
NIE  „ZAJADAJ”  WIRUSA   

Jedzenie lekarstwem na całe zło? 

Związane z epidemią poczucie zagrożenia, niepewność, lęk, ale także zgromadzone zapasy żywności, 

mniej  okazji do ruchu to czynniki mogące sprzyjać emocjonalnemu jedzeniu. 

Spożywanie pokarmu jest niezbędne do przeżycia, ale wykorzystywane jest nie tylko do zaspokajania 

głodu. Często staje się popularnym, ale niezdrowym 

sposobem regulacji emocji.  Kto nie zna uczucia ulgi  

i poprawy humoru po smacznym posiłku?  

Kto w podenerwowaniu nie rozglądał się za czymś do 

pochrupania?   

Od wczesnych chwil w rozwoju człowieka 

otrzymywanie pokarmu kojarzy się  

z łagodzeniem przykrych stanów – głodu, ale też 

niepokoju, braku poczucia bezpieczeństwa.  

Dziecko płacze (z głodu, z poczucia niewygody, nudy, smutku) - mama karmi – dziecko się uspokaja. 

Dziecko narysowało laurkę – mama daje ciastko w nagrodę – dziecko jest syte i zadowolone. Ten 

mechanizm szybko się zapisuje. Nie potrzebujemy już nawet rodzica – nagradzamy i pocieszamy się 

sami.  

Emocje mają wpływ na to co wybierzemy do jedzenia,  kiedy będziemy biesiadować  i jaką porcję  

zjemy. Istotnie przyczyniają się do tworzenia się nieprawidłowych zachowań żywieniowych. I to 

zarówno emocje negatywnie, jak i  pozytywne wpływają na ilość spożywanego pokarmu, choć 

motywacja do jedzenia jest najsilniejsza podczas doznawania negatywnych emocji. Chętnie 

„zajadamy” zwłaszcza złość (szczególnie zaznacza się to u kobiet). Nieco mniej jemy przy odczuwaniu 

emocji o dużym natężeniu. Ale już kiedy  emocje są umiarkowane lub nieznacznie nasilone (smutek, 

strach, niepokój, nuda), zjadamy więcej. Wzrost apetytu w przypadku negatywnych emocji dotyczy nie 

tylko osób ze stwierdzonymi zaburzeniami odżywiania, otyłością ale też zdrowych.  Co ciekawe jakoś 

nie pociągają nas wtedy rzodkiewki, buraczki, czy papryka, a zwykle redukujemy niepokój przy pomocy 

lodów, ciastek i chipsów i innych słodkich i kalorycznych potraw.  

Sięganie po jedzenie w trudnej sytuacji może stać się zgubnym nawykiem. Przyjemność łączona z tą 

czynnością jest łatwo i szybko osiągalna, niweluje przykre odczucia, pozwala zastąpić niekomfortowy 

stan zadowoleniem, przynajmniej na chwilę. Koszty jakie możemy ponieść są jednak duże: 

nadprogramowe kilogramy, wstyd przed sobą i innymi, poczucie winy, bezsilność,  świadomość braku 

kontroli nad sobą. Ważny jest też fakt, że zajadanie problemu nie zbliża nas  ani na centymetr do jego 

rozwiązania. 

Jeśli jedzenie jest  jedyną rzeczą, którą nauczyliśmy się  stosować jako środek na rozładowanie napięcia, 

to warto poświęcić czas na poszukiwanie innych, skutecznych dla nas, ale nieszkodliwych metod  

redukcji stresu. Pierwszym krokiem może być zatrzymanie się w połowie drogi do lodówki i zadanie 

sobie pytania – Czego naprawdę mi brakuje, czego pragnę, czego chcę i czy naprawdę właśnie jedzenie 

mi to zapewni? Odkrycie bowiem prawdziwych potrzeb pozwoli na znalezienie adekwatnego do ich 

zaspokojenia „pokarmu”.   
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