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Olá! Eu sou a Cassia
Sou graduada em Nutrição desde 2008 

Minha maior motivação é trabalhar a Nutrição e te ajudar 

conquistar seus resultados através do autoconhecimento.

Acompanhe-me nas redes sociais. 

Facebook.com/nutricionistacassia

@nutricionistacassiawww.nutricionistacassia.com

http://www.facebook.com/nutricionistacassia
http://instagram.com/nutricionistacassia
http://www.nutricionistacassia.com/
http://www.nutricionistacassia.com/


“
Pessoas que gostam de 

comer, sempre são as 

melhores pessoas
Julia Child
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Muitas vezes nós somos nosso pior inimigo quando o assunto é 
alimentação. Algumas pequenas coisas que dizemos a nós mesmos, 
antes ou depois do que comemos, pode estar nos prejudicando mais 

do que podemos perceber. 
Este e-book te ajudará a reconhecer e trabalhar esses pensamentos.

Vamos lá?

INTRODUÇÃO



Essa é uma crença bastante comum. Muitas
pessoas dizem e acreditam que se alimentam
mal simplesmente porque não comem
aqueles ingredientes ou alimentos que estão
na cartilha de alimentação saudável. Porém
isso não é verdade.

Atualmente o julgamento e a moralidade têm
interferido demais na nossa relação com a
comida e não devemos permitir que isso
aconteça. Não existe alimentação perfeita.
Culpa e privação são os maiores gatilhos
emocionais para dar inicio a uma série de
comportamentos disfuncionais na
alimentação, podendo resultar em transtornos
alimentares. Comer deve nutrir o corpo sim,
mas também deve proporcionar prazer.



Essa é mais uma famosa e conhecida frase. Ela
exprime arrependimento no simples ato de

comer.

Esse tipo de pensamento contamina sua
experiência, pois, ao em vez de apreciar a
comida em questão, você já está planejando
uma maneira de “livrar-se” dela no futuro, seja
fazendo exercícios ou mesmo pulando a
próxima refeição.

Comer é um dos maiores prazeres da vida, e só
existe prazer onde não existe culpa! Prazer e
culpa não conseguem coexistir. Um só existe
na ausência do outro.



Essa é outra frase muito famosa e talvez seja a
mais excludente de todas.

Proibir-se de comer determinado alimento traz
uma conotação negativa à comida em questão e
ainda condiciona sua mente a acreditar que
restrições são salutares - o que raramente é

verdade.

O melhor a se fazer é aprender a apreciar aquilo
que gostamos, pois só é possível ter uma relação
saudável com a comida quando não tentamos
controlar nossas vontades. Se você gosta muito de
chocolate, não faz o menor sentido mantê-lo em
sua lista de proibições. Nós sempre vamos criar
uma maneira de “burlar” ou justificar esse

consumo.
Quanto maior o controle, menor o prazer.



A perfeição é uma idealização inalcançável, e
buscá-la a qualquer custo só irá trazer frustrações,
tristeza e perpetuar ciclo da culpa.

A abordagem “8 ou 80” é o que nos leva aos
excessos e ao sentimento de culpa na hora de

comer.

Caso aconteça de comer um pouco além do que
você se planejou, em vez de se torturar por ter
comido demais ou muito rápido em determinado
momento, é melhor pensar sobre como a sua
próxima refeição deve ser mais apreciada.
Não se torture com os deslizes, aprenda com eles.



Essa é uma das frases mais repetidas por quem é do
tipo extremista e tem uma recaída ou comete algum

exagero.
Uma refeição diferente ou algum exagero pontual
não vão arruinar tudo o que você já conseguiu fazer
durante a sua semana ou até o momento presente
do seu acompanhamento.
Agir desta maneira te atrapalha bastante, pois fica
cada vez mais difícil acostumar-se novamente com a
rotina alimentar. Quem foi que disse que segunda-
feira é o dia que inicia uma mudança de habito? Não
faz sentido. Seu corpo não sabe qual dia é hoje. Não
existe dia certo para comer pizza, doce ou qualquer

coisa.
Não tem problema comer um pouco a mais de vez
em quando, o importante é saber voltar à sua rotina
já na próxima refeição.



A questão de tratar a comida como recompensa
ou fuga é delicada.

É importante entender que você merece comer
o que quiser, quando quiser.
A questão principal a se trabalhar é entender o
contexto da situação.
Comer um doce depois de um dia ruim, por
exemplo, é normal. Mas preste atenção se você
não está usando a comida como um modo de
inibir seus sentimentos ruins ou como a única
coisa legal que faz no seu dia. Comer algo
gostoso SEMPRE com a intenção de compensar
um momento difícil acaba gerando uma
conotação negativa para o alimento.



Quando você diz para si mesmo que você não pode
mudar uma situação, você se torna refém dela – o que
no caso, não é verdade. Nós temos escolha sobre o que
comer, quanto comer e quando comer.

Em vez de enfatizar o poder da comida sobre a sua
rotina, lembre-se que quem comanda a sua vida é você,
e a liberdade para tomar decisões é só sua! Assuma o
controle sobre suas escolhas e sua vida.

Quando se deparar com um momento de escolha, tome
sua decisão de maneira calma e racional; dessa maneira,
aos poucos, a evolução irá aparecer.
Nem sempre é necessário escolher o que é “mais
saudável” e fazer essa escolha não te torna alguém ruim
ou “descontrolado”. Lembre-se que a comida também
deve proporcionar prazer, não só nutrir o corpo.



Essa é uma frase que não ajuda em nada durante
o processo de mudança, afinal, quem disse que
apetite e fome se controla?
Se esforçar de forma exaustiva só faz as coisas
ficarem mais difíceis. Dedique-se em focar sua
energia em coisas positivas, não em controlar o
que não é controlável.

Concentre-se na sua capacidade de escolher o que
é melhor para você.

Trabalhar o autoconhecimento e descobrir o que
você gosta de comer, adicionando o
conhecimento sobre alimentação saudável,
garante que você coma o que realmente precisa.
Depois disso é só aproveitar e estar de bem com a
comida.
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“Não existe um comer perfeito e sim um comer possível. 

A busca pela perfeição pode te adoecer.

O comer possível é flexível e pode variar de pessoa para pessoa, 

inclusive de um dia para o outro. 

Nossa vida não é linear, portanto acreditar que nossa alimentação vai 

ser sempre igual todos os dias e algo utópico.

Tenha paciência para descobrir qual é o seu comer e tenha 

consciência que ele vai mudar ao longo da sua vida”.

- Cassia de Marcos

Para refletir...



Comida e culpa não combinam juntas

Resultados através do autoconhecimento


