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Psychoterapia

Metódy psychoterapie a ich uplatnenie v liečbe obezity

Ľ. Sejčová

Psychotherapeutic methods and their value in the treatment of obesity

Súhrn

Príspevok je zameraný na využitie psychoterapie v liečbe obezity, ktorá je založená najmä na neurotickom
a psychogénnom základe. Predstavuje istú možnosť ovplyvnenia nadváhy cestou uvoľnenia tenzie, odstráne-
nia zvýšenej úzkostnosti, neurotických porúch a chybných vzorcov správania a myslenia, ktoré majú vzťah
k nadmernému prejedaniu sa.
Obezita si zaslúži pozornosť psychologickej a psychiatrickej obce aj v zmysle liečenia. Autorka upozorňuje na
sociokultúrne vplyvy, ktoré modifikujú sebapercepciu tela v smere vyžadovania čoraz štíhlejšej postavy, čo
môže mať za následok poruchy príjmu potravy najmä u dospievajúcich. Je potrebné poskytnúť pomocnú ruku
ľuďom zneurotizovaným svojím telom, naučiť ich vážiť si samých seba, prípadne odstraňovať psychogénne
príčiny ich problému (obr. 1, lit. 15).

Kľúčové slová: obezita, nadváha, anorexia, bulímia, bigarexia, psychoterapia, prevencia obezity

Summary

Author highlights an increasing group of people with overweight – their thoughts, hopes and disillusions.
These people may constitute a large part of so called concealed psychiatric patients – people never visiting
a physician, psychiatrist or other specialist. The study is aimed at the usefulness of psychotherapy in the
treatment of obesity based on neurotic and psychological problems. This material presents an option to
affect the overweight by decreasing the tension, reversing the increased anxiety, neurotic disorders and
wrong behavioral patterns, associated with overeating.
Author shows that obesity

”
lies“ in the head and therefore deserves an attention of psychologists and

psychiatrists in terms of treatment. Nutrition knowledge, information on healthy food together with the
risk of associated diseases seems unsatisfactory. Author highlights the sociocultural influence modifying
selfperception of the body, as ever slimmer figure is required, which can lead to eating disorders particularly
in adolescents. Therefore assisting professions could help people, neurotic by their body, find confidence or
remove the psychological causes of the problem (Fig. 1, Ref. 15).
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Nadváha a obezita

Obezita má závažné zdravotné následky. Postihuje stále viac
ľudí priemyselne vyspelých krajín. Prináša však aj isté psy-
chologické zmeny v myslení ľudí objektívne alebo subjek-
tívne postihnutých nadváhou.

Katedra pedagogiky FFUK, Bratislava

Adresa: Doc. PhDr. Ľ. Sejčová, CSc., Katedra pedagogiky FFUK,
Gondova 2, 818 02 Bratislava 1, Slovakia.

Snahu o čo najväčšiu dokonalosť, túžbu po uznaní a výni-
močnom postavení (zjavná u neurotických osobností) podľa
neoanalytikov podporuje hlavne to, že výkonovo oriento-
vaná západná kultúra oficiálne uprednostňuje spoločenský
dojem a efektný zovňajšok pred

”
skutočným ja“ (Jedlička,

2002). Pohľad na konformne tvarované telo sa mení v zá-
vislosti od kultúrno-historického obdobia, postavenia ženy
a muža v spoločnosti, vplyvom komerčných záujmov potravi-
nárskeho a farmaceutického priemyslu, masmédií a reklamy.
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Nadváha ako zdravotný problém

Obezita sa definuje ako nadmerná telesná hmotnosť (väčši-
nou viac ako 10–20% nad normálnu hmotnosť), ktorá je za-
príčinená nadbytkom tuku v tele. V priemyselne vyspelých
krajinách sa odhaduje, že postihuje 40–50% dospelej popu-
lácie. Z metabolického hľadiska pri každej obezite ide o prí-
jem väčšieho množstva energie, ako je výdaj. Je možné, že
niektoré osoby účinnejšie využívajú potravou dodanú ener-
giu ako iné. Obezitu väčšinou zapríčiňuje prejedanie sa, často
z rodinných návykov, z emotívnych, familiárnych, metabo-
lických i genetických faktorov. Rozlišujú sa dva typy obezity:
celoživotná obezita, kde už deti vo veku 6–8 rokov sú zre-
teľne tučné, a obezita vzniknutá v dospelom veku (zvyčajne
po 20.–40. roku), väčšinou v súvislosti so sedavým zamest-
naním, žena po každom pôrode spravidla priberie (Hnilica,
1985).
Obezita zreteľne zvyšuje chorobnosť a mortalitu jej no-

siteľa, často sa združuje s artériovou hypertenziou, s cuk-
rovkou, hepatopatiou a koronárnou sklerózou. Extrémnou
manifestáciou masívnej obezity je kardiorespiračné zlyhanie
známe ako Pickwickov syndróm. Dôležité je znížiť energe-
tický príjem na 1000 kalórií denne, obmedzovať tuky, škroby,
cukry a zvýšiť výdaj (telesný pohyb, cvičenie, fyzická práca),
prípadne kombinovať oba postupy. Úplné hladovanie sa po-
kladá za nefyziologické a môže mať vážne vedľajšie pre-
javy. Prípravky na chudnutie účinkujú iba prechodne, preto
sa v súčasnosti zaznamenáva odklon od medikamentóznej
liečby obezity a operačná liečba (jejunoileálny skrat) sa pre
závažné vedľajšie účinky pokladá za experimentálnu proce-
dúru (Hnilica, 1985).

Subjektívna a objektívna obezita

Určiť
”
normálnu“ hmotnosť je problematické. V praxi nám

pomáhajú rôzne tabuľky a diagramy, ktoré sú štandardizo-
vané podľa veku, pohlavia, výšky i typu postavy (mohutnosti
kostry). Najjednoduchšie je určiť ideálnu hmotnosť v kilo-
gramoch podľa Brocka (výška tela v cm – 100) a nadmernú
hmotnosť vyjadriť v percentách. Presnejšie ako váženie pri
posúdení obezity je meranie hrúbky kožnej krkvy kaliperom
zvyčajne nad trojhlavým svalom. Pri hrúbke krkvy u dospe-
lých mužov nad 23 mm a u žien nad 30 mm už ide o obezitu
(Hnilica, 1985). Pre zdravú dospelú ženu je však charak-
teristický dvojnásobný obsah tukového väziva v porovnaní
s rovnako starým mužom, ktorý však disponuje 1,5-krát väč-
ším objemom svalovej a kostnej hmoty. Hoci obe pohlavia
percentuálne rovnako – asi po jednej tretine – trpia obezi-
tou, väčšina účastníkov programov na redukciu hmotnosti
sú ženy.
Podľa zistení Rodinovej a spol. (1996) je nespokojnosť

s vlastným telom častou záležitosťou, ktorá sa netýka len
dospievajúch dievčat a žien. Respondentky sa domnievali,
že muži považujú za príťažlivú takú postavu, ktorá je štíh-
lejšia ako ich súčasné telesné rozmery. Krch (1999) v tejto
súvislosti poukazuje na psychologickú atmosféru, ktorú po-
máhajú vyvolávať nielen médiá, ktoré obéznych zosmiešňujú
ako lenivých, škaredých a neschopných, ale aj reklama. Po-
travinársky a farmaceutický priemysel (propagujúci štíhlosť

a diétnu stravu) komerčne využíva rastúce nebezpečenstvo
nadváhy a strachu z obezity, aby na trhu uplatnili stále nové
a nové nízkokalorické a redukčné produkty. Podľa výsledkov
výskumu vysokoškolákov sa ukázalo, že dievčatá sa viac za-
oberajú telesnými rozmermi, hmotnosťou a diétami ako ich
kolegovia. Študentky sa obávali aj nadváhy a javili vyšší
sklon k riešeniu problémov a smutnej nálady prejedaním sa
(Jedlička, 2002).
Údaje prieskumu vykonaného na vzorke 30 000 žien uve-

dené roku 1984 v Glamouri ukázali, že 75% žien vo veku 18–
35 rokov bolo presvedčených, že sú tučné, pričom skutočnú
nadváhu malo iba 25%. Z toho 45% žien s podváhou si mys-
lelo, že je pritučných. A nadôvažok respondentky Glamouru
považovali schudnutie o 5–6 kg za svoj hlavný, vytúžený cieľ
dôležitejší ako úspech v práci alebo v láske (Wolf, 2000).
Patologická sebapercepcia vlastného tela, typická u anorek-
tičiek odrážajúca sa v zrkadle napriek tomu, že v zrkadle je
silueta vychudnutého, vyčerpaného tela, snaha o ešte štíh-
lejší pás, napriek tomu, že

”
to už viac nejde“, je mementom

pre všetkých, ktorí projikujú mýtus chudej krásy ako normu
pre všetkých.

Nadváha ako sociokultúrny a psychologický problém

Psychológovia zdôrazňujú, že pri vzniku porúch príjmu po-
travy majú dôležitú úlohu meniace sa módne vlny a s nimi
súvisiace spoločenské očakávania týkajúce sa ženskej po-
stavy ako určitý tlak ku konformite. Kým v 50. rokoch
20. storočia bola vzorom krásy postava typu presýpacích
hodín (M.Monroe, S. Loren), v 70. rokoch obdivovali aero-
bikom tvarované telo J. Fondovej. V 90. rokoch to už
boli extrémne chudé modelky s výrazom dieťaťa (K.Moos,
K.McMenamyová) (Plháková a Míčková, 2000).
Modelka Kate Moss, predstaviteľka androgyna (obojpo-

hlavnosť v druhotných pohlavných znakoch), ženy–dieťaťa,
vyzerá ako nasledovníčka tenučkej Twiggy, tento obraz ženy
– chudého dieťaťa v súčasnosti naďalej pretrváva. Akoby
stieranie rolových a kariérnych rozdielov medzi mužmi a že-
nami postihlo i neakceptáciu typicky žensky tvarovaného
tela. Nevraviac o tom, že módni návrhári a tvorcovia módy
bývajú často homosexuálni, čiže im sa ani prirodzene tvaro-
vané ženské telo nepáči. Mizogýnnej kultúre sa teda podarilo
ženy prinútiť, aby nenávideli to, čo nenávidia mizogýni. Pr-
sia, stehná, zadok, brucho – najhlavnejšie časti

”
ženskosti“

a sexuality žien, ktoré estetickí chirurgovia najčastejšie upra-
vujú. Hutchinson odhaduje, že 65% žien nemá rado svoje
telo (Brody, 1988).

Žena ako objekt redukcie hmotnosti

Niektorí vedci tvrdia, že miera v páse a cez boky významne
koreluje s mierou nespokojnosti s telesným vzhľadom a vý-
skytom porúch potravy (Ratke-Sharpe a spol., 1990).
Milióny žien a dievčat sa tak na celom svete trápia dié-

tami, hladovanie však môže vyústiť do anorexie a bulímie.
Všetky tieto praktiky sú zamerané na to, aby boli dievčatá
a ženy prijateľné ako budúce manželky, či milenky s cieľom
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vyhovieť sociálne prijatým normám na krásu. Ženy naprí-
klad už oddávna používajú kozmetické prípravky na skráš-
lenie a trápia sa svojím vzhľadom. Romantické modelky to-
tiž poskytujú ženám hypnotické zjavenie dokonalého tela,
s ktorým žena porovnáva svoje telo. Časopisy a médiá po-
trebujú podporovať v ženách nenávisť voči vlastnému telu,
pretože ich hladovka prináša zisk. S cieľom, aby míňali čoraz
viac peňazí na bezcenné a bolesť spôsobujúce výrobky, ako
by míňali, keby sa cítili prirodzene krásne. V epidémii roz-
šírenej medzi ženami, ktoré si nemôžu dovoliť jesť, vidíme
pokračovanie staršej tradície vzťahu žien k potrave.
V helénskom Ríme chlapci dostávali šestnásť dielov jedla,

kým dievčatká len dvanásť. Vo všetkých kultúrach dostávajú
muži teplé jedlá, viac bielkovín a najlepšie porcie z chodu,
kým ženy konzumujú chladnúce zvyšky a často musia po-
užívať klamstvá a úskoky aby sa mohli dostatočne najesť.
Hladovať tam, kde je potrava dostupná, znamená podrobiť
sa takým neprirodzeným životným podmienkam, s akými
sa ľudský druh ešte nestretol. V určitom štádiu sa z diéty
stane anorexia alebo bulímia. Amerika, na ktorú pripadá
najväčší počet žien, ktoré sa presadili v mužskom svete,
má aj najväčší počet anorektičiek na svete. Americká ano-
rektická a bulimická spoločnosť tvrdí, že anorexia a bulí-
mia postihuje každý rok až milión Američaniek a ďalších 30
000 začne požívať prostriedky na vyvolanie vracania. 5–15%
hospitalizovaných anorektičiek umiera, čím sa táto choroba
radí medzi duševné choroby s najvyššou úmrtnosťou (Wolf,
2000). Ako vyplynulo zo šokujúceho prieskumu, ktorý usku-
točnili vo Veľkej Británii, čím ďalej, tým viac žien sa pod-
robuje plastickým operáciám, aby sa mohli uchádzať o za-
mestnanie. Mnohí britskí zamestnávatelia v poslednom čase
požadujú od žien čo najatraktívnejší vzhľad, za čo si vyslúžili
ostrú kritiku. Ich subjektívne posudzovanie kvality nových
zamestnancov sa zameriava viac na zovňajšok ako na ich
schopnosti. Spomedzi 500 opýtaných by si každá dvadsiata
dala urobiť plastickú operáciu, len aby si udržala pracovné
miesto (Pomôže plastika, Pravda, 17.marca 2000, s. 15).
Wolfová (2000) v tejto súvislosti uvádza, že éra estetic-

kých operácií sa voči ženám previňuje porušovaním ľudských
práv. Hlad, nevoľnosť a chirurgické výkony ako daň za krásu
sú politické zbrane. V dôsledku nich dochádza k rozsiah-
lemu politickému mučeniu žien. Ak skupine ľudí odopierame
jedlo, alebo ich nútime pravidelne dáviť, alebo ich znovu
a znovu režeme a zašívame bez vážneho lekárskeho dôvodu,
nazývame to mučením. Sú vari ženy menej hladné, menej
krvácajú ? Mnohí na to povedia, veď si to ženy všetko spô-
sobujú samy. Ženy sa však budú môcť slobodne rozhodovať,
či si dajú alebo nedajú urobiť estetickú operáciu, ak rozhod-
nutie nedať si ju urobiť, neohrozí ich zamestnanie, pretože
zamestnávateľom záleží, aby ženy vyzerali

”
mladistvo“, ak si

ju nedajú urobiť, nestratia svoju identitu, a ak tým nestratia
svoje postavenie v partnerskom vzťahu a v spoločnosti.

Muž ako obeť adonýnskeho syndrómu

Chorobnou posadlosťou vlastný telom – adonýnskym syn-
drómom trpia chlapci, ktorí nutkavo preťažujú telo usilov-
ným tréningom, aby naplnili predstavu ideálneho mužského

tela. Táto túžba prerastie neraz do bigarexie (závislosti od
cvičenia) – poruchou prejavujúcou sa náročným posilňo-
vacím tréningom, nadužívaním bielkovinových preparátov
a často i abúzom liekov. Postihnutí jedinci však nedokážu
prerušiť nadpriemerne ťažký tréning ani vtedy, keď dochá-
dza k zraneniam, zápalom šliach a ďalším somatickým kom-
plikáciám. I bigarektici, podobne ako dievčatá s poruchami
príjmu potravy (anorexiou a bulímiou), často sledujú svoj
obraz v zrkadle, vážia sa a merajú objem rôznych partií
svojho tela. Venujú zvýšenú pozornosť štúdiu tabuliek s nut-
ričnými hodnotami potravín a príprave nákladných diét. So-
ciálne vzťahy sa obmedzujú na prostredie fitnessových cen-
tier, značné výdaje spojené s nákupom liekov, výživových
doplnkov spolu s poplatkami za posilňovňu presahujú ich
možnosti. Často sa vyskytuje aj závislosť od androgénov,
ktorá spôsobuje podráždenosť a sklon k násilnostiam. Ok-
rem iného hrozí dlhodobé zneužívanie androgénov smrteľ-
ným nádorovým ochorením. Explozívne správanie s prejavmi
paranoidného strachu z prenasledovania s kombináciou me-
galomanického bludu supermanstva sa označuje ako kultu-
ristická psychóza. Podľa lekárskych výskumov je postihnu-
tých bigarexiou 1–2% mužskej populácie v USA (Jedlička,
2002).

Postoje a mýty týkajúce sa obezity

Treba poukázať na psychologickú atmosféru, ktorú pomá-
hajú vytvárať médiá – film, televízia, reklamné spoty, časo-
pisy, kde obéznych vykresľujú neraz v zosmiešňujúcom tóne.
V tejto súvislosti môžme spomenúť aj skutočnosť, že obéz-
nych hercov najčastejšie obsadzujú do komédií, rovnako ako
herci a herečky s okuliarmi sa objavujú v úlohách krásav-
cov a krásavíc len zriedkavo. Tak sa vytvára dojem, že na
svete existujú len štíhli, svalnatí a pekní, alebo tuční, chorí,
smiešni a krátkozrakí. Vytvárajú sa teda určité stereotypy
v náhľade na obéznych ľudí, ale takisto sa utvára špecifický
sebapohľad obéznych na seba a svoj stav. Ospravedlňovanie,
prenášanie viny na druhých, ale i sebaobviňovanie, charak-
terové a osobnostné zmeny.

Mýty o tučných

Najskôr sa pozrime na všeobecný náhľad okolia na takto
postihnutých ľudí:

1. Sama/sám si za to môže, lebo sa napcháva a prejedá
(príčinou obezity môže byť aj zdravotná porucha, uží-
vanie niektorých hormálnych liekov, napr. kortikoidov).

2. Nič iné celý deň nerobí, len
”
žerie“ (v skutočnosti prob-

lém je v nerovnomernosti príjmu jedla a jeho nevhodnej
kalorickej skladbe, tuční majú často zlozvyk ráno vôbec
neraňajkovať).

3. Stačí len, aby menej jedol/jedla (v skutočnosti odpo-
rúčaný príjem potravy 5-krát alebo 3-krát denne pre
zdravého človeka by tučného človeka

”
zabilo“. Stretnu-

tie sa s jedlom toľkokrát denne by znamenalo 5-krát
alebo 3-krát väčšiu pravdepodobnosť, že sa pri každom
jedení človek náchylný k obezite

”
preje“).
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4. Mali by ste schudnúť, podotkne lekár pri bežnej pre-
ventívnej prehliadke. (Ľahko sa to povie, ale ťažšie
uskutoční . . . ). Väčšinou po drastickej diéte nastane
spomalenie metabolizmu, organizmus akoby začal ísť

”
pomalšie“ na úsporný režim, priberanie nastáva i pri
malých dávkach jedla so známym

”
jo-jo efektom“.

5. Tuční sú si sami na vine, lebo nemajú silnú vôľu. (Vy
by ste vydržali dva dni sa po sebe nenavečerať alebo
ešte extrémnejšie kúsky ľudí držiacich diétu, keď hla-
dujú aj niekoľko dní po sebe ? Ako by vám bolo, keby
ste s roztrasenými nohami od hladu kráčali do práce,
kde by ste sa mali na každého usmievať ?)

Hodnotiace atribúty v súvislosti s obezitou

V súvislosti s obezitou a nadváhou sa vynára niekoľko javov,
s ktorými nie sme celkom vyrovnaní, resp. tu panujú určité
nezrovnalosti v interpretáciách a v pohľade na obezitu:

1. Previnenie obezitou – obezita ako hriech: môžeme po-
vedať, že obézny človek je nemravný, že zlyhal, že
je neschopný? Máme chápať obezitu ako sociálno-
patologický jav, keď za deviácie bežne považujeme roz-
vody, manželské nezhody ? Môžeme pridať znamienko
rovnosti medzi obézny=zlý ? Často obezitu hodnotíme
z hľadiska hodnotových normatívov dobré – zlé, ktoré
však prenášame na ľudí: kto je obézny, je aj zlý, nespo-
ľahlivý, má slabú vôľu a prisudzujeme mu ešte ďalšie
negatívne adjektíva.

2. Vina a nevina tučných ľudí – často sa pozeráme na
obéznych ako na ľudí, ktorí sú si sami na vine podobne
ako narkomani. Veď sa nemali tak správať, je to ich
problém . . . odťahujeme od nich ruky a nepomáhame,
dokonca ani najbližšia rodina, partner. Prípadne sa za-
smejeme, aha, pozri ako vyzerá . . . Previnenie obezitou
často naruší manželské vzťahy (takúto som si ťa neb-
ral . . . ), môže viesť aj k jeho rozpadu.

Myslenie a mýty tučných

Sebaobraz a pocity tučných sú neraz pestré:

1. Tuční v skutočnosti jedia často oveľa menej ako chudí.
(Naozaj ? V tomto prípade pomáha postihnutým zapi-
sovanie jedál počas dňa a často zistenie, že nebolo ani
prestávok medzi konzumáciou keksov, tyčiniek, chipsov,
čokolády, koláčov a sýtej večere).

2. Väčšina obéznych ľudí takmer nikdy neraňajkuje, zato
väčšina tých štíhlych áno. (Pozor aj na

”
zdravý“ ovocný

nápoj miesto raňajok, silný pomarančový džús s kiwi
pôsobí na žalúdočnú sliznicu ako neutrónová bomba).

3. Veď som to už toľkokrát skúšal/skúšala a zase som pri-
brala. (Je to žiaľ tak, v tomto prípade máte naozaj
pravdu).

4. Načo mám schudnúť ? (Často sa diéta podarí, ak máme
silný motív, prečo chceme schudnúť, často však ide o si-
tuačný motív (niekoho očariť na maturitom stretnutí),

ktorý ak splníme, motivácia sa môže stratiť, resp. chýba
a nevieme ju opäť nájsť a ďalej pokračovať).

Individuálna reakcia človeka na vznik obezity

Vnútorná reakcia človeka na svoju obezitu je rôzna, rov-
nako pestrá je i vonkajšia reakcia na obezitu prejavujúca sa
v správaní a v životnom štýle človeka v zmysle

”
bojovať

s ňou“ alebo sa poddať. Práve v tomto okruhu reaktibi-
lity človeka nastávajú škodlivé zmeny v myslení a správaní
človeka postihnutého subjektívnou alebo objektívnou obezi-
tou vo forme porúch príjmu potravy. Stručne analyzujeme
zmeny v myslení a správaní sa.

Psychologické dôsledky obezity

Môžeme vyčleniť určité psychologické účinky obezity na
osobnosť. Vznikajú tu isté typické prejavy postihnutých obe-
zitou:

1. Zmena identity vplyvom obezity – človek s hrôzou zistí,
že je nedostatkový, že to dobré a pekné, čo si o sebe
myslel, už neplatí. Je vystavený kritike a je v boji s jed-
lom úplne sám. Každé zlyhanie v diéte sa mu pripisuje
na vrub ako vina a nedostatok charakteru. Egoizmus,
lenivosť a bezohľadnosť voči ostatným. Tak sa mení po-
hľad na seba často v negatívnom smere.

2. Pocity menejcennosti – objavujú sa pocity neistoty, zly-
hania, sebaobviňovania z neschopnosti bojovať so svo-
jím telom.

3. Viacštruktúrovaná osobnosť vplyvom diétnych fáz –
človek si v závislosti od svojej hmotnosti začne roz-
víjať

”
viacero osobností“, ktorých identita funguje vo

fáze tučnoty a vo fáze víťazstva nad obezitou. Tá trvá
často i niekoľko mesiacov, kým nenastane návrat k pô-
vodnej hmotnosti. Za ten čas však človek

”
ožije“, život

ho baví, chce skúšať nové veci, vidí pred sebou úžasné
osobné i pracovné perspektívy, pretože

”
teraz je to on“.

Tento chudý človek je on, na ktorého tak dlho čakal.
Príbuzní často vidia i charakterové zmeny, zmeny v ná-
zoroch, postojoch k životu, ktoré predtým nepozorovali.
Žiaľ, návrat k pôvodnej hmotnosti prinavráti i pôvodnú
identitu, človek už nie je ten, akým by mal byť. Vráti sa
i depresia a staré realistické

”
ja“, na ktoré sa dočasne

zabudlo.

Nieledy sa stane, že pacienti majú pocit, že v období

”
keď boli tuční“ ani nežili a

”
skutočne žili“ v období

štíhlosti. Opätovný návrat obezity je však ťažkou frus-
tráciou a stratou všetkých nádejí. Príbuzný alebo ži-
votný partner práve vplyvom zmeny správania sa obéz-
neho partnera sa cíti sklamaný, podvedený a oklamaný.
Vidí pred sebou niekoho, kto je iný, kto sklamal.

4. Poruchy manželského súžitia – môžu nastať, ale aj ne-
musia. Závisí to od hodnôt, ktoré vyznávajú obaja par-
tneri, od záťaže života a vôle spoločne žiť

”
v dobrom

i zlom“,
”
v kráse i ošklivosti“.
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5. Sebaobviňovanie alebo agresivita – človek si môže svoje

”
postihnutie obezitou“ interpretovať ako osobné zlyha-
nie, vtedy sa skôr ničí sám, často však pocit insufi-
ciencie môže spôsobiť aj pocity nenávisti voči ľuďom,
ktorí dobre vyzerajú, skryté alebo otvorené nepriateľ-
stvo voči mladým, negatívny postoj voči ľuďom, sebaľú-
tosť a reálne alebo domnelé pocity ukrivdenosti:

”
svet

mi ubližuje, som taká nešťastná, nešťastný . . . “,
”
celý

život bojujem s nadváhou, zničilo mi to život . . . “

Reakcia tučných na svoj stav – životné štýly
ovplyvnené nadváhou

V liečbe obezity a ich psychologických účinkov na človeka sa
treba rozhodnúť. Život človeka je krátky. Môžeme si v pod-
state zvoliť viaceré reakcie na nadmerné priberanie:

1. Cvičenie a diéty v zmysle psychózy kulturistov, rozvíjať
cielene životný štýl zameraný na udržovanie zodpove-
dajúcej postavy a hmotnosti, často s nebezpečenstvom
zúženia myslenia, konania a záujmov na vlastné telo,
ktoré de facto aj tak zostarne. Účinok je však viac ako
zaručený. Človek je konformný s ideálom krásy, šťastný
a trochu alebo veľmi hladný. Ako sa môže cítiť človek
frustrovaný hladom? Asi nie veľmi dobre. Výsledok je
však ideálny. Človek splnil očakávania, odvrátil hrozby
lekárov a zdravotníkov.

2. Necvičiť a nediétovať, zmieriť sa s vlastným telom, na-
učiť sa vážiť si samého seba, alebo sa celý život nenávi-
dieť za svoje previnenie, že

”
som tučná, tučný“, a teda

si zaslúžim posmech, odsúdenie za svoju nedokonalú
vôľu a nedostatočnosť.

3. Nejesť vôbec – zničenie alebo potlačenie primárneho
pudu, ktorý má človek spoločný s ostatnými živočíchmi
– potrebu nasýtenia. Daň za túto deštrukciu je privy-
soká – mentálna anorexia s rizikom smrti. Mechanizmus
je podobný ako u abstinujúceho alkoholika, jeho absti-
nencia je relatívna – môže abstinovať, ale nesmie si dať
ani kvapôčku alkoholu, lebo sa rozpije. Dievčatá posti-
hnuté anorexiou akoby

”
nechceli, alebo nesmeli si dať

ani kúsoček z jedla“, lebo si myslia, že by sa nebodaj
rozjedli a pribrali by. V prípade porúch príjmu potravy
však nemáme na mysli odstraňovanie objektívnej obe-
zity, ale subjektívnej obezity často súvisiacej s reakciou
dospievajúcich dievčat na vývin sekundárnych pohlav-
ných znakov, ktoré intrepretujú ako tučnotu, čo u nich
vyvoláva úzkosť a odmietanie potravy. Ak nie je stav
mentálnej anorexie včas odborne podchytený, hrozí od-
búranie tukového tkaniva a redukcia svalovej hmoty,
výpadok menštruačného cyklu, postihnutie kostry, zní-
ženie imunity, vyčerpanosť, poruchy cirkulácie a srdco-
vej činnosti, metabolický rozvrat a dokonca v závaž-
ných prípadoch i smrť.

4. Cvičiť a udržiavať si hmotnosť, aby neviedla k závaž-
ným srdcovocievnym a iným metabolickým poruchám,
zmieriť sa s vlastným telom, naučiť sa vážiť si samého

seba, odstraňovať túžbu po jedle psychoterapeutickými
a autosugestívnymi technikami v spolupráci a s po-
chopením širšieho oklolia, partnera, rodiny. Neočaká-
vať veľa, nenechať sa však znechutiť odlišnosťou ideálu
krásy a svojej vizáže.

Možnosti využitia psychoterapie v liečbe obezity nie sú
celkom docenené. Často sa snažíme odtučňovať

”
telom“ –

cvičením, alebo odnímaním stravy bez toho, aby sme for-
movali

”
ducha“, menili postoje a názory na jedlo, zmierňo-

vali úzkosť a depresiu, ktorá môže vyústiť do prejedania sa,
riešili vnútorné alebo vzťahové problémy, ktoré človek má,
a svoje nešťastie, trápenie, konflikty v živote

”
zajedá“.

Príčiny vzniku obezity a jej prevencia

Môžeme vyčleniť niektoré základné faktory vzniku obezity,
ktoré v individuálnych prípadoch môžu spôsobovať nadváhu
a obezitu:

A. Telesné príčiny obezity

1. Obezita ako dedičná dispozícia

2. Obezita ako dôsledok spomaleného metabolizmu
tela

3. Obezita ako dôsledok materstva a pôrodu

4. Obezita ako následok alebo súčasť iných chorôb
(napr. endokrinných)

B. Psychogénne príčiny obezity

5. Obezita ako dôsledok závislosti od jedla (jedlo ako
droga)

6. Jedlo ako anxiolytikum (zmierňovač úzkosti)

7. Jedlo ako prostriedok na duševné uspokojenie,
slasť

8. Jedlo ako prostriedok proti depresii

9. Prejedanie ako zástupná činnosť (pri nemožnosti
aktivity)

10. Obezita ako nenávisť k partnerovi

11. Obezita ako dôsledok obsedantnej neurózy

C. Behaviorálne príčiny obezity

12. Nesprávne návyky prebraté z rodiny

13. Životný štýl uprednostňujúci
”
plný stôl“

14. Zamestnanie podporujúce obezitu (sedavé za-
mestnanie, práca vykonávaná doma, kuchárka,
mäsiar a pod.)

15. Nedostatok pohybu

Učebnice medicíny hovoria, že nadváhu spôsobuje nad-
merný príjem potravy a znížený výdaj energie. Nadmerný
príjem potravy = obezita. Ale čo spôsobuje nadmerný príjem
potravy ? Ak uznáme, že máme byť chudí, poďme chudnúť:
Ak prijmeme premisu, že obezita vzniká na základe zvý-
šeného príjmu potravy, nevieme ešte, prečo človek prijíma
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Prevencia obezity:

1. Psychogénny okruh → 2. Príjem potravy → 3. Výdaj → 4. Hmotnosť

(strach, depresia) (prejedanie sa) (nedostatok pohybu) (obezita)

(psychoterapia) (diéta) (cvičenie) (optimálna)+ + =

Obrázok 1. Model vzniku obezity

nadmerné množstvo jedla, hoci evidentne vidí, že priberá.
Nevieme, prečo, ak vieme, že sedavé zamestnanie spôsobuje
obezitu a nedostatok pohybu, drahý rotopéd stojí v kúte
a padá naňho prach. Nepoužíva sa. Sú to psychologické me-
chanizmy, ktoré vedú človeka k prejedaniu sa a k telesnej pa-
sivite. Psychické problémy, úzkosti, nesprávne postoje, stra-
chy, názory, motívy – vnútorný svet.

Môžeme uviesť model vzniku obezity vychádzajúci z na-
šich výskumov (obr. 1).

Ak pri diéte vezmeme obéznemu potravu, dôjde k pre-
chodnému zníženiu hmotnosti, ale psychogénny okruh na-
ďalej pôsobí a môže kedykoľvek spustiť nadmerný príjem
potravy.

Preto, ak by sme prijali tézu, že psychogénna obezita je
dôsledkom napríklad neliečenej neurózy, že obezita je násled-
kom prekonávania úzkosti jedlom, môžeme pre odstránenie
neurózy a tým i nadváhy aplikovať techniky psychoterapie,
ktoré sa bežne a s úspechom používajú na terapiu neurotic-
kých porúch, fóbií, úzkostnej neurotickej depresii.

Psychoterapia v psychologickom poradenstve

C.Rogers podnietil prácu poradcu s klientom najmä v sú-
vislosti so špecifickou aplikáciou psychoterapie v poraden-
stve. V minulosti prevládalo medicínske psychiatrické chá-
panie pojmu psychoterapia – ako liečenie choroby, v sú-
časnosti prevláda potreba uplatňovať psychoterapiu v rôz-
nych odboroch i mimo zdravotníctva vo výchove, v man-
želských a predmanželských poradniach, v poradniach pre
matku a dieťa, v sexuologických poradniach, v strediskách
pre trávenie voľného času a podobne. V celosvetovom me-
radle sa objavujú snahy koncipovať teóriu a prax psychote-
rapie v rámci psychologického poradenstva (Koščo a spol.,
1987).

Psychoterapiu nepotrebuje každý, kto sa uchádza o psy-
choporadenskú pomoc. Podľa R.Büchlera má psychotera-
pia v praxi poradenstva svoje osobitné miesto. Je potrebná
vtedy, keď klient nevie spracúvať informácie, ktoré mu po-
skytuje poradca, keď nevie využiť testové výsledky, je pa-
sívny, nanapreduje, má blokovanú špecifickú schopnosť rie-
šiť problémy. A.Ellis (1966) uvádza, že sú aspoň dva dôvody
pre psychoterapiu:

1. jednotlivca treba liečiť (chce sa liečiť) a

2. jednotlivec chce rásť, sebarealizovať a rozvíjať sa
(Koščo a spol., 1987).

V procese psychoterapie pôsobí jeden človek (terapeut)
na druhého človeka, ktorý trpí istými ťažkosťami (pacient).
Na to sa využívajú rozličné psychologické prostriedky, zá-
sady a zákonitosti v systematicky usporiadanom postupe,
ktorým sa má pacientovi pomôcť zbaviť sa jeho ťažkostí.
A tak možno v tomto procese vyčleniť štyri základné zložky
(Kondáš, 1973):

1. psychoterapeut,

2. pacient a jeho ťažkosti,

3. používané prostriedky,

4. postup a metódy na dosiahnutie cieľa.

Psychoterapiu vykonáva špeciálne vyškolená osoba – psy-
choterapeut – od psychoterapeuta sa vyžaduje znalosť me-
tód a mechanizmov psychoterapeutického pôsobenia, znalosť
činiteľov poruchy, ako aj poznatkov normálnej psychológie,
má sa vyznačovať úprimným záujmom o druhého človeka,
má mať poznatkový rozhľad a bohaté praktické skúsenosti
(Kondáš, 1973).
Poznanie individuality pacienta je často základným klasi-

fikačným východiskom, je vhodné však poznať aj osoby, voči
ktorým bude pacient svoje reakcie prejavovať a zistiť roz-
sah, okolnosti a situácie, za ktorých vznikli osobitné symp-
tómy. Faktormi vzniku porúch môžu byť konflikty, strach
a tenzia, psychologické vzťahy a iné činitele. K pacientovi sa
v psychoterapii pristupuje ako k trpiacemu človeku, ktorý sa
cíti bezradný a nešťastný. O metódach psychoterapie možno
nájsť informácie najmä v učebniciach psychiatrie. O.Kondáš
(1973), ktorý rozvinul behaviorálny prístup v psychoterapii,
člení existujúce metódy na 3 hlavné skupiny.

1. Metódy verbálno-racionálnej psychoterapie – patrí
sem persuázia, ktorej začiatky sa spájajú s menom Dubois,
ktorý zaviedol tzv. lekárske moralizovanie, v rámci ktorých
sa snažil chorým vysvetliť pravdu o ich chorobe. Persuázia je
akousi formou poučenia so snahou, aby pacient získal nad-
hľad na príčiny svojich neurotických porúch.
Ďalej sem patrí psychagogika, ktorá je podobná predchá-

dzajúcej metóde, ale je charakterizovaná dlhodobým, takt-
ným psychologickým vedením pacienta, úpravou názorov,
zásad a postojov pacienta v smere, ktorý najlepšie vyhovuje
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vlastnému úsilu revidovania jeho zážitkov, udalostí a život-
ných plánov.
Psychoprofylaxia predstavuje akúsi prípravnú psychotera-

piu zameranú napr. na odstránenie obáv a strachu pred neja-
kým výkonom (napr. profylaktická príprava na bezbolestný
pôrod). Je zameraná na predchádzanie psychotraumatickým
zážitkom.
Dôverný rozhovor – verbálna psychoterapia sa ním pra-

videlne začína, dosahuje sa ním isté uvoľnenie, je aj istou
jednorazovou podpornou psychoterapiou.
Slovo je akýsi nástroj, kým skutočným psychologickým

prostriedkom, napr. racionálnej psychoterapie, je ovplyvňo-
vanie myšlienkových a úsudkových procesov pacienta s pria-
mym zameraním na jeho postoje i nevhodné spôsoby riešenia
osobných problémov, ktoré produkovali ťažkosti.

2. Metódy sugestívnej psychoterapie – ktorej hlavnými
predstaviteľmi sú sugescia a hypnóza – tieto metódy sa za-
kladajú na sugestibilite pacienta, ktorý sa uvedie do stavu,
v ktorom nekriticky prijíma vývody, príkazy a tvrdenia te-
rapeuta. V stave hypnózy sa robí rozhovor a rozličné hyp-
notické sugescie (používa sa hlavne u alkoholikov, pri neuro-
tických a hysterických poruchách).

3. Špeciálne psychoterapeutické techniky – priraďujeme
sem narkoanalýzu, kde sa dôverný rozhovor odohráva v štá-
diu subnarkózy, pri ktorej sa vyjasňujú súvislosti vzniku
neurózy, emočné problémy, môže dôjsť napríklad k emo-
tívnemu odreagovaniu, ktoré napríklad nemožno dosiahnuť
v bežnom živote. Môže ísť o znovuprežitie emotívne silne pô-
sobiacej situácie, s ktorou sa pacient ešte nevedel vyrovnať.
(Na podobné účely sa používali aj excitačné drogy a psycho-
terapeutická aplikácia halucinogénov na ovplyvnenie charak-
terových neuróz, novšie sa od ich aplikáciie ustupuje.)

K špeciálnym technikám priraďujeme aj Schultzov auto-
génny tréning, Jacobsonovu relaxáciu – metódy relaxácie po-
kladáme za techniky, ktoré sa používajú v kombinácii s inými
metódami. Sú schopné redukovať tenziu, ktorá je pre neuro-
tikov charakteristickým znakom. Prinášajú pocit osvieženia,
zlepšenia nálady, pocit príjemného napätia a chuť byť činný.
Patrí sem Morenova psychodráma – kde terapeut plní úlohu
režiséra, kde pacient prehráva svoje minulé traumatizujúce
zážitky a zvýrazňuje svoje priania, na miesta pomocných
hercov nastupujú aj spolupacienti. Cieľom je znovuprežitie
psychotraumatických zážitkov a pomocou výmeny úloh sa
vedie pacient k vžívaniu sa do spôsobu myslenia iného člo-
veka a k videniu seba z iných zorných uhlov. Patrí sem i väč-
šina metód psychoterapie učením.

1. Metóda negatívneho tréningu – autorom je K. Dunlap,
ide o presné opakovanie poruchového návyku – ktorý
sa daná osoba má odučiť, úspešne sa používa pri tikoch
a balbuties.

2. Metóda systematickej desenzitizácie – autorom je
J.Wolpe, postup je takýto: nácvik relaxácie (Schult-
zova metóda autogénneho tréningu), ktorý trvá 3–6

týždňov, zostavenie hierarchie situácií vzbudzujúcich
strach (najprv zostaví hierarchiu terapeut a potom ju
preberá s pacientom), postupné prezentovanie týchto
situácií v stave hlbokej relaxácie (od najľahších po naj-
ťažšie situácie, napr. pri zajakavosti je najľahšou: ho-
vorím s kamarátom pri hre, najťažšou: rozprávam náv-
števe). Počíta sa tu s princípom inkompatibility, t.j.
nemožnosťou súčasného výskytu strachu a relaxácie.
Desenzitizačné sedenia sa robia 1–3-krát týždenne, na
jednom sedení sa predkladajú 1–3 položky. Wolpe a La-
zarus používajú túto metódu pri všetkých neurotických
poruchách, kde je anxieta zvlášť vyznačená, pri fóbiách,
úzkostnej neurotickej depresii alebo pri sexuálnych po-
ruchách.

3. Metóda zníženia napätia – je to metóda úľavy z ten-
zie, pacient je vyzvaný vydržať nepríjemnú galvanizá-
ciu v oblasti tiku a v jej priebehu dostával inštrukciu na
predvádzanie tiku, potom po prerušení pacient zatvoril
oči a pokojným tichým hlasom dostával inštrukciu na
relaxačné dýchanie, aby bol pokojný.

4. Metódy pozitívneho tréningu sú založené na zákonitos-
tiach učenia prispôsobené charakteru poruchy na ktorú
sa zameriavajú, napríklad sebapresadzujúci tréning –
ide pri nej o nácvik voľne prejavovať spontánne reak-
cie a emócie. Vhodná je najmä pre ľudí, ktorí si zvykli
potláčať vlastné prejavy, sú v sociálnych situáciách an-
xiózni, všetko spracúvajú len vo vlastnom vnútri, v dô-
sledku čoho psychologicky trpia. Ďalej môžeme spo-
menúť metodiku tienenia používanú na terapiu zaja-
kavosti, metodiku dublovaného čítania – pri liečbe za-
jakavosti pri čítaní a dyslexii a podobne.

5. Averzívne postupy – aplikujú sa pri alkoholizme, fajčení
pri sexuálnych poruchách. Odpor k týmto aktivitám sa
podmieňuje najčastejšie pomocou apomorfínu, emetínu
alebo elektrickej rany. Ako podmienená reakcia je na-
uzea a vracanie alebo bolesť. Podmieneným podnetom
je napr. chuť alkoholu.

6. Prístrojové techniky – sa využívajú na terapeutické zá-
mery, napr. prístroj na podávanie elektrických podne-
tov, tóngenerátor na produkciu

”
bieleho hluku“ pri za-

jakávaní, ktorý prekryje ľudský hlas a podobne.

7. Inštrumentálne techniky – vychádzajúce z inštrumen-
tálneho podmieňovania. (Napr. zvýšenú frekvenciu tiku
sprevádzal hluk a pri zníženej frekvencii ako pozitívny
podnet – hudba. Spomínaný stav – automatické tikové
pohyby – sa výrazne zlepšil.)

S.Kratochvíl (1997) člení metódy psychoterapie z hľa-
diska princípov, z ktorých vychádzajú, a účinných fakto-
rov, na ktorých stavajú, na: metódy racionálne (expliká-
cia, persuázia, reorienácia, psychagogika), sugestívne (hyp-
nóza), empatické (empatické rozhovory), abreaktívne (po-
mocou hypnózy, psychofarmák), relaxačné (autogénny tré-
ning), imaginačné (autogénna meditácia), nácvikové (po-
zitívny nácvik, nácvik asertivity, averzná terapia, syste-
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matická desenzibilizácia, expozícia, napodobňovanie a po-
dobne), psychoanalytické (technika volných asociácií, inter-
pretácia snov) a interpersonálne (náhľad, korektívna emoci-
onálna skúsenosť, skupinová dynamika, psychodráma, psy-
chogymnastika, terapeutická komunita).

Metódy psychoterapie a ich uplatnenie v liečbe obezity

Možnosti využitia psychoterapie v liečbe obezity nie sú cel-
kom docenené. Často sa snažíme odtučňovať

”
telom“ – cvi-

čením, alebo odnímaním stravy bez toho, aby sme formovali

”
ducha“, menili postoje a názory na jedlo, zmierňovali úz-
kosť a depresiu, ktorá môže vyústiť do prejedania sa, riešili
vnútorné alebo vzťahové problémy, ktoré človek má, a svoje
nešťastie, trápenie, konflikty v živote

”
zajedá“.

Metódy verbálno-racionálnej psychoterapie

Ich použitie je vhodné z mnohých dôvodov. Človek, ktorý
prešiel fázami chudosti a tučnoty v jednotlivých obdobiach
svojho života, niečo získaval a strácal. Často stratil dôle-
žité vzťahy, sklamal partnera, alebo oňho v dôsledku obe-
zity aj prišiel. Stav psychiky neraz pripomína človeka trpia-
ceho postraumatickou stresovou poruchou. Nemá sa komu
vyžalovať so svojím márnym bojom so svojím telom, nemá
u koho nájsť pochopenie. Od pacienta očakávame vyrozprá-
vanie príbehu svojej traumy, vysporiadanie sa so svojou mi-
nulosťou a pokúsiť sa formulovať svoju budúcnosť. Pacient
očakáva poučenie a poznanie psychogénnych príčin svojich
porúch v súvislosti s nadváhou a činiteľov, ktoré ju vyvolá-
vajú. Vhodná je spolupráca aj s iným odborníkom pri for-
mulácii zásad zdravej výživy, nájdenia chýb a nedostatkov
v myslení a správaní sa obézneho pacienta, ktoré možno pod-
pornou terapiou odstrániť. Upraviť jeho názory, zásady a po-
stoje pacienta v smere, ktorý najlepšie vyhovuje vlastnému
úsilu revidovania jeho zážitkov, udalostí a životných plánov,
vyrovania sa s vlastným telom. Možno slovne, radou, pou-
čením a usmernením ovplyvniť tie myšlienkové a úsudkové
procesy pacienta s priamym zameraním na jeho postoje i ne-
vhodné spôsoby riešenia osobných problémov, ktoré produ-
kujú chronické ťažkosti súvisiace s nadváhou.
Príbuzenstvo robí napríklad v postoji k obéznemu často

jednu chybu. Z obavy, aby neprestal pacient s odtučňova-
ním, správajú sa k nemu kriticky. On márne žiada pocit
istoty, aby mu vyjadrili ubezpečenie, že aj keď sa diéta ne-
podarí, budú ho milovať takého, aký je, dávajú mu najavo,
že ich láska k nemu závisí od úspechu v odtučňovaní. Musí
si ich lásku

”
zaslúžiť“, keďže sa previnil. Postihnutý človek

sa potom cíti ako medzi dvoma
”
mlynskými kameňmi“ – ak

neuspejem, trestom bude jednak moja hmotnosť, ale i neľú-
bosť a odsúdenie partnera.
Odporúčam preto podporný a akceptujúci prístup k pa-

cientovi, ktorý sa rozhodol odtučňovať, dať najavo absolútnu
akceptáciu a podporu. Brať jeho pokus o ovplyvnenie nad-
váhy len ako pokus a rozhodne nie ako pokus posledný v jeho
živote. Ani narkomanovi nemôžeme dať najavo, že ak sa mu
teraz nepodarí po liečbe abstinovať, odpíšeme ho. Prepokla-

dáme mnohé návraty k droge, opakovanú liečbu a v budúc-
nosti možné definitívne uzdravenie. Partneri neraz nevidia
aj svoj podiel na vzniku obezity partnera. Napríklad do-
nútia ženu, aby ostala v domácnosti (veľké riziko obezity),
nejedia polievky, takže sa prestanú variť v rodine úplne, vy-
žadujú, aby sa varili

”
hutné“, kalorické a ťažko stráviteľné

jedlá, ktoré potom konzumuje aj ich partnerka. Nie je to len
individuálna vina

”
tučného“, ale často nezdravý životný štýl

rodinného stravovania, ktorý kooperujúci partner vyžaduje
a ktorý jemu samému obezitu nespôsobuje, no tomu dru-
hému áno. V tejto oblasti terapie má vďačné zastúpenie vy-
užitie emocionálnej dynamiky skupinovej terapie a realizácie
poradenstva vzájomnej pomoci, kde podobne postihnutí ľu-
dia môžu vyjadrovať svoje pocity, užitočné informácie, rady
a návody, ako prekonávať krízové situácie spojené so znižova-
ním hmotnosti alebo v sebaakceptácii spojenej s nadváhou.

Metóda negatívneho tréningu a jej uplatnenie
v liečbe obezity

Táto metóda má za cieľ, aby pacient pochopil, že sa možno
najesť, nikto mu v tom nebráni, ale sa bude cítiť tak, ako sa
cíti. Ide o presné opakovanie poruchového návyku – ktorý sa
daná osoba má odučiť. V našej modifikácii znamená umožniť
pacientovi –

”
prežrať sa“. Táto technika spočíva vo vyvolaní

odporu z jedla, ktoré nastáva po prejedení. (Obyčajná nutela
je natoľko sladká a je jej tak veľa, že ak pacienta prinútite
zjesť ju naraz a vyzvete ho, aby si dal ešte ďalšiu,

”
zabije

vás“. Podobne po sviatkoch sa diéta začína lepšie, pretože
človek zjedol toľko všelijakého jedla, že je z toho zhnusený,
cíti istú averziu voči jedeniu).
Ľudia aplikujúci si dlhodobú diétu sú často unavení več-

ným dodržiavaním zásad výživy, počítaním kalórií, diétu
ukončia, pretože majú pocit, že sa

”
nemôžu normálne na-

jesť“, tak ako ostatní ľudia. Začlenenie voľnejšieho dňa, keď
sa môže pacient odmeniť za svoje úsilie aj

”
pochúťkou“, má

svoje psychologické opodstatnenie. Riziko tejto metódy je
však v tom, že konzumácia veľkého množstva jedla naraz
môže spustiť lavínu

”
prehreškov“ voči diéte a jej predčasné

ukončenie. Zásady a návyky, ktoré si človek tak starostlivo
budoval, sa zrútia ako domček z karát. Ďalším problémom
tejto metódy je skutočnosť, že tento mechanizmus – preje-
denie sa – pocity hanby – výčitky – odpor – dávenie – sú
typické prejavy bulímie. Preto by sa malo použitie tejto me-
tódy presne indikovať, najmä by sa nemalo realizovať u pa-
cientov, ktorých ťažkosti s nadváhou súvisia s nábehom na
bulímiu, prípadne ju už majú.

Metóda systematickej desenzitizácie a jej uplatnenie
v liečbe obezity

Metóda systematickej desenzitizácie pri liečbe obezity môže
mať dve formy.
Prvá – klasická môže byť zameraná výlučne na odstraňo-
vanie strachu a tenzie vytvorením individuálnej hierarchie
situácií vzbudzujúcich strach, kde by sme mohli predpokla-
dať, že ak prejedanie sa vzniká na báze úzkostnosti, napä-
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tosti a fóbiách, pri úspešnosti liečby úzkosti odstránime aj
samo prejedanie sa a sekundárne zapôsobíme na obezitu.
Druhá – špecifická je zameraná na okruh stereotypov vzbu-
dzujúcich chuť do jedla, s cieľom zmierniť nutkanie konzu-
mácie v týchto situáciách, navodiť pocity vyrovnanosti, spo-
kojnosti pri pôsobení tzv.

”
spúšťačov“. Ďalej môže byť za-

meraná na odstraňovanie úzkosti alebo strachu z hladu alebo
iných chybných psychologických mechanizmoch, ktoré spô-
sobujú u jednotlivých ľudí prejedanie sa.
Postup bude takýto: nácvik relaxácie (Schultzova metóda

autogénneho tréningu), ktorý trvá 3–6 týždňov, zostavenie
hierarchie situácií, ktoré znamenajú spúšťače jedenia alebo
vzbudzujú strach z hladu (najprv zostaví hierarchiu terapeut
a potom ju preberá s pacientom).

Hierarchia situácií, ktoré znamenajú spúšťače jedenia:

1. Manžel a deti jedia pri stole chutné jedlo.

2. Vidím vo výklade chutnú čokoládu.

3. Mám odloženú pre deti čokoládu, ja si z nej vôbec ne-
vezmem, celú im ju prinesiem.

4. Manžel a deti jedia pri stole a pýtajú sa ma, či nie som
hladná.

5. Všetci jedia pri jednom stole, chutí im, mľaskajú, len
ja si vezmem iba kúsok.

6. Na návšteve ma ponúknu chutným jedlom, rozmýšľam,
čo urobím.

7. Chladnička je plná dobrôt a ja som strašne hladná.

8. Na tanieri zostala nedojedená dobrota, rozmýšľam, či
to nedojem, aby sa to nepokazilo.

9. Na tanieri zostala nedojedená dobrota, nikto to nechce
dojesť a je to škoda vyhodiť.

Hierarchia situácií vzbudzujúcich strach z hladu:

1. Som na opustenom ostrove, kde sú len kamene a okrem
vody tu nie je nič na jedenie.

2. Uvedomila som si, že je dnes sviatok a všetky obchody
sú zatvorené.

3. Otvorila som dvere do chladničky, bola úplne prázdna.

4. Nemám peniaze na potraviny.

5. Na ulici stála žobráčka a ja som jej dala celý nákup
potravín.

6. Čo ak ma začne bolieť žalúdok od hladu ?

Ďalej nasleduje postupné prezentovanie týchto situácií
v stave hlbokej relaxácie (od najľahších po najťažšie situ-
ácie). Počíta sa tu s princípom inkompatibility, t.j. nemož-
nosťou súčasného výskytu strachu a relaxácie (pri apliká-
cii hierarchie strachu z hladu) a súčasného výskytu pudenia
k aktivite (najesť sa) a relaxácie (v prípade aplikácie hie-
rarchie spúšťačov jedenia). Desenzitizačné sedenia sa robia
1–3-krát týždenne, na jednom sedení sa predkladajú 1–3 po-
ložky.

Metóda sugestívnej relaxácie a jej uplatnenie v liečbe
obezity

V stave hlbokej relaxácie terapeut predkladá pacientovi roz-
ličné hypnotické sugescie. Táto metóda sa zakladá na suges-
tibilite pacienta, ktorý sa uvedie do stavu uvoľnenia, v kto-
rom prijíma vývody, príkazy a tvrdenia terapeuta. Je zame-
raná na tzv. pozitívne učenie v zmysle príkazov, sugescií,
ktoré majú znižovať túžbu po jedení.

1. Vôbec nemám chuť jesť.

2. Nie som hladná.

3. Na obed mi stačí chutné jabĺčko.

4. Nezahyniem od hladu, aj keď sa hneď nenajem.

5. Nevadí mi, keď manžel a deti predo mnou jedia.

6. Nemusím si robiť zásoby v žalúdku.

7. Keď niekoho vidím jesť, to neznamená, že aj ja musím.

8. Jedla bude vždy dosť, nemusím si ho skrývať.

9. Cítim sa lepšie, keď zjem ľahšie jedlo.

10. Cítim sa lepšie, keď som len trochu najedená.

11. Som vitálnejšia a spokojnejšia, keď nemám plný žalú-
dok.

12. Lepšie sa mi dýcha a pracuje, keď nie som najedená.

13. Nikto mi nič nezoberie, ak budem hladná, niečo malé
si v chladničke nájdem.

14. Nezávidím ostatným, keď jedia a ja nie.

15. Som rada, že im chutí, mne by to len zaškodilo.

Táto metóda má jedno riziko. Mal by ju realizovať sku-
točne skúsený psychoterapeut a opatrne zaobchádzať najmä
s položkou 1: Vôbec nemám chuť jesť. A s položkami po-
dobného znenia, ktoré môžu vyústiť do averzie k jedeniu
v podobe anorexie, ktorej psychogénny základ sa všeobecne
uznáva.
Ešte pred vytvorením hierarchií strachov a sugescií je po-

trebné zistiť, pri akých činnostiach vzniká túžba
”
niečo si

zobnúť“, v ktorom období hmotnosť stúpa, či je závislá od
ročných období, životných situácií a podobne. Urobiť kom-
plexnú analýzu dynamiky priberania a chudnutia každého
jednotlivého pacienta.
Pri prezentácii námetov na použitie psychoterapeutických

techník pri liečení obezity musím vyjadriť sebakritiku. Skú-
sený psychoterapeut určite našiel problematické miesta, po-
chybnosti, možnosti zamerania systematickej desenzibilizá-
cie iným smerom. Výsledky klasickej metódy systematickej
desenzitizácie na úzkosť u pacienta môžeme skôr predpokla-
dať, druhá, špecifická forma zameraná na obezitu si vyžaduje
odskúšanie, overenie, odstránenie chýb. Nebolo však mojím
cieľom vyriešiť všetky problémy a predložiť stopercentné rie-
šenia. Zatiaľ sa ich nepodarilo nájsť nikomu. Chcela som
najmä upozorniť na stále početnejšiu skupinu ľudí – s nadvá-
hou, s ich myslením, nádejami i sklamaniami. Tvoria možno
značnú časť tzv. skrytých psychiatrických pacientov, ľudí,
ktorí nikdy nenavštívia psychológa ani psychiatra, či iného
odborníka. Navštívte ich preto vy.
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Závery

Náš príspevok je zameraný na využitie psychoterapie v liečbe
obezity, ktorá je založená najmä na neurotickom a psycho-
génnom základe. Predstavuje istú možnosť ovplyvnenia nad-
váhy cestou uvoľnenia tenzie, neurotických porúch a chyb-
ných vzorcov správania a myslenia, ktoré majú vzťah k nad-
mernému prejedaniu sa.
Zdá sa totiž, že obezita sídli aj v

”
hlave“ a zaslúži si po-

zornosť psychologickej a psychiatrickej obce aj v zmysle lie-
čenia. Poznatky z výživy, informácie z oblasti zdravého stra-
vovania, strašenie chorobami sa ako prevencia obezity zdajú
nedostatočné. Hoci je obezita zdravotným problémom a je
škodlivá, má aj závažné psychologické následky na osobnosť
(výsmech, výčitky, sebaobviňovanie), ktorým sa je potrebné
venovať, a týmto ľuďom pomáhať. Vo svojom príspevku od-
porúčam spôsoby liečby obezity, sama však nepovažujem za
správne, aby si človek redukoval svoj život na formovanie
postavy. Fitnessový životný štýl neschvaľujem a opisujem
ho preto, aby

”
štíhli a mravní“ (ktorí si to o sebe myslia

preto, že sú štíhli) pochopili trápenie, aké predstavuje boj
s nadváhou a ako často tento boj urobí z človeka

”
blázna“,

neurotika, ešte väčšieho pažravca, ako bol pred začatím dras-
tickej diéty, a určitým spôsobom nešťastného človeka. Z toho
hľadiska by pomáhajúce profesie mohli poskytnúť pomocnú
ruku ľuďom zneurotizovaných svojím telom, naučiť ich vážiť
si samých seba, takých, akí sú, prípadne odstraňovať psy-
chogénne príčiny ich problému.
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