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Streszczenie 

W niniejszej pracy opisano zjawisko uważności (mindfulness) z perspektywy jego przydatności w 

terapii poznawczo-behawioralanej oraz omówiono wyniki badań, potwierdzające skuteczność metod 

terapeutycznych opartych na praktykowaniu uważności. Następnie przedstawiony został poznawczy 

model napadowego objadania się ukazujący powiązania między deficytem umiejętności regulowania 

emocji a napadami jedzenia. Wskazano na skuteczność terapii, w której stosuje się techniki uważnej 

obecności, opartej na wymienionym modelu. Wymieniono założenia i techniki uważnej obecności i 

możliwości ich zastosowania w leczeniu bulimii. Przedstawiono również teorię, która może 

wyjaśniać skuteczność praktykowania uważności w leczeniu napadowego objadania się. 

 

 

Jednym z ostatnich odkryć w obszarze psychologii klinicznej są metody terapeutyczne 

bazujące na zjawisku uważności. Uważność (mindfulness) definiowana jest, jako szczególny 

rodzaj uwagi – świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Kabat-Zinn, 

1990). Określenie mindfulness wywodzi się od angielskiego przymiotnika mindful – 

uważający, troskliwy, dbały, pamiętający. Uważność polega na rozwijaniu umiejętności 

pełnego skupienia uwagi na tym, co się dzieje tu i teraz. Skupienia, w którym przyjmujemy i 

akceptujemy to, czego doświadczamy w bieżącej chwili, bez nawykowego oceniania i 

przywiązywania się do tego. Techniki oparte na uważności są formą umysłowego treningu, 
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która zmniejsza skłonność umysłu do takiego reagowania na pojawiające się wewnętrze i 

zewnętrzne bodźce, które powoduje i nasila stres czy napięcie emocjonalne.  

Zainteresowanie zastosowaniem uważności w psychoterapii zostało zapoczątkowane 

przez wprowadzenie Programu Obniżania Stresu Opartego na Uważności (Mindfulness Based 

Stress Reduction, MBSR), który pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku stworzył i 

rozpowszechnił Jon Kabat-Zin. Pierwotnie był on wykorzystywany przy obniżaniu 

chronicznego bólu pacjentów, a obecnie jest szeroko stosowany w redukowaniu 

psychologicznych problemów, jakie wiążą się z występowaniem przewlekłych chorób oraz w 

leczeniu zaburzeń emocjonalnych. Zakłada się, że skierowanie nieoceniającej, akceptującej 

uwagi na bieżące doświadczenie prowadzi do lepszego kontaktu ze swoim ciałem i umysłem, 

umożliwia pełniejsze i głębsze poznanie siebie. Sama obserwacja oparta na uważności 

uruchamia procesy samoregulujące naszego organizmu, których efektem może być m. in.: 

redukcja fizycznych i psychicznych objawów stresu (Kabat-Zinn, 2009).   

Interwencje i terapie oparte na uważności są coraz popularniejsze, jako metody 

psychoterapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi i psychosomatycznymi. Mamy do 

czynienia z szeregiem nowych podejść terapeutycznych określanych, jako „trzecia fala” 

terapii poznawczo-behawioralnej (Cognitive-Behavioral Therapy, CBT), w której nacisk 

kładzie się nie tyle na modyfikację treści myślenia jak w klasycznej CBT, ile na zmianę 

samego procesu myślenia i sposobu, w jaki osoba podchodzi do swoich powodujących 

cierpienie przeżyć (Linehan, 2007).  

Szereg badań i meta-analiz wskazuje na różne profity dla zdrowia wynikające z 

praktyki uważności. Trening uważności zmniejsza poziom stresu, poprawia samopoczucie i 

funkcjonowanie w różnych chorobach psychicznych i somatycznych. Wstępne dane 

wskazują, że dotyczy to m.in.: nowotworów, cukrzycy typu II, otyłości, OCD i napadów 

żarłoczności. Badania pokazały również, że Terapia Poznawcza Oparta na Uważności 

(Mindfulness-Based Cognitive Therapy, MBCT) jest skuteczną metodą zapobiegania depresji 

nawracającej (Segal i inni, 2009). Terapia dialektyczno-behawioralna (Dialectic-Behavioral 

Therapy, DBT, Linehan, 1993) znalazła zastosowanie w terapii osób cierpiących na 

osobowość z pogranicza i zaburzenia odżywiania (Safer, Telch i Chen, 2009).  

W jaki sposób techniki oparte na uważności mogą znaleźć znaczące zastosowanie w 

poznawczo-behawioralnej psychoterapii bulimii? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto 
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odnieść się do teorii i doświadczenia mówiących o głównych przyczynach nawracających 

napadów przejadania się, które są osiowym objawem żarłoczności psychicznej ( ICD – 10, 

1998).  

Christopher Fairburn, jeden z czołowych terapeutów poznawczo-behawioralnych 

zajmujący się zaburzeniami odżywiania, zauważa, że jedną z głównych przyczyn napadów 

objadania się, obok zaniżonej samooceny uzależnionej głównie od wagi i kształtu ciała oraz 

przegłodzenia związanego ze stosowaniem restrykcyjnej diety, jest nie radzenie sobie z 

negatywnymi emocjami. Objadanie się jest w tym kontekście widziane, jako sposób na nie 

myślenie o trudnościach oraz bezpośrednie odreagowanie napięcia. Podobną funkcję spełnia 

w tym ujęciu również prowokowanie wymiotów. Fairburn określa, że wiele pacjentek 

borykających się z nawracającymi napadami przejadania się charakteryzuje specyficzna 

wrażliwość emocjonalna i nietolerancja zmieniających się nastrojów – „Mood Intolerance” 

(Fairburn, 2008). „Odstępstwa w diecie przyspieszające ataki objadania zdarzają się 

zwłaszcza podczas okresów negatywnego afektu. Wydaje się, że wszystkie rodzaje 

negatywnego afektu niszczą zdolność pacjentek do utrzymania ścisłej kontroli nad jedzeniem. 

Objadanie się wręcz tonuje negatywny afekt. Jest to wynikiem kilku procesów, w tym 

poczucia wyzwolenia towarzyszącego początkowi objadania się, pozytywnych konotacji 

wobec pewnych rodzajów jedzenia, senności następującej po zjedzeniu dużej ilości 

węglowodanów, a u pacjentek, które wymiotują, spadkiem napięcia po wymiotach” (z: Clark, 

Fairburn, 2006, s. 200). Autor uznaje, że poza stworzeniem nowych wzorców odżywiania, 

modyfikacją schematów poznawczych związanych z wagą i kształtem ciała oraz znalezieniem 

innych sposobów radzenia sobie z problemami niż strategie związane z jedzeniem, praca nad 

nietolerancją nastrojów jest często niezbędna. Fairburn zachęca, by identyfikować z 

pacjentkami łańcuch wydarzeń, myśli i emocji prowadzących do napadów objadania, ze 

szczególnym wyróżnieniem przekonań dotyczących odczuwanych (nietolerowanych) emocji 

np.: 

1. Wydarzenie spustowe: kłótnia z chłopakiem przez telefon. 

2. Interpretacja wydarzenia – myśli automatyczne: „To nie fair. On zawsze mnie obwinia.” 

3. Silne emocje negatywne: złość, bezradność. 

4. Poznawcza interpretacja doznawanych stanów emocjonalnych: „Nie zniosę tego. Nie 

wytrzymam. Muszę się pozbyć tego napięcia.” 
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5. Zachowanie redukujące napięcie: objadanie się i prowokowanie wymiotów. 

6. Doświadczenie rozładowania i ulgi. 

7. Dalsze konsekwencje w myślach automatycznych: „Jestem beznadziejna. Nie mam żadnej 

kontroli nad jedzeniem.” (Fairburn, 2008). 

Teorię dysfunkcji w regulacji emocji w bulimii rozwinęli D. Safer, C. Telch i E. Chen 

w książce „Dialectical Behaviour Therapy for Binge Eating and Bulimia” (2009). W 

prezentowanym modelu (Ryc.1) autorzy zakładają, że główną przyczyną napadów objadania 

się, którym towarzyszy doświadczenie utraty kontroli nad tym, co się dzieje tu i teraz, jest 

właśnie deficyt w zdolności do regulowania i radzenia sobie z silnymi emocjami. Silne 

emocje mogą wywoływać, podtrzymywać i być konsekwencją zachowań bulimicznych. 

Badania dowodzą, że u osób z bulimią napady objadania i prowokowanie wymiotów służą 

redukcji negatywnych stanów emocjonalnych (np. Powell i Thelen, 1996, za: Safer i inni, 

2009). Poza tym pacjenci z bulimią wykazują dużo większe deficyty w świadomości 

przeżywanych emocji ( Legenbauer i inni, 2008, za: Safer i inni, 2009), a także specyficzną 

wrażliwość emocjonalną, charakteryzującą się dużą wrażliwością na stymulację emocjonalną, 

intensywnymi reakcjami emocjonalnymi i dużo wolniejszym powrotem do stanu stabilności 

emocjonalnej (Waller i inni, 2003, za: Safer i inni, 2009). W odpowiedzi na badania łączące 

silne, trudne emocje z zaburzonym jedzeniem, w modelu regulowania emocji kładzie się 

nacisk na funkcję, jaką spełniają napady objadania się w obniżaniu i kontrolowaniu trudnych 

do zniesienia stanów emocjonalnych. Autorzy opierają się głównie na koncepcji dialektycznej 

terapii behawioralnej Linehan dla osób z osobowością z pogranicza (Linehan, 2007). Uznano, 

że techniki pracy z autodestrukcyjnymi zachowaniami u osób z borderline, opierające się na 

modelu regulowania emocji, mogą mieć również zastosowanie w impulsywnych napadach 

objadania się (Linehan i Chen, 2003, za: Safer i inni, 2009). Podsumowując: udowodniono, że 

terapia koncertująca się na wzmacnianiu umiejętności pacjentów w nazywaniu, rozumieniu, 

akceptowaniu, modyfikowaniu i wyrażaniu swoich stanów emocjonalnych, jest skutecznym 

podejściem w pracy z osobami cierpiącymi na bulimię (Safer i inni, 2009).  
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Ryc.1. Model dysfunkcji regulowania emocji w napadach objadania się 

 

Jednym z głównych elementów opisywanego podejścia terapeutycznego są techniki 

oparte na uważności. Celem strategicznym terapii jest wyeliminowanie problematycznych 

zachowań związanych z jedzeniem napadowym („mindless eating”), przede wszystkim 

napadów objadania i prowokowania wymiotów. Cele taktyczne natomiast to nauczenie 

pacjenta adaptacyjnych sposobów regulowania emocji, takich jak: uważność, umiejętności 

regulowania i wyrażania emocji oraz tolerancja, czyli umiejętność znoszenia trudnych stanów 

emocjonalnych.  

W prezentowanym artykule wskazuje się głównie na zastosowanie w terapii technik 

opartych na uważności, których celem jest nauczenie pacjenta bardziej świadomego jedzenia 

(„mindful eating”). „Uważne jedzenie” jest tu przeciwstawiane tzw. jedzeniu „na pilocie 

automatycznym”, które obserwujemy o pacjentów z bulimią. W tym kontekście napady 

objadania służą często „ucieczce” od tego, co się przeżywa tu i też. Pacjenci często używają 

takich sformułowań jak: „zajadam samotność, stres, bezradność, lęk”, „choć przez chwile 

mogę nie myśleć, odpuścić sobie”. Dlatego szczególny rodzaj nieosądzającej i skierowanej na 

chwilę obecną uwagi, może pomóc w większej świadomości impulsów do napadów, pomaga 
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zredukować krytykowanie się i odroczyć lub zastąpić napad objadania. W opisywanym 

podejściu zakłada się, że umiejętności związane z uważnością są kluczowe, ponieważ dzięki 

nim pacjent przede wszystkim zyskuje świadomość i dostrzega bardziej wyraźnie swoje 

emocje, myśli i impulsy. Umiejętność dostrzegania tego, co się ze mną dzieje, bycia 

świadomym swoich reakcji fizjologicznych i psychicznych, a także przyjmowanie ich bez 

osądzania jest fundamentem w podejmowaniu konstruktywnych decyzji, np. o tym co i kiedy 

jem. Pacjenci bardzo często są zupełnie nieświadomi swoich emocji, które popychają ich do 

napadów. Sięganie po jedzenie w odpowiedzi na napięcie emocjonalne jest często tak 

automatyczne jak odruchy bezwarunkowe. Dzięki rozwijaniu uważności pojawia się 

„przerwa” pomiędzy bodźcem a nawykową reakcja na niego, dająca możliwość bardziej 

świadomych i zrównoważonych wyborów.  

Istnieje wiele konkretnych technik służących rozwijaniu uważności, które są również 

bardzo adekwatne w psychoterapii bulimii, począwszy od ćwiczeń oddechowych, poprzez 

techniki skanowania ciała a skończywszy na świadomym jedzeniu. W niniejszym artykule 

przedstawimy tylko niektóre z nich - najbardziej według nas przydatne. Warto zaznaczyć, że 

opisywane ćwiczenia są zaskakująco proste i polegają na skupianiu się na podstawowych 

doświadczeniach życia, takich jak oddychanie, sygnały płynące z ciała czy przepływ myśli 

przez głowę. Z drugiej jednak strony, gdy pacjenci zaczynają praktykować wskazane techniki 

okazuje się, że właśnie samo tylko „istnienie” może być bardzo trudne.  Fundamentem 

ćwiczeń uważnej obecności jest kilka istotnych zasad, które w perspektywie napadów 

objadania w bulimii, zyskują szczególne znaczenie (Kabat-Zinn, 2009): 

1. Nie osądzaj. Uważną obecność praktykuje się przyjmując postawę bezstronnego 

świadka własnych doświadczeń. Tu pacjent uświadamia sobie nieustanny natłok 

osądów na wewnętrzne i zewnętrzne doświadczenia. W kontekście klasycznej terapii 

poznawczo-behawioralnej mowa tu oczywiście o myślach automatycznych, będących 

interpretacją sytuacji, w których się znajdujemy. W praktyce ćwiczeń uważnej 

obecności również zakłada się, że „ten zwyczaj kategoryzowania i osądzania naszych 

doświadczeń wyzwala w nas mechaniczne reakcje, których nie jesteśmy nawet 

świadomi, często pozbawione obiektywnych podstaw” (Kabat-Zinn, 2009). Ćwicząc 

uważną obecność trzeba rozpoznać, kiedy w umyśle pojawia się jakiś osąd i 

świadomie przyjąć wtedy postawę bezstronnego świadka.  
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2. Bądź cierpliwy. „Cierpliwość to rodzaj mądrości. Dowodzi, że rozumiemy i 

akceptujemy fakt, iż czasem sprawy muszą się rozwijać we własnym tempie” (Kabat-

Zinn, 2009). Świadomość tych słów jest szczególnie pomocna w pracy z napadami 

objadania się, które są reakcją bardzo impulsywną i nieświadomą. Praktykując uważną 

obecność pacjenci mogą wzmacniać swoją zdolność akceptowania i przyjmowania 

silnych emocji oraz przekonywać się, że emocje z czasem same słabną i nie ma 

konieczności natychmiastowego odreagowania ich. 

3. Akceptuj. Akceptacja oznacza postrzeganie rzeczy takimi, jakie są w danej chwili. „W 

codziennym życiu często marnujemy mnóstwo energii, zaprzeczając i sprzeciwiając 

się temu, co i tak jest już faktem. Kiedy to robimy, tak naprawdę próbujemy zmusić 

sytuację, by była taka jak chcemy, co tylko wywołuje dalsze napięcie.” (Kabat-Zinn, 

2009). Poznawczy pogląd na podtrzymywanie bulimii, dotyczy dominującego braku 

akceptacji swojej sylwetki i wagi. „Większość objawów bulimii jest wtórnych do 

nadrzędnej idei poznawczej polegającej na skoncentrowaniu się na wadze i figurze 

oraz dążeniu do zmiany ich” (Fairburn, 2006). Wzmacnianie umiejętności 

akceptowania rzeczy takimi, jakie są w danej chwili, zyskują szczególne znaczenie w 

obniżaniu napięcia, które nasila napady objadania się. 

4. Odpuść sobie. Rozwijanie w sobie zdolności do odpuszczania czy też nie 

przywiązywania się, to podstawa ćwiczeń uważnej obecności. „Kiedy zaczynamy 

zwracać uwagę na nasze wewnętrzne doświadczenia, szybko odkrywamy, że są pewne 

myśli, uczucia i sytuacje, do których umysł lgnie. W ćwiczeniu uważnej obecności 

świadomie rezygnujemy z tendencji do podkreślania wagi pewnych naszych 

doświadczeń i odrzucania innych. Zamiast tego po prostu przyjmujemy nasze 

doświadczenia takimi, jakimi są i uczymy się je obserwować w kolejnych chwilach” 

(Kabat-Zinn, 2009). Podobnie jak w poprzednim punkcie, ćwiczenie umiejętności 

„odpuszczania sobie” koncentracji na wadze, kształcie ciała, diecie wydaje się być 

bardzo pomocne w leczeniu bulimii. 

W ostatniej części prezentowanego artykułu opiszemy przykłady konkretnych ćwiczeń, 

szczególnie przydatnych w poznawczo-behawioralnej terapii bulimii (Kabat-Zinn, 1995, 

2009): 

1. Jedno z pierwszych ćwiczeń wykonywanych w ramach praktykowania uważnej 

obecności polega na wsłuchiwaniu się we własny oddech. Należy po prostu 
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poczuć jak powietrze wpada do płuc i z nich wychodzi. Można doświadczać w ten 

sposób samego oddechu choćby przez trzy minuty. Wszystkie pojawiające się 

myśli i osądy należy obserwować bez oceniania i pozwalać im przemijać jedna po 

drugiej. Celem jest pozwalanie sobie, by po prostu być tam, gdzie się jest, by 

zaznajomić się lepiej z własnym odczuwaniem kolejnych chwil. 

2. Technika skanowania ciała. „Zaskakuje mnie to, że potrafimy być tak bardzo 

zaaferowani wyglądem naszego ciała, a zarazem kompletnie nie mieć z nim 

kontaktu. Spora część naszego zaaferowania naszym własnym wyglądem bierze 

się z głęboko zakorzenionego poczucia niepewności, co do naszych ciał.” (Kabat-

Zinn, 2009). Metoda, która pomaga nawiązać ponownie kontakt z własnym ciałem 

jest tzw. skanowanie ciała. Z naszego doświadczenia w pracy z pacjentkami 

cierpiącymi na bulimię, które wręcz nienawidzą swojego ciała i skupiają się na 

każdym ich negatywnym kontekście, opisywana technika okazuje się szczególnie 

ważna i jednocześnie trudna dla pacjentek. Podczas „skanowania” przyglądamy 

się naszemu ciału dokładnie i szczegółowo. Chodzi o to, by dokładnie poczuć 

każdy obszar i oswajać się powoli z samym sobą. 

3. Cała grupa ćwiczeń wartych uwagi konkretnie w kontekście zaburzeń odżywiania, 

to praktykowanie świadomego i uważnego jedzenia. „Zamiast zwracać uwagę na 

przeżycia wewnętrzne, na to by być życzliwym i akceptować siebie, mamy 

skłonność do potępiania samych siebie, jeśli nie pasujemy do obowiązujący norm 

wyglądu zewnętrznego. Staliśmy się więc społeczeństwem wyobcowanym z 

własnych realnych ciał i szukającym jakiś wiecznych, niestarzejących się ideałów, 

społeczeństwem szybkich diet i diet nieudanych, konsumentami chemicznych 

koktajli zwanych mieszankami odchudzającymi” (Kabat-Zinn, 2009). Kabat – 

Zinn sugeruje, że najlepiej zacząć od tego, by nie próbować wprowadzać żadnych 

zmian, a po prostu skupić uwagę dokładnie na tym, co jemy i jak to na nas 

wpływa. W trakcie jedzenie warto obserwować jak ono wygląda i smakuje. Jaką 

ma fakturę, kolory kształty, jak pachnie, smakuje? Jest to poszerzanie swojej 

świadomości w chwili przed, w trakcie i po jedzeniu. Ciekawym ćwiczeniem, 

które można wykonać z pacjentką na terapii jest np. jedzenie rodzynki. „Najpierw 

uważnie patrzymy na rodzynkę, obserwujemy ją, jakbyśmy widzieli ja pierwszy 

raz w życiu. Wyczuwamy pod palcami jej fakturę, dostrzegamy jej fakturę i 

powierzchnię. Jesteśmy też świadomi wszelkich myśli, jakie mogą się pojawić w 
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związku z rodzynkami i jedzeniem w ogóle. Dostrzegamy wszelkie pozytywne i 

negatywne myśli i uczucia wobec rodzynki pojawiające się, kiedy na nią 

patrzymy. Następnie przez chwilę ja wąchamy, a w końcu z pełna świadomością, 

podnosimy do ust, świadomi ruchu ręki i dłoni, która umieszcza rodzynkę we 

właściwym miejscu. Mamy też świadomość wydzielania śliny – to umysł i ciało 

spodziewają się jedzenia. Ślina wydziela się nadal, kiedy mamy rodzynkę w ustach 

i powoli żujemy czując jej prawdziwy smak. A kiedy jesteśmy gotowi ją 

przełknąć, zwracamy uwagę na pojawiający się odruch przełykania, by i to 

przeżyć świadomie” (Kabat-Zinn, 2009). Nie trudno zauważyć, że gdybyśmy jedli 

tak cały czas, jedlibyśmy mniej i byłoby to przyjemniejsze i bardziej 

satysfakcjonujące. Dzięki temu ćwiczeniu widać też, jak niewiele trzeba, by 

praktykować uważną obecność – wystarczy robiąc coś, świadomie na tym się 

skupić.  

Ćwiczenia te mają również doprowadzić do powstania i utrwalenia u pacjentów tak 

zwanych metaprzekonań promujących uważność. Są to takie przekonania, które zawierają 

pozytywną ocenę uważności i motywują do jej uruchamiania, a równocześnie są źródłem 

satysfakcji, gdy uda się ją praktykować. Dzięki temu uważność może stać się nawykiem, 

ponieważ jest regularnie wzmacniana w procesie uczenia się. Oto przykłady metaprzekonań 

promujących uważność: „Uczucia i myśli nie są groźne”, „Doświadczenia, które obserwuję, 

nie mogą mi wyrządzić krzywdy”, Jedynie bieżący moment ma znaczenie”, „To, co naprawdę 

się liczy, to bycie tu i teraz”. (Holas, Jankowski, 2009). 

 

PODSUMOWANIE 

 W artykule starano się wykazać przydatność technik uważnej obecności w 

poznawczo-behawioralnej terapii bulimii. Podkreślono rolę dysfunkcji w regulacji, 

akceptowaniu i przyjmowaniu emocji u pacjentów z bulimią. Szczególnym jej elementem jest 

nieumiejętność bycia tu i teraz, bez osądzania i „uciekania” od tego, co się obecnie przeżywa. 

W tym kontekście bardzo przydatne okazuje się praktykowanie przez pacjentów z bulimią 

uważnej obecności, której głównym celem jest właśnie umiejętność świadomego i uważnego 

przyjmowania chwili obecnej. Wzmacnianie umiejętności akceptowania rzeczy takimi, jakie 

są w danej chwili, zyskują szczególne znaczenie w obniżaniu napięcia, które nasila napady 

objadania się w bulimii. 
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