
Odkàd sukces zacz´to uto˝samiaç z pi´knem i nie-
nagannà sylwetkà, zacz´∏o si´ pojawiaç coraz wi´cej
pomys∏ów na to, jak pomóc ludziom schudnàç i utrzy-
maç po˝àdanà lini´. Niektóre z tych propozycji sà zdro-
we, poniewa˝ k∏adà wywa˝ony nacisk na zbilansowanà
diet´ i çwiczenia fizyczne oraz dbanie o zdrowie psy-
chiczne. Niektóre jednak nie sà ani zrównowa˝one,
ani zdrowe. W rzeczywistoÊci tysiàce m∏odych ludzi
i doros∏ych zapada na przewlek∏e choroby, a nawet
umiera w walce o idealny wizerunek. Anoreksja, bu-
limia, bigoreksja, fitoreksja czy operacja plastyczna dla
niektórych wydaje si´ byç rozwiàzaniem na drodze
poszukiwania szacunku do siebie.

AtrakcyjnoÊç fizyczna ma ogromny wp∏yw na oso-
bowoÊç cz∏owieka. Rzecz jasna pewne wzorce by∏y
odmienne w ró˝nych czasach i w ró˝nych kulturach.
W zachodniej kulturze od wielu lat idea∏em pi´kna
jest osoba szczup∏a, opalona, o Êrednio rozwini´tej
muskulaturze. W obr´bie jednej kultury, w danym
czasie wi´kszoÊç ludzi ma mniej wi´cej takie samo
wyobra˝enie pi´kna fizycznego. Wielu uwa˝a te˝ osoby
o atrakcyjnym wyglàdzie za godne zaufania i majàce
wy˝szy status spo∏eczny. Mo˝na to wyt∏umaczyç tym,
˝e osoba uwa˝ana za atrakcyjnà poprzez to, jak traktujà
jà inni, nabiera wi´kszej pewnoÊci siebie.

Nadmierne objadanie si´, a nast´pnie „oczyszczanie
organizmu” to bulimia. Typowa jej ofiara nie jest oty∏a
i sprawia wra˝enie osoby cieszàcej si´ powodzeniem.
P∏aci jednak za swój wyglàd wysokà cen´. Ofiara buli-
mii ma zazwyczaj depresj´ i poczucie winy. Niektórzy
ludzie przejadajà si´, bo jedzenie dla nich jest czymÊ
wi´cej ni˝ tylko zaspokajaniem g∏odu. Mogà na przyk∏ad
jeÊç, gdy potrzebujà uznania. Postrzegajà wtedy jedze-
nie jako nagrod´. Inni „zajadajà stres”. Natomiast oso-
by cierpiàce na anoreksj´ stosujà morderczà diet´.
Twierdzà, ̋ e sà za grube nawet wtedy, gdy ich organizm
jest ju˝ wycieƒczony. Wielu lekarzy dostrzega przyczy-
n´ anoreksji w obowiàzujàcym powszechnie wzorcu
pi´knoÊci, w którym szczup∏a sylwetka jest podstawo-
wym elementem.

Kolejnymi po bulimii i anoreksji groênymi zaburze-
niami w postrzeganiu w∏asnego cia∏a sà fitoreksja i bi-
goreksja.  Fitoreksja to zaburzenie psychiczne, które-
go istotà jest przesadna dba∏oÊç o sylwetk´, obsesyjne
dà˝enie do bycia „fit”, czyli dà˝enie do osiàgni´cia
idealnego, wysportowanego cia∏a. Osoby cierpiàce
na fitoreksj´ uwa˝ajà, ˝e ich sylwetka nie jest perfek-
cyjna. W zwiàzku z tym stajà si´ uzale˝nione od çwiczeƒ,
dzi´ki którym majà si´ pozbyç defektów cia∏a i osiàg-
nàç idea∏ sylwetki. Niestety ten w rzeczywistoÊci nie
istnieje, dlatego akceptacja w∏asnego cia∏a nigdy nie
nast´puje. Warto wiedzieç, ˝e fitoreksja dotyczy nie
tylko kobiet. Równie˝ m´˝czyêni wpadajà w pu∏ap-
k´ bycia „fit”. Kiedy panowie sà wiecznie sfrustrowani
i niezadowoleni z w∏asnego wyglàdu, mówi si´ o kom-

pleksie Adonisa, który mo˝e doprowadziç do niebez-
piecznej bigoreksji. Bigoreksja to obsesja na punkcie
muskulatury. Zaburzenie to dotyka oko∏o 10 procent
m´˝czyzn wyczynowo uprawiajàcych kulturystyk´.
Kulturystyka sta∏a si´ szalenie popularna. Jednak jej
uprawianie nie jest gwarancjà atrakcyjnego wyglàdu.
Badania potwierdzajà, ˝e m´˝czyêni oceniajà bardzo
muskularne kobiety za nieatracyjne. Kobiety równie˝
wy˝ej oceniajà sylwetki m´˝czyzn w kszta∏cie litery V,
ni˝ bardzo umi´Ênione.

Ludzie stawiajàcy sobie nierealne cele mogà staç
si´ równie˝ „ofiarami skalpela”, krà˝àc mi´dzy gabi-
netami chirurgii plastycznej w poszukiwaniu idealnej
twarzy. Takie zachowanie nie tylko stwarza ryzyko
infekcji, ale mo˝e tak˝e spowodowaç g∏´bokie za∏ama-
nie, jeÊli kolejne wysi∏ki spe∏zajà na niczym i nie przy-
noszà upragnionych rezultatów.

Uroda jest w naszym umyÊle i nie zale˝y tylko od
tego, jak widzà nas inni. Wyglàd nie jest jedynym klu-
czem do mi∏oÊci w∏asnej. Ci, którzy majà wysokie
mniemanie o sobie nie zawsze sà najbardziej atrakcyjni.
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W poszukiwaniu wizerunku idealnego
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