
Po raz drugi czytelniczki Women’s Health z 15 krajów wzięły udział  
w ankiecie, dzięki której możemy dowiedzieć się, jak czuje się  

we własnym ciele aktywna, samodzielna i niezależna kobieta 2018.

Jak na tym tle wypadają Polki? 
Odpowiedzi prezentujemy 
poniżej.
Kobiety pod każdą szerokością 
i długością geograficzną mają 
skomplikowany stosunek do 
własnego ciała. Bardzo niewiele 
kultur w dziejach pozwalało 
po prostu akceptować siebie 
takim/taką, jaką się jest. Zawsze 
były jakieś kanony, do których 
trzeba było się dostosować. 
Współcześnie mamy kult 
perfekcyjnego wyglądu,  
młodości i szczupłego ciała.

Nadchodzi bunt kobiet 
niedoskonałych – trend,  
który witamy z radością.
Uczymy się akceptować 
siebie, lubić siebie, cieszyć się 
własnym sprawnym ciałem i nie 
przejmować tym, jak widzą nas 
inni. Zwłaszcza że do tej pory 
byłyśmy dla siebie zbyt surowe. 
Zaprzyjaźnienie się z własnym 
ciałem daje nam niesamowitą 
wolność i pewność siebie. 
 
Więcej informacji na: 
womenshealth.pl/naked-issue

Międzynarodowe badanie WH 2018 MOJE NAGIE CIAŁO

46%
czytelniczek WH 
najbardziej pewna 
siebie czuje się  
po ćwiczeniach.

43% 
Polek odpowiada 
twierdząco  
na pytanie:  
Czy uważasz, 
że jesteś piękna?

40%
Polek przyznaje się 
do tego, że chodzi 
nago po domu.

Bardzo podobnie odpo-
wiadają kobiety z innych 
krajów. (Brytyjki - 59%, 
Hiszpanki - 65%, Turczynki 
- 60%, Niemki 56%). Nieco 
inaczej jest za oceanem. 
Zadowolenie z ciała ma 
silny wpływ na samopo-
czucie 52% Amerykanek 
i tylko 40% Brazylijek. Ak-
ceptacja nie oznacza spo-
czywania na laurach, tylko 
inną motywację do zmiany. 
Kiedy siebie lubisz, dbasz 
o to, aby Twoje ciało miało 
dużo ruchu, bo wiesz, że 
to dla niego dobre.

Podobnie odpowiadają 
czytelniczki z innych kra-
jów. Niestety, media tra-
dycyjne i społecznościowe 
wciąż wykonują kiepską 
robotę, promując idealne 
komputerowo przerobio-
ne kobiece ciała. To jest 
właśnie powód, dla które-
go powstały takie akcje, 
jak „body positivity” czy 
„fakeoff”. Wciąż za mało 
jest w mediach wizerun-
ków zadowolonych z sie-
bie kobiet o różnorodnych 
kształtach i rozmiarach. Aż  
60% badanych jest prze-
konanych, że w mediach 
powinno być więcej kobiet 
o różnych typach sylwetki.

Co więcej, 86% uważa, że 
zmiana wyglądu ciała leży 
w granicach ich możliwo-
ści. Dla czytelniczek WH 
ćwiczenia są istotne. Widzą 
ich efekty, bo większość 
ankietowanych deklaru-
je, że w ciągu ostatniego 
roku ich poziom zadowo-
lenia z własnego ciała się 
poprawił. Zawdzięczają 
to zmianie stylu życia na 
zdrowszy (65%). Dziew-
czyny ze wszystkich edycji, 
pytane o cel fitnessowy, 
w pierwszej kolejności de-
klarują, że chcą być silniej-
sze i bardziej elastyczne. 
W przypadku Polek to od-
powiednio 68% i 63%.

Na to samo pytanie od-
powiada twierdząco 85% 
czytelniczek WH z Ame-
ryki Południowej, 75% 
czytelniczek z RPA, 66% 
Amerykanek i 44% Bry-
tyjek. Te wyniki są trochę 
zaskakujące, bo jednocze-
śnie we wszystkich krajach 
mniej więcej 70%-85% ko-
biet chciałaby schudnąć. 
Kiedy pada pytanie:  
W skali od 1 do 5, jak bar-
dzo zadowolona jesteś ze 
swojego ciała, najwięcej 
kobiet odpowiada: Ak-
ceptuję je. Akceptacja ak-
ceptacją, ale jednak kilka 
poprawek nie zaszkodzi. 

Nago po domu lubi cho-
dzić 66% Amerykanek, 
56% Niemek i 50% Hisz-
panek. Spośród badanych 
jedynie mieszkanki Portu-
galii (34%) rzadziej niż Po-
lki odważały się rozebrać 
w domu do naga. Wygląda 
na to, że nie czujemy się 
swobodnie w konfrontacji 
z lustrem czy tym bardziej 
partnerem. To troszkę 
smutne, że tyle z nas nie 
wierzy, że ktoś może nas 
kochać bezwarunkowo 
i nawet z wałeczkami mo-
żemy być dla ukochanego 
najpiękniejsze na świecie.

63% 
Polek twierdzi, 
że zadowolenie 
z własnego ciała ma 
silny wpływ na ich 
dobre samopoczucie.50% 

Polek odpowiada, 
że największy 
wpływ na poczucie 
własnej wartości 
odnośnie wyglądu 
zewnętrznego ma 
porównywanie 
się do innych. 
Drugi czynnik to 
samokrytycyzm 
(37%).
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