
Myślisz, że efektywne odchudzanie to prawdziwa 
sztuka? Poznaj  jedyny skuteczny sposób na dietę z 
głową.

Odchudzasz się i nic? A nawet gorzej – tyjesz bardziej niż przed dietą? 
Tym razem się uda! Zaczerpnij trochę wiedzy, a będziesz cieszyć się 

rozmiarem, w jakim lubisz siebie najbardziej.

Dieta z Głową

http://trenujzglowa.pl/
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Wstęp

Nie ma żadnego sekretu!

Czy chodzi tu tylko o kalorie?

Myślisz, że chodzi tylko o 
"czyste”  jedzenie?

Jeśli jesz pewne potrawy, 
przybierzesz na wadze.

Diety „low carb” są najlepszym 
sposobem na utratę tłuszczu.

Musisz często jeść, aby przyspieszyć 
metabolizm.

Dieta na utratę wagi nie jest 
szybka, czy łatwa.

Bonus - 10 wskazówek, które poprawiają 
skuteczność diety.

Zakończenie

http://trenujzglowa.pl/
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Wstęp
Dobre , zdrowe, naukowe porady dotyczące utraty wagi są trudne do 
zdobycia – zaskakujące? A jednak!
Wszystko, na co się napotykasz, to reklamy: cudownej diety, która 
pomaga Ci stracić tłuszcz, czy też magicznych suplementów 
wypalających Twój tłuszcz lub po prostu fałszywe obietnice szybkich 
wyników i  to bez żadnego wysiłku.

Cóż, nie tutaj. Nie od trenujzglowa.pl.
Kiedy wiesz, co robisz, "dieta" to przyjemny styl życia, a nie nędzny, masochistyczny 
okres  niedojedzenia.  Możesz  tracić  tłuszcz  jedząc  żywność  jaką  chcesz  i  bez 
poczucia głodu. Możesz zbudować mięśnie bez jedzenia zatrważających ilości kalorii. 
Może zdarzyć Ci się "oszukiwać" na diecie i to bez winy.
W tym ebooku mam zamiar obalić parę mitów, w jakie wierzysz i które stosujesz na 
co dzień.

Twoim  głównym  celem  jest  utrata  tkanki  tłuszczowej.  Czytasz  tego  ebooka,  gdyż 
szukasz  tej skrzętnie ukrywanej  tajemnicy utraty  tłuszczu. Próbowałeś wszystkiego. 
Diety  niskowęglowodanowej,  diety  o  niskiej  zawartości  tłuszczu,  sześć  małych 
posiłków  dziennie,  diety  o  niskiej  zawartości  glutenu,  niejedzenia  po  18tej,  nawet 
próbowałeś/ próbowałaś się "oczyszczać" i "odtruwać".  I co?! Nic nie działa!

Nie rozpaczaj. Nie jesteś sam Drogi Czytelniku! W rzeczywistości badania pokazują, 
że większość naszej populacji, to Ci którzy starają się zmniejszyć wagę  i utrzymywać 
ją z dala od zatracenia.
A  do  tego  cały  przemysł  fitness  jest  pełen  sprzeczności!   Oczywiście  spełnia 
sztucznie swoją rolę w zdezinformowaniu i myleniu Nas..

Dlaczego?

Ponieważ branża fitness jest pełna artystów i szarlatanów, którzy starają się szybko 
zarobić, sprzedając Ci „złoty środek”, który nie działa, czy to jest suplement, książka, 
21-dniowy kurs, czy "oczyszczający" produkt itp.
I ludzie łapią się na to, za każdym razem!

Jednak  nie  napisałem  tego  ebooka,  aby  Cię  osądzać.  Jesteś  tutaj,  aby  mieć 
pewność, że otrzymujesz najlepsze informacje o fitnessie, jakie są obecnie dostępne!

http://trenujzglowa.pl/
http://ajcn.nutrition.org/content/82/1/222S.long
http://ajcn.nutrition.org/content/82/1/222S.long
http://ajcn.nutrition.org/content/82/1/222S.long
http://ajcn.nutrition.org/content/82/1/222S.long
http://trenujzglowa.pl/
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Gotowy do odkrycia tajemnicy utraty 
tłuszczu?
           Wystarczy  już  tego  budowania  napięcia.  Czas 
ujawnić  tajemnicę  utraty  tłuszczu,  którą  na  pewno 
spodziewasz się usłyszeć, skoro wszedłeś w posiadanie 
tego ebooka. Czy jesteś na to gotowy? 

Werble ... i …

Dieta – sposób 
odżywiania. Potocznie 
często używane 
nieprawidłowo, w 
stosunku do diet 
odchudzających. Termin 
dieta, stosowany w 
nauce o żywieniu 
człowieka ma różne 
znaczenia.

http://trenujzglowa.pl/
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Nie ma żadnego sekretu!

Zgadza się. Nie ma absolutnie żadnej tajemnicy, więc przestań szukać 
złotego pociągu! Sama myśl o szukaniu tajemnicy lub szybkich 
rezultatów odciąga Cię od tego, co naprawdę musisz zrobić, aby 
osiągnąć swój cel.
Zanim przestaniesz czytać postaraj się w myślach zadać sobie/ mi to 
pytanie – „to, co naprawdę powoduje utratę tłuszczu”??

Już odpowiadam…

W  rzeczywistości  badania  opublikowane  w  czasopiśmie  American  Medical 
Association sugerują, że jakiekolwiek podejście dietetyczne, które pomaga zwiększyć 
przestrzeganie  diety  i  osiągnąć  deficyt  energii  w  dłuższej  perspektywie  czasu, 
pomoże Ci schudnąć.

Rozdział I

Utrata tłuszczu jest i zawsze będzie opierać się na 
tych samych zasadach: utrzymywanie uczciwego 
deficytu energetycznego w dłuższej perspektywie 
czasu. Mówiąc prosto, chodzi o jedzenie i picie 
mniejszej liczby kalorii, niż wydatkujesz. W 
przeciwieństwie do większości tego, co 
kiedykolwiek usłyszałeś, utrata tkanki tłuszczowej 
NIE dotyczy specjalnych kombinacji potraw, 
unikalnych procentów makroelementów, częstych 
lub nieokreślonych posiłków itd. Zamiast tego 
chodzi przede wszystkim o rutynowe umieszczanie 
mniejszej ilości  energii w ciele niż to, co z niego 
wyjdzie.

http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=200094
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025815
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025815
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025815
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025815
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://ajcn.nutrition.org/content/95/4/989
http://trenujzglowa.pl/
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To  może nie być ten szokujący i niesamowity super 
straszny sekret, który chciałeś usłyszeć, ale taka jest 
prawda!

Widzisz,  nadrzędnym  mechanizmem  w  grze 
jest równowaga energii, która jest związkiem między 
ilością  energii,  którą  jesz  i  którą  wydatkujesz. 
Jednostką  miary  używaną  przy  omawianiu  bilansu 
energetycznego  jest  kilokaloria  (kcal),  czyli  ilość 
energii niezbędna do podgrzania  jednego kilograma 
wody o jeden stopień Celsjusza. Bilans energetyczny 
jest istotnym pojęciem, gdyż organizm sam decyduje 
o tym,  jak ciało zmienia się wraz z upływem czasu i 
ile kalorii należy jeść.

Więc teraz zadajesz sobie pytanie, czy możliwa 
jest utrata wagi bez ćwiczeń?

Cóż, Twoje ciało cały dzień spala kalorie, a nie 
tylko podczas biegania lub zumby. Jest to znane jako 
"podstawowa  przemiana  materii"  lub  BMR  -  jest  to 
minimalna  ilość  kalorii  spalanych  codziennie 
(minimalna  ilość  energii  potrzebna  do  pozostania 
przy  życiu).  Jeśli  do  tego  uwzględnisz  dodatkową 
energię  spaloną  podczas  jakiejkolwiek  aktywności 
fizycznej  dowolnego  rodzaju,  w  tym  np.  chodzenie, 
treningi,  otrzymujesz  całkowity  dzienny  wydatek  na 
energię (Total Daily Energy Expenditure). I kiedy już 
znasz swoje TDEE, wszystko, co musisz zrobić, aby 
schudnąć, to jeść znacznie mniej, niż ta liczba kalorii, 
voila!

100 lat badań nad metabolizmem 
potwierdziło tylko, że równowaga 
energetyczna, działająca zgodnie 
z pierwszą zasadą termodynamiki, 
jest podstawowym mechanizmem 
regulującym masę ciała.

6

Na przykład, jeśli obliczysz, że 
spalasz około 2200 kalorii dziennie 
i zjadasz około 75% tej liczby, 
możesz być pewien, że stracisz 
około 0,5kg tygodniowo. 
Niezależnie od tego, czy wykonałeś 
jakąś dodatkową aktywność, czy 
nie.

To  nie  znaczy, 
że  trzeba  liczyć 
kalorie,  aby 
schudnąć, ale musisz 
zrozumieć  związek 
między  spożyciem 
kalorii,  a  wydatkami  i 
przyrostem wagi.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_zasada_termodynamiki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_zasada_termodynamiki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_zasada_termodynamiki
http://trenujzglowa.pl/
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W taki sposób stwarzasz deficyt 
energetyczny lub kaloryczny.
Ponieważ oznacza to, że spożywana kaloryczność  jest 
zbyt  niska  dla  potrzeb  Twojego  organizmu.  Następnie 
organizm musi sięgnąć do zapasów, głównie tłuszczu, w 
celu uzupełnienia deficytu energetycznego.

Utrata  wagi  bez  ćwiczeń  jest  prosta.  Jedz  znacznie 
mniej kalorii niż zużywasz i… tadam… stracisz wagę.

Problemem  w  utracie  wagi  bez  ćwiczeń  siłowych,  jest 
to,  że przynajmniej niektóre kilogramy  to  mięśnie, a  to 
nie  jest  ciężar  ciała,  który  chcesz  na  pewno  tracić. 
Dlatego warto pomyśleć o "poprawie składu ciała", a nie 
o  "odchudzaniu"  i  o  co  najmniej  minimalnym  wysiłku 
niezbędnym  do  zachowania  mięśni  podczas  diety.  Na 
szczęście, to nie wymaga dużej ilości ćwiczeń. 

Nie zrozum mnie źle. Nie 
mówię tu, że tworzenie i 
utrzymywanie deficytu 
energetycznego jest 
zawsze proste i łatwe. 
Jednak przy kilku 
wskazówkach, opartych 
na badaniach 
dotyczących utraty wagi, 
nie musi być tak trudne i 
skomplikowane, jak się 
to wydaje.

http://trenujzglowa.pl/
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Czy chodzi tu tylko o kalorie?

Teraz możesz zadać sobie pytanie: "Czy tylko kalorie mają znaczenie"?

Absolutnie nie! Kalorie są istotne, ale nie są jedyną rzeczą, która ma 
znaczenie!

           Widzisz, samodzielna dieta, oparta na deficycie kalorycznym, prawdopodobnie 
nie przyniesie Ci niesamowitego ciała. Tak, spowoduje utratę wagi, ale inne czynniki 
wchodzą w grę, gdy celem jest poprawa kompozycji ciała.

W rzeczywistości elementy, takie, jak ilości każdego makroskładnika, rodzaj treningu, 
jakość jedzenia, wpływają na skład ciała. 

Budowanie wielkiej sylwetki jest odrębnym 
tematem i jednak to zostawiam na inny ebook.

Rozdział II

http://trenujzglowa.pl/
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Myślisz, że chodzi tylko o 
"czyste”  jedzenie?

Jestem zwolennikiem spożywania „prawdziwego” jedzenia, ale jeśli 
uważasz, że to wszystko, co potrzeba, aby schudnąć, to się mylisz. 
Oczywiście, te podstawowe zasady obejmują dostarczanie organizmowi 
wystarczającej ilości witamin i minerałów poprzez pożywne pokarmy, 
ale obejmują dużo więcej, jeśli naszym celem jest budowanie mięśni, 
szczupłe i zdrowe ciało.

            Utrata tłuszczu w czasie, polega na karmieniu własnego organizmu mniejszą 
ilością energii,  niż  spalasz  każdego dnia. Mierzymy  zarówno energię spaloną,  jak  i 
spożywaną  w  kilokaloriach.  Kiedy  to  zrobisz,  utrzymujesz  swoje  ciało  w  stanie 
znanym jako "deficyt kaloryczny", ponieważ jest to niedobór energii.

Organizm  ma  wtedy  dwie 
możliwości,  aby  pozostać  przy 
życiu:  uzyskać  skądś  energię 
lub  fizycznie  zamknąć  się  na 
wykorzystywanie  energii. 
Jednak  na  szczęście,  ma 
gotowy  zapas  energii  zrobionej 
właśnie  na  taką  okoliczność:  w 
magazynach  tłuszczowych. 
Rozpoczyna  się  rozbijanie  tych 
zapasów na paliwo komórkowe, 
aby  uzupełnić  deficyt,  a 
całkowita  masa  tkanki 
tłuszczowej  zmniejsza  się  gram 
po gramie, dzień po dniu, dopóki 
utrzymuje się deficyt kaloryczny.

Rozdział III

http://trenujzglowa.pl/
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"Czyste jedzenie" samo w sobie nie 
gwarantuje utraty wagi. 
Karmienie  ciała  za  dużą  ilością  absolutnie 
"najczystszą" żywnością każdego dnia po prostu nie 
gwarantuje, że   z czasem schudniesz … SORRY!

Kiedy mówimy o składzie ciała, kalorie z marchewki 
nie różnią się od kalorii ze Snickersa. Oczywiście ten 
ostatni  jest  bardziej  kaloryczny,  niż  marchewka. 
Ludzie,  którzy  uważają,  że  schudną  jedząc  np. 
marchewkę,  która  jest  rzekomo  sama  w  sobie 
sprzyjająca utracie  wagi,  podczas gdy  Snickers  nie 
jest, są po prostu w błędzie.

Zwolennicy czystego 
jedzenia najbardziej nie 
rozumieją, że "czyste" 
kalorie liczą się tak 
samo, jak "brudne" 
kalorie, jeśli chodzi o 
utrzymanie lub utratę 
tłuszczu!

http://trenujzglowa.pl/
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Jeśli jesz pewne potrawy, 
przybierzesz na wadze.

Jest to naturalne rozszerzenie poprzedniego mitu, ale zasługuje na swój 
własny akapit.
Jeśli ktoś mówi Ci, że istnieją potrawy, które spowodują  "przyrost masy 
ciała" lub "utratę wagi", zrób sobie przysługę i zignoruj wszystko, co ma 
jeszcze do powiedzenia.

Żywność  nie  ma  żadnych  szczególnych  właściwości,  które  powodują,  że  możesz 
przytyć lub schudnąć. Nie może "zapchać hormonów" lub magicznie przekształcić się 
w tkankę tłuszczową, lub robić wszystko, aby sabotować Twoje cele.

Wszystkie  pokarmy  mogą  jednak  dostarczyć  kalorii  i  makroskładników  (białko, 
węglowodany 
i  tłuszcze)  i  są  to  tylko  dwa  czynniki,  które  mają  znaczenie  podczas  mówienia  o 
poziomach  tkanki  tłuszczowej.  Oznacza  to,  że  całkowita  ilość  energii  zawartej  w 
żywności  (kalorie)  i  jak  ta  energia  rozkłada  się  na  białko,  węglowodany  i  tłuszcze 
(makroskładniki odżywcze), decyduje o tym, co się dzieje, gdy jesz.

Rozdział IV

http://trenujzglowa.pl/
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Kontrolowanie wagi NIE wymaga 
jedzenia określonych potraw.
Unikania innych, chowu żywności w określony sposób 
itp.

Jak sam zobaczysz, wszystko, czego potrzebujesz to 
inteligentna manipulacja swoim dziennym spożyciem 
kalorii.

Ps. Dzięki, że ciągle 
czytasz!

To, co musisz wiedzieć:

•Niektóre potrawy nie 
czynią cię otyłym. 
Przejadanie to robi!

•Cukier nie powoduje 
tłuszczu. Przejadanie to 
robi!

•Węglowodany nie 
powodują tycia. 
Przejadanie to robi!

•Hormony, takie jak 
insulina i kortyzol, nie 
powodują uszczerbku 
na zdrowiu. Przejadanie 
to robi!

http://facebook.com/trenujzglowapl
http://trenujzglowa.pl/
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Diety „low carb” są najlepszym 
sposobem na utratę tłuszczu.

Pomimo aktualnej popularności, dieta z niską zawartością 
węglowodanów jest po prosto do bani i jest zbędna dla większości. 
Utrzymywanie głodu pod kontrolą jest niezmiernie ważne podczas diety. 
Na szczęście pokonanie głodu nie jest zbyt trudne, gdy wiesz, co robisz.
            Do pełnego zrozumienia poniższego akapitu muszę powiedzieć parę słów o 
leptynie.  Leptyna  jest  hormonem  wytwarzanym  przez  komórki  tłuszczowe .  Ma  ona   
wiele  funkcji  w  organizmie, między  innymi:  reguluje głód ,  tempo  przemiany materii , 
apetyt ,  motywację ,  odporność ,  płodność  i  libido.  Jednakże  jej  główną  rolą  jest 
regulacja masy ciała.

W prosty sposób leptyna mówi 
mózgowi, że mamy 

wystarczająco dużo energii 
przechowywanej w komórkach 

tłuszczowych, na metabolicznie 
wymagające dużego wydatku 

energii funkcje, jak wzrost 
mięśni, ciąża, normalne poziomy 

aktywności fizycznej itp. i że 
organizm może wydobywać tę 

energię w normalnych „etapach”.

Jeśli  ograniczysz  ilość  kalorii  w  celu  utraty  tłuszczu,  produkcja  leptyny  maleje,  co 
mówi  twojemu ciału,  że  jest  w  stanie niedoboru energii  i  że  musi wydawać mniej  i 
pobrać  więcej.  Dokonuje  tego  poprzez  kilka  mechanizmów,  jak  np.:  redukcja 
podstawowej  stopy  metabolicznej  i  aktywności  nie-ćwiczeniowej  oraz  stymulacja 
głodu. Więcej o leptynie przeczytasz  jednym ze wpisów (klik).

Tłuszcz po prostu nie  jest  tak bardzo skuteczny w zwiększaniu poziomu  leptyny ,  a 
badania  wykazały,  że  dieta  o  niskiej  zawartości  węglowodanów,  o  wysokiej 
zawartości  tłuszczów  zmniejsza  poziom  krążących  poziomów  leptyny  przez  24 
godziny .  Diety  o  wysokiej  zawartości  tłuszczów  są  zasadniczo  receptą  na 
zmniejszenie  uczucia  sytości.  Możliwe  jest  także,  że  tłuszcz  dietetyczny  indukuje 
oporność  na  leptynę  (co  oznacza,  że  sygnały  leptyny  stają  się  stępione),  co 
wykazano  w  badaniach  na  zwierzętach.  Węglowodany  z  drugiej  strony  znacząco 
zwiększają poziom leptyny, a  im więcej  jedzenia z węglowodanów, tym wyższy  jest 
poziom krążącej leptyny. Dieta wysokobiałkowa i umiarkowana dieta węglowodanowa 
są podwójnie korzystne dla naszego uczucia sytości.

Rozdział V

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leptyna
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12439643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12439643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19818643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19818643
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9796811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9796811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9796811
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20515615
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23770129
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15102614
http://trenujzglowa.pl/leptyna/
http://trenujzglowa.pl/leptyna/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11126336
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10334310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10334310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10334310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10334310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11208581
http://trenujzglowa.pl/
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Błonnik to niestrawna część żywności,
             która  absorbuje  wodę  podczas 
przemieszczania  się  przez  przewód  pokarmowy 
wspierając  jego  funkcjonowanie . Badania  wykazały 
również, że zwiększa uczucie sytości.
Utrzymuj  spożycie  błonnika  na  wysokim  poziomie 
jedząc  dużo  warzyw  i  owoców.  W  przypadku,  gdy 
zastanawiasz  się,  ile  błonnika  masz  zjeść,  Instytut 
Medycyny  zaleca ,  aby  dzieci  i  dorośli  spożywali  14 
gramów  błonnika  na  każde  1000  kalorii,  które 
spożywają  każdego  dnia.  Najważniejsze  jest  to,  że 
tak długo,  jak utrzymujesz prawidłowy deficyt kalorii 
będziesz  tracić  na  wadze,  a  niskowęglowodanowa 
dieta, nie pomoże Ci stracić wcale więcej wagi.

Biorąc powyższe pod 
uwagę, nie będzie 
zaskakujące to, że 
badania wykazały, iż 
dieta wysoko 
węglowodanowa o 
niskiej zawartości 
tłuszczów jest  bardzo 
skuteczna dla utraty 
wagi, nawet, jeśli osoby 
poddają się diecie „jem 
tyle, ile chcę”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10721886
https://www.nap.edu/read/10490/chapter/1
http://trenujzglowa.pl/


15

Musisz często jeść, aby 
przyspieszyć metabolizm.

Chodzi o to, że zwiększając częstotliwość posiłków można "pobudzić 
metaboliczny ogień" i przyspieszyć utratę tłuszczu, słyszałeś to już, 
prawda? 
            Cóż, prawdą  jest,  że  rozkładanie  i  trawienie żywności, którą  jesz, powoduje 
"zwiększenie metabolizmu". Jest  to  tzw.  "Termiczne działanie żywności"  i może być 
znaczne  ( około  25%  energii  zawartej  w  węglowodanach  jest  używane  do 
przetworzenia i strawienia jej).
Teoretycznie, jeśli jadasz wystarczająco często, możesz wykorzystać termiczny efekt 
jedzenia i utrzymać metabolizm przez cały dzień, prawda? To brzmi wiarygodnie, ale 
badania pokazują, że to nie tak.
Badanie  przeprowadzone  przez  naukowców  z  Francuskiego  Narodowego  Instytutu 
Zdrowia i Badań Medycznych dotyczyło analizy wyników badań z różnymi wzorcami 
od 1 do 17 posiłków dziennie. Naukowcy nie znaleźli żadnej różnicy w 24-godzinnym 
wydatku energetycznym pomiędzy  jedzeniem o niskiej  i wysokiej częstotliwości. To, 
co  znaleźli,  polega  na  tym,  że  małe  posiłki  powodują  niewielkie,  przejściowe 
podwyższenie tempa przemiany materii, a podczas większych posiłków, zauważono 
większe,  długotrwałe  wzrosty,  które  równoważyły  się  pod  względem  całkowitych 
wydatków na energię do końca dnia. 
Reasumując, najważniejsze jest,  że nie ma przewagi metabolicznej w  jedzeniu 3, 6 
lub  9  razy  dziennie  i  należy  jeść  w  sposób  dopasowany  do  Twoich  preferencji  i 
harmonogramu.

Rozdział VI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3883098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3883098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3883098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9155494
http://trenujzglowa.pl/
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Dieta na utratę wagi nie jest 
szybka, czy łatwa.

Widzisz, pomagam ludziom osiągnąć sukces w  ich podróży po lepszą 
wagę, dlatego wolę być z Tobą szczery. 
Oto prawda: dieta nakierowana na utratę wagi nie jest szybka, czy łatwa. 
Dobra wiadomość: jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby była mniej 
do bani i w pełni z głową 

Użyj kalkulatora  do określania,  ile energii ciało  „pali” każdego dnia. Powstały 
wynik  będzie  dokładnym  pomiarem  całkowitej  ilości  energii,  którą  organizm 
zużywa codziennie, na ogół znany jako całkowity dzienny wydatek energii lub 
TDEE.
Jeśli  codziennie  spożywasz  taką  ilość  kalorii,  Twoja  waga  pozostanie  mniej 
więcej taka sama. Tak więc, aby zmniejszyć ciężar, trzeba po prostu jeść mniej. 
Oblicz swój deficyt kalorii. Polecam umiarkowany deficyt kalorii od 20 do 25%. 
Wszystko powyżej może powodować niepożądane skutki uboczne związane z 
"dietą  głodową",  co  oznacza,  że  chcesz  ustawić  dzienne  spożycie  kalorii  na 
poziomie 75-80% Twojego TDEE.

Rozdział VII

Pierwszym krokiem jest 
sprawdzenie, ile kalorii należy jeść. 

https://www.iifym.com/tdee-calculator/
http://trenujzglowa.pl/
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Następnym krokiem jest określenie celów 
makroskładników. 
             Teraz ,  gdy  masz  docelową  ilość  kalorii, 
nadszedł  czas,  aby  zamienić  ją  w  białko, 
węglowodany i tłuste cele. Oto jak to zrobić:
 
•Jedz  2,6g  białka  na  kg  masy  ciała.  Jeśli  masz 
nadwagę  (mężczyzna  powyżej  25%  tkanki 
tłuszczowej  lub  kobieta  powyżej  30%),  zmień  to  na 
2,2g na kilogram chudej masy ciała. Kliknij tutaj, aby 
dowiedzieć się, jak określić LBM.

17

Teraz, gdy masz swoje liczby, nadszedł czas, aby zamienić je w plan posiłków, 
który Ci się po prostu podoba. Wielu ludzi lubi używać do tego programu Excel, 
listując pokarmy i ich białko, węglowodany, tłuszcze i kalorie w kolumnach 
obok siebie. Mamy XXI wiek i są takie aplikacje, które wszystkie te obliczenia 
zrobią za Ciebie . 

•Jedz  0,4  grama  tłuszczu  na  kg  masy  ciała.  Jeśli 
masz nadwagę, zmień  to na 0,7 grama na kilogram 
beztłuszczowej masy ciała.

•Resztę kalorii uzupełnij z węglowodanów.

http://www.calculator.net/lean-body-mass-calculator.html
http://www.calculator.net/lean-body-mass-calculator.html
http://trenujzglowa.pl/
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Odpowiedziałeś na większość pytań 
twierdząco?
To  za  dużo  informacji?  Wszystko  jest  zbyt 
skomplikowane? A Ty nie masz czasu  i potrzeby   tego 
wszystkiego znać i studiować?

Nie musisz koniecznie 
planować lub śledzić 
spożycie pokarmu, aby 
stracić tłuszcz lub 
budować mięśnie, ale 
jeśli chcesz skutecznie 
zagwarantować sobie 
rezultaty i osiągnąć je 
najszybciej, jak to 
możliwe, konsekwencja i 
planowanie posiłków są 
drogą do sukcesu. 
Niezależnie od rodzaju 
diety, planowanie 
posiłków może Ci 
pomóc. 

http://trenujzglowa.pl/
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Zawsze możesz liczyć 
na moją pomoc!

Bez  tego  wszelkie  podejmowane  przez 
Ciebie  wysiłki  okażą  się  niestety  działaniem  po 
omacku.  Przerabiałem  to  tyle  lat,  że  wiem,  o 
czym mowa.  Sam  też  ciągle  widzę  ludzi,  którzy 
katują  się  na  bieżni,  wylewają  litry  potu  na 
siłowni, a  ich wyniki,  jeśli są, nie są współmierne 
do nakładu pracy i zaangażowania.

Joel Likondjo: Jeśli zechcesz 

skorzystać z moich rad i mojej 
pomocy, obiecuję, że zrealizujesz 

założone cele.

Oferuję  Ci  najwyższy  możliwy  poziom 
wykwalifikowanego,  sprawdzonego  treningu 
osobistego  online.  Słucham  i  doradzam. 
Prowadzę  Cię  prosto  do  miejsca  ustalonego 
przez  Ciebie  -  abyś  osiągnął  własną  unikalną 
wersję poprawy zdrowia, sprawności fizycznej i / 
lub wyglądu fizycznego.

http://trenujzglowa.pl/
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Teraz wiesz,  jak chudnąć  i  jeść pokarmy, które kochasz ... przez resztę 
swojego  życia.  Teraz  możesz  korzystać  z  diety,  aby  całkowicie  mieć 
kontrolę  nad  składem  ciała  i  zdrowiem.  I  możesz  to  robić  bez 
przestrzegania  szeregu  restrykcyjnych  zasad  lub  rezygnowania  z 
wszystkiego, co w rzeczywistości lubisz jeść!

Cóż, wszystkie  te rzeczy są możliwe, gdy po prostu wiesz, co robisz. A 
teraz już wiesz, prawda? 

Na koniec, w ramach podziękowania za to, że jesteś ze mną, chciałbym 
przedstawić Ci 10 wskazówek (taki bonus), które poprawiają skuteczność 
diety i pomogą Ci przetrwać na diecie z głową.

No to zaczynamy…

http://trenujzglowa.pl/
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Zbyt wysokie oczekiwania, co 
do szybkości, jak i sposobu 
utraty wagi – to Twoi najwięksi 
wrogowie.

Twoim celem jest ustalenie 
realistycznego celu polegającego na 
utracie około 1% masy ciała na 
tydzień.

Ustaw realistyczne cele

Oznacza to, że jeśli ważysz 100kg, Twoja średnia 
tygodniowa utrata wagi to około 1kg . Wynika z tego 
również, że wraz ze spadkiem wagi, możesz spodziewać 
się, że współczynnik utraty wagi ulegnie spowolnieniu. 
Warto także zauważyć, że szybsze chudnięcie zaraz po 
rozpoczęciu diety często jest spowodowane  utratą wody, 
dotyczy to szczególnie diet niskowęglowych i 
ektogenicznych.

##11

http://trenujzglowa.pl/
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Poważnie, przestań jeść co 
dwie godziny! Nie zwiększa to 
wcale metabolizmu, ani nie 
pomaga w utracie tłuszczu. 

Z mojego doświadczenia wynika, że 
częste jedzenie nie tylko nie jest 
lepsze, ale zazwyczaj jest gorsze dla 
utraty wagi, ponieważ:

Przestań jeść co 2 godziny

•Spożywasz wiele drobnych posiłków po 200 kalorii, które 
nigdy Cię nie sycą.

•Myślisz o jedzeniu przez cały dzień.

•Jest niepraktyczne i utrudniające życie, bo kto chce jeść co 
2 godziny w pracy i nosić te stosy pojemników?

•Jeśli dietetyk planuje Ci meal plan z 8 posiłkami dziennie, a 
Ty nie masz na to czasu i ochoty powinieneś poszukać 
kogoś innego  .

#2#2

http://europepmc.org/abstract/med/2387273
http://europepmc.org/abstract/med/2387273
mailto:joel@trenujzglowa.pl
http://trenujzglowa.pl/
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Intermittent Fasting na 
przestrzeni ostatnich kilku lat 
stał się dość popularny, 
zwłaszcza wśród osób  
chcących schudnąć.

I nie bez powodu - wiele osób 
doświadczyło wielkich wyników pod 
względem utraty wagi dzięki temu 
sposobowi żywienia. W skrócie dla 
tych z Was, którzy nie znają tego 
terminu, Intermittent Fasting, to 
protokół żywieniowy, który obejmuje 
przemienne okresy postu i  karmienia 
(więcej o tym tu ).

Spróbuj IFa na krótki czas

Tak więc, na przykład, możesz ustalić swój okres bycia na 
czczo od godziny 22.00 w jeden dzień do godziny 14:00 
następnego dnia. Daje to 16 godzin na czczo i 8 godzin 
jedzenia (od 14:00 do 22:00 codziennie). Jest to znane jako 
schemat 16:8 wśród osób będących na IF.  Chociaż wiele 
osób przypisuje prawie magiczne właściwości IFowi, 
zasadniczo działa on podobnie, jak każde inne podejście do 
diety: pomaga mniej jeść. Zjadanie mniej powoduje 
oczywiście utratę wagi, a co za tym idzie poprawę 
wrażliwości na insulinę i lipidy we krwi, a także wiele innych 
ulepszeń zdrowotnych!

#3#3

http://trenujzglowa.pl/index.php/2016/10/19/if/
http://trenujzglowa.pl/
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Pobranie wystarczającej ilości 
białka pomoże utrzymać tempo 
przemiany materii i 
zminimalizować straty w 
mięśniach.

Białko jest najbardziej termogeniczne 
spośród trzech makroelementów, co 
oznacza, że spożywanie większej 
ilości białka powoduje spalanie 
większej ilości kalorii podczas jego 
trawienia i wchłaniania.

Jedz wystarczające ilości 
białka

Białko jest najbardziej satysfakcjonujące z trzech 
makroskładników odżywczych, co oznacza, że podczas 
każdego posiłku będziesz czuł się pełen, kiedy będziesz 
jeść białko i będziesz mniej skłonny do przejadania się. Ile? 
Dobrym zaleceniem ogólnym jest dążenie do około 2,2 
gramów białka na 1kg beztłuszczowej masy ciała. 

#4#4

http://trenujzglowa.pl/
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Całe, minimalnie przetworzone 
produkty spożywcze są 
zazwyczaj bogate w błonnik i 
wodę, a także w witaminy, 
minerały i inne składniki 
odżywcze.

Ponadto są one zwykle stosunkowo 
mało kaloryczne, a podobnie jak w 
przypadku produktów o wysokiej 
zawartości białka, są bardziej 
satysfakcjonujące, niż produkty 
wysoko przetworzone, co może 
wyjaśnić, dlaczego przyczyniają się 
do regulacji masy ciała.

Jedz więcej pełnych, 
minimalnie 

przetworzonych 
produktów spożywczych

Białko jest najbardziej satysfakcjonujące z trzech Przykłady takich 
produktów spożywczych, których należy spróbować jeść więcej, 
obejmują:

•Warzywa i owoce
•Fasola i rośliny strączkowe
•Chude mięso, ryby i jajka
•Bulwy i całe ziarna

Niektóre mało przetworzonych produkty spożywcze, takie, jak awokado, 
orzechy, zdrowe oleje (oliwa z oliwek, olej kokosowy, itp.), chociaż 
zawierają mikroelementy, są w rzeczywistości dość pełne kalorii, więc  z 
nimi należy postępować umiarkowanie.

#5#5

http://trenujzglowa.pl/
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Ponieważ żywność bogata w 
białko, błonnik i wodę jest 
bardziej sycąca, sensowne jest, 
aby każdy posiłek zawierał ich 
wystarczające ilości, które 
pozwolą nam czuć się pełniej 
przez cały dzień. 

Zalecam spróbować uzyskać 
przynajmniej 30 gramów białka z 
każdym posiłkiem.
Ponadto spożywanie warzyw i 
pokarmów bogatych w białko w 
pierwszym posiłku może pomóc Ci 
skuteczniej zaspokoić głód , a tym 
samym ułatwić odmówienia sobie 
przeprocesowanej, pełnej kalorii 
niezdrowej żywności w ciągu dnia.

Dostarczaj wystarczająco 
dużo białka i warzyw 

szczególnie w pierwszym, 
jak i w każdym posiłku

#6#6

http://ajcn.nutrition.org/content/87/5/1558S.long
http://trenujzglowa.pl/
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Jeśli dieta przez kilka dni, 
tygodni i miesięcy kończy się 
bez jakiegokolwiek dobrego 
postępu, być może dlatego, że 
Twoja dieta nie przewiduje 
żadnej przerwy?!

Wyobraź sobie, że wykonujesz 
jakąkolwiek czynność, której nie 
lubisz – na przykład praca biurowa. 
Spędzanie w biurze 24ech godzin na 
dobę przez okrągły tydzień 
sprawiłoby, że stałoby się to 
absolutnie nie do zniesienia i bardzo 
mało prawdopodobne, abyś pracował 
efektywnie, ponieważ coraz szybciej 
traciłbyś koncentrację podczas 
wykonywanych zadań.

Od czasu do czasu zrób 
przerwę

To samo dotyczy diety.

Jeśli zaczniesz się odchudzać wiedząc, że możesz mieć wolny od 
liczenia kalorii posiłek raz w tygodniu, a tygodniowa długa dieta „złamie 
się”, co kilka miesięcy na tydzień, będziesz prawdopodobnie bardziej 
przestrzegać diety, a nie "oszukiwać".
.

#7#7
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Zgodnie z tym badaniem 
naukowym, spożywanie 
cukrowych węglowodanów w 
postaci ciekłej (słodkie napoje) 
doprowadziło do większego 
przyrostu masy ciała, niż przy 
spożyciu takiej samej liczby 
kalorii z cukrów 
węglowodanowych w postaci 
stałej (żelki).

To nie był efekt wyrzutu 
insulinowego, jak wielu tak zwanych 
dietetycznych autorytetów twierdzi.

Zredukuj słodkie napoje

Wyjaśnienie dotyczące przyrostu masy ciała w ciekłych grupach 
węglowodanowych jest w zasadzie całkiem proste: grupa spożywająca 
węglowodany w postaci stałej formuła "wyrównała" ogólne spożycie 
energii przez zmniejszenie ilości żywności, którą jedli z reszty swojej 
diety. Jednakże płynna grupa węglowodanowa nie. Zamiast tego osoby 
z ciekłej grupy węglowodanowej spożywały to samo, co oznaczało, że 
kalorie, które dostały się z napojów, powodowały nadmiar energii. Stąd, 
przyrost masy ciała. 

Zredukuj słodkie napoje (w tym soki owocowe). Jest to przeważnie 
marnotrawstwo kalorii, które można wykorzystać do jedzenia pysznych 
potraw! Jeśli nadal lubisz smak napojów gazowanych, przerzuć się na 
dietetyczne napoje gazowane. Nieduże ilości napojów „0kcal”, nie będą 
miały negatywnego wpływu na Twoje zdrowie.
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Nie uważasz, że spanie dobrze 
wpłynie na Twoją wagę? 
Jednak według badań 
dotyczących czasu snu i jego 
wpływu na masę ciała okazuje 
się, że tak!

Niewydolność snu, zarówno ostra, 
jak i przewlekła, wydaje się wpływać 
na wagę ciała na wiele sposobów:

Zadbaj o wystarczającą 
ilość snu.

•Wpływa na "hormony głodowe" grelinę i leptynę. Niewystarczająca ilość 
snu i jego jakość może powodować zwiększenie stężenia greliny i 
zmniejszenie stężenia leptyny.

•Powoduje zwiększoną możliwość zjedzenia więcej, ponieważ jest się 
dłużej w stanie aktywności.

•Może to zmienić termoregulację. Oznacza to, że temperatura rdzenia 
ciała zmniejsza się, co może powodować niższe zużycie energii.

•Zwiększa zmęczenie, co może powodować pomijanie wysiłku 
fizycznego i ogólny, mniej aktywny styl życia.

Staraj się mieć wystarczająco dużo snu co noc. Będziesz czuć się lepiej 
i będziesz miał więcej energii w ciągu dnia, a zapewne również 
doświadczysz mniejszego uczucia głodu.
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Według tej bardzo interesującej 
meta analizy z 2014 r., która 
porównywała utratę wagi u osób 
z nadwagą i otyłych dorosłych po 
różnych popularnych 
programach odżywiania, każda 
dieta działa, pod warunkiem, że 
można w niej wytrwać.

Cytując autorów: „Różnice w 
odchudzaniu między poszczególnymi 
nazwanymi dietami były niewielkie, co 
prawdopodobnie nie ma znaczenia dla 
tych, którzy chcą utraty wagi. To 
popiera praktykę zalecania 
jakiejkolwiek diety, którą pacjent będzie 
przestrzegał w celu utraty wagi.”

Znajdź to, co działa dla 
Ciebie

Eksperymentuj z różnymi metodami dietetycznymi, aby znaleźć to, co działa dla 
Ciebie najlepiej i wybierz podejście dietetyczne, które Ci się podoba i które jest 
trwałe dla Ciebie w perspektywie długoterminowej. Nie oszukuj się jednak. Różne 
podejścia działają dla różnych ludzi, ale robią to z tego samego powodu: 
pomagają im być na deficycie kalorycznym.
Najważniejsze jest to, by dietę dostosować do Twojego stylu życia, preferencji i 
samopoczucia, a nie ślepo podążać za radami dietetyków, czy kolejną 
żywieniową modą. Narzucanie sobie określonego reżimu wbrew naszym 
przyzwyczajeniom, czy potrzebom, paradoksalnie może nawet zniweczyć Twoje 
wysiłki w dążeniu do wymarzonej sylwetki. Dlatego nie bój się sam decydować, 
wówczas dieta będzie dla Ciebie łatwiejsza do utrzymania. Oczywiście pamiętaj, 
że odchudzanie = deficyt kaloryczny.
.
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            Dziękuję za to, że dotarłeś do końca. 

Myślą przewodnią towarzyszącą mi przy 
tworzeniu tego ebooka było znalezienie 
odpowiedzi na pytania od subskrybentów 
trenujzglowa.pl, którzy tak samo, jak Ty 
zmagają się z niechcianymi kilogramami. 

Jak już wiesz, cudów nie ma. Ale uwierz mi, 
Ty też możesz osiągnąć swój cel, tylko proszę 
Cię jedynie o trzy rzeczy: wytrwałość, 
konsekwencję i zaangażowanie. 
Nie obiecam Ci, że bez żadnego wysiłku i 
pracy z Twojej strony, z dnia na dzień 
będziesz mieć ciało bez skazy. Ale, jeśli 
zechcesz skorzystać z moich rad i mojej 
pomocy, obiecuję, że zrealizujesz założone 
cele.

To co?…  Do następnego… 

Salute!

Joel

Do zobaczenia!

http://trenujzglowa.pl/
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Liczą się rezultaty, a nie 
obietnice!

Porozmawiaj ze mną i sprawdź, czy 
jestem dla Ciebie odpowiedni. W końcu każdy 
ma prawo czuć się szczęśliwym i kochać to, co 
widzi w lustrze. W ciągu kilku krótkich tygodni 
sprawię, że to możliwe, zmienię Twoją kondycję, 
Twoje nastawienie i nawyki żywieniowe! 

Joel Likondjo: z pewnością wspólnymi siłami uda 
się nam osiągnąć każdy Twój cel!

.

Trenujzglowa.pl powstało, by motywować i 
nauczyć jak najwięcej osób, jak osiągnąć i 
utrzymać upragnioną sylwetkę, ciesząc się przy 
tym zdrowiem i dobrym samopoczuciem. 
WSPÓLNIE wyznaczamy cel, plan, jak do niego 
dotrzeć, realizujemy ustalone zadania, cieszymy 
się z osiąganych rezultatów, a wszystko to 
robimy z głową!

http://trenujzglowa.pl/
http://trenujzglowa.pl/
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KONTAKT

joel@trenujzglowa.pl795 798 212

trenujzglowa.plfacebook.com/trenujzglowapl

Jeśli chcesz gdzieś dojść, 
najlepiej znajdź kogoś, kto 

już tam doszedł.
- Robert Kiyosaki

twitter.com/trenujzglowapl

http://facebook.com/trenujzglowapl
http://trenujzglowa.pl/
http://twitter.com/trenujzglowapl
mailto:joel@trenujzglowa.pl
http://trenujzglowa.pl/

