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Uzależnienia 

behawioralne
Anoreksja – bulimia – hazard

Z perspektywy terapeuty



Uzależnienia behawioralne

Zachowania autodestrukcyjne: 
bulimia, anoreksja, obżarstwo, 

tanoreksja, komupulsywne 

wizualizacje, samookalecznia, 

bigoreksja

Uzależnienia od czynności: 
pracoholizm, zakupoholizm, hazard, 

seksoholizm

Cyberzaburzenia 



Presja kultury ładności i sukcesu

W kulturze 

ponowoczesności 
premiuje się sukces

❑ Atrakcyjny wygląd

❑ presja na sukces

❑ Atrakcyjna sylwetka 

(szczupła)

❑ Posiadanie 
❑ Dobra materialneCzłowiek sukcesu 

i wyglądu jest lepiej 

postrzegany – cechy 

intelektu i pracowitości -
drugorzędne



Anoreksja - bulimia

Kult zgrabnej nastolatki 

i kobiety w kulturze 

ponowoczesności

Podtekstowe działanie 

„kultury medialnej” –

wyglądaj… 



Uwaga dydaktyczna

Wszystkie zdjęcia 

zamieszczone 

w prezentacji mają 

cele edukacyjne



Perfekcjonizm – przesłanka 1

Dziecka –

nastolatki

Matki
dziecka -

nastolatki

TEST CPS – A              - granica 7/10
❑ Gdy popełnisz jakiś błąd, długo nie możesz 

przestać o nim myśleć.

❑ Jesteś typem walecznym, nie lubisz przegrywać –

przeżywasz przegraną.

❑ Twoja zasada – albo robię coś dobrze, albo w 

ogóle.

❑ Wymagasz od innych perfekcji.

❑ Ktoś, kto prosi o pomoc jest twoim zdaniem slaby.

❑ Doszukujesz się błędów w działaniach innych osób 

– lubisz je poprawiać

❑ Bez względu na kontekst sytuacji zwracasz uwagę 

innym ludziom, gdy popełniają błędy

❑ Zwracasz uwagę na to, czego wymagają od 

ciebie inne osoby.

❑ Nadwrażliwie odnosisz się do ryzyka własnego 

błędu.

❑ Szybko zauważasz błędy literowe, graficzne...



Korekcja perfekcjonizmu

Dziecka –

nastolatki

Matki
dziecka -

nastolatki

Dziecko – nastolatka
Zrób mniej – zamiast 

100% - 90%, 
Satysfakcja z działania

Matka – wymagaj 

mniej, wzmacniaj za 

4.0
Podkreślaj działanie, 

dążenie, a nie wynik



Niska samoocena – przesłanka 2

Dziecka –

nastolatki

Matki
wobec dziecka 

- nastolatki

Zachowania – stany często 

towarzyszące:
❑ Presja rodziców na sukcesy 

edukacyjne

❑ Niezgodność oczekiwań 

rodziców z marzeniami 

dziecka

❑ Zła ocena sytuacji 

życiowych 

❑ Wahania nastrojów (III, XI)

❑ Stany depresyjne (III, XI) 



Niska samoocena – przesłanka 2

Dziecka –

nastolatki

Matki
wobec dziecka 

- nastolatki

Zachowania – stany często 

towarzyszące:
❑ Niska samoocena

❑ Trudności adaptacyjne w 

nowym środowisku (przełom 

szkoły)

❑ Pato-wzory – podatność na 

presję sieciową

❑ Przemiany psychosomatyczne 

w okresie adolescencji 
(przewartościowanie wizerunku 

kobiety)



Predykatory 

Przestrzenie ryzyka

Przełom szkoły 

podstawowej i średniej

Dostosowanie do 

„idealnej” rówieśniczki 

Presja kultury zdrowego 

jedzenia



Wymagania wsparcia i terapii

Kalkulator BMI

13,5-17

13,7 13,8 14,1
…

❑ Praca przez wskaźnik jest mniej oporowa – większe 

sukcesy

❑ Dziecko częściej poztytywnie się zapomina” – przy kg 

pilnuje minimalnej wagi



•Dorastające dziewczyny i młode kobiety pochodzące z rodzin średniej i wyższej

warstwy społecznej - to dziewczyny, które całe życie zamknięte są w „złotej klatce”,

a rodzice zwracają szczególną uwagę na ich zachowanie, wyniki w szkole, ale przede

wszystkim wygląd. Córka ma prezentować się jak najlepiej pod każdym względem,

ciąży na niej ogromna presja. Wewnętrznie ma poczucie niższości i uważa, że nie

zasługuje na wszystko, co dostaje od rodziców. Stara się wyglądać i zachowywać

doskonalenie okazuje negatywnych uczuć, nie sprzeciwia się i nie upiera. Ciężko

pracuje, jest nadzwyczaj odpowiedzialna i staranna. Pod maską idealnej córki kryje

się ciągłe napięcie i lęk przed odrzuceniem, dlatego za wszelką cenę stara się

uzyskać perfekcyjną wagę, co da jej poczucie akceptacji.

•Studentki pochodzące z rodzin średniozamożnych - stres związany z nowo

rozpoczynającym się etapem życia, wyprowadzka z domu i presja na znalezienie

partnera życiowego to główne czynniki ryzyka dla tych kobiet. Do tego dochodzi chęć

odnalezienia się w nowej grupie społecznej i zdobycie ich akceptacji. W obliczu tak

wielu wyzwań, młode dziewczyny starają się wyglądać jak najlepiej, a kult szczupłego

ciała sprawia, że uznają to za najlepszą drogę do zdobycia akceptacji i znalezienia

partnera.



Wizualizacja seksualna dzieci jako problem

Zdjęcia dzieci umieszczane 

w Internecie przez rodziców

„Zaburzone” dziecko, czy zaburzona matka?



Zdjęcia umieszczane przez nastolatki i ich fotografów w Internecie

Pytania natury 

psychopedagogicznej: 
❑ Gdzie przebiega granica wolności?

❑ Ile od „artystycznej” fotografii do 

stania się ofiarą lub patologii?



Zjawisko problemowe

Utrata kultury smaku i kultury intymności,  jako 

predykator przyszłego ryzyka seksualnego.

Zgoda rodziców na wizualizację seksualną.

❑ Wartość osoby sprowadzona do „seksownego

wyglądu”

❑ Fizyczna atrakcyjność = seksowność

❑ Uprzedmiotowienie seksualne (nie człowiek, a

atrakcyjna blondynka)



Następstwa „wizualnej kultury seksu”

Przypadek 1 – Magda 16 lat 11 miesięcy (początek terapii)                

Z pamiętnika Magdy: zapisy oryginalne

s. 11 …Zrobiłam mu loda w kiblu, to mój 14...

s. 29 …Wczoraj urwał mi się film na impresce 

u Stasia. …Roxi mówi że urwał mi się film i 

rżnełam się na potęgę. O ku..a, nie 

zabezpieczyłam się.

s. 31. Jest dobrze , dostałam okresu.

s. 39 matka znalazła w plecaku 

prezerwatywy, ale hryja…stary ryczy, 

zamknęłam się w kiblu

s. 58. Niech się jeb..ą, wygrałam, Maciek by 

20, mam dwie stówy.



Następstwa „wizualnej kultury seksu”

Przypadek 1 – Magda 16 lat 11 miesięcy (początek terapii)                

Z pamiętnika Magdy: zapisy oryginalne

s. 11 …Zrobiłam mu loda w kiblu, to mój 14...

s. 29 …Wczoraj urwał mi się film na impresce u Stasia. …Roxi mówi że 

urwał mi się film i rżnełam się na potęgę. O ku..a, nie zabezpieczyłam się.

s. 31. Jest dobrze , dostałam okresu.

s. 39 matka znalazła w plecaku prezerwatywy, ale hryja…stary ryczy, 

zamknęłam się w kiblu

s. 58. Niech się jeb..ą, wygrałam, Maciek by 20, mam dwie stówy.

Kontekst:

Magda założyła się z dwoma 

koleżankami, ze pierwsza 

„zaliczy” 20 chłopców.



Od nieświadomości seksualnej do ryzyka

Nastolatki są 

ofiarami 

purytanizmu 

i błędów 

edukacji 

seksualnej 

Strach ideologiczny

Przekraczanie granic rozumowo-

emocjonalnych



Poszukiwanie predykatorów – analiza przypadków (19)

Oglądanie scen seksualnych (film, Internet) w dzieciństwie i młodości - 19

Oglądanie filmów pornograficznych                                                          - 18

Brak/słabość edukacji seksualnej w domu rodzinnym                             - 16

Alkohol                                                      - 13

Brak edukacji seksualnej w szkole         - 14

Presja w środowisku rówieśniczym        - 14

Niska świadomość/wiedza seksualna  - 13

Narkotyki                                                   - 6

Przemoc seksualna, molestowanie        - 6



Ofiary braku edukacji seksualnej

Dziewczęta 18-19 Chłopcy 18-19

Czy uczono ciebie w szkole 

lub domu rodzinnym, jak 

zakładać prezerwatywę?

Tak – 15% Tak – 11%

Czy masz odwagę 
zapytać/powiedzieć 

partnerkę/partnerowi o cyklu 

miesiączkowym? 

Tak - 15% Tak - 9%

Czy znasz sposoby/techniki 

ograniczające ryzyko 

nieprzewidywanej ciąży?
Tak – 69% Tak - 52%

Czy z nich korzystasz?

Tak – 43% TAK - 38%



Ofiary braku świadomości seksualnej
Badanie CPS – grudzień 2019 (n-1002)

Dziewczęta 13-14 Dziewczęta 15-16

Czy rodzice rozmawiają z Tobą 

o twoim rozwoju seksualnym?
Tak – 38% Tak – 47%

Czy miałaś/miałeś w szkole 

zajęcia edukacji seksualnej?
Tak - 22% Tak - 31%

Czy po tych zajęciach lepiej 

rozumiesz swoją seksualność?
Tak – 59% Tak - 67%

Która z  poniższych tez jest 

Twoim zdaniem najbardziej 

trafna (podwójny wybór):

❑ Seks jest intymną częścią 

miłości dwojga ludzi

❑ Seks jest częścią życia 

młodych ludzi

❑ Seks jest fajną rozrywką 

❑ Seksowi powinna 

towarzyszyć miłość

51%

48%

32%

63%

59%

67%

47%

76%



Kluczowe ryzyka seksualne  nastolatków

Oglądanie filmów 

pornograficznych



Kluczowe ryzyka seksualne  nastolatków

Oglądanie 

filmów 

pornograficznych

Powielanie „modeli” 

aktywności seksualnej



Kluczowe ryzyka seksualne  nastolatków

Wczesna inicjacja 

seksualna



Kluczowe ryzyka seksualne  nastolatków

Wczesna 

inicjacja 

seksualna

Wielość partnerów

Wczesne ciąże

Szybka zmienność partnerów

„Łatwość” seksualna



Kluczowe ryzyka seksualne  nastolatków

Seks + 

alkohol



Kluczowe ryzyka seksualne  nastolatków

Seks + alkohol

Nieświadomość partnera

Ofiara przemocy seksualnej

Nieplanowane ciąże

Choroby



Kluczowe ryzyka seksualne nastolatków

Wizualizacje 

seksualne



Kluczowe ryzyka seksualne  nastolatków

Wizualizacje 

seksualne

Ośmieszenie

Stygmat – wykluczenie 

Szantaż



Kluczowe ryzyka seksualne nastolatków

Wizualizacje 

seksualne – mit 

zgrabności i 

powabności



Kluczowe ryzyka seksualne nastolatków

Wizualizacje seksualne 

– mit zgrabności i 

powabności

Anoreksja



Kluczowe ryzyka seksualne nastolatków

Wizualizacje 

seksualne – mit 

zgrabności i 

powabności



Rozwój zachowań - predykatory

1.Obraz seksualny w 

dzieciństwie – TV, 

rodzice, inne osoby

2.Molestowanie, 

gwałt

3.Sekualizacja 

kultury – wzorce 

środowiskowe i 

rodzinne

4.Niskie 

kompetencje 

wychowawcze 

rodziców

6.Brak – słaba – zła 

edukacja seksualna

5.Niska świadomość 

seksualna matek i 

ojców

8.Wzorce 

rówieśnicze

Substancje 

psychoaktywne

7.Niska samoocena

9. Dążenie do 

akceptacji w grupie



RYZYKO

❑ Brak edukacji 

seksualnej

❑ Wypaczona 

edukacja 

seksualna

❑ Niska świadomość 

rodziców

❑ Słabe kwalifikacje 

wychowawcze

❑ Przekroczona 

wolność

❑ Karanie i tabu

Minimalizacja 

ryzyka



Konsekwencje

• Poznawcze: kłopoty z nauką, logicznym myśleniem.

• Psychiczne: depresja, niska samoocena.

• Emocjonalne: wstyd, lęk, brak akceptacji własnego 

ciała.

• Seksualne: zaburzenia w rozwoju zdrowej 

seksualności.

• Społeczne: tożsamość centralną wartością kobiety -

wygląd, atrakcyjność; stygmat, opóźniony rozwój 

zawodowy i zaburzony społeczny.



Dziękuję za uwagę
i pytanie z obszaru relacji kultury społecznej (estetyki):

Czy wydaje się rozsądnym, aby rodzice 

(szkoły) dążyli do ustalenia zasad 

dotyczących strojów w miejscach

Przebywania nastolatków – szkoły, 

przestrzenie publiczne, jako ochrona przed 

seksualizacją?



Klucz

Granice
dziękuję za uwagę

mariusz@cps.edu.pl


