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ROZDZIA 1

Branĝa fitness
jest kompletnie popieprzona

Domagasz siÚ odpowiedzi? Nie zniósïbyĂ prawdy!
CYTAT Z FILMU LUDZIE HONORU

C

hcesz wiedzieÊ, na czym polega problem, gdy jesteĂ kimĂ takim jak ja, a wiÚc
redaktorem najpopularniejszych na Ăwiecie publikacji o tematyce fitness?
Moĝe wydaje Ci siÚ, ĝe moim zmartwieniem jest niska pïaca, dziewiÚÊdziesiÚciogodzinny tydzieñ pracy oraz caïkowita anonimowoĂÊ wynikajÈca z nieumieszczania
mojego nazwiska pod 95 procentami tekstów, które piszÚ. To wszystko rozsÈdne
przypuszczenia, ale to wcale nie jest takie straszne, gdy masz moĝliwoĂÊ pracowaÊ z niektórymi spoĂród najinteligentniejszych ludzi na Ăwiecie, uczysz siÚ, jak najskuteczniej
poprawiaÊ swoje ĝycie, a takĝe trenujesz z zawodnikami, którzy sÈ jeszcze bardziej zakrÚceni i sÈ jeszcze wiÚkszymi twardzielami, niĝ moĝna by wywnioskowaÊ na podstawie ich
wystÚpów w telewizji.
Oto prawdziwy problem: tÈ pracÈ naprawdÚ trudno zajmowaÊ siÚ w taki sposób, w jaki
naleĝaïoby to robiÊ. Wszystko, co ukazuje siÚ drukiem, to jedno wielkie pierdolenie, a ja
jestem tym juĝ zmÚczony. Dotarïem wïaĂnie do punktu, w którym jestem gotów rzuciÊ
branĝy wyzwanie, poniewaĝ nadszedï czas na pieprzone zmiany.
KtoĂ ma wraĝenie, ĝe gardïujÚ? Nie — moje sïowa to po prostu niezbÚdna w tym
miejscu prezentacja poglÈdów. WyjaĂni ona, dlaczego wiÚkszoĂÊ facetów nigdy nie ma
okazji oglÈdaÊ obiecywanych im rezultatów, a ponadto pokaĝe, ĝe tak naprawdÚ jesteĂ
w stanie osiÈgnÈÊ duĝo wiÚcej, niĝ uwaĝasz za moĝliwe.
Branĝa fitness przypomina przemysï spoĝywczy — bÈdě teĝ jakÈkolwiek innÈ branĝÚ
przemysïowÈ, skoro juĝ o tym mowa. Prawda zawsze kryje siÚ gdzieĂ pomiÚdzy tym, co
widzisz, a tym, w co wierzysz.
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SkÈd to wiem? Byïem czÚĂciÈ procesu, który stworzyï ten problem, a potem pilnie
pracowaïem nad znalezieniem rozwiÈzania. Odkryïem, ĝe w celu naprawienia systemu,
który nie dziaïa w prawidïowy sposób, potrzebujemy wprowadziÊ odrobinÚ chaosu.
Tym chaosem sÈ hormony.
Nie chodzi o sterydy czy teĝ kuracje odmïadzajÈce — na sam děwiÚk tych sïów kaĝdy
myĂli sobie „José Canseco” i „doping”. W tym, o czym bÚdziemy tu pisaÊ, nie ma niczego
kontrowersyjnego, nawet jeĂli osiÈgane rezultaty kuszÈ i przyciÈgajÈ uwagÚ tak samo jak
wyniki stosowania niedozwolonych substancji. JeĂli Canseco powinien z jakiegoĂ powodu
pozostaÊ w naszej pamiÚci, niechaj bÚdzie on wspominany jako osoba, która rzuciïa
Ăwiatïo na pomijanÈ przez wszystkich kwestiÚ: ci, którzy skupiajÈ siÚ na hormonach,
lepiej znoszÈ upïyw czasu, lepiej wyglÈdajÈ, a przy okazji osiÈgajÈ upragnione rezultaty.
By posiÈĂÊ nadludzkÈ moc, nie potrzebujesz wcale zestawu chemikaliów — moĝesz
osiÈgnÈÊ to samo w naturalny sposób. ¿adnych piguïek, ĝadnych koktajli, ĝadnych zastrzyków. Jak juĝ wspominaliĂmy, korzyĂci zwiÈzane z prawidïowo dziaïajÈcym ukïadem
dokrewnym zdecydowanie wykraczajÈ poza zajebistÈ prezencjÚ. Twoje hormony to klucz
do osiÈgniÚcia optymalnych rezultatów w sferze fizycznej, spoïecznej i poznawczej. To
podstawy endokrynologii, za którymi stoi szeĂÊdziesiÈt lat badañ — problem w tym, ĝe
nikt nie miaï odwagi, by o tym mówiÊ.
Cóĝ, ten stan rzeczy wïaĂnie siÚ zmieniï.
Nikt nie poruszaï tego tematu, poniewaĝ branĝa fitness nie jest miejscem umoĝliwiajÈcym otwarte dyskusje. To Ărodowisko osób o zamkniÚtych umysïach, uniwersum ludzi
ĝyjÈcych dogmatami — Ăwiat, w którym wszystko jest zagmatwane. Nic dziwnego, ĝe
wiÚkszoĂÊ facetów nie ma pewnoĂci, jeĂli chodzi o to, co i kiedy powinni jeĂÊ, a takĝe
w jaki sposób najlepiej przeprowadzaÊ treningi. W sumie nie byïby to szczególnie wielki
problem, gdyby Twoje zdrowie nie byïo kluczowym elementem Twojego ĝycia.
SÚk w tym, ĝe Twoja kondycja fizyczna ma bezpoĂredni wpïyw na wszystkie elementy
Twojego ĝycia. Zgadza siÚ, naprawdÚ wszystkie — bogactwo, szczÚĂcie, inteligencjÚ, ĝycie
seksualne oraz dïugowiecznoĂÊ (i pamiÚtaj, ĝe to tylko skrócona lista). Kaĝdy aspekt Twojego ĝycia i samopoczucia zaleĝy od tego, jak Êwiczysz i co jesz — o tym media jednak
nie piszÈ. Zamiast tego nieustannie masz okazjÚ oglÈdaÊ te same nagïówki: „Stañ siÚ
posiadaczem wiÚkszych bicepsów”, „WróÊ do formy”, „Sekrety szeĂciopaka”.
Mam jednak pytanie: w jaki sposób te teksty sprawdzajÈ siÚ w Twoim przypadku?

W CIENIU OBAW
Informacje, jakie serwujÈ Ci media z gïównego nurtu, przygotowywane sÈ w taki sposób,
by pomóc Ci osiÈgnÈÊ cele w postaci wypracowania wiÚkszych bicepsów czy teĝ solidniejszych miÚĂni brzucha. Wszystkie te teksty pomijajÈ jednak szerszy aspekt caïej sprawy.
WiÚksze bicepsy nie sÈ rezultatem wykonywania ugiÚÊ przedramion. Powrót do formy
nie polega na podjÚciu treningu kardio. SzeĂciopak nie stanie siÚ widoczny dziÚki temu,
ĝe wstrzymasz siÚ od jedzenia po dziewiÚtnastej. To wszystko jedna wielka góra pierdóï
ozdobiona gigantycznÈ porcjÈ ograniczeñ, która sprowokuje kaĝdego do wieczornego obĝarstwa w fast foodzie, a wiÚc czegoĂ, co zniweczy nawet najlepiej przygotowane plany.
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Przykro mi to pisaÊ, ale byïeĂ po prostu dymany.
Nie udaïo Ci siÚ uzyskaÊ obiecywanych rezultatów, na Twoje barki spadïo natomiast
mnóstwo frustracji. Wszystko dlatego, ĝe osoby pociÈgajÈce za sznurki w branĝy fitness
wolÈ zachowaÊ konsekwencjÚ, zamiast iĂÊ z duchem czasu. Ci ludzie zakïadajÈ, ĝe wiedzÈ,
czego pragnÈ ich czytelnicy — wïaĂnie z tego powodu otrzymywane przez Ciebie informacje sÈ zawsze owocem starannej selekcji.
W ten sposób lÈdujemy w samym Ărodku budzÈcej frustracjÚ rzeczywistoĂci: informacje
dostarczane przez media naleĝÈce do gïównego nurtu sÈ czÚsto konstruowane w taki
sposób, by podtrzymaÊ status quo, nie gwarantujÈ natomiast caïkowitej przejrzystoĂci.
Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe ludzie nie lubiÈ przyznawaÊ siÚ do bïÚdów lub do tego, ĝe
nie do koñca mieli racjÚ. Osobisty rozwój jest bardzo czÚsto powstrzymywany przez ograniczone horyzonty myĂlowe, a nie jawny upór. Te osoby z jakiegoĂ powodu nie chcÈ jednak zmieniÊ swojego systemu wartoĂci.
Co to wszystko oznacza? Wciskano Ci póïprawdy. Nie nazwÚ ich kïamstwami, ale
to sÈ oszustwa. WiÚkszoĂÊ rzeczy, które sÈ uznawane za podstawÚ pracy nad kondycjÈ
fizycznÈ, wcale nie jest taka oczywista. Naturalnie nie jest tak, ĝe nic z tych rzeczy nie
zdaje egzaminu — ale nie wszystkie spoĂród tych informacji sprawdzÈ siÚ w Twoim
przypadku. To wïaĂnie dlatego tkwisz wĂród tych samych frustrujÈcych myĂli na temat
swojego ciaïa, swojego ĝycia oraz wïasnego poczucia pewnoĂci siebie.
PrzyczynÈ tego zjawiska w branĝy fitness jest po czÚĂci ludzka natura, a po czÚĂci uwarunkowania kulturowe: czy zechcesz to przyznaÊ, czy teĝ nie, zmiana stanowiska jest
postrzegana jako wyraz sïaboĂci, nawet jeĝeli wiemy, ĝe najlepsze decyzje wymagajÈ czasami od nas rezygnacji z wczeĂniejszych przekonañ i zaakceptowanie nowego, lepszego
nastawienia. Nasz opór przed ïatwym akceptowaniem transformacji wynika z gwaïtownych reakcji zwiÈzanych z modyfikacjÈ prezentowanego stanowiska.
Gdy politycy zmieniajÈ opinie, nazywa siÚ ich koniunkturalistami; kiedy w podobny
sposób postÚpujÈ muzycy, mówi siÚ, ĝe sÈ sprzedajni. W branĝy fitness wszystko wyglÈda
nieco inaczej, a z braku ïagodniejszych terminów stosuje siÚ po prostu miano „idiotów”.
Tacy ludzie sÈ potÚpiani za brak konsekwencji i oskarĝani o zmienianie gïoszonych haseï
z powodu chÚci dopasowania siÚ do jakiegoĂ ukrytego programu czy teĝ wypromowania jakiegoĂ produktu.
Wbrew koncepcji gïoszÈcej, jakoby rozwój tej branĝy byï napÚdzany przez naukÚ oraz
wyniki badañ — które powinny byÊ przyswajane i stosowane, by radziÊ sobie z nieustannie zmieniajÈcÈ siÚ wizjÈ funkcjonowania ludzkiego ciaïa — prawda przedstawia siÚ zupeïnie inaczej. Niestety, ludzie wolÈ raczej tkwiÊ w komfortowym Ărodowisku koncepcji,
które uwaĝajÈ za prawdziwe, niĝ mierzyÊ siÚ z nowymi poglÈdami zmuszajÈcymi ich do
myĂlenia. Wygoda w kwestii przekonañ prowadzi do dogmatycznych opinii, które uniemoĝliwiajÈ postÚp.
Jako faceci tïuczemy gïowami w ĂcianÚ, poniewaĝ otrzymywane przez nas informacje,
przyjmowane przez nas porady oraz wprowadzane w ĝycie programy zwiÈzane z Êwiczeniami i dietÈ ograniczajÈ to, co moĝemy osiÈgnÈÊ i kim moĝemy siÚ staÊ.
JesteĂmy tym naprawdÚ zmÚczeni i uwaĝamy, ĝe zasïugujesz na coĂ wiÚcej.
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To wïaĂnie z tego powodu poĂwiÚciïem kilka lat na pracÚ nad projektem, który ïÈczyïby
wyniki badañ naukowych z rezultatami uzyskiwanymi w praktyce i udowadniaïby, ĝe nikt
nie mówiï Ci dotychczas prawdy.
Czy to oznacza pokazanie Ărodkowego palca branĝy fitness? Nie. Jest to jednak zajÚcie
stanowiska, które naleĝaïo zaczÈÊ prezentowaÊ juĝ dawno temu. Po raz pierwszy zdarza
siÚ, by ktoĂ naleĝÈcy do gïównego nurtu tej branĝy zdecydowaï siÚ na bardziej otwarte
i szczere podejĂcie do tematu, podejmujÈc zagadnienia ignorowane przez innych, obalajÈc mity doprowadzajÈce Twoje ciaïo do ruiny, a takĝe pokazujÈc Ci Ăwiat, w którym
krzyczÈce wielkimi literami nagïówki faktycznie mogÈ byÊ celami, a nie jedynie chwytami marketingowymi.
Mamy zamiar zmieniÊ reguïy gry, rezygnujÈc równoczeĂnie ze starych, dobrze znanych korowodów. JedynÈ rzeczÈ, jakÈ mogÚ obiecaÊ w odniesieniu do tego nowego Ăwiata,
jest to, ĝe nie bÚdzie on wypeïniony póïprawdami i pustymi obietnicami.

WYGLkDAJ, CZUJ SI}… I R¿NIJ JAK PRAWDZIWY FACET
Chociaĝ zdajemy sobie sprawÚ, ĝe spora czÚĂÊ ekscytacji wzbudzanej w Tobie przez tÚ
ksiÈĝkÚ zwiÈzana jest przypuszczalnie z treningami i propozycjami dietetycznymi, powinieneĂ zrozumieÊ, dlaczego stworzyliĂmy ten tekst i o jakÈ stawkÚ tu chodzi. Utrzymywanie w organizmie niewïaĂciwej równowagi hormonalnej przypomina toczenie w jego
wnÚtrzu bitwy na koktajle Moïotowa. Kiedy Twoje ciaïo nie funkcjonuje w optymalny
sposób, moĝesz jedynie obserwowaÊ symptomy — rzadko zdarza siÚ jednak sytuacja,
w której masz okazjÚ zrozumieÊ przyczynÚ. To wïaĂnie dlatego bÚdziemy ïÈczyÊ ze sobÈ
szczegóïy skïadajÈce siÚ na wiÚkszy obraz, abyĂ mógï zrozumieÊ, w jaki sposób Twoje
codzienne zachowania wywoïujÈ ïatwÈ do powstrzymania lawinÚ problemów, których za
wszelkÈ cenÚ chciaïbyĂ uniknÈÊ.
StworzyliĂmy listÚ dziewiÚciu problemów, których moĝna siÚ z ïatwoĂciÈ ustrzec,
poprawiajÈc gospodarkÚ hormonalnÈ organizmu. Niektóre z tych zjawisk mogÈ mieÊ
na Ciebie wpïyw w tym momencie (czy zdajesz sobie z tego sprawÚ, czy teĝ nie); inne
w nieuchronny sposób wyrosnÈ na Twojej drodze w przyszïoĂci. Nic nie stoi jednak na
przeszkodzie, byĂ uniknÈï ich wszystkich. Gdyby nie fakt, ĝe oczy bÚdÈ Ci teraz potrzebne
do czytania, zaproponowalibyĂmy Ci, ĝebyĂ je zamknÈï — to, o czym bÚdziemy pisaÊ,
zacznie siÚ robiÊ naprawdÚ przeraĝajÈce.

1. Ograniczona inteligencja
ByÊ moĝe sÈdzisz, ĝe wiÚkszoĂÊ korzyĂci zwiÈzanych z optymalizacjÈ gospodarki hormonalnej dotyczy tego, jak wyglÈdasz i jak siÚ czujesz. W pewnym sensie masz racjÚ —
wystarczy doprowadziÊ do porzÈdku kwestie zwiÈzane z hormonami, by uzyskaÊ wspaniaïy wyglÈd. PamiÚtaj jednak, ĝe brak równowagi hormonalnej w organizmie odbija siÚ
takĝe na funkcjonowaniu mózgu. ¥ciĂlej rzecz ujmujÈc — jeĂli nie zajmiesz siÚ kwestiami zwiÈzanymi z hormonami przez stosowanie diety i trenowanie, oznacza to ograniczenie inteligencji oraz mniejszy potencjaï w kwestii odnoszenia sukcesów.
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Kluczowy dla tego zagadnienia hormon nosi nazwÚ BDNF — to jedno z waĝniejszych
odkryÊ naukowych, o których nikt nie mówi. Peïna nazwa tego zwiÈzku (brain-derived
neurotrophic factor — „neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego”) nie jest aĝ tak
waĝna, jak jego znaczenie — jeĂli Twój organizm nie bÚdzie produkowaï wiÚkszych
iloĂci BDNF, równie dobrze mógïby to byÊ akronim od „baniak dziĂ nie funkcjonuje”.
Aby wytïumaczyÊ w najlepszy moĝliwy sposób dziaïanie tej substancji, odwoïamy siÚ
do filmu Jestem Bogiem z Bradleyem Cooperem. PostaÊ grana przez tego aktora przyjmuje Ărodek, który poprawia zdolnoĂci umysïowe — nagle staje siÚ ona kimĂ bïyskotliwym, i to nie dziÚki nagïemu przypïywowi wiedzy, ale dlatego, ĝe jej umysï zaczyna
lepiej i skuteczniej pracowaÊ. Tak wïaĂnie dziaïa BDNF.
Gdy nie generujesz wystarczajÈcych iloĂci BDNF, Twój mózg dziaïa na przeciÚtnym
poziomie, podobnie jak umysïy innych ludzi, a Twoja zdolnoĂÊ do stawania siÚ kimĂ
mÈdrzejszym ograniczana jest przez liczbÚ synaps, jakie tworzysz. Mniej synaps oznacza
mniejszÈ aktywnoĂÊ umysïu. Kiedy zatem dochodzi do aktywacji BDNF? Moĝna do tego
doprowadziÊ, zmieniajÈc nawyki ĝywieniowe, o czym bÚdziemy jeszcze wspominaÊ.
Omawiana tu substancja przypomina „nawóz dla umysïu”, jak okreĂliï to doktor John
Ratey, profesor psychiatrii klinicznej w Harvard Medical School. A wiÚc moĝna poprawiÊ swój wyglÈd, a takĝe staÊ siÚ mÈdrzejszym? Zgadza siÚ, ale to dopiero wierzchoïek
góry lodowej.

2. Zredukowany popÚd seksualny
Uprawianie seksu raz w tygodniu nie jest normalne.
Oto smutna prawda: istnieje mnóstwo facetów, którzy majÈ piÚkne partnerki (wzglÚdnie partnerów) czy teĝ ĝony. To dziewczyny i maïĝonki, które chciaïyby uprawiaÊ seks
kaĝdej nocy. Cóĝ, goïym okiem widaÊ, ĝe to jeszcze nie jest ta smutna czÚĂÊ. Przykrym
zjawiskiem jest natomiast to, ĝe owi faceci zamiast liczyÊ bïogosïawieñstwa, którymi
zostali obdarzeni — i cieszyÊ siÚ wiÚkszÈ iloĂciÈ seksu, niĝ jest to wskazane i bezpieczne —
zasypiajÈ po prostu przed telewizorami. No dobrze, czasem zapadajÈ teĝ w sen, leĝÈc w ïóĝku,
wpatrujÈc siÚ w sufit i czekajÈc, aĝ ich partnerki znajdÈ siÚ w objÚciach Morfeusza.
Ci faceci kochajÈ swoje dziewczyny i ĝony, a w pewnym sensie uwielbiajÈ równieĝ
seks. Problem polega na tym, ĝe nie majÈ na niego ochoty. Ich popÚd seksualny — niegdyĂ
powód do dumy i czynnik majÈcy wpïyw na kaĝdÈ decyzjÚ — ma teraz w sobie tyle energii,
co samochód-zabawka zasilany niemalĝe wyczerpanymi bateriami.
ZanikajÈcy popÚd seksualny jest bezpoĂrednim efektem obniĝonego poziomu testosteronu i z pewnoĂciÈ nie jest czymĂ normalnym. Zgadza siÚ — coĂ takiego wcale nie jest
„w porzÈdku”. Powinna to byÊ bardzo wyraěna wskazówka sygnalizujÈca potrzebÚ wprowadzenia zmian. MówiÈc bez ogródek: „JesteĂ facetem, goĂciu”1. JeĂli nie masz ochoty siÚ
pieprzyÊ, coĂ jest nie tak.
1
Inne sposoby przekazania tego samego przesïania to chociaĝby: „JesteĂ mÚĝczyznÈ, brachu” oraz
„JesteĂ facetem, koleĂ”. Wybierz po prostu wariant najlepiej pasujÈcy do jÚzyka uĝywanego w Twoim
otoczeniu oraz Ărodowiska, z którym siÚ identyfikujesz.
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Niektórzy mogÈ zlekcewaĝyÊ te objawy, traktujÈc je jako naturalne symptomy starzenia siÚ. W pewnym sensie jest to zgodne z prawdÈ, tyle ĝe spadajÈcy poziom testosteronu nie jest juĝ wyïÈcznie domenÈ osób w Ărednim wieku. Podczas gdy czegoĂ, co
w farmaceutyce okreĂla siÚ mianem niskiego poziomu testosteronu, naleĝaïoby siÚ spodziewaÊ u mÚĝczyzn w wieku piÚÊdziesiÚciu lat, dziĂ to samo zdarza siÚ juĝ dwudziestopiÚciolatkom. Tak, to prawda — istnieje wielu facetów, którzy dopiero co ukoñczyli
studia, a juĝ nie majÈ ochoty na seks.
Co gorsza, wyniki badañ przeprowadzonych niedawno w Australii pokazujÈ, ĝe starzenie siÚ nie ma aĝ tak duĝego wpïywu na spadek poziomu testosteronu, jak dotychczas siÚ nam wydawaïo. Ograniczona produkcja tego hormonu jest tak naprawdÚ zwiÈzana z Twoim zdrowiem i zasobami tkanki tïuszczowej. „Lekarze muszÈ zrozumieÊ, ĝe
spadajÈcy poziom testosteronu nie jest naturalnym efektem starzenia siÚ, a winÚ za taki
stan rzeczy ponoszÈ najczÚĂciej zachowania majÈce wpïyw na zdrowie lub kondycja fizyczna
danej osoby” — stwierdziï Gary Wittert, lekarz i wspóïautor wspomnianych badañ.
Oto dobra wiadomoĂÊ: ten problem caïkiem ïatwo naprawiÊ, zarówno u mïodszych,
jak i starszych mÚĝczyzn. Chociaĝ nie moĝemy obiecaÊ, ĝe w wieku czterdziestu oĂmiu
lat bÚdziesz cieszyÊ siÚ popÚdem seksualnym godnym osiemnastolatka, istnieje moĝliwoĂÊ,
by w naturalny sposób podnieĂÊ poziom testosteronu (a zarazem wpïynÈÊ równieĝ na
libido) bez ïykania tabletek, stosowania kremów i chodzenia do lekarzy. TÚ kwestiÚ da siÚ
naprawiÊ poprzez odpowiednie podejĂcie do treningów. Nie chodzi tu o samo podnoszenie ciÚĝarów — waĝne jest to, jak i kiedy to robisz. Jeĝeli poïÈczysz to z kilkoma
sztuczkami ĝywieniowymi, o których nikt nie wspomina na okïadce Twojego ulubionego
czasopisma, uzyskasz potÚĝnÈ mieszankÚ, która pozwoli Ci pozbyÊ siÚ tkanki tïuszczowej
i zyskaÊ pewnoĂÊ siebie, podnoszÈc w rezultacie Twój poziom testosteronu, a co waĝniejsze, zapewniajÈc wiÚcej satysfakcji z seksu.

3. Przyspieszone starzenie siÚ organizmu
Sïuchaj, nie mamy zamiaru nazywaÊ CiÚ starym i wolnym. Istnieje jednak prawdopodobieñstwo, ĝe Twoje ciaïo wyglÈda o wiele starzej, niĝ powinno, i porusza siÚ zdecydowanie wolniej, niĝ wynikaïoby to z Twojej metryki. Nie ma znaczenia, czy jesteĂ dwudziestoletnim chïopakiem, czy teĝ szeĂÊdziesiÚcioletnim szefem firmy — porady ĝywieniowe,
z jakimi miaïeĂ siÚ okazjÚ zetknÈÊ, sprawiïy, ĝe Twoje ciaïo czeka nieuchronnie zbliĝajÈca siÚ apokalipsa.
Przypuszczalnie sïyszaïeĂ o dietach oczyszczajÈcych — najprawdopodobniej od swojej
ĝony czy dziewczyny, ewentualnie wtedy, gdy próbowaïeĂ przejĂÊ testy na obecnoĂÊ
w organizmie niedozwolonych substancji (tak, zgadza siÚ — dobrze wiemy, z jakiego
powodu odwiedzasz swój ulubiony sklep z suplementami). Do takich kuracji moĝna
zaliczyÊ na przykïad odtruwanie organizmu sokami czy teĝ oczyszczanie wÈtroby i nerek,
które powinno Ci umoĝliwiÊ pozbycie siÚ toksyn nagromadzonych w Twoim ciele, poprawiÊ funkcjonowanie organów wewnÚtrznych i pomóc spowolniÊ procesy starzenia. W najgorszym wypadku zawsze moĝesz jeszcze zaczÈÊ jeĂÊ wiÚcej owoców i warzyw, dziÚki
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czemu bÚdziesz odrobinÚ zdrowszy. WiÚkszoĂÊ z tych metod to jednak programy marketingowe skonstruowane po to, byĂ zakupiï taki czy inny produkt.
Jedyna prawdziwa forma oczyszczania odbywa siÚ na poziomie komórkowym. Proces
ten okreĂlany jest mianem autofagii i to dziÚki niemu Twoje ciaïo moĝe siÚ regenerowaÊ
i rozwijaÊ. To wïaĂnie wspomniany przed momentem mechanizm pomaga Ci radziÊ
sobie z kontuzjami, umoĝliwia odrobinÚ lepsze dziaïanie mózgu, odpowiada za wzrost
miÚĂni i utratÚ tkanki tïuszczowej, a nawet wspiera CiÚ w tak podstawowych czynnoĂciach jak chodzenie czy oddychanie.
Tak siÚ skïada, ĝe kaĝdego dnia w Twoim organizmie dochodzi do milionów reakcji
komórkowych. CzÚĂÊ tego rodzaju aktywnoĂci powoduje zniszczenia w Twoim ciele —
podobnie jak regularne korzystanie z jakiegokolwiek sprzÚtu powoduje jego zuĝycie, tak
i codzienny stres wywoïuje awarie w organizmie. Na caïe szczÚĂcie ciaïo ludzkie jest przygotowane na takie zdarzenia i potrafi w naturalny sposób wyleczyÊ wszystko, co nie funkcjonuje w optymalny sposób. To wïaĂnie jest autofagia, okreĂlana równieĝ mianem autofagocytozy.
Co siÚ jednak dzieje w sytuacji, w której Twoje mechanizmy wewnÚtrznej naprawy
funkcjonujÈ powoli i opieszale, nie wykonujÈc prawidïowo swojej roboty? To wïaĂnie
wtedy dochodzi do wewnÚtrznych uszkodzeñ organizmu. UjmujÈc to nieco konkretniej, gdy odpowiednie mechanizmy nie naprawiajÈ Twoich mitochondriów — miniaturowych elektrowni znajdujÈcych siÚ w poszczególnych komórkach Twojego ciaïa —
Twój organizm moĝna generalnie okreĂliÊ jako spierdolony.
W takiej sytuacji szybciej siÚ starzejesz. ZaczynajÈ dokuczaÊ Ci przewlekïe schorzenia. WypadajÈ Ci wïosy. Obrastasz tïuszczem.
W tym momencie wracamy do hormonów. Niedostateczne iloĂci hormonu wzrostu
w organizmie ograniczajÈ naturalny proces autofagocytozy. Gdy poziom tej substancji
w ciele spada coraz bardziej, tkanki zaczynajÈ ulegaÊ degeneracji. To wïaĂnie dlatego
coraz czÚĂciej dokucza Ci ból, a posiïki przydajÈ Ci wiÚcej kilogramów, niĝ miaïo to
miejsce wczeĂniej. To dlatego nie moĝesz dorobiÊ siÚ solidnej muskulatury, niezaleĝnie
od tego, ile powtórzeñ i ile serii wykonujesz.
Jaka jest najlepsza metoda na podniesienie poziomu hormonu wzrostu i zaprzÚgniÚcie
autofagii do ciÚĝkiej harówki tam, gdzie to konieczne? Jedzenie w sposób zgodny z pewnymi zasadami.
Nie chodzi tu o konkretne kategorie poĝywienia ani o to, ile gramów biaïka, wÚglowodanów i tïuszczów przyjmujesz. Wszystko jest o wiele prostsze — chodzi o to, kiedy jesz
(a ujmujÈc to bardziej precyzyjnie, kiedy nie jesz). Im wiÚcej czasu dzieli pierwszy i ostatni
Twój posiïek w ciÈgu dnia, tym krócej bÚdÈ zachodziÊ procesy autofagocytozy.
To wïaĂnie dlatego nauczymy CiÚ, kiedy powinieneĂ jeĂÊ, a kiedy nie naleĝy tego
robiÊ. Nadal bÚdziesz mógï konsumowaÊ dania, które uwielbiasz, a takĝe trzymaÊ siÚ
obranego schematu ĝywieniowego — niewaĝne, czy jest to dieta niskowÚglowodanowa,
wegañska, czy teĝ nasza ulubiona dieta miÚsna.
UruchamiajÈc autofagocytozÚ w odpowiednim momencie, zaczniesz traciÊ tïuszcz
w sposób, który moĝe Ci siÚ wydaÊ nieprawdopodobny, a zatem przyspieszysz proces
zwiÚkszania masy miÚĂniowej. Co równie istotne, poprawi siÚ takĝe skutecznoĂÊ pracy
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Twojego umysïu, a badania dowodzÈ, ĝe w ten sposób moĝna równieĝ walczyÊ z dolegliwoĂciami takimi jak choroba Parkinsona czy Alzheimera. Autofagia odmieni Twoje
ĝycie, Twój umysï i Twoje ciaïo, dziÚki czemu Twoje organy wewnÚtrzne bÚdÈ pracowaÊ
niczym szwajcarski zegarek, a Twoje odbicie w lustrze zacznie przypominaÊ wizerunek
mÚĝczyzny.

4. Brak snu
Nie chcemy CiÚ zanudzaÊ, ale powinieneĂ wiÚcej spaÊ. Dlaczego? To proste: niedostateczna iloĂÊ snu wiÈĝe siÚ z:
x kumulowaniem tkanki tïuszczowej,
x wyraěniejszym poczuciem gïodu,
x mniejszymi miÚĂniami,
x wiÚkszÈ draĝliwoĂciÈ,
x podwyĝszonym poziomem stresu,
x ryzykiem wczeĂniejszego zgonu.
Nie wiemy, jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii, ale ĝaden z punktów z tej listy nie
brzmi naszym zdaniem zachÚcajÈco — zwïaszcza ta historia z umieraniem.
WykonaliĂmy kilka telefonów i próbowaliĂmy zaïatwiÊ rozciÈgniÚcie doby o kilka
godzin — niestety, tego planu nie udaïo siÚ wprowadziÊ w ĝycie. Mamy ĂwiadomoĂÊ
tego, ĝe nie zawsze jesteĂ w stanie przeznaczyÊ na sen siedem czy osiem godzin dziennie.
JesteĂ zajÚty, a my to rozumiemy. To jednak nie jest wystarczajÈco dobra wymówka.
Przyjrzyj siÚ uwaĝnie wieczornym czynnoĂciom, z których mógïbyĂ zrezygnowaÊ,
aby pójĂÊ o godzinÚ wczeĂniej do ïóĝka. Czy naprawdÚ nie przeĝyjesz bez zajrzenia jeszcze
raz na Facebook? Koniecznie musisz wïaĂnie wtedy sprawdziÊ, co pokazujÈ na kanale
ESPN? Zakoñcz swój dzieñ nieco wczeĂniej i idě do ïóĝka.
Jeĝeli nadal nie zdoïaliĂmy CiÚ przekonaÊ, oto waĝna kwestia, którÈ powinieneĂ zrozumieÊ w kontekĂcie swoich nawyków zwiÈzanych ze spaniem. Jak twierdzÈ badacze
pracujÈcy w organizacji Institute of Medicine, dïugoĂÊ snu nie jest aĝ tak istotna — to
jego jakoĂÊ jest czynnikiem pozwalajÈcym cieszyÊ siÚ dzieñ po dniu lepszym ĝyciem
i zdrowiem. Chociaĝ przeprowadzano juĝ bardzo wiele badañ pokazujÈcych zwiÈzek
pomiÚdzy kiepskÈ jakoĂciÈ snu a problemami takimi jak nadciĂnienie, cukrzyca czy teĝ
prawdopodobieñstwo wczeĂniejszego zgonu, pracownicy Institute of Medicine skupili
siÚ na komplikacjach pojawiajÈcych siÚ z powodu problemów ze snem w codziennym
ĝyciu. Po przeanalizowaniu zachowañ oraz tendencji opisanych samodzielnie przez ponad
dziesiÚÊ tysiÚcy badanych osób udaïo siÚ znaleěÊ wyraěnÈ zaleĝnoĂÊ: braki snu podkopujÈ zdolnoĂÊ do normalnego funkcjonowania. JeĂli jesteĂ niewyspany, bÚdziesz miaï
trudnoĂci z koncentracjÈ, zapamiÚtywaniem informacji, prowadzeniem samochodu, zajmowaniem siÚ swoimi finansami, a takĝe wykonywaniem pracy na odpowiednio wysokim
poziomie — a to tylko piÚÊ najistotniejszych problemów zwiÈzanych z niedoborem snu.
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Chociaĝ ĝadne z tych spostrzeĝeñ nikogo raczej nie zaszokuje, bardziej interesujÈce
jest to, jak ïatwo moĝesz zmieniÊ to, jak siÚ czujesz. Wspomniane badania pokazaïy, ĝe
ponad trzydzieĂci procent dorosïych przeznacza na sen mniej niĝ szeĂÊ godzin na dobÚ.
To wïaĂnie wĂród tych ludzi najczÚĂciej pojawiaïy siÚ wspomniane powyĝej problemy.
Co z tymi, którzy co noc sypiali dïuĝej niĝ osiem godzin? Ich problemy nie zostaïy nawet
ocenione jako istotne z punktu widzenia statystyki.
OczywiĂcie, sugerujemy, byĂ wiÚcej sypiaï — wiemy jednak, ĝe wprowadzenie tej
porady w ĝycie nie zawsze bÚdzie moĝliwe. PowinieneĂ wiÚc poszukaÊ sposobów na
poprawÚ jakoĂci snu, nawet jeĝeli nie uda Ci siÚ przeznaczyÊ na niego zalecanej iloĂci czasu.
To wïaĂnie tutaj do gry wchodzi hormon wzrostu oraz niesamowite moĝliwoĂci
insuliny.
Podniesienie poziomu hormonu wzrostu moĝe zapewniÊ Ci spokojniejszy sen, nawet
jeĝeli nie zdoïasz przeznaczyÊ na niego zbyt wiele czasu — na to wskazujÈ przynajmniej
rezultaty badañ przeprowadzonych przez pracowników Oregon Health and Science
University. Co jednak istotniejsze, wiÚksza porcja hormonu wzrostu i lepszy jakoĂciowo
sen obniĝÈ poziom kortyzolu, co zrównowaĝy szkody spowodowane przez krótszy
odpoczynek.
CZYM JEST KORTYZOL?
Kortyzol to jedna z waĝniejszych substancji w Ăwiecie hormonów. Najkrócej rzecz ujmujÈc,
jeĂli spieprzysz coĂ w kwestiach zwiÈzanych z kortyzolem, ten zwiÈzek chemiczny skopie
Ci dupÚ. Musimy jednak przyznaÊ, ĝe ten hormon nie jest tak do koñca zïy — ma on
zwiÈzek z reakcjÈ „walcz lub uciekaj”. Chwilowy skok kortyzolu moĝe byÊ wiÚc pomocny
w wielu sprawach, od próby podniesienia wiÚkszego ciÚĝaru oraz poprawy dziaïania ukïadu
odpornoĂciowego poczÈwszy, a na lepszym funkcjonowaniu mózgu i pamiÚci skoñczywszy.
Podobnie jak w przypadku wiÚkszoĂci rzeczy spotykanych w ĝyciu, to dawka czyni
truciznÚ. Poziom kortyzolu bardzo czÚsto roĂnie w odpowiedzi na stres — i nie mamy tu
wcale na myĂli przyglÈdania siÚ temu, jak Twoja druĝyna traci wypracowane wczeĂniej
prowadzenie na dziesiÚÊ sekund przed koñcem meczu, ani teĝ radzenia sobie z upierdliwym szefem. Chodzi tu o kaĝdÈ moĝliwÈ odmianÚ stresu, a wiÚc zbyt maïÈ iloĂÊ snu,
nadmiar tkanki tïuszczowej czy teĝ rozwaĝania dotyczÈce metod rozwiÈzania konfliktu
z TwojÈ drugÈ poïówkÈ. Stresem podnoszÈcym poziom kortyzolu moĝe byÊ dla ciaïa nawet
skonsumowanie niewïaĂciwego poĝywienia.
Kiedy poziom kortyzolu jest nieustannie podwyĝszony bÈdě teĝ ciÈgle skacze, Twoje
ciaïo zaczyna nawalaÊ w kaĝdy moĝliwy sposób. Szybciej siÚ starzejesz. atwiej przybierasz na wadze. Zapadasz na rozmaite choroby.
Jeĝeli chcesz byÊ szczÚĂliwy i dobrze siÚ prezentowaÊ, poziom kortyzolu w Twoim organizmie powinien znajdowaÊ siÚ pod nieustannÈ kontrolÈ.

Tak siÚ skïada, ĝe wysoki poziom kortyzolu zaburza wzorzec snu. Innymi sïowy, to
wïaĂnie ta substancja sprawia, ĝe fatalnie Ăpisz, a budzÈc siÚ, czujesz siÚ jeszcze gorzej.
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Jest to typowe bïÚdne koïo, gdyĝ kiepski odpoczynek skutkuje dalszym wzrostem stÚĝenia
kortyzolu, a to gwarancja jeszcze gorszego snu. Jakby tego byïo maïo, mniejsze dawki snu
odzierajÈ CiÚ równieĝ z Twojego testosteronu — tak przynajmniej twierdzÈ autorzy
badañ opublikowanych w „Journal of the American Medical Association”. Zauwaĝ, ĝe
nie mówimy tu wcale o niewielkich spadkach — naukowcy stwierdzili, ĝe kiepski jakoĂciowo sen moĝe obniĝyÊ poziom testosteronu nawet o piÚtnaĂcie procent. To jeszcze
jeden powód, by skupiÊ siÚ na odpoczynku.
Najbardziej zdumiewajÈce — i przeraĝajÈce — jest jednak to, ĝe wspomniane przed
momentem zmiany nastÚpujÈ niemalĝe natychmiast. Wystarczyïo, ĝe badani sypiali zbyt
krótko zaledwie przez tydzieñ, a naukowcy juĝ odnotowali u nich spadek poziomu testosteronu, z kolei sami mÚĝczyěni biorÈcy udziaï w eksperymencie zaczÚli informowaÊ
o tym, ĝe nie panujÈ nad swoimi humorami, majÈ mniej energii oraz zmagajÈ siÚ z problemami dotyczÈcymi koncentracji. Co gorsza, najwiÚksze spadki testosteronu odnotowywano w godzinach popoïudniowych i wieczornych (okoïo dwudziestej drugiej) —
a to oznacza, ĝe poziom tego hormonu osiÈgaï minimum wïaĂnie wtedy, kiedy najbardziej
przydaïby siÚ w ïóĝku.
Chociaĝ bylibyĂmy zachwyceni, gdybyĂ mógï sypiaÊ po osiem godzin dziennie, zadowolimy siÚ poprawÈ jakoĂci Twojego odpoczynku, zostawiajÈc Ci przy okazji mnóstwo
czasu na waĝniejsze rzeczy, takie jak oglÈdanie piïki noĝnej, czytanie ksiÈĝek i uprawianie
seksu.

5. Skoki insuliny
Czy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ, ĝe po zjedzeniu droĝdĝówki czuïeĂ siÚ tak, jakbyĂ
potrzebowaï drzemki? Jasne, ĝe tak. Kaĝdemu przytrafiïa siÚ kiedyĂ po posiïku taka sytuacja — niewaĝne, czy sprawcÈ zamieszania byïa droĝdĝówka, czy teĝ pizza. Niektóre pyszne
dania zawierajÈce mnóstwo wÚglowodanów sÈ w stanie powaliÊ CiÚ szybciej niĝ cios podbródkowy Tysona.
Wielu „ekspertów” ĝywieniowych powie Ci, ĝe powinieneĂ po prostu unikaÊ droĝdĝówek. Nie wygïosimy podobnej opinii, poniewaĝ uwielbiamy te wypieki — sÈ one
pyszne i nie zmieni tego ĝadna porcja informacji naukowych. Nasza porada bÚdzie wiÚc
zmierzaÊ w przeciwnym kierunku. JeĂli lubisz wÚglowodany, chcemy, ĝebyĂ mógï je jeĂÊ.
Zagroĝeniem dla zdrowia w dïugofalowej perspektywie moĝe byÊ dopiero sytuacja, w której bÚdziesz prezentowaï nieodpowiednie podejĂcie, a Twoje nieregularne uczty doprowadzÈ do powstania w Twoim organizmie niekorzystnych warunków ustrojowych.
Kaĝdy, kto przez jakiĂ czas trzymaï siÚ diety niskowÚglowodanowej, powie Ci, ĝe
przyjmowanie wÚglowodanów rozbija gospodarkÚ insulinowÈ i wiÈĝe siÚ z poczuciem
zmÚczenia. Jeĝeli zdarza siÚ to raz na jakiĂ czas, nie jest to wielki problem — niebezpieczeñstwo moĝe wynikaÊ z czÚstotliwoĂci wystÚpowania takiego zjawiska. JeĂli poziom
insuliny w Twoim organizmie dzieñ po dniu naprzemiennie roĂnie i spada, czekajÈ CiÚ
problemy. Wywoïasz w ten sposób coĂ, co okreĂla siÚ mianem opornoĂci insulinowej, a to
dokïadnie przeciwieñstwo tego, co chcielibyĂmy uzyskaÊ, czyli insulinowraĝliwoĂci.
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JeĂli wykazujesz insulinoopornoĂÊ, poziom tego hormonu w Twojej krwi zawsze
utrzymuje siÚ na wysokim poziomie, a to oznacza, ĝe Twoje ciaïo nastawione jest na
magazynowanie tïuszczów. ByÊ moĝe sÈdzisz, ĝe ten problem CiÚ nie dotyczy, ale dieta
przeciÚtnego Amerykanina obejmuje jakieĂ 300 gramów wÚglowodanów dziennie. Jeĝeli
na Ăniadanie zjesz kanapkÚ, w porze lunchu spoĝyjesz droĝdĝówkÚ, obiadokolacjÚ bÚdzie
stanowiÊ jakiĂ makaron, a pomiÚdzy posiïkami bÚdziesz jeszcze przegryzaÊ ciastka i owoce,
istnieje prawdopodobieñstwo, ĝe zbliĝysz siÚ do granicy niebezpiecznej strefy — weě
przy tym pod uwagÚ, ĝe nie policzyliĂmy tutaj sïodzonych napojów (do tej kategorii zaliczajÈ siÚ równieĝ soki), deserów ani „zdrowych” muffinów, które proponujÈ Ci w pracy.
Kompletnie spieprzone sÈ nawet rekomendacje Departamentu Rolnictwa USA —
w myĂl tych wytycznych naleĝaïoby przyjmowaÊ dziennie 200 do 300 gramów wÚglowodanów. Chociaĝ kaĝdy z nas lubi od czasu do czasu pójĂÊ w wÚglowodanowe tango,
ĝywienie siÚ w taki sposób dzieñ po dniu nie jest dobrym pomysïem. Dlaczego? Skoki
insuliny bÚdÈ stawaÊ siÚ coraz wyraěniejsze, a ich powstawanie bÚdÈ prowokowaÊ coraz
mniejsze dawki poĝywienia. Przypomina to trochÚ alkoholizm, tyle ĝe zamiast potrzebowaÊ wiÚkszej dawki alkoholu, by siÚ upiÊ, bÚdzie Ci wystarczaÊ coraz mniejsza dawka
wÚglowodanów, by uzyskaÊ taki sam skok insuliny, jak wczeĂniej. To wïaĂnie dlatego tak
wiele osób obawia siÚ wÚglowodanów. Jeĝeli regularnie jesz ich zbyt duĝo, kaĝda kolejna
porcja bÚdzie wywoïywaÊ w Twoim ciele coraz wiÚksze problemy — a to jest dokïadnie
taki scenariusz, jakiego chcemy uniknÈÊ.
InsulinoopornoĂÊ nie jest zwyczajnÈ niedogodnoĂciÈ — jest po prostu niebezpieczna.
To oczywiste, ĝe kaĝdy z nas skupia siÚ na utracie tkanki tïuszczowej i miÚĂniach. Istnieje
jednak bezpoĂrednia zaleĝnoĂÊ pomiÚdzy insulinÈ a problemami zdrowotnymi — miÚdzy
innymi otyïoĂciÈ i cukrzycÈ. Czy chcesz byÊ gruby, brzydki i zmagaÊ siÚ z cukrzycÈ?
OczywiĂcie, ĝe nie. Nikt tego nie chce. Chcemy, ĝebyĂ byï sprawny, szczupïy i budziï
swoim wyglÈdem respekt.
Droga do tego celu rozpoczyna siÚ od ustanowienia rozsÈdniejszych norm dotyczÈcych konsumpcji wÚglowodanów. Nie chcemy, abyĂ pogrÈĝyï siÚ w tej kwestii w caïkowitym chaosie. Niekorzystne jest nie tylko jedzenie duĝych iloĂci wÚglowodanów dzieñ
po dniu, ale równieĝ konsekwentne przeskakiwanie pomiÚdzy duĝymi i maïymi dawkami,
zalecane przez wiele publikacji dietetycznych. Nie chodzi nam o to, byĂ stosowaï podejĂcie „wszystko albo nic” — naleĝy znaleěÊ tÚ idealnÈ dawkÚ, która pozwoli Ci przyjmowaÊ wÚglowodany i siÚ nimi cieszyÊ, a jednoczeĂnie nie przekroczy granicy powodujÈcej huĂtawkÚ poziomu insuliny. Co wiÚcej, dobrze bÚdzie kontrolowaÊ poziom
insuliny w taki sposób, byĂ mógï pozwoliÊ sobie na posiïek stanowiÈcy odstÚpstwo od
planu i wykorzystaÊ skok insuliny w celu poprawy kondycji fizycznej i zdrowia. Moĝemy
Ci w tym pomóc.
Przekonasz siÚ, ĝe jeĂli zaplanujesz konsumpcjÚ droĝdĝówki, pizzy czy lodów w odpowiednim momencie, moĝesz poprawiÊ swojÈ insulinowraĝliwoĂÊ, zwiÚkszyÊ masÚ miÚĂniowÈ, a nawet pozbyÊ siÚ tïuszczu.
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6. Brak pewnoĂci siebie
W posiadaniu wysokiego poziomu testosteronu nie chodzi o to, ĝeby nie byÊ dupkiem.
Chodzi o to, ĝeby nie byÊ sukowatym. (Przepisz ten fragment tekstu — a skoro juĝ to
robisz, wrzuÊ go równieĝ na Twitter2).
Oto co mamy na myĂli: testosteron to siïa ĝyciowa Twojego ciaïa. Ta substancja bezpoĂrednio wpïywa na Twój poziom energii, nastrój i zapaï. Niski poziom testosteronu
oznacza, ĝe bÚdziesz mniej asertywny, a to powoduje problemy wszÚdzie tam, gdzie ich
nie potrzebujesz: przy podejmowaniu decyzji, podczas rozmów czy w miejscu pracy. Nawet
jeĂli wiesz, ĝe masz racjÚ (lub jesteĂ w danej dziedzinie ekspertem), bÚdziesz usprawiedliwiaï swój brak asertywnoĂci, mówiÈc sobie, ĝe bycie sïuĝalczym i okazywanie spolegliwoĂci
jest korzystne, a Ty nie powinieneĂ wywoïywaÊ zamieszania. To po prostu Ămieszne.
Sukces w ĝyciu osiÈgajÈ ci, którzy sÈ pewni siebie, odwaĝni i agresywni. Nikt nie
bÚdzie chciaï wspieraÊ kogoĂ sukowatego — co wiÚcej, nikt nawet nie bÚdzie chciaï przebywaÊ w towarzystwie kogoĂ takiego. Posiadanie wïasnej opinii to podstawa wielkoĂci.
Stronnicy nie stajÈ siÚ przywódcami i nie wznoszÈ siÚ na szczyty — robiÈ to ludzie, którzy
majÈ odwagÚ gïoĂno wyraziÊ swoje koncepcje (nawet gdyby byïy one niezwykïe bÈdě
radykalne) i którzy zyskujÈ posïuch.
PewnoĂÊ siebie jest czynnikiem, który pozwala Ci wyjĂÊ poza strefÚ komfortu i podjÈÊ
ryzyko — niezaleĝnie od tego, czy chodzi o zabranie gïosu w pracy, zaïoĝenie wïasnej
firmy, czy teĝ zabieganie o wzglÚdy dziewczyny, która Ci siÚ podoba. To dziÚki pewnoĂci
siebie moĝesz rozwijaÊ w sobie odwagÚ. JeĂli nigdy nie decydujesz siÚ na podjÚcie ryzyka,
nie bÚdziesz miaï praktycznie ĝadnych szans na stworzenie czegoĂ godnego wzmianki.
Nikt nie wznosi posÈgów tym, którzy przeĝyli swoje dni w miernoĂci, na ĝadnym z grobowców naleĝÈcych do bohaterów nie znajdziesz teĝ inskrypcji: „Prowadziï bezpieczne
ĝycie”.
Brakuje Ci pewnoĂci siebie? RozwiÈzaniem bÚdzie zwiÚkszenie naturalnej produkcji
testosteronu. Jeĝeli spojrzeÊ na to zagadnienie z punktu widzenia fizjologii, wiÚksze dawki
tego hormonu praktycznie zmieniajÈ ludzkie nastawienie — to dziÚki tej substancji uwierzysz w siebie i wkrótce zdasz sobie sprawÚ, ĝe z trudem przychodzi Ci powstrzymanie
samego siebie przed wygïoszeniem swojej opinii i wyjĂciem przed szereg. To wïaĂnie
dlatego zaprezentujemy Ci wszelkie sposoby pozwalajÈce w naturalny sposób podnieĂÊ
poziom testosteronu, byĂ mógï kroczyÊ przez ĝycie bez obaw, jak na AlfÚ przystaïo.

7. Cycki zamiast miÚĂni
Wiesz, tak siÚ skïada, ĝe Twój organizm produkuje estrogen. Nie ma w tym niczego
zïego — to po prostu czÚĂÊ ĝycia. Estrogen to czynnik yin pasujÈcy do yang, czyli Twojego
testosteronu.

2

Wcale nie ĝartujemy — naprawdÚ wyĂlij taki tweet. Kiedy juĝ bÚdziesz to robiÊ, uĝyj oficjalnego
hashtagu tej ksiÈĝki, #alphastatus.
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Prawdziwy problem polega jednak na tym, ĝe przypuszczalnie wytwarzasz zdecydowanie wiÚcej estrogenu, niĝ powinieneĂ — a te dodatkowe dawki mogÈ powodowaÊ
dosyÊ przygnÚbiajÈce skutki uboczne. Zastanawiasz siÚ, jak ponuro mogÈ siÚ one przedstawiaÊ? Co powiedziaïbyĂ na mÚskie cycki?
Faceci uwielbiajÈ cycki — tyle ĝe niekoniecznie chcÈ, by byïy one elementem ich
wïasnych ciaï.
Chociaĝ chcielibyĂmy, ĝeby pompki i wyciskanie na ïawce mogïo zlikwidowaÊ ten
problem, te Êwiczenia tego nie zrobiÈ. Uwierz nam — to rozwiÈzania, po które siÚga kaĝdy
facet z „mÚskim biustem”, ale one po prostu nie dziaïajÈ.
Moĝesz zapuĂciÊ brodÚ lub wÈsy — trudno jednak czuÊ siÚ facetem, jeĂli masz wyraěnie
zaznaczone piersi i wyglÈdasz jak panienka.
W najïagodniejszych przypadkach mÚskie piersi sÈ po prostu miejscowymi rezerwami
tïuszczu, powstaïymi na skutek dziaïania krÈĝÈcego w Twoim organizmie estrogenu.
W najgorszym razie zetkniesz siÚ z czymĂ, co okreĂla siÚ ginekomastiÈ — to juĝ problemy
wykraczajÈce poza rezerwy tïuszczowe, których moĝna byïoby siÚ pozbyÊ. W przypadku
ginekomastii dochodzi do zmian w tkankach — tïuszcz przyczepia siÚ do Twoich gruczoïów piersiowych i moĝe byÊ usuniÚty tylko operacyjnie. Z pewnoĂciÈ nie masz ochoty
na coĂ takiego.
Nie mamy zamiaru wpÚdzaÊ nikogo w depresjÚ — tego rodzaju uĂwiadomienie moĝe
byÊ po prostu przydatne, gdyĝ we wczesnych stadiach rozwojowych caïy ten problem
moĝna rozwiÈzaÊ, siÚgajÈc po trening i dietÚ, które znajdziesz w trzeciej czÚĂci tej ksiÈĝki.
Te programy zminimalizujÈ produkcjÚ estrogenu w Twoim organizmie, zwiÚkszajÈc równoczeĂnie wydzielanie testosteronu i zapobiegajÈc w ten sposób wszelkim niepoĝÈdanym
efektom ubocznym. Wystarczy poïÈczyÊ to ze zmianami w jadïospisie, dziÚki którym
bÚdziesz siÚ trzymaï z daleka od pokarmów promujÈcych produkcjÚ estrogenu, a poczujesz siÚ jak mÚĝczyzna (i tak wïaĂnie bÚdziesz wyglÈdaÊ).

8. MÚĝczyěni zamienieni w chïopców
Niekorzystne skutki wysokiego poziomu estrogenu nie ograniczajÈ siÚ jedynie do braku
pewnoĂci siebie i niezbyt mÚskiego wyglÈdu. Spróbujmy posunÈÊ siÚ do przodu o kolejny
krok. Brak testosteronu bÈdě nadwyĝka estrogenu mogÈ powaĝnie wpïywaÊ na Twój ogólny
stan psychiczny i emocjonalny.
Wizja przemiany w pïaczliwego, jÚczÈcego miÚczaka przypuszczalnie nie jest zbyt
atrakcyjnÈ perspektywÈ, prawda? Weě jeszcze pod uwagÚ, ĝe nie mamy tu wcale na myĂli
tego, jak zachowywaïeĂ siÚ, oglÈdajÈc PiosenkÚ Briana (jeĂli nie uroniïeĂ podczas tego filmu
kilku ïez, po prostu nie masz serca). Jeĝeli jednak — podobnie jak wiÚkszoĂÊ facetów —
nie panujesz nad poziomem estrogenu w swoim organizmie, czeka CiÚ ĝycie peïne ïez.
Wysoki poziom estrogenu bÚdzie miaï wpïyw na Twoje emocje, wchodzÈc Ci w paradÚ
na kaĝdym kroku. Odïóĝmy jednak ĝarty na bok: nie chodzi tu o pïakanie podczas oglÈdania reklamówek stworzonych przez Hallmark, piszemy natomiast o powaĝnych zaburzeniach równowagi hormonalnej, które mogÈ mieÊ wpïyw na wiele rzeczy, od podejmowania
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podstawowych decyzji, aĝ po depresjÚ i myĂli samobójcze. Badania australijskich naukowców pokazujÈ, ĝe mÚĝczyznom zmagajÈcym siÚ z niskim poziomem testosteronu i wysokim stÚĝeniem estrogenu grozi trzykrotnie wyĝsze prawdopodobieñstwo popadniÚcia
w depresjÚ niĝ reszcie spoïeczeñstwa.

9. Problemy z pïodnoĂciÈ
Dziedzictwo.
ChÚÊ prokreacji jest jednym z najsilniejszych popÚdów, jakimi wykazuje siÚ czïowiek.
To dla kaĝdego powód do dumy — jesteĂ nie tylko sumÈ tego, co osiÈgnÈïeĂ w ĝyciu,
ale widzisz równieĝ swoje odbicie we wïasnym potomstwie. Masz bezpoĂredni wpïyw na
ludzkie ĝycia, które stworzyïeĂ.
Co by jednak byïo, gdyby okazaïo siÚ, ĝe nie moĝesz mieÊ dzieci, choÊ winÚ za to
ponosi problem, któremu mogïeĂ z ïatwoĂciÈ zapobiec? Tak wyglÈda rzeczywistoĂÊ
w przypadku kaĝdego mÚĝczyzny, który zmaga siÚ z niskim poziomem testosteronu.
Na aktualnym etapie Twojego ĝycia pïodzenie dzieci moĝe nie byÊ Twoim najwiÚkszym zmartwieniem — niewykluczone, ĝe w ogóle nie jesteĂ zainteresowany tym tematem. Kwestia posiadania potomstwa powinna byÊ jednak rezultatem Ăwiadomej decyzji,
a nie czymĂ, co zostaïo na Tobie wymuszone przez zaburzenia hormonalne, których bez
problemu mogïeĂ uniknÈÊ.
Badania pokazujÈ, ĝe mÚĝczyěni zmagajÈcy siÚ z niskim poziomem testosteronu sÈ
bardziej od innych naraĝeni na ĝylaki powrózka nasiennego — schorzenie objawiajÈce
siÚ powiÚkszeniem naczyñ ĝylnych odprowadzajÈcych krew z jÈder. Chociaĝ posiadanie
wielkich jaj moĝe siÚ komuĂ wydawaÊ atrakcyjnÈ perspektywÈ, wspomniana choroba jest
tak naprawdÚ zwiÈzana z bezpïodnoĂciÈ.
JednÈ z przyczyn, dla których zmagasz siÚ z niskim poziomem testosteronu, moĝe byÊ
brak czegoĂ, co nazywane jest hormonem luteinizujÈcym. Ten zwiÈzek ma wpïyw zarówno
na produkcjÚ testosteronu, jak i spermy. Chociaĝ dziÚki odpowiedniej kuracji moĝna siÚ
pozbyÊ tego problemu, nawet czasowa bezpïodnoĂÊ jest czymĂ przeraĝajÈco powaĝnym.
DbajÈc o równowagÚ hormonalnÈ, sprawisz, ĝe bardzo szybko wszystko zacznie funkcjonowaÊ tak, jak powinno.

ZOSTA BOHATEREM... WA¥NIE TERAZ
Podejmiemy w tym miejscu ryzyko i zaïoĝymy, ĝe to, czym na razie siÚ z TobÈ podzieliliĂmy, nie wzbudza Twojego zainteresowania. Weě jednak pod uwagÚ, ĝe to tylko poczÈtek pokazywania Ci, w jaki sposób jesteĂ wprowadzany w bïÈd przez branĝÚ fitness. Tak
naprawdÚ dopiero zaczÚliĂmy Ci uĂwiadamiaÊ, dlaczego otrzymywane dotychczas porady
prowadzÈ bezpoĂrednio do powstawania niektórych problemów, o których juĝ wspomnieliĂmy. W kolejnym rozdziale pokaĝemy Ci dokïadnie, w jaki sposób naleĝy rozumieÊ
wszystkie te bïÚdne informacje, a potem rozprawimy siÚ z mitami, które negatywnie wpïywajÈ na Twoje ciaïo i Twój ukïad hormonalny.
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SIEDEM CECH ALFY
„Przywództwo nie opiera siÚ na opanowanych technikach, ale na cechach charakteru…
nakïada równieĝ ciÚĝar powĂciÈgliwoĂci zarówno na przywódcÚ, jak i na stronnika”.
LEWIS H. LAPHAM

Z

anim zagïÚbisz siÚ w dalszÈ lekturÚ tej ksiÈĝki, powinieneĂ zrozumieÊ, o czym tak naprawdÚ
rozmawiamy. Jak juĝ wczeĂniej wspomnieliĂmy, naszym celem jest caïkowite przedefiniowanie znaczenia „bycia AlfÈ”. Chcemy obaliÊ wszelkie negatywne skojarzenia zwiÈzane z arogancjÈ Alf, utoĝsamianiem ich z karkami, a takĝe przekonaniem, ĝe Alfy to przede
wszystkim podrywacze.
Kiedy ludzie majÈ na myĂli AlfÚ, z reguïy wyobraĝajÈ sobie kogoĂ podobnego do Tylera
Durdena z Podziemnego krÚgu, a wiÚc ucieleĂnienie tradycyjnego sposobu postrzegania
tego terminu. StanowiÈcy alter ego narratora Tyler uosabia wszystkie najlepsze wartoĂci, których narrator swoim zdaniem nie posiada. Durden ma przejawiaÊ to, co najcenniejsze, ale
zmaga siÚ równieĝ z tym, co najgorsze — jest atrakcyjny, silny, inteligentny i bystry3, ale
równoczeĂnie sieje zniszczenie, ma anarchistyczne zapÚdy, cechuje siÚ narcyzmem i obojÚtnoĂciÈ. Chociaĝ to przerysowany obrazek, Durden ĝyje w taki sposób, w jaki spoïeczeñstwo
wyobraĝa sobie egzystencjÚ Alfy. Jest pewny siebie, ale równoczeĂnie arogancki i egocentryczny; to postaÊ charyzmatyczna, acz niebezpieczna.
Nie bÚdziemy tutaj podejmowaÊ rozwaĝañ, czy Chuck Palahniuk (autor Podziemnego
krÚgu) miaï zamiar uczyniÊ z Tylera podrÚcznikowy przykïad Alfy — istotne jest to, ĝe bardzo zbliĝyï siÚ do sportretowania skaĝonej idei kogoĂ takiego. W Podziemnym krÚgu Alfa
nie jest wcale ideaïem, posiada natomiast mnóstwo wad.
Spoïeczeñstwo ma caïkowicie wypaczonÈ wizjÚ Alfy — kimĂ takim nie jest wcale ten,
kto jest najsilniejszy, kto zarabia najwiÚcej pieniÚdzy lub teĝ ma najwiÚcej pewnoĂci siebie.
JeĂli zajrzysz do sïownika, dowiesz siÚ, ĝe Alfa to przywódca kaĝdej grupy. To kapitan, rozgrywajÈcy w druĝynie futbolowej, dyrektor generalny firmy umieszczonej przez „Fortune” na
liĂcie piÚciuset najlepszych przedsiÚbiorstw. Alfa to synonim powodzenia, ale co waĝniejsze, to ktoĂ, kto jest uzaleĝniony od indywidualnego rozwoju oraz odnoszenia sukcesów.
Taka osoba pragnie osiÈgnÈÊ najwyĝszy poziom panowania nad sobÈ i chce siÚ nieustannie rozwijaÊ.
Ta ksiÈĝka zawiera informacje na temat ĝywienia, treningu oraz optymalizacji dziaïania
ukïadu hormonalnego — wszystkie te zagadnienia sÈ szalenie istotne, ale równie dobrze
moglibyĂmy nadaÊ im takÈ formÚ, by ten tekst nie róĝniï siÚ od pozostaïych poradników
dotyczÈcych tematyki fitness. ZdecydowaliĂmy siÚ pójĂÊ innÈ drogÈ, poniewaĝ nasze ambicje siÚgajÈ wyĝej — chcemy wpïywaÊ nie tylko na ciaïa, ale równieĝ na umysïy. Chcemy
zmieniaÊ ĝycia, a czÚĂciÈ tego procesu jest przejÚcie na wïasnoĂÊ sïowa Alfa — nadanie
mu nowego ksztaïtu oraz definicji, a takĝe przystrojenie go nowymi konotacjami.

3

Aby ten opis byï nieco dokïadniejszy, zacytujemy samego Tylera, który mówi o sobie: „Wszystko
to, kim chciaïbyĂ byÊ, to wïaĂnie ja. WyglÈdam tak, jak chciaïbyĂ wyglÈdaÊ, pieprzÚ siÚ tak, jak chciaïbyĂ siÚ pieprzyÊ, jestem bystry, zdolny, a co najwaĝniejsze, jestem wolny pod wszystkimi wzglÚdami,
pod którymi ty nie cieszysz siÚ wolnoĂciÈ”.
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Pierwszym krokiem na drodze ku wykorzystaniu drzemiÈcego w Tobie Alfy jest osiÈgniÚcie wyĝszego poziomu sprawnoĂci fizycznej. To podstawa tego, czego nauczysz siÚ
dziÚki tej ksiÈĝce. Za sprawÈ tej fizycznej transformacji pojawiÈ siÚ jednak takĝe i inne pozytywne cechy, takie jak zdolnoĂci przywódcze, ĝyczliwoĂÊ, inteligencja i umiejÚtnoĂÊ odnoszenia sukcesów. Na kartach tej ksiÈĝki podzielimy siÚ z TobÈ podstawowymi lekcjami,
które pomogÈ Ci staÊ siÚ AlfÈ ucieleĂniajÈcym te cechy i panujÈcym nad nimi. To przewodnik, który nie tylko pokaĝe Ci, w jaki sposób staÊ siÚ skuteczniejszÈ i potÚĝniejszÈ istotÈ
ludzkÈ, ale pomoĝe Ci równieĝ prowadziÊ ĝycie zapewniajÈce poczucie speïnienia oraz
pomyĂlnoĂci.
Zdajemy sobie sprawÚ z tego, ĝe z terminem „Alfa” wiÈĝÈ siÚ konotacje, od których
trudno siÚ odciÈÊ. To wïaĂnie dlatego chcemy opisaÊ cechy takiego osobnika, ĝebyĂ mógï
zrozumieÊ, co to znaczy byÊ AlfÈ. Warunkiem Twojego rozwoju bÚdzie pamiÚtanie o tym,
ĝe to dawka czyni truciznÚ. ZidentyfikowaliĂmy cechy Alfy, ale to Ty musisz w ostatecznym
rozrachunku wiedzieÊ, kiedy z nich skorzystaÊ, a kiedy odpuĂciÊ — posuwajÈc siÚ zbyt
daleko, wkroczysz na ĂcieĝkÚ, która bÚdzie szkodliwa dla Ciebie i dla innych. Pokaĝemy Ci te
granice, ale to do Ciebie bÚdzie naleĝaïo ustalenie norm i trzymanie siÚ wïaĂciwej Ăcieĝki.

PIERWSZA CECHA ALFY
Gotowy zaoferowaÊ pomoc, ale nie protekcjonalny
DÈĝenie do odnoszenia sukcesów nie jest po prostu metodÈ osiÈgania narcystycznych
i indywidualistycznych celów. Alfa rozumie, ĝe zajmowanie siÚ wïasnymi priorytetami to tylko
jeden z elementów tworzenia ĝycia, jakie pragnie prowadziÊ — drugÈ poïowÚ stanowi wpïywanie na otaczajÈcy go Ăwiat i ksztaïtowanie tej rzeczywistoĂci. Chodzi tu o wykorzystanie
tego, czego siÚ nauczyïeĂ — zarówno tych dobrych, jak i zïych rzeczy — i przekazanie tej
wiedzy dalej, by Ăwiat staï siÚ lepszym miejscem. To podstawa caïej tej ksiÈĝki: wykorzystaj
to, czego nauczyliĂmy siÚ na temat tworzenia niezwykïego ĝycia, poïÈcz te informacje
z doĂwiadczeniami wyniesionymi ze swojej egzystencji, by stworzyÊ w ten sposób wïasnÈ
wersjÚ tych rad — wiedzÚ, którÈ bÚdziesz siÚ dzieliÊ z innymi luděmi.
Niesienie pomocy ma jednak swoje granice. Alfa moĝe przekazaÊ komuĂ sugestiÚ
i wyraziÊ zachÚtÚ, ale nie zajmuje siÚ zaïatwianiem rzeczy za innych ludzi. Alfa rozumie, ĝe
te osoby same muszÈ zatroszczyÊ siÚ o wïasne sprawy, a chociaĝ ci ludzie mogÈ czasem
potrzebowaÊ pomocy (czy to pod postaciÈ wskazówki, czy teĝ przewodnictwa), rozwiÈzywanie za nich problemów sprawi, ĝe niczego siÚ nie nauczÈ. Alfa nie wchodzi w najdrobniejsze detale cudzej egzystencji — to nie byïaby z jego strony pomoc, ale okazywanie
protekcjonalnoĂci i zakïadanie, ĝe jego zdolnoĂÊ rozwiÈzywania problemów przekracza
moĝliwoĂci, jakie posiadajÈ w tym zakresie inni ludzie.
Wiara w to, ĝe jesteĂ jedynÈ osobÈ zdolnÈ do radzenia sobie z trudnoĂciami, to szczyt
egotyzmu i wcielenie w ĝycie powiedzenia: „JeĂli chcesz, ĝeby coĂ byïo zrobione dobrze,
zrób to sam”. Takie nastawienie moĝe fatalnie wpïywaÊ na opiniÚ, jakÈ bÚdÈ mieli o Tobie inni
ludzie. PrzejmujÈc ich zadania, pozbawiasz ich zdolnoĂci samorozwoju, ograniczasz ich
potencjaï i narzucasz im swojÈ wolÚ w sposób, który jest nie tyle pomocny, ile szkodliwy.
Chociaĝ niesienie pomocy jest czymĂ istotnym, próbujÈc okazaÊ nadmiernÈ uczynnoĂÊ,
moĝesz posunÈÊ siÚ zbyt daleko. Jeĝeli starasz siÚ wszystko za wszystkich robiÊ, wcale nie
towarzyszy Ci przesïanie z gatunku „ChcÚ, ĝebyĂ odniósï sukces”. Z Twoich czynów przebija zupeïnie inne zaïoĝenie: „Nie sÈdzÚ, ĝebyĂ byï w stanie to zrobiÊ”. To obelga, nawet
jeĂli kryje siÚ ona za fasadÈ uprzejmoĂci. Alfa to przywódca i osoba motywujÈca innych do
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dziaïania, ale zawsze powinno siÚ to odbywaÊ w taki sposób, by ludzie, którym pomagasz,
mogli sami przetrzeÊ wïasne szlaki.
Ta sama zasada dotyczy równieĝ nas, a takĝe tej ksiÈĝki. Nie wydaje siÚ nam, byĂmy
znali odpowiedzi na wszystkie pytania, ale potrafimy siÚ uporaÊ przynajmniej z czÚĂciÈ z nich.
OdkryliĂmy pewne cechy, wïaĂciwoĂci i czynniki, które mogÈ posïuĝyÊ jako wskazówki pomagajÈce Ci zapanowaÊ nad zjawiskami majÈcymi wpïyw na Twoje ĝycie. Ta ksiÈĝka nie
powstaïa po to, by rozwiÈzaÊ wszystkie Twoje problemy — ma Ci ona zapewniÊ narzÚdzia,
dziÚki którym sam uporasz siÚ z tymi trudnoĂciami.
Pokaĝemy Ci, w jaki sposób moĝesz staÊ siÚ silniejszy, mÈdrzejszy i bardziej pewny
siebie. Za sprawÈ tych zmian poprawi siÚ Twój wyglÈd, bÚdziesz lepiej radziÊ sobie w pracy
i prowadziÊ bogatsze ĝycie seksualne — ale nastÈpi to jedynie wtedy, gdy zrozumiesz udzielane przez nas lekcje i zaczniesz z nich korzystaÊ w odpowiedni dla siebie sposób. To dotyczy
wszystkiego, czego siÚ uczysz — musisz stosowaÊ wiedzÚ w takiej formie, która sprawdza
siÚ w Twoim przypadku.

DRUGA CECHA ALFY
Pewny siebie, ale nie bezczelny
Znane wszystkim dotychczas wcielenie Alfy zawsze postrzegane byïo jako chodzÈca bezczelnoĂÊ. Jak juĝ wspominaliĂmy, samiec alfa to osobnik znany Ci jako facet, który poniĝa
innych, ĝeby samemu siÚ wywyĝszyÊ. KtoĂ, kto jest AlfÈ w rozumieniu nowej, proponowanej
przez nas definicji tego terminu, nie cechuje siÚ wcale butÈ ujawnianÈ w celu ukrycia swoich
wewnÚtrznych obaw, dysponuje natomiast prawdziwÈ pewnoĂciÈ siebie, uczciwie ocenia
swoje mocne i sïabe strony, potrafi równieĝ ustaliÊ, co jest w stanie osiÈgnÈÊ juĝ teraz,
a nad czym musi jeszcze popracowaÊ. Facet, który naprawdÚ zasïuguje na miano Alfy, nie
musi wdeptywaÊ innych w ziemiÚ, by poczuÊ siÚ lepiej. Samoocena takiej osoby nie jest
oparta na analizie porównawczej — motywacjÚ i dÈĝenie do sukcesu podsyca u niej
wewnÚtrzna siïa.
To wïaĂnie dlatego Alfa wywyĝsza innych, ĝeby pokazaÊ swoje zaufanie do wïasnej
zdolnoĂci dzielenia siÚ ideami, koncepcjami i planami mogÈcymi pozytywnie wpïywaÊ na
otaczajÈcy go Ăwiat i znajdujÈcych siÚ tam ludzi. JeĂli masz dobre pomysïy, powinieneĂ próbowaÊ je rozpropagowaÊ. Jeĝeli sÈdzisz, ĝe jesteĂ w stanie pomagaÊ innym, przejdě do
czynów. Skoro uwaĝasz, ĝe jesteĂ odpowiednim facetem dla takiej czy innej kobiety, udowodnij jej to. Na coĂ takiego pozwala wïaĂnie pewnoĂÊ siebie — nagle moĝliwe staje siÚ
podjÚcie dowolnie wybranej formy dziaïania. PamiÚtaj jedynie, ĝe takie czyny nie powinny
nigdy prowadziÊ do oczerniania innych ludzi. W chwili, w której zaakceptujesz to, kim jesteĂ,
i docenisz to, kim moĝesz siÚ staÊ, Twoja pewnoĂÊ siebie natychmiast stanie siÚ bardziej
autentyczna, Twoje wÈtpliwoĂci osïabnÈ, zyskasz takĝe lepsze panowanie nad rozwojem
wydarzeñ i czÚĂciej bÚdziesz doĂwiadczaï sukcesów.

TRZECIA CECHA ALFY
Próĝny, ale nie pyszaïkowaty
Sïuchaj, warto przyjÈÊ zaïoĝenie, ĝe ludzie, którzy atrakcyjnie siÚ prezentujÈ, mogÈ zajĂÊ
w tym Ăwiecie nieco dalej od innych. Nie jest to dogmat, lecz raczej ogólna obserwacja,
która raz za razem siÚ potwierdza. Brytyjscy naukowcy dowiedli, ĝe mÚĝczyěni oceniani jako
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atrakcyjniejsi od innych zarabiajÈ równieĝ wiÚcej pieniÚdzy i zajmujÈ wyĝsze stanowiska. To
tylko zbieĝnoĂÊ, ale wspomniane badania nie sÈ jedynym materiaïem naukowym potwierdzajÈcym jej istnienie.
Odrobina próĝnoĂci jest czymĂ poĝÈdanym, poniewaĝ w rzeczywistoĂci jest to tylko
pokazanie chÚci zadbania o siebie. Kiedy dobrze wyglÈdasz, dobrze siÚ równieĝ czujesz.
Gdy dobrze siÚ czujesz, tryskasz energiÈ, która pozytywnie wpïywa na Twój Ăwiat oraz Ăwiat
ludzi, na których oddziaïujesz.
PewnoĂÊ siebie ma swoje ciemne oblicze, którym jest skrajna arogancja — podobnie
jest teĝ w przypadku próĝnoĂci, która moĝe przerodziÊ siÚ w pyszaïkowatoĂÊ. Nie ma niczego
zïego w tym, ĝe chcesz zabójczo siÚ prezentowaÊ. Problem pojawia siÚ wtedy, gdy zaczynasz wierzyÊ w to, ĝe z powodu swojego dobrego wyglÈdu (wzglÚdnie wiÚkszej iloĂci miÚĂni,
szczuplejszej sylwetki, wiÚkszego sprytu czy teĝ zasobniejszego portfela) jesteĂ lepszy niĝ
inni. To juĝ jest pyszaïkowatoĂÊ.
Alfa rozumie tÚ róĝnicÚ i nie chce pracowaÊ nad swoim ciaïem po to, by byÊ lepszym
od innych — skupia siÚ natomiast na poczuciu osiÈgania czegoĂ wyjÈtkowego, czyli wraĝeniu pojawiajÈcym siÚ wraz ze zmienianiem wïasnego organizmu. Proces samorozwoju
zapewnia mu lepsze samopoczucie, a ono sïuĝy z kolei jako Ărodek podsycajÈcy jego
pewnoĂÊ siebie oraz czynnik gwarantujÈcy przyszïe powodzenie. W dalszej czÚĂci ksiÈĝki
wykaĝemy, ĝe osiÈgniÚcie sukcesu w kwestiach dotyczÈcych ciaïa jest kluczem do podobnych dokonañ we wszystkich pozostaïych aspektach Twojego ĝycia.
Alfa wie o tym wszystkim i rozumie, ĝe chociaĝ wyglÈd, intelekt, pieniÈdze czy miÚĂnie
mogÈ zapewniÊ mu przewagÚ, nie czyniÈ jeszcze z niego lepszej osoby. Jego wartoĂÊ okreĂlana jest przez jego dziaïania oraz to, co gotów jest zrobiÊ dla innych ludzi i dla Ăwiata.

CZWARTA CECHA ALFY
Dumny, ale nie arogancki
DumÚ oddziela od arogancji dosyÊ cienka linia, ale to wïaĂnie ona jest tÈ granicÈ, wzdïuĝ
której z jednej strony stojÈ faceci wzbudzajÈcy inspiracjÚ, a po drugiej — ci uznawani za
dupków. Wszystko zaleĝy od tego, w jaki sposób reagujesz na wïasne sukcesy: czy dzielisz
siÚ nimi jako Ărodkiem pozwalajÈcym promowaÊ bardziej kreatywne i postÚpowe pomysïy,
czy teĝ oczekujesz, ĝe za sprawÈ Twoich osiÈgniÚÊ wszystko w przyszïoĂci samo siÚ uïoĝy?
Arogancja — to zakïadanie, ĝe poniewaĝ osiÈgnÈïeĂ okreĂlony poziom, jesteĂ upowaĝniony do korzystania z pewnych przywilejów i sposobnoĂci. Ludzie spoczywajÈcy na laurach
sÈ po prostu aroganccy. Jeĝeli spojrzymy na drugÈ stronÚ medalu, duma oznacza ĂwiadomoĂÊ swoich sukcesów poïÈczonÈ z zachowaniem mentalnoĂci staĝysty. Po prostu czujesz, ĝe musisz wykorzystywaÊ kaĝdÈ okazjÚ, krzÈtaÊ siÚ wokóï kaĝdego sukcesu i raz za
razem potwierdzaÊ swojÈ wartoĂÊ — i nie liczy siÚ tu to, kim jesteĂ ani co dotychczas
osiÈgnÈïeĂ.
Obydwie omawiane tu cechy ïatwo od siebie odróĝniÊ. Czy mówiÈc o swoich minionych sukcesach, robisz to w taki sposób, by stworzyÊ nowe okazje dla siebie i innych, czy
teĝ podejmujesz tÚ czynnoĂÊ, oczekujÈc, ĝe ludzie automatycznie zacznÈ oddawaÊ Ci
czeĂÊ i poczujÈ w Twojej obecnoĂci pokorÚ? Czy zawsze starasz siÚ ciÚĝko pracowaÊ
(chociaĝby nad swoimi projektami czy teĝ zwiÈzkami), czy moĝe po prostu szukasz metod,
by ominÈÊ reguïy i otrzymaÊ to, co Twoim zdaniem Ci siÚ naleĝy?
Alfa rozumie, ĝe duma jest kluczowÈ czÚĂciÈ samorealizacji. Nie bÚdziesz w stanie siÚ
rozwijaÊ i zmieniaÊ na lepsze Ăwiata, w którym ĝyjesz, jeĂli nie uznasz swoich sukcesów — do
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gïosu dochodzi tu psychologia przemian opierajÈca siÚ na wzmacnianiu pewnych zjawisk.
Musisz wierzyÊ w to, ĝe jesteĂ naprawdÚ dobry, a jedynÈ drogÈ prowadzÈcÈ do tego celu
jest nawiÈzanie do tego, co zrobiïeĂ dobrze. PamiÚtaj jednak, ĝe odnoszenie siÚ do minionych sukcesów nie powinno mieÊ wpïywu na podstawowe pragnienie stawania siÚ kimĂ
lepszym ani na wysiïki wkïadane przez Ciebie w ten proces.
Koniec koñców odnalezienie granicy pomiÚdzy dwiema omawianymi tu cechami to
caïkiem prosta sprawa. Duma jest domenÈ Alfy, który dokonywaï w przeszïoĂci wielkich rzeczy
i bÚdzie to robiï nadal — arogancja to z kolei wizytówka kretynów i pozorantów starajÈcych siÚ
przybraÊ pozÚ waĝniaków.

PIkTA CECHA ALFY
Skromny, ale nie próbujÈcy umniejszaÊ wïasnego znaczenia
Próby unikniÚcia arogancji mogÈ posunÈÊ siÚ zbyt daleko i doprowadziÊ CiÚ do punktu,
w którym przestaniesz ceniÊ siebie oraz swoje osiÈgniÚcia. Podobnie jak duma jest waĝna
dla uĂwiadomienia sobie wïasnych sukcesów, tak i pokora jest istotna, by móc przyznaÊ,
jak trudno byïo staÊ siÚ kimĂ lepszym, zaakceptowaÊ to, ĝe byÊ moĝe nie osiÈgnÈïeĂ jeszcze wszystkiego i ĝe zanim dotrzesz tam, gdzie chciaïbyĂ siÚ znaleěÊ, czeka CiÚ jeszcze
mnóstwo pracy.
SkromnoĂÊ to waĝna cecha — pozwala ona zachowaÊ czïowiekowi rozsÈdek i kontakt
z rzeczywistoĂciÈ, a co najwaĝniejsze, dziÚki niej w naszych wnÚtrzach nadal tli siÚ gïód.
¥wiadomoĂÊ wïasnej inteligencji jest kluczowym elementem budowania pewnoĂci siebie,
która jest z kolei potrzebna do odnoszenia sukcesów. Przypominanie sobie, ĝe nie jesteĂ
Einsteinem, to silny bodziec, który pomoĝe Ci przyswajaÊ jeszcze wiÚcej wiedzy i staÊ siÚ
jeszcze mÈdrzejszym. Jeĝeli jednak przyjmiesz, ĝe skoro nie jesteĂ Einsteinem, musisz byÊ
ewidentnym gïupkiem, przekraczasz granice skromnoĂci i zaczynasz umniejszaÊ swoje
znaczenie.
Ciemna strona omawianej tu cechy charakteru moĝe objawiaÊ siÚ w sposób, który
naprawdÚ bÚdzie miaï na Ciebie destrukcyjny wpïyw. Gdy zaczynasz umniejszaÊ wïasne
znaczenie, zapÚdzasz siÚ w Ăwiat, w którym ĝaden z Twoich sukcesów nie jest powodem
do dumy i nie przynosi Ci chwaïy. Osoby lekcewaĝÈce swojÈ wartoĂÊ sÈ tak bardzo pozbawione pewnoĂci siebie, ĝe ĝadne z ich osiÈgniÚÊ nie jest przez nie traktowane jako bezpoĂredni rezultat ich wysiïków, wkïadu czy teĝ poĂwiÚconego przez nie czasu. Tacy ludzie sÈ
sparaliĝowani przeĂwiadczeniem, w myĂl którego niezaleĝnie od tego, co zrobiÈ, kaĝdy ich
czyn bÚdzie niewystarczajÈco dobry. Osoby umniejszajÈce swojÈ wartoĂÊ bagatelizujÈ swoje
osiÈgniÚcia, kierujÈ pochwaïy wyïÈcznie pod adresem innych ludzi, siebie natomiast surowo
ganiÈ za wszelkie niedociÈgniÚcia i poraĝki. Innymi sïowy, szczyty gór sÈ uznawane przez
osoby umniejszajÈce swojÈ wartoĂÊ za doliny, a tereny nizinne potrafiÈ sprowadziÊ ich pewnoĂÊ siebie do poziomu otchïani.
Alfa rozumie, ĝe kaĝdy, kto nie jest w stanie wyraziÊ odrobiny krytyki pod swoim adresem, bierze ĝycie (i siebie) zbyt powaĝnie. Jest skromny i gïodny sukcesów, ale potrafi przypisaÊ sobie zasïugi, jeĂli takie postÚpowanie jest uzasadnione. Co wiÚcej — nigdy, przenigdy nie traci wiary w siebie.
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SZÓSTA CECHA ALFY
Tolerancyjny, ale nie sïaby
Przypuszczalnie nie musimy Ci o tym wspominaÊ, ale bÚdziesz musiaï poradziÊ sobie w ĝyciu
z mniejszÈ lub wiÚkszÈ porcjÈ gówna. Niezaleĝnie od tego, czy chodzi o przyjacióï, ukochane osoby, wspóïpracowników, czy teĝ szefów, jednym z elementów naszej egzystencji
jest radzenie sobie z takim lub innym gównem — to nieunikniona prawda, przed którÈ nikt
nie zdoïa uciec. CierpliwoĂÊ i tolerancja to kluczowe elementy pozwalajÈce Ci zrozumieÊ
Twoje miejsce w Ăwiecie. Bardzo przydaje siÚ tu równieĝ umiejÚtnoĂÊ swobodnego radzenia sobie z przeciwstawnymi opiniami i przekonaniami. Twoje poglÈdy nie sÈ bynajmniej
jedynymi, które siÚ liczÈ, a Twoim zadaniem nie jest wcale przekonanie wszystkich ludzi do
tego, by spojrzeli na Ăwiat Twoimi oczyma.
Niezaleĝnie od tego, czy znajdujesz siÚ akurat w biurze, czy teĝ siedzisz w knajpie, nie
moĝesz polemizowaÊ ze wszystkim, co odbiega od Twojego ĂwiatopoglÈdu oraz wyznawanych przez Ciebie wartoĂci. Musisz okazywaÊ tolerancjÚ w stosunku do ludzkich bïÚdów,
wad i poglÈdów osobistych. PostÚpujÈc inaczej, pokaĝesz, ĝe jesteĂ dupkiem o ograniczonych horyzontach, a przecieĝ nie chcesz byÊ kimĂ takim.
Z drugiej strony, w ĝyciu sÈ równieĝ pewne granice. JeĂli ludzie bÚdÈ je przekraczaÊ —
raz za razem bÈdě teĝ w oczywisty sposób — powinieneĂ pokazaÊ, ĝe chcesz poïoĝyÊ temu
kres. Nie musi to wcale oznaczaÊ agresywnego dÈĝenia do konfrontacji — Alfa w wielu
sytuacjach okazuje swojÈ tolerancjÚ, proponujÈc pomocne rozwiÈzania umoĝliwiajÈce uporanie siÚ z nieodpowiednimi zachowaniami. JeĂli ludzie dajÈ ciaïa w miejscu pracy, karanie
ich za popeïnione przez nich bïÚdy nie zawsze jest najsensowniejszym wyjĂciem z sytuacji.
Duĝo lepszym rozwiÈzaniem dla wszystkich moĝe byÊ uporanie siÚ z problemem i wskazanie tym osobom innej drogi, dziÚki której bÚdÈ mogïy czyniÊ postÚpy.
ZdarzajÈ siÚ równieĝ i takie sytuacje, w których konieczne jest bardziej agresywne podejĂcie. W swoim Ărodowisku pracy prÚdzej lub póěniej natkniesz siÚ na szefa lub przeïoĝonego,
który postanowi zrobiÊ wszystko, by uprzykrzyÊ Ci ĝycie. PowinieneĂ czuÊ siÚ uprawniony do
zareagowania na te zachowania w sposób, który doprowadzi do poprawy sytuacji. W takich
chwilach trzeba okazaÊ agresywnoĂÊ i pewnoĂÊ siebie. Musisz zmierzyÊ siÚ z problemem,
wyïoĝyÊ karty na stóï i nie zostawiÊ swojemu rozmówcy innego wyboru, jak przyjrzeÊ siÚ
bieĝÈcej sytuacji i krokom, które trzeba podjÈÊ. Jako Alfa zawsze powinieneĂ koncentrowaÊ
siÚ na rozwiÈzaniach, a nie na problemach, nawet jeĝeli w najbardziej skrajnych przypadkach moĝe to oznaczaÊ, ĝe bÚdziesz musiaï odejĂÊ i poszukaÊ sobie innej pracy.
Jednym z elementów bycia AlfÈ jest ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe toksycznoĂÊ otaczajÈcego
CiÚ Ărodowiska moĝe negatywnie wpïywaÊ na stopieñ Twojego rozwoju, czyniÊ CiÚ nieszczÚĂliwym, a tym samym niekorzystnie wpïywaÊ na wszelkie aspekty Twojego ĝycia.
OkreĂl swoje wartoĂci moralne. Przypominaj sobie, ĝe brak porozumienia nie zawsze
musi byÊ punktem spornym, ale wiedz równieĝ, ĝe bycie tolerancyjnym nie jest usprawiedliwieniem dla poĂwiÚcania istoty tego, kim jesteĂ. Alfa stanowi dla otaczajÈcych go ludzi
inspiracjÚ do stawania siÚ lepszymi, a nic takiego nie bÚdzie miaïo miejsca, jeĝeli bÚdziesz
zbyt bojaěliwy, by wyraziÊ swojÈ opiniÚ, zadowalajÈc siÚ w konsekwencji egzystencjÈ wiecznej dziwki.
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SIÓDMA CECHA ALFY
Zaangaĝowany, ale wolny od obsesji
Wszyscy Ăwietnie wiemy, kim jest czïowiek cierpiÈcy na pracoholizm. Znasz go jako tego
goĂcia, który zawsze zostaje do póěna w pracy i wypruwa sobie tam ĝyïy. Nie ma znaczenia,
czy jest wïaĂnie poniedziaïkowe przedpoïudnie, czy teĝ zegar pokazuje drugÈ nad ranem
w sobotÚ. Pracoholik jest maszynÈ stworzonÈ w jednym celu: ma wykonaÊ zadanie.
Z jednej strony tacy ludzie budzÈ podziw — naleĝy doceniÊ ich wspaniaïÈ etykÚ pracy,
zaangaĝowanie oraz chÚÊ podejmowania siÚ rzeczy pozornie niewykonalnych. Z drugiej
jednak strony pracoholik budzi teĝ wspóïczucie. Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe zaangaĝowanie
oraz obsesjÚ dzieli naprawdÚ cienka granica. To wïaĂnie od umiejÚtnoĂci nakreĂlenia tej linii
zaleĝy, czy Twój zapaï i determinacja bÚdÈ cennymi przymiotami, czy teĝ okaĝÈ siÚ szkodliwymi czynnikami, przez które stracisz z pola widzenia to, co naprawdÚ istotne w ĝyciu.
Róĝnica pomiÚdzy zaangaĝowaniem a obsesjÈ polega na tym, ĝe ludzie podchodzÈcy
z zapaïem do pracy robiÈ to z myĂlÈ o zrealizowaniu konkretnego planu. Alfa wyznacza sobie
cele, dziÚki czemu ma moĝliwoĂÊ okreĂlenia sukcesu na podstawie czynników iloĂciowych
bÈdě jakoĂciowych. To wïaĂnie takie postÚpowanie sprawia, ĝe moĝe zachowaÊ skromnoĂÊ
i gïód osiÈgniÚÊ, ale nie wpadnie równoczeĂnie w nieustannÈ pogoñ za pracÈ i bïÚdne koïo
obsesji. Ludzie opÚtani swojÈ dziaïalnoĂciÈ zawodowÈ to ci, którzy nie sÈ w stanie oderwaÊ
siÚ od swoich biurek. Caïkowicie skupiajÈ siÚ na jednej rzeczy, a ich koncentracja jest tak
silna, ĝe wszystkie inne waĝne sprawy w ich ĝyciu stajÈ siÚ zamazane i niewyraěne bÈdě teĝ
(co gorsza) znikajÈ. Ludzie ogarniÚci takÈ obsesjÈ czÚsto posiadajÈ teĝ innÈ niebezpiecznÈ
cechÚ — umniejszajÈ wïasne znaczenie.
Aby w odpowiedni sposób ustalaÊ granice, Alfa zachowuje ĂwiadomoĂÊ tego, ĝe zaangaĝowanie oznacza skupianie siÚ na celach w sposób przypominajÈcy sprint, a wiÚc krótki,
ale intensywny wysiïek. Obsesja jest niczym bieg maratoñski — to ĝycie spÚdzone w kieracie, w pogoni za niemoĝliwÈ do zdobycia marchewkÈ, a zarazem los, który nie daje nadziei
na osiÈgniÚcie satysfakcji. Nie jest tajemnicÈ, ĝe to wïaĂnie takie (niezaspokojone w tym
przypadku) pragnienie powodzenia stanowi kluczowy element ïÈczÈcy poszczególne czÚĂci
skïadowe Twojej egzystencji.
Francuski pisarz epoki renesansu, Michel de Montaigne, napisaï kiedyĂ: „Obsesja jest
ěródïem geniuszu i szaleñstwa”. Chociaĝ jest to prawda, gdyĝ ostatni promil znajdujÈcy siÚ
na samym szczycie caïej puli sukcesów moĝna osiÈgnÈÊ jedynie dziÚki caïkowitemu oddaniu
siÚ jakiejĂ idei, zdecydowanie czÚĂciej spotykanym rezultatem obsesji jest szaleñstwo. Takie
zachowanie sprawi, ĝe staniesz siÚ czïowiekiem zgorzkniaïym, wypalonym i samotnym. Alfy
sÈ oddane swoim rodzinom, przyjacioïom, zdrowiu, a przede wszystkim — sobie. PoĂwiÚcajÈ siÚ rozwojowi, ale nie sÈ spÚtane narcystycznymi koncepcjami, które ograniczaïyby ich
zdolnoĂÊ do tworzenia bogatej i zróĝnicowanej egzystencji
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