
Pamiętam o nawodnieniu. Piję wodę lub herbatki. Cały dzień, małymi łykami. 
Jem regularne posiłki dopasowane do mojego stylu życia (między 3 a 5)
Nie podjadam między posiłkami. 
Tak planuję mój dzień, aby nie doprowadzić do wilczego głodu.
Przykładowo: nawet jeśli jem 3 razy dziennie, to wiedząc, że pora kolacji
przypadnie później niż zwykle, potrafię dodać danego dnia podwieczorek,
a potem zjeść trochę mniejszą kolację. 
Znajduję czas na spokojne zjedzenie posiłku. Tak często, jak to możliwe,
praktykuję mindful eating. Dokładnie gryzę każdy kęs i jem bez
rozpraszaczy. 
Potrafię odczytywać sygnały głodu i sytości. 
Potrafię przyspieszyć porę posiłku, jeśli jestem naprawę głodna. 
Potrafię zostawić coś na talerzu, jeśli wcześniej poczuję sytość. 
Moje posiłki są odżywcze i sycące. Pamiętam, aby w posiłku pojawiło się
źródło białka, dobre tłuszcze, węglowodany złożone oraz porcja warzyw lub
owoców. 
Moje posiłki są satysfakcjonujące. Bazuję na tych potrawach i produktach,
które lubię. Nie zmuszam się do jedzenia potraw, których nie lubię. 
Moja dieta jest urozmaicona. Jem różne źródła białka, węglowodanów,
różnokolorowe warzywa i owoce. 
Mam zawsze plan B. Mam pomysły na szybkie posiłki, gdyby wydarzyło się
coś nieprzewidzianego. Wiem co wybrać w sklepie, aby zjeść „na szybko”.
W domu mam zawsze jakieś zapasy (słoiki, mrożonki, gotowce), z których
stworzę danie w 10 minut!
Mam nawyk czytania etykiet w sklepie i wybierania najlepszych dla mnie
opcji pod względem stosunku jakości do ceny. 
Staram się co jakiś czas włączać do diety nowe produkty, posiłki, aby
unikać monotonii. Daję sobie prawo, że niektórych nowych rzeczy nie
polubię od razu, a inne być może tak. Włączam je do mojego stałego menu. 
Będąc na imprezie, w towarzystwie, restauracji pozwalam sobie zjeść
więcej, ale nie tracę kontroli. Staram się zachować balans między
próbowaniem potraw, a zachowaniem zdrowej i odżywczej diety. Stosuję
pomocne strategie, np. zjedzenie deseru z kimś na spółkę, nakładanie
małych porcji różnych dań, które chcę spróbować, poproszenie o
zapakowanie na wynos (np. w restauracji czy u mamy)

Dekalog uczestniczki kursu 

Odchudzanie od kuchni

www.szczescieodkuchni.pl



Moja dieta jest elastyczna. Potrafię wkomponować w dietę moje ulubione
przekąski i posiłki (comfort food). Stosuję zasadę 80/20 lub 90/10. Staram
się, aby jedzenie zachciankowe nie stanowiło więcej niż 10-20% kalorii.
Rozpoznaję chęć jedzenia z przyczyn emocjonalnych. Zauważam, kiedy tak
naprawdę nie jestem głodna, a chęć zjedzenia wynika z innych przyczyn, np.
ze stresu, emocji (złość, smutek, nuda). Uświadamiam sobie te myśli i staram
się znaleźć inną metodę na zaspokojenie potrzeb, niż jedzenie. 
Jeśli mimo wszystko zdecyduję się na zjedzenie czegoś z powodu ogromnej
ochoty, staram się „minimalizować straty”, czyli zjeść najmniejszą możliwą
ilość danego posiłku, aby uzyskać efekt. np. redukcję napięcia. 
Pamiętam, że jedna gałka lodów smakuje tak samo jak trzy. Staram się jeść
wolno i wyciągnąć maksymalną przyjemność z danej porcji. 
Pamiętam o ważnych suplementach. 
Pamiętam o badaniach profilaktycznych.  
Pamiętam o ulubionej aktywności fizycznej. Wybieram schody zamiast
windy. Chodzę na spacer. Wysiadam przystanek wcześniej. Staram się
zwiększać aktywność wybierając to, co lubię: rower, taniec, basen, etc. 
Dbam o zasoby psychoenergetyczne. Potrafię odpoczywać. Potrafię
poprosić o pomoc. Nie wymagam od siebie niemożliwego. 
Śpię wystarczającą liczbę godzin (ok. 7) i dbam o rytmy dobowe (idę spać
ok. 22)
Przed snem staram się ograniczać niebieskie światło smartfona, TV. 
Nie ważę się codziennie. Skupiam się na niewagowych korzyściach.
Obserwuję, jak mój organizm każdego dnia lepiej się czuje dzięki temu, że
otrzymuje odżywcze posiłki. 
Szanuję i akceptuję moje ciało. Noszę wygodne ubrania. Nie przeglądam
się w lustrze zbyt często. 
Unikam oglądania kont na Facebooku czy Instagramie, które powoduję, że
gorzej się czuję. 
Pamiętam o sile wdzięczności. Przed snem przywołuję w pamięci 3 rzeczy,
za które jestem wdzięczna. 
Czuję, że dbam o siebie z troski i miłości 😊 Bo lubię siebie i zasługuję na to!
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