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VÍTÁM VÁS V E-BOOKU

Tak to jsem já,
bývalá anorektička,
nutriční terapeutka
a máma dvou dětí.

Mojí vášní je výživa, zdraví
a lidské tělo.

Myslím si, že svojí osobní zkušeností
mohu pomoci, a proto jsem se rozhodla
ji s vámi sdílet.

www.denisaprosser.cz

PÁR SLOV ÚVODEM

Děkuji,
že jste si stáhli tento e-book.
Nebudu lhát, když řeknu, že je pro mě osobní.
Věřím však, že své zkušenosti bychom si neměli nechávat jen pro sebe,
a když dáme možnost ostatním učit se z nich, mohou se vyvarovat
našich chyb.
Nebude to dlouhé čtení, za to však velmi hluboké a důležité.
Prosím respektujte, že tento e-book je chráněný autorským zákonem
a jeho šíření a kopírování je zakázáno.
Pokud máte pocit, že by tento e-book otevřel oči i dalším lidem, mám
velkou radost a sdílejte ho prosím tak, že svým kamarádům a známým
přepošlete odkaz na moje stránky www.denisaprosser.cz, kde si mohou
e-book ZDARMA stáhnout.

Informace, které s vámi sdílím v tomto e-booku předávám na základě své vlastní
zkušenosti a s nejlepším záměrem. Berte však na vědomí, že každý jsme
neopakovatelná individualita a máme jiné potřeby, proto nepřebírám žádnou
zodpovědnost za aplikaci informací, které se v tomto e-booku dočtete.
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MŮJ PŘÍBĚH
Psal se rok 2010...
...a já po několika letech boje s anorexií a bulimií
začala prohrávat.
Můj psychiatr mi tenkrát dal jasný verdikt, a nebylo
to pozitivní: „Maturity se nedožije.“, řekl tehdy
mojí mámě, která chodila v rámci léčby na terapie
se mnou (měla jsem maturovat v roce 2011). Při
výšce 176 cm jsem vážila 47 kg. Tenkrát se mojí
mámě zhroutil svět pod nohama, a víte co bylo
nejhorší?, že mně to bylo jedno,

uvnitř už jsem se stejně cítila mrtvá.
Kdo nezažije, nepochopí, a v
tomto případě to není klišé.
Psychické prožívání je zcela
odlišné od toho fyzického.
Jako dítě jsem měla problém s nadváhou, přesto, že jí u nás v rodině nikdo
netrpí. Babička, dědeček, maminka i tatínek, všichni JSME štíhlí,
I JÁ PO DVOU DĚTECH. Jak je tedy možné, že tomu tak vždy nebylo?
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MŮJ PŘÍBĚH
S odstupem let, a i díky svým zkušenostem z praxe si dnes dokážu
odpovědět.
Jsem přesvědčená, že příčinou mých zdravotních problémů nebyla jen
nepřiměřená konzumace Honzových buchet, ale zejména vnitřní prožívání
vztahu s mým nevlastním tátou. Vzájemná neschopnost najít společnou
cestu a porozumění se manifestovala skrze jídlo a sebepoškozování.
Říká se tomu psychosomatické prožívání.

To, co prožíváme se odráží
na našem fyzickém těle.

Zažila jsem velmi náročná období hádek s lidmi,
které mám ráda, silná období smutku, zoufalství,
vzteku, proher i prázdnoty a absolutního nezájmu
o život.“
Přesto se v mém životě objevili lidé, kteří mi byli velkou oporou,
projevovali mi zájem, upřímné uznání, důvěru a lásku a patří jim MÉ
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Jsou to právě ty hodnoty, které člověk
(nejen) s psychickým onemocněním potřebuje
připomínat.
www.denisaprosser.cz

MŮJ PŘÍBĚH
JSEM TADY A TEĎ, a nebudu vám psát, že jsem to dokázala přes noc.
Uzdravování je proces, který si žádá čas a změny.
Trvalo to celých 12 let a to podstatné, co vám chci říct je, že

řešení máme každý v sobě.
Je jedno, o jaké onemocnění nebo diskomfort se jedná.
To, co potřebujete udělat je ROZHODNOUT SE.
Pouze pevné rozhodnutí může způsobit změnu.

"Pokud půjdete po cestě,
kterou už znáte, dojdete na místo,
kde jste už byli.“

Na svojí cestě jsem udělala spoustu ROZHODNUTÍ A ZMĚN.
To zásadní ROZHODNUTÍ bylo, že CHCI ŽÍT.
Odmaturovala jsem, a poté jsem vystudovala obor nutriční terapie a již
při studiu jsem pochopila, že tento obor je celoživotním vzděláváním, a
proto mě tak baví. Získala jsem teoretický ucelený přehled o výživě,
zdraví a nemoci, který propojuji s praxí.

A uvnitř sebe jsem neskutečně "vyrostla"
www.denisaprosser.cz

MŮJ PŘÍBĚH
Začala jsem ke zdraví a životu přistupovat celistvě.
Vzdělávám se z knih, které jsou bestsellery své doby a zabývají se tématy
jako je zdraví, psychosomatika, spánek, cirkadiánní rytmus, stárnutí,
mentální koučink a další.
Strávila jsem 5 let v zahraničí, které mi dalo možnost "dívat se jinýma
očima." Získala jsem tam také praxi v dětské nemocnici Childrens Alder
Hey Hospital.
Naše obě děti se narodily v Liverpoolu a to naprosto přirozenou cestou
bez analgetik a hormonů.
Téma přirozených porodů, poporodní péče a respekt vazby dítěte
s matkou je další, které mne velmi zajímá, a ráda ženám předávám své
zkušenosti z této oblasti.
Svým klientům vstupuji do života jako dočasný průvodce.
Mým cílem je předat to nejlepší, co v danou chvíli umím.
Je jedno, jaká je vaše startovací čára, nebo kde se teď nacházíte, důležité
je, že to CHCETE ZMĚNIT.

Svoji osobní zkušenost dnes vnímám
jako silnou stránku,
která činí můj přístup unikátním.

Když klientovi říkám: „Já Vás chápu.“, nejsou to slova útěchy,
ALE UPŘÍMNÁ PRAVDA.
www.denisaprosser.cz

SVATÉ DESATERO

Jednejte s ním, jako se sobě rovným
Nechovejte se, jako byste byl někdo jiný, jen proto, že jste zdravý.
Být zdravý vzbuzuje vůči nemocnému pocit nadřazenosti, kterou nemocný
vycítí. Když se postavíte do nadřazené role, srazíte tím už tak většinou
nízké sebevědomí nemocného. My potřebujeme dělat opak.

Nenuťte ho do jídla, ale nenásilně nabízejte
zdravé pokrmy

Člověk s podvýživou nepotřebuje ze všech stran slyšet, že je podvyživený,
on to ví. Cítí limity svého těla i diskomfort. Rád by se najedl, ale hlava mu
v tom brání.
Když takového člověka budete nutit, ještě více se kousne. Když mu budete
nabízet, nebo ho nedejbože nutit jíst knedlo-vepřo-zelo a řízky, vyděsí se
a o to spíše jídlo nepřijme.
Zkuste mu nabídnout zeleninový salát, polévku, pečenou rybu, ovoce,
oříšky nebo smoothie. Já vím, co si teď říkáte. "Salát"? Vždyť on potřebuje
přibrat a ne jíst zeleninu. NE, podvyživený člověk potřebuje kvalitně
VYŽIVIT, nikoliv vykrmit. Vzdělávejte se v oblasti výživy a jděte
příkladem. S tímto přístupem budete mít určitě větší úspěch.

Buďte mu oporou a parťákem
Kritizovat umí každý, upřímně pochválit a říct “mám tě rád” jen někdo.
Buďte vyjímeční.
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SVATÉ DESATERO
Připomínejte si vaše společné zážitky a šťastné
chvíle
Koukněte se na fotky a videa z fesťáku, vyprávějte si příběhy, na které rádi
vzpomínáte, zkrátka se spolu smějte a zažívejte pocity štěstí a radosti.
Hormony jsou kouzelné :)

Netlačte na pilu
Tohle není nemoc, ze které se vyspíte, nebo si na ni vezmete prášek a vše
bude zase dobré. Je to běh na dlouhou trať, buďte trpěliví a vytrvalí.

Nebojte se říct si o pomoc
Léčba jakékoliv poruchy příjmu potravy (zkratka PPP) i anorexie zahrnuje
komplexní přístup.
V praxi to znamená kombinace psychoterapie a nutriční terapie, někdy je
potřeba i dalších odborníků. Není na škodu nechat si poradit a vyhledat
kvalitního kouče, terapeuta a výživáře. Nejste 3 v jednom.

Dělejte všechno, co jste dělali doposud
Neomezujte se příliš a neměňte svůj život kvůli nemocnému.
Získá tak pocit, ze je na obtíž a ničí vám život, což nadále nebude
chtít...
Užívejte si života i přes dané okolnosti. Nejhorší, co můžete udělat,
je dát najevo nemocnému, že kvůli němu musíte změnit i svůj život.
www.denisaprosser.cz

SVATÉ DESATERO
Z akládejte si na dobrých vztazích
Častou příčinou mentální anorexie jsou právě nezdravé vztahy.
Jestliže víte, že někteří lidé do vašeho života nepatří, nechte je odejít.

Z ameťte si před vlastním prahem
Každý z nás máme vzory, ke kterým vzhlížíme, vědomě i NEvědomě.
To nás může vyšvihnout na vrchol, nebo s námi praštit o zem.
Jste-li blízká osoba, která s nemocným tráví čas, měli byste se mu snažit
být dobrým vzorem. Jestliže však vy sami máte v sobě nedořešené
konflikty, nemůžete jít dobrým příkladem.

Pěstujte si důvěru a dodržujte slovo
Nebuďte zcela naivní a předvídejte.
Můžete se dostat do mnoha situací, kdy vás člověk s PPP bude chtít
obalamutit. Pozor, tito lidé mají skvěle promyšlené techniky.
Ale, když vám budou důvěřovat, budou k tomu rozhodně méně
inklinovat.
DŮVĚRA JE ZÁKLAD JAKÉHOKOLIV FUNKČNÍHO VZTAHU,
A VZTAHY JSOU DŮVODEM, PROČ CHCEME ŽÍT.
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SVATÉ DESATERO
NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ NAJDETE SVATÉ DESATERO STRUČNĚ.
MŮŽETE SI HO VYTISKNOUT A DÁT NA NÁSTĚNKU NEBO LEDNICI.
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ZÁVĚREM CHCI ŘÍCT
Moc mě těší, že jste se dočetli až sem, a že vás tato problematika zajímá.
Pravděpodobně znáte někoho ve svém okolí, kdo si zkušeností s PPP
prošel. Věřím, že když teď máte náhled na to, jak se někteří nemocní cítí,
můžete přehodnotit své postoje a chování a přispět tak k uzdravení,
nebo alespoň kvalitnějšímu bytí.
Věřím a cítím, že tento e-book má velkou sílu, sílu pomáhat a uzdravovat.
Takovou sílu bychom si neměli nechávat pro sebe.
Jestliže to cítíte stejně, sdílejte se známými a přáteli tento odkaz
www.denisaprosser.cz, na kterém si mohou e-book ZDARMA stáhnout.
JESTLIŽE MÁTE SOUKROMÉ OTÁZKY, POTŘEBUJETE PORADIT
NEBO SE NA MNE CHCETE OBRÁTIT V RÁMCI SPOLUPRÁCE,
KONTAKTUJTE MNE PROSÍM JEDNÍM Z UVEDENÝCH ZPŮSOBŮ.

Denisa Prosser, DiS.
E-mail: info@denisaprosser.cz
Mobil: +420 731 283 876/ +44 7523 215 448 (UK)
www.denisaprosser.cz

S láskou,

Deni
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