
Jeść czy być? Czyli słów kilka o naturze uważnego odżywiania 

 
Czy kiedykolwiek skończyłeś jeść batonik lub kawałek czekolady i żałowałeś że nie masz już 

więcej nic słodkiego w domu? czy zdarzyło Ci się zdziwić kiedy Twoja ręka dotknęła pustego 

dna pudełka popcornu na seansie filmowym? Czy kiedykolwiek czujesz się objedzony i 

sfrustrowany po tym jak kolejny raz zjadłeś za dużo? 

Wielu ludzi spożywa swoje posiłki podczas oglądania telewizji lub prowadzenia samochodu a 

czasem i podczas rozmawiania przez telefon. Wielu ludzi je tak szybko, że nie mają czasu na 

poczucie smaku tego co mają właśnie w ustach, zanim ugryzą kolejny kęs pożywienia. A teraz 

mam do Ciebie pytanie: czy wiedziałeś że Twój mózg potrafi się skoncentrować tylko na jednej 

rzeczy w danym momencie? To powoduje, że zaabsorbowany pochłanianiem jedzenia ,nie 

możesz prawidłowo odczytać subtelnych impulsów jakie wysyła Ci ciało z ośrodka sytości i 

zatrzymujesz się w swoim pędzie pochłaniania dopiero gdy poczujesz, że jesteś już 

przejedzony lub skończy Ci się popcorn w kubełku... Co więcej, jedząc w ten sposób nie 

możesz delektować się smakiem swojego pożywienia więc co raz musisz jeść 

więcej i więcej by poczuć sytość.W ten oto sposób rozpoczyna się zmaganie z bardzo prostą, 

biologicznie naturalną i przyjemną czynnością jaką powinno być odżywianie. 

 

Czym jest uważność w odżywianiu? 

Kiedy wspominam na głos, że moją pasją jest zdrowe, świadome odżywianie i opisuję na czym 

ono polega, prawie każdy z ludzi, których spotykam, opowiada mi o swoich trudnościach w tej 

materii; począwszy od wyznań o uzależnieniu od słodyczy i czekolady, po przykre dolegliwości 

trawienne. Zadaję sobie wówczas pytanie: jak to się stało, że pożywienie i odżywianie stało się 

aż takim źródłem poczucia frustracji i nieszczęścia wśród ludzi? I dlaczego ten problem pojawia 

się tak silnie wlaśnie w krajach, w których jest pełny dostatek a nawet nadprodukcja żywności? 

Podstawowym powodem naszego braku wewnętrznej równowagi biologicznej i żywieniowej jest 

fakt, że zapomnieliśmy co to znaczy BYĆ OBECNYM, KIEDY JEMY. 

Jemy nieświadomie. Tak jak i nieświadomie próbujemy radzić sobie z własnymi 
wypartymi 
emocjami poprzez spożywanie nadmiernej ilości pokarmów. 

 

Jedzenie, tkanki tluszczowe i żołądek 

Niektórzy naukowcy stwierdzili, że problem zaburzeń jedzenia leży w pokarmach i samej 

żywności więc powstała potężna branża technologii żywienia, któa zajmuje się wyłapywaniem 

naturalnych składników pokarmowych jak cukier i tłuszcz by zastępować je chemicznymi 

słodzikami i sztucznymi tłuszczami. 

Pokarm jest pokarmem. Pożywienie jest pożywieniem. Samo z siebie nie jest ani dobre 
ani zle. 
Niedługo po tym, naukowcy zdecydowali, że problem otyłości leży nie w pokarmach ale w 

naszych komórkach tłuszczowych. Powstały więc zabiegi liposukcji i cały przemysł 

chirurgicznego odsysania tłuszczu z naszych ciał. A przecież tkanka tłuszczowa po prostu stara 

sie spełniać swoją rolę tj. gromadzić energię na chude czasy przed nami lub w razie 

niespodziewanego okresu głodu. Zapominamy często, że przez większość historii ewolucji 

naszego gatunku cień głodu i suszy towarzyszył nam cały czas. I to właśnie między innymi 

nasze naturalne zapasy tkanki tłuszczowej uratowały nam wielokrotnie życie jako gatunkowi. 



Po komórkach tłuszczowych następny w kolejności do obwiniania był nasz system trawienny. 
Wymyśliliśmy więc kilka typów operacji żołądka, które mają na celu radykalne ograniczenie 
przyjmowanych przez pacjenta pokarmów oraz zmniejszenie wchłaniania wartości odżywczych 

ze spożytego jedzenia.  

Nasz układ pokarmowy po prostu robi to, do czego zostal stworzony, tj. rozkłada pożywienie na 

przyswajalne dla ciała mikrolelementy i wydala to, czego ciało nie potrzebuje. W tym miejscu 

warto, że chirurgia żoładka może byż w przypadkach szczególnych czasami jedynym na teraz 

środkiem do ratowania życia. Po takim zabiegu chirurgicznym ludzie są niejako zmuszeni by 

myśleć o tym, co jedzą, w innym wypadku doznają bólu i dyskomfortu ze strony układu 

trawiennego. Zabieg taki jest jednak bardzo kosztowny i nie jest rozwiązaniem 

długoterminowym dla wiekszości dorosłych i dzieci, którzy cierpią na konsekwencje złego 

odżywiania i złych nawyków żywieniowych. 

Gdzie leży więc problem złego odżywania? Czy w pożywieniu, tkance tłuszczowej, a może w 

żolądku? Problem tkwi w naszych umysłach i naszym postrzeganiu. Źródłem złego odżywiania 

jest brak świadomości wrażeń jakie docierają do nas z naszego ciała, z naszych komórek, z 

naszego serca. Świadome i uważne odżywianie pomaga nauczyć się słyszeć to, co mówi nam 

nasze ciało; pozwala usłyszeć nam to, co nasze ciało mówi nam o głodzie i sytości.. Pozwala 

nam usłyszeć siebie samych. Uważne odżywianie pozwala nam także stać się bardziej 

świadomymi tego KTO?/CO? w naszym ciele/ sercu/emocjach/ umyśle jest głodny. Uczy nas 

tego CZYM JEST I W JAKI SPOSÓB zaspokoić nasz glód. Świadome odżywianie jest 

naturalne, interesujące, zabawne i wymaga jedynie naszej uważności. 

 

Czym jest Mindfulness? 

Mindfullness to uważność, to świadomość własnej uważnosci; to bycie w pełni świadomym tego 
co się dzieje zarówno w Tobie jak i poza Tobą- w Twoim ciele, sercu, umyśle- i na zewnątrz -w 
Twoim środowisku. Mindfullness to autentyczne przeżywanie siebie i świata nie w przeszlości i 

nie w przyszłości ale w tu i teraz, doświadczanie siebei samego bez krytyki, osądzania i 

interpretowania. To ostatnie zdanie jest niezwykle ważne. Uważne odżywianie to 

nieporównywanie siebie do kogoś innego. Nie osądzajmy siebie ani nie osądzajmy innych. Po 

prostu stańmy sie świadkami różnorodnych wrażeń i myśli które przepływają swobodnie przez 

nasze ciało kiedy jemy. Świadome jedzenie rozpoczyna się zawsze wraz z uczuciem fali 

przyjemności i szczypty ciekawości tuż przed jedzeniem. 

 

Czym jest świadome odżywianie? 

Świadome odżywianie to pełne zaangażowanie w proces spożywania pokarmów; to 

doświadczanie jedzenia i picia, zarówno w środku jak i na zewnątrz ciała. Zwróć uwagę na 

kolory, zapachy, smaki, temperaturę a nawet i dżwięki ( np. kruchość skórki chleba) twoich 

pokarmów. Nastepnym razem gdy bedziesz pił/piła herbatę lub poranną kawę popatrz na jej 

kolor, na to jak wiruje w kubku jak mały ocean, powąchaj ją, poczuj jej smak na 

podniebieniu...Kiedy weżmiesz pierwszy łyk do ust zwróć uwagę na to jakie myśli i wrażenia z 

ciała przychodzą do Ciebie w tym momencie? Gdzie w swoim ciele czujesz glód? gdzie sytość? 

jak to jest czuć się na wpół sytym? Poeksperymentuj ze sobą i swoim doświadczeniem. Poznaj 

siebie i swoje ciało.  

W tym samym czasie nie zapominaj o swoim umyśle. Unikaj osądzania i krytyki, obserwuj kiedy 

twój umysł zaczyna się rozpraszać starając się odwrócić twoją uwagą od tego CO I JAK jesz 



lub pijesz. Obserwuj impusly, które pojawiają się w Tobie kiedy weźmiesz kilka łyków herbaty 

lub kilka kęsów jedzenia: czy jest to chwycenie z książkę? Chęć zadzwonienia do kogoś? 

Potrzeba włączenia telewizora? przejrzenie ulubionego czasopisma? czy może serfowanie po 

internecie? Obserwuj te impusly, ale powracaj do tego, co jest tu i teraz. 

Zauważysz i zrozumiesz jaki wpływ ma jedzenie na Twój nastrój i jak nasze emocje jak np. 

strach i lęk wpływają na nasze nawyki żywieniowe. Wraz z tymi obserwacjami i wiedzą o sobie i 

swoim ciele poczujesz swobodę i uwolnienie, uczucia jakie nosimy w sobie kiedy przychodzimy 

na ten świat. Jak wpleść uważne odżywianie w pełne pośpiechu życie? Na końcu artykułu 

podaję kilka ćwiczeń na uważne odżywianie zaczerpnięte z książki Thich Nhat Hanh “Smak. 

Świadome odżywianie, świadome życie”. Prawdopodobnie nie uda Ci się wykonać tych ćwiczeń 

od razu idealnie. Nie denerwuj się. Nie frustruj się. Po prostu spróbuj. 

 
I pamiętaj, że stare nawyki, niezależnie od tego czy dotyczą jedzenia czy życia, niełatwo 

zmienić. Ale są możliwe. Nie próbuj nagłych, drastycznych zmian. Zmiana, która jest trwała i 

przynosi długoterminowe efekty jest często zbudowana z wielu małych kroków. Zacznij od 

prostych rzeczy. Jeden z Mistrzów Duchowych Wschodu powiedział kiedyś: “nową wiedzę pij 

zawsze małymi łykami”. Powodzenia! 

 

A oto kilka ćwiczeń na uważne, świadome odżywianie: 
(1.) spróbuj napić się pierwszych kilka łyków porannej kawy lub herbaty z pełną 
uważnością. Obserwuj co czujesz? jaką temperaturę ma Twój napój? jak pachnie? 
(2) jeżeli masz zwyczaj by czytać i jeść w tym samym czasie spróbuj wykonywać te 
czynności oddzielnie. Spróbuj coś przeczytać, odłożyć gazetę skoncentrować się na 
smaku tego co jesz, a następnie powrócić do czytania etc. 
(3) Podczas wspólnych posiłków spróbuj jeść w ciszy przez pierwsze piec minut myśląc 
o tych wszystkich ludziach, dzięki którym możesz teraz jeść swój posiłek. 
(4) Spróbuj zjeść jeden posiłek tygodniowo z pełną uwagą, siedząc w ciszy . Bądź 
kreatywny. Podczas posiłków spróbuj znaleźć jakieś zaciszne miejsce w pracy jeśli to 
możliwe. 
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