
Day 9
מתי עדיף לאכול ארוחה גדולה ? 

 מחקרים מצביעים על כך שארוחת הבוקר משפרת ומזרזת מאוד את חילוף
 החומרים שלנו. פעולת העיכול עצמה כבר מתחילה לשרוף לנו קלוריות. באכילת

 ארוחת בוקר אנחנו בעצם מאותתות לגוף שהכל בסדר וחילוף החומרים עובד
 בהילוך רגיל. במקרה שבו אנחנו לא אוכלות ארוחת בוקר, הגוף מרגיש בסטרס
 ומוריד את קצב חילוף החומרים לכל היום במטרה לאגור ולשמור את המאגרים

 ברקמת השומן שלנו. אם את מתאמנת בבוקר ולא מצליחה להכניס שום דבר לפה
לפני האימון תמשיכי לקרוא ממש עד הסוף

לתת לגוף להתחמם לזייף את זה
 לפעמים אנחנו צריכות 

to fake it till we make it
 אם הגוף שלך רגיל כל כך הרבה 

 שנים לא לאכול ארוחת בוקר, צריך
 לפעמים לעשות את זה באופן קצת

 מלאכותי גם אם את לא מרגישה רעב
 כשאת קמה. את יכולה לנסות

 ולהחליט שבשבוע הקרוב את אוכלת
 משהו קטן כל בוקר, גם אם את לא
 מרגישה רעב. לאט לאט הגוף שלך
יתרגל לזה וישנה את הדפוסים שלו

 אם את לא מצליחה להכניס אוכל
 לפה דבר ראשון כשאת קמה זה

 בסדר! אחת מהטכניקות שיכולות
 לעזור לך היא מיד לאחר שאת קמה

 לשתות כוס מים/ מים חמים עם
 לימון/ כוס תה. לתת לגוף טיפה

 להתחמם ורק אחרי חצי שעה/שעה
 לעשות הפסקה בהתארגנות ולאכול

משהו מסודר



 
לאכול מעט בערב

 הרבה פעמים סדר היום שלנו בדיוק הפוך.
 אנחנו אוכלות מעט מאוד או בכלל לא

 אוכלות בבוקר ודווקא הארוחה הגדולה
 שלנו היא בערב. אם אנחנו אוכלות ארוחה

 גדולה ועמוסה מידי בערב, אנחנו הרבה
   פעמים קמות כבדות עם בטן נפוחה בבוקר
 ואז ברור שלא בא לנו להכניס כלום לפה.

 נסי להחליט שבשבוע הקרוב את אוכלת
 ארוחה קטנה יותר בערב, השינוי הזה

 יכול לגרום לך לקום קלילה יותר עם חשק
לאכול ולהתחיל את הבוקר טוב יותר

 
הפסקה של שעתיים לפני השינה
 כשמערכת העיכול מלאה, פעולת העיכול

 מפריעה לשינה. בנוסף לזה, הגוף לא יכול
 לפרק את האוכל לאנרגיה זמינה מכיוון

 שהוא לא צריך אנרגיה בזמן השינה. מה
 שאומר שכל מה שנאכל סמוך לשינה נאגר

 בגוף כשומן. אם תאכלי דבר אחרון
 שעתיים לפני השינה תתני לגוף מספיק

 זמן לעכל את האוכל, וגם תקומי עם ריקה
 מה שאומר - בטן יותר שטוחה

 
לעשות הרגל חדש ביחד

 יותר קל יותר להקפיד כשעושים את זה
 ביחד. אם את לא מספיקה לאכול בבוקר,

 אפשר גם לקבוע עם חברה או שתיים
 בעבודה שכל אחת מביאה משהו קטן כל
 בוקר ואתן עושות לכן ביחד ארוחת בוקר

בריאה להתחיל את היום כמו שצריך
 
 
 


