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Pandemia COVID-19 a determinat o serie dePandemia COVID-19 a determinat o serie de

schimbări esențiale, atât din perspectivăschimbări esențiale, atât din perspectivă

socială, cât și economică. Tinerii se confruntausocială, cât și economică. Tinerii se confruntau

cu probleme de bunăstare și până lacu probleme de bunăstare și până la

declanșarea crizei pandemice, dar, odată cudeclanșarea crizei pandemice, dar, odată cu

răspândirea pandemiei, stările de anxietate șirăspândirea pandemiei, stările de anxietate și

tulburare emoționalătulburare emoțională    s-au acutizat. Tinerii sunts-au acutizat. Tinerii sunt

deosebit de vulnerabili la perturbările pe caredeosebit de vulnerabili la perturbările pe care

le-a provocat pandemia și mulți riscă, la ole-a provocat pandemia și mulți riscă, la o

etapă crucială în dezvoltarea lor, să rămână înetapă crucială în dezvoltarea lor, să rămână în

afara educației, oportunităților sociale șiafara educației, oportunităților sociale și

economice, a unui mediu prielnic sănătății șieconomice, a unui mediu prielnic sănătății și

bunăstării. Criza pandemică a declanșat o seriebunăstării. Criza pandemică a declanșat o serie

de modificări, atât la nivel de atitudini,de modificări, atât la nivel de atitudini,

percepții față de sine, cât și la nivelpercepții față de sine, cât și la nivel

comportamental. Restricțiile de izolare,comportamental. Restricțiile de izolare,

distanțarea de mediul social, au determinat odistanțarea de mediul social, au determinat o

acutizare a situației în ce privește practicileacutizare a situației în ce privește practicile

dăunătoare sănătății tinerilor.dăunătoare sănătății tinerilor.  

Sănătatea - o temă actualăSănătatea - o temă actuală

  pentru tineri în contextul actualpentru tineri în contextul actual    



este un proiect structurat pe trei teme majore: sănătatea emoţională, sănătatea alimentaţiei şieste un proiect structurat pe trei teme majore: sănătatea emoţională, sănătatea alimentaţiei şi

sănătatea fizică, urmărind formarea unor atitudini pozitive şi responsabile ale tinerilor faţă desănătatea fizică, urmărind formarea unor atitudini pozitive şi responsabile ale tinerilor faţă de

sănătatea proprie şi a celor din jur, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos, care să contribuiesănătatea proprie şi a celor din jur, prin adoptarea unui stil de viaţă sănătos, care să contribuie

la dezvoltarea armonioasă sub aspect psihico-fizic al acestora, prin cunoaşterea conţinutului dela dezvoltarea armonioasă sub aspect psihico-fizic al acestora, prin cunoaşterea conţinutului de

educaţie pentru sănătate. Proiectul se adresează tinerilor din județul Suceava, ca acțiune deeducaţie pentru sănătate. Proiectul se adresează tinerilor din județul Suceava, ca acțiune de

sensibilizare și conștientizare a problematicii stilului de viață.sensibilizare și conștientizare a problematicii stilului de viață.

Tinerii sunt o categorie socială în dezvoltarea căreia echilibrul psihologic, exercițiul fizic șiTinerii sunt o categorie socială în dezvoltarea căreia echilibrul psihologic, exercițiul fizic și

alimentația corectă joacă un rol hotărâtor. Inactivitatea, regimul alimentar dezechilibrat,alimentația corectă joacă un rol hotărâtor. Inactivitatea, regimul alimentar dezechilibrat,

stresul psihologic, toate acestea au un impact dramatic asupra stării de sănătate astresul psihologic, toate acestea au un impact dramatic asupra stării de sănătate a

organismului. Adoptarea unui stil de viață sănătos încă din perioada de adult tânăr, precum șiorganismului. Adoptarea unui stil de viață sănătos încă din perioada de adult tânăr, precum și

menținerea ulterioară au efecte benefice asupra stării de sănătate pe termen lung. Un stil demenținerea ulterioară au efecte benefice asupra stării de sănătate pe termen lung. Un stil de

viaţă sănătos înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru a evitaviaţă sănătos înseamnă mai mult decât un set de reguli pe care le urmăm pentru a evita

anumite boli. Trăind sănătos, ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât peanumite boli. Trăind sănătos, ne clădim o lume în care ne atingem potenţialul maxim, atât pe

partea fizică, cât şi pe cea emoţională.partea fizică, cât şi pe cea emoţională.  
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Starea sănătății tinerilor este un indice al dezvoltării, care reflectă bunăstarea socio-economicăStarea sănătății tinerilor este un indice al dezvoltării, care reflectă bunăstarea socio-economică

a populației, condițiile de trai, precum și gradul de educație adecvată despre factorii de risc șia populației, condițiile de trai, precum și gradul de educație adecvată despre factorii de risc și

comportamente sănătoase. Implementarea unui proiect ce vizează componentele stilului decomportamente sănătoase. Implementarea unui proiect ce vizează componentele stilului de

viață sănătos este o necesitate, mai ales în județele în curs dezvoltare unde implicarea înviață sănătos este o necesitate, mai ales în județele în curs dezvoltare unde implicarea în

activități specifice de tineret este redusă, nivelul de sedentarism este unul crescut cu efecteactivități specifice de tineret este redusă, nivelul de sedentarism este unul crescut cu efecte

negative asupra stării de sănătate.. "Un stil de viață sănătos" este mai mult decât o sintagmă,negative asupra stării de sănătate.. "Un stil de viață sănătos" este mai mult decât o sintagmă,

un concept, iar în zilele noastre a devenit un obiectiv care promite sănătate, recompensa de aun concept, iar în zilele noastre a devenit un obiectiv care promite sănătate, recompensa de a

te bucura de frumusețe, putere de muncă și educație. Așa am decis să avem un rol activ înte bucura de frumusețe, putere de muncă și educație. Așa am decis să avem un rol activ în

comunitatea în care trăim, să oferim tinerilor alternative de petrecere a timpului liber, să necomunitatea în care trăim, să oferim tinerilor alternative de petrecere a timpului liber, să ne

implicăm în susținerea, promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos.implicăm în susținerea, promovarea și adoptarea unui stil de viață sănătos.

  

  



 

Sănătatea depinde în mare măsură de obiceiurile zilniceSănătatea depinde în mare măsură de obiceiurile zilnice

pe care le avem și de modul în care trăim. Stilul de viațăpe care le avem și de modul în care trăim. Stilul de viață

sănătos este cheia care ne deschide calea cătresănătos este cheia care ne deschide calea către

sănătatea și fericirea de durată. Statutul pe care ei îlsănătatea și fericirea de durată. Statutul pe care ei îl

obțin în societate, cât și succesele din viață depind deobțin în societate, cât și succesele din viață depind de

starea sănătății. În mare măsură această depinde destarea sănătății. În mare măsură această depinde de

atitudinea fiecăruia, de felul cum gândim și acționăm, deatitudinea fiecăruia, de felul cum gândim și acționăm, de

ceea ce facem sau nu facem.ceea ce facem sau nu facem.  

  

  

Prin intermediul acestui proiect putem interveni în îmbunătăţirea sănătății şi dezvoltăriiPrin intermediul acestui proiect putem interveni în îmbunătăţirea sănătății şi dezvoltării

tinerilor, îndeosebi prin corectarea obiceiurilor şi comportamentelor legate de sănătate.tinerilor, îndeosebi prin corectarea obiceiurilor şi comportamentelor legate de sănătate.

Modalitatea prin care proiectul îşi urmăreşte scopul o constituie organizarea de ateliere deModalitatea prin care proiectul îşi urmăreşte scopul o constituie organizarea de ateliere de

lucru și activităţi practice desfășurate online și/sau offline care să asigure educarea șilucru și activităţi practice desfășurate online și/sau offline care să asigure educarea și

formarea unei generaţii tinere de consumatori, capabilă să adopte un stil de viaţă sănătos.formarea unei generaţii tinere de consumatori, capabilă să adopte un stil de viaţă sănătos.

O sănătate bună contribuie la progresul economic, iarO sănătate bună contribuie la progresul economic, iar

populațiile mai sănătoase trăiesc mai mult și sunt maipopulațiile mai sănătoase trăiesc mai mult și sunt mai

productive. Ceea ce trebuie făcut este să-i educăm, motivăm șiproductive. Ceea ce trebuie făcut este să-i educăm, motivăm și

inspirăm pe tinerii să înlocuiască acele deprinderi și obiceiuriinspirăm pe tinerii să înlocuiască acele deprinderi și obiceiuri

ce distrug sănătatea cu un mod de viață care o promovează. Ece distrug sănătatea cu un mod de viață care o promovează. E

mai ușor și mult mai eficient să previi decât să tratezi.mai ușor și mult mai eficient să previi decât să tratezi.  



ALIMENTAȚIAALIMENTAȚIA  

Ceea ce mâncăm ne afectează în mod categoric Ceea ce mâncăm ne afectează în mod categoric sănătatea șisănătatea și

calitatea vieții pe care o trăim. Datoria noastră constă în a necalitatea vieții pe care o trăim. Datoria noastră constă în a ne

alcătui o dietă care să conțină alimente dătătoare de sănătate. Laalcătui o dietă care să conțină alimente dătătoare de sănătate. La

început acest lucru pare greu, însă avantajele depășesc cu multînceput acest lucru pare greu, însă avantajele depășesc cu mult

dezavantajele. La început va trebui să ne schimbăm mentalitateadezavantajele. La început va trebui să ne schimbăm mentalitatea

și obiceiurile alimentare. De ce e nevoie să facem asta? Pentru căși obiceiurile alimentare. De ce e nevoie să facem asta? Pentru că

o alimenție sănătoasă ne furnizează acele căramizi de bazăo alimenție sănătoasă ne furnizează acele căramizi de bază

pentru construirea unui sistem imunitar puternic care ne vapentru construirea unui sistem imunitar puternic care ne va

proteja viața și sănătatea.proteja viața și sănătatea.

Alimentația corectă nu numai că previne boala, darAlimentația corectă nu numai că previne boala, dar

generează în același timp o stare de sănătate, atât degenerează în același timp o stare de sănătate, atât de

bunăstare fizică, cât și mintală.bunăstare fizică, cât și mintală.

Au fost vremuri în istoria omenirii când era foarte greu să-ți procuri hrana. Astăzi avem deAu fost vremuri în istoria omenirii când era foarte greu să-ți procuri hrana. Astăzi avem de

unde alege, avem hrană din abundență, însă nu ne place să alegem acea hrană care ne faceunde alege, avem hrană din abundență, însă nu ne place să alegem acea hrană care ne face

bine, ci suntem ispitiți să o alegem numai pe cea care "ne place" și care este foarte comod debine, ci suntem ispitiți să o alegem numai pe cea care "ne place" și care este foarte comod de

ajuns la ea. Gustul trebuie educat, lucru pe care trebuie să ne deprindem să-l facem.ajuns la ea. Gustul trebuie educat, lucru pe care trebuie să ne deprindem să-l facem.



Alimentele constituie ceea ce punem în farfurie cândAlimentele constituie ceea ce punem în farfurie când

mâncăm. Dincolo de ceea ce se vede și mâncăm. Dincolo de ceea ce se vede și ce este pece este pe

placul papilelor noastre gustative, trebuie săplacul papilelor noastre gustative, trebuie să

înțelegem din ce sunt alcătuite acestea, la ceînțelegem din ce sunt alcătuite acestea, la ce

folosesc organismului și în ce fel putem beneficia celfolosesc organismului și în ce fel putem beneficia cel

mai bine de calitățile lor. De asemenea, trebuie sămai bine de calitățile lor. De asemenea, trebuie să

descoperim care sunt acelea pe care ar trebui să ledescoperim care sunt acelea pe care ar trebui să le

evităm total, care sunt cele din care trebuie săevităm total, care sunt cele din care trebuie să

folosim cu măsură și care sunt cele mai de dorit.folosim cu măsură și care sunt cele mai de dorit.  

Alimentele trebuie consumate integrale, adică înAlimentele trebuie consumate integrale, adică în

stare cât mai naturală, ceea ce înseamnă că nustare cât mai naturală, ceea ce înseamnă că nu

trebuie să se extragă din ele anumite componente șitrebuie să se extragă din ele anumite componente și

să fie adăugate altele din afara lor. În acest scopsă fie adăugate altele din afara lor. În acest scop

trebuie să ținem cont de cât de procesatetrebuie să ținem cont de cât de procesate

(modificate, transformate) sunt alimentele pe care le(modificate, transformate) sunt alimentele pe care le

alegem. În timpul procesării, multe dintrealegem. În timpul procesării, multe dintre

nutrimente, inclusiv o mare parte din fibrele care senutrimente, inclusiv o mare parte din fibrele care se

găsesc în alimentele integrale, sunt adeseagăsesc în alimentele integrale, sunt adesea

înlăturate și nu numai atât, de regulă sunt adăugateînlăturate și nu numai atât, de regulă sunt adăugate

alte ingrediente ce pot determina probleme: sareaalte ingrediente ce pot determina probleme: sarea

rafinată, zahărul, grăsimile, diferite substanțerafinată, zahărul, grăsimile, diferite substanțe

conservate, rezultând alimente mai puțin sănătoase.conservate, rezultând alimente mai puțin sănătoase.  



cât mai puține alimente de origine animală - până spre idealul de o%;cât mai puține alimente de origine animală - până spre idealul de o%;

cât mai multe alimente integrale de origine vegetală;cât mai multe alimente integrale de origine vegetală;

cât mai puține alimente de origine vegetală procesate și rafinate.cât mai puține alimente de origine vegetală procesate și rafinate.

De asemenea, alimentele trebuie pregătite astfel De asemenea, alimentele trebuie pregătite astfel încât proprietățile lor nutritive să fie sporiteîncât proprietățile lor nutritive să fie sporite

și nu diminuate. Astfel fructele și majoritatea legumelor sunt mai benefice pentru sănătate înși nu diminuate. Astfel fructele și majoritatea legumelor sunt mai benefice pentru sănătate în

stare crudă, în schimb cerealele și leguminoasele își sporesc proprietățile nutritive prinstare crudă, în schimb cerealele și leguminoasele își sporesc proprietățile nutritive prin

fierbiere completă, corespunzătoare. fierbiere completă, corespunzătoare. Este recomandabil să se evite cât de mult cu putințăEste recomandabil să se evite cât de mult cu putință

alimetele rafinate, intens procesate industrial și să se consume cât mai multe alimentealimetele rafinate, intens procesate industrial și să se consume cât mai multe alimente

integrale, adică așa cum sunt ele în natură.integrale, adică așa cum sunt ele în natură.

Alimentația va fi cu atât mai sănătoasă cu cât va conține:Alimentația va fi cu atât mai sănătoasă cu cât va conține:

Exemple de alimente integrale:Exemple de alimente integrale:

fructe, legume, nuci, semințe,fructe, legume, nuci, semințe,

leguminoase - în general acestealeguminoase - în general acestea

sunt considerate mai puțin (sausunt considerate mai puțin (sau

deloc) procesate atunci când suntdeloc) procesate atunci când sunt

consumate aproape de starea lorconsumate aproape de starea lor

naturală. Exemple de alimentenaturală. Exemple de alimente

mai mult procesate: chipsurile,mai mult procesate: chipsurile,

făina albă, fulgii de cerealefăina albă, fulgii de cereale

îndulciți, bomboanele, dulciurileîndulciți, bomboanele, dulciurile

din comerț în general, etc.din comerț în general, etc.



Așa cum au demonstrat psihologii, cei mai mulți dintre noi mâncăm în funcție de semnaleleAșa cum au demonstrat psihologii, cei mai mulți dintre noi mâncăm în funcție de semnalele

exterioare, în special de cele vizuale. Cu cât porția este mai mare cu atât mâncăm mai mult, cuexterioare, în special de cele vizuale. Cu cât porția este mai mare cu atât mâncăm mai mult, cu

cât farfuria este mai mare cu atât turnăm mai multă supă, cu cât automatul este mai atrăgătorcât farfuria este mai mare cu atât turnăm mai multă supă, cu cât automatul este mai atrăgător

cu atât cumpărăm mai mult. După câte se pare creierul uman are nevoie de 20 de minutecu atât cumpărăm mai mult. După câte se pare creierul uman are nevoie de 20 de minute

pentru a primi informația că stomacul este plin, iar din nefericire cei mai mulți dintre noipentru a primi informația că stomacul este plin, iar din nefericire cei mai mulți dintre noi

mâncăm în mai puțin de 20 de minute, rezultatul fiind acela că senzația de sațietatemâncăm în mai puțin de 20 de minute, rezultatul fiind acela că senzația de sațietate

influențează în mică măsură sau deloc cantitatea consumată. Asta înseamnă că, mâncând maiinfluențează în mică măsură sau deloc cantitatea consumată. Asta înseamnă că, mâncând mai

încet și fiind atenți la senzația de sațietate, am putea ajunge să mâncăm mai puțin.încet și fiind atenți la senzația de sațietate, am putea ajunge să mâncăm mai puțin.    

Un stil de viață sănătos este singura cale potrivită pentru a elimina pe cât posibil ceea ce nuUn stil de viață sănătos este singura cale potrivită pentru a elimina pe cât posibil ceea ce nu

putem prevedea sau schimba din viața noastră. De aceea sănătatea este în mâinele noastre.putem prevedea sau schimba din viața noastră. De aceea sănătatea este în mâinele noastre.



ECHILIBRUL PSIIHOLOGICECHILIBRUL PSIIHOLOGIC
Trăim într-o societate în care se pune foarte mult accentul pe comparații, ne uităm la Trăim într-o societate în care se pune foarte mult accentul pe comparații, ne uităm la ceilalți șiceilalți și

încercăm să fim foarte competitivi, de fapt așa creștem, foarte competitivi (în familii, în școală,încercăm să fim foarte competitivi, de fapt așa creștem, foarte competitivi (în familii, în școală,

etc.). Ne uităm de obicei la ceilalți care sunt mai buni ca noi pentru că ni se induce ideea că neetc.). Ne uităm de obicei la ceilalți care sunt mai buni ca noi pentru că ni se induce ideea că ne

trebuie mereu altceva, să fim mai buni, mai performanți, mai frumoși, mai echilibrațitrebuie mereu altceva, să fim mai buni, mai performanți, mai frumoși, mai echilibrați

psihologic. Asta pune presiune în plus și nu ne aduce nimic bun. Și atunci pe anumitepsihologic. Asta pune presiune în plus și nu ne aduce nimic bun. Și atunci pe anumite

dimensiuni psihologice nu putem fi egali sau la fel ca ceilalți. Pentru că există ceva ce sedimensiuni psihologice nu putem fi egali sau la fel ca ceilalți. Pentru că există ceva ce se

numește temperament. Iar acel temperament este parțial înnăscut, adică o parte din ceea cenumește temperament. Iar acel temperament este parțial înnăscut, adică o parte din ceea ce

suntem este genetic, de exemplu toleranța la frustrare are o bază genetică, asta înseamnă că osuntem este genetic, de exemplu toleranța la frustrare are o bază genetică, asta înseamnă că o

parte dintre noi suntem mai predispuși să nu avem răbdare, să vrem totul foarte repede, iarparte dintre noi suntem mai predispuși să nu avem răbdare, să vrem totul foarte repede, iar

alții au toleranță mai mare la momentele în care lucrurile nu se întâmplă cum vor ei.alții au toleranță mai mare la momentele în care lucrurile nu se întâmplă cum vor ei.

Bineînțeles că ne putem modela această trăsătură, să o echilibrăm, dar asta depinde foarteBineînțeles că ne putem modela această trăsătură, să o echilibrăm, dar asta depinde foarte

mult de mediul în care trăim și o putem face în anumite limite.mult de mediul în care trăim și o putem face în anumite limite.

Mintea este ca un mușchi, care ar trebui Mintea este ca un mușchi, care ar trebui antrenat și dacă vrem să vorbim despre echilibrulantrenat și dacă vrem să vorbim despre echilibrul

psihologic e important să ne antrenăm mintea să dobândească acest echilibru. Nu există unpsihologic e important să ne antrenăm mintea să dobândească acest echilibru. Nu există un

echilibru absolut, echilibrul psihologic înseamnă inclusiv capacitatea minții noastre de aechilibru absolut, echilibrul psihologic înseamnă inclusiv capacitatea minții noastre de a

accepta lipsa echilibrului, adică persoanele care sunt în echilibru cu ele însele sunt persoaneleaccepta lipsa echilibrului, adică persoanele care sunt în echilibru cu ele însele sunt persoanele

care acceptă impredictibilitatea din viața lor și automat impredictibilitatea aduce lipsă decare acceptă impredictibilitatea din viața lor și automat impredictibilitatea aduce lipsă de

echilibru, dar tocmai în asta constă echilibrul.echilibru, dar tocmai în asta constă echilibrul.



Combinația trăsăturilor noastre este laCombinația trăsăturilor noastre este la

interfața între genetic și ceea ce trăim cainterfața între genetic și ceea ce trăim ca

mediu și evident că ceea ce am trăit înmediu și evident că ceea ce am trăit în

dezvoltarea noastră nu poate să fie schimbatdezvoltarea noastră nu poate să fie schimbat

acum, însă putem acum să modelăm anumiteacum, însă putem acum să modelăm anumite

trăsături, în predispozițiile pe care le avem,trăsături, în predispozițiile pe care le avem,

să le modelăm prin deciziile adulte. Ca să fimsă le modelăm prin deciziile adulte. Ca să fim

echilibrați ar trebui în primul rând să avemechilibrați ar trebui în primul rând să avem

curajul să reflectăm la ceea ce facem, să necurajul să reflectăm la ceea ce facem, să ne

asumăm ce facem, dar să ne asumăm într-oasumăm ce facem, dar să ne asumăm într-o

manieră fară să ne învinovățim.manieră fară să ne învinovățim.  

O altă recomandare ar fi să căutăm oameniO altă recomandare ar fi să căutăm oameni

valoroși ca și experiențe și ca dezvoltare învaloroși ca și experiențe și ca dezvoltare în

viața noastră, să ne întrebăm ce ne aduceviața noastră, să ne întrebăm ce ne aduce

sens, care sunt valorile pe care le avem, cesens, care sunt valorile pe care le avem, ce

rezonează cu noi, să găsim domeniile saurezonează cu noi, să găsim domeniile sau

activitățile în care ne simțim confortabilactivitățile în care ne simțim confortabil

pentru că ne simțim buni și să reflectăm maipentru că ne simțim buni și să reflectăm mai

mult asupra experiențelor noastre.mult asupra experiențelor noastre.

Asta înseamnă să avem compasiune față deAsta înseamnă să avem compasiune față de

noi și față de greșelile noastre. Când simțimnoi și față de greșelile noastre. Când simțim

nevoia să ne blamăm foarte tare, sau ne estenevoia să ne blamăm foarte tare, sau ne este

foarte rușine cu noi pentru chestiile pe carefoarte rușine cu noi pentru chestiile pe care

le-am făcut sau nu le-am făcut, ar trebui săle-am făcut sau nu le-am făcut, ar trebui să

ne gândim: cum ne-am comporta cu cel maine gândim: cum ne-am comporta cu cel mai

bun prieten/prietenă? Cu siguranță am fibun prieten/prietenă? Cu siguranță am fi

mult mai empatici decât reușim să fim cumult mai empatici decât reușim să fim cu

noi.noi.  

Grija pentru sănătatea mintală este la fel de importantă ca Grija pentru sănătatea mintală este la fel de importantă ca și grijași grija

pentru sănătatea fizică!pentru sănătatea fizică!



EXERCIȚIILE FIZICEEXERCIȚIILE FIZICE
Scenariul în care petreci ani deScenariul în care petreci ani de

zile mâncând ce și unde apuci,zile mâncând ce și unde apuci,

fără nici măcar o oră de fitnessfără nici măcar o oră de fitness

pe săptămână, ani în carepe săptămână, ani în care

singurul efort fizic este să tesingurul efort fizic este să te

deplasezi din casă la mașină șideplasezi din casă la mașină și

de la mașină la birou, pui pestede la mașină la birou, pui peste

20 de kg de grăsime, iar apoi20 de kg de grăsime, iar apoi

aștepți să le dai jos în două luni,aștepți să le dai jos în două luni,

nu este un scenariu realist și nicinu este un scenariu realist și nici

responsabil față de tine însuți.responsabil față de tine însuți.  

Dacă te recunoști în această descriere, cu această abordare nu vei face decât să îți supuiDacă te recunoști în această descriere, cu această abordare nu vei face decât să îți supui

corpul unor chinuri care nu îți vor oferi decât pe termen scurt corpul pe care ți-l dorești,corpul unor chinuri care nu îți vor oferi decât pe termen scurt corpul pe care ți-l dorești,

după care vei pune toate kilograamele la loc sau chiar mai multe, vei slăbi din ce în cedupă care vei pune toate kilograamele la loc sau chiar mai multe, vei slăbi din ce în ce

mai greu, deoarece metabolismul tău este încetinit, iar pe termen mediu și lung vamai greu, deoarece metabolismul tău este încetinit, iar pe termen mediu și lung va

crește riscul de a te confrunta cu boli cardiovasculare, boli autoimune, boli degenerativecrește riscul de a te confrunta cu boli cardiovasculare, boli autoimune, boli degenerative

și îmbătrânire prematură.și îmbătrânire prematură.  Persoanele care doresc să dea cât se poate de repede josPersoanele care doresc să dea cât se poate de repede jos

kilogramele în plus, cu orice preț, vor asta doar pentru că nu cunosc consecințele.kilogramele în plus, cu orice preț, vor asta doar pentru că nu cunosc consecințele.



Este important să înțelegem că dincolo de felul în Este important să înțelegem că dincolo de felul în care arătăm, a preluacare arătăm, a prelua

responsabilitatea pentru ceea ce mâncăm, pentru ceea ce trăim, pentru mișcarea peresponsabilitatea pentru ceea ce mâncăm, pentru ceea ce trăim, pentru mișcarea pe

care o facem, este despre noi. Este despre a ne descoperi pe noi înșine. Mișcarea nucare o facem, este despre noi. Este despre a ne descoperi pe noi înșine. Mișcarea nu

ar trebui să fie o pedeapsă pentru gogoașa sau clătita pe care am mâncat-o, ci unar trebui să fie o pedeapsă pentru gogoașa sau clătita pe care am mâncat-o, ci un

laborator în care înveți să lucrezi cu tine.laborator în care înveți să lucrezi cu tine.





Surse inspiraționale:

T. Colin Campbell (cartea "Studiul China")

Valentin Vasile (cartea "Stil de viață, nu dietă")

Elena Pridie (cartea "Alimentația și sănătatea")

 

Te provocăm să faci din viaţa ta o capodoperă!Te provocăm să faci din viaţa ta o capodoperă!

Până atunci, îţi mulţumim pentru angajarea ta pe calea învăţării, creşterii şi dezvoltăriiPână atunci, îţi mulţumim pentru angajarea ta pe calea învăţării, creşterii şi dezvoltării

tale şi pentru că ne-ai permis să-ţi împărtășim câteva informații utile care ne-au ajutat șitale şi pentru că ne-ai permis să-ţi împărtășim câteva informații utile care ne-au ajutat și

pe noi la rândul nostru.pe noi la rândul nostru.  

Cu drag, echipa Cu drag, echipa CreativitiesCreativities!!



contact@creativities.ro www.creativities.ro

 

facebook.com/

AsociatiaCreativities

Iată cum ne puteți contacta:Iată cum ne puteți contacta:

Proiect implementat cu sprijinul 

Consiliului Județean Suceava


