
Prozdrowotny styl życia: 
jak pomagać w zmianie niewłaściwych 

nawyków i ryzykownych zachowań

Mateusz Banaszkiewicz
mbanaszkiewicz@swps.edu.pl

792 781 484



MODEL TEORETYCZNY (TTM):
MOTYWACJA JEST KOMPETENCJĄ

Prochaska, Norcross, DiClemente (2008)

Faza 
przedkontemplacyjna

Faza kontemplacyjna

Faza 
decyzji

Faza 
aktywnej
zmiany

Faza 
utrzymania

Faza 
nawrotu





Prochaska, Norcross, DiClemente (2008)

AMBIWALENCJA
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AMBIWALENCJA

• Gdy w naszym umyśle zasiada komisja ds. zmiany, której 
członkowie się nie zgadzają



• zmiana zachowania to proces dynamiczny 

przebiegający fazami i wymagający czasu,

• Pomoc: towarzyszenie procesowi, sprawienie aby 

przejście do kolejnej fazy przebiegło łatwiej,

• właściwy dobór interwencji do faz,

• zapobieganie nawrotom,

• obserwowanie postępu.

MODEL FAZOWY



Czego potrzebuje pacjent, by 
zmienić swoje zachowanie?

• Wiedzy
• Wewnętrznej motywacji do zmiany 

(rozwiązania ambiwalencji)
• Umiejętności (np. planowanie, 

asertywność, umiejętność surfowania na 
falach impulsu)

• Możliwości w środowisku (wsparcie 
społeczne, okazje do zaangażowania się 
w zmianę)

• Działań umożliwiających 
wprowadzenie i utrzymanie zmiany 
(w tym radzenie sobie z „potknięciami”)

• Okazji do budowania poczucia własnej 
skuteczności

• Wsparcia społecznego i bliskości 
z innymi



Skąd przychodzi nasz pacjent?

• Zanim pacjent trafił do 
nas…..

• Ile prób zmiany miał za 
sobą? 

• Jak jego środowisko 
reagowało na te próby?

• Jak był wspierany?
• Na jakie przeszkody 

napotykał?



STYGMATYZACJA



Wiele badań wykazało, że doświadczenie 
stygmatyzacji zwiększa prawdopodobieństwo

• Ryzyka powstania otyłości 2-krotnie a utrzymywania 
się otyłości 3-krotnie  

• Sięgania po niekorzystne jedzenie
• Mniejszego poziomu aktywności fizycznej
• Bardziej negatywnego nastawienia do sportu
• Częstszych napadów objadania się
• Rozwoju zaburzeń odżywiania lub niezdrowych 

sposobów kontroli wagi
• Dotyczy to zarówno dzieci, jak i dorosłych

Neumark-Sztainer D, Falkner N, Story M, Perry C, Hannan PJ, Mulert S. Weight-teasing among adolescents: correlations with weight status and disordered eating behaviors. Int J 

Obes 2002;26(1):123–131

Libbey HP, Story MT, Neumark-Sztainer DR, Boutelle KN. Teasing, disordered eating behaviors, and psychological morbidities among overweight adolescents. Obesity (Silver 

Spring) 2008;16(suppl 2):S24–S29



KONSEKWENCJE STYGMATYZACJI

• Dystres psychologiczny
• Depresja
• Obniżenie samooceny
• Niezadowolenie z własnego wyglądu
• Zaburzenia lękowe, pogorszenie nastroju
• Dystres przyczynia się do powstania zmian 

biochemicznych, które mogą zwiększać ryzyko 
przybierania na wadze oraz chorób przewlekłych

• Zaostrzenie objawów chorób na tle zapalnym 
(dermatologicznych, przewodu pokarmowego –
psychoneuroimmunologia)

Muennig P. The body politic: the relationship between stigma and obesity-associated disease. BMC Public Health 2008;8:128–138
Hunte HE, Williams DR. The association between perceived discrimination and obesity in a population-based multiracial and multiethnic adult sample. Am J Public 

Health 2009;99(7):1285–1292



KONSEKWENCJE

Internalizacja stereotypów

„Nie mam silnej woli”
„Jestem słaby i leniwy”
„Mam słomiany zapał”
„Łatwo się poddaję”
„Dam radę tylko jeśli ktoś będzie mnie 
pilnował”

Czy można się zmienić myśląc 
o w ten sposób? 



IMPLIKACJE

Pacjent „z nastawieniem ”

Przerwanie terapii / leczenia

Niestosowanie się do zaleceń

Nie wprowadzanie zmian

Niskie poczucie własnej 
skuteczności

Lekarz / terapeuta traci poczucie 
własnej skuteczności



DIALOG MOTYWUJĄCY

Oparty o współpracę, zorientowany na cel styl komunikowania 
się, zwracający szczególną uwagę na język zmiany. 
Został on stworzony by zwiększać osobistą motywację 
i  zaangażowanie danej osoby w realizację określonego celu, 
przez wydobywanie i wzmacnianie jej własnych powodów do 
zmiany w atmosferze troski i akceptacji. 



POSTAWA SPRZYJAJĄCA 
ŁAGODZENIU SYTUACJI TRUDNYCH
I WSPÓŁPRACY

LINK

https://youtu.be/M6oGuVEOBhE


ODRUCH NAPRAWIANIA
„Wydaje mi się, że wiem co jest 
z Toba nie tak i wiem, co 
powinieneś zrobić aby to zmienić”

• Zawiera przekonanie, że należy 
przekonać osobę do właściwego 
myślenia, dać właściwe 
informacje, wywołać 
odpowiednie emocje, zadać 
odpowiednie pytania 

• Gdy się pojawia, szala 
ambiwalencji przechyla się na 
język podtrzymujący status quo 
(sustain talk)



Do czego może prowadzić odruch 
naprawiania- Pacjent przejawia tzw. „opór”

1. Sprzecza się: podważa, dyskredytuje autorytet terapeuty, 

okazuje wrogość („a pani to jaką szkołę kończyła?”)

2. Przerywa: wpada w słowo, ucina odpowiedzi („dość, nie chcę 

tego słuchać”)

3. Neguje: obwinia innych, nie zgadza się („tak, ale”), 

usprawiedliwia się, minimalizuje („nie jest aż tak źle”), okazuje 

niechęć, brak woli zmiany

4. Ignoruje: nie słucha uważnie, nie odpowiada (nie odpowiada na 

temat), zmienia temat

Jaraczewska (2016)



ĆWICZENIE

Osoba 1: opowiada o 

zmianie co do której się 
waha, ma ambiwalencję

Osoba 2: przekonuje, że 
warto się zmienić 

(wymienia powody), 
podkreśla ważność tej 

zmiany, udziela rad jak

Jak się czuliście w tym 

ćwiczeniu?



ĆWICZENIE

Co sprawia, że warto dokonać 
tej zmiany?

Jak ważne jest to dla Ciebie 

i dlaczego?

Jakie są najważniejsze 

powody, aby dokonać tej 
zmiany?

Co mógłbyś/mogłabyś zrobić, 

żeby się to udało?

Podsumuj

Zapytaj: co planujesz zrobić?



Która rozmowa jest prowadzona w duchu 
Dialogu Motywującego?

Do jakiego stopnia specjalista był zainteresowany zrozumieniem pacjenta?
Jak Twoim zdaniem pacjent czuł się w trakcie konwersacji?

Jakie udało się zbudować fundamenty dla dalszej rozmowy?

Jak były formułowane pytania?

Jakie strategie komunikacyjne stosował terapeuta?

Czy było jasne na czym koncentruje się uwaga?
Czy planowanie odbywało się we współpracy z pacjentem?

Jak najprawdopodobniej czuli się uczestnicy jednej i drugiej konwersacji?

Kto w każdej z konwersacji mówi o zmianie?



W DM

Specjalista zainteresowany zrozumieniem pacjenta

Pacjent czuje się słuchany, rozumiany i bezpieczny

Otwarty do dalszej konwersacji

Więcej pytań otwartych

Więcej odzwierciedleń

Jasne określenie przedmiotu zainteresowania

Wspólne planowanie

Współpraca

Pacjent mówi o zmianie



SŁUCHANIE



ELEMENTY PROCESU 
W DIALOGU MOTYWUJĄCYM

Angażowanie (engaging)

Precyzowanie (focusing)

Wydobywanie (evoking)

Planowanie (planning)



• Istotne jest w trakcie całej pracy z drugą osobą
• Kluczowe!
• Atmosfera współpracy-> przestrzeń do zmiany
• Unikanie odruchu naprawiania, ukierunkowywania 

i zbierania faktów (pytanie-odpowiedź)
• Podchodzimy do nowego pacjenta z „czystym 

umysłem” (bez nastawień)
• Istotne umiejętności: OARS, skupienie na 

odzwierciedleniach

Angażowanie (engaging)



• Ustalenie programu pracy, wspólnego 
przedmiotu zainteresowania klienta i 
terapeuty/specjalisty

• Dookreślenie tematów ważnych dla klienta, 
celów zmiany

• Jeśli trzeba rozwijamy rozbieżności, odwołujemy 
się do celów i wartości

Precyzowanie (focusing)



• Wydobywanie i wzmacnianie wewnętrznej 
motywacji do zmiany

• Wzmacnianie własnej skuteczności
• Musi być zaangażowanie i doprezycyzowanie
• Terapeuta może oddziaływać na język zmiany 

(musi go usłyszeć, wydobywać, wzmacniać)

Wydobywanie (evoking)



• Zadawanie pytań wydobywających
• Badanie skrajności
• Patrzenie w przeszłość
• Patrzenie w przyszłość
• Pytania dotyczące celów i wartości
• Pytania o informacje zwrotne
• Skala ważności/ufności/gotowości

WYDOBYWANIE JĘZYKA 
ZMIANY



ODZWIERCIEDLANIE

• W formie zdania twierdzącego

• Jeśli chcemy na coś położyć nacisk, zostawiamy to na 
koniec

• Dobrze sformułowane odzwierciedlenie bardziej niż 
pytanie zachęca do rozwijania tematu i nie wywołuje 
reakcji obronnej

• Pozwala usłyszeć jakie problemy ma klient, jaka jest 
jego perspektywa

• Daje możliwość sprawdzenia, czy dobrze 
zrozumieliśmy to, co klient chciał powiedzieć. Jeśli 
zrozumieliśmy źle, klient nas poprawi



ODZWIERCIEDLENIA PROSTE 
I ZŁOŻONE



PRZYKŁADY ODZWIERCIEDLEŃ

1. Proste: 
– Jedzenie słodyczy nie stanowi dla Pani problemu. 
– To nie jest dla Pani problem…

2. Złożone:
– Wolałaby Pani mówić o czymś innym. 
– Irytuje Panią to, że inni widzą w tym problem. 
– Chciałaby Pani rozmawiać o naprawdę ważnych 

tematach.

„Jedzenie słodyczy naprawdę nie jest 
moim problemem”



ĆWICZENIE ODZWIERCIEDLEŃ

1. Osoba 1 opowiada o czymś, trudności, problemie, 
przeżyciu (klient/pacjent)

2. Osoba nr 2 słucha (pomagacz)
3. Osoba nr 3 (trener): 
a) co usłyszałeś? co usłyszałaś? Trener pyta o fakty, 

pomaga jeśli to konieczne a potem mówi: 
powiedz klientowi to, co zrozumiałeś  
(odzwierciedlenie proste)

b) Trener pyta: opowiedz o tym, jakie wrażenie robi 
na Tobie klient? jakie jest ukryte znaczenie tego, 
co mówi;  co to znaczy a potem mówi: powiedz 
klientowi to, co zrozumiałeś (odzwierciedlenie 
złożone)

4. Osoba 2 odzwierciedla, zadaje pytania otwarte



DOWARTOŚCIOWANIA



DOWARTOŚCIOWANIA

• Akcentują to, co pozytywne w drugiej osobie

• Sprzyjają zaangażowaniu klienta 

• Zmniejszają obronność/defensywność, zwiększają otwartość na 
informacje potencjalnie zagrażające Ja

• Dostrzeżenie wartości w drugiej osobie

• Wsparcie i dodawanie odwagi 

• Autentyczność – dlatego uważne słuchanie i próba zrozumienia

• Dostrzec i odnaleźć co jest „tak” z człowiekiem



UDZIELANIE 
INFORMACJI



Wolisz pracować z osobą, która jest zła 
i zniechęcona czy zaangażowana?

1. Osoba się nie zmieniła, ale inna dynamika rozmowy

2. Człowiek najbardziej wierzy temu, co sam mówi

3. To klient powinien wymieniać argumenty za zmianą a nie 

terapeuta

Jaraczewska (2016)



Planowanie

• Negocjowanie planu zmiany
• Wzmacnianie zaangażowania
• To proces
• Nie musisz dawać wszystkich odpowiedzi
• Skup się na tym, co działa
• Radzenie sobie z ewentualnymi 

przeszkodami/pojawiającymi się trudnościami



1. Powtórzenie

2. Odniesienie do emocji

3. Odniesienie do wartości

RADZENIE SOBIE Z BŁĘDEM



mateuszbanaszkiewicz.com/psychosoma
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