Step by step, dojrzewanie do zmian…
Aby rozpocząć zmianę stylu życia musisz w pierwszej kolejności znaleźć przyczynę problemów z wagą, tak by efekt zmiany
nawyków był z Tobą na lata, a nie tylko przez lato.
Skup się!
Zachowania utrwalane przez wiele lat mają ogromną siłę. Aby dokonać trwałych zmian musisz być mocno skupiony na tym co
robisz tu i teraz.
Otyłość, czerwone światło
Problem z wagą mógł się pojawić w Twoim życiu jako sygnał, że coś jest nie tak i potrzebujesz zmian, nie tylko tych żywieniowych.
Kieruj się rozumiem
Serce oddaj ukochanemu
Świadomość tego co robisz w danym momencie to podstawa. To właśnie racjonalne myślenie pozwoli Ci spokojnie podjąć
decyzję. Kierując się emocjami decyzje podejmujesz szybko, pochopnie; to one są odpowiedzialne
np. za nawyk jedzenia słodyczy pod wpływem stresu.
Nie gromadź zapasów
Gromadzenie zapasów sprzyja zjadaniu większych ilości jedzenia. Gdy czegoś nie masz w zasięgu ręki to nie masz pokusy by po
to sięgnąć. Przy okazji będzie to dobry powód by ruszyć się na spacer do sklepu.
Na zakupach
Wybierając się na zakupy przygotuj listę z najpotrzebniejszymi rzeczami. Staraj się też zjeść coś przed zakupami by smakołyki
na półkach niepotrzebnie Cię nie kusiły.
Czytaj i wybieraj świadomie
Z pozoru produkty „zdrowe”, „naturalne”, „bio” czy „bez …” niekoniecznie takie są. Aby mieć pewność czytaj skład na etykiecie.
Im krótszy skład tym lepszy, mniej przetworzony produkt.
Zachcianka? Czemu nie! Ale…
Masz ochotę na batonika? Wszystko dla ludzi! Aby go kupić nie idź jednak na łatwiznę i nie wybieraj samochodu tylko skorzystaj z własnych nóg. A gdy sklep jest bardzo blisko, wybierz ten bardziej oddalony od Ciebie. Nie korzystaj z windy, wybierz
schody.
Nie ufaj dietom o niskiej kaloryczności!
Jeśli stosujesz niskokaloryczną dietę, musisz wiedzieć, że będzie ona działać przez chwilę, a im większy będzie deficyt kalorii w
tym czasie, tym większy efekt jo-jo może Cię czekać po zakończeniu diety. Po za tym zadaj sobie pytanie czy warto pozbawiać
się potrzebnej energii, być osowiałym i sfrustrowanym?
Stres, stres, stres
Towarzyszy nam każdego dnia i bardzo często chcąc sobie to wynagrodzić sięgamy po pocieszenie w formie jedzenia, co może
nawet przerodzić się w kompulsywne objadanie. Stres nie zniknie z Twojego życia ale naucz się
z nim radzić! Pomyśl czym możesz zastąpić podjadanie, dlaczego tak reagujesz, jak zminimalizować napięcie.
Sen zzzz…..
Zbyt krótki sen sprawia, że wybory żywieniowe stają się miej racjonalne – może to działać na zasadzie „wynagradzania sobie”
braku odpoczynku. Osoby śpiące poniżej 8 godzin spontanicznie spożywają nawet o ponad 350 kcal więcej niż osoby śpiące
powyżej 8 godzin!
Zmień talerz
Zastąp duży talerz obiadowy, małym śniadaniowym. Taka sama porcja potrawy będzie wydawała się optycznie większa na
małym talerzu. Pamiętaj, że decyzja o tym, ile zjemy, jest podejmowana w trakcie nakładania na talerz, a nie jedzenia.
Czego oko nie widzi
Kuszą Cię słodycze porozkładane w miseczkach po całym domu? Dlaczego ich po prostu nie pochowasz albo nie zastąpisz
miską z owocami, pomidorkami, orzechami?
Mam smaka na…
Jeśli od czasu do czasu chcesz coś zjeść na mieście wybieraj świadomie. Zadbaj by w Twoim posiłku gościły warzywa
np. w formie sałatki. Zamień sos na oliwę z oliwek lub poproś o niedodawanie sosu. Słodki napój wymień na owocową herbatą.

Czy apetyt to głód?
Głód to fizjologiczny stan po okresie długiego niejedzenia, objawia się burczeniem w brzuchu, niepokojem,
drżeniem rąk. Apetyt to swego rodzaju impuls, emocjonalna zachcianka by coś zjeść nawet wtedy gdy przed chwilą zjedliśmy.
Naucz się je rozróżniać.
Dolce vita!
Gdzie się nie obrócisz wszędzie cukier, nawet w keczupie! Czym możemy go zastąpić? Np. erytrytolem. Jego metabolizm jest
całkowicie niezależny od insuliny. Indeks glikemiczny erytrytolu wynosi 0, zatem nie podnosi poziomu glukozy we krwi po
spożyciu. Oczywiście nie warto przyzwyczajać organizmu do słodkiego smaku jeśli chodzi o napoje (kawa i herbata), je
najlepiej pić gorzkie.
Woda
Tak, tak to co najprostsze jest najtrudniejsze. Pamiętaj o jej regularnym piciu w ciągu dnia. Jeśli nie lubisz samej wody dodaj do
niej plaster cytryny, w chłodne dni pij ją ciepłą lub w postaci owocowych, delikatnych herbat.
Z czego się bierze wieczorne podjadanie?
A no z tego, że przez cały dzień zapominasz nakarmić swój organizm, a on prędzej czy później upomni się o swoje. Jak wiesz to
nie najlepsze rozwiązanie bo paliwa i energii potrzebujemy w ciągu dnia, a nie na noc, bo najzwyczajniej nie zostanie spożyta
i wejdzie nam w boczki. Zatem ważne jest by dostarczać organizmowi paliwa w ciągu dnia, zwłaszcza w postaci wartościowego
śniadania.
Bądź aktywny, tak jak lubisz
Myślisz sobie: „Każdy coś robi – ona biega, och chodzi na siłownie, na basen, a mi się nie chce to dla mnie za ciężkie...”
Czemu nie zaczniesz od zwykłego spaceru? Od 10 min porannego rozciągania, a może spodoba Ci
się joga lub chodzenie z kijkami? Wybierz to w czym Twoje ciało i umysł będą się dobrze czuły. Bez presji.
Czy light jest allright?
No niekoniecznie. Zazwyczaj tłuszcz w wyrobach typu light jest zastępowany wysoko przetworzonymi
węglowodanami, czytaj cukrem.
Ile w końcu tych posiłków?
Wcale nie jest tak, że aby schudnąć, trzeba jeść pięć posiłków dziennie. Ilość posiłków musi być przede wszystkim
dopasowana do nas i naszego trybu życia.
Wyjazdy, spotkania, święta
Wyjazdy, spotkania rządzą się innymi prawami, niż te które stosujemy podczas redukcji. Może nie schudniesz
w tym czasie, ale też nie będziesz wchodzić w rolę ofiary, która nie może czerpać z życia i próbować nowych smaków. Zresztą
wyjazdy często łączą się z aktywnością (zwiedzanie, pływanie, jazda na rowerze), więc wydatkujesz więcej energii niż na co
dzień. Podobnie jest, gdy wychodzisz gdzieś ze znajomymi. Jeśli zaczniesz unikać tych spotkań, to znaczy, że Twoje relacje
z jedzeniem nie są dobre i to ono kontroluje Twoje życie.
Budowanie relacji z samym sobą #selflove #asertywność
Kochaj siebie, bądź dla siebie dobry, buduj swoją świadomość, nie krytykuj i nie oceniaj. Będąc namawiany na jedzenie, na
które nie masz ochoty lub będąc najedzonym wykaż się asertywnością; jasno, w miły, ale stanowczy sposób zakomunikuj:
dziękuję, znam swój organizm i wiem, co mówię. Jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy skorzystaj z psychoterapii.
Odrzuć zasadę 100% albo nic
To, że przerobiłaś już niezliczoną ilość restrykcyjnych diet odchudzających i nic nie zadziałało związane jest z zasadą 100%
albo nic. Kiedy tylko coś się „wysypie” odpuszczamy, załamujemy ręce i „wynagradzamy” sobie poświęcenie ze zdwojoną siłą.
Odchudzanie to jednak proces długoterminowy i warto sobie dać możliwość oddechu, złamania zasad bez obarczania się winą.
Tylko takie podejście zapewni trwałe rezultaty. Tyjesz więc również z powodu zbyt dużych restrykcji, jakie sam sobie nakładasz,
poczucia, że jesteś ofiarą kolejnej diety. Uważasz, że nie możesz sobie pozwolić na żadną przyjemność, bo wszystko, co dobre,
jest zakazane.
Jak utrzymać dobre nawyki?
Nie obciążając się nimi i szukaj rozwiązań

