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boDy sHamINg co to?
To wyśmiewanie, krytykowanie i poniżanie 

drugiej osoby tylko z powodu tego, jak wygląda. 

Nie ważne czy jesteś chuda, gruba, masz jasną, 

ciemną karnację, włosy na ciele, piegi, czy 

krzywy palec u nogi, to może dotknąć i ciebie. 

Obiektem żartów mogą stać zarówno kobiety, 

mężczyźni, jak i osoby niebinarne. Body 

shaming może przybierać różne formy od 

zwykłych komentarzy ze strony członków 

rodziny, po hejt w Internecie.



BodY sHamINg a wZorZEc piękNa?
W Internecie, prasie czy telewizji 

cały czas można zaobserwować 

promowanie osób pięknych, o 

nieskazitelnej cerze, czy idealnej 

�gurze. Każąc komuś “schudnąć” lub 

“przytyć”, możemy niepotrzebnie 

dołożyć cegiełkę do problemów z 

postrzeganiem siebie w negatywnym 

świetle czy podkopać i tak niskie 

poczucie własnej wartości tej osoby. 

Jeśli wspólnie będziemy tworzyć 

atmosferę bezpieczeństwa i doceniać 

możliwości czy piękno naszych ciał, może 

choć w małym stopniu zneutralizujemy 

szkodliwe skutki nierealistycznych 

wymagań co do naszego wyglądu. 



BodY sHamINg KiEdY się poJAwił?
Wiele osób twierdzi, że body shaming to problem 

współczesnego świata. Nic bardziej mylnego. Body shaming 

był z nami od zawsze.

 
Ale jaK? Bez inTErNetU?

Wzorce piękna były z nami zawsze, 

tylko cały czas się zmieniały. Do 

ich przekazu były wykorzystywane 

książki, obrazy czy nawet wiersze.



sKutKI boDy sHamINgu

PrZyKładOWe sKutKI boDy sHamINgu

zaBUrZenIaPOcZucI
a własNEj 
waRtOście.

Niestety body shaming może dotknąć każdego, może mieć ogromny wpływ na ich 

późniejszą samoocenę. Duży problem jest wśród nastolatków,   którzy w okresie 

dojrzewania nie akceptują zmian, jakie zachodzą w ich ciele. Body shaming w świecie 

młodych ludzi to bardzo poważny problem, który często prowadzi do stosowania 

bardzo drastycznych diet, czy używania niebezpiecznych produktów.

pRobLEmY z 
saMOakCEp

taCją,
  dePrESja

wYkLucZEniE 

sPołecZnE



Jak soBIe raDzIć z boDy sHamINgiEM?
  

  Przede wszystkim trzeba znać swoją wartość. 

Liczy się to, co jest w głowie, w sercu i co nam w 

duszy gra. Uroda może przeminąć. 

ograniczyć kontak z osobami, które na krzywdzą

Warto sobie też zdać sprawę, że osoby, które 

wyrażają negatywną opinię na temat innych, sami 

mają problem z zaakceptowaniem siebie.

Porozmawiaj z kimś, komu ufasz i którego rady 

cenisz. Zasięgnij profesjonalnej porady, jeśli 

problem jest poważny. Prośba o pomoc jest w 

porządku.

Jak soBIe raDzIć z kRyTyKą wYgLądu?



Walka z body shamingiem jest trudna. Nie jesteśmy 

w stanie powstrzymać innych od komentarzy, ale 

możemy zmienić swoje podejście do własnego ciała. 

Zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś. Jeżeli ktoś mówi 

coś co cię rani, zwróć mu na to uwagę. Jeżeli nie 

zadziała zablokuj go lub wyrzuć ze swojego życia!



ceLEbRyCi kTórZy doświADcZyLi boDy sHamINgu

1. Kim kaRdAShiAN
2. LadY GagA
3. seLEna goMEz
4. jeNnIFer LopEZ
5. ewA faRnA

7. leONarDO DicAPriO
8. MicHAł sZpaK

6. aAroN caRtER



reAKcJa LadY gaGI na boDy sHamINg
"Słyszałam, że moje ciało jest 
tematem rozmów, więc chciałam 
powiedzieć, że jestem dumna z mojego 
ciała i ty też powinieneś być dumny ze 
swojego. Nie ma znaczenia, kim jesteś 
i co robisz. Mogłabym ci podać milion 
powodów, dla których nie potrzebujesz 
nikogo ani niczego, aby odnieść sukces."



NorMAlNizUJmY!!!
rozstępy 

niski/wysoki wzrost 

fałdki

pory

różne odcienie skóry i 
przebarwienia

mniej lub bardziej 
umięśnione sylwetki

 

owłosienie

blizny
 



paMIętaJ
Internet jest zakłamany. Większość zdjęć, które widzimy 
posiadają filtry i zakrywają niedoskonałości. używane są 
specjalne pozy czy wyszczuplające ubrania. 

 
To, że nie zawsze widzimy niedoskonałości nie znaczy, że ich 
nie ma. Każdy je posiada! Ważne jest aby akceptować ten fakt 
i kochać siebie takim jaki się jest.


