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CZĘŚĆ III – CIAŁO I DIETA 

Cel: Zwiększenie motywacji do zredukowania wagi, kształtowanie silnej woli i poczucia 

własnej skuteczności. 

Ćwiczenie: „Skala skuteczności.” 

Poniżej zamieściłam stwierdzenia dotyczące poglądów różnych ludzi na temat radzenia sobie 

z problemem nadwagi. Przy każdym zdaniu napisz jedną cyfrę (1,2,3,4) która wyraża Twój 

stopień zgody z danym twierdzeniem. Odpowiadaj uważnie, ale nie zastanawiaj się zbyt 

długo nad odpowiedzią. Pamiętaj, nie ma odpowiedzi dobrych, ani złych! Odpowiadaj 

zgodnie z własnym przekonaniem, a nie z tym, co powinno się sądzić. 

1 – TAK, 2 – raczej rak, 3 – raczej nie, 4 – NIE. 

1. Mam wystarczająco dużo silnej woli, by uzyskać pożądaną wagę ciała. 

2. Jestem w stanie zmienić swoje zwyczaje żywieniowe. 

3. Potrafię zapanować nad napadami żarłoczności. 

4. Schudnę, jeśli włożę w to odpowiednio dużo wysiłku. 

5. Bez względu na pojawiające się trudności, jestem w stanie schudnąć. 

6. Jestem przekonana, że jestem w stanie poradzić sobie z problemem nadwagi. 

7. Posiadam odpowiednią wiedzę i umiejętności, by schudnąć 

8. Gdy pojawią się trudności w uzyskaniu pożądanej wagi ciała, potrafię je pokonać. 

9. Jestem w stanie ograniczyć spożywanie tłustych potraw. 

10. Bez problemu potrafię wprowadzić do mojego jadłospisu nowe urozmaicone posiłki. 

11. Bez względu na okoliczności, udaje mi się spożywać zdrowe, niskokaloryczne posiłki. 

12. Jestem przekonana, że poradzę sobie z problemem nadwagi. 

Rozwiązanie: 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Ćwiczenie: „Wzmacniane poczucia własnej skuteczności.” 

Wypisz na kartce wszystkie konsekwencje realizacji celu krótkoterminowego, tj. obniżenia 

wagi – sukcesy. To one wzmacniają poczucie własnej skuteczności i wzmacniają wiarę 

w uzyskanie celu końcowego. 

Jeśli znajdziesz niepowodzenia, zastanów się jakie mogą być ich przyczyny. 

 

Ćwiczenie: „Dlaczego warto.” 

Zapisz na kartce wszystkie możliwe powody, dla których warto zrealizować cel, czyli 

osiągnąć zaplanowaną wagę. Napisz wszystkie korzyści, zalety, motywy i przekonania, 

wszystko to, co jest dla Ciebie ważne. Zapisz to wyraźnie, jak na plakacie. Noś przy sobie tę 

listę lub zawieś w widocznym miejscu, lub włóż do Dziennika podróży. Czytaj co najmniej 

trzy razy dziennie, przez miesiąc. 

Ćwiczenie: „Nowy scenariusz.” 

Przypomnij sobie sytuację, którą uznałaś za porażkę związaną z odchudzaniem. 

Wyobraź sobie, że zdarzenie to jest zarejestrowane na taśmie wideo. Wyobraź sobie, że ta 

taśma znajduje się w Twojej głowie i odtwarzasz film, przedstawiający to wydarzenie. 

Obejrzyj dokładnie ten film, zobacz co robisz, jak się zachowujesz, co czujesz, co myślisz, 

mówisz. Zatrzymaj projekcję filmu. Zatrzymując film, zatrzymujesz także dotychczasowe 

zachowanie.  

Wyobraź sobie, że „wyciągasz kasetę z głowy”. Zawsze, gdy będziesz uczestniczyła 

w podobnej sytuacji, wykonaj w wyobraźni symboliczną czynność zatrzymania filmu 

i wyjmowania kasety. Kiedy już pozbyłaś się starego filmu, „nagraj” nowy film 

przedstawiający Ciebie taką, jaką chcesz być, jak postępujesz pozytywnie i łatwo realizujesz 

wytyczone zadania, jak z radością i lekkością osiągasz zamierzone rezultaty. 

Włącz kasetę z nowym, stworzonym przez Ciebie filmem. Zobacz siebie realizującą 

nowy scenariusz, doznaj wszystkich uczuć i myśli, które towarzyszą tobie, gdy jesteś 

zadowolona. Możesz zawsze, gdy tylko zechcesz, uruchomić swój film. 
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Ćwiczenie: „Czekoladka.” 

Połóż przed sobą czekoladkę. Podczas trwania ćwiczenia patrz na czekoladkę i nie odrywaj 

od niej wzroku. Nagraj na magnetofonie lub dyktafonie następujące słowa i odsłuchuj je 

wpatrując się w czekoladkę: 

Spójrz – to jesteś Ty, a to ona. Naprzeciwko siebie. Ty duża, mądra, silna, odpowiedzialna za 

swoje życie – a z drugiej strony ona- taka mała. Czy pozwolisz – by to małe nic kierowało 

Twoim życiem? Pozwolisz jej być za Ciebie odpowiedzialną? Zastanów się, kto tu jest szefem 

i kto decyduje – Ty – człowiek istota rozumna i silna – czy ona- mały przedmiot dostarczający 

złudnej, chwilowej przyjemności. Czy pozwolisz jej wygrać? 

Po przeprowadzeniu tego ćwiczenia, proszę napisz co czułaś/eś, jakie słowa słyszałaś/eś 

wewnątrz siebie. 

Ćwiczenie: „Autohipnoza w zastosowaniu do treningu woli.” 

Usiądź wygodnie lub połóż się na podłodze, zamknij oczy. Wypowiedz w myślach cel, do 

którego dążysz. Następnie rozpocznij liczenie od 0-100 i od 100-0. Koncentruj się na liczeniu, 

nie spiesz się, licz we własnym tempie, wykonując kolejne wdechy i wydechy. Gdy doliczysz 

do 0, otwórz oczy. 

 


