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Jak schudnąć 
i wyrzeźbić ciało bez 
restrykcyjnej diety 
i efektu jo-jo
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W temacie odchudzania bardzo łatwo jest się pogubić – istnieje wiele 
pseudo teorii i powtarzanych bezrefleksyjnie „prawd”, które nie mają 
żadnego lub niewielkie uzasadnienie w faktach. Część z nich jest 
już po prostu nieaktualna i nie wytrzymuje konfrontacji z wynikami  
najnowszych badań. Przyjrzyjmy się kilku najpopularniejszym mitom 
dotyczącym odchudzania i aktywności fizycznej. 

MITY DOTYCZĄCE ODCHUDZANIA

Jak już wspomniałam, jednym z mitów, w które wciąż wierzy wiele osób 
jest twierdzenie, że na redukcję tkanki tłuszczowej pozytywnie wpływa 
ograniczenie tłuszczów w diecie. Jak już wiemy z poprzedniego rozdziału,  
to jednak ogólna nadwyżka kaloryczna oraz zbyt duża i często niekontrolo-
wana podaż węglowodanów, zwłaszcza prostych, są problemem. Nadmiar 
węglowodanów w diecie, w połączeniu ze zbyt małą podażą białka i dużym 
udziałem wysoko przetworzonej żywności czy tłuszczów trans, należą do 
najczęściej popełnianych błędów dietetycznych. Aby pozbyć się zbędnej 
tkanki tłuszczowej powinniśmy więc jeść mniej niż faktycznie potrzebu-
jemy (o około 300 do 500 kcal) i jednocześnie bazować na odpowiednio 
zbilansowanej diecie dostosowanej do naszego stylu życia i aktywności, 
uwzględniającej wysoko odżywcze i nisko przetworzone produkty spożyw-
cze. 

Inny mit dotyczy kaloryczności diety w czasie redukcji. Absolutnie niesku-
teczne, a nawet szkodliwe, są diety zakładające spożywanie 1500, 1200 czy 
mniej kalorii dziennie. Nigdy nie możemy obniżać dziennej kaloryczności 
poniżej naszej podstawowej przemiany materii, a jeśli dodatkowo intensyw-
nie trenujemy, musimy odpowiednio odżywić organizm, by mieć na to siłę. 
Będąc na bardzo restrykcyjnej diecie oczywiście schudniemy, zwłaszcza  
na początku, ale po pierwsze w dużej mierze będzie to wynikiem utraty na-
wodnienia i tkanki mięśniowej. Po drugie, po zakończeniu diety i powrocie 
do dawnych nawyków, co jest raczej nieuniknione przy bardzo agresyw-
nej redukcji, utracone kilogramy wrócą z nawiązką. Lepiej chudnąć wolniej  
i zachować zdrowie oraz dobre samopoczucie, a także nie wrócić nigdy  
do poprzedniego stanu.

JEDZ MNIEJ TŁUSZCZÓW

DIETA 1000 KCAL
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MITY DOTYCZĄCE ODCHUDZANIA

Kolejny mit dotyczący odżywiania to zalecenie spożywania 5 czy nawet 
6 posiłków dziennie. Pomijam już fakt, że przeciętnej pracującej osobie 
będzie niezmiernie trudno przygotować tak dużą liczbę wartościowych,  
zbilansowanych posiłków dziennie. Ważniejsze jest to, że przy takim podej-
ściu nasz układ trawienny jest non stop bombardowany jedzeniem i nie 
ma ani chwili na odpoczynek. W rzeczywistości powinniśmy ograniczyć się 
do 3-4 posiłków w ciągu dnia, rozdzielonych kilkugodzinnymi przerwami.  
Dajemy organizmowi czas na odpoczynek od nieustannego trawienia, mini-
malizujemy liczbę dziennych wyrzutów cukru/insuliny do krwi i oszczędza-
my także czas. Teraz może Ci się wydawać, że jedząc tylko 3 razy dziennie 
będziesz głodna. Nic bardziej mylnego, jeśli zastosujesz się do przedstawio-
nych w tej książce wytycznych dietetycznych, gwarantuję, że nie będziesz 
czuła głodu i będziesz mieć sporo energii w ciągu dnia oraz doskonałą re-
generację nocną.

Innym mitem jest przekonanie o tym, że w procesie odchudzania najlepsza 
jest aktywności typu kardio, czyli bieganie czy intensywne ćwiczenia fit-
ness. Co prawda te aktywności pozwalają spalić bardzo dużo kalorii, ale po 
pierwsze nie są one odpowiednie dla osób ze znaczną nadwagą i bez kon-
dycji, a po drugie ćwiczenia kardio pozwalają schudnąć w sensie redukcji 
wagi, ale zwykle kosztem cennej tkanki mięśniowej i nie kształtują sylwet-
ki. Dlatego właśnie w procesie redukcji tkanki tłuszczowej znacznie lepiej  
postawić na ćwiczenia siłowe, połączone z treningami interwałowymi, które 
to spalają tłuszcz nawet do 24 godzin po treningu oraz wpływają na utrzy-
manie lub (zwłaszcza przy odpowiedniej podaży białka w diecie – materiał 
budulcowy dla mięśni) nawet rozwój tkanki mięśniowej. Ta ostatnia waż-
na jest z dwóch powodów. Po pierwsze mięśnie sprawiają, że nasze ciało 
jest jędrne, sprężyste a skóra napięta – wyglądamy po prostu dużo lepiej.  
A po drugie, mięśnie potrzebują bardzo dużo energii – rozbudowując je, 
zwiększamy nasze zapotrzebowanie energetyczne i przyspieszamy meta-
bolizm, co jest bardzo korzystne dla osób pragnących zredukować wagę.

6 POSIŁKÓW DZIENNIE 

TYLKO KARDIO
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MITY DOTYCZĄCE ODCHUDZANIA

Bardzo często słyszymy, że tkanka tłuszczowa zaczyna być spalana dopiero 
po 30 minutach treningu, dlatego wszystkie ćwiczenia poniżej tego cza-
su nie mają sensu. Jest to doskonały argument, by nie ćwiczyć w ogóle,  
bo skoro nie mam czasu czy siły na trening trwający 30 lub więcej minut, 
to nie ma sensu go w ogóle robić – przecież i tak nie spalę tkanki tłusz-
czowej. Niestety koniec wymówek! Organizm czerpie energię z tłuszczów 
już po kilku minutach od rozpoczęcia wysiłku, tylko na początku są to  
znikome ilości. Im dłużej trenujesz, tym więcej tkanki tłuszczowej może 
ulec utlenieniu, ale nie znaczy to, że krótki trening  nie ma sensu. Jeśli masz 
do wyboru poruszać się przez 15-20 minut lub wcale, to zdecydowanie war-
to się w ogóle ruszyć, niż z tego zrezygnować. Osoby, które mają naprawdę 
mało czasu mogą robić tabaty lub niezwykle intensywne treningi HIIT – nie 
trwają długo, ale nieźle dają popalić. Do tego kalorie po takiej aktywności 
spalasz jeszcze na długo po jej zakończeniu – o efekcie EPOC, który za to 
odpowiada piszę w dalszej części książki. 

MIT 30 MINUT

Inny mit, z którym warto się rozprawić, to przekonanie, że możemy od-
chudzić konkretną partię ciała odpowiednimi ćwiczeniami. Niektórzy są-
dzą np., że robiąc brzuszki stracimy tłuszcz na brzuchu. Niestety to tak nie 
działa. Wykonując ćwiczenia na daną część ciała wzmocnimy i wyrzeźbi-
my mięśnie, ale nie spalimy tkanki tłuszczowej. Słowem, robiąc brzuszki 
wyhodujemy wymarzony sześciopak, ale nadal będzie on schowany pod 
warstwą tłuszczu. Najpierw więc musimy skupić się na systematycznej  
redukcji tkanki tłuszczowej, którą organizm będzie uwalniał z różnych miejsc.  
Tym procesem nie da się niestety sterować. W rzeczywistości najczęściej 
jest tak, że wiele kobiet najpierw traci tłuszcz w okolicy biustu i innych 
części ciała, a na koniec pozostaje oporna tkanka tłuszczowa na brzuchu, 
udach i pośladkach. 

BRZUSZKI NA ODCHUDZANIE BRZUCHA 
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MITY DOTYCZĄCE ODCHUDZANIA

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że nie istnieją żadne cudowne pre-
paraty, które spalą za nas tkankę tłuszczową. Bez ujemnego bilansu kalo-
rycznego nie schudniecie. Nie ma też maszyn ani urządzeń, które wykonają 
robotę za nas. Żadne elektrody, plastry czy wyszczuplające gatki nie pomo-
gą. Nie dajcie się na to nabrać i nie marnujcie pieniędzy. Nie kupujcie pre-
paratów czy herbatek określanych jako spalacze tłuszczu, zwłaszcza tych, 
które obiecują, że schudniecie łykając je bez podejmowania jakiejkolwiek 
aktywności czy po prostu siedząc przed telewizorem. W kolejnych rozdzia-
łach wskażę jednak suplementy, które warto przyjmować, by wspomóc 
nasz organizm w procesie redukcji tkanki tłuszczowej, pod warunkiem,  
że podstawą będzie ujemny bilans kaloryczny i regularna aktywność fizyczna. 

Jednym z bardzo szkodliwych mitów, jest pokutujące wciąż przekona-
nie, że kobiety nie powinny trenować siłowo – zwłaszcza z hantlami czy 
sztangą, bo ich sylwetka nabierze męskich cech. Wiara w ten mit owocuje 
tym, że wchodząc na siłownie zobaczymy panie na bieżniach i grupowych 
zajęciach fitness, natomiast na maszynach czy przy wolnych ciężarach 
jest ich zaledwie kilka, a dominują mężczyźni. Tymczasem trening siłowy  
to najlepszy sposób, także dla kobiet, by zredukować tkankę tłuszczową 
i wyrzeźbić piękne, sprężyste ciało. Żaden inny typ treningu nie niesie  
za sobą takiego potencjału do rozbudowy tkanki mięśniowej, jak właśnie si-
łowy. Mięsnie sprawią, że skóra pozbawiona części tłuszczu stanie się napię-
ta i wypełniona. Dzięki nim zwiększy się nasze zapotrzebowanie kaloryczne, 
będziemy silniejsze, sprawniejsze i zyskamy atrakcyjny wygląd. Musisz zro-
zumieć, że ze względu na różnice fizjologiczne pomiędzy kobietą i mężczy-
zną, my kobiety, nie jesteśmy w stanie zbudować takiej tkanki mięśniowej 
jak panowie. Zbyt niski poziom testosteronu u kobiet czyni rozwój mięśni 
u pań bardzo trudnym. Dziewczyny, które trenują do zawodów bikini fit-
ness wykonują naprawdę mordercze treningi z ogromnymi obciążeniami, 
przechodzą ciągle cykle redukcji tkanki tłuszczowej, przeplatane okresa-
mi budowania masy, a przed samymi zawodami odwadniają się do granic 
możliwości i stosują inne praktyki, które pozwalają jak najbardziej odsłonić 
mięśnie. Jeśli Ty będziesz trenować 3-4 razy w tygodniu z umiarkowanymi 
obciążeniami, nigdy nie zbudujesz takich mięśni. Jedyne co możesz osią-
gnąć, to odstające, podniesione pośladki, kształtne ramiona bez wiszących 
pelikanów, płaski brzuch i silne nogi, które poniosą Cię dalej przez życie.  
Nie obawiaj się więc, że zaczniesz wyglądać jak facet ćwicząc siłowo, bo to 
jest po prostu niemożliwe. 

KOBIETY NIE POWINNY ĆWICZYĆ SIŁOWO


