
Psychologia 
w odżywianiu
Konsultacje psychodietetyczne



Chciałam Cię zaprosić do mojego świata. Świata
zdrowej relacji ze sobą i z jedzeniem. Jestem
psychologiem i specjalistą psychodietetyki. 

 
W oparciu o edukację psychologiczną prowadzę

konsultacje psychodietetyczne. 
Jestem autorką projektu "Babskie Dialogi"-

spotkania dedykowane dla Kobiet, które chcą
rozmawiać i wspierać się w codziennych

obowiązkach. Dodatkowo prowadzę 
i warsztaty/szkolenia profilaktyczne.

 
 

Dzień dobry, 
nazywam się Magdalena Topól 



Moją misją jest pomóc Ci wypracować zdrową relację z jedzeniem. 
 

Tak, abyś potrafiła samodzielnie dokonywać wyborów żywieniowych. 
Miała opracowane strategie jak sobie radzić w codziennym zabieganym życiu. 

Wiedziała jak odróżnić głód (wywołany skurczami ścian żołądka) od zachcianki 
(wywołanej czynnikami środowiskowymi – zapach, wygląd jedzenia, stres). 

Chcę Cię nauczyć uważnego jedzenia. 
Pokazać, że elastyczność w jedzeniu istnieje. 

 
Zależy mi na tym, abyś polubiła siebie i zaakceptowała swój nowy styl życia.

 



Konsultacje
psychodietetyczne
są dla Ciebie,
jeśli...

przez większość swojego życia przetestowałaś już tysiące
diet.

momentami się objadasz, a później przechodzisz na
restrykcyjną dietę.

masz problem z utrzymaniem masy ciała.

borykasz się z nadwaga, otyłością.

nie odróżniasz głodu od zachcianki.

jesteś zestresowana i zajadasz stres.

jesz szybko i dużo, nie zwracając uwagi na to co jesz.

mając gorszy nastrój masz ochotę zjeść coś
słodkiego/słonego, a mając dobry nastrój uważasz, że
zasługujesz na nagrodę w postaci…jedzenia. 



Chcę Ci pokazać klucz
do zmiany na lepsze. 
 
Pokazać, że można
inaczej.



Podczas naszej wspólnej
współpracy:

Zastanowimy się nad Twoimi
wartościami. 

Określimy wspólny plan działania.

Wypracujemy strategie, które pozwolą
Ci funkcjonować na co dzień.

Nauczymy się uważności w jedzeniu.

Zbudujemy zdrowe nawyki
żywieniowe. 

Pokażę Ci jak prawidłowo słuchać
swojego ciała. 

 

 

 

 

 



Jak wygląda pierwsza
wizyta? 
Jak się mam do niej
przygotować?



 

Po ustaleniu dogodnego terminu, kilka
dni przed wizytą przesłany zostanie e-mail
zawierający dzienniczek psychodietetyczny
wraz z dokładną instrukcją wypełnienia. 
Taki dzienniczek ułatwi nam spojrzenie na
codzienną relację z jedzeniem.  
 
Pierwsza konsultacja psychodietetyczna będzie
opierała się na przeprowadzeniu wywiadu
psychodietetycznego (pytania o
charakterystykę zwyczajowego odżywiania się).
 
W czasie wizyty określimy wspólny plan
działania przyszłych konsultacji.
 



Jeśli się stresuję pierwszą
wizytą, mam dodatkowe
pytania...

Spokojnie, to normalne i naturalne :)
 
Napisz do mnie wiadomość prywatną, 
a znajdziemy odpowiedź. 



Każda konsultacja opiera się na
psychoedukacji, wsparciu 
i znalezieniu najlepszego rozwiązania
na zdrową i świadomą relację 
z jedzeniem.
 
Zalecana regularność spotkań to
konsultację co tydzień, ewentualnie
co 2 tygodnie. 

A co z kolejnymi
wizytami?



Ile potrzebuję wizyt? 
Na pierwszej wizycie po wyznaczeniu
celu i planu działania ustalamy w
przybliżeniu ilość konsultacji. 
Czasami potrzebne są trzy - cztery
wizyty. Czasami możemy potrzebować
dziesięciu wizyt. 
Wszystko to kwestia indywidualna. 
 
Jest to proces, który trwa i w zależności
od Twoich potrzeb, proces współpracy
może być krótszy lub dłuższy. 
 
Jeśli czujemy, że czas się rozstać,
mówię otwarcie. Bądź spokojna :) 



A co potem?
Na ostatniej konsultacji podsumujemy cały
nasz proces. Dostajesz konkretne zalecenia
wraz z indywidualnymi wskazówkami/
strategiami, które wspólnie opracowywałyśmy
w trakcie trwania całego procesu.  
 
Jeśli będziesz potrzebowała także późniejszej
porady, śmiało napisz do mnie.



Jak można
umówić się na
wizytę?

Napisz wiadomość na adres
kontakt@psychologiapozytywna.com

W dniu wizyty spotykamy się na pierwszej
konsultacji w gabinecie/on-line.

Dostaniesz ode mnie propozycję dwóch
pierwszych wolnych terminów. Po wybraniu
dogodnego dla Ciebie terminu, przesłany
zostanie dzienniczek psychodietetyczny. 

Lub zadzwoń +48 728-895-952



Cennik:
 

Pierwsza konsultacja psychodietetyczna (60min) - 120 zł
 

Konsultacja psychodietetyczna kontrolna (50 min) -100 zł
 

Konsultacja psychodietetyczna on-line (50 min) - 100 zł
 

Pakiet miesięczny: cztery spotkania (po 50min) + zalecenia żywieniowe - 350 zł

 



Zapraszam do kontaktu
Magdalena Topól

Facebook:     @mtpsycholog

Instagram:    @mt_psycholog

kontakt@psychologiapozytywna.com

+48 728-895-925


