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INTRODUÇÃO 

O que eu descobri e que mudou a minha vida? 
 
Já vou compartilhar com você, e tenho certeza que  
também  vai mudar sua vida. 
 
Vou te contar aqui, os 10 Segredos que a  
Indústria da Alimentação Saudável não te conta, e 
continuará fazendo de tudo para que você não saiba. 
 
Você vai saber exatamente o que muitas pessoas  
estão fazendo para ganhar um corpo magro e 
saudável em um curto espaço de tempo, sem contar 
calorias, sem passar fome e sem ter que se matar na 
academia. 
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SOBRE 

Adriana Araújo é estudante de nutrição e Master 

Coach de Emagrecimento Consciente pelo 

Internacional Instituto Health Coaching, criadora do 

blog www.guialowcarb.com.br e idealizadora do 

Programa Aprenda a Ser Magro de Vez. 

 

Durante muitos anos da minha vida estive na 

batalha com a balança e o tal efeito sanfona que 

assombra a vida de milhares de pessoas.  Em meados 

de julho de 2014 fazendo exames de rotina 

juntamente com meu filho de 14 anos, que também 

estava acima do peso, tive uma inesperada notícia de 

que ambos estávamos diabéticos - com esteatose 

hepática grau 2 e 30kgs acima do peso.  

 

Hoje em dia não tenho mais 

diabetes, já emagreci mais de 

35kg e me mantenho magra há 

mais de dois anos.  Você vem 

comigo? 
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Segredo Nº01 

95% DO EMAGRECIMENTO VEM DA  

ALIMENTAÇÃO E NÃO DOS EXERCÍCIOS. 

 

     Muita gente sua e sofre diariamente na academia 
fazendo exercícios cansativos na esperança de perder 
gordura permanentemente, mas saiba que um corpo 
magro é esculpido na cozinha e não na academia. 
 
     Dr. Jason Fung diz o seguinte: 
     “Em se tratando de solução para a obesidade, a 
alimentação é responsável por 95% dos resultados, 
enquanto os exercícios somente 5%. Então porque 
gastamos 50% do tempo focado em exercícios? ” 
 
     Quer ganhar um corpo magro? Então foque na 
alimentação primeiro e só depois pense em 
exercícios, se assim quiser. 
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Segredo Nº02 

SIM, VOCÊ PODE COMER CARNES SUCULENTAS, 

BACON, OVOS, CASTANHAS, QUEIJOS 

SABOROSOS, MANTEIGA, CHOCOLATE, ENTRE 

OUTRAS DELÍCIAS ENQUANTO PERDE PESO 

NATURALMENTE. 

 

Você já deve ter retirado da sua dieta muitos 
alimentos super saborosos simplesmente porque 
eram ricos em gorduras, não é?  
 
Mas os tempos estão mudando e vários artigos 
científicos comprovam que nós não precisamos temer 
as gorduras e sim os carboidratos refinados.  
 
Carboidratos viram gordura, então estes são grandes 
vilões quando em excesso e dependendo da 
qualidade dos mesmos; note que existem 
aminoácidos classificados como essenciais, gorduras 
também, no entanto não há nenhum carboidrato com 
a classificação de essencial à vida. 
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Segredo Nº02 

Dr. Andreas Eenfeldt disse:  
 
“A fundação científica das dietas de baixa gordura 
caiu. As razões para se manter isso hoje em dia são 
puramente econômicas (produtos baixos em gorduras 
e altos em açúcares são bastante lucrativos) e 
combinadas com luta de ego e inércia”. 
 
As sugestões dietéticas de baixa gordura não têm 
mais nada para suportá-las. E só uma questão de 
tempo até que isso fique aparente para todo o 
mundo. 
 
Acredite essa questão das gorduras é apenas a ponta 
do iceberg e uma pequena amostra das balelas que 
são disseminadas por aí. 
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Segredo Nº03 

FOQUE NA QUALIDADE NÃO NA QUANTIDADE. 

 

Esse segredo pode chocar você, como me chocou, 
mas isso vai te libertar! 
 
Quando você prioriza alimentos verdadeiros como os 
que fazem parte da “Alimentação Forte” que eu 
disponibilizo em meu programa de coaching e que 
falarei mais em breve e evita alimentos altamente 
processados, baixos em gorduras, altos em açúcares 
e carboidratos de rápida absorção, você irá ficar 
espantado com quão rapidamente seu corpo começa 
a queimar gordura e com rapidez você pode reverter 
anos de maus hábitos alimentares. 
 
Dr. David Ludwig endocrinologista da 
universidade de Harvard diz: 
 
“ A solução para o emagrecimento está em mudar o 
que comemos e não o quanto comemos. 
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Segredo Nº04 

PARA EMAGRECER PARE DE PASSAR FOME, 

CONTROLAR PORÇÕES E CALORIAS. 

 

Essa é uma das verdades mais desafiante de ser 
aceita por que quer emagrecer. Nós estamos tão 
conformados de que precisamos passar fome para 
emagrecer que simplesmente nos recusamos aceitas 
uma grande e comprovada verdade científica.  
 
Quando você consome os alimentos corretos, ou seja, 
foca na qualidade do que você come você nem 
mesmo precisa pensar nas calorias. 
 
Dr. Jason Fung diz: 
“ Virtualmente todos os estudos feitos com dietas de 
baixa caloria são incrivelmente similares e 
malsucedidos. É um histórico de 35 anos sem 
sucesso algum. ” 
 
São 35 anos tentando provar que comer menos e se 
exercitar mais é a solução para o emagrecimento e a 
taxa de sucesso é absolutamente zero. 
Chega de comer pouco e comer coisas chatas, você 
vem sendo enganado como eu fui e como milhões de 
outras pessoas são.  
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Segredo Nº05 

EMAGRECIMENTO É UM FENÔMENO METABÓLICO 

E HORMONAL E NÃO QUANTITATIVO E 

MATEMÁTICO. 

 
Isso reforça basicamente que não é o quanto você 
come que faz você engordar ou emagrecer, mas sim 
o que você come. 
 
Estudos mostram que gêmeos idênticos ao comerem 
a mesma exata quantidade de calorias, porém de 
alimentos diferentes conseguem resultados 
completamente opostos onde um engorda e o outro 
emagrece, sendo que ambos comeram a mesma 
exata quantidade de calorias. 
 
Uma alimentação nutritiva e saborosa tem a 
capacidade de desbloquear o seu metabolismo e 
reprogramar seu corpo para emagrecer naturalmente 
independente de quanto você come. 
 
Agora quando sua alimentação é constituída por 
alimentos que atrapalham seu metabolismo você 
tende a engordar até mesmo comento cada vez 
menos calorias. Liberte-se! 
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Segredo Nº06 

NADA DE SE FORÇAR A COMER DE 3 EM 3 HORAS, 

VOCÊ É UM SER HUMANO E NÃO UM ROBÔ 

PROGRAMADO. 

 

Essa história toda de comer de 3 em 3 horas não tem 
base científica comprovada nenhuma, os estudos 
comprovam é que nós podemos e devemos comer os 
alimentos corretos quando quisermos e quanto 
quisermos e ainda assim emagrecer de vez, ganhar 
saúde e manter a boa forma de uma vez por todas. 
 
A regra é a seguinte: 
 
Está com fome?  Coma. 
 
Quanto? Até se saciar. 
 
Não está com fome? Não coma. 
 
Simples assim, isso é uma total liberdade de se 
alimentar, aplicar isso na minha vida foi uma das 
coisas que mais me deu tranquilidade e resultados é 
claro. 
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Segredo Nº07 

EVITE O LIXO, MAS SÓ O QUE REALMENTE FOR 

LIXO. 

 
Todo mundo já está careca de saber que doces, 
açúcares (até os bem intencionados tipo mel, agave, 
de coco, mascavo...), refrigerantes comuns e fast-
foods são viciantes e engordam, logo não preciso 
dizer que esses alimentos precisam ser evitados. 
 
Agora o que você não sabe é que vários alimentos 
saborosos nos ajudam a emagrecer e sermos mais 
saudáveis. 
 
“ Abrace uma infinidade de alimentos deliciosos que 
foram erroneamente rotulados de ruins...” 
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Segredo Nº08 

CURTA SUAS FESTAS E OCASIÕES ESPECIAIS SEM 

CULPA. 

 

Nós não fomos feitos para sofrer, passar fome ou 
contar calorias, fomos feitos para comer bem, 
aproveitar a vida com liberdade, sermos saudáveis e 
em forma até o final de nossos dias. 
 
Infelizmente começamos a seguir as diretrizes 
modernas e erradas que nos foram empurradas goela 
abaixo. 
 
Veja só, toda dieta funciona a curto prazo, porém 
nenhuma funciona a longo prazo, nós queremos ser 
magros de vez e não ter que nos preocupar com o 
peso. 
Aplicar hábitos que são cientificamente comprovados 
e que fazem total sentido biológico para o seu corpo. 
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Segredo Nº09 

SIM, O CARBOIDRATO É O GRANDE VILÃO DA 

OBESIDADE. 

 

Estamos ingerindo hoje, 11 vezes mais carboidratos 
do que gorduras. E a informação que chega às 
pessoas continua sendo equivocada, todo mundo fala 
para tomar cuidado com as gorduras, mas poucos 
falam para diminuir o verdadeiro causador dessa 
lambança, o carboidrato! 
 
Você sabe o que significa HFCS quer dizer High 
Frutose Corn Syrup, ou seja, Xarope de Milho com 
alta concentração de Frutose. Ele custa no mínimo 
menos de 50% do que açúcar e adoça muito mais do 
que o açúcar (130% em uma escala onde açúcar 
adoça 100%), e aí começa o problema. 
 
Hoje este elemento é colocado em praticamente 
todos os alimentos industrializados, inclusive em 
grande parte dos pães, biscoitos e bolachas que 
comemos, sucos que bebemos e molhos. 
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Segredo Nº09 

 

Entenda agora o que acontece com nosso corpo 
quando ingerimos um carboidrato refinado. 
Você precisa conhecer o que vem sendo chamado de 
“hormônio armazenador de gorduras”, a chave de 
tudo, a INSULINA. 
 
Se você está acima do peso, existe uma grande 
possibilidade de seus níveis de insulina estarem 
desequilibrados, o que resulta em excesso de glicose 
ou açúcar em seu sistema. 
 
Apesar de isso não significar um diabetes como foi o 
meu caso, o resultado final é que em vez de usar o 
excesso de açúcar para alimentar seus músculos ou 
transformá-lo em energia, a maioria dos carboidratos 
que você consome fica armazenada como gordura… 
Sim, como GORDURA!!! 
 
Sim, são os carboidratos que ativam a insulina e não 
deixam seus estoques de gorduras serem queimados, 
aumentando-os ainda mais. Nosso maior objetivo 
aqui é ter insulina baixa e os níveis de glicose 
normais no sangue e conseguimos isso diminuído a 
ingestão de carboidratos em nosso dia-a-dia. 
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Segredo Nº10 

VOCÊ É SABOTADO PELA SUA MENTE O TEMPO 

TODO. 

 
 
Nosso cérebro busca prazer o tempo todo, tudo que 
dá prazer imediato, comer gera um tipo de prazer 
imediato principalmente alimentos que viram açúcar 
no sangue como os carboidratos, esse tipo de 
alimento libera um hormônio do prazer e do bem-
estar conhecido como dopamina, acontece que 
quando esse hormônio cai o nosso cérebro quer 
sentir prazer novamente e pede para você comer de 
novo criando o vício e a compulsão por comida, 
entendeu como funciona?  
 
E é por isso que temos pensamentos sabotadores 
para que nós dêmos a ele justamente aquilo que na 
verdade não queremos e ou não deveríamos dar. Para 
isso temos que entender e reconhecer a recompensa 
tardia que este comportamento vai gerar, no nosso 
caso essa recompensa é negativa, ou seja nós 
engordamos e na maioria das vezes engordar 
acarreta um monte de outros problemas físicos e 
emocionais, que conhecemos bem.  
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Segredo Nº10 

Entenda tudo que gera prazer imediato vai nos gerar 
uma recompensa tardia negativa. Devemos colocar 
nosso foco naquilo que gera uma recompensa tardia 
positiva, podemos reverter isso mudando a nossa 
maneira de pensar sobre cada situação de auto 
sabotagem. 
 

Todos nós temos um sabotador interno, aquela voz 
que diz: Tudo bem (sair do meu plano alimentar) por 
que... estou estressado... estou celebrando... estou 
cansado... estou muito ocupado... eu quero muito 
comer isso... todo mundo está comento isso... é 
grátis... é só um pedacinho... eu mereço isso... é 
uma ocasião especial... não faz mal... eu 
compensarei mais tarde. 
 
Você já teve esses pensamentos? Esses pensamentos 
sabotadores são comuns em todas as pessoas que 
fazem dietas. 
 
Assim que eu dirigir a minha atenção para alguma 
outra coisa, não vou mais querer isso... Eu não vou 
comer isso... E ficarei tão contente em alguns 
minutos por não ter comido. 
Aprenda a responder seus pensamentos sabotadores 
e pare de comer suas emoções, comece a comer 
apenas para nutrir seu corpo definitivamente. 
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CONCLUSÃO 

Entenda uma coisa “Não engordamos porque comemos 

muito, comemos muito porque estamos engordando”. 

É pura ciência do corpo e da mente aplicada na 

prática. 

 

Veja a estratégia de 3 fases: 

 Existe uma real solução, eficaz e permanente para 

um emagrecimento consciente e de vez, imagine 

você viver em paz com a balança, levando uma 

vida leve e feliz, livre da preocupação com peso que 

a maioria das pessoas tem; 

 Imagine você vendo um corpo magro todas as 

manhãs e degustando cada refeição do seu dia 

com prazer e paz mental, sem jamais comer 

alimentos sem graça, contar calorias, comer pouco 

ou passar fome. 

 A solução existe e a ciência comprova! E já te 

adianto, ela é bem diferente do que você pode 

imaginar. 

 

Com tudo isso eu e meu filho conseguimos emagrecer 

35kgs cada um, mantendo um corpo magro e 

saudável já há mais de dois anos e livre do diabetes, 

mas sabe como eu me senti quando descobri o real 

motivo porque engordamos? Me senti aliviada e 

furiosa, sim furiosa por saber que isso não era de 

conhecimento da população em geral. 

O que move a indústria lixo e nós fazer TENTAR 

emagrecer ao invés de realmente nos fazer emagrecer. 
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CONCLUSÃO 

As informações que você tem agora são valiosíssimas 
e eu sei gera um impacto total sobre aquilo que vem 
sido imposto pela nutrição equivocada de que para 
emagrecer temos que comer menos e nos exercitar 
mais. 
 
Por isso neste momento limpe sua mente, esqueça 
por alguns instantes as crenças que você criou sobre 
emagrecimento, receba essa informação de forma 
consciente e agora entenda porque você tentou 
emagrecer várias vezes e não obteve os resultados 
desejados, a partir de agora comece a mudar a sua 
forma de pensar sobre emagrecer, adquira novos 
conhecimentos, desenvolva novas habilidades e tome 
novas atitudes. 
 
Conte comigo sempre, por que juntos somos muito 
mais fortes!!! 
 
Um beijo da sua coach 
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