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Bezpłatny program „Stwórz swój plan na skuteczne odchudzanie! 

Dzień 5, 29.01.2022 

 

Piąty dzień programu to czas na PRAKTYKĘ. Dziś zachęcam Cię uważnego jedzenia, tzw. mindfull eating.  

Dlaczego to ważne? 

JEDZENIE W BIEGU SPRZYJA PRZEJADANIU 

• Zjadasz za dużo. 

• Nie zauważasz momentu nasycenia. 

• Nie pamiętasz co, ile i kiedy zjadłaś. 

• Nie odczuwasz przyjemności z jedzenia. 

• Sięgasz ręką bezwiednie po kolejne porcje. 

• Zjadasz za dużo. 

• Często odczuwasz ból brzucha i wyrzuty sumienia. 

 

JEDZENIE Z ROZPRASZACZAMI (NP. ZE SMARTFONEM) SPRAWIA, ŻE: 

• Zjadasz o 15% kalorii więcej, niż gdybyś jadła bez rozpraszaczy. 

• To mniej więcej tyle, o ile potrzebujesz ograniczyć kaloryczność, aby osiągnąć deficyt kaloryczny i chudnąć. 

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3607652/ 

 

CO ZYSKASZ DZIĘKI JEDZENIU UWAŻNEMU? 

• Zyskasz świadomość jak często i co jesz. 

• Będziesz lepiej trawić, unikniesz wzdęć, gazów i problemów jelitowych. 

• Zjesz mniej - Twój mózg zarejestruje fakt posiłku, a ośrodek sytości dowie się o nasyceniu. 

• Lepiej poczujesz smak i konsystencję potrawy. 

• Doświadczysz większej satysfakcji z posiłku. 

 

 

Jedzenie uważne – technika BASICS 

 

Technika BASICS zaczerpnięta jest z książki „The Mindfulness – Based Eating Solution”, a 

jej skuteczność poparta jest badaniami.  

Dlatego zachęcam Cię, abyś przynajmniej jeden posiłek dziennie zjadła uważnie, 

korzystając z tej techniki. Nawet, jeśli wykorzystasz tylko niektóre jej elementy, to 

będzie z korzyścią dla Ciebie! 
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BASICS – jedzenie uważne – arkusz do weryfikacji  
 

Etap Znaczenie Opis Zapytaj siebie 

B Breathing and 
belly check 

Oddychaj i ustal poziomu głodu i 
sytości 

Czy to na pewno głód? 
Co czuje moje ciało? 

A Assessment Określ m.in. porcję, teksturę i 
smaku pokarmu, który zamierzasz 
zjeść 

Na co masz ochotę? Co będzie dla Ciebie wartościowe, ale 
też smaczne? 

S Slow down Znajdź czas na spokojny posiłek Co mogę zrobić, aby przeznaczyć min. 20 min na spokojną 
konsumpcję? 

I Investigate 
the hunger 

Obserwuj poziom głodu i sytości 
w trakcie 

Sprawdzaj, czy na pewno potrzebujesz zjeść całość? Nie jedz 
więcej jeśli poczujesz sytość (zostaw na talerzu) 

C Chew the 
food 

Przeżuwaj spokojnie, nie połykaj 
dużych kęsów 

Czy gryzę kolejny kęsy świadomie i z uważnością? Połykam w 
postaci papki? 

S Savor Delektuj się swoim posiłkiem Czy skupiam się na posiłku? Czuję jego smak? Teksturę? 

 

Miejsce na Twoje notatki. Co jest ok, co chcę zmienić? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


