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Descobre os segredos da tua digestão
Digestão e emoções

A nossa digestão está diretamente relacionada

com as nossas emoções, e vice-versa.

Imagina uma pessoa que não tem prazer nenhum a comer.

Será que tem prazer a viver?

E uma pessoa que vive para a comida,

que come mais do que precisa, e gosta de comer de tudo.

Será que se sente emocionalmente satisfeito?

Observo vários pacientes que tem muita dificuldade em controlar o instinto de comer e que
maior parte das vezes é naquela altura em que conseguem relaxar, e ai o corpo/mente pede algo
para se manter ocupado. Nada melhor que saciar o paladar… Mas, e se em vez de comeres, fores
fazer algo de diferente, que te dê tanto prazer como comer?
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Descobre os segredos da tua digestão
Digestão e emoções

Consoante a pessoa e o estado emocional, a digestão muda.

Quando estás triste, como é que sentes a digestão?

Quando estás zangado, ficas com azia?

Em situação de stress, tens tendência a comer mais

ou a perder o apetite?

Cada corpo manifesta a sua dor, emocional ou física, de diferentes formas.

É essencial percebes como tu funcionas.

Pode ser em forma de dor no estomago, azia, perca de apetite, inchaço abdominal…

Antes que estes sintomas se manifestem, conhece-te e previne que tal aconteça.
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Se emocionalmente não te sentes bem,
acalma-te, equilibra-te. 

Só quando o corpo estiver pronto para digerir é que 
devemos comer.

SENTES PRAZER A COMER OU SE PUDESSES NÃO COMIAS?
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