ئی اف تی و تناسب اندام
این فایل رایگان است و فروش آن به هر نحوی مجاز نیست.
به سفر به اعماق درون ناخودآگاهتان خوش آمدید.
من نازنین سخاوتی هستم .الیف کوچ و درمانگر .دارای مدرک  ACCمربیگری (کوچینگ) از فدراسیون
بین المللی کوچینگ آمریکا .از سال  1377با مقوله های خودشناسی و خودیاری آشنا شدم و تاکنون در
زمینه های مختلف خودآگاهی،رشد و موفقیت ،تحقیق و مطالعه داشته ام .تجربه  700ساعت کوچینگ با
مراجعان مختلفی را داشته ام که توصیه نامه برخی از آنها در سایت شخصی ام  lifepazel.ir :موجود است.

کوچ رشد و تحول فردی و سازمانی هستم و تخصص من در تغییر باورها و کشف تعهدات
ناخودآگاه و رشد فردی در زمینه های مختلف زندگی است.
این پرسشنامه برای کشف باورهای غلط شما در زمینه تناسب اندام طراحی شده است .بعد از این
پرسشنامه من می توانم به شما کمک کنم تا این باورها را تغییر دهید.
روش مورد استفاده من برای تغییر باورها ئی اف تی است .فایلهای آموزشی را می توانید با ترجمه آقای
فروغمند در سایت ( )eft.irبخوانید .همینطور می توانید برای اطالعات بیشتر به سایت من :
 www.lifepazel.irیا در کانال تلگرامی من  https://t.me/kimiyagarمراجعه کنید .در صورتی که این
پرسشنامه از هرطریقی به دست شما رسیده است می توانید برای استفاده بهتر از آن و تغییر باورهایتان
با من تماس بگیرید.
در پر کردن این پرسشنامه خودتان باشید .از نوشتن هیچ چیز منفی نترسید .تمام ذهنیات خود را به روی
کاغذ بیاورید .احساس واقعی خود را در لحظه بنویسید .نه آنچه را که در کتابهای راز(!!!) و موفقیت
خوانده اید.

 -1باورهای غلطی را که راجبه الغری دارید روی یک کاغذ بنویسید.
 -2در موقع خودن چه حسی دارید؟ حرص و ولع؟ گناه؟ می ترسی بقیه همه چیز را
بخورند و به شما نرسد؟
 -3از چه چیزهایی در زندگیتان محروم بودید؟
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 -4به جز زمان گرسنگی ،چه زمانهایی غذا می خورید؟ وقتی خوشحالی؟ وقتی ناراحتی؟
وقتی اضطراب داری؟ وقتی حوصله ات سر رفته است؟ وقتی افسردگی داری؟
 -5چقدر از خوردن لذت می برید؟
 -6آیا از طرف دیگران فردی پذیرفته شده بودی؟ آیا طرد شده اید؟
 -7دیدن چه نوع غذا خوردنی در دیگران شما را ناراحت می کند؟
 -8چند بار رژیم گرفته اید؟ چند بار موفق بوده اید؟ خاطرات رژیم گرفتننتان را
بنویسید؟
 -9رژیم گرفتن برای شما چه معنی دارد؟
-10

وقتی در مورد چاقی و الغری صحبت می شود چه حسی پیدا می کنید؟ آیا با

زیاد خوردن خودتان را تنبیه می کنید؟
-11

از کی چاق شده اید؟ آیا در آن زمان اتفاق خاصی افتاد؟ چند وقت است که

درگیر چاقی هستید؟
-12

آیا کسی یا چیزی را از دست داده اید که تاثیر بدی روی شما گذاشته باشد؟

خاطرات جدایی و یا مرگ را بنویسید.
-13

آیا از دست کسی یا چیزی به شدت عصبانی هستید؟ در مقابل چه چیزی

خشمگین هستید؟
-14

چقدر احساس تنهایی می کنید؟ آیا خوراکیها دوست شما هستند؟

-15

بعد از خوردن چه حسی دارید؟ بوی غذا چه احساسی را در شما برانگیخته

می کند؟
-16

آیا شرایط خاصی مثل اختالل هورمنی ،اختالالت متابولیکی ،حساسیت و  ...در

چاقی شما نقش داشته اند؟
-17

آیا چاقی در خانواده شما ارثی است؟ از نظر ظاهری شبیه کدام یک از اعضای

خانواده هستید؟
-18

آیا از زمان تولد تا کنون ،فرد چاقی را در آشنایان خود میشناسید که خیلی

دوستش دارید؟
-19

آیا از زمان تولد تا کنون ،فرد الغری را در آشنایان خود میشناسید که از او

متنفر باشید؟
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-20

در شرایط شغلی و زندگی عاطفی شما چقدر اضطراب وجود دارد؟

-21

چه نوع غذاهایی را بیشتر دوست دارید؟ آیا به خوراکی خاصی عالقه شدید

دارید؟
-22

آیا به راحتی احساسات خوب و بد خود را بیان می کنید؟

-23

چقدر از دست خودتان خشمگین هستید؟

-24

آیا کاری در زندگی کرده اید که بابت ان احساس گناه کنید؟

-25

چقدر مسئولیت پذیر هستید؟ وقتی مسئولیت های خود را انجام نمی دهید

چه حسی دارید؟ مسئولیت چه چیزی و چه کسانی به عهده شماست؟
-26

آیا از خودتان خجالت می کشید؟ آیا از خودتان و دیگران پنهان می شوید؟

-27

آیا جلوی آیینه راحت هستید؟ آیا به علت چاقی از بودن در جمع خجالت می

کشید؟
-28

لقبهایی که به خودتان می دهید را لیست کنید؟ مثل  :ابله /چاق /خچل/

کوتوله /گاو /خوک و ....
-29

در زندگی چقدر احساس امنیت می کنید؟

-30

آیا از زندگی ناامید شده اید؟ آیا از کار خود نا امید شده اید؟

-31

من از خوب بودن خسته شده ام می خواهم کمی سرکش باشم .در مورد شما

درست است یا غلط؟
-32

با پرخوری از چه کسی انتقام می گیرید؟ با چه کسی مقابله می کنید؟ از

دست چه کسی فرار می کنید؟
-33

چه کسی شما را قضاوت می کند؟ چه کسی شما را مورد انتقاد قرار می

دهد؟
-34

چگونه بعد از یک روز کاری به خودتان پاداش می دهید؟ بابت یک کار خوب

چگونه از خودتان تشکر می کنید؟
-35

دیگران « همسر ،والدین ،رئیس و همکاران» چقدر از شما بابت کارهایتان

قدردانی می کنند؟
-36

در مهمانی ها با خوراکی چه برخوردی دارید؟

-37

آیا مکان و زمان خاصی را به پرخوری می گذرانید؟ آیا می توانید الگویی برای

پرخوری خود پیدا کنید؟
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-38

کدام عضو از اعضای بدن شما چاق و مایه خجالت است؟

-39

در بچگی موقع غذا خورد مادرتان چه جمالتی را تکرار می کرد؟

-40

چقدر نگران هستید که در آینده این نوع خوراکی دیگر در دسترس شما

نباشد؟
-41

از دست دادن همیشگی اصافه وزن چه ضرری دارد؟ (زندگی اجتماعی ،توجه

دیگران ،حسادت ،توقعات دیگران ،جلب توجه جنس مخالف و ...
-42

چاق ماندن چه مزیتی برای شما دارد؟ (انتظارات دیگران کم میشه ،پول

ندارم فعال که لباس جدید بخرم ،احساس ایمنی می کنم اینطوری ،عادت کردم بهش
و )....
-43

چون پرخور هستم پس فرد بدی هستم .درست

-44

اگر نگران چاقی نبودید به چه چیزی فکر می کردید؟

-45

اگر مشکل اضافه وزن نداشتید ،چه احساسی پیدا می کردید؟

-46

خودتان فکر می کنید چرا تا کنون نتوانسته اید از عهده مشکلتان بر بیایید؟

-47

برای کدامیک احساس گناه دارید؟

صدمه رساندن به بدنم

ورزش نکردن

عالقه به خوراکی خاص

ناخنک زدن

پایبند نبودن به رژیم

صدمه رساندن به دیگران

-48
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غلط

خوردن زیاد

کدام جمله در مورد شما درست است؟

هرگز موفق نمی شوم

من احمقم

من بی عرضه ام

نمی توانم

بلد نیستم

نمی شود

استحقاق ندارم

اعتماد به نفس ندارم
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اگر تمایل دارید در جلسات خصوصی من شرکت کنید یک فایل صوتی  5دقیقه ای
برای من ضبط کنید و در آن راجبه خودتان و اهدافتان و موقعیت فعلیتان برای من
توضیح مختصری بدهید .از طریق سایت و ایمیل من با من در تماس باشید.
 10سوال از سوالهای باال را که بیشترین اهمیت و بار احساسی برای شما داشت را
نام ببرید؟ (شماره سوال کافی است)
یک نسخه از جواب این سواالت را نیز برای من بفرستید ( با دست خط خوب!)
پیشنهاد می کنم فایل صوتی دوره غیرحضوری الغری را از این آدرس تهیه و
استفاده کنید :دوره  30روزه الغری با ئی اف تی

نام و نام خانوادگی:
سن:

شغل:

در حال حاضر از نظر سالمت چه موقعیتی دارید:
هدف شما چیست؟ دقیق توضیح دهید:
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