
I. 10 kroków do wymarzonej sylwetki 

Po pierwsze, podejmij decyzję, a potem:  

(1) Dokonaj oceny stanu wyjściowego – zważ się, zmierz obwody, jeśli masz 

możliwość – wykonaj badanie kompozycji ciała, sfotografuj się z przodu, tyłu i z 

boków.  

(2) Wykonaj zestaw najważniejszych badań. Wyniki możesz wstępnie 

zinterpretować sama, porównując je z obowiązującymi normami, ale warto udać się 

z nimi do dietetyka i omówić je, biorąc pod uwagę twój cel, czyli np. redukcję wagi.  

(3) Wyznacz realistyczny cel i określ jego realizację w czasie, dzieląc go na 

mniejsze kroki. Jeśli chcesz schudnąć 10 kg, realne będzie założenie, że uda ci się to 

zrobić w ciągu około 4–5 miesięcy. Zdrowe chudnięcie będzie oscylowało w 

granicach 0,5–1 kg na tydzień. Na pewno będą okresy zastoju, więc bezpieczna 

granica czasowa to właśnie około 5 miesięcy.  

(4) Wylicz swoją podstawową i całkowitą przemianę materii oraz zakładany 

deficyt kaloryczny. Zakoduj sobie, żeby nigdy nie schodzić z kalorycznością poniżej 

PPM. Pamiętaj, że wraz z utratą wagi twoje zapotrzebowanie kaloryczne będzie się 

zmieniać, warto więc raz na jakiś czas przeliczyć ponownie PPM i CPM oraz 

oczywiście określić poziom kaloryczności odpowiedni dla redukcji wagi.  

(5) Zaplanuj menu na najbliższy miesiąc, stosując się do zasad wybranej diety. W 

kontroli tego, czy zjadasz odpowiednią ilość kalorii i trzymasz proporcje 

makroskładników, pomoże ci aplikacja, np. Yazio.  

(6) Zrób zakupy spożywcze na pierwszy tydzień, przejrzyj szafki i lodówkę i usuń 

wszystko to, czego na pewno nie będziesz jadła. Dobrej, zapakowanej żywności nie 

wyrzucaj, możesz ją oddać do jednej z wielu publicznych lodówek służących do 

dzielenia się jedzeniem z potrzebującymi.  

(7) Kup niezbędny sprzęt i akcesoria, które będziesz wykorzystywać w czasie 

ćwiczeń, lub przygotuj je we własnym zakresie z tego, co masz w domu.  

(8) Zaplanuj treningi i aktywności na najbliższy miesiąc. Rozpisz wszystko, co masz 

zamiar robić, tydzień po tygodniu i dzień po dniu.  

(9) Zaplanuj comiesięczną kontrolę wagi i pomiarów obwodów – możesz 

skorzystać z załączonej wcześniej tabeli kontroli wyników. Co miesiąc rób sobie 

zdjęcia w takich samych ujęciach, najlepiej w tej samej bieliźnie.  

(10) Zacznij! Wyznacz sobie dzień zero, w którym po prostu wchodzisz w nowy styl 

życia. Zacznij i trzymaj się tego. Gwarantuję, że pierwsze efekty pojawią się już po 

kilku tygodniach, a ty poczujesz się rewelacyjnie i nie będziesz sobie nawet 

wyobrażała możliwości powrotu do starych nawyków. Zdrowy styl życia i aktywność 

uzależniają! 
 


