
17 evidências de que você
precisa parar de sentir
culpa imediatamente



O QUE É CULPA?
De forma simples, culpa é a emoção que
sentimos quando sabemos que fizemos
algo que consideramos ou é considerado
errado.
Quando nos propomos a emagrecer, mas acabamos
comendo algo:
 
      fora da dieta, 
      fora do esperado
      fora do que é considerado saudável, 
 
sentimos essa emoção, a culpa.



"MAS A CULPA ME AJUDA A
EMAGRECER..."
O LADO BOM DA CULPA...
De fato, quando começamos a fazer dieta, a culpa nos ajudava a entender os
limites, a nos controlar. Como se fosse um muro que delimita até onde uma
criança pode brincar no quintal de casa. O muro é importante. 
Então sim, no começo a culpa teve uma função interessante e importante. 
 
Ela provavelmente te ajudou a conhecer seus limites, a emagrecer, a refletir: 
“Se eu comer isso, …
… vou me sentir mal depois;
… vou comer além da minha dieta;
… não vou emagrecer;



COMER DEVERIA SER NATURAL
TERRORISMO NUTRICIONAL NÃO FUNCIONA
As pessoas estão muito confusas em relação à alimentação.
 
Elas tentam fazer dieta. 
Dizem que estão de dieta. 
Querem fazer dieta.
Pensam - MUITO! - em dieta.
Querem mais que tudo emagrecer.
Se preocupam (em pensamento) com a alimentação.
 
Mas, na prática... é uma mistura de 
      boas intenções;
      vontade;
      um histórico de efeito sanfona;
      sensação de fracasso; 
      momentos alternados de restrição/compulsão alimentar;
      vergonha e muita culpa;



PENSE NISSO!

 Pensar em fazer dieta, sentir culpa
e prometer fazer diferente na

refeição seguinte NÃO EMAGRECE.



Nas primeiras dietas, a culpa te ajuda a
identificar os comportamentos que te
ajudam e os que te impedem de atingir
seus objetivos.
 
Com o tempo, a restrição (a dieta) gera
compulsão e isso não depende das suas
intenções, promessas, de saber o que
pode ou não pode comer ou de toda sua
força de vontade.
 
Se você está na fase de não conseguir
mais se controlar, é provável que esteja
presa e não consiga ver saídas diferentes
além de alterar períodos de restrição com
períodos de descontrole seguidos por
culpa e as promessas de fazer diferente.
 
Não há aprendizado, apenas repetição
do comportamento, autossabotagem e
o chicote da culpa.



Quantas vezes você 
já jurou juradinho que era 

a última vez que ia comer algo e 
só ia voltar a comer 

depois que emagrecesse,
mas se pegou comendo 

aquela mesma coisa 
pouquíssimos dias depois? 

Sem ter emagrecido. 
A culpa está justamente aí, nas promessas impossíveis. 



Lembra que eu falei ali no começo que culpa é o que você sente quando faz
algo que você sabe que não devia fazer? 
Que você sabe que é errado? 
Ou que não é exatamente errado, mas que você se propôs a não fazer?
 
É uma espécie de mal-estar, uma insatisfação com nós mesmas. Não é
totalmente errado sentir isso porque somos humanas e erramos. Erramos
sempre e erraremos pra sempre. Indiscutível isso.
 
O que precisamos refletir é COMO LIDAREMOS COM ESSES "ERROS"?
QUANTO DE ENERGIA E TEMPO DEDICAREMOS A ELES?
Isso é inteligência emocional, é necessária, saudável e vamos desenvolver
constantemente a vida toda. Isso sim é inteligente. Isso sim vai te impedir de
comer exageradamente, de engordar, vai te ajudar a ter noção dos seus
limites, das suas necessidades, da sua fome emocional.
 
Mas isso é beeeeeem diferente do chicote da culpa.



O Chicote da Culpa
17 EVIDÊNCIAS DE QUE VOCÊ PRECISA PARAR

DE SENTIR CULPA IMEDIATAMENTE

Culpa é uma emoção muito complexa e foi bem por isso eu criei um curso, o 
(Chega de Culpa) pra falar só sobre ela, mas de um jeito beeeem simplificado, o chicote da
culpa é essa série de pensamentos torturantes, é o medo constante de comer e engordar, é
a ideia de que você é totalmente errada e que precisa ser constantemente vigiada porque a
qualquer momento vai se descontrolar totalmente, explodir de engordar e sente que essa é
a pior coisa que poderia acontecer na sua vida.
 
E você usa o chicote da culpa como se fosse uma coisa boa, como se fosse um aliado seu no
emagrecimento. Mas adivinha... NÃO É!
 
Lá no começo, talvez tenha te ajudado a se controlar com comida, mas se você for bem
honesta com você mesma, vai perceber que provavelmente está passando por uma, algumas
ou todas as circuntâncias abaixo:



PENSE NISSO!

 Pensar em fazer dieta, sentir culpa
e prometer fazer diferente na

refeição seguinte NÃO EMAGRECE.
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17 EVIDÊNCIAS DE QUE VOCÊ PRECISA PARAR DE SENTIR CULPA IMEDIATAMENTE

1.  A culpa te fragmenta. Ela causa uma guerra mental, como se tivessem muitas "pessoas"
na sua cabeça: um anjinho, um diabinho, um indeciso, uma pessoa que fala "foda-se", uma
outra que fala "eu mereço", uma outra que julga, etc...
 
2. A culpa te deixa ansiosa. E a ansiedade te faz comer.
 
3. A culpa dá mais poder pra comida do que para você mesma. Chega uma hora que você
se sente impotente e é como se fosse viciada em comida...
 
4. Culpa não faz você comer menos. Você até SABE que devia comer menos ou melhor,
mas simplesmente não consegue de forma definitiva.
 
5. Culpa te deixa com complexo de inferioridade e aquela sensação de que “todo mundo
consegue, menos eu”. E essa frase fica martelando na sua cabeça, te chicoteando por horas
ou dias e isso, muitas vezes, te faz comer.
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6. Culpa não te motiva. Motiva? De verdade? De forma duradoura e sustentável? Não, né?!
 
7. Culpa faz você se criticar e se cobrar excessivamente. Uma coisa é ser exigente com
você mesma para ter disciplina e assim ter resultados e realizar seus sonhos. Outra bem
diferente é perder a noção entre o que é possível pra você e o que está te machucando.
Observação: se você vem tentando fazer uma coisa há muitos anos e não consegue, é hora
de refletir e mudar de estratégia ao invés de "começar uma nova dieta", por exemplo. Se
dietas, funcionassem você faria uma, teria resultado e pronto. A dieta Atkins, a Dukan, a da
proteína, a da sopa ou a chia, o chá verde, o goji berry, cortar o gluten, tirar a lactose ou
qualquer uma dessas coisas já teria no salvado... E também não precisaria ficar fazendo cada
hora uma e não apareceriam novos remédios, novas dietas a cada semana nas capas de
revistas desde a década de 80, concorda?!
 
8. Culpa não traz nem um pouco de felicidade, satisfação, alegria ou (repito)
motivação. Autoexplicativa essa frase, né.
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9. Não faz você comer menos na refeição seguinte. Logo depois de comer em excesso, é
esperado que você faça promessas de que vai se controlar na próxima, mas... pensa bem aí
um minutinho no que aconteceu nas últimas cinco, dez, cinquenta vezes... quantas vezes você
reamente comeu menos e quantas você caiu na "Síndrome do Já que"?
 
10. Culpa faz você brincar da "Síndrome do Já que". 
"Já que eu já saí da dieta, então vou comer de tudo hoje e amanhã eu recomeço".
"Já que eu vou furar a dieta, vou aproveitar pra me despedir daquela comida que só vou voltar a
comer quando emagrecer"
"Já que comi dois tabletes de chocolate a mais, vou comer a barra toda".
 
11. Faz a gente se sentir péssima, fracassada, triste, deprimida, infeliz. E quando estamos
nos sentindo assim, muitas vezes, comemos.
 
12. Culpa não emagrece. Como eu já disse, no começo pode sim ter te ajudado a encontrar
limites mas, agora, honestamente, está realmente te ajudando a emagrecer?
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13. Culpa faz você se sentir péssima, horrível e que você não “merece” ser amada e ser
feliz. É triste demais que nossa relação com a comida interfira com nossa autovalorização.
 
14. Culpa reforça falsas crenças sobre você. Por exemplo, uma que muita gente tem de que
“você não tem valor por causa do tamanho do seu corpo, mas se você sofrer bastante, passar muita
vontade, ficar com fome, se sacrificar na dieta, você vai se redimir e *merecer* ser linda, magra e
feliz”.
 
15. Culpa faz você se odiar, se desvalorizar e isso acaba impactando sua noção de valor
em outras áreas da sua vida. De tanto pensar “eu não consigo, eu não me controlo, por que eu
sou assim” e outras frases do tipo, você se sente insegura na sua vida profissional, social,
amorosa, em família, etc.
 
16. Culpa não te faz ter clareza das suas próprias limitações. Chega uma hora que você
promete coisas além do possível e até por essas coisas sente culpa. 
E também se machuca por isso.
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17. Sentir culpa pode causar ou reforçar uma tendência à procrastinação e à preguiça.
Não é difícil imaginar que só com o que eu listei acima - e isso ainda não é tudo! - a culpe
gere um desânimo incrível e esse desânimo nos leve a não querer e a adiar fazer as coisas que
precisamos ou que costumávamos fazer. Sem contar, todas as coisas que adiamos com a
clássica "quando eu emagrecer, vou [liste aqui todas as promessas que você deixa pra quando
emagrecer]".
 
E pra concluir, uma evidência bônus: a longo prazo e/ou combinada com outros fatores, culpa
engorda.
Com tantos pontos negativos e, acredite, é possível aprofundar, expandir e encontrar muitas
outras consequências da culpa na nossa vida, talvez você fique pensando - como eu fiquei! -
afinal, por que nos culpamos?!

https://ligiafabreti.com.br/programas/chega-de-culpa/


E AGORA?
NOVAS MANHÃS NÃO ZERAM A VIDA
Até ler este material, você achava que a culpa era sua
aliada, que estava cuidando de você e que o pensamento
"amanhã eu recomeço" (tão comum das pessoas que
seguem dietas, alternam restrições e exageros e, claro,
sentem culpa) era temporário.
 
Mas agora você sabe muitas outras coisas.
 
Você não está mais no mesmo lugar.
Você não é mais a mesma pessoa e não tem mais a
mesma consciência.
 
Você agora ficou frente a frente com os malefícios da culpa
e não pode mais continuar machucando sua vida, sua
autoestima e sua relação com a comida dessa forma.



Não tem como desver, desler e esquecer o que você sabe
agora e você já perdeu tempo demais nesse Jogo do
Chicote da Culpa para continuar no grupo de pessoas
que está o tempo todo tentando fazer dieta e que renova
promessas diariamente, mais especificamente todas as
noites antes de dormir e todas as manhãs.
 
A cultura de dietas passa a ilusão de que cada novo dia
significa começar do zero. Algo assim: se você não foi fiel
à dieta hoje, dê  um "reset" no video game e recomece.
De novo. E de novo. E de novo.
 
Como se isso não fosse uma ferida aberta que não
cicatriza.
Como se isso não estivesse mantendo sua vida no PAUSE.
Como se você não estivesse se enganando a cada nova
promessa de fazer diferente na refeição ou no dia
seguinte.
 
Você não sabe fazer diferente. 
Se soubesse, você faria!



Não é assim
NOVAS MANHÃS NÃO ZERAM A VIDA

Novas manhãs não "zeram" a vida. 
Sua vida está acontecendo desde que você nasceu. 
Ela não está esperando você resolver sua relação com a
culpa por comer.  
 
Todo esse tempo perdido se sabotando, se odiando, se
criticando, se culpando, adiando, "esperando emagrecer"
não volta. E o tempo é o bem mais valioso que você tem -
é clichê, mas é verdade.
 
Não é emagrecendo que a culpa vai embora.
É aprendendo a lidar com a culpa que você vai
emagrecer por consequência, entende?!



SEU PRÓXIMO PASSO
Sua relação com a comida tem que ser natural e saudável.
Existe uma jornada incrível de autoconhecimento e autodescoberta que você
pode percorrer para curar sua relação com a comida e passar a comer de
forma natural e saudável, se preocupando com sua alimentação apenas nos
momentos em que você está comprando, fazendo ou ingerindo alimentos.
Assim, você pode dedicar o restante da sua energia, tempo e dinheiro para sua
VIDA.
 
 Seu primeiro passo é o programa CHEGA DE CULPA

CLIQUE AQUI PARA 
SE INSCREVER AGORA
No link acima você encontra um desconto de 90% 

            por um tempo super, super, super limitado. Aproveita.                
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