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  By Raluca  Andreea  Istrate 

 

 

 Slăbeşte sănătos Acum! 
 

  

Cele mai bune atitudini şi obiceiuri alimentare  

 

pentru a slăbi sănătos şi a-ţi menţine  
 

silueta ideală pentru totdeauna! 

 

 
 

 

Ce este şi care sunt cauzele excesului de greutate? 

 

Care sunt cele mai bune reflexe alimentare? 
 

Ce şi cum să mănânci pentru a-ţi recăpăta silueta de vis? 

 
Cum să adopţi acele obiceiuri alimentare care să te susţină în direcţia siluetei şi sănătăţii tale?  

(care m-au ajutat şi pe mine) 
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1. INTRODUCERE 

 

 

 

 Această carte, pe care am conceput-o special pentru tine, este un cadou de bun venit în 

comunitatea mea! 
 

 

 Te rog, ia-ţi timpul necesar să o citeşti şi să o parcurgi cu maximă atenţie!  

 

 

Conţinutul acestei cărţi este foarte valoros, atât pentru tine, cât şi pentru mine! 

 

 

 Ceea ce am scris şi adunat aici, am conceput gândindu-mă în mod deosebit la tine (şi la nevoile 

tale), filtrând şi exemplificând din experienţa mea de până acum. 

 

 Cel mai indicat mod prin care poţi aprofunda perfect mesajul meu, este să ai o copie fizică a 

acestei broşuri, pe care să îţi poţi nota însemnările tale.  

 

 

 Prin urmare, printeză această mini carte chiar acum, exact în forma în care este, ca să te poţi 

bucura din plin de valoarea ei. Astfel o vei putea citi în linişte, chiar din fotolul tău confortabil, iar 

puterea de concentrare şi asimilare/înţelegere vor fi la cote maxime. 

 

 Aşadar, ia-ţi timpul de care ai nevoie şi amenajează-ţi spaţiul 

prielnic pentru ca lecturarea acestei cărţi, să-ţi facă o reală plăcere!   

  

 

 Citind această carte, vei învăţa cum să îţi recunoşti atitudinile 

tale, uneori nefaste, în ceea ce priveşte modul în care te hrăneşti, dar şi 

modalitatea prin care să îţi faci noi obiceiuri alimentare care să te 

susţină referitor la silueta ta şi mai ales la starea ta de sănătate a 

întregului corp (atât fizică, cât şi emoţională, cât şi mentală).  

  

 Eu sunt de părere că ceea ce regăsim şi identificăm în corpul 

nostru fizic (chit că este vorba de grăsime şi kilograme în plus), are la 

bază şi o cauză mentală şi/sau emoţională. 

  

 

 

 Vei învăţa, de asemenea, cum să-ţi recunoşti şi asculţi semnalele tale de foame (pe care creierul 
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ţi le oferă, iar corpul le resimte) şi de saţietate, pentru o mai mare libertate asupra deciziei de hrănire.  

 

 În cele din urmă vei afla care sunt alimentele 

considerate „cei mai buni aliaţi ai tăi”, precum şi cele care 

trebuie situate în plan secund, în nici un caz eliminate, cel 

puţin nu acum. 

  

 Eu vreau să te ajut să slăbeşti şi îţi voi oferi paşii 

care te vor sprijinii să slăbeşti sănătos şi armonios o dată 

pentru totdeauna şi îţi voi dezvălui cum poţi să îţi 

regelzi metabolismul (şi ce înseamnă acesta) ca să nu 

mai cazi în capcana cercului vicios numit „efectul yo-

yo”, după fiecare cură de slăbire încercată de tine.  

 

 

După ce ai terminat de printat această mini carte şi ţi-ai ordonat-o, începem călătoria spre tine, 

spre misterioasa ta persoană! 

 

 Ia o poziţie cât mai confortabilă şi anunţă-mă când eşti gata. 

 

 

 

 

 

Eşti gata?  Atunci  să  începem! 
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2. POVESTEA  MEA 

 
 

 Cel mai bine cred că ar trebui să încep acest material printr-o poveste …. povestea mea.  

Ce zici, eşti curioasă să o afli? 

 

 

 Acum 5 ani eram în Franţa, o ţară minunată, curată, parfumată de multe flori şi înviorată de 

mulţi fluturi şi multe păsărele, o ţară care m-a uns pe suflet şi m-a trezit la realitate. Eram plecată cu o 

bursă de studii, o bursă Erasmus la o universitate de prestigiu - ENITA din Clermont-Ferrand.  

  

 Eram cazată în campusul universităţii, un campus fermecător, mirific şi extraordinar. Acesta 

era amplasat într-o zonă deosebită, la ieşirea din oraş. Acolo era linişte şi pace, iar tot ceea ce puteai 

auzi era foşnetul frunzelor mişcate de adierile uşoare de vant, zumzetul albinuţelor care zburau din 

floare în floare, ciripitul melodios al pasarelelor jucauşe adăpostite de copacii din jur şi rasetele 

colegilor de facultate.  

 Terenul pe care era amplasat întreg campusul se întindea pe o extinsă zonă colinară de o 

frumuseţe extraordinară, iar amenajarea peisagistică, atent aleasă, evidenţia nemaipomenit de frumos 

această caracteristică a terenului. Ţi-era mai mare dragul să ieşi afară să înveţi, să citeşti şi să te 

relaxezi. E minunat să auzi vântul care prin adierile lui mângâie frunzele copacilor, unduieşte florile 

parfumate şi frumos colorate, iar ciripitul păsărelelor şi zumzetul albinuţelor dau o notă de muzicalitate 

armonioasă specifică locului.  

 

 Cromatica superbă a zonei era alcătuită din 

multitudinea şi varietatea de flori proaspăt răsărite din iarbă, 

dar şi de flori ale pomilor şi arbuştiilor care decorau terenul. 

Erau pâlcuri de trandafiri frumoşi, coloraţi şi catifelaţi, de 

lalele proaspete şi delicate, de panselute primăvăratice şi 

vioaie, de lavandă parfumată şi relaxantă, de arbuşti 

înfloriţi într-un galben intens care te îndemnă să visezi şi îţi 

aducea o notă de optimism, speranţă, încredere, revigorare, 

…. şi multe alte flori minunate, care luate împreună, ca şi un 

ansamblu aduceau mereu peisajului multă culoare, belşug de  

arome şi de miresme, iar acest lucru facea să ai o placere să 

respiri acel aer foarte proaspăt, curat, parfumat şi îmbălsămat. Ce să mai zic de pomii fructiferi 

plantaţi în interiorul campusului, care primăvara erau o sursă de culoare, splendoare şi parfum, iar de-a 

lungul anului erau o sursă atractivă şi naturală de fructe proaspete şi gustoase, de vitamine şi minerale. 

Imi amintesc şi acum gustul intens si delicios al cireşelor de mai, zemoase, dulci şi aromate care mă 

răsfăţau în zilele ploioase de primăvară ….... hmmm … amintiri de neuitat. Ce mai …. ?!?!?! …. era 

de vis, ca şi-n paradis! 
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 În campus era totul, facultatea  - cu sălile de curs şi amfiteatrele impunătoare, biblioteca - 

plină de cărţi, reviste, publicaţii şi conexiune la internet, centrul de cercetare şi inovare, sala de sport – 

cu ale ei instrumente, biciclete, spaliere, teren de volei, masă de ping-pong, numai bune pentru a te 

delecta, relaxa şi înviora prin joc şi joacă, căminul în care eram cazaţi noi studenţii veniţi la studiu din 

alte zone, oraşe sau ţări şi … nu în ultimul rând … cantina – locul în care am facut cunoştiinţă cu mine 

însămi şi cu corpul meu.  …...   

 Acest loc – cantina – se afla în prelungirea holului caminului unde se găsea şi camera mea (o 

cameră confortabilă şi practică, luminoasă şi atent dotată cu un birou gereros şi o fereastră impunătoare 

care îţi dezvaluia frânturi din peisajul de vis care înconjura căminul, cu patul pufos, cu noptiere şi 

etajere ambientale, cu dressing şi baie inclusă – şi o oglindă uriaşă- în care petreceam mult timp 

admirandu-mă, observandu-mă, iar in cele din urmă îngrozindu-mă … şi toate astea numai pentru 

mine). 

 

 Cantina este spaţiul care m-a marcat, m-a debusolat, ”locul” în care m-am îngrăşat, m-am 

”umflat” şi m-am balonat. Se ştie că francezii sunt un popor de oameni gurmanzi, un popor căruia îî 

place şi adoră să mănânce, să deguste, să poftească şi să îşi răsfeţe aceste pofte. Francezii sunt oameni 

care petrec enorm de mult timp în bucatarie - la masă, pentru ei mancatul este un proces extrem de 

important al zilei şi îi aloca foarte mult timp. Ei nu se grăbesc niciodată când vine vorba de 

mancare şi desert, iar în plus se dedică foarte mult preparării, creării şi realizării unor preparate cu 

totul şi cu totul excepţionale (delicioase, gustoase, arătoase şi săţioase = ”kalori-oase”).  

 Bucătăria franceză în principiu se bazează pe produse cât mai proaspete. Calitatea şi specificul 

fiecărui produs trebuie să se păstreze şi după prelucrare termică, motiv pentru care, dacă şi tu ai 

înclinaţii spre gurmandism, nu te mai saturi mâncând şi degustând aceste bunătăţi delicioase, 

aspectuase şi extrem de atrăgătoare.   

 

 Este foarte greu să te opreşti din mancat, 

atunci când în faţa ta ai o multitudine de bunătăţi şi 

delicatese, pe care ştii, că odată ce şederea ta acolo se 

încheie, nu le vei mai avea la dispoziţie din belşug şi 

ambundenţă.  

 Acesta este şi motivul pentru care am mâncat, 

degustat şi înfulecat cu o placere extraordinară multe 

dintre preparatele bucătăriei franceze, care ne erau 

servite la cantina din campus. ….. Şi nu cumva să te 

gândeştii că, în Franţa, mâncarea la cantină diferă 

calitativ sau cantitativ faţă de cea preparată într-un 

restaurant sau chiar acasă. Nu contează ca este cantină 

pentru studenţi deoarece mancarea şi mai ales meniul 

sunt special concepute şi realizate astfel încât să acopere necesarul şi chiar surplusul de nutrienţi, 

vitamine, minerale şi proteine, de care corpul şi organismul unui student are nevoie atunci cand depune 

o muncă intelectuală intensă şi o activitate fizică - sportivă constantă.  

 Doar că eu, gurmandă, cu înclinaţii preponderent „intelectuale” şi leneşă din fire, am evitat pe 

cât posibil orele de sport (care îmi erau programate lunea după masa de prânz) şi mai ales cand am 

observat ca nu era nimeni care sa ne supravegheze şi să verifice daca ne facem orele de sport sau nu. În 

tot acest timp, în care chiuleam de la orele de sport, preferam să stau în cameră, să depun o activitate 
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intelectuală „intensă” navigând pe internet şi ronţăind biscuiţi cu ciocolată şi alte ducegării uscate şi 

delicioase, aşteptând cu nerăbdare ora cinei la cantină.  

  

 Tot procesul de hrănire se desfăşura după un anumit ritual zilnic. Dimineaţa, înainte de 

începerea cursului, se servea micul dejun care consta în lapte, iaurt cu fructe, cereale, miere/gem de 

fructe, unt şi baghete proaspete, toate urmate de un fruct, în principal o portocală. Cu stomacul plin şi 

cu poftele satisfăcute mergeam cu bucurie şi entuziasm la cursul de dimineaţă care dura până în jurul 

orei 12, când începea pauza de cel puţin o oră şi jumătate dedicată mesei de prânz.   

 Prânzul debuta printr-un „antreu” constând fie într-un jumate de avocado cu puţină maioneză în 

locul sâmburelui scos, fie un fel de salată (de ex: ţelină şi morcovi cruzi răzăliţi asezonaţi cu putin 

maioneză), după aceea „un lactat” (iaurt sau o bucată de brânzică/caşcaval), apoi o supă cremă (mai 

ales în perioada friguroasă de iarnă), continuate de o garnitură (spanac, legume, cartofi, orez, etc) 

alături de o bucată de carne (un grătar, pulpe de pui, etc) şi multă salată, completate ulterior de un 

desert delicios/compot (aşa am păpat pentru prima 

dată compot de lychee), iar în cele din urmă de un 

fruct (kiwi, măr, pară, banană, uneori chiar şi 

strugure).  

 După tot acest festin somptuos şi după o 

scurtă perioadă dedicată siestei, mă întorceam din 

nou la cursuri care durau până în jurul orei 17-18, iar 

de la 18:45 urma să se servească cina la cantină … o 

altă minunăţie … un ultim „ospăţ” pentru ziua în 

curs.  

 

 

 Gândeşte-te că după toate aceste multe şi bogate bunătăţi din care nu prea refuzam nimic şi  

mâncam aproape tot ce mi se dădea (fiind obişnuită de mama că trebuie să mănânc tot ce mi se pune în 

farfurie, să nu las nimic), chiar dacă era enorm de mult, mai ronţăiam în plus, (între mese) şi in cameră 

diverse dulciuri (biscuiţi şi fursecuri).  

 Pe de altă parte, în timpul meselor de la cantină, consumam destul de multă pâine, fiindcă, cel 

puţin la început, aveam impresia ca nu mă satur (asta pentru că în Franţa se consumă destul de multe 

legume şi salate (diverse crudităţi), care îşi fac digestia mult mai repede) (mi-am dat ulterior seama că 

această senzaţie de nesaţietate era şi pe bază psihologică, eram departe de „protecţia” părinţiilor mei). 

Înainte să plec în Franţa, stăteam într-un camin de fete în Cluj-Napoca, iar singurul fel de mâncare pe 

care îl consumam cu mare plăcere dimineaţa, la prânz şi seara era sandwich-ul cald (cateva felii de 

salam/şuncă/parizer puse între doua feli de pâine unse cu unt sau margarină) pe care le consumam cu 

mult ketchup şi multă maioneză …. o „delicatesă” la acel moment! Iar când simţeam nevoia de ceva 

cald şi lichid, îmi faceam o supă la plic ….. cea de roşii sau ciuperci erau preferatele mele.  

 Ei bine, ceea ce mâncam eu înainte să plec în Franţa, era dezechilibrat şi total nesănătos, 

iar pe de asupra şi destul de greu la stomac, se digera destul de încet/lent, având în vedere combinaţia 

nefastă între grupele de alimente consumate, iar odată ajunsă acolo, şi începând să consum multe 

legume şi crudităţi care se digerau rapid, aveam mereu impresia că sunt flămândă şi că nu mă satur, 

motiv pentru care mâncam cu foarte multe baghete de pâine.  

 În altă ordine de idei, în primele luni de locuit în Franţa dormeam foarte puţin, eram mai 

mereu obosită, iar motivul pentru care nu-mi permiteam să dorm era faptul că mereu eram însetată de 
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cunoaştere, de descoperire a poporului francez, să fiu la curent cu muzica franceză, cu filmele şi cultura 

franceză, plus că la şcoală aveam o grămadă de noţiuni noi de asimilat. Toată ziua mă simţeam obosită 

şi mă durea capul, eram şi destul de stresată, iar eu când mă stresez, mă destresez mâncând :). 

 

 

 După vreo 4 luni „m-am trezit la realitate”!  
 

 Mi-am dat seama că m-am îngrăşat foarte tare, începuseră să imi fie prea strâmte hainele pe 

care le aveam cu mine şi am fost nevoită să îmi cumpăr altele noi, fiincă o parte din cele vechi nu îmi 

mai erau bune sub nici o formă.  

 În acest moment am început să mă îngrozesc de cât de grasă am putut deveni aşa dintr-o dată, 

plus că mai tot timpul eram foarte balonată şi mă simţeam foarte „greoaie”, moleşită, lipsită de orice 

chef de a face vre-un sport sau vreo activitate fizica mai intensă, … oboseam destul de repede.  

 Pe de altă parte, după un timp, mi-am dat seama totuşi că mâncarea care ni se oferea la cantină 

era foarte multă şi foarte bogată în calorii (mai ales pentru efortul fizic şi intelectual pe care eu îl 

depuneam.)  

 

 

 

 

3.  DE  CE  MÂNCAM  ATÂT  DE  MULT?  
 

 

 

Ei bine, după lungi căutări şi întrebări, am găsit şi valoroase răspunsuri: 

 

1. Eram stresată, mă aflam într-o ţară străină şi eram forţată să comunic într-o altă limbă, să mă 

adaptez la cultura, obiceiurile şi mentalitatea lor (plus ritmul de predare şi structura orelor de 

curs, fără pauze prea multe mă obosea mult) 

 

2. Psihologic vorbind, nu mai aveam siguranţa emoţională (psihologică) necesară, cu care 

eram obişnuită. Eram departe de orice protecţie din partea părinţiilor şi în postura când trebuia 

să iau singură o decizie,  fără a mai putea să mă consult cu cineva, deoarece eram departe de 

factorul de decizie nr 1 din viaţa mea, care la acel moment era mama. Aşadar, mereu îmi era 

foame şi simţeam nevoia să mănânc, că aveam impresia ca nu mă mai satur, asta ca şi reacţie 

emoţională aferentă lipsei de siguranţă conferită de influenţa mamei mele în viaţa mea. 

 

3. Eram obosită şi nu dormeam suficient, iar asta mă determina să mănânc mai mult.  

 

4. Mâncam la ore regulate, chit că imi era cu adevărat foame sau nu, iar de cele mai multe ori, 

mai ales la cină nu imi mai era foame, dar de frica ca nu cumva să mi se facă foame mai 

târziu, mergeam şi mă „îndopam” şi spun asta, pentru că nu mă puteam limita la mânca ceva 

puţin, ci mâncam tot, aşa cum am fost învăţată în copilărie. 
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5. Uneori mâncam de plictiseală şi agitaţie, iar ronţăind mereu ceva, simţeam că reuşesc să mă 

mai descarc de toate emoţiile negative pe care le trăiam. 

 

6. Eram foarte lacomă pe mâncare. Era mult prea bună mâncarea aceea ca să o las acolo. 

Mâncam mai mult decât îmi era necesar, ştiu că mă ridicam de la masă cu burta foarte plină, 

abia mă mai mişcam.  

 

7. În copilărie am fost învăţată să nu las nimic în farfurie, să mănânc tot, aşadar nu m-am abătut 

de la acest îndemn primit de la părinţii mei, şi din instinct mâncam tot ce mi se dădea, că nu ii 

frumos să laşi în farfurie. Aşadar, chiar dacă era prea mult pentru mine, eu eram cuminte şi 

păpam tot. 

 

8. Eram foarte deshidratată, nu prea consumam apă sau măcar ceva lichide, iar corpul meu, în 

loc să recepţioneze că „îi este foame” înţelegea că are nevoie de şi mai multă hrană, motiv 

pentru care eu aveam grijă să mănânc tot mai mult. 

 

 

 Din altă ordine de idei, eu am constatat cu uimire, că atâta timp cât aveam o greutate peste 

nivelul normal, adică eram supraponderală, mereu eram anemică, aveam carenţe de calciu, 

magneziu şi alte minerale şi vitamine esenţiale, situaţie care aparent este total absurdă, deoarece nu 

doar că aveam „tot ce imi trebuie, ci aveam chiar şi în plus”, însă nu aveam ceea ce era vital şi absolut 

necesar. 

 

 

4.  CUM  AM  REUŞIT  SĂ  SLĂBESC? 

 
 

1. Am conştientizat ataşamentul emoţional pe care îl aveam faţă de părinţii mei şi am început 

să mă detaşez conştient, fără să mai refulez în mâncare. 
 

2. Am redus alimentele grase din hrana mea. În ultima lună a şederii mele în Franţa, am 

renunţat total la carne, la anumite deserturi, la cantitatea imensă de pâine (acum consumam 

doar cu moderaţie, iar la unele mese chiar deloc, şi să nu crezi că acum experimentam starea de 

înfometare, din contră, mă săturam la fel de bine şi mă simţeam mult mai energică şi vioaie 

decât până atunci). 

 

3. Am început să beau tot mai multă apă şi lichide (ceaiuri), ca să mă 

hidratez la loc şi să îmi menţin nivelul de hidratare.   

 

4. Am inclus în alimentaţia mea alimente bogate în antioxidanţi (ceai 

verde) şi cu rol de dezintoxicare (oţet de mere).  

 

5. Înainte cu o jumătate de oră înainte de fiecare masă beam un pahar 

mare de apă în care diluam o linguriţă de oţet de mere. Oţetul de mere 
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ajută la curăţarea corpului de toxine, ceea ce duce la slăbit.  

 

6. Am început să fiu conştientă de mine, să îmi dau seama când mănânc din cauza stresului şi să 

nu mai ronţăi fursecuri şi biscuişi cu ciocolată doar ca să mă simt mai bine emoţional. 

7. La cantină, îmi alegeam hrana cât mai bogată în salate, crudităţi şi fructe, ca să îmi acopăr 

necesarul de vitamine şi minerale necesare corpului.  

 

8. Seara (cel puţin) ieşeam la câte o plimbare prin campus, şi asfel mai făceam şi eu puţină 

mişcare. M-am apucat să fac mişcare, m-am implicat în diverse activităţi sportive organizate 

în campus. 

 

9. Am consumat cât mai multe legume în defavoarea preparatelor mai grase şi bogate în calorii. 

 

10. Am renunţat uşor uşor la cina mult pre copioasă şi bogată în grăsimi şi alegeam varianta 

mai light: garnitura de legume, salatele şi fructele (care nu implică o digestie greoaie şi nu 

conţineau prea multe calorii şi grăsimi). 

 

 

 

 

 

5.  CE  ESTE  SURPLUSUL  DE  GREUTATE? 

 

     
 

 Surplusul de greutate constă în numărul kilogramelor pe care le ai în plus peste greutatea 

normală aferentă corpului tău. 

 

La ora actuală, la nivel mondial există un procent destul de mare de oameni supraponderali şi obezi. 

 

 Statisticile Federatiei Internationale a Crucii Rosii (IFRC) arată că în prezent sunt mai mulţi 

oameni obezi decât oameni care suferă de malnutriţie. Concret, sunt 1,5 miliarde de persoane care 

sufera de obezitate si 925 milioane de persoane care sufera de foame.  

 

 

 „Dacă 15% din omenire suferă de 

foame, în timp ce 20% sunt supraponderali, 

atunci, cu siguranţă ceva a mers prost 

undeva”. 

(secretarul general al IFRC,  

Bekele Geleta, citată de forbes.com) 

 

 

 

http://www.forbes.com/sites/timworstall/2011/09/22/there-are-now-more-obese-people-than-hungry-people/
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6.  CUM  ŞTII  DACĂ  SUFERI  DE  SURPLUS  DE  GREUTATE? 

 

  

 

 În prezent, cea mai utilizată metodă de evaluare ale excesului de greutate raportat la riscul de 

îmbolnăvire este indicele de masă corporală (IMC).  

 Acest indice este recunoscut şi de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.  

 

Atenţie însă:  

Asigură-te că nu eşti copil (nu ai sub 18 ani), femeie însărcinată şi nu  alăptezi, nu eşti 

foarte în vârstă şi nu faci sport de performanţă (muşchii cântăresc mai mult decât 

depozitele de grăsime), deoarece în aceste condiţii, valoarea indicelui va fi oarecum 

eronată (parametrii pe baza cărora se calculează, sunt instabili în timp, din cauze pur 

fiziologice). 

  

 

 Hai să îţi calculezi indicele masei tale corporale acum!  
 

 

Asigură-te că ai la îndemână un pix şi o foaie de hârtie şi/sau eventual un calculator. 

 

 

Ai nevoie să ştii:  

1. valoarea exactă a greutăţii tale în kilograme; 

2. valoarea înălţimii tale în metri. (vei avea nevoie să afli pătratul înălţimii tale) 

 

 

Procedează astfel: 

 împarte numărul kilogramelor tale (de acum) la valoarea înălţimii tale ridicată la pătrat. 

 

 

Ca să înţelegi mai bine, îţi dau exemplul meu (actualizat la valorile pe care le am în prezent): 

1. Greutatea = 59 de kilograme 

2. Înălţimea = 1.62 m 

 

 

Relaţie de calcul:  

 

   59 : 1,62 X 1,62 = 59 : 2,6 = 22,69 

 

Aşadar, indicele masei mele corporale este 22,69. Indicele masei tale corporale cât este? 
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Cum interpretezi acest indice? 

 
 

Am structurat informaţia în acest tabel, pentru a-ţi fi mai uşor să o utilizezi. 

IMC Risc pentru 

sănătate 

Clasificare după 

IMC 

Sub 18,5 Ridicat (eşti mult prea slabă) Subponderal 

18,5-24,9  Minim/scăzut Greutate normală 

25-29,9  Scăzut/moderat Supraponderal 

30-34,9 Moderat/ridicat (schimbă-ţi 

dieta acum!) 

Obezitate (gradul I) 

35-39,99 Ridicat (Greutatea iţi afectează 

în mod radical sănătatea. Scapă 

de surplusul de greutate!) 

Obezitate (gradul II) 

Peste 40 Foarte ridicat Obezitate morbidă 

 

 

 Limitele indicelui de masă corporală 

 

 Totuşi, acest indice nu ţine cont de proporţia masei musculare şi nici de cea a masei osoase din 

corp. Prin urmare, IMC nu este adaptat pentru anumite categorii de oameni, cum sunt sportivii, de 

exemplu, a căror masă musculară îi facea adesea să se afle într-un surplus de greutate, în timp ce starea 

lor fizică şi de sănătate este mult mai bună decât a unui individ normal supraponderal. 
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7.  CAUZELE  CARE  STAU  LA  BAZA  SURPLUSULUI  DE  GREUTATE 

 

 

 Matematic vorbind, surpusul de greutate este rezultatul dintre caloriile ingerate şi cele 

arse de către organismul nostru. Depăşindu-ţi nivelul propriu de saţitate şi mâncând chiar dacă nu îţi 

mai este foame (ci doar poftă sau uneori poate nici măcar poftă), adunând şi o eventuală viaţă 

sedentară, se crează o balanţă calorică pozitivă, care te face să iei în greutate treptat, astfel încât, uneori 

nici nu îţi dai seama cum şi când te-ai îngrăşat, ci constaţi cu stupoare că nu mai ai greutatea ideală şi 

normală pe care ţi-o imaginai mereu. 

 

 Unele cercetări au dovedit ştiinţific că inclusiv lipsa de calciu este un factor important al 

excesului de greutate. Cercetătorii au emis ipoteza potrivit căreia, creierul nostru, în momentul în care 

înregistrează o carenţă de calciu (şi nu numai) are tendinţa de a compensa acest lucru prin creşterea 

dorinţei de hrană, ceea ce duce la ingestia din ce în ce mai mare de alimente.  

  

 Datele arată că, după adăugarea de calciu într-un regim alimentar adresat persoanelor 

supraponderale şi obeze al căror nivel de calciu în organism era sub nivelul minim (fapt testat prin 

analize de laborator), pierderea în greutate a început să se observe semnificativ.  

 Ei bine, cei care au deja un aport suficient de calciu în corp şi încearcă să suplimenteze acest 

aport, nu vor beneficia de o scădere (indirectă) a masei corporale (a greutăţii corpului). În acest caz, 

viceversa nu funcţionează! 

  

 Cu toate acestea, cauzele surplusului de greutate sunt multiple şi implică mai mulţi factori. 

Factorii bio-psiho-sociali şi de mediu sunt adesea implicaţi, motiv pentru care pierderea în greutate şi 

menţinerea la o greutate normală sunt două provocări, uneori greu de depăşit, dar care odată 

înţelese, vor fi eliminate definitiv din viaţa, farfuria şi silueta/greutatea ta! Fii sigură de asta, 

fiindcă eu sunt deja! 

 

Factori biologici  
 

 Dintre factorii biologici care contribuie la creşterea în greutate şi asupra cărora tu nu ai control 

este în primul rând înaintarea în vârstă care contribuie la reducerea rezervelor energetice, prin 

scăderea inevitabilă a masei musculare.  

 Pe de altă parte, ar mai fi şi anumite boli rare care favorizează un surplus de greutate, sau aşa 

numitele gene ereditare moştenite de la un părinte obez, iar (temporar) anumite medicamente 

(antidepresive, antipsihotice) te pot determina să mănânci mai mult, fără ca tu să îţi doreşti acest lucru 

în mod voit. 
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Factorii sociali  
 

Factorii sociali principali care creează anumite conjuncturi prielnice pentru luatul în greutate sunt:  

 automatizarea procesului de muncă, la birou, în fabrică sau chiar şi acasă conduce la 

reducerea consumului de energe şi mişcare din partea corpului nostru. (nu mai speli 

hainele cu mâna, ci le pui direct în maşina de spălat, dotată uneori şi cu uscător şi le scoţi 

curate; nu mai scuturi şi speli covoarele, deoarece noul tău aspirator, nu doar că absoarbe praful 

şi mizeria, dar ţi le şi spală singur; nu mai speli nici măcar vasele, fiindcă ai maşină de spălat 

vase, nu mai frămânţi nici măcar pâinea, fiindcă maşina de pâine din bucătărie face de acum ea 

munca în locul tău, etc – exemplele pot continua). 

 

 Prin oraş, nu prea mai ai motive să mergi pe jos, fiindcă sunt atâtea trolee, autobuse şi taxiuri 

(fără să ne mai gândim şi la maşina personală), încât ce rost mai are să fugi pe jos pâna la 

servici?) 

 

 Peste tot, în marile zone aglomerate, există o disponibilitate fantastică de fast-food-uri, 

încât nu-i nici un stres că nu mai ai timp sau bani să mănânci la restaurant o mâncare gătită, că 

găseşti urgent alternativa simplă, rapidă şi mai ieftină a unui kebab, hot-dog sau sandwici, dar 

marele defect este că acesta devine deja un obicei! 

 

Factori psihologici  
 

 Printre aceşti factori, se regăsesc adesea stările de stres, 

de anxietate, de plictiseală, de tristeţe, de melancolie, de 

furie, care pot să ne determine să mâncăm doar pentru a ne 

calma sau a uita temporar de aceste emoţii. 

 De asemenea, anumite obiceiuri nesănătoase din 

copilărie, cum ar fi: diverse recompense în alimente, încurajarea 

de a mânca totul din farfurie - altfel nu aveai dreptul la desert, 

sunt factori importanţi care pot contribui la excesul de greutate. 

  

 Pe de altă parte, o imagine corporală negativă 

determină adoptarea unor regimuri/diete drastice în mod repetitiv, având o consecinţă drastică 

(previzibilă) asupra corpului, şi anume aceea de a adăuga în greutate mai mult decât s-a dat jos în 

timpul respectivelor diete. 

 Multe dintre cercetările care s-au făcut în ultimii ani, au scos la iveală o legătură importantă 

între lipsa de somn şi surplusul de greutate, explicaţia fiind că acest dezechilibru/oboseală determină 

creşterea senzaţiei de foame. 

 

 În ultimul timp, cel mai important factor psiho-social care contribuie la creşterea numărului de 

populaţie obeză, este industria alimentară care oferă nenumărate feluri de mâncare mult prea 

preparate şi procesate, bogate în grăsimi, zaharuri, făină albă, etc. Aparent este o diversitate enormă de 

feluri de mâncare, dar de fapt ingredientele de bază (care crează această falsă diversitate) sunt doar 
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câteva. Numeroase sunt şi anunţurile publicitare, care ne fac să ne gandim mai mereu la hrană şi ne 

incită să slăbim, privându-ne şi abţinându-ne de la anumite alimente (ca să mâncăm mai mult pe urmă, 

şi să ne îngrăşăm tot mau tare). Scopul în sine nu este să slăbim, ci să consumăm tot mai mult, iar după 

o perioadă de absinenţă, ce crezi că urmează? Să mănânci şi mai mult, ca să poţi recupera pentru când 

te-ai abţinut!  

  

 Şi dintre toţi aceşti factori, fii foarte atentă la deshidratarea corpului!!! fiindcă te determină 

să mănânci în loc să bei, motiv pentru care te vei îngrăşa într-un ritm destul de accelerat, fără ca tu să 

fii perfect conştientă de acest lucru! 

 

 

 

 

8.  ATITUDINI  ŞI  COMPORTAMENTE  NEFASTE  FAŢĂ  DE  HRANĂ 

 

 

 

 Există o serie de atitudini şi comportamente negative faţă de hrană, care ne face să mâncăm într-

o zi mai mult decât în alta. Aceste atitudini şi comportamente rezultă din anumite gânduri iraţionale şi 

nerealiste care ne sabotează mereu.  

  

 Fii conştientă de gândurile pe care le ai înainte să mănânci!  
Analizează-te, iar când îţi identifici câte un gând nesănătos, pune-ţi întrebarea dacă într-adevăr ţi-e 

foame sau ajungi ca să mănânci din cauza gândurilor care te bântuie!?!? 
 

 Exemple de astfel de gânduri:  
 

 „Această situaţie mă stresează prea tare, aşa că trebuie să ronţăi ceva (ca să mă calmez)!” 

 

 „E prea scumpă/bună această mâncare ca să o las în farfurie.”  

 

 „Nu este drept ca unii oameni să poată mânca tot ce îşi doresc, fără 

să se îngraşe, iar eu să fiu mereu la dietă, ca să mă menţin. M-am 

săturat să mă tot abţin de la atâtea bunătăţi! De-acum am să-mi 

satisfac toate poftele!” 

 

 „Astăzi am să profit şi am să mănânc tot ceea ce vreau, fiindcă de 

mâine sunt la dietă!” 

 

 „Nu pot să cred că m-am îngrăşat! Iar am eşuat! Gata, nu mai fac 

nici un efort!” 
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 Pe scurt, pentru a menţine sau a pierde din greutate, creşterea nivelului şi a intensităţii 

activităţii fizice alături de o hrană mai săracă în calorii nu sunt suficiente.  

 

 

 Trebuie luaţi în considerare toţi factorii care contribuie la surplusul de greutate, 

identificate cauzele cele mai importante şi făcut apoi un plan de acţiune personalizat şi realist. 

 Astfel vei reuşi cu adevărat să scapi de surplusul de greutate o dată pentru totdeauna!  

 

 

 Dacă tu continui să ţii doar diete, fără să ţii cont şi de factorii (mai ales psihologici) care 

te-au determinat să te îngraşi, nu vei reuşi să obţii rezultate remarcabile pe termen lung.  
  

 

Fii atentă ce îţi doreşti şi ia atitudinea necesară! 

 

 

 

 

 Adoptă atitudini alimentare sănătoase!  
 

 Atunci când te hotărăşti să slăbeşti, găseşte-ţi mai întâi acele 

atitudini sănătoase care te susţin în acest sens!  

 

Fii atentă, că slăbitul nu înseamnă pierderea plăcerii de a 

mânca ceva bun şi gustos, delicios, dar nici înfometare nu 

presupune!  

 

Decât să slăbeşti rapid şi într-un mod nefericit, mai bine să 

slăbeşti încet şi fără suferinţă şi neplăceri.  

  

 

 

 

 Alege să te hrăneşi şi să mănânci doar atunci când într-adevăr ţi-e foame!  
 

 Gândeşte-te la bebeluşi, ei mănâncă doar atunci când simt nevoia fiziologică de hrană. Ei nu 

mănâncă (dacă nu le este foame) doar pentru că este ora mesei, sau se plicisesc, sau este un film la TV, 

sau pentru că este ziua unui prieten, sau alte asemenea motive banale şi uneori absurde. 
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9.  OBŢINE  ACELAŞI  REZULTATE  CA  ŞI  MINE! 
 

 

 

Iată ce trebuie să faci în continuare, pentru a obţine aceleaşi rezultate ca şi mine: 
 

1. Dimineaţa când te trezeşti, imediat după ce te dai jos din pat, mergi şi bei un pahar mare cu 

apă plată, cea mai indicată fiind cea dintr-un izvor potabil (dacă adaugi şi puţină lămâie este 

minunat)! 

 

2. Fii atentă şi consumă zilnic cel puţin un zmuti din fructe şi multe frunze verzi, (frunzele de 

lobodă sunt o sursă imensă de calciu) bogate în clorofilă, vitamine şi minerale. Ideal ar fi să 

consumi dimineaţa pe stomacul gol, dar dacă acest lucru nu este posibil, este necesar să îl bei 

la prânz, iar dacă nici atunci nu reuşeşti, este OBLIGATORIU să îl bei LA CINĂ! 

▪ zmuti-ul = este o combinaţie de fructe şi frunze verzi proaspete, care mixate împreună 

cu puţină apă, într-un blender rezultă o băutură plină de vitamine şi minerale, 

energizantă şi hrănitoare, care te îmbie cu aromele minunate ale delicioaselor fructe 

conţinute. Este combinaţia ideală care trebuie să te însoţească în fiecare zi, dacă 

vrei să ai o zi plină de energie şi vitalitate! 

 

3. Redu consumul de carne, lactate şi ouă, măcar cu un sfert din cât ai consumat până acum! 

 

4. Diminuează din ce în ce mai mult consumul de sucuri din comerţ.  
 

5. Consumă cât mai multe legume, fructe, seminţe, nuci în stare cât mai proaspătă şi cât mai 

crudă (dacă se poate). 

 

6. Înainte de fiecare masă, cu cel puţin o jumătate de oră bea un pahar mare de apă. (în care 

poţi adăuga puţină zeamă de lămâie, sau o linguriţă de oţet de mere). Ajută la digestie, la 

detoxifiere şi astfel vei mânca atât cât îţi este necesar. Vei simţi mai repede nivelul de saţietate. 

 

7. Analizează-te şi studiază-te şi observă ce fel de ataşamente ţi-ai făcut şi identifică 

persoanele de care depinzi emoţional şi începe să conştientizezi acest lucru, continuând în 

acelaşi timp cu implementarea detaşării faţă de ele, de cei de care te simţi legată! 

 

  

 Nu zic, că tot acest proces, prin care vei reuşi, în sfârşit, să slăbeşti sănătos, frumos şi 

armonios este uşor de implementat şi de realizat, dar nu este nici pe departe imposibil, fiindcă eu am 

reuşit, aşadar, drumul este deja bătătorit!  

 

Dacă eu am reuşit, cu siguranţă vei reuşi şi TU! 
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10.  FĂ  PRIMUL  PAS  ACUM! 

 
 

 

 Cel mai mic pas, dar care te ajută cel mai mult să slăbeşti frumos şi sănătosşi în plus îţi aduce 

cel mai mare rezultat cu adevărat important este:  PRIMUL PAS, urmat imediat de al doilea! 

  

 

 

 Începe-ţi ziua cu un pahar mare de apă, de 

cea mai bună calitate!   

  

  

 Nu mai aştepta nici o zi, nici un minunt, chiar dacă 

acum, când citeşti aceste rânduri, din această carte nu este 

dimineaţă, nu-i nimic, du-te chiar acum şi bea măcar un 

pahar mare de apă!  
 

 

 

 

 
 

Iar apoi fă-ţi liniştită un zmuti, iar dacă acest lucru nu îţi este cu 

putinţă, mănâncă un fruct, o salată, o roşie, un castravete, sau orice legumă 

crudă şi ia-ţi măcar o parte din aportul zilnic necesar de vitamine şi 

minerale! 
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11.  INTERACŢIONEAZĂ  CU  MINE! 

 
 

 

 

 Îţi mulţumesc pentru atenţia pe care mi-ai acordat-o citind povestea mea. Sper ca sfaturile mele 

să îţi fie şi ţie de folos şi să te ajute şi pe tine să slăbeşti frumos şi sănătos, aşa cum m-au ajutat şi pe 

mine.  

 

 Eu mă bucur mult că am avut ocazia să am această experienţă, să o depăşesc cu brio, iar acum 

să reuşesc să îţi ofer şi ţie o parte din  

 

 Te rog frumos, interacţionează cu mine şi spune-mi parerea/povestea ta, spune-mi dacă ai 

prieteni care se confruntă cu această provocare, aceea  de a fi grăsuţi.   

 

 

 

 Împărtăşeşte cu mine ce trucuri foloseşti pentru a slăbi, iar împreună să putem face un ”ghid” 

al slăbitului sănătos, armonios şi de lungă durată. 

 

 

 Dacă tu consideri că acest material îţi este de folos, şi crezi că le-ar ajuta şi pe 

prietenele/prietenii tăi, anunţă-i acum să se înscrie pe www.multicrudi.ro distribuind prin SHARE pe 

Facebook, iar dacă ţi-a şi plăcut modul în care am scris şi organizat informaţiile din acest cadou creat 

special pentru tine, dă-mi de ştire, printr-un LIKE pe pagina de Facebook: 

https://www.facebook.com/Multicrudi 
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