
Intuicyjny dziennik jedzenia



Ten dziennik ma na celu pomóc Ci w Twojej drodze do intuicyjnego
odżywiania.

Ma to zapewnić wgląd i pomoc w refleksji, zaufaniu do sygnałów ciała i
reagowaniu na sygnały głodu i pełni.

Po kilku dniach prawdopodobnie poczujesz się bardziej komfortowo z
niektórymi aspektami intuicyjnego jedzenia.

Skala głodu w skrócie:

□Jest to narzędzie, którego możemy użyć, które pomoże nam
zastanowić się, jak bardzo jesteśmy głodni lub najedzeni.

□Używając narzędzia, oceniamy nasz głód w skali od 0 do 10 przed i po
jedzeniu.

□Przed jedzeniem możemy ocenić nasz głód i sprawdzić, czy naprawdę
jesteśmy głodni, czy też pragniemy jedzenia z innego powodu. Łatwo
jest zwrócić się do jedzenia, gdy jesteśmy niespokojni, znudzeni lub
spragnieni.

□Po jedzeniu możemy zastanowić się, jak nasze jedzenie wpłynęło na
nasze samopoczucie i ponownie ocenić nasz głód.
Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co jedliśmy?
Czy jedzenia naprawdę ugasiło nasze pragnienia?



SKALA GŁODU I SYTOŚCI
0 | Pusty. Jesteś nieprzyjemnie głodny. Boli cię brzuch i
prawdopodobnie boli cię głowa i odczuwasz zmęczenie.

1 | Wygłodniały. Czujesz się słaby, zawroty głowy lub „głodny”.
Prawdopodobnie trudno jest skupić się na czymkolwiek poza
jedzeniem.

2 | Bardzo głodny. Czujesz się zepsuty i masz mało energii.
Doświadcza się burczenia w żołądku.

3 | Dość głodny. Twój żołądek trochę warczy. Nadal możesz
dokonywać świadomych wyborów i czekać na jedzenie.

4 | Trochę głodny. Możesz spokojnie przejść około godziny bez
jedzenia.

5 | Neutralny. Nie jesteś ani głodny, ani pełny.
Czasami jemy w tym momencie, kiedy się nudzimy.

6 | Po prostu zadowolony. Jeśli nie jesz więcej, nie będziesz głodny
przez około 1-2 godziny.

7 | Całkowicie usatysfakcjonowany. Czujesz się komfortowo i
prawdopodobnie mógłbyś wytrzymać 3-4 godziny bez jedzenia.

8 | Pełny. Czujesz się bardzo najedzony i prawdopodobnie zjadłeś
więcej niż potrzeba.

9 | Wypchany po uszy. Możesz odczuwać ucisk na brzuch lub
ogólnie boli cię żołądek.

10 | Tak pełny, że czujesz się chory. Prawdopodobnie nie chcesz się

ruszać ani nic robić.



Ten codzienny dziennik: może pomóc Ci w drodze do intuicyjnego
odżywiania. Ma na celu zapewnienie wglądu i pomagać w refleksji,
ufaniu sygnałom ciała i reagowaniu na sygnały głodu i pełni.
Po kilku dniach, prawdopodobnie poczujesz się bardziej komfortowo z
niektórymi aspektami intuicyjnego jedzenia.

Skala głodu: korzystając ze skali, zastanów się nad swoim głodem,
pełnią i reakcjami organizmu na różne rodzaje i ilości jedzenia w ciągu
dnia.

Generalnie zaleca się rozpoczęcie jedzenia, kiedy czujesz
między 3 a 4 i przestań jeść, gdy poczujesz między 6 a 7.





□SAMOPOCZUCIE PO DZISIEJSZYM DNIU
____________________________
PRZYCZYNY TEGO SAMOPOCZUCIA
_____________________________

□NUMER W SKALI, W JAKIEJ ZACZĄŁEM DZIŚ JEŚĆ
_____________________________
NUMER W SKALI, W JAKIEJ PRZESTAŁEM DZIŚ JEŚĆ
_____________________________

□JEDZENIE, KTÓRE CIESZYŁO MNIE DZIŚ NAJBARDZIEJ
_____________________________
DLACZEGO
_____________________________

□CZY ĆWICZYŁEM DZISIAJ? TAK/NIE
JAK SIĘ PO TYM CZUŁEM
_____________________________

□DZISIEJSZE ZACHCIANKI
_____________________________
JAK SIĘ PO NICH CZUŁEM
_____________________________

□TRZY RZECZY, ZA KTÓRE JESTEM DZIŚ WDZIĘCZNY:
1)
2)
3)
□JEDNA RZECZ, NAD KTÓRĄ CHCĘ POPRACOWAĆ __________



NOTATKI:


