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De-a lungul timpului am colaborat cu mulți
oameni. Am luptat cot la cot cu ei pentru
implementarea obiceiurilor potrivite privind o
starea fizică și psihică mai bună.

Am observat, am îndrumat, am susținut.

Însă înainte de a-i ghida pe ceilalți am
experimentat enorm pe propria-mi piele. Am
trecut printr-un adevărat proces în relația cu
propriul corp.

Iar unul dintre cele mai ”spinoase” și sensibile
aspecte a fost cel legat de alimentație.

Despre
mine
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Am urmat cursuri de nutriție, am citit, am studiat
individual.

Și totuși, în pofida cunoștințelor și a dorinței de a
dobândi o alimentație echilibrată, nu reușeam să
mănânc cum îmi propuneam.

Mâncam pe fond de stres, mâncam când eram
nervoasă, mâncam de plictiseală, mâncam drept
recompensă pentru o reușită, mâncam pe post de
conexiune la mesele în familie, mâncam inconștient
în timpul filmelor, iar lista poate continua.

Apoi mă simțeam vinovată. Și mă pedepseam: fie prin
antrenamente draconice la sală, fie din restricții
alimentare drastice. Ca apoi să cedez din nou.

Faptul că schimbam dietele și încercam de fiecare
dată un trend nou în materie de alimentație nu m-a
dus la rezultatele dorite. Din contră, n-a făcut decât
să adâncească problema.
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Mă aflam într-un cerc vicios. Până la un moment dat,
când am decis să ies din el.

Am privit problema fix în față. 

Am început să lucrez la cauzele pentru care mâncam
prost, în ciuda cunoștințelor mele de nutriție și a
tuturor eforturilor mele de a mă alimenta corect. 

Am trecut printr-un proces profund, din care am ieșit
transformată.

Dorința mea acum e să împărtășesc din ceea ce am
învățat și m-a ajutat pe mine să depășesc problema
mâncatului emoțional. Prezentul ebook reprezintă o
introducere în această temă atât de complexă.
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Introducere
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Ce am concluzionat din experiența mea ca și coach,
dar și din simplele observații personale realizate de-a
lungul timpului?

97% (cu indulgență) dintre cei care vor să
dobândească un stil de alimentație echilibrat și/sau
vor să slăbească au cunoștințe solide de nutriție. 

Cu alte cuvinte, știi cum ar trebui să te alimentezi
pentru a-ți atinge obiectivele.

Atunci oare de ce rezultatele nu sunt pe măsura?

Pentru că problema nu e faptul că nu ai un plan de
alimentație sau că nu știi ce și cum să mănânci, ci că
nu poți pune în practică ceea ce știi.

De ce se întâmplă asta?

Deoarece ai create niște automatisme de alimentație
care nu sunt în concordanță cu nevoile corpului tău
și cu semnalele pe care acesta le transmite.

Ai învățat să dai shutdown acestor semnale, și să
mănânci mai degrabă pentru satisfacerea nevoilor
emoționale decât a celor fizice.

Uite așa ajungi să mănânci când ești furios, plictisit,
supărat. 

R O X A N A  F L O R E A

[2]
 



 Sau, din contră, mănânci ca să te conectezi cu
ceilalți când asiști la mese în familie sau diverse
întâlniri. 

Sau mănânci ca să te recompensezi pentru o reușită.

Asta e ceea ce se cheamă mâncat emoțional: când ai
drept trigger o emoție/stare pe care vrei să o schimbi
sau să o amplifici prin intermediul mâncatului.

Acest lucru nu are nicio legătură cu senzațiile de
foame sau sațietate transmise de corp. Așa cum nu
are nici cu nevoia corpului de anumiți nutrienți.

Mâncatul emoțional e un subiect vast. 

Din acest motiv, în paginile următoare voi detalia
acest subiect.

Scopul?

Ieșirea din pattern-ul de mâncat emoțional și
atingerea obiectivelor legate de alimentație. 
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Mâncatul
emoțional

Ce este
De ce există în viața ta
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N-ai dormit bine azi noapte, la muncă ai avut o zi
grea. Tot ce aştepţi e să ajungi acasă să te destinzi
puţin.

Primul gând? Să mănânci. Îţi doreşti ceva care să îţi
aducă plăcere, precum şi relaxarea după care tânjeşti
de o zi întreagă.

Vrei să uiţi de probleme, să te eliberezi de ele.

Te afunzi în mâncat. Uiţi că eşti acolo să te hrăneşti,
să savurezi mâncarea. Ai un blackout. Nici măcar nu
simți gustul mâncarii, înfuleci pe nemestecate.

Ai suflat două feluri, dar simți nevoia şi de ceva
dulce. Eşti sătul, dar ți-e poftă. Îți spui că meriţi, doar
ai muncit din greu toată ziua, nu? Mănânci şi
desertul. Acum eşti atât de plin încât abia respiri.
Momentul de plăcere pe care ţi l-ai dorit a zburat
fără ca tu să îți dai seama măcar.

Ce este mâncatul
emoțional
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În mintea ta încep să prindă contur
alte gânduri: 

„iar am mâncat prea mult”,
„iar am dat-o în bară” „sunt
un rateu, n-o să pot slăbi
niciodată”. 

Autocritică, sentimente de vinovăţie.

[3]
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Ceea ce ar fi trebuit să îţi aducă relaxare şi
bunădispoziţie, se transformă într-un coşmar.

Sentimentele negative te apasă. Nu le mai tolerezi si
mergi ca teleghidat la dulapul cu napolitane.

Inconştient deschizi şi mănânci tot pachetul.

Cauţi alinarea în mâncare, dar se întoarce împotriva
ta. Un cerc vicios din care parcă nu mai poți scăpa.

 Sună cunoscut? Cât de des experimentezi asta?
Zilnic? În fiecare săptămână? E un obicei?

Ai momente în care te saturi, îţi spui că nu se mai
poate aşa.

Atunci încerci abordări diverse: fără zahăr, fără
carbohidraţi, cele mai fancy diete.

Funcţionează o lună- două, după care revii. Revii cu
un elan şi mai mare, e reversul restricţiei autoimpuse.
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De ce nu reuşeşti să ieși din cerc?

Ca să înțelegi mai bine cum funcționează, îți propun
următorul scenariu:

Imaginează-ți că din locul în care te afli acum, îți dorești
să ajungi la mare. Timp de 20 de ani ai luat un tren care
te duce pe acelaşi traseu de fiecare dată. Dat fiind că
procedezi așa de ani de zile, nu-ți mai pui problema
existenței unui alt mijloc. 
Trenul acesta are un cusur însă: odată ajuns la
destinație, nu i se deschid uşile. Tot ce poţi face e să
priveşti marea de la fereastră. După ce a staţionat
câteva minute, el se întoarce şi te duce înapoi de unde
ai plecat. 
Tu îți dorești să vezi marea, să te bucuri de soare, de
căldură, însă nu reuşeşti. Motivul? 
Nu cunoşti, nu ai experimentat altă cale de a ajunge
acolo. Sau chiar dacă ai făcut-o, nu-ți mai amintești. 

De ce? Pentru că ești obișnuit cu vechiul traseu.
Și ce s-a întâmplat?

Ai consumat timp și resurse pentru a merge până
acolo, dar ca experiență nu ești foarte câștigat.

R O X A N A  F L O R E A
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Cam așa e și cu mâncatul acesta.

Marea, destinaţia, e starea ta de bine, relaxare şi
împlinire. Punctul de plecare e starea ta prezentă:
plictiseală, furie, frustrare, supărare, oboseală, stres,
agitaţie. 

Pentru a ajunge la destinație, iei
același tren mereu: obiceiul tău de a
mânca. Prin mâncat reușești să ai un
moment de plăcere (vezi marea din
tren), ca apoi să te întorci de unde ai
plecat. De fiecare dată!
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Schimbarea
tiparului
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Conștientizează când vrei să mănânci nu de
foame, ci având drept trigger o stare sau o
emoție 
Identifică emoția/starea/nevoia emoțională care
declanșează mâncatul (indiferent că e furie,
supărare, stres, plictiseală, bucurie sau nevoia de
a te recompensa, de a te conecta cu membrii
familiei etc)
Asumă-ți responsabilitatea pentru propriile
gânduri, stări, comportamente și faptul că stă în
puterea ta să le schimbi (nu da vina pe client că
te-a enervat, nici pe prăjitură ca e apetisantă,
pentru că tu deții puterea asupra ta)
Acționează diferit (de exemplu: dacă ești furios,
în loc să mănânci o ciocolată întreagă, ieși afară
la o plimbare sau fă câteva respirații conștiente
pentru a te calma; dacă ești plictisit, caută o
activitate care să-ți ofere stimulare mentală
șamd)

Conform analogiei din capitolul anterior, tu îți
dorești să ajungi la mare și să te și bucuri de ea, îți
dorești să-ți atingi obiectivele în materie de
alimentație. 

Pentru asta e necesar să ieși din tiparul mâncatului
emoțional.

Cum faci acest lucru? Care sunt pașii?

1.

2.

3.

4.
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Pașii sunt simpli. Dar oare transformarea e la fel? 

Dat fiind că eu însămi am trecut prin asta, pot spune
că e necesar exercițiu zilnic, prezență de spirit. 

Mai mult, există câteva bariere și provocări care te
împiedică să rupi acest tipar (vezi mai multe în
capitolul următor).

Însă merită din plin să te angajezi în proces. 

De ce? 

Pentru că îți va schimba întreaga existență. 

Dincolo strict de a dobândi o alimentație echilibrată
și de a-ți atinge obiectivele în materie de
transformare corporală, vei deveni mai conștient de
tine și de emoțiile tale. Mai mult, vei dobândi
capacitatea de a implementa și alte obiceiuri
benefice pentru tine.
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Barierele în
dobândirea
mâncatului
echilibrat
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Spuneam mai devreme că odată ce alegi calea
ruperii tiparului mâncatului emoțional, această cale
nu e lipsită de provocări și impedimente.

În capitolul de față, îți voi expune 5 bariere întâlnite
în dobândirea unei alimentații echilibrate, bariere
amintite de psihologul Susan Albers în cartea EatQ.
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DIETELE 
Ai ținut vreodată o dietă restrictivă? Dacă da, cum a
fost acea perioadă? Ce s-a întâmplat ulterior?

Dietele restrictive reprezintă una dintre cele mai
mari bariere atunci când dorești să mănânci
echilibrat.

De ce spun asta?

Ai urmărit vreodată ce se întâmplă cu un animal pe
care îl privezi de mâncare, iar apoi îl hrănești după o
zi sau două? Ce face oare? Ușor de observat:
mănâncă pe nerăsuflate tot ce are la dispoziție. 

Asemănător e și în cazul oamenilor.

Când ni se interzice ceva sau când credem că avem
la dispoziție o resursă limitată, în creierul nostru se
secretă un neurotransmițător (dopamina),
responsabil cu creșterea nivelului dorinței. 

Când această dorință nu e controlată, duce la efecte
neplăcute, precum mâncatul compulsiv. 
Din acest motiv, e foarte probabil ca cei care țin
diete restrictive să se îngrașe foarte repede ulterior.
E și dovedit prin studii de altfel.
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Ce e caracteristic dietelor restrictive?

- un sistem de norme și credințe : sunt interzise
anumite alimente sau combinații alimentare.
Din această cauză, după cum am vorbit anterior, se
accentuează foarte mult poftele alimentare. 

- rigiditatea foarte mare: ți s-a întâmplat vreodată
să decizi să mănânci sănătos, iar dacă ai ”călcat
strâmb” să îți spui <<am dat-o în bară, am distrus
totul>> și să mergi în cealaltă extremă, în care nu te
mai interesează nimic din ce și cât mănânci?

- sunt însoțite și de stres (poate nu conștient). Dacă
te simți mereu preocupat și stresat de cât și cum
mănânci, consumul de energie e enorm.

Rolul alimentației e să te hrănească, nu să-ți fure
energia! 

Astfel, în cazul în care consumi mai multă energie și
efort să susții un anumit regim alimentar decât
primești ( și aici mă refer la toate formele de
energie: atât fizică, cât și mentală și emoțională), ar
fi bine să îți pui urgent niște semne de întrebare.

R O X A N A  F L O R E A

[16]
 



Oare există o alternativă la dietele
restrictive?

Da! 

Alternativa e reprezentată de deciziile conștiente
vis-a-vis de alegerile alimentare.

Cu alte cuvinte, nu ai un anumit regim alimentar
pentru că asta scrie în cărți, ci pentru că ești în
perfectă conexiune atât cu corpul tău, cât și cu
gândurile și emoțiile tale. Ești conștient/ă că anumite
alimente îți fac bine. 

De asemenea, urmărești reacțiile organismului la ele.
Poate unele alimente sunt ridicate în slăvi de
nutriționiști, dar ție nu îți fac bine. 

Sau poate, în anumite momente, o bucată de
ciocolată e binevenită pentru a-ti aduce echilibrul de
care ai nevoie, fie fizic, fie emoțional. 

Aici revin la partea de conștientizare și asumare a
responsabilității: nu uita că ești responsabil de
emoțiile, poftele tale și alegerile în materie de
nutriție! 
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CĂUTAREA PLĂCERII 
 O altă barieră , pe lângă dietele restrictive, e faptul
că noi, ca ființe umane, suntem construiți de așa
natură încât căutăm plăcerea și fugim de durere.

Ce are de-a face asta cu deciziile tale alimentare? 
Ia gândește-te puțin: vezi o prăjitură. Știi că îți place
gustul, ți-e poftă.

Mai mult, apare senzația de pierdere a controlului:
simți că nu poți să reziști poftei și cedezi. 

Ți-e familiar termenul de recompensă imediată?

Hai să-ți dau un alt exemplu: Vrei să mergi la
antrenament, dar alegi să stai în pat. Ai ales
recompensa imediată. E ceea ce îți oferă confortul și
plăcerea de moment. 

Care e problema cu alegerea recompensei imediate?
Te autosabotezi pe termen lung. De ce? 

Pentru că acest tip de recompensă te menține în
aceeași zonă, în care nu evoluezi. 
Când cedezi și mănânci cutia de înghețată: e o formă
de recompensă imediată, o alegere pe care o faci în
schimbul obiectivului tău de a fi fit.
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Societatea actuală se folosește de dorința noastră
de a simți plăcere pentru a ne transforma în
consumatori. Ni se activează așa-zisul sistem
dopaminenergic.

În acest sens, în industria alimentară se folosesc
diverși triggeri: de la aspectul alimentelor, la mirosul
sau gustul lor, precum și substanțe, cum e zahărul
sau potențatorii de arome, care amplifică senzațiile
și secreția dopaminei.

Așadar apare dorința. Iar tendința care e? Să o
reprimi, să te abții. 

O fi eficientă metoda asta? Evident nu!

Din ce motiv? Deoarece atunci când dorința e
reprimată, ea se amplifică. 

Dar care e soluția?

Să identifici dorința și să o accepți. Astfel, ea își
pierde din intensitate.
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INFLUENȚELE SOCIALE 
 Ți s-a întâmplat vreodată să îți propui să mănânci
într-un anumit fel, iar când ești singur să urmezi ce
ți-ai propus?

Apoi fie la o vizită la părinți, o ieșire cu prietenii,
clienții sau la o zi de naștere totul să se ducă pe apa
sâmbetei?

Ei bine, dacă te afli în această situație, înseamnă că
deciziile tale alimentare sunt influențate de
contextul în care te afli și de cei din jurul tău.

Eu am pățit de multe ori în vizită la ai mei să cedez
insistențelor mamei de a mânca, cu toate că nu
voiam. Sau să merg la o întâlnire de business și să
mă las influențată de ce și-au comandat partenerii
de discuții.

Există foarte multe studii realizate în acest sens, iar
cartea lui Brian Wansink, Mindless Eating, are niște
exemple foarte bune de cum suntem influențați în
diferite contexte privind alimentația. Ne sunt
influențate nu doar deciziile privind alimentele, dar
și cantitățile pe care le mâncăm. 
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Mutarea atenției asupra foreground-ului: să devii
conștient de emoțiile tale, precum și de senzațiile
pe care le experimentezi la nivel fizic 
Luarea deciziilor în acord cu ele

De ce se întâmplă acest lucru? 
Într-un context social, atenția noastră e foarte mult
orientată în exterior mai degrabă decât spre interior.
 
Avem așadar așa zis-ul background: persoanele din
jurul nostru și motivul reunirii, și foreground-ul:
gândurile, emoțiile și senzațiile pe care le percepem
la nivel fizic. 

Când atenția e orientată asupra exteriorului, nu
identifici nevoile organismului, emoțiile. Deciziile
realizate astfel e probabil să nu fie în acord cu
obiectivele tale.

Soluția?

Ușor de zis, nu-i așa? :))
Într-adevăr, lucrurile nu se schimbă peste noapte și e
necesară multă practică.

Dar din suflet îți spun că e un proces care merită să
ți-l asumi și să te dedici. 
De ce? 
Pentru că e transformator!
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STRESUL
Ți s-a întâmplat să ai pofte acute de mâncare atunci
când ești stresat?
Sau, din contră, să nu poți mânca? 

Atunci când creierul nostru percepe în mediul
înconjurător diverși stimuli ca potențiale pericole, în
corp se secretă hormonii stresului.

Ei au diferite efecte (ex:creșterea ritmului cardiac,
pomparea unei cantități mari de sânge înspre
extremități etc.), pregătindu-ne organismul pentru
luptă sau pentru fugă în scopul salvării vieții.

Dacă elementul de stres trece, corpul începe să se
refacă.
Dar dacă elementul de stres nu a trecut, corpul intră
în stadiul de epuizare.

În acest stadiu, cortisolul (hormonul stresului cronic)
se menține la nivel ridicat, iar sistemul imunitar se
compromite și apar bolile (diabetul, atacul de cord
etc).
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 Problema vieții moderne e că, cu toate că viața nu
ne este pusă în pericol în sensul propriu al
cuvântului, elemente precum telefoane, notificări,
urgențe, blocaje în trafic, probleme de rezolvat
ș.a.m.d. sunt percepute ca fiind amenințări. Iar
organismul rămâne astfel într-o permanentă stare
de stres.

Și ce se întâmplă în această etapă?

Organismul se mobilizează pentru a procura resurse
dense caloric.

Să nu te mire că ai pofta de alimente bogate în
zahăr și grăsimi!

Mâncatul stimulează și producerea unor hormoni
(serotonină, endorfine) care oferă o stare de bine și
plăcere. Iar mâncatul pe fond de stres e folosit și ca
pansament (asa-zisele comfort foods), pentru a
înlătura starea inițială.

Așadar, soluția mâncatului pe fond de stres nu e să ții
dietă (care btw, e percepută ca un stres suplimentar),
ci să gestionezi mai bine această situație.
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identificarea momentului în care ești stresat (de
multe ori poate nu conștientizezi acest lucru)

schimbarea percepției asupra circumstanțelor
exterioare

metode de relaxare (tehnici de respirație,
meditație, baie caldă, plimbare în natură etc.)

Și care sunt pașii? 

Bineînțeles că și aici e necesar să ai răbdare cu tine,
deoarece lucrurile nu se schimbă peste noapte.

 Nu vei deveni mai puțin stresat doar pentru că îți
propui asta. 

Însă în timp, pe măsură ce te implici, vei observa că
vei gestiona din ce în ce mai bine momentele de
stres.

[24]
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TRAUMELE DIN TRECUT
Ce legătură au oare traumele din trecut cu felul în
care te alimentezi?

Pe parcursul vieții se întâmplă să experimentăm
uneori evenimente neplăcute, care au efecte foarte
puternice asupra psihicului nostru. După un astfel
de eveniment, experimentăm diferite niveluri de
durere, de la șoc, furie și tristețe, ca apoi să ajungem
să acceptăm situația și sentimentele. 

Așadar, o traumă poate fi cauzată de orice
eveniment sau situație care-ți amenință
sentimentul de siguranță. De cele mai multe ori sunt
neprevăzute, iar în acel context te simți vulnerabil și
neputincios.

Exemple de experiențe traumatice: orice formă de
abuz sexual sau psihologic, un cutremur, un divorț,
dacă ești lăsat singur în camera copil fiind și ai
impresia că ai fost abandonat, dacă ai fost neglijat
sau respins, părinți alcoolici, dependenți etc.

De multe ori însă, trăirile sunt așa de intense încât
nu le putem face față la nivel conștient, mai ales
copii fiind. Astfel, ele sunt blocate sau devin confuze
sau exagerate.

[25]
 



R O X A N A  F L O R E A

 În aceste situații, are loc un fenomen numit disociere
care permite organismului să funcționeze pe pilot
automat. 

Lăsate netratate, aceste trăiri, duc la nașterea așa-
zisului șoc post-traumatic.

Cum se manifestă el?

De exemplu, soldații care au fost în război
experimentează acest sindrom. 
Chiar dacă s-au întors de pe front și stau în pat
liniștiți, în completă siguranță, la un zgomot mic (de
exemplu, o carte cade de pe dulap), ei sar pe burta
sub pat.

Se declanșează o reacție automată.

Ce se întâmplă? Cortextul prefrontal e afectat, partea
responsabilă cu capacitatea de autocontrol. 

Capacitatea de autocontrol e esențială în luarea
deciziilor conștiente, în a gândi înainte de a acționa.
De asemenea, sistemul dopaminergic e afectat.

[26]
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 Să nu te surprindă așadar că pe fondul unor emoții
negative intense, nu ai capacitatea de a te abține din
mâncat.

Pentru a face față acestor trăiri, mâncatul e folosit ca
și mecanism. Când mănânci, îți împingi în subconștient
trăirea neplăcută, nu-i dai voie să iasă la suprafață, să
o simți. 
Soluția?

Identifică dacă ai reacții exagerate generate de
anumite triggere și legătura dintre ele și mâncat ca
formă de a face față valului de emoții.

Înțelege emoția și dă-ți voie să o manifești într-un
mod funcțional.

Bineînțeles, în multe cazuri cel mai indicat e să apelezi
la un expert în domeniu, un psihoterapeut, care te
poate ajuta în vindecarea acelor traume.

Merită să te dedici unui proces de vindecare a
traumelor?
Fără doar și poate. E transformator pentru toate ariile
vieții, nu doar pe plan alimentar.

[27]
 



Exercițiu
practic

R O X A N A  F L O R E A
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identifică momentul ca fiind unul al deciziei
dă voie 10 secunde conștientizării să își facă loc
identifică ceea ce simți, precum și gândurile tale
caută atât opțiunile pe care le ai în raport cu
mâncatul (să mănânci tot, să zici „pas”, să mai iei o
îmbucătură), cât și alternativele pentru a te calma
(să ieși la o plimbare, să faci un exercițiu de
relaxare etc) 

 Acum că am expus teoria și barierele existente care
perpetuează mâncatul emoțional, am să-ți ofer un
procedeu practic în acest sens.

De ce anume e nevoie pentru schimbarea unui
pattern disfuncțional?

E necesar să intervii în momentul deciziei, astfel încât
decizia să nu mai fie luată emoțional. Susan Albers
numește această tehnică „PAUSE”.

Ce presupune tehnica? 

Înainte de a mânca să faci o pauză. În această pauză,
să aplici câteva elemente:

[29]
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Un element important, dar de data aceasta pentru
crearea și întărirea noului tipar e să îți oferi o
recompensă.

Orice comportament avem, îl avem pentru că există
un beneficiu ce recurge din el.

În cazul mâncatului, beneficiul e plăcerea resimțită și
senzația de relaxare. E nevoie să înlocuiesc
recompensa aceasta.

Așadar, recompensează-te cu ceva ce știi că îți
creează plăcere și relaxare (de exemplu, o baie caldă,
mirosul unei lumânări parfumate etc) sau o activitate
benefică pentru tine (atenție! nu vrei să înlocuiești un
viciu cu altul).

[30]
 



De reținut!
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Când nu ai rezultate în implementarea obiceiurilor
alimentare echilibrate, primul impuls e să crezi că
nu ai aplicat dieta potrivită. Te afli astfel într-o
permanentă căutare a unui regim care să-ți aducă
rezultatele dorite, neștiind că soluția e în altă
parte. Așa că, data viitoare când vei fi tentant să
urmezi o nouă dietă care sună bine, întreabă-te
dacă într-adevăr ai nevoie de a n-șpea dietă sau e
necesară o altă abordare.

Dacă identifici că alegerile tale alimentare sunt
determinate de emoții resimțite pe moment,
nicidecum nu sunt bazate pe rațiune, pe prezență
de spirit și atenție asupra corpului tău, înseamnă
că mănânci emoțional și aici ai de lucrat.

Ce reprezintă mâncatul emoțional? Când ai drept
trigger o emoție/stare pe care vrei să o schimbi
sau să o amplifici prin intermediul mâncatului.
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Dacă nu ai început deja lucrul cu tine, e absolut
esențial să o faci dacă dorești să depășești
problema mâncatului și să îți atingi obiectivele
legate de corpul tău. Lucrează la conștientizare,
asumarea responsabilității pentru alegerile tale și
acționează diferit!

Învață să depășești barierele existente în calea
mâncatului echilibrat (dietele, căutarea plăcerii,
influențele sociale, stresul, traumele din trecut).

E un proces de lungă durată. Înarmează-te cu
răbdare, fii sincer cu tine, dar blând în același
timp. Vei avea ups & downs: implică-te, fii
consecvent și continuă să lucrezi în pofida așa-
ziselor eșecuri și a momentelor proaste!

Rezultatele nu apar peste noapte, însă dacă te
angajezi în proces, în timp satisfacția va fi uriașă.
De ce? Pentru că devii alt om, unul mai evoluat.
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Faptul că ai avut dorința și răbdarea
să citești această carte, îmi transmite
că ești pregătit să faci următorul pas

în evoluția ta.
 

Dacă ai întrebări și dorești să
colaborăm pentru a-ți continua

transformarea deja începută, scrie-mi
la contact@roxanaflorea.ro  sau

vizitează site-ul meu
www.roxanaflorea.ro .


