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El procés del canvi: recaigudes  

Com us sentiríeu si els vostres objectius de la dieta de tota la vida fossin: sensació de no estar en 

una dieta, haver realitzat els canvis per bé, ser flexible amb les metes, els objectius i els hàbits, i 

ser capaç de tornar al nou estil de vida després de ser flexible ? Sona com una relació normal i 

sana amb el menjar, no? Això podria necessitar un munt de temps i esforç, però és possible. La 

clau és seguir amb les vostres metes i suportar algunes recaigudes.  

 

El procés del canvi: recaigudes 

Quan es fan canvis en l’estil de vida, grans o petits, les recaigudes són d’esperar. De primer, els 

nous hàbits són fàcils de seguir, quan un èxit va seguit d’un altre. Després d’un temps arriba la 

rutina diària, vacances, malalties, avorriment, estrès... Com més estrictes i ambiciosos siguin el pla 

i els objectius, amb més probabilitat arribaran les recaigudes. Una recaiguda es pot definir com  un 

esdeveniment que us fa sentir culpables i fracassats. Habitualment una recaiguda és una ració més 

gran (o diverses racions) o un període llarg en què mengeu (o no mengeu) alguna cosa que havíeu 

decidit tallar. La culpa no s’ha de sentir en trencar normes de tant en tant o en prendre petites 

quantitats, si més no quan heu decidit que podeu tenir alguna desviació en la dieta! Les petites 

desviacions són el comportament savi o adequat i generalment ajuden a assolir els objectius! 

 

Prevenir i gestionar les recaigudes 

Tot i que les recaigudes són útils, algunes poden ser molt resistents. Aquí teniu alguns consells que 

podeu usar per tal de prevenir recaigudes: 

 

• Prepareu-vos bé. Recordeu els objectius Intel·ligents (SMART) 

• Informeu a altra gent dels canvis d’estil de vida que penseu fer.  

• Feu plans per a les situacions que sabeu que seran difícils.  

• Contempleu les barreres del canvi i com les podeu superar. 

• Penseu en els vostres valors de tant en tant – viviu d’acord a ells; penseu què significa això 

per a vosaltres? 

• Pensament positiu i recordeu 80:20.  

 

 

Si teniu una recaiguda: 

 

• No us castigueu ni li doneu massa voltes a la recaiguda 

• Sigueu positius, és una experiència d’aprenentatge i forma part de la vida normal 

• Torneu a la vostra rutina  el més aviat possible (no el proper dilluns, la setmana pròxima o 

el mes que ve). 
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UNA RECAIGUDA PORT SER…  

 

…menjar  

 

• L’exemple més habitual és la persona que està a dieta, que recau per menjar llaminadures 

prohibides  

 

…no menjar  

 

• Una recaiguda també pot referir-se a alguna cosa que no es menja, e.g us oblideu la verdura a 

la botiga, el gra integral a l’armari de la cuina 

• …tornant als hàbits antics  

• També podeu tenir una recaiguda tornant a poc a poc als vostres hàbits anteriors   

 

 

 

• No us castigueu intentant-ho fer encara més estricte. Tan sols continueu des d’on ho 

havíeu deixat abans de la recaiguda. 

• Després d’una recaiguda gran o repetitiva, pregunteu-vos:  

� Quin va ser el punt de partida per a la recaiguda? (les llaminadures, estar cansat/ada, haver 

discutit, etc) 

� La recaiguda realment és tan greu? 

� Que ha anat bé? De segur que també haureu fet alguna cosa bé. 

� L’objectiu era adequat per a vosaltres – estàveu perseguint alguna cosa que és o no és 

important per a vosaltres? 

 

 

 

 

 


