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3 Erros que Causam 

Muita Ansiedade



Por que  
precisamos falar  

sobre  
ansiedade?



Porque muitas mulheres: 
* não entendem a ansiedade. 
* não sabem lidar; 
* descontam na comida; 
* acham que tem alguma coisa errada com elas  
por serem ansiosas; 
* acham que apenas emagrecer vai resolver  
a ansiedade automaticamente; 
* não estão fazendo nada pra mudar isso. 



"Ansiedade faz parte." 
Lígia Fabreti 



Muitas dessas mulheres vivem  
a Ansiedade Fantasma:  

não sabem de onde vem,  
por que acontece,  

o que fazer para mudar. 



Algumas causas da Ansiedade relacionada ao
Corpo e Alimentação: 
* As promessas para emagrecer que não
conseguimos cumprir; 
* As cobranças - internas e externas - para emagrecer; 
* Vergonha do corpo; 
* Culpa por comer e outros conflitos com comida; 
* Medo de comida = medo de engordar; 
* O dilema mental entre restrição e permissão; 
* Entre outros... 



"Nós não nascemos
ansiosas, nós nos

tornamos ansiosas." 
Lígia Fabreti 



"Se não trabalharmos  
a causa, a ansiedade não

vai diminuir." 
Lígia Fabreti 



3 Erros Básicos que geram
muita Ansiedade: 

 
1.º Não saber o que é e como

lidar com a ansiedade.



 
2.º Negar, fugir, tentar controlar

a ansiedade ou se enganar
dizendo que "quando for

magra automaticamente não
vai mais ser ansiosa".



 
3.º Se conformar em ser

ansiosa, não fazer nada para
mudar e achar que a única
saída é tomar remédios. 

Isso não significa que remédios não são importantes.  
Depende do caso e esse diagnóstico deve ser feito pessoalmente por profissional competente. 



"Ansiedade não é destino. 
Ansiedade é sintoma,  

é processo." 
Lígia Fabreti 



 
Apresentação do  
Programa Online

https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/
https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/


Programa Online  
Ansiedade Faz Parte: como e

por que as mulheres estão
adoecendo coletivamente  
por causa da beleza e do

emagrecimento. 

https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/
https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/


"Busque ajuda de pessoas
que já viveram esse

processo." 
Lígia Fabreti 



Este programa é pra você se você: 
 
Quer emagrecer rápido, logo, pra ontem; 
 
Quer entender porque é tão ansiosa e como sua
ansiedade funciona; 
 
Quer aprender a lidar com a ansiedade sem
descontar na comida; 
 

https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/


 
 
Já tentou muitas dietas e quer saber de uma vez por
todas por que você não consegue emagrecer; 
 
Está disposta a entender que a relação com a comida
tem a ver com as situações de vida - e não apenas
com nutrientes; 
 
Sabe que não é normal estar ansiosa o tempo todo; 

https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/


Conheça os módulos:

https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/
https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/
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Para se inscrever  
no Programa:

CLIQUE AQUI
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https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/
https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/
https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/
https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/
https://ligiafabreti.com.br/programas/ansiedade/


Em caso de dúvida, fale comigo:

@ligiafabreti

WhatsApp > clique aqui

(clique aqui)

oi@ligiafabreti.com.br

Importante: este ebook, Aula Online e/ou o Programa Ansiedade Faz Parte não substituem terapia
ou tratamento com psiquiatra, mas pode ajudar a ter clareza e complementar os tratamentos.
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