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ODCHUDZANIE TRZEBA ZAPLANOWAĆ.

Czy zastanawiasz się czasami, dlaczego niektórym utrzymanie sylwetki szczupłej i
zdrowej przychodzi "bezboleśnie", jakby samo z siebie, inni - odchudzając się -
osiągają pełny sukces a jeszcze inni toczą ciągłą, wydaje się z góry przegraną walkę
z nadwagą i wciąż tyją?
 
Przyczyną takiego stanu rzeczy może być zarówno złe zaplanowanie i przygotowanie
diety oraz złe jej rozpoczęcie jak i słaba kondycja psychiczna osoby, która chce
kontrolować swoją wagę. Osoby pozytywnie nastawione do świata, zadowolone z
życia, zajęte różnymi hobby, lubiące siebie i innych czerpią satysfakcję z wielu
aktywności. One „jedzą, żeby żyć”. Sięgają po posiłek wtedy, kiedy są głodne i
przestają jeść, kiedy czują się lekko nasycone. Natomiast dla wielu osób,
niemogących poradzić sobie z nadwagą, jedzenie stanowi rodzaj wypełniania
pewnego rodzaju pustki. One „żyją, aby jeść”. Zajadają problemy, sprawiają sobie
jedzeniem przyjemność, nagradzają się jedzeniem za osiągnięcia, czują, że tylko po
posiłku osiągają stan zadowolenia.
 
Dlatego też odchudzanie musi być zawsze dobrze przemyślane, zaplanowane, 
przygotowane i dopasowane "na miarę" oraz połączone z pracą nad swoimi emocjami
i wsparciem swojego życia psychicznego.

JAK RADZIĆ SOBIE Z PODJADANIEM?

Istnieje  kilka przyczyn nadmiernego podjadania
 
PODJADANIE EMOCJONALNE.

Podjadanie pod wpływem emocji ma na celu natychmiastową poprawę
samopoczucia. Niestety jest to efekt krótkotrwały. Bardzo często po takim posiłku
pojawiają się wyrzuty sumienia. Powodują one obniżenie poczucia zadowolenia z
siebie oraz spadek motywacji. A to nie wróży sukcesu w procesie odchudzania.

Jeżeli czujesz, że możesz mieć problem z emocjonalnym podjadaniem, lepiej naucz
się rozpoznawać jego symptomy i sytuacje mu sprzyjające:
-głód emocjonalny pojawia się nagle, podczas gdy głód fizjologiczny narasta
stopniowo;
-gdy w grę wchodzą emocje, jesteśmy bardziej skłonni jeść pomimo sytości;



-jeśli burczy Ci w żołądku, zjesz niemal wszystko, by zaspokoić głód. Jeśli masz
ochotę na bardzo konkretną rzecz, np. lody, czekoladę lub chipsy, przyczyną są
prawdopodobnie emocje;
-emocjonalne objadanie się wiąże się z nagłą potrzebą natychmiastowego
zjedzenia pożądanego produktu – w przypadku głodu jesteśmy w stanie
poczekać;
-efektem emocjonalnego objadania się jest bardzo często poczucie winy,
natomiast głodu – nie.

Jak można zapanować nad emocjonalnym podjadaniem? 
 
Planuj!. Zastanów się ile posiłków dziennie jesteś w stanie jadać oraz ile masz
czasu na ich przygotowywanie (najbardziej optymalną liczbą są 4-5 w ciągu dnia).
Rozpisz na kartce godzina po godzinie cały swój plan dnia oraz tygodnia. Zaznacz
pory posiłków oraz czas na ich przygotowanie. 
 
Zrób listę zdrowych przekąsek, które uwielbiasz - zdrowe dogadzanie sobie
również pomoże w walce z niezdrowym podjadaniem. Dobrym pomysłem na
przekąski są koktajle na bazie kefiru lub mleka roślinnego z dodatkiem owoców,
warzyw i orzechów lub gotowe koktajle odżywcze sprawdzonych firm.
Dzień wcześniej zaplanuj zakupy – najlepiej zrób listę i po prostu trzymaj się
planu.

Regularne posiłki spowodują, że uczucie głodu będzie kontrolowane i będzie
pojawiało się w porze kolejnego posiłku.
 
Jeśli masz problem z pojadaniem przy konkretnej czynności, np. podczas pracy
przy komputerze, czy w trakcie jazdy samochodem, to dobrym pomysłem będzie
noszenie przy sobie paczki surowych orzechów, np. nerkowców czy laskowych i
jedzenie ich zamiast chipsów czy paluszków

PODJADANIE Z NUDÓW
 
Dotyczy to osób, które właściwie nie odczuwają głodu, a podjadanie ma dla nich
wyłącznie funkcje stymulatora. Często dotyczy to osób pracujących z domu, osób
na urlopach  wychowawczych, czy na długotrwałych zwolnieniach – gdy dostęp do
lodówki jest nieograniczony.



Co zrobić, gdy masz tendencje do podjadania z nudów?
 
Skorzystaj z tzw. skali głodu i sytości i przed każdym posiłkiem określ swoje uczucie
głodu.

Postaraj się rozpoczynać
posiłek w punkcie 3-4
a kończyć w punkcie 6-7!

Szwedzki stół, wczasy „all inclusive”, wyjątkowo bogato zaopatrzona lodówka,
automaty z niezdrową żywnością ustawione w pracy, słodycze przy kasach
sklepowych, pachnące świeżymi wypiekami piekarnie na naszej drodze - to
wszystko może być przyczyną naszego przejadania się
 
Co pomoże?
 
1. „zasada jednego talerza na posiłek” - na wczasach „all inclusive” czy przyjęciach
ze szwedzkim stołem to właśnie dokładki wpływają na wzrost naszej wagi.
 
2. „unikanie bodźca” - przechodzenie na drugą stroną ulicy, gdy nasza droga
prowadzi obok pachnącej świeżymi wypiekami piekarni, odwracanie  wzroku od
automatu z niezdrową żywnością, płacenie w kasach samoobsługowych, by
wyeliminować stanie przy stojakach ze słodyczami…
 
3. „dialog wewnętrzny” - za każdym razem, gdy będzie kusiło nas łatwo dostępne
jedzenie, warto zapytać siebie: Czy na pewno jestem głodna?
 
4. wypicie szklanki wody - bardzo prawdopodobne, że organizm pomylił                              
uczucie głodu z uczuciem pragnienia, bo ich ośrodki w mózgu znajdują                               
się bardzo blisko siebie.



JAK RADZIĆ SOBIE Z PRZEJADANIEM SIĘ?
I znowu ten problem może mieć kilka przyczyn.
 
JEDZENIE W POŚPIECHU.
 
Szybkie tempo jedzenia może negatywnie wpłynąć na proces trawienia i w dodatku
informacja o sytości nie zdąży dojść do ośrodka głodu i sytości w naszym mózgu.

Rozwiązanie?
Zjedz posiłek powoli, poczekaj 10 min. i dopiero wtedy – jeśli wciąż czujesz głód -
sięgnij ewentualnie po dokładkę
 
JEDZENIE BEZ NALEŻYTEJ UWAGI.
 
Ma miejsce wtedy, gdy jemy podczas oglądania telewizji, czytania gazety czy
korzystania ze smartfonu, podjadając podczas przechodzenia obok lodówki lub w
trakcie przygotowywania posiłków...

Rozwiązanie?
Warto wprowadzić zasadę mindful eating, czyli uważnego, świadomego jedzenia.
Polega to na spożywaniu posiłków bez pośpiechu, delektowania się każdym kęsem,
z zaangażowaniem wszystkich zmysłów (warto zastanowić się, jak posiłek wygląda,
jak pachnie, jak smakuje), celebracją i pełną uważnością.

JEDZENIE NA BARDZO DUŻYCH TALERZACH. 
 
Jak potwierdzają badania rozmiar naczynia może mieć wpływ na wielkość
nakładanych porcji jedzenia, a w związku z tym także na wagę i proces odchudzania.
Zależność jest prosta: im większy talerz tym większa porcja - tak działa optyka.. 
Na dużym talerzu wydaje się nam, że jedzenia jest niewiele i zjadamy wszystko...
mając jeszcze ochotę na dokładkę. Kiedy natomiast taką samą ilość jedzenia
nakładamy na mały talerz, porcja wygląda na relatywnie większą niż jest w
rzeczywistości.
 
Rozwiązanie? Jedzmy na mniejszych talerzach, najlepiej w niebieskim kolorze, który
jest sprzymierzeńcem w odchudzaniu. Dlaczego? Kolor niebieski rzadko jest
naturalnym kolorem żywności. Dlatego pierwotny instynkt karze nam raczej unikać              
tego typu jedzenia, wysyłając ostrzeżenie, że ta żywność może być zepsuta.                  
Skutkiem tego jest zmniejszenie apetytu.



JAK SOBIE RADZIĆ Z UTRATĄ MOTYWACJI?

"Słomiany zapał” to w odchudzaniu pojęcie newralgiczne. To właśnie przez szybki
spadek motywacji rezygnujemy często z diety i wszelkich czynności z nią
związanych.  Odpuszczamy, zanim zdążymy zauważyć jakikolwiek rezultat. 
Jak utrzymać motywację?

PRZYJRZYJ SIĘ POWODOM ODCHUDZANIA I ZWIZUALIZUJ SWÓJ SUKCES.
Przypomnij sobie, dlaczego postanowiłaś się odchudzać?
Może chciałaś lepiej się czuć, być zdrowszą, poprawić wygląd, mieć więcej energii?
Wyobraź sobie, jak cudownie będziesz się czuć, gdy osiągniesz swój cel, gdy inni
będą Cię podziwiać, gdy będziesz mogła założyć ubrania w mniejszym rozmiarze,
gdy będziesz miała lepsze samopoczucie… 
 
ZNAJDŹ NOWĄ PASJĘ.
Pomóż głowie nie myśleć o dodatkowych przekąskach. Spróbuj odnaleźć w sobie
jakąś pasję, na którą będziesz poświęcać sporo wolnego czasu i która odciągną Cię
od myśli przekąszenia czegoś niewskazanego. Najlepiej daleko od kuchni… np.
coraz bardziej popularne znowu szydełkowanie czy robienie na drutach, potrafi
zająć sporo czasu, a i efekty takiej pasji przynoszą dużo radości i zadowolenia.
 
ZACZNIJ OD MAŁYCH ZMIAN.
Jeśli Twoje nawyki żywieniowe wymagają wielu radykalnych zmian, to nie
wprowadzaj ich wszystkich naraz, bo tylko się zniechęcisz pierwszymi restrykcjami.
Jeśli zaplanujesz sobie mniejsze i łatwiejsze do zrealizowania cele, będzie Ci łatwiej
przy nich wytrwać. Wszelkie modyfikacje swojego wprowadzaj więc powoli…

NAGRADZAJ SIEBIE ZA KAŻDY OSIĄGNIĘTY REZULTAT.
Ale pamiętaj, aby nagradzać się w zdrowym stylu.  Nagrodą niech będzie kąpiel w
przyjemnej woni olejków, wizyta u kosmetyczki, kupno dobrej książki, pójście do
kina, nowy pojemnik na koktajle odżywcze albo nowa para butów do biegania itp.

DAJ SOBIE SZANSĘ POKOCHANIA NOWEGO STYLU ODŻYWIANIA
Jest wiele zalecanych produktów, które rzadko spożywasz a które są smaczne i
chętnie byś po nie sięgała, gdybyś kiedykolwiek ich spróbowała, np.: orzechy,
suszone owoce i warzywa, sałatki owocowe, naturalne jogurty z owocami,
warzywne smoothie…. Poeksperymentuj z daniami z warzyw strączkowych,
poszukaj przepisów  na sałatki ze składników, które Cię zaciekawią...
Baw się swoim nowym jedzeniem.



JAK RADZIĆ SOBIE ZE ZŁYM SAMOPOCZUCIEM?
Dieta odchudzająca będzie skuteczna i zdrowa jedynie w przypadku, gdy zostanie
opracowana z uwzględnieniem Twoich indywidualnych zapotrzebowań, zwyczajów
i preferencji. Powinna ona być „skrojona na miarę” niczym przysłowiowa sukienka,
czy garnitur. Dieta odchudzająca musi być też dostosowana do Twojego planu
dnia. Uniwersalne diety zaczerpnięte z kolorowych pism, czy stron internetowych
pewnie nie przyniosą oczekiwanych efektów, a mogą prowadzić do pogorszenia
samopoczucia. 
 
Jak sobie poradzić?
 
Poproś o pomoc fachowca. Zadaniem specjalisty jest stworzenie programu
możliwie najbardziej zoptymalizowanego i zindywidualizowanego. Dlatego warto
odchudzać się z osobą wykwalifikowaną, która wykona badanie składu Twojego
ciała oraz porozmawia z Tobą na temat samopoczucia i trybu życia. Biorąc pod
uwagę te wszystkie aspekty stworzy dietę przeznaczoną tylko dla Ciebie,
dopasowaną do Twojego codziennego planu i indywidualnych zapotrzebowań (np.
na kalorie, białko czy płyny).

ODCHUDZANIE W GRUPIE.

Dietetycy są zgodni – by odchudzanie było naprawdę skuteczne, nie wystarczy
sama modyfikacja diety. Aby na trwałe zmienić swoje zwyczaje żywieniowe,
potrzebujemy wsparcia, motywacji i... dopingu. 
 
Skąd to wsparcie i motywacja?
 
Odchudzaj się w grupie osób, którym przyświeca ten sam cel! Może to być jedna
osoba, choć lepiej, aby było ich kilka. Wspólnota ludzi z takim samym problemem
pozwala lepiej zrozumieć swój stan i odnaleźć źródło motywacji do odchudzania.
Taka grupa wzajemnie się wspiera, mobilizuje, ale też poprawia samoocenę –
pomaga życzliwie spojrzeć na samego siebie, przestać się obwiniać, dostrzec
swoje mocne strony. 
 
Najlepsze wyniki przynosi odchudzanie w grupie, która oferuje:
- motywację w grupie wsparcia;
- kurs odchudzania w praktyce;
- osobistą opiekę trenera odżywiania
- konkurs utraty wagi.



W dwunastotygodniowych, stacjonarnych warsztatach "Wyzwanie na
Odchudzanie", które prowadzimy już od wielu lat
 W programie on-line "Wyzwanie 21 dni", którego wszystkie edycje kończą się
sukcesem.

W dwóch programach prowadzonych przez nasze Studio Zdrowia znajdziesz te trzy
elementy:

1.

2.

Każdy z tych programów zapewni Ci:
 
- wiedzę oraz wskazówki dietetyczne specjalnie dla Ciebie
- udział w konkursie procentowego spadku masy ciała
- osobistą, codzienną opiekę dietetyczną
- motywację ze strony innych uczestników programu 

Będziesz mogła/mógł także skorzystać z gotowych rozwiązań w postaci
sprawdzonych koktajli odżywczych i innych suplementów Herbalife Nutrition:
- opartych na wiedzy 200 międzynarodowych autorytetów medycznych, 
- stworzonych z użyciem zaawansowanej technologii, 
- produkowanych w oparciu o program szczegółowej kontroli jakości "Seed to Feed"
- o skuteczności popartej wieloma badaniami klinicznymi

Zapraszamy! 

 
 Studio Zdrowia

Warszawa, Broniewskiego 28
Hanna Kaczorek, tel: 601815993

facebook.com/studiozdrowiawarszawa

www.studiozdrowia.com
Jestem biologiem, dietetykiem i - od 28

lat -Partnerem Herbalife.  Udoskonalenie

diety i wprowadzenie do niej produktów

Herbalife pozwoliło mi 28 lat temu

schudnąć 15 kg i bardzo poprawić
samopoczucie.

Pozwoliło mi także utrzymać osiągniętą,

wagę i dobrą formę do dzisiaj

Od wielu lat pomagam innym schudnąć
oraz poprawić wygląd, a także zdrowie i

kondycję 

Zapraszam do kontaktu


