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Nie jesteś sam

Inspiracją do napisania poniższego tekstu stały się odczucia 
i spostrzeżenia organizatorów i wychowawców po bezglute-
nowych koloniach zorganizowanych w tym roku przez Sto-
warzyszenie oraz ich rozmowy z rodzicami. Podczas kolonii 
mogli Państwo zobaczyć, jak radzą sobie Wasze pociechy, 
dla których części był to pierwszy tak długi pobyt poza do-
mem. Dzieci pokazały, jak bardzo chciałyby być samodziel-
ne, dojrzałe, a przede wszystkim szczęśliwe. Zachowania 
dzieci były też obrazem tego, jak Państwo jako rodzice radzą 
sobie z celiakią. Wielu rodziców, żyjących często w lęku, 
poczuciu winy oraz nieustannej potrzebie kontrolowania 
diety dziecka, nie potrafiło „odpuścić”, w pełni zaufać per-
sonelowi opiekującemu się dziećmi. Innym rodzicom z kolei 
pobyt dziecka pod fachową opieką pomógł uśpić te uczucia. 
Same dzieci natomiast wysłały sygnał do wszystkich Pań-
stwa, iż należy oraz można im bardziej ufać. Mimo swej 
wrażliwości i częstego osamotnienia z powodu bycia celia-
kiem, mają prawo do tego, by myśleć o sobie pozytywnie 
i brać za siebie odpowiedzialność. Kolonie oraz innego ro-
dzaju spotkania pomagają dzieciom na diecie bezgluteno-
wej, które często izolują się w grupie, budować poczucie 
wartości oraz siły. Powodem, który może prowadzić do 
wyobcowania i innych problemów dziecka, jest bez wąt-
pienia celiakia. Jak się jednak okazuje, celiakii u naszego 
dziecka nadajemy nie zawsze racjonalne i zdrowe znaczenie. 
A wykształcenie prawidłowej postawy wobec celiakii może 
nadać chorobie zupełnie inny wymiar. Pozwoli to na po-
prawny rozwój dziecka z punktu widzenia fizjologicznego, 
medycznego oraz społecznego. 

„Jem bez glutenu” a „nie Jem glutenu”
Jakie jest zatem właściwe podejście do celiakii? Na pewno 
ważne jest nadanie jej pozytywnego znaczenia. Kiedy diagno-
za celiakii staje się rodzinną tragedią, nie jest to dobry sposób 
na „chorowanie” dla dziecka. Samo słowo „chorowanie” warto 
również zamienić na określenie bardziej przyjazne, skoro 
celiakia towarzyszyć nam będzie już do końca życia. Lepiej 
określić stan rzeczy w sposób: „Moje dziecko ma celiakię, 
odżywia się bezglutenowo, jada produkty bez glutenu” 
niż „Moje dziecko choruje na celiakię, nie jada glutenu 
lub musi unikać glutenu”. Często wydaje się nam dorosłym, 
że poglądy, jakie wyznajemy oraz przekonania, które kierują 
naszym postępowaniem, są poprawne. Niestety nie jest tak 
do końca. Jeśli taki zakorzeniony w nas sposób myślenia 
o celiakii jako wielkiej tragedii „rozlewa się” na dziecko, wpły-
wa to negatywnie na rozwój jego osobowości, emocje oraz 
kształtującą się tożsamość. 

Dążenie a unikanie 
Chciałabym w tym miejscu zachęcić Państwa do głębszych 
rozważań na temat postawy wobec celiakii. Czy zmagając 
się z diagnozą, musimy tylko myśleć o problemie unikania 
czegoś (glutenu)? Czy nie lepiej myśleć o diecie bezglutenowej 
jako o dążeniu do zdrowia poprzez wykluczenie produk-
tów glutenowych? Pojęcie „dążenia do czegoś” ma oddźwięk 
pozytywny i sugeruje naszą aktywność, a przed nami cel, 
w tym wypadku zdrowie. Ponadto stawia człowieka w po-
zytywnym stosunku do relacji z drugim człowiekiem. Kiedy 
dziecko będziemy uczyć unikania produktów glutenowych,  

„W zrozumieniu naszej życiowej niewygody chodzi najpierw o to, by się do niej zbliżyć 
i ujrzeć ją wyraźnie, zamiast próbować się przed nią gorączkowo ochronić.”

– Pema Chodron

Szczęśliwe dziecko z celiakią? 
Spojrzenie psychologa

Zabiegani, zmęczeni codziennymi trudami stosowania diety 
bezglutenowej nie zastanawiamy się czasem, co czuje nasze 
dziecko, jak odbiera chorobę, ale też jaki przekaz płynie od 
nas. Czy dziecko słyszy od nas dorosłych: „jaki ty jesteś biedny, 
chory, nie możesz normalnie jeść..”, „nigdzie sam nie możesz 
jechać”, „bez nas nie dasz sobie rady” czy raczej: „może i masz 
trochę trudniej, ale możesz robić w życiu wszystko, co chcesz 
(no może poza pracą w piekarni;)”, „dasz sobie radę, jesteś 
dzielny”.

Z dzieci chowanych pod kloszem, którym się często mówi, jak 
bardzo są biedne, wyrastają bojący się życia dorośli, roszcze-
niowi i nieszczęśliwi… Czy chcemy tego dla swojego dziecka? 
Jak postępować, aby nasze dziecko było nie tylko zdrowe, ale 
też i szczęśliwe na diecie bezglutenowej?
Tym artykułem rozpoczynamy cykl tekstów dotyczących 
różnorodnych psychologicznych aspektów stosowania diety 
bezglutenowej.
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w późniejszym czasie może wpłynąć to na unikanie dzieci 
jadających glutenowo, a więc wycofywanie się. Kiedy zaś 
będzie ono dążyć do jadania bezglutenowego (chodzi o na-
zwanie stanu rzeczy), łatwiej będzie mu przebywać zarówno 
z dziećmi bezglutenowymi, jak i glutenowymi. Okazuje się, 
że nawet tak małe szczegóły, słowa, mogą być bardzo zna-
czące, tym bardziej jeśli chodzi o dzieci. Kiedy chcemy, aby 
nasze dziecko rozwijało się poprawnie, powinniśmy wszystkie 
zmiany, także celiakię i dietę bezglutenową, umiejscawiać 
bardziej w kierunku dążenia do czegoś dobrego (zdrowia), 
niż unikania czegoś złego (glutenu). Celem naszym jest 
bowiem budowanie w dziecku poczucia własnej wartości, co 
możliwe jest nawet na fundamentach choroby. 

Słowo, które SłySzySz, wypowiaDaSz, które cię 
określa…?
Uczulam na semantykę, znaczenie słów, które wypowiadamy. 
„Zła forma” mówienia o chorobie dziecka może niszczyć całe 
zaangażowanie rodziców w prowadzenie diety i destrukcyjnie 
wpływać na dziecko. Kiedy mały celiak słyszy, że jego dieta 
jest „inna” niż „normalnych dzieci”, kiedy słyszy, że jest taki 
„biedny” i „chory”, nie dostaje raczej poprawnych wzmocnień.  
Odbija się to na kształtowaniu tożsamości oraz budowaniu 
poczucia własnej wartości. Zachęcam Państwa do mówienia 
o celiakii, o diecie, o postępach, jednak przestrzegam przed ne-
gatywnymi określeniami, na których dziecko – doskonały ob-
serwator, nie powinno budować obrazu siebie. Często mam do 
czynienia ze słowami używanymi przez rodziców, których tylko 
jedno z dzieci jest bezglutenowe. Słyszę w rozmowie z mamą, 
której towarzyszy chłopczyk z celiakią: „Dwoje moich dzieci 
jest na normalnej diecie, a Krzyś ma celiakię.” Czy zatem 
ma to oznaczać, że dieta Krzysia z celiakią jest „nienormalna”? 
Oczywiście, że nie. Trudno jest jednak dziecku myśleć inaczej, 
gdy werbalnie tak podejście do diety określa jego mama. 
Pozwolę sobie podzielić się z Państwem doświadczeniami 
pacjentów oraz rodzin, w których zdiagnozowano celiakię. 
Z racji samej diagnozy oraz faktu, który określa celiakię jako 
chorobę genetyczną, reagujemy od razu, uruchamiając cały 
zestaw emocji z wymiaru „walki i ucieczki”. Towarzyszy nam 
wspomniany wcześniej lęk, panika, chęć uchronienia naszego 
dziecka, co jest naturalne w procesie wychowawczym. Uru-
chamiamy też pewien sposób myślenia, który wyznacza słowo 
„choroba”. Często jest tak, że już na samym wstępie sami na-
dajemy dziecku pewną „etykietę”. Jeśli jesteśmy przesiąknięci 
lękiem przed „chorobą na całe życie”, niestety nieświadomie, 
ale jednak zaszczepiamy go w dziecku.
To normalne, że w momencie diagnozy jest nam samym 
trudno uporać się z niepewnością i emocjami, które towarzy-
szą niewątpliwym zmianom w naszym życiu. Warto jednak 
pamiętać, iż dziecko oczekuje, by także w tej sytuacji trak-
tować je poważnie. 
Rodzice 6-letniego chłopca, którzy zwrócili się do mnie o po-
moc oszukiwali go, mówiąc, iż należy jeść produkty bezglute-
nowe, aby wyzdrowieć. Po kilku miesiącach nie potrafili już 
poradzić sobie z udzielaniem odpowiedzi ciągle pytającemu 
synowi: „Czy już wyzdrowiałem”? Chłopiec chciał się dowie-
dzieć, kiedy w końcu będzie mógł przestać jeść bezglutenowo. 
A więc dieta bezglutenowa miała być drogą do jednego celu: 
wyzdrowienia i chłopiec miał nadzieję, że tak się stanie. Nie 
mówiąc prawdy, rodzice nie pokazali mu, że celem diety bez-
glutenowej jest zdrowe życie. 
Innym razem spotkanie z 12-letnią dziewczynką zakończyło się 
zaskoczeniem jej rodziców, ponieważ jak sami sobie uświado-
mili, zbyt mało czasu poświęcili na przekazywanie córce wiedzy 
dotyczącej nie tylko celiakii, ale i samego zdrowia. Okazało się, 

że sposób, jaki wybrali, nie był skuteczny. Dlaczego? Kiedy 
zapytałam dziewczynkę, czym jest dla niej zdrowie, kim jest 
osoba zdrowa w jej przekonaniu, odpowiedziała bardzo pew-
nie: „Osoba zdrowa to taka, która wszystko może jeść”. By-
łam wtedy bardzo zaskoczona. Widać tutaj pewien paradoks. 
Z jednej strony rodzice kładą nacisk na zdrowie. Z drugiej 
jednak nie sprawdzają tego, w jaki sposób dziecko postrzega 
„zdrowie”, pozwalają mu na tworzenie sprzecznego schematu 
myślowego. Postanowiłyśmy pracować z dziewczynką nad tym, 
aby zbudować definicję zdrowia dopasowaną do jej sytuacji, 
idącą w kierunku myślenia: „Będę czuła się lepiej, będę zdrowa 
wtedy, kiedy będę jadać bezglutenowo”, „Dieta bezglutenowa 
to moje lekarstwo, więc sama mogę dążyć do tego, aby mieć 
wpływ na swoje zdrowie”. 
Kiedy na jednej z wizyt zapytałam inną 12-letnią dziewczynkę 
z celiakią, dlaczego je produkty bezglutenowe, odpowiedziała, 
że są zdrowe. Kiedy więc zapytałam, co to dla niej znaczy, 
spojrzała na mamę, twierdząc, że nie wie. „Mama będzie 
wiedziała” – dopowiedziała. Kiedy tłumaczymy naszym dzie-
ciom, że coś jest lub nie jest dla nich zdrowe, dostarczajmy 
im więcej wiedzy. Argumentujmy, skoro wymagamy od nich 
takiej znajomości. Pamiętajmy: dziecko staje się ekspertem 
wtedy, kiedy rodzic – ekspert  zadba o jego wiedzę tak, aby 
pewnie i bez wstydu mówiło o celiakii.
Drodzy rodzice, zachęcam Was do sprawdzania wiedzy, jaką 
przekazujecie swoim dzieciom. Dziecko z racji swojego wie-
ku i określonego etapu rozwoju wcale nie musi rozumieć 
pewnych rzeczy tak, jak Państwo sobie tego życzycie. Warto 
poświęcić czas na to, by poznać świat dziecka oraz to, w jaki 
sposób kształtują się jego przekonania oraz schematy my-
ślenia o chorobie czy zdrowiu. Gdy zapytałam jedną z mam, 
czy sprawdza, czego nauczyła się już córka w kwestii diety, 
uzyskałam odpowiedź: „Po co? Moja córka ma już 10 lat, 
więc powinna rozumieć to, co do niej mówię. Mówię jej 
tyle każdego dnia, tłumaczę”. Zapytałam wtedy: „Czy roz-
mawia pani z córką w celu sprawdzenia tego, co córka już 
wie, a nad czym warto się jeszcze skupić? Czy pani wie, 
w jaki sposób córka postrzega przekazywaną przez panią 
wiedzę?”. Okazało się, że nie, a rozpoczęcie takich działań 
pomogło w zrozumieniu postrzegania dziecka, które znacz-
nie różniło się od zapatrywań mamy. Poza tym sprawdza-
nie wiedzy służy również jej powtarzaniu w umyśle samego 
dziecka. Przydatne jest w tworzeniu przekonań, które jeśli 
są poprawne i „optymalnie zdrowe” (a takie być powinny), 
są krokiem do zdobycia naszego celu. A celem w celiakii, 
w moim rozumieniu, jest nawyk odżywiania się bez glutenu. 

cel = nawyk
Każdy z nas dobrze wie, jak ciężko pozbyć się złego nawyku. 
Jest on wdrukowany w pracę naszego mózgu tak, że działamy 
często automatycznie. Celiakia daje możliwość uwolnienia się 
od złych, niezdrowych nawyków żywieniowych z przeszłości 
z korzyścią dla całej rodziny. Przestrzeganie diety, możliwe 
(z czasem) jako nawyk, prowadzi do dobrostanu psychiczne-
go, uwalniając nas oraz nasze dzieci od stanów depresyjnych 
i rozchwiania emocjonalnego. Jak mawiał William James: 
„Całe życie, jak dalece ma ono określoną postać, nie jest niczym 
innym niż zbiorem nawyków”. Myślę, że warto jeszcze jeden 
z nich, związany z odżywianiem, przewartościować na rzecz 
celiakii. Istnieje wiele dowodów, które obrazują, że nawyki 
żywieniowe, jakie dzieci przyswajają w okresie dzieciństwa, 
utrzymują się do okresu dorosłości. Okazuje się, że dorośli 
wolą jeść produkty, które spożywali jako dzieci, tak więc warto 
jest znaleźć „zdrowe” znaczenie celiakii, po to, by z czasem nie 
odczuwać jej w sposób negatywny i łatwo o niej mówić.



Proponuję Państwu pozostawianie większego wyboru swoim dzieciom. Rozu-
miem, że jest to trudne, podczas gdy liczba produktów bezglutenowych jest 
ograniczona, a ich koszty zdecydowanie wyższe od pozostałych, glutenowych. 
Jednak w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych prawo wyboru 
jest korzystniejsze od przymusu. Łatwiej dziecku, gdy może wybrać zjedzenie 
płatków bezglutenowych z mlekiem lub chlebka bezglutenowego z miodem, niż 
gdy musi zjeść jedno z dań. Pozwala to na zachowanie poczucia kontroli i rozwi-
janie umiejętności podejmowania decyzji. Poza tym jest to również pewna forma 
gratyfikacji, ponieważ jeśli wyrażamy zgodę na podjętą przez dziecko decyzję, 
wpływa to na jego własny obraz oraz poczucie bezpieczeństwa. Stanowi również 
pewne wzmocnienie w motywacji do kolejnych wyzwań.

mały obSerwator 
Chciałabym zwrócić uwagę i przybliżyć krótko wiedzę na temat rozwojowego 
podejścia do wyborów żywieniowych, w których kładzie się nacisk na rolę ucze-
nia się i doświadczeń. Jak zapewne Państwo zaobserwowali u swoich jeszcze 
małych dzieci, przejawiały one neofobiczne reakcje na pożywienie (neofobia 
żywieniowa to długotrwała niechęć do jedzenia w ogóle lub do pokarmów o kon-
kretnej strukturze, zapachu lub smaku). Dzieci w końcu jednak akceptowały 
i zjadały produkty, które początkowo były niechciane. Wiele badań dowodzi, 
iż sama ekspozycja na nowe potrawy ma wpływ na wyraźną zmianę preferen-
cji dzieci. Nadzieja więc w mocy eksponowania produktów i potraw (u nas 
bezglutenowych). 
Jeśli będziemy pokazywać dziecku mnogość potraw i produktów bezglute-
nowych, jest szansa, że nawet te nielubiane po jakimś czasie uda się włączyć 
w jadłospis dziecka. 
Istnieją badania dowodzące, że dzieci dobrze radzą sobie z rozpoznawaniem 
warzyw i skłonne są ich skosztować, jeśli produkty te kupowane są przez ich 
rodziców. Jeśli dzieci towarzyszą Państwu w zakupach bezglutenowych, jest to 
właśnie eksponowanie, które wpływa na ich preferencje żywieniowe. Znaczącą 
rolę w uczeniu przez obserwację mają postawy rodziców, a wiele badań uwy-
pukla pozytywny związek między tym, co jadają dzieci i rodzice. Zachowania 
(wynikające z przekonań na temat żywienia) oraz nawyki żywieniowe rodziców 
mogą wpływać na zachowania dzieci. 
Drodzy Państwo, dzieci to doskonali obserwatorzy i eksperci. Często naśladują 
nas dorosłych. Zachęcam więc Państwa do włączania dzieci w robienie zakupów. 
Angażujmy małych celiaków w poszukiwanie przekreślonego kłosa na produk-
tach w sklepach, do wspólnego czytania etykiet. Zachęcam do przyrządzania 
posiłków oraz spożywania ich razem z dziećmi. Wspólne zasiadanie przy stole 
to doskonały moment na rozmowę o samym posiłku. I lepiej jest powiedzieć 
dziecku, że dana potrawa „jest smaczna” i rozwinąć temat smaku, niż to, że jest 
tylko „dobra” lub „zdrowa dla dziecka”. A jeśli mówimy, że jest dobra i zdrowa, 
warto więcej rozmawiać o tym, co może to oznaczać. 
Uczenie się dzieci przez obserwację (zwane również modelowaniem), można 
także analizować w kontekście relacji z rówieśnikami. Istnieje wiele badań, 
których wyniki pokazały, że dzieci obserwujące zachowania konsumpcyjne 
rówieśników przejawiają zmiany preferencji żywieniowych. Obserwowanie 
innych podczas jedzenia wpływa zatem na zmianę preferencji pokarmowych, 
czego dowodem były nadsyłane przez Państwa opinie oraz podziękowania po 
koloniach bezglutenowych. Dzieci chętnie modelowały zachowania żywieniowe 
innych dzieci. Dlatego też w procesie akceptacji diety bezglutenowej ważne jest, 
aby korzystać z każdej możliwości, w której dzieci bezglutenowe mogą przebywać 
ze swoimi bezglutenowymi rówieśnikami. 

uczucia w nagroDę
Istnieje wiele poglądów dotyczących nagradzania. Myślę, że każde dziecko 
ma prawo, aby traktować je poważnie, o czym już wcześniej wspominałam. 
W mojej ocenie lepiej jest pochwalić dziecko za to, że zjadło bezglutenowe 
kanapeczki, niż za to, że powstrzymało się od zjedzenia tych, które zawierają 
gluten. W taki sposób aktywizujemy w zdrowy sposób znaczenie słowa „bez-
glutenowy”. Naszym celem jest, aby dziecko nabrało zdrowego nawyku jadania 
bezglutenowo. Pamiętajmy, że jest mu potrzebne wsparcie oraz wzmocnienia. 
Jeśli zależy nam, aby nasze dziecko zjadło przygotowany przez nas posiłek, 
nie strońmy od nagrody w postaci wyrażania swoich uczuć. „Jestem bardzo 
zadowolona/y (z czego?), że zjadłeś obiad. Cieszę się (z jakiego powodu?), 



52 

Nie jesteś sam

że zjadłeś obiad. Jestem dumna, że zjadłeś to, co dla cie-
bie przygotowałam”. Chwalmy nasze dzieci, formułując 
wypowiedzi uwzględniające to, co zrobiło na nas wrażenie. 
Kiedy posiłkowi podawanemu dziecku towarzyszy pozytyw-
ne zainteresowanie osoby dorosłej (opiekunów, rodziców, 
dziadków), skojarzenie pożywienia z pozytywnym zaintere-
sowaniem zwiększa preferowanie tego pożywienia. Zgodnie  
z formułą: „Kiedy zjesz to, co dobrego dla ciebie przygoto-
wałam, będę z ciebie zadowolona”, idziemy w stronę zdro-
wego nagradzania. To przykład, w którym w dobry sposób 
komunikujemy dziecku o swoich odczuciach. Niestety rodzice 
szukają wielu sposobów gratyfikowania swoich pociech, które 
często ograniczają się do nagród materialnych. Wydaje się, 
że nagradzanie wyborów żywieniowych taką drogą zwiększa 
preferencje dziecka. Kiedy jednak przestajemy regularnie 
kupować „zabawki”, rezultat okazuje się nietrwały. 

naJlepSze w celiakii JeSt to, że…
Celiakii, z którą przyszło nam się zmagać, należy znaleźć 
odpowiednie miejsce w schemacie naszych przekonań. 
Zachęcam Państwa do wypracowania pozytywnego prze-
konania na jej temat. Faktem jest, że to choroba, na której 
drodze stoi wiele przeciwności (dostępność produktów, pro-
blemy finansowe, społeczne, wychowawcze, emocjonalne, 
związane z rozwojem dziecka – jego niskiej samooceny, 
wycofaniem, poczuciem lęku zarówno dzieci, jak i rodzi-
ców). Celiakia łączy się z nieustannym poszukiwaniem 
i sprawdzaniem tego, co glutenowe, a co nie. Wkładamy 
wiele wysiłku,  aby otrzymać w zamian lepsze samopoczucie 
oraz bezpieczeństwo naszych dzieci. Dlaczego więc nie spró-
bować nabrać przekonania, że celiakia jest naszym sposo-
bem na życie? Sposobem nie na chorowanie, lecz na lepsze, 
zdrowsze życie, co pomoże pokonać wiele wymienionych 
wyżej przeciwności.
Często próbujemy wyliczać to, co w celiakii jest dla nas 
najgorsze. Pytanie tylko, co takiego nam to daje? Szukajmy 
tego, co w naszym obcowaniu z celiakią jest najlepsze. 
Szukajmy przy współpracy z dzieckiem. Kontrolując dziec-
ko, pozwólmy dziecku na kontrolowanie nas – sprawdzanie 
etykiet, wspólne prawidłowe przyrządzanie posiłków. Często 
rodzice nie doceniają tego, co już osiągnęli w  radzeniu sobie 
z dietą bezglutenową. Oczekują coraz więcej od siebie i od 
dzieci. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, aby przekonać 
się, jak wiele z tych oczekiwań zostało już spełnionych. Jak 
wiele postanowień udało się już zrealizować w codziennym 
życiu. Warto docenić to, ile Państwo już wiecie, ile troski 
wnosicie w przygotowywanie posiłków. Pozyskujecie nową 
wiedzę, wyszukujecie nowe produkty, korzystacie z sukce-
sem z porad innych osób lub sami ich udzielacie. Przyjrzyj-
cie się Państwo, jak świetnie radzicie sobie jednocześnie 
w różnych sprawach dnia codziennego (obowiązki domowe, 
praca). Nie szukajmy tego, czego celiakia nas pozbawia, 
lecz tego, co już nam dała. Przypatrujmy się efektom, które 
udało się wypracować od momentu diagnozy. Jak oceniliby 
Państwo „pierwszy trudny bezglutenowy tydzień”, porównu-
jąc go z etapem, na którym jesteście dzisiaj? Całe Państwa 
zaangażowanie w dietę dziecka staje się dowodem, ile umie-
jętności, mocnych stron oraz pozytywnych cech ujawnia się 
w dbaniu o całą rodzinę.
Czy na pytanie, co dobrego dała nam dieta bezglutenowa, nie 
udałoby się odpowiedzieć, wymieniając wiele pozytywów? 
Czy nie jest tak, że dzięki celiakii cała rodzina odżywia się 
zdrowiej? A może pojawili się nowi ludzie oraz wydarzenia, 
które nas łączą? Może dzieci zyskały nowe przyjaźnie i no-
wych bezglutenowych kolegów?

poDSumowanie
Pamiętajmy, drodzy rodzice, że powinniśmy zawsze towarzy-
szyć dziecku, kiedy ciężko przychodzi  mu walka ze starymi 
przyzwyczajeniami żywieniowymi. Nikt z nas nie odbiera 
dobrze oceny oraz krytyki. Wzmacniajmy więc, nagradzajmy 
werbalnie, rozmawiajmy z dziećmi, sprawdzajmy wiedzę, ja-
kiej oczekujemy od nich. Dbajmy o uczucia dziecka, pracujmy 
nad umiejętnością ich wyrażania. Dopytujmy w sytuacjach 
trudnych i kiedy odnoszą sukcesy. Zachęcam Państwa do 
przemyślenia także swoich uczuć w stosunku do diety bez-
glutenowej. Im szybciej stawicie czoła nieuświadomionym 
uczuciom, emocjom, które generują nie zawsze dobre za-
chowania, tym szybciej uchronicie się Państwo od różnych 
obaw i lęków. 
Zacznijcie od poszukiwań tego, co najlepszego dała Wam 
oraz dziecku celiakia. Celiakia nie określa przecież bycia ani 
gorszym, ani lepszym od innych. Nie ma magicznych rad ani 
uniwersalnych odpowiedzi na pytania związane z naszymi 
trudnościami z celiakią, ponieważ każdy przypadek należy 
traktować indywidualnie. Postaram się wspomóc Państwa 
w wypracowaniu właściwego podejścia do celiakii. Mogę po-
móc w poszukiwaniu najlepszych sposobów radzenia sobie 
z przeszkodami w życiu z dietą bezglutenową. Zapraszam do 
współpracy indywidualnej oraz grupowej. 
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na „zdrowy” sposób podejścia do życia bez glutenu. 

Kontakt do pani psycholog: psycholog.lubinska@gmail.com


