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O mnie:

Witaj!

Nazywam się Michał Konieczny, jestem
trenerem personalnym z wieloletnim
doświadczeniem w pracy z klientami.
Swoje wykształcenie zdobyłem w
Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu, której jestem magistrem.
Swoją wiedzę poszerzałem za pomocą
licznych kursów, analizy badań i
literatury branżowej, a także na
podstawie własnych doświadczeń i
licznych konsultacji z innymi wspaniałymi
osobami z branży. 
Wieloletnie zafascynowanie sportem było
kolebką moich dalszych działań, które
zaprowadziły mnie właśnie do tego
miejsca.

Dzisiaj chcę przedstawić Tobie krótkie
opracowanie tematu, które może pomóc
Tobie lub Twoim bliskim osiągnąć
sukces sylwetkowy. Zatem zachęcam
poświęcić chwile na oczytanie mojego
opracowania. 

Czytając to opracowanie, mogę
domyślać się, że w natłoku dzisiejszych
informacji jesteś nieco zagubiona/ony.
Postanowiłem, że w sposób jak
najprostszy przedstawię temat. Używam
głownie słów potocznych. Nie chciałem
by znajdował się tutaj naukowy bełkot.
Tak, to Ty jesteś celem tego
opracowania. Ono jest dla Ciebie i ma Ci
pomóc w osiągnięciu celu, a zatem ma
być również w przystępnej formie. Mam
nadzieję, że wykorzystasz zebraną w niej
wiedzę i dołożę cegiełkę do Twojego
sukcesu!

Sześć fundamentów skutecznego
odchudzania zrodziło się w mojej głowie
jako wizualizacja, a właściwie adaptacja
popularnej piramidy potrzeb Maslowa. 
Owa piramida jest w stanie dosyć
wyraźnie przedstawić to, co według mnie
jest najważniejsze w osiągnięciu celu -
redukcji tkanki tłuszczowej.

Do dzieła!
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Musiałeś/aś się już spotkać z tym określeniem. Jeśli nie miałeś takiego szczęścia lub
dopiero zacząłeś szukać informacji, przytoczę definicję.
Ujmując definicje deficytu kalorycznego możemy mówić o stanie, w którym organizm
spala więcej kalorii niż przyjmuje z pożywienia. Powstały deficyt energetyczny
zmusza nasz organizm do korzystania ze zmagazynowanych w naszym organizmie
źródeł energii.

Jak pewnie się domyślasz, jednym z magazynów energii jest nasza tkanka
tłuszczowa. To tam gromadzi się nadmiar spożytych kalorii. Nadmiar kalorii możemy
również spotkać w mięśniach czy wątrobie w postaci glikogenu mięśniowego, jednak
zdecydowana większość znajduję się w tkance tłuszczowej. Zdolności organizmu do
magazynowania glikogenu są ograniczone. Jak podają różne źródła, możemy
magazynować go do około 500g, z czego 100g znajduje się w wątrobie. Reszta
znajduje się w mięśniach. Tkanka tłuszczowa natomiast, może magazynować
znacznie więcej energii. 

Jak uzyskać deficyt kaloryczny?
Opcji jest niewiele. 

Wśród nich mamy:
1. Generowanie deficytu kalorycznego za pomocą ograniczania przyjmowania kalorii z
pożywienia,
2. Generowanie deficytu kalorycznego za pomocą aktywności fizycznej.

Obie metody sprowadzają się do jednej jedynej zasady: generowania deficytu.
I powiedzmy sobie wprost. Nie ma innej drogi generowania deficytu kalorycznego.

Deficyt Kaloryczny
jako

podstawa piramidy

CZĘ�� PIERWSZA
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Skąd zatem masz wiedzieć ile powinieneś jeść lub ile się ruszać by być na
deficycie kalorycznym? 
Z pomocą przychodzą nam kolejne proste pojęcia. Są to:
- Podstawowa przemiana materii (PPM)
- Całkowita przemiana materii (CPM)

PPM to najmniejsze tempo przemiany materii, niezbędne do utrzymania podstawowych
funkcji życiowych organizmu. Wyrażamy ją w kilokaloriach (potocznie kalorie). Często
wyrażane jest jako zapotrzebowanie na kalorie w spoczynku.

CPM to suma wszystkich wydatków energetycznych człowieka, które ponosimy w
trakcie aktywności fizycznej i w ciągu dnia. Również wyrażana jest w kilokaloriach.
Odpowiada bezpośredniemu wydatkowi energetycznemu, najczęściej w ciągu 24h.
Całkowita przemiana materii to połączenie Podstawowej Przemiany Materii i
aktywności fizycznej w danym dniu. 

Posiadając te podstawowe informacje, jesteśmy w stanie przybliżyć (szacunkowo) jaką
ilość energii powinniśmy dostarczać do naszego organizmu by: nie tyć, chudnąć,
modelować sylwetkę lub przybrać “na masie”. 
Jedną z popularniejszych metod określania jest wzór Harrisa-Benedicta, jednakże
dzięki współczesnej technologii możemy wyliczyć PPM i CPM z wzorów Online. 

https://michalkonieczny.com.pl/kalkulator-kalorii/

Korzystając z kalkulatora z mojej strony uzupełnij tabelę Twoimi danymi, a na koniec
dodaj współczynnik aktywności, a także cel. Na początku dodaj współczynnik Poziom
Aktywności - Siedzący. 
Będzie to wynik zbliżony do realnego wyniku PPM. 

Wybór kolejnych opcji Poziomu Aktywności, stanowi już wynik CPM - ze względu na
dodane zapotrzebowanie na pozyskanie większej ilości energii z żywności po
wykonanych aktywnościach fizycznych. 
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. 
PPM (kobiety) = SWE (spoczynkowy wydatek energetyczny kcal) = 655,1 + (9,563 x

masa ciała [kg]) + (1,85 x wzrost [cm]) – (4,676 x [wiek])
 

PPM (mężczyźni) = SWE (spoczynkowy wydatek energetyczny kcal) = 66,5 + (13,75 x
masa ciała [kg]) + (5,003 x wzrost [cm]) – (6,775 x [wiek])

Wzór (PPM) Harrisa-Benedicta
Najpopularniejszy wzór na obliczenie Podstawowej Przemiany Materii.

W momencie, w którym znamy wynik naszej podstawowej i całkowitą przemianę materii
pozostaje nam nic innego jak dodać lub odjąć kalorie od wyliczonej podaży. W
zależności od celu, masy ciała, wzrostu bezpieczną opcją jest manipulacja +/- 300 kcal. 

Jak pogłębiać deficyt kaloryczny?

W dalszej części przedstawię trzy przykłady w jaki sposób można intensyfikować
aktywność fizyczną i jak dostosować spożywanie kalorii do dziennego zapotrzebowania
szacowanego za pomocą smartwatcha. 
Dla potrzeby zobrazowania użyto danych z zegarka i aplikacji towarzyszącej. Jednak
jeśli nie dysponujesz takim sprzętem, skorzystaj z kalkulatora online i on wyznaczy
PPM i ilość kalorii spalanych po przez aktywność. 
 
W żadnym z przypadków nie poruszam tematu zwiększenia masy mięśniowej,
tematyka opracowania jest ukierunkowana na redukcje tkanki tłuszczowej.

Osoba: 89 kg, 188 cm, 26 lat
Dwie różne opcje: 
Cel 1 - Redukcja masy ciała
Cel 2 - Utrzymanie wagi
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Na poniższej grafice widać, że osoba danego dnia nie była aktywna. Dzień bez
treningu, a także 4 tys. kroków.

- Jeśli jej celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, możemy zalecić zwiększenie
aktywności fizycznej i spokojne spożywanie 2400 kcal. Możemy zastosować łagodny
deficyt kaloryczny rzędu 300 kcal, lub spróbować mocniejszej redukcji - 500kcal. Do
agresywniejszego podejścia będziemy zmuszeni do zwiększenia aktywności i
zmniejszenia ilości spożywanych kalorii do 2200kcal.

- Jeśli celem jest ustabilizowanie wagi, to będziemy starać się spożywać około 2500-
2600 kcal w dni o niskiej aktywności. W dni o wyższej aktywności gdzie ilość spalonych
kalorii może podskoczyć do 400-500, różnice musimy przejeść.

Przykład praktyczny
NR1
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Osoba średnio aktywna. Na załączonej grafice została wykonana dawka kroków ok 7
tys., a także został wykonany trening siłowy (ok. 440kcal) i przejazd do pracy rowerem
(2x 20 min)

- W przypadku celowego odchudzania, deficyt może wynieść 300-500 kcal, a spożycie
dzienne kalorii możemy wyznaczyć na 2500-2700 kcal.
Konsumpcja wyższych kalorii niż zapotrzebowanie uzależniona jest od dodatkowej
ilości spalonych kalorii. 

- Jeśli celem jest utrzymanie wagi lub rekompozycja zapotrzebowanie będzie równe
liczbie spalonych kalorii ok. 3000-3100 kcal. W tą ilość kalorii będziemy celować. 

1 0

Przykład praktyczny
NR2

WWW.MICHALKONIECZNY.COM.PL



Osoba bardzo aktywna, w ciągu dnia wykonano: ponad 10 tys. kroków, bieg 7km, a
także dwukrotnie jazda na rowerze (40min).

- Podobnie jak w poprzednim przypadku, celowe odchudzanie może być wyznaczone
na pułap 3000-3200 kcal. Przyjmijmy za scenariusz w którym aktywność z grafiki
odbywa się tylko 2x w tygodniu, a standardem jest opcja z poprzedniej grafiki. Wtedy
wypracowany deficyt za pomocą aktywności “wzmacnia” proces redukcji tkanki
tłuszczowej.
- By utrzymać wagę, należy spożywać około 3600 kcal. W tym celu można stosować
rotację kaloriami. W dni o wyższej aktywności spożywamy około 400-500 kcal więcej.

Pamiętaj, że żadne z urządzeń elektronicznych jak smartwatche, opaski czy telefony, a
także kalkulatory nie określą dokładnie Twojego zapotrzebowania i spalonych kalorii.
Wszystko jest wynikiem algorytmów, a uzyskane kalorie są wynikiem poglądowym.
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Przykład praktyczny
NR3
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Aktywno�� fizyczna
 
 

CZĘ�� DRUGA
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To Twój największy sprzymierzeniec. Określa każdą aktywność z wyłączeniem
aktywności planowanych takie jak treningi. 
Dla zobrazowania w jednej z powyższych grafik znajduje się informacja o aktywnie
“spalonych” 731 kaloriach. Jako, że sam wykonałem tę aktywność, to wiem jak była ona
podzielona. Największą część stanowił trening siłowy: 440 kcal, resztę stanowił NEAT.
Spaliłem dodatkowe 291 kalorii, nie wykonując dodatkowego wysiłku, po prostu
ruszasz się w ciągu dnia. Tamtego słonecznego dnia do pracy zamiast samochodem,
pojechałem rowerem. Wynikiem tego było dodatkowe przepalenie prawie 300 kcal. 

Pogłębienie deficytu kalorycznego jest najlepszym narzędziem do skutecznego
zwalczania nadwagi i otyłości. Owszem kosztowało to nieco wysiłku, ale było to
stosunkowo mało (40 min rowerem, a 90 min treningu siłowego) w porównaniu do
treningu czy innych aktywności. 
Wraca stara zasada: jeżeli możesz - wysiądź przystanek wcześniej. Zamień
samochód na rower czy chociażby spaceruj. Moje doświadczenie pokazuje, że możemy
spalić znaczną część “aktywnych” kalorii wykonując czynności umiarkowane, niż
harować godzinami na siłowni. 

Przez wielu ta metoda jest wciąż bardzo niedoceniana i na piedestale wciąż stawia się
aktywność w formie treningu aerobowego. Jednak, należy pamiętać - to spontaniczna
aktywność będzie najpotężniejszym narzędziem który pomoże nam w utracie
tkanki tłuszczowej. 

Pomiar i kontrola spontanicznej aktywności - Opaski do mierzenia aktywności są
świetną metodą do analizy naszych poczynań. Należy jednak pamiętać, że zawsze
mogą być nieco zawodne, a przedstawiane przez nie dane mogą nieco przeszacować
nasze dzienne osiągnięcia. 

NEAT
Spontaniczna aktywno��

CZĘ�� DRUGA
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Nie raz słyszałeś, że ktoś ma wolny metabolizm. Możliwe, że sam chciałeś się
usprawiedliwić tym popularnym mitem. 
Fakty są takie, że wiele osób po prostu rusza się za mało. Wolny metabolizm jest
wynikiem nadmiaru spożywanych kalorii i niedoboru ruchu. Sam ruch stał się
mocno zaniedbany. Od kiedy stajemy coraz starsi, krok po kroku nieumyślnie dążymy
do tego byśmy poruszali się coraz mniej. 
Z biegiem czasu, poprawiającą się sytuacją majątkową i wzrastającym pędem życia
młodzi ludzie przestają wszędzie chodzić pieszo. Spacer zamieniają na komunikacje
miejską po czym na samochód. Zdrowe własnoręcznie przygotowane jedzenie
zamieniają na zamawiane w knajpach, czy często wątpliwej jakości szybkie dania. Do
tego pojawiają się używki czy alkohol.
Wszystko to wpływa, że nasz organizm zyskuje “wolny metabolizm”.

Wbrew pozorom aktywność fizyczna nie jest taka ciężka jak mogłoby się wydawać. 
Do aktywności możemy zaliczyć każdy ruch dodatkowy, taki jak przemieszczanie się,
ćwiczenia, gry zespołowe. Wbrew powszechnej opinii aktywność fizyczna nie
oznacza przerzucania ton żelastwa na siłowni, a każdy - nawet przeciętny ruch w
trakcie dnia codziennego.

Dodatkowo dochodzi sprawa żywienia. 
Warto zainteresować się tym, by spożywać nieco więcej jedzenia. Dlaczego o tym
mówię? Ciągłe przesiadywanie na dietach redukcyjnych może spowodować, że mamy
ciągłe uczucie "zamulenia". Jest to bardzo częsty przypadek, a skutkiem tego może być
ograniczenie spontanicznej aktywności o której pisałem nieco wcześniej. Badania
sugerują, że zbyt duży, lub zbyt długi deficyt może powodować, że osoby nieco bardziej
ekspresywne, dużo gestykulujące (przez co palą więcej kalorii) zatracają swoją
żywiołowość i energię witalną.   

Co należy zrobić, żeby rozpędzić metabolizm? 
Podnieś kalorie, dąż do zera kalorycznego lub 200-300 kalorii nadwyżki. Dodaj także
aktywności, nadwyżkę kalorii przepracujemy!

Mit
 “Wolnego Metabolizmu”

CZĘ�� DRUGA
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Trening
CZĘ�� TRZECIA
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Trening siłowy - wady i
zalety

CZĘ�� TRZECIA
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Jak już wspomniałem, zdecydowaną większość podaży kalorii dnia codziennego
pobieramy na podstawie aktywności. Trening siłowy sam w sobie spala średnio
około 300-400 kcal w zależności od intensywności treningu. Jednak niesie on ze
sobą szereg zmian, tych bardziej i mniej pozytywnych.

https://michalkonieczny.com.pl/trening-silowy-wady-i-zalety/

 Na mojej piramidzie stanowi on trzeci co do istotności element. Olbrzymim plusem jest
fakt, że trening potrafi zmotywować i napędzać do kolejnych aktywności i wytrwałości w
postanowieniach. Uważam, że trening jest fantastycznym bodźcem do utrzymania
samodyscypliny i idealnie pomaga w realizacji długoterminowych celów sylwetkowych.
Dobrze zaplanowane dwie jednostki treningowe w skali tygodnia nie powinny stanowić
logistycznego problemu dla 90% osób, a endorfiny i dobre samopoczucie będzie
napędzać do dalszej pracy nad sobą. Jednak nie musimy się ograniczać lub iść w
kierunku samego treningu siłowego, ale o tym na następnej stronie. 

Warto skupić się także na wzmocnieniu całości organizmu. Wiele osób, które
zaczyna swoją przygodę z siłownią czy aktywnością fizyczną, nie są gotowe wejść z
marszu na normalne obciążenia treningowe. Skutek takiego postępowania będzie
odwrotny do zamierzonych i na 90% osoba która wykona taki błąd, szybko zrezygnuje z
dalszych treningów. 

Dobrze pamiętam moje przygody z bieganiem. Często porywałem się na starcie na zbyt
duże dystanse, przez co  bardzo szybko zapał do ćwiczeń opadał. Zrozumiałem to
nieco później, ponieważ "Przecież dam radę przebiec ten dystans". Oczywiście, dałbym
radę. Ale bóle mięśni były na tyle nieznośne, że kontynuacji nie było.

Trening biegowy czy jazda na rowerze (trening aerobowy), mogą spalać
zdecydowanie więcej kalorii. Trzeba liczyć się z tym, że pierwsze treningi mogą być
mocno obciążające dla organizmu, dlatego tak istotne jest prawidłowe dostosowanie
intensywności ćwiczeń.

https://michalkonieczny.com.pl/trening-silowy-wady-i-zalety/


Jak to mówił jeden z największych mędrców popkultury: "Rób. Albo nie rób. Nie ma
próbowania”. Tak samo możemy podejść do tematu treningu Cardio. Nie jest on
obowiązkiem, jednak profity treningu aerobowego są bardzo pokaźne - co zmusza
nas do solidnego przeanalizowania wad i zalet tej formy aktywności. 

Wśród największych zalet będzie generowanie największego deficytu kalorycznego w
czasie 60 min pracy. W zależności od masy ciała i stopnia wytrenowania, w ciągu
godziny możemy spalać nawet około 800-900 kcal na godzinę pracy.
Trening Cardio cechuje się umiarkowaną ale ciągłą intensywnością pracy, co może
stanowić problem dla wielu “zabieganych” będących w ciągłym niedoczasie ludzi.
Musimy poświęcić mu nieco więcej czasu, zwłaszcza kiedy zaczniemy prezentować
satysfakcjonujący poziom.

Więcej o wadach i zaletach treningu cardio:

https://michalkonieczny.com.pl/cardio-trening-aerobowy/

Warto wspomnieć ,że trening aerobowy dla naszego celu jest tylko i wyłącznie
dodatkowym narzędziem generowania deficytu kalorycznego. Nie jest
obowiązkiem, nie musimy spędzać dodatkowych 60 minut po treningu by żyłować się
na bieżni. Pamiętaj by znaleźć dla siebie idealną formę treningu aerobowego. Może to
być basen, rower, wioślarz czy nawet rolki. Ważne, że gdy zabieramy się za regularne
ćwiczenia, być konsekwentnym w kontynuacji ćwiczeń.

Nawiąże również do poprzedniej strony, w której wspominałem o dostosowaniu
obciążenia. Musimy o tym pamiętać by pierwsze treningi były lżejsze, nie powodujmy
potężnego bólu mięśni na kolejny dzień. Zbyt duże DOMSY mogą zniechęcić nas do
dalszych treningów. 

Trening Cardio - czy
warto?

CZĘ�� TRZECIA
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Regeneracja
CZĘ�� CZWARTA

18 WWW.MICHALKONIECZNY.COM.PL



Jak bardzo jest istotny dla nas sen? Jaki wpływ ma niedobór snu na regeneracje? 

W badaniach z 2019 roku podano, że aż 53% Polaków sypia po 7-8 godzin co jest
wynikiem bardzo dobrym. W krajach bardziej rozwiniętych niż Polska, ludzie sypiają
nieco mniej.
Książkowo powinniśmy spać około 7,5-8 godzin, jednakże zdaję sobie sprawę z tego,
że nie zawsze jest to możliwe. W natłoku intensywnego życia codziennego śpimy
mniej, jednak uważam, że zdecydowanym minimum jest 6 godzin. Warto wspomnieć,
by w ciągu dnia znaleźć czas na chwile odpoczynku. Pamiętaj, że organizm zawsze
upomni się o swoje godziny snu, a funkcjonowanie na wiecznym deficycie dobrej
jakości snu nie sprzyja w trakcie odchudzania i ma negatywny wpływ na produktywność
w trakcie dnia. W przypadku nagminnego niedosypiania, nie pozostaje nic innego jak
poświęcić kilka godzin i... odespać. 

W czasie redukcji tkanki tłuszczowej i całego procesu odchudzania, gdy nasz organizm
jest pozbawiony części niezbędnego paliwa, spadki energii i momenty senności
występują zdecydowanie częściej. Z tego powodu musimy dbać o regenerację i sen. 
Brak energii odczuwalny może być również w czasie treningów - czy to będą treningi na
siłowni, czy aerobowe. Zwiększone zakwasy i uczucie “wypompowanych” mięśni są
objawem złej regeneracji. Brak dobrej jakości snu wpłynie również na zwiększony stres,
a on również nie pomaga by zachować dobrej jakości sen. 

Można śmiało powiedzieć, że człowiek odpoczywa wtedy kiedy śpi. Jasne, jesteśmy w
stanie usiąść sobie na kanapie i obejrzeć Netflixa, jednak nie jest to tak jakościowy
odpoczynek dla naszego organizmu jak możemy zapewnić korzystając z snu. 

Wła�ciwa regeneracja
jest kluczowa 

CZĘ�� CZWARTA
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Samo spanie dla spania może być procesem dalece nieefektownym, dlatego
powinniśmy zadbać o kilka czynników które mogą pozytywnie wpłynąć na jakość snu.

Co zrobić by poprawić jakość snu?
- Ustal stałe godziny kiedy kładziesz się spać i o których wstajesz,
- Nie spożywaj przesadnie obfitych posiłków na 30-60min przed snem,
- Przewietrz sypialnię przed pójściem spać oraz zadbaj o odpowiednią temperaturę na
poziomie 18-21 stopni,
- Przed spaniem ogranicz korzystanie z urządzeń elektronicznych, jeśli nie jest to
możliwe włącz filtr światła niebieskiego,
- Unikaj spożywania kofeiny, nikotyny i alkoholu przed snem, gdyż upośledza to funkcję
regeneracji i uniemożliwia pełen odpoczynek,
- Gdy masz problemy ze spaniem, warto rozważyć suplementację ashwagandhą lub
produktami z melatoniną,
- Niektóre osoby mogą mieć problem z zaśnięciem po intensywnym treningu.

Czas regeneracji mięśni
Wszystko uzależnione jest od intensywności wykonanych ćwiczeń. Przy niskiej
intensywności mięśnie są w stanie regenerować się w minimum 48 godzin. Jeżeli
mięśnie są eksploatowane nadzwyczaj mocno, na pełną regenerację można czekać
nawet w okolicach tygodnia. 
Uzależnione jest to również od wcześniej wspomnianych czynników jak sen, ale i
również staż treningowy, wiek ćwiczącego, uwarunkowań genetycznych czy wielkości
mięśni, które eksploatujemy. Szybciej będą się regenerować takie mięśnie jak mięśnie
brzucha, triceps, biceps czy łydka.  

Pamiętaj, że trening i jego efekt w postaci zakwasów jest dodatkowym stresem dla
organizmu. Jeżeli on się delikatnie pojawi, nic się nie stanie. Gorzej będzie jeśli
staniesz się jednym wielkim chodzącym zakwasem, a stan zapalny organizmu będzie
przekraczać wszelkie normy. 

Wła�ciwa regeneracja
jest kluczowa 

CZĘ�� CZWARTA
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Wpływ alkoholu na regeneracje 

Nadmierne spożywanie alkoholu wpływa negatywnie na odzyskiwanie sił. Sam w sobie
alkohol dostarcza kalorie - 1g to 7 kcal. Przez niektórych jest uznawany jako czwarty
makroskładnik (po białku, węglowodanach i tłuszczach). Poza znanymi efektami,
często pożądanymi, organizm traktuje alkohol jak truciznę. Głupieje gdy spożywamy
jego nadmiar. Gdy alkohol pojawia się w krwiobiegu, organizm niezwłocznie
postanawia go wydalić, przez co “porzuca” inne czynności i skupia się tylko na jego
wydaleniu. 
Nasz organizm nie ma możliwości magazynowania alkoholu. Niestety jedzenie,
które zjemy w trakcie konsumpcji trunków, może zostać zmagazynowane w
tkance tłuszczowej. 

Kolejnym z minusów nadmiernej konsumpcji alkoholu jest potężne odwodnienie, które
skutkuje zmniejszeniem siły i wydolności przy potencjalnym treningu w kolejnym dniu, a
także towarzyszy im rozdrażnienie i problemy z koncentracją. Spożycie alkoholu obniża
stężenie testosteronu, a zwiększa kortyzol - podobnie jak w niedoborze snu. Co
skutkuje zwiększeniem procesów katabolicznych (rozpad białek) nad anabolicznymi
(synteza białek mięśniowych).
Po spożyciu alkoholu, nawet długi sen jest złej jakości. Jest bardzo płytki, na skutek
czego nie regenerujemy się dobrze. 

Więcej o alternatywnych możliwościach konsumpcji alkoholu znajdziesz w dziale
Bonus.

Wpływ alkoholu

CZĘ�� CZWARTA
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Białko
CZĘ�� PIĄTA
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Według książkowych wzorów, podaż białka powinna wynosić około 2g na 1kg masy
ciała.
Jest to wartość, która jest idealna dla redukcji masy ciała. Taka ilość spożywanego
białka zapobiega katabolizmowi - czyli rozpadowi mięśni m.in. na skutek redukcji masy
ciała. Jeśli celem jest zwiększenie masy mięśniowej, podaż białka może wynosić
1,6g/kgmc, Jeszcze większe ilości nie powinny być potrzebne ze względu na
zwiększoną sytość posiłków bogatych w białko. 

Dodatkowym atutem spożywania większej ilości białka jest wcześniej wymieniony
wysoki indeks sytości dla produktów bogatych w białko.  Warto posiadać go na
wysokim poziomie, zwłaszcza w okresach wysokiego deficytu kalorycznego.
Połączenie białek z zwiększoną ilością tłuszczy w diecie spowoduje, że posiłek
jest wypełniający. Zwróć uwagę, który posiłek jest bardziej sycący? Obfita jajecznica,
czy kanapki z szynką?
Mam nadzieje, że Twoim wyborem była jajecznica. Jeśli nasze odpowiedzi się różniły,
spróbuj w najbliższych dwóch dniach porównać obie propozycje śniadaniowe i
wyciągnij wnioski.

Średnie spożycie białka przez osoby nieświadome o korzyściach wyższego
spożycia białka oscyluje w okolicach 1g na 1kg masy ciała. Natomiast nadmiar i
spożycie przekraczające 3g na 1kg masy ciała może doprowadzić do zaparć,
powodować wzdęty brzuch, podnieść pH organizmu czy powodować nieprzyjemne
gazy. Warto wyważyć ilość spożywanego białka, który jest mimo wszystko
ciężkostrawny dla naszego układu pokarmowego. 

W przypadku w którym podaż białka sięga dużych wartości, zalecam spożywanie
większej ilości warzyw i owoców zasadotwórczych w posiłkach z dużą ilością białka. Do
takich produktów zaliczymy m.in.: brokuły, marchew, szpinak, maliny, dojrzałe banany,
por, awokado czy słodka brzoskwinia. 

Ile białka powinienem
je��?

CZĘ�� PIĄTA
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Źródła białka w diecie
Białko możemy spotkać w większości produktów pochodzenia zwierzęcego, tj. jajka,
mięso, owoce morza i ryby. Sporą zawartość białka możemy znaleźć również w
produktach pochodzenia roślinnego tj. soczewica, tofu, ciecierzyca czy pestki dyni.
Osobiście polecam sięgać po chude mięsa i ryby ze względu na niższą objętość
kaloryczną względem mięs czerwonych czy tłustych ryb. 

Chciałbym wspomnieć o roślinnych źródłach białka. W wegańskich źródłach białka
mamy problem w dostarczeniu samodzielnego białka, ponieważ większość produktów
wegańskich z dużą ilością białka to orzechy, soczewica czy fasola które są głównym
źródłem innych makroskładników. Często zgubnym myśleniem jest, że jedzenie
wegetariańskie czy wegańskie spowoduje, że będziemy szczupli i “fit”. Nic bardziej
mylnego. Dania wegańskie są równie kaloryczne co zwykłe, dodatkowo ciężko z nich
uzupełnić satysfakcjonującą podaż białka.

Warto również rozważyć suplementację odżywkami białkowymi. Są one świetnym
źródłem białka, również roślinnego. Atutem odżywek jest możliwość dodawania ich do
posiłków lub domowych “fit” wypieków. Odżywki białkowe warto stosować wtedy gdy
nasze spożycie białek jest niskie lub niewystarczające. Nic nie stoi na przeszkodzie
codziennej suplementacji - odżywki są przebadane i bezpieczne. 

Źródło: https://epozytywnaopinia.pl/dieta-w-ciazy-ile-kalorii-bialka-weglowodanow-
i-tluszczow/zrodlo-bialka/
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Motywacja
CZĘ�� SZ�STA
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Na szczycie mojej piramidy znalazła się motywacja. Początkowo piramida miała się
składać z 5 elementów, jednak nie mogło w niej zabraknąć motywacji. Uważam
motywację i determinację za kluczowe czynniki które scalają całość piramidy i wpływają
na powodzenie procesu redukcji tkanki tłuszczowej. 

Nie chcę, aby moje słowa rozbrzmiały w Twojej głowie jak słowa tandetnego mówcy
motywacyjnego. Jednak muszę Cię prosić aby Twoja motywacja do całego procesu
była niezachwiana i z każdym kolejnym kilogramem lub centymetrem obwodów w dół -
narastała, pięła się w górę! 
Musisz uświadomić sobie, że to wszystko, to jeden wielki proces, który musisz
zaakceptować i polubić. Możliwe, że nigdy to nie nastąpi - jednak podejdź do tego jak
do zadania, które trzeba wykonać i działaj. Każdego dnia po małym kroczku zbliżając
się do celu! Pamiętaj również o jednej ważnej rzeczy: Twoja sylwetka z której teraz
zaczynasz swoją walkę, powstała przez lata. Możliwe, że też będziesz potrzebować
miesięcy lub lat by wyglądać tak jak sobie wyobrażasz. Nie oczekuj cudów po 2
miesiącach!

Ostatecznie, dodatkowym bodźcem motywacyjnym, może być nagroda w postaci
wybranego posiłku, czy drobna przekąska. Musisz znaleźć coś, co będzie Cię
motywować do wykonania pracy na treningach, być cały czas w ruchu i pilnować
deficytu kalorycznego. Następnie w sposób moralny i zgodny z Twoim sumieniem,
nagradzaj się za osiągnięte małe cele.

Szczyt piramidy
CZĘ�� SZ�STA
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Kontrola postępów

Nic tak nie podnosi na duchu jak zauważalne efekty. Zrób sobie zdjęcie w lustrze w
“Dzień 0”, następnie po upływie 4-6 lub nawet 8 tygodni zrób kolejne zdjęcie. Zestaw je
razem w prostym programie do układania kolaży. Zauważalna różnica wpływa budująco
i napędzi Cię na kolejne tygodnie.

Pamiętaj by nie sugerować się tylko liczbami na wadze, jest to często zgubne. Waga
może czasami nas oszukiwać. Zwłaszcza u Pań, w czasie cyklu wahania wagi mogą
być spektakularne i sięgać kilku kilogramów na przestrzeni 2 dni. 
Dobrą metodą, dla bardziej zdyscyplinowanych osób, jest codzienny pomiar masy ciała,
na czczo (po toalecie), a następnie wyciągnięcie średniej wagi z 7 dni. Porównanie
nastąpi z tygodnia na tydzień.

Pamiętaj o pomiarach, również regularnie, raz na dwa tygodnie. Dodatkowo wyznacz
sobie cele treningowe. Wycisnąć 50kg, pobiec 8km - wyznaczone cele również
utrzymają Cię w ryzach i pomogą dojść do celu. Stopniowe dokładanie celów na wielu
płaszczyznach może być naprawę pomocne. Możesz również zacząć od nieco bardziej
prostych rzeczy np, wyjść na spacer 3x w tygodniu, odstawić słodycze czy nie
zamawiać jedzenia przez miesiąc.

I najważniejsze!
Pamiętaj, że jeśli zaczniesz już dziś, każdego dnia krok po kroku będziesz przybliżać
się do celu. Możesz początkowo nie widzieć wielkich efektów, ale z biegiem czasu one
nadejdą. 
Czas i tak minie. Pytanie brzmi jak go wykorzystasz?
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Na kolejnej stronie umieściłem zdjęcie mojej przemiany.

Po lewej stronie, prawdopodobnie 20 letni ja, po prawej 26 lat, a także wiele więcej
doświadczenia i wiedzy w głowie.
Czas minął, a efekty mówią same za siebie. Zapewne wielu się zastanawia, czy nie
powinien on po 6 latach wyglądać lepiej?
Owszem, ten czas można było lepiej wykorzystać. Mimo wszystko nie żałuję, ponieważ
doszedłem do tego w dużej mierze sam. W zdecydowanej większości jestem
samoukiem. Wiele lat testowałem różne metody treningu i żywienia. Metodą prób i
błędów udało mi się zyskać wiele doświadczenia.
Współprace z innymi trenerami, szkolenia i kursów od najznamienitszych postaci
branży fitness i dietetyki pozwoliły mi wypracować oryginalny i skuteczny styl pracy,
oparty na wiedzy i zdrowym rozsądku. 

Tymczasem, pozostawiam Tobie moją playlistę ze Spotify. 
Znajdziesz tam: trochę rapu, mocnego brzmienia i szczypty lat ‘80, gdzie moim
zdaniem muzyka była nieco lepsza od aktualnej. 
Ta playlista pozwala pozostać mi skupionym na treningu, zamknąć się na świat
zewnętrzny i pomaga mi zrobić to, co zrobić trzeba.

https://open.spotify.com/playlist/6Y3appPFhsBAfFsxfU5a7u?si=50a3768aae03416d
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Ciekawostka:
Czy wiesz, że oba zdjęcia to różnica około 5 kg?
Dlatego zawsze powtarzam, że waga nie jest jedynym wyznacznikiem naszych
procesów treningowych.

Na zdjęciu rok 2015 (chyba) vs 2021.
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Bonus
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1. Unikaj dodatkowych kalorii!

Zastosuj proste zmiany, które zaoszczędzą każdego dnia kilka lub kilkaset kalorii
dziennie:

Cola 500ml > Cola Zero 500ml
187,5 kcal > 2 kcal 

 
Mięso czerwone 100g > mięso chude 100g

180 kcal (szynka wieprzowa) > 100 kcal (filet pierś z kurczaka)
 

Kupowanie jedzenia na mieście > Gotowanie 
800 Kcal+ > 800kcal + kontrola

 
Piwo 500ml > Piwo zero 500ml

300 kcal > 125 kcal

2. Jak zoptymalizować okazyjną konsumpcje alkoholu 

W przypadku, gdy planujesz lub jesteś w stanie zaplanować żywienie w dniu, kiedy
planowana jest wzmożona konsumpcja alkoholu, zastosuj kilka prostych czynności by
wyrządzić sobie jak najmniej szkody - przy jednocześnie dobrze spędzonym czasie.

 Deficyt kaloryczny

Koniec końców on i tak jest najważniejszy. W ciągu dnia nie przekraczaj wyznaczonej
przez siebie liczby kalorii. Nawet jeżeli na imprezie nie przekroczysz limitu kalorii, nic
nie powinno się odłożyć, natomiast alkohol nie wyrządzi takich dużych szkód. Pamiętaj
o kaloriach z alkoholu!
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Jedzenie
W dzień imprezy zjedz śniadanie bogate w białko i tłuszcze. 
Staraj się zachować jak najdłuższy post przed zakrapianą imprezą. Jedzenie zacznij od
produktów bogatych w białko takich jak chude mięso, jajka. 
W miarę możliwości nie dojadaj w trakcie trwania imprezy - bynajmniej celuj w produkty
dobrej jakości. A mniej w produkty typu fast food czy chipsy.

Ruch
Po zakończonej imprezie, jeśli to możliwe, rozważ powrót pieszo - spalisz więcej kalorii
będąc w ruchu. 

Patrz co pijesz
Unikaj picia soków czy nektarów, wszelaki alkohol popijaj wodą z cytryną lub
produktami zero. Unikaj dodatkowych kalorii pochodzących z napojów, jednocześnie
stawiaj na regularne uzupełnianie płynów - zapobiegniesz odwodnieniu.

3. Ruszaj się ile się da!
Każdy z nas zna osobę która jest wiecznie szczupła, a jej problemem jest "przybrać na
masie". Znam wiele takich osób, a jeszcze więcej znałem w czasach szkoły średniej i w
czasie studiowania. Bez samochodów i chodząc wszędzie na piechotę mogliśmy spalać
niesamowite ilości kalorii, a tego podstawowego ruchu nam teraz brakuje. 
Ruszaj się człowieku! Te 7-8 tysięcy kroków dziennie to powinien być obowiązek i
zobowiązanie jakie posiadasz wobec swego ciała. Traktuj je jak najnowsze ferrari a
odpłaci Ci się z nawiązką!

Zakończenie
Mam nadzieje, że porady które umieściłem w tym opracowaniu zostaną przez Ciebie
wykorzystane w początkach przygody z aktywnością fizyczną. Jeśli masz jakieś
pytania, chciałbyś zgłębić któryś z tematów, czy zwyczajnie chciałbyś się do mnie
odezwać, pisz śmiało! Na kolejnej stronie zostawiam dla Ciebie linki do moich social
media, a także dane kontaktowe. Czuj się zaproszony i swobodnie, bez krępacji napisz.

Będę wdzięczy również za Twój feedback, jest to zawsze motywujące do dalszej pracy
i pracowaniu dla was. 
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Współpracuję z trenerem Michałem od
6 miesięcy. Z efektów jest bardzo

zadowolony. Dobrze dobrane
ćwiczenia do moich możliwości,

smaczna dieta i kilogramy w dół 
 

                                         - Robert

Treningi konkretne, opieka trenerska
cały czas. Efekty: 5 kg mniej po 1,5
miesiąca ćwiczeń. Polecam! Dobry

trener personalny!
                                         - Jakub



J E Ś L I  M A S Z  P Y T A N I A
Z A P R A S Z A M  D O  K O N T A T K U
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Trening personalny

Współpraca Online

Plan treningowy i żywieniowy


