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Droga klientko, 

rozumiem Twoją sytuację. Zmagasz się ze zmianą stylu życia
Twojego dziecka, która niekoniecznie zmierza w dobrą stronę.

Musisz wiedzieć, że bardzo liczna grupa rodziców zmaga się z
podobnymi problemami i wyzwaniami, ponieważ nie są
świadomi tego, że istnieje wiele przyczyn otyłości i potrzeba
indywidualnych rozwiązań. 

Rodzice nie są świadomi błędnych ścieżek, którymi podążają
razem z własnymi dziećmi. 

Czy pragniesz, aby Twoje dziecko odżywiało się zdrowiej, bez
fastfoodów i słodyczy?

Bez efektów próbujesz namówić je do dodatkowych zajęć
ruchowych?

Tracisz siły, powtarzając w kółko te same zdania, bez żadnych
rezultatów?
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Głównych przyczynach nadwagi i otyłości wśród dzieci. 
Najczęściej popełnianych błędach rodziców (błędne
ścieżki).

Napisałem dla Ciebie krótki poradnik jak zachęcać i pracować
ze swoim dzieckiem, aby w przyszłości posiadało odpowiednie
nawyki i podejście do zdrowia.

Z tego poradnika dowiesz się o:

E-book jest dla osób, które zmagają się z problemem otyłości
wśród dzieci. Próbowali różnych diet redukcyjnych. Zakazywali
słodyczy i namawiali do owoców. Wysyłali dzieci na zajęcia
ruchowe. 

Wszystko kończyło się buntem dziecka i rosnącą w Twojej
głowie frustracją. 

Jeżeli widzisz niepokojące zmiany w zdrowiu i sylwetce
swojego dziecka lub wielokrotnie walczysz z jego
przekonaniami, ten poradnik jest dla Ciebie.
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Brak świadomości rodziców na temat otyłości i profilaktyki
zdrowia. 
Brak odpowiedniego wzorca podczas rozwoju: rodzic,
edukacja w szkole, rówieśnicy, media.
Nieodpowiednie nawyki żywieniowe dzieci, wysoko
przetworzona dieta, nadmiar kalorii.
Brak ruchu i spędzanie wolnego czasu w pozycji siedzącej. 
Brak pewności siebie i brak wsparcia najbliższych w
procesie odchudzania.

Otyłość, czyli suma popełnianych błędów na przestrzeni
kilku lat. 

Nic nie bierze się bez przyczyny a otyłość i nadwaga są tego
świetnym przykładem!

Skąd bierze się otyłość? 
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Gdzie w tych błędach znajdujecie się Wy?
 

Wymieniłem te błędy chronologicznie. Jeden wynika z
drugiego. Każdy, nawet pojedynczy, ma wpływ na nadwagę i

otyłość. Jednak, najczęściej występują razem.
 

Ale mam dla Ciebie dobrą wiadomość!
 

Mimo tego, że możesz popełniać wszystkie te błędy,
zawsze istnieją rozwiązania, które pomogą Wam poradzić

sobie z nadwagą i otyłością :)
 

Przyczyną otyłości nie jest tylko i wyłącznie nadmiar
kalorii!
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Jakie błędne ścieżki najczęściej wybierają rodzice i dzieci ?

Błędna ścieżka 1: “On z tego wyrośnie”.

Niestety, takie stwierdzenie pada często, gdy zauważamy
pierwsze oznaki zbyt dużej masy ciała. Jest to typowy sposób
zbagatelizowania “sprawy”. Samo przyszło, samo odejdzie.
Bierność w tym przypadku nie sprawi, że dziecko poradzi sobie
z nadwagą. Bez narzuconych "zasad gry", bez wsparcia i
edukacji samodzielnie nie poradzi sobie. 

Bagatelizacja obecnego nie spowoduje, że dziecko zacznie
lepiej dbać o siebie i własne zdrowie. Dzieci o tym nie myślą. 

Taka sytuacja może powodować wiele negatywnych skutków,
takich jak: brak pewności siebie czy brak akceptacji wśród
rówieśników. Wiele dzieci "nie wyrasta" z nadwagi i jej
skutków. Co wiecej, przez resztę życia boryka się z redukcją
masy ciała i skutkami zaniedbania zdrowia w przeszłości. 
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Spożywanie posiłków (systematyczność, higiena posiłku).
Próbowanie nowych smaków i potraw.
Gotowanie i przygotowywanie posiłków.
Korzystanie z gotowych dań (fastfood, żywność
wysokoprzetworzona).
Podążanie zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania
(obecność warzyw, owoców, itp).

Błędna ścieżka 2: “Ja mogę, ale on nie może”.

Brak konsekwencji i jasnych przekazów od strony rodzica,
często wpływa na to, że dziecko chętniej sięga po produkty
“zakazane”. Zdarza się, że rodzice ograniczają produkty
rekreacyjne (słodycze, napoje gazowane, fastfood) swoim
dzieciom mimo tego, że sami je spożywają. Trzeba mieć na
uwadze fakt, że dzieci "chłoną" zachowania osób w
najbliższym otoczeniu. Przejmują ich sposób relacji z
jedzeniem oraz zapamiętują po jakie produkty sięgają. 

Dziecko najczęściej będzie odzwierciedlało sposób odżywiania
po rodzicach. 

Dotyczy to również sytuacji takich jak:



Eat&Move | Trening - Dietetyka - Fizjoterapia

Brak samoakceptacji i odrzucenie rówieśników;
Brak pełnej sprawności, np.: na WFie, placu zabaw czy
wycieczce szkolnej;
Wczesne zdiagnozowanie zespołu metabolicznego;
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej i lipidowej
(insulinooporność, cukrzyca, dislipidemia);
Wady postawy i zaburzenia aparatu ruchu;
Ryzyko wystąpienia incydentu kardiologicznego (zawał,
udar);

Błędna ścieżka 3: Brak wsparcia i wzorca.

Sytuacja w której dziecko chciałoby “coś” zmienić, ale nie wie
jak. Nie ma narzędzi i umiejętności. Jednak, rodzic stwierdza,
że wszystko jest w porządku. Mówi, że dziecko dobrze
wygląda, takie już jest i takie już będzie. Często argumentem
jest fakt, że rodzic również nie dbał o swoje zdrowie (może
również boryka się z otyłością i jej skutkami). Dla niego "taka"
sytuacja jest normalna i "zdrowa". 

Jest to poważny błąd, ponieważ trzeba mieć na uwadze, że
nadmierna masa ciała i otyłość są poważnym zagrożeniem i
obciążeniem zdrowia dziecka (obecnie i w przyszłości).

Najczęstszymi zagrożeniami są:
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Błędna ścieżka 4: “Zrobimy jak…”.

Rozwiązanie problemu sugerując się wynikami innych, czy to
znajomej koleżanki czy nieznanej osoby z social media.
Dlaczego uważam, że w tym przypadku jest to marnowanie
czasu? 

Z faktu, że dzieci wymagają bardziej indywidualnego podejścia
(niż osoby dorosłe), wynika to, że mają bazę swoich ulubionych
produktów. Są w tym aspekcie bardzo zamknięte i często
niechętne na zmiany. Każde ma inne zainteresowania i
podejście do aktywności fizycznej.

Okres młodości często powiązany jest z jakimś rodzajem
buntu, niechęci oraz strachu przed nowymi smakami i
potrawami. 

Niekiedy, narzucenie dziecku pewnych (może i pozytywnych)
rozwiązań, ale nie dopasowanych, może przynieść odwrotny
skutek. 

Warto skupić się wyłącznie na potrzebach i smakach swojego
dziecka. 
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Błędna ścieżka 5: "On jest sportowcem!".

Coraz większa część dzieci uczęszcza na dodatkowe zajęcia
sportowe z klubów sportowych, szkół i szkółek sportowych.
Jest to super tendencja, ponieważ propaguje zdrowe wartości
do ruchu i sportu.

Jednak, niesie to za sobą wiele pułapek i błędów związanych
odżywianiem takiego młodego sportowca. Bardzo często
słyszę i jestem świadkiem, tego że rodzice chętnie pozwalają
na żywność wysoko przetworzoną, słodycze i fast food,
dzieciom uprawiającym sport.

Dlaczego niesie to za sobą negatywne skutki? Dziecko o dużej
aktywności fizycznej musi spożywać wiecej kalorii w diecie. A
co za tym idzie, również wiecej mikroskładników (składników
mineralnych oraz witamin). Dieta powinna być
wysokoenergetyczna oraz wysoko odżywcza dla prawidłowego
rozwoju i regeneracji młodego organizmu.

Pozwalanie na żywność przetworzoną nie dostarcza dziecku
odpowiednich mikroelementów, co wiecej, dostarcza wiele
antyodżywczych składników (sól, konserwanty, tłuszcze trans).

Dodatkowo, młode osoby są bardziej podatne na przywiązanie
smakowe, co może skutkować złymi nawykami odżywiania,
przejadaniem się i zaburzeniami odżywiania w przyszłości.



Jak widzisz, istnieje wiele błędnych dróg, którymi duża
część osób podąża przez lata, szukając rozwiązania,

frustrując się, ponosząc porażki.
 

Kluczem jest określenie, jaka to ścieżka i gdzie skręcić, aby
wejść na odpowiednią, prowadzącą do celu. 

 
Zachęcam Cię do przeczytania kolejnego wpisu, który

wyślę, na temat: Rozwiązania, które mogą zachęcić
dziecko do dbania o siebie.
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Dziękuję za przeczytanie poradnika!
Życzę miłego dnia,
Bartosz Rudzki

O mojej metodzie
Eat&Move Kids
możesz poczytać

tutaj

https://eatandmove.pl/metoda_eatandmovekids/
https://eatandmove.pl/metoda_eatandmovekids/

