
Week 1
אימון 1 - בטן שטוחה

 סיבים נמצאו משמעותית כמונעי סרטן במיוחד סרטן המעי הגס, אבל לפעמים במצבים
 בהם הבטן פעילה מדי, אפשר לעשות מהם קצת הפסקה, כדי לתת לבטן קצת לנוח... לא
 לשכוח לחזור לאט לאט להוסיף סיבים לתפריט ברגע שהבטן כבר לא נפוחה. תוספת של

סיבים גם יכולה לעזור במקרים של עצירות, שגם היא עושה נפיחות מרגיזה בבטן

רשימת מזונות עם כמות סיבים גדולה

 כל סוגי הקטניות: גרגירי חומוס, פול, שעועית יבשה לבנה/חומה, עדשים ואפונה
 

 חיטה מלאה - לחם שחור, לחם חי, לחם מחיטה מלאה או שיפון מלא, קרקרים עשירים 
 בסיבים תזונתיים, אורז מלא, פסטה מחיטה מלאה או מקמח מלא, כוסמת, שיבולת שועל,

 בורגול, גריסים, סובין חיטה, דגני בוקר מועשרים בסיבים תזונתיים (ברנפלקס, פייבר
וואן, אול בראן), דגני בוקר המכילים אגוזים ושקדים, קוואקר, גרנולה

 
אגוזי מלך או פקאן, שקדים, גרעיני חמניות וגרעיני אבטיח, טחינה מלאה, שומשום מלא

 
 ירקות או פירות קשים - תפוחים, אפרסמון, קולורבי, גזר, סלק, וכל פרי או ירק שהוא 

קשה לנגיסה, בצורה טבעית הוא סיבי, ובצורה מבושלת, הוא יהיה יותר קל לעיכול
. וגם משפחת הכרוב -כרוב לבן, סגול, בורוקלי, כרובית



Week 1
אימון 2 - גנטיקה או סביבה

 דיברנו באימון על ההשפעה המטורפת של הסביבה עלינו, ועל זה שיש לנו את היכולת
 להשפיע לטובה על הנסיבות הגנטיות שלנו, ולשנות את מסלול החיים שנקבע לנו מראש.

 מוסיפה פה אם תרצי את שם הספר של ד"ר מייקל גרגר - איך לא למות? שם בעייתי
 וספר נפלא שתוכלי לבדוק בו מה הניטה הגנטית שלך ומה את יכולה לעשות בצורה עוד

יותר מעמיקה כדי לשנות אותה

מודל שינוי אורח חיים
 דיברנו באימון על המודל שבנינו כדי לעזור לנו להצליח לשנות הרגלים שקשה לנו.. זה
 כמובן עניין של גישה, אבל לדעתנו עדיף לעשות צעדים קטנים שנותנים תחושת הצלחה

 ממשהו דרסטי שאחריו תבוא תחושת החמצה... אז את יכולה לבחור לך כל פעם משהו
 אחר, זה גם יכול להיות בתחומים אחרים לגמרי, ולהשתדל לעבוד בצעדים קטנים. כל

 שבוע לשנות משהו קטן, כל חודש, לתת לעצמך זמן להטמיע את השינוי באמת, כי צעדים
קטנים מובילים אותנו לדרך שאנחנו רוצות, העיקר לנוע במסלול שקבענו

 מטרה_______________________________________

 כל הצעדים שאני צריכה לעשות בשביל להגיע לאותה מטרה
____________________________________________

 צעד אחד שאני בוחרת לעשות______________________


