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Relaţ ia cu corpul 

 

1. O temă ce sperăm că o vei păstra în viaţa ta pentru totdeauna, este să îţi schimbi relaţia cu corpul şi să 

îl transformi în prietenul tău cel mai bun.  

Biciul nu va aduce niciodată schimbările pe care le doreşti.  

Poate te întrebai când o să apară exerciţiul oglinzii – poate cel mai temut exerciţiu. De ce? Pentru că te 

poate trece prin stări foarte puternice.  

Aşadar, te invităm să mergi în faţa oglinzii, să te priveşti în ochi şi să repeţi până nu mai poţi:  

Mă iubesc, Mă iubesc, Mă iubesc…  

Poate ţi se pare fals, incorect, egoist, poate îţi vine să te judeci, să te critici că te-ai îngrăşat, că ai riduri, 

că ai vergeturi, sunt normale aceste reacţii pentru că aşa ai fost educat să te porţi. Nu se va schimba peste 

noapte ce ţi-a fost predat şi ai aplicat în ani. Observă fiecare gând şi lasă-l să plece precum un nor pe cer, 

tu contună să spui…  

Mă iubesc, Mă iubesc, Mă iubesc…  

 

De fiecare dată când te zăreşti într-un geam sau o oglindă, spune în sinea ta “Mă iubesc”. De fiecare dată 

când simţi să te critici, mergi în oglindă şi spune obsesiv “Mă iubesc”. Doar tu poţi prin practică să schimbi 

obiceiurile nocive.  

Repetă acest exerciţiu până vorbele devin sentiment, până când simţi din tot sufletul că te iubeşti şi eşti 

precum o cană ce revarsă doar iubire în jur.  

2. Renunţă la mâncatul din vinovăţie. Există cercetări care spun că atunci când te simţi vinovat, te îngraşi 

mai mult. Schimbă relaţia cu mâncarea şi în loc să te judeci sau critici pentru anumite pofte, mergi dincolo 

de acestea şi întreabă-te:  

Am nevoie de această mâncare, în acest moment cu adevărat?  

Este nutritiv şi hrănitor pentru mine?  

Este un gest de ură sau de iubire faţă de mine?  

Cumva vreau să umplu un gol?  

Mă binecuvântez sau mă pedepsesc prin această mâncare?  

Pot aştepta până mâine dimineaţa şi să stabilesc atunci dacă mai vreau să mânânc această mâncare 

sau nu?  

Multe alte strategii şi explicaţii sunt dezvoltate în cursul Andreei “Relaţia cu corpul, de la ură la armonie” 

de pe shop.suntuncopac.com pe care te invităm să îl achiziţionezi.  



 

 


