
 

 איילת קלטר ©

 איילת קלטר /  השוואה בין דפוסי אכילה

 אכילה המונעת מחסכים אינטואיטיבית -פיזית אכילה 

 אכילה שהיא תוצאה של השימוש בשפת הדיאטה

 כפייתית-אכילה רגשית

לאותות  תגובהאינטואיטיבית היא לרוב אכילה  הגדרות
 שובע.ופנימיים של רעב 

הגבלה או צמצום של המזון נובע מ הדחף לאכול
רעב אמיתי מחסך ומ, מיניהןדיאטות להמותר עקב 

 . מוסכמות חברתיותמקודים ואו מ

  האכילה מונעת מחסכים פיזיים או פסיכולוגיים.

קשה ש רגשותממחשבות ונובע מהדחף לאכול 
לידי  םאו להביא ם, לשאתם, לבטאם, לקבלםלזהות
 .ןפתרו

 .לאותות פנימיים של רעב ושובעבתגובה אכילה  מאפיינים

 .חופשהנאה ו, בריאות המאפשרתאכילה 

  שילוב הידע התזונתי בתהליך בחירת המזון.

 חופש מעיסוק אובססיבי
 , בגוף ובהתנהגויות אכילה.במזון

מושפעת ו שפת הדיאטהידי -על תמנוהלאכילה ה
 .של המשקל יו-אפקט היוומשונות  דיאטותמ

 :י תוויות שיפוטיות ודיכוטומיותאכילה המנוהלת לפ
  .משמין-אברי לא-רעאו  דל קלוריות-בריא-טוב

אוכל, ולכן חווים ל גישה חופשית ומשוחררתאין 
 .שליטה על האכילהומאבדים  התקפי זלילה

  נחשקים.מאכלים ת אשמה בעת שאוכלים ותחוש

הטבעיות ת ותחושחוסר אמונה ביכולת לזהות את ה
 ולציית להן. רעב ושובעשל 

  ו.תמידי לשנות רצוןהגוף וכעס על 

חסרת  ,כאוטית מדיאטה לאכילהתנועה תמידית 
  .מעצורים ושליטה

לעתים נלווים מאפייני דיכאון או חרדה, הגורמים 
  לאכילה רגשית או שמהווים תוצאה שלה.

שלכאורה יגיע באמצעות ומהות קיום  מרדף אחר
 הדיאטה או הרזון.

 אכילה לצורך הסחת דעת והימנעות מביטוי רגשות.

  הוא ידיד המספק רוגע ונחמה זמניים.האוכל 

קסים סביבה משמשים כלי להתמודדות האכילה והט
 עם בעיות רגשיות ועם קונפליקטים פנימיים.

  .ושובע רעבשל ת ותחושקושי לזהות 

באכילה הרגשית ולעתים גם בהשמנה, החמרה 
חברתית מתמשכת  הלגיטימצי-כתוצאה מדה

וכתוצאה מכישלונות חוזרים ונשנים לרדת במשקל 
 ולשמור עליו.

דרכים 
לעידוד או 

 לריפוי

כדי לקבוע  שובערעב ו יים שלזפיהאותות הקשבה ל
 הנדרשת.כמות האוכל  את

  ר.איסומ ואפחד מ תשוקה ולאמהנאה ואכילה מ

  גופנית קבועה.פעילות הקפדה על 

תגובה טבעית  יתר והתקפי זלילה הם אכילת
 ה.להגבלה, לאיסור ובעיקר לשלילת חופש האכיל

 האיסוריםאת להסיר את ההגבלות ולפיכך יש 
  ן.הקשורים למזו

ר ותיוניתן לרפא אכילה המונעת מחסכים באמצעות 
האכילה  שפתשל מוד ליו שפת הדיאטה לע

, כלומר: בשינוי דפוסי חשיבה טיביתיהאינטוא

לבין טיפול )פסיכותרפיה( בין טיפול רגשי  שילוב
  .פרידה משפת הדיאטה הכולל

כדי ללמוד  אכילה מצבים רגשיים המעורריםבחינת 
 מהם, ולאו דווקא כדי למנוע אותם.

עם  תנכון לשלב טיפול תרופתי להתמודדו לעתים
 מצבי דיכאון או חרדה.
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 אכילה המונעת מחסכים אינטואיטיבית -פיזית אכילה 

 אכילה שהיא תוצאה של השימוש בשפת הדיאטה

 כפייתית-אכילה רגשית

בהפחתת  התזונה הבריאהשל  התפקידהדגשת 
איכות הדגשת החשיבות של הסיכון הבריאותי, 

 בריא. ארוחות הדגשת החשיבות של הרכבו ,האוכל

ות הגנטיות שלנו, הכרה בנטי – קבלת הגוף עידוד
 וביכולת המוגבלת שלנו לשנותו.

 וביצירת גמישות מחשבתית.
 

 אותומהו מזון בריא אמיתי בלי לקשור  למידה
 .קילוגרמיםלו לקלוריות

  ה.הנאלסיפוק ולאכילה ופעילות גופנית  עידוד

 הרודני. ר על תפקיד המבקר הפנימי ותיו

הכרה בנטיות הגנטיות שלו,  – קבלת הגוף עידוד
  וביכולת המוגבלת לשנותו.

אימוץ דפוסי חשיבה המסייעים ביצירת גמישות 
 מחשבתית.

 . מהםלא לפחד כיצד ו רגשותלזהות למידה כיצד 

 ע.ושוב רעבשל תחושות  זיהוי

לרעב  אכילה חדש המושתת על הקשבה דפוסיצירת 
 . רגשי וחברתימסוגים שונים: פיזי, 

  ה.הנאלסיפוק ולאכילה ופעילות גופנית דוד עי

 הרודני.ר על תפקיד המבקר הפנימי ותיו

הכרה בנטיות הגנטיות שלו,  – קבלת הגוף עידוד
 וביכולת המוגבלת לשנותו. 

 

 


