
Кое тегАо е з9раВОСАоВно?
ВсеКи чоВеК 9ър>Ки на Външния си Ви;; и естестВено
се сраВняВа с оКОАните. Не забраВяите обаче,
че няма праВиАа КаК трябВа 9а изгАе>К9ат хората.
СъВсем нормаАно е 9а сме ра3Аични е9ин от 9руг.

Фигурата
Много хора смятат,
че трябВа 9а изгАе>К9ат
по опре9еАен начин. Норма/шо
е 9а исКате 9а изгАе>К9ате 9об-
ре, но е нереашстично 9а изгАе>К9а-
те Като фиАмоВа зВез9а. Външният
Ви9 на зВез9ите е резуАтат от гри-
>Ките на огромен еКип, много пари,
Време, 9иети и сериозни физичесКи
натоВарВания. Не забраВяите, че
раЗАичните хора харесВат раЗАични
фигури. По-ВаЖно е 9а се чуВстВа-
те у9обно В сВоето з9раВо тЯАо.

СВръхтегАо ми не?
Норма/шо е 9а САо>Ките няКОАКо КиАограма на9
нормата, 9оКато растете, тъи Като тЯАото има
ну>К9а от 9опЪАнитеАна енергия, съотВетно мазнини,
за уа се спраВи с промените (физичесКи и психични)
през пубертета. Ме>К9у 9 и 18 гоуини почти ще
у9Воите тегАото си. АКо се опасяВате, че тегАото
Ви е на9 нормата, погоВорете с ро9итеАите си
ми с Аичния си АеКар. АеКарят ще изчиСАи ин9еКса
Ви на теАесна маса В заВисимост от КиАограмите,
Височината,Възрастта и ПОАа. АКо ин9еКсът поКазВа,
че тегАото Ви е на9нормено, АеКарят ще Ви
посъВетВа КаК 9а сВаАите изшшните КиАограми.

Опасните 9иети
НяКои хора се по9Аагат на 90ста
Крайни 9иети - я9ат само зеАеВа супа
иАи пият табАетКи за отСАабВане.
Тези мет09и 9аВат бързи резуА-
тати, но са опасни, а и сВаАените
КиАограми се ВъзстаноВяВат
много бързо, Когато се Върнете
Към обичайния ре>Ким на хранене.
При п09обни 9иети не се приемат
9остатъчни КОАичестВа от ВаЖ-
ните за организма хранитеАни
ВещестВа и мо>Ке 9а се стигне
90 сериозни забОАяВания.

ХранитеАни разстройстВа
ХранитеАните разстройстВа са те>ККи за60АяВания,
пре9изВиКани от емоционаАни и психични причини,
а не от храната. При анореКсията бОАните не поемат
почти ниКаКВа храна, защото смятат, че са тВър9е
9ебеАи, ВъпреКи че тегАото им е много по9 нормата.
Стра9ащите от буАимия, обратно, поемат огромни
КОАичестВа храна, ноусихе9 тоВа поВръщат, за уа
не пЪАнеят. АКо миСАите, че Вие иАи Ваши приятеАи
стра9ат от хранитеАно разстройстВо, спо9еАете
с Възрастен, на Когото имате 9оВерие. КОАКото
по-бързо бъ9е и3АеКуВано за60АяВането, тОАКоВа
по-маАКи ще са пораЖенията, причинени от него.

СВаАяне на КиАограми
Наи-9обрият начин 9а регуАирате тегАото си
е баАансиранотохранене и ре9оВното физичесКо
натоВарВане. ОтКазВането от нез9раВОСАоВната
храна и заниманията със спорт (вж. стр. 44-45)
са 9обро начаАо, аКо исКате 9а сте ВъВ форма.


