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‘’Σέβομαι και αγαπώ ηο ζώμα μοσ: θεηική Εικόνα Σώμαηος’’(Body Image - 

Loving Your Body Inside and Out)  

Η εηθόλα ηνπ ζώκαηνο 

« Η σποκειμενική εικόνα ηης θσζικής εμθάνιζής κάποιοσ ποσ καθιερώνεηαι από 

ηην ασηό-παραηήρηζη και από ηις ανηιδράζεις ηων άλλων» (The American 

Heritage Medical Dictionary, 2007). 

Η αξλεηηθή ή δηαηαξαγκέλε εηθόλα ζώκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα έληνλν ζηξεο θαη 

δπζθνιίεο απνδνρήο ηνπ εαπηνύ, άζρεηα κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Επίζεο, είλαη έλα 

ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη κε θάπνηεο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο, όπσο ε Ψπρνγελή 

Αλνξεμία. Γηα  παξάδεηγκα, όηαλ έλαο άλζξσπνο δέρεηαη ζαπκαζκό κόλν γηα ηελ 

εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε είλαη πηζαλό λα ηελ παξαιιειίδεη κε ηελ απηνεθηίκεζε. Ελα 

άηνκν κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο αιιαγέο ζην ζώκα ηνπ θαη λα παξακέλεη 

δπζαξεζηεκέλν, θαζώο ζεσξεί όηη θα απνδερζεί ην ζώκα ηνπ μόνο όηαλ ζα έρεη ην 

ηδαληθό βάξνο. 

Η εηθόλα ζώκαηνο έρεη ηέζζεξηο δηαζηάζεηο πνπ  αιιειεπηδξνύλ αξθεηά  κεηαμύ 

ηνπο.: 

 α) ηελ ξεαιηζηηθή δηάζηαζε ε νπνία είλαη απηό πνπ βιέπνπκε ζηνλ θαζξέπηε καο, 

«ηη ζεσξώ πσο είκαη ζσκαηηθά αλάινγα κε απηό πνπ βιέπσ» 

 β) ηελ ςπρνινγηθή δηάζηαζε δειαδή πώο αηζζαλόκαζηε πσο είλαη ην ζώκα καο. 

Αθνξά ζηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηνπ ζώκαηνο από ην άηνκν.  

http://www.daniilidou.gr/?p=65
http://www.daniilidou.gr/?p=65
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γ) ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην πώο ζεσξνύκε πσο νη άιινη 

αληηιακβάλνληαη ηελ ζσκαηηθή καο εηθόλα. «Πώο πηζηεύσ όηη νη άιινη κε βιέπνπλ», 

«πώο πηζηεύσ όηη νη άιινη ζα ήζειαλ λα είκαη».  

δ)ηελ ηδαληθή δηάζηαζε πνπ αθνξά ζην πώο ζα ζέιακε ε ζσκαηηθή καο εηθόλα λα 

είλαη αλεμάξηεηα κε ην εάλ απηό αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ θάπνηνο πηζηεύεη πσο νη άιινη ηνλ ζεσξνύλ πνιύ ιεπηό θαη απηό 

είλαη ζεηηθό γηα ηνπο άιινπο (θνηλσληθή εηθόλα), ηόηε πνιύ πηζαλόλ ε ηδαληθή εηθόλα 

ζώκαηνο λα είλαη ην πνιύ ιεπηό ζώκα. Εάλ ε ξεαιηζηηθή εηθόλα ζώκαηνο δελ είλαη 

ην πνιύ ιεπηό ζώκα ηόηε πνιύ πηζαλόλ λα βηώλεη ην ζώκα ηνπ σο ππέξβαξν, κε 

ειθπζηηθό θιπ. (ςπρνινγηθή εηθόλα).  

Σεκαληηθή ζηελ δηακόξθσζε ηεο ςπρνινγηθήο θαη ηδαληθήο εηθόλαο ζώκαηνο είλαη ε 

θνηλσληθή εηθόλα - ε αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην ζώκα γεληθά, αιιά θαη γηα 

ην δηθό ηνπ.  

Οη θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί παξάγνληεο δηακόξθσζεο πξνηύπσλ ζώκαηνο είλαη θπξίσο 

ε νηθνγέλεηα, ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ, νη θίινη θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

Τα ΜΜΕ είλαη ν θπξίσο θνξέαο δηακόξθσζεο ησλ θνηλσληθώλ πξνηύπσλ ζώκαηνο 

θαη βέβαηα ηεο θνηλσληθήο ζσκαηηθήο εηθόλαο. Τόζν ε νηθνγέλεηα όζν θαη ην θηιηθό 

θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ είλαη δέθηεο αιιά θαη πνκπνί ησλ θνηλσληθώλ πξνηύπσλ 

αθνύ θαη εθείλνη άκεζα επεξεάδνληαη από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

 

 

Ο ζπζρεηηζκόο ηεο εηθόλαο ζώκαηνο κε ηηο δηαηαξαρέο δηαηξνθήο 

1.Σε πνην βαζκό ζπλδέεηαη ε δηαηαξαρή εηθόλαο ζώκαηνο κε ηηο δηαηαξαρέο 

δηαηξνθήο; 

Οη δηαηαξαρέο κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο είλαη έλα ζπρλό θαηλόκελν ζηελ επνρή καο 

θαζώο έξεπλεο παξνπζίαζαλ πσο ε δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο έρεη απμεζεί 

ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα παγθνζκίσο, επεξεάδνληαο ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλζξώπσλ. 

Σε ζρέζε κε ην γέλνο, πνιιέο έξεπλεο έρνπλ παξνπζηάζεη πσο είλαη απμεκέλε ζε 

γπλαηθείν παξά ζε αληξηθό πιεζπζκό. 

 Η ςπρνπαζνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην βάξνο θαη ηελ εηθόλα ζώκαηνο ζπλδέεηαη 

επίζεο  κε ηηο δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο.  Άηνκα   κε λεπξηθή βνπιηκία θαη λεπξηθή 

αλνξεμία  παξνπζηάδνπλ  δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο θαζώο 

βαζίδνληαη ζην βάξνο θαη ζηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο ζαλ ην κνλαδηθό 

ραξαθηεξηζηηθό, πάλσ ζην νπνίν θξίλνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο θαη ηελ αμία ηνπ 

εαπηνύ ηνπο. Ιδηαίηεξα ζηελ λεπξηθή αλνξεμία ππάξρεη έληνλε άξλεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ζνβαξόηεηα ηνπ ρακεινύ βάξνπο θαη έληνλε αλεζπρία γηα αύμεζε βάξνπο.  
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2. Εθηόο από ηηο γπλαίθεο κε λεπξηθή αλνξεμία, ην πξόβιεκα παξνπζηάδεηαη θαη 

ζε κεγάιν πνζνζηό γπλαηθώλ πνπ βιέπνπλ ην ζώκα ηνπο ή ζεκεία ηνπ ζώκαηνο 

ηνπο δηαθνξεηηθά από όηη είλαη. Υπάξρνπλ έξεπλεο γηα ην ζέκα; 

Η αλεζπρία θαη ε δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο  είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό ζε γπλαίθεο αθόκε θαη κε θπζηνινγηθό βάξνο.  Απηό  

επηβεβαηώλεηαη ηε ζέζε πνιιώλ επηζηεκνληθώλ εξεπλώλ (Hill,2002, Jackson, 2002 

θαη Tiggemann,2002) πνπ  ππνζηεξίδνπλ πσο  γπλαίθεο κε θαλνληθό βάξνο, ην λα 

αθνινπζνύλ κία δίαηηα ζρεηίδεηαη πεξηζζόηεξν κε ην αλ ζεσξνύλ νη ίδηεο ηνλ εαπηό 

ηνπο ππέξβαξν, ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθό ηνπο βάξνο.  Επίζεο, ηα „αλνξεθηηθά‟ 

ηδεώδε πνπ πξνβάιινληαη από ηελ θνηλσλία θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζαλ 

έλα κέζνλ απόθηεζεο κηαο επηηπρεκέλεο δσήο, πηζαλώο λα νδεγνύλ ζε δπζαξέζθεηα 

κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηόο ηνπο. Απμεκέλα πνζνζηά αλεζπρίαο γηα ηελ εηθόλα 

ζώκαηνο θαίλεηαη λα αθνξνύλ  ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο όπσο 

71% αλεζπρία γηα ηνλ κέζν θνξκό (κέζε, θνηιηά, ζηήζνο) θαη 61% γηα ηνλ 

ρακειόηεξν θνξκό (γνθνί, γινπηνί, πεξηθέξεηα). 

3. Πόζν εύθνιν είλαη λα αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο ιαλζαζκέλεο εηθόλαο 

ζώκαηνο θαη πνηεο άιιεο είλαη νη αηηίεο ηνπ θαηλνκέλνπ; 

Οη αηηίεο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη πνιππαξαγνληηθέο θαη ζρεηίδνληαη 

κε πνιινύο θνξείο.  

 

 Η έλλνηα «εηθόλα ζώκαηνο» αλαθέξεηαη ζηελ εηθόλα γηα ην ζώκα 

καο ηελ νπνία ζρεκαηίδνπκε ζην κπαιό καο, δειαδή ν ηξόπνο κε ηνλ νπνία 

βιέπνπκε ην ζώκα καο θαη εηδηθόηεξα ζηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπκε γηα ηελ 

εκθάληζε ηνπ. 

 Η εηθόλα αξρίδεη λα δηακνξθώλεηαη θαηά ηελ παηδηθή καο ειηθία θαη 

ζπλερίδεηαη θαζ‟όιε ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο κε ηηο επηξξνέο ηεο 

νηθνγέλεηαο καο, ησλ θίισλ καο, ησλ θνηλσληθό-νηθνλνκηθώλ παξαγόλησλ, 

ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηνπ βάξνπο καο θαη ησλ 

θιηληθώλ παζήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπκε. Απηά ηα ζηνηρεία ζπληεινύλ θαη 

ζπκβάιινπλ όια καδί ζηελ απνθπγή ή ζηελ πξόθιεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ινηπόλ ιόγνπο ε αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλόκελν ηεο 

δπζαξέζθεηαο κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο είλαη πνιύπιεπξε θαη ρξεηάδεηαη ε 

ζπλεξγαζία ησλ εηδηθώλ, όπσο:  
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 Ο  ςπρνιόγνο θαη ν ςπρίαηξνο (ή άιιε εηδηθόηεηα ηαηξνύ)- γηα ηελ  

επίιπζε ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ ηνπ ραξαθηήξα πνπ αθνινπζνύλ ην 

πξόβιεκα, αλάινγα κε ηελ έληαζε θαη ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ ςπρνινγηθνύ 

πξνβιήκαηνο.   

 Ο θιηληθόο δηαηηνιόγνο- γηα ηελ εθαξκνγή κηαο ηζνξξνπεκέλεο 

δηαηξνθήο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θιηληθήο εηθόλαο θαη ηεο ςπρνινγίαο ηεο 

δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ γηα λα βειηησζεί ε ζσκαηηθή πγεία, ε 

δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη ε επεμία ηνπ αηόκνπ.  

 Τν θξάηνο, ε θνηλσλία θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο- γηα  ηελ 

απνθπγή πξνβνιήο αλνξεθηηθώλ κνληέισλ πνπ ζπληεινύλ ζηελ πξόθιεζε 

δηαηξνθηθώλ δηαηαξαρώλ εηδηθόηεξα θαηά ηελ εθεβηθή ειηθία. 

4. Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθά ζηάδηα γηα ην πξόβιεκα; Πνηα είλαη απηά; 

Δελ έρνπλ δηεμαρζεί έξεπλεο κέρξη ηώξα πνπ λα αλαθέξνληαη ζε „ζπγθεθξηκέλα 

ζηάδηα‟ ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά ππάξρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθόηεηαο πνπ αλαγλσξίδνληαη ζε αλζξώπνπο κε δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα 

ζώκαηνο. 

Tα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαηαξαρή ηεο εηθόλαο ζώκαηνο:  

1.Η ππεξβνιηθή αλεζπρία γηα ην βάξνο 

2.Η εκκνλή γηα αδπλάηηζκα 

3.Ο ππεξβνιηθόο θόβνο  γηα αύμεζε ηνπ βάξνπο 

4.Η δπζαξέζθεηα κε ηελ εηθόλα ηνπ ζώκαηνο θαη  

5.Οη θόβνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπζηθή σξίκαλζε ηνπ ζώκαηνο 

έρνπλ παξαηεξεζεί  ζε πιεζπζκνύο πνπ παξνπζίαδαλ δηαηαξαρέο δηαηξνθήο όπσο 

λεπξηθή αλνξεμία, λεπξηθή βνπιηκία θαη αθόξεζηε θαηαλάισζε ηξνθήο- 

ππεξθαγία/ιαηκαξγία (Andreou,  2010). 

5. Πνία είλαη ηα  βαζηθά βήκαηα αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

δηαηαξαγκέλεο εηθόλαο ζώκαηνο; 

Αθνύ ην πξόβιεκα κε ηελ δηαηαξαγκέλε εηθόλα ζώκαηνο είλαη πνιππαξαγνληηθό, 

βαζηθά βήκαηα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα κπνξνύζαλ λα 

ζπλνςηζηνύλ ζε ελέξγεηεο ζα έρνπλ σο ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο ςπρηθήο θαη 

ζσκαηηθήο πγείαο.  
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 Απνδνρή θαη αγάπε ηνπ εαπηνύ θαη ζώκαηνο καο . 

 Απνδνρή βνήζεηαο εηδηθώλ  γηα  ελίζρπζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

πγεία.  

 

Δηαηξνθηθέο Δηαηαξαρέο: Επηδεκηνινγία θαη θξηηήξηα δηάγλσζεο. 

Οη δηαηαξαρέο δηαηξνθήο είλαη έλα θαηλόκελν πνπ έρεη απμεζεί  πνιύ ζηηο κέξεο καο. 

Έξεπλεο παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιύηεξα πνζνζηά λα επηθξαηνύλ ζε λεαξά άηνκα, θαη 

εηδηθόηεξα ζε θνξίηζηα θαζώο κόλν ην 5-10% ηνπ αξζεληθνύ πιήζπζκνπ πάζρεη απν 

δηαηαξαρέο δηαηξνθήο. Εηδηθόηεξα ζηνλ Δπηηθό πνιηηηζκό νη δηαηαξαρέο δηαηξνθήο 

παξνπζηάδνληαη ζε κεγαιύηεξα πνζνζηά ιόγσ ησλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ 

παξαγόλησλ πνπ επηξξεάδνπλ ηελ δηακόξθσζε ηνπο (HansWijbrandHoek, 2002). 

Τα θξηηήξηα γηα ηελ δηάγλσζε ηεο λεπξηθήο αλνξεμίαο ζρεηίδνληαη  

 κε  ηνλ Δείθηε Μάδαο Σώκαηνο ≤  17.5 , 

 κε  έληνλν θόβν γηα πάρπλζε θαη απνθπγή ησλ „παρπληηθσλ‟ ηξνθώλ  

 κε ηελ ζπλύπαξμε αληηζηαζκηζηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ (ρξήζε 

δηνπξηηηθώλ, θαζαξηηθώλ αλνξεμηνγόλσλ, πξόθιεζε εκεηώλ, ππεξβνιηθή 

άζθεζε),  

 κε ηελ άξλεζε όηη ην παξόλ βάξνο απνηειεί πξόβιεκα, δπζαξέζθεηα 

κε ηελ εηθόλα ζώκαηνο θαη ππεξβνιηθή επηξξνή ηνπ βάξνπο θαη ηεο εηθόλαο 

ζώκαηνο ζηελ δηακόξθσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ αηόκνπ.  

 κε ηελ παξνπζία ελδνθξηλνινγηθώλ πξνβιεκάησλ όπσο 

εκκελόξξνηα, θαη δπζιεηηνπξγία νξκνλώλ ( απμεηηθήο νξκόλεο, ηεο 

θνξηηδόιεο, ησλ νξκνλώλ ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα θαη ηεο ηλζνπιίλεο). 

Όζνλ αθνξά ηελ λεπξηθή βνπιηκία, ε αζζέλεηα έρεη δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 Αξρηθά ζπλνδεύεηαη από κία απώιεηα ηνπ ειέργνπ ηεο θαηαλάισζεο 

ηξνθήο θαη  

 Δεύηεξνλ αλαθέξεηαη ζε κία πνζόηεηα ηξνθήο πνπ θάησ απν 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ζα ζεσξνύληαλ ππεξβνιηθή πξνο θαηαλάισζε.  
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 Καζώο ππάξρεη έλαο έληνλνο θόβνο πξνο ην „πάρνο‟ αιιά ην άηνκν 

δελ κπνξεί λα ειέγμεη ηελ πνζόηεηα ηξνθήο πνπ θαηαλαιώλεη, θαηαθεύγεη ζε 

δηάθνξέο αληηζηαζκηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο όπσο ν απηνπξνθαινύκελνο εκεηόο, 

ε ρξήζε θαζαξηηθώλ θαη δηνπξεηηθώλ θαξκάθσλ, ε ππεξβνιηθή άζθεζε ή ε 

απνρή απν ην θαγεηό (Palmer, 2000). 

Ο ξόινο ηνπ θιηληθνύ δηαηηνιόγνπ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηελ πξόιεςε 

ησλ δηαηαξαρώλ δηαηξνθήο θαη ζηελ βειηίσζε ηεο εηθόλαο ζώκαηνο. 

Η αληηκεηώπηζε ησλ δηαηαξαρώλ δηαηξνθήο θαη ηεο δπζαξέζθεηαο κε ηελ εηθόλα 

ζώκαηνο  απνηειεί έλα δύζθνιν έξγν πνπ ρξεηάδεηαη ηελ βνήζεηα πιεζώξαο 

εηδηθνηήησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο.  Έξεπλα παξνπζίαζε πσο κόλν ην 50% ησλ 

αηόκσλ κε λεπξηθή αλνξεμία ζεξαπεύεηαη από ηελ λόζν, ελώ 20-30% ζπλερίδεη λα 

παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα, 10-20% λνζεί ζε ζνβαξό βαζκό θαη δπζηερώο 5-10% 

πεζαίλεη από ηα ζπκπηώκαηα πνπ επηθέξεη ε λόζνο (Wilsonetal, 2007). Ο ζηόρνο 

όισλ ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο αιιά θαη ηνπ θξάηνπο ζαλ ζύλνιν ζα πξέπεη λα είλαη 

ε δηαηήξεζε ηεο πγείαο θαη ε πξνβνιή ελόο ηζνξξνπεκέλνπ ηξόπνπ δηαηξνθήο θαη όρη 

ε εκκνλή κε ην βάξνο, ηα θηιά θαη ηα αλνξεθηηθά ζσκαηηθά πξόηππα.. 

„Έηζη, ε ςπρνινγηθή θαη ςπρηαηξηθή αληηκεηώπηζε από θιηληθνύο ςπρνιόγνπο θαη 

ςπρίαηξνπο παξάιιεια κε ζπκβνπιεπηηθή δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε από εηδηθεύκέλνπο 

θιηληθνύο δηαηηνιόγνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ βειηίσζε θαη ζεξαπεία ησλ 

θιηληθώλ ζπκπησκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο, ζπκβάιινληαο ζηελ 

πξνώζεζε ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ζηελ επίηεπμε ελόο πγεηνύο ζσκαηηθνύ βάξνπο. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ξόιν ηνπ θιηληθνύ δηαηηνιόγνπ ε δηαηξνθηθή εθπαίδεπζε θξίλεηαη 

απαξάηηεηε θαη ζηνρεύεη ζην λα αλαπηύμεη κία ζεηηθή ζεξαπεύηηθή ζρέζε ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί θιίκα εκπηζηνζύλεο θαη ζπλεξγαζίαο  κε ηνλ αζζελή, πξνσζώληαο ηελ 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη έλα πγηέο βάξνο, ρσξίο λα ζηνρεύεη ζηα ηειεηνκαλή 

κνληέια πνπ πξνβάιινληαη απν ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, εληζρύνληαο ηηο 

δηαηαξαρέο δηαηξνθήο θαη ηελ αξλεηηθή εηθόλα ζώκαηνο. Σηνηρεία όπσο ε επίιπζε 

δηαηξνθηθώλ πξνβιεκάησλ, ε αλάπηπμε κηαο θαιήο ζρέζεο κε ην θαγεηό, ε 

ζηνρνζέηηζε θαη ε ζπκβνπιεύηηθε/ γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηθή ζεξαπεία ζην επίπεδν 

ηεο δηαηξνθηθήο εθπαίδεπζεο είλαη απαξάηηεηα „εξγαιεία‟ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ηνλ θιηληθό δηαηηνιόγν γηα ηελ πξόιεςε ησλ δηαηαξαρώλ δηαηξνθήο θαη ηελ 

πξνώζεζε κηαο ζεηηθήο εηθόλαο ζώκαηνο.  
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Αλαπηύμηε ζεηηθή Εηθόλα - Σώκαηνο! 

Σπκβνπιέο: 

 Αλαπηύμηε ζεηηθή εηθόλα ζώκαηνο εζηηάδνληαο πεξηζζόηεξν ζηελ πγεία παξά 

ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε.  

 Να ληύλεζηε όκνξθα θαη λα πεξηπνηείζηε ηνλ εαπηό ζαο θαη λα κε πεξηκέλεηε 

λα θηάζεηε ζην ηδαληθό βάξνο γηα λα αγνξάζεηε απηό πνπ ζέιεηε λα 

θνξέζεηε.  

 Αλαξσηεζείηε αλ ππάξρνπλ πξάγκαηα πνπ απνθεύγεηε ιόγσ ηεο εμσηεξηθήο 

ζαο εκθάληζεο.  

 Απνθεύγεηε λα δπγίδεζηε παξαπάλσ από κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαζώο ε 

ζπκπεξηθνξά απηή νδεγεί ζε κηα ζπλερή αξλεηηθή ελαζρόιεζε κε ην ζώκα 

ζαο.  

 Μελ θξίλεηε ηνλ εαπηό ζαο ή ηνπο άιινπο αλάινγα κε ην βάξνο ηνπο. Έλαο 

άλζξσπνο δελ ράλεη ηελ αμία ηνπ όηαλ βάδεη θηιά θαη θαη‟ επέθηαζε ε 

απώιεηα θηιώλ δελ καο θάλεη θαιύηεξνπο.  

 Αιιάμηε ηηο αξλεηηθέο πεπνηζήζεηο (π.ρ. δελ κπνξώ λα ζπλερίζσ ηε δσή κνπ 

αλ δελ αδπλαηίζσ ή αλ δελ απνθηήζσ ην ηέιεην ζώκα). 
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