jadać
większe porcje pokarmów, by odczuwać podobną przyjemność,
co osoby szczupłe po spożyciu o wiele mniejszego posiłku. Książka ta opowiada o neuroprzekaźniku odpowiedzialnym za objadanie się i wskazuje, że suplementacja odpowiednich aminokwasów
może uzupełnić jego niedobory w mózgu.

Brakujące kawałki układanki
Współuzależnienie a chemia mózgu
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