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Moduł 0 
Wstęp 

Witam serdecznie na darmowych warsztatach w pierwszej
edycji z zakresu poznania i postępowania w chorobie jaką
jest;  
              niedoczynność tarczycy i Hashimoto.  

 

Moim celem jest wskazanie błędnych, a zarazem
wykształceniem zdrowych nawyków żywieniowych, dzięki
którym polepszysz swój standard życia z chorobą. 

przyczyny powstawania choroby,
objawy - postępowanie i zapobieganie ich skutkom. 

W materiałach dodatkowych będę omawić teorię;
1.
2.

 

na co zwrócić uwagę, 
co warto zmienić w swoim życiu, 
jakie nawyki wyeliminować a jakie warto wdrożyć. 

Karta ćwiczeń ma za zadanie prowadzenia Cię przez całe
warsztaty tak abyś wiedział/ła :



 

Jak będzą przebiegać warsztaty

Warsztaty bądą się składać z kilku modułów.

Każdy moduł będzie przypadał na jeden miesiąc
pracy.

W modułach znajdować się będą materiały
edukacyjne i karty ćwiczeń.

Każdy pracuje według własnego tempa.

Raz w tygodniu będzie możliwość  konsultacji
indywidualnej lub grupowej. 

Będą zadania domowe ( nieobowiązkowe), które
należy do mnie przesłać w celu omówienia tematu.

Na konkretne pytania zamieszczę potrzebne
informacje, dodatkowe materiały.



Dostęp do materiałów na temat niedoczynności
tarczycy i Hashimoto,
Krok po kroku zapoznasz się z procesem oswajania w
chorobie,
Znajdziesz praktyczne rozwiązania na wyelminowanie
skutków choroby takich jak sucha skóra, łamliwe
paznokcie,
Poznasz techniki układania własnego dziennego
menu zgodnie z zasadami żywienia,
Otrzymasz przepisy potraw, które będą wspierać Cię
w uzyskaniu i utrzymaniu zamierzonej wagi ciała,
Pokażę Ci jak korzystać z gotowych rozwiązań takich
jak gotowe już jadłospisy, które możesz kupić w
internecie,
Przez cały okres trwania warsztatów, to jest do maja
2022 roku, służę swoją pomocą i radą,
Omówię nawyki i przekonania, które towarzyszą
podczas choroby,
Poznasz emocje, jakie towarzyszą Ci podczas
podjadania między posiłkami,
Pokażę Ci jak poprzez zmianę koloru garderoby
poczujesz się bardziej atrakcyjnie i jak ukryć
mankamenty sylwetki.
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Co zyskujesz biorąc udział



Chciałabym przypomnieć, że jednym z moich celów w
prowadzeniu takich warsztatów jest przygotowanie i
obrona pracy magisterskiej w lipcu 2022 r. na temat
problemów kobiet (40 +)  w opanowaniu skutków
zdrowotnych w Hashimoto.   
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