
„Kisbabakorban az evés biztonságér-
zetet ad. Viszont ahogy nő a csecse-
mő, úgy egyre több eszköze lesz arra, 
hogy megnyugtassa magát, például 
odabújik valakihez, megöleli a ked-
venc mackóját, számára megnyílik a 
világ. De mi van akkor, ha egy gyer-
meknek a későbbiek során is az evés 
adja meg a szükséges biztonságérze-
tet? Ők az úgynevezett érzelmi evők, 
akik ha kibillennek egyensúlyukból, 
a csokoládéért, az élelemért nyúl-
nak. Szükségük van valamire, ami 
újra megadja a biztonságérzetet, és 
ez számukra az evés” – magyarázza 
Kádár Enikő. A túlsúly pedig nem 
egyik napról a másikra alakul ki, ez 
egy hosszas folyamat. Ha megjelenik 
a túlsúly, megjelennek a gondok is.

Elfogadjuk vagy sem 
Mi a szülői minta?

Mint a pszichológus megjegyzi, 
vannak családok, ahol ez elfoga-
dott, ahol a szülők is teltebbek, és 
ők „nagyon szépen megfogalmaz-
zák, hogy a mi családunk ilyen”. 
Lehet, hogy a gyermeket serdülőko-
rában már zavarni kezdik a plusz-
kilók, sportolni kezd, és le akar 
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Fontos, hogy 
a túlsúllyal 
küszködő 
gyermekünket 
elfogadjuk, 
támogassuk 
és partnerként 
kezeljük – hívja 
fel a figyelmet a 
pszichológus.

Duci a gyermekem, 
mit tegyek?

válni a családi mintáról. De vannak 
olyan családok, ahol mindenki vé-
kony testalkatú, viszont gyermekük 
túlsúlyos, ezt pedig sok esetben 
teherként élik meg mindannyian. 
„Nagyon erős vívódások alakulnak 
ki a szülőben, hogy mondjuk ad-
hat-e édességet, vagy hogy mivel 
kínálja, de a gyermekben is, aki rej-
tőzködve eszik. Ha a szülő elfogadja 
ezt a helyzetet, akkor a gyermek-
nek könnyebb lesz a közösségben 
is ezt felvállalni. Ha a duciság már 
a családban is nehézséget, netán 
konfliktust okoz, és a gyermeket 
még az iskolában is csúfolják emi-
att, akkor nem biztos, hogy meg 
tudja védeni magát. Pedig az volna 
a fontos, hogy ne elszégyellje magát 
és a bántásokra néma maradjon, 
hanem megvédje magát, hiszen 
egy túlsúlyos fiatal életében ren-
geteg konfliktushelyzet alakulhat 
ki. Gondoljunk csak a tornaórára, 
amikor át kell öltözni a társak előtt, 
ahol teljesíteni kell, mint a többi 
gyereknek. De az is fontos kérdés, 
hogy a tanárok miként kezelnek egy 
túlsúlyos gyermeket.  Segítik vagy 
leszólják a tornaórán gyengébben 
teljesítőt? Közösséget képezünk 

vagy kirekesztünk? A legnagyobb 
gond akkor van, amikor a gyerek 
már iskolába sem akar menni, szo-
rongás, feszültség gyűrűzik benne” 
– figyelmeztet a szakember.

A támogató szülő

A pszichológus szerint fontos, hogy a 
szülő támogató legyen, segítse a kis-
kamaszt abban, hogy elfogadja saját 
magát, hogy a teste nem szégyellni-
való, és amikor az otthoni környe-
zet a gyermek számára biztonságot 
nyújt, jó esetben maga is rájön, hogy 
az adott helyzeten változtatni kell. 

Sok esetben pedig a szülőben is 
bűntudat alakul ki. „Első lépésként 
talán az életmódon lehet változtatni, 
és ilyenkor közösen olyan sportot kell 
választani, ahol jól érzi magát a gyer-
mek, ahol öröm számára a mozgás. 
Ez az az út, amelyen el kellene in-
dulni, nem a kontroll, mert az bűntu-
datot ébreszt szülőben és gyerekben 
egyaránt, és eltávolodnak egymástól. 
Egyik lesz az ellenőrző, a másik, aki 
elbújva eszik, aki elmegy szülinapi 
bulira és telezabálja magát sütemény-
nyel, mert nincsenek ott a szülei” – 
magyarázza Kádár Enikő.

Fontos, hogy a túlsúllyal küszködő 
gyermekünket elfogadjuk, támogas-
suk és partnerként kezeljük – hívja fel 
a fi gyelmet a pszichológus. „Együtt 
kell megpróbálni megoldani a kiala-
kult helyzetet, mert a tiltás nem vezet 
semmire. Sokszor a családban hang-
zik el, hogy nézd, mekkora vagy, nem 
fog szeretni senki. A szülő tulajdon-
képpen nem bántani akar, hanem 
védelmezni, de szavaival bánt. Elfo-
gadom és segítem őt anélkül, hogy 
sanyargatnám, büntetném, kontrol-
lálnám vagy célozgatnék. Megvá-
rom, hogy ő jelezze, a túlsúly már őt 
is zavarja és változtatni akar. Sajnos 
olyan társadalomban élünk, ahol a 
soványság a követendő, ha nézőpon-
tot váltanánk, mindenkinek sokkal 
könnyebb volna” – jegyzi meg.

Nehéz helyzetben van egy önérté-
kelési problémákkal küszködő túl-
súlyos kiskamasz, ám ha elfogadja, 
megszereti önmagát és megtanulja 
humorral kezelni az esetleges élce-
lődéseket, bántásokat, könnyebben 
megtalálja azt az örömforrást is, ami-
re az evést lecserélheti.

D. BALÁZS ILDIKÓ

FORRÁS: 123RF.COM

Ha egy kisbaba jó étvágyú, egy kis óvódás pedig nem 
válogat, hanem mindent megeszik, repdes a család 
a boldogságtól. Ha viszont egy gyermek jó étvágya 
kisiskolás vagy serdülő korára túlsúlyban is megmu-
tatkozik, az bizony már zavaró mind a gyermek, mind 
családja számára. A túlsúlyos gyermeket gátlások, 
feszültségek és szorongások sokasága terheli meg – 
mondja Kádár Enikő csíkszeredai pszichológus.




