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ŚWIADOME I UWAŻNE ODŻYWIANIE



CIAŁO

Nazwij i zapisz swoją osobistą relację z ciałem. Wyobraź sobie tę relację traktując ciało,
jakby było człowiekiem.

Kto to jest? Co mi robi?

Kim ja jestem dla niego i jak go traktuję?

Jaka jest nasza relacja?



CIAŁO
21 subtelnych oznak Twojego ciała, które dają Ci znać, że w Twoim organizmie brakuje
równowagi.

1) Wstajesz rano z uczuciem zmęczenia. Jesteś nieprzytomna.

2) Przez cały dzień jesteś senna i mogłabyś przespać cały dzień.

3) Jesteś w niedoczasie, wszędzie się spieszysz. Czujesz, że gonisz własny ogon.

4) Twoje oczy są przeszklone, a białko oka pożółkłe. Brakuje głębi w spojrzeniu.

5) Na języku jest biały lub żółty nalot. Język jest popękany lub jego brzeg pofalowany.

6) W ustach utrzymuje się brzydki zapach.

7) Cera jest poszarzała, blada. Pojawiają się zmiany trądzikowe, trudno gojące się

pryszcze.

8) Skóra jest sucha i matowa, pojawiają się wysypki.

9) W nocy wybudzasz się i z trudnością zasypiasz.

10) Budzisz się każdej nocy na siku.

11) Twój mocz ma intensywny kolor i czujesz jego zapach.

12) Twoje wypróżnienia są rzadziej niż raz dziennie lub masz luźne stolce, maziste.

Towarzyszy im przykry zapach, który długo utrzymuje się w łazience.

13) Włosy wypadają Ci garściami.

14) Masz łamliwe paznokcie. Na płytce pojawiają się białe kreski.

15) W ciągu dnia zwłaszcza po jedzeniu towarzyszą Ci wzdęcia i puszczanie bąków.

16) Co kilka tygodni lub częściej dokucza Ci ból głowy.

17) Masz bolące menstruacje, tak, że zażywasz tabletkę przeciwbólową.

18) Doskwierają Ci bóle pleców. Masz sztywny kark i spięte barki.

19) Szybko się irytujesz i łatwo wyprowadzić cię z równowagi.

20) Idąc po schodach łapie Cię zadyszka. Szybko się męczysz. Czujesz się ociężała.

21) Trudno jest Ci się odprężyć, spokojnie posiedzieć. Zazwyczaj jesteś zajęta, a nawet

jeśli próbujesz się zrelaksować, to masz wyrzuty sumienia lub myślisz o tym, co musisz

zrobić.

Ile razy odpowiedziałaś „tak”?

Jak się czujesz z tymi odpowiedziami? Co Ci to robi?



SAMOŚWIADOMOŚĆ

Czy potrafisz rozpoznawać swoje potrzeby? Co jest w tym trudne? Co najbardziej
utrudnia Ci rozpoznanie?

Czy potrafisz nazywać swoje emocje i stany emocjonalne? Co jest w tym trudne? Co
najbardziej utrudnia Ci rozpoznanie?

Czy wiesz czego pragniesz, jaka jest twoja wizja życia i jakie są twoje cele?

Czy dotyczy Cię jedzenie emocjonalne – po trudnym dniu, ze smutku, poczucia
samotności, braku akceptacji siebie, poprawić sobie humor, z nudów, w nagrodę, na
pocieszenie, po stresującym dniu?

Jakie to może mieć skutki dla Ciebie?

Czy dotyczy Cię jedzenie zewnętrzne – nie zostawiasz na talerzu jedzenia, zjesz wszystko
lub jeśli jest jedzenie to się poczęstujesz, bez względu na to, co czujesz, czy jesteś już
najedzona, nie potrafisz sobie odmówić, czułabyś się stratna i poszkodowana?

Jakie to może mieć skutki dla Ciebie?



UWAŻNOŚĆ W JEDZENIU

Kiedy jesz?

Jak jesz?

Gdzie jesz?

Jak się zachowujesz, gdy jesz? Czy to Ci służy?

Jak się zachowujesz po jedzeniu? Jak to na Ciebie wpływa?

Jak odczuwasz swój głód?

Jak tempo jedzenia wpływa na Twoje samopoczucie?

Czy twierdzisz, że najadasz się posiłkami, które jesz?

Czy masz ochotę coś zjeść zaraz po posiłku lub po upływie 1-2h?

Jeśli się nie najadasz, to dlaczego nie zjesz więcej (nie dołożysz sobie), by poczuć
sytość?



PODSUMOWANIE

Co właśnie sobie uświadomiłaś, dzięki tym ćwiczeniom? Jakie masz w sobie emocje,
odczucia?

Jakie są 2 najważniejsze obszary, którymi zajęcie się, sprawi, że poczujesz się lepiej
ze sobą?

Co byś zaczęła robić inaczej w swojej codzienności, gdybyś bardziej sobie ufała?

Czego potrzebujesz więcej w swojej codzienności?

Gdyby Twoja relacja z ciałem stała się przyjacielska, to jak wpłynęłoby to na Twoje
odżywianie?



MIEJSCE NA NOTATKI


