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WSTĘP: Mężczyzna powinien być piękniejszy od diabła  

W świadomości, że mężczyzna powinien być tylko trochę piękniejszy od diabła żyłem 

przez bardzo długi okres czasu. Zdecydowanie za długi. Kiedy przez cały czas wyglądasz jak 

człowiek, który nie spał od czterech dni, masz na sobie ciuchy w rozmiarze „L” mimo, że 

normalnie powinieneś nosić „S”, a twoja fryzura na jeżyka dopełnia obrazu nędzy i rozpaczy 

– nie jesteś traktowany poważnie. Profesorowie nie traktują cię poważnie. Pracodawcy nie 

traktują cię poważnie. I co najważniejsze – piękne kobiety nie traktują cię poważnie. 

Zastanawiasz się, czemu taki ułożony chłop jak ty, zgarnia zainteresowanie słabych piątek, a 

dziewiątki zamykają cię od razu w strefie „friendzone”.   

Długo się zastanawiałem, dlaczego niektórzy moi kumple na starcie mają łatwiej u 

nauczycieli. To samo przychodziło mi na myśl, gdy szliśmy na miasto poznawać dziewczyny. 

Długo krążyłem po orbicie tego pytania aż w końcu zderzyłem się z asteroidą i uzyskałem 

odpowiedź. Odpowiedź, która brzmiała: jak cię widzą, tak cię piszą.   

W zestawieniu z twierdzeniem - „mężczyzna powinien być tylko trochę piękniejszy od 

diabła”, odpowiedź ta nie tworzyła dobranej pary. Najczęściej do diabła przyrównywała cię 

mama, dla której jesteś najpiękniejszym dzieckiem na świecie. Chociażbyś wyglądał jak wrak 

Titanica, dla mamy jesteś przystojniakiem. Wiem, bo sam słyszałem jak to świetnie 

wyglądam, albo jak to znakomicie się ubieram – w T-shirty z nadrukami, które były o dwa 

rozmiary za duże i sprawiały, że wyglądałem jak żywy wieszak.   

Jak cię widzą tak cię piszą, to już nieco niewygodna prawda, z którą niektórzy nie chcą 

się zmierzyć. Zastanówmy się, kto nas wychowuje? Kobiety. Ojcowie albo nie mają czasu, bo 

pracują, albo są nieodpowiedzialni i porzucają swoje rodziny szukając rozrywki.  

Kobiety lubią wciskać nam emocjonalny kicz, więc od zawsze zasypują nas tekstami w stylu: 

„liczy się tylko wnętrze, nie ważne jak wyglądasz”. I ja właśnie tak miałem. W wieku 18 lat 

wiedziałem, że muszę być grzeczny i dobry dla innych – nie ważne, jacy oni byli dla mnie, 

wiedziałem, że pieniądze szczęścia nie dają i wiedziałem, że liczy się tylko wnętrze. A potem 

przypierdoliłem w ścianę zwaną życiem z prędkością światła i usłyszałem w głowie 

komunikat: „stracono kontrolę nad systemem, próba ponownego uruchomienia za 60 sekund”. 

I z każdym kolejną próba uruchomienia zacząłem pojmować, że mój system, który 

stworzyłem, nie ma żadnych szans na polu bitwy.   
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W tym e-booku chciałbym przeprowadzić cię poprzez kilka elementów dobrego 

wyglądu. Zapakowałem dla ciebie kompletną wiedzę na temat poprawy swojego wyglądu i od 

ciebie zależy, co z nią zrobisz. Ja musiałem poświęcić kilka lat na odkrywanie 

poszczególnych elementów i zawsze zaskakiwałem się, jak ważne są szczegóły i jak pięknie 

tworzą całość. Nic, co tu przeczytasz nie pomoże ci, jeśli nie zaczniesz współpracować i 

wdrażać w życie zmian, które zaproponuję. Potraktuj ten poradnik jak kilka misji, które 

musisz wykonać, by znacząco poprawić jakość swojego życia.   

Jeśli czytasz mojego bloga to wiesz, że stawiam na męskość przede wszystkim.  

Zapomnij, że będę kazał ci za chwilę ubierać różowe bluzy z Bershki i nosić tęczowe okulary. 

Dobrze wyglądający mężczyzna, wcale nie musi robić sobie makijażu, wcale nie musi hurr 

durr nosić wszystkiego, co akurat modne i wcale nie musi słuchać swojego otoczenia.   

Nie da się również ukryć, że wygląd to tylko połowa. Druga połowa znajduje się w 

twojej głowie. Na nic ci twój wygląd, jeśli nie będziesz potrafił go dobrze wykorzystać swoją 

osobowością.   

Miałem tak, że będąc totalnym zerem w kontaktach z innymi poprawiłem ten segment 

znacząco. Dużo czytałem, pracowałem nad swoim charakterem i pewnością siebie, co mocno 

przełożyło się na moje życie. Niestety zbyt mocno wkręciłem sobie, że wygląd nie ma 

żadnego znaczenia, więc całkowicie olałem ten fragment mojej atrakcyjności. Dopiero po 

czasie dotarło do mnie, że nie da się tego obejść.   

Niestety to działa tak jak wspomniałem wyżej. Jeśli jesteś wychowany przez kobiety, 

to nigdy nie usłyszysz, że mógłbyś coś poprawić albo lepiej się ubierać. Nawet wyglądając 

jak chłopak wyjęty z imprezy na remizie, dla swojej mamusi wciąż będziesz  

najcudowniejszym dzieckiem na świecie, które pewnie musi odganiać się od kobiet, bo tyle 

ich wali do drzwi. Rodzina może ci to wybaczyć, twoi kumple mogą ci to wybaczyć, ale świat 

ci tego nie wybaczy, bo świata nie interesuje, kto cię wychował i jak przechlapane miałeś. 

Jesteś silny dostajesz mięso, jesteś słaby dostajesz kości. Kobiety też ci tego nie wybaczą, bo i 

niby dlaczego mają to zrobić?   

Atrakcyjność fizyczna to oczywiście głównie działka kobiet. Jeśli kobieta nie jest 

atrakcyjna, to praktycznie jest po zabawie. Szanse na znalezienie ogarniętego i atrakcyjnego 

mężczyzny spadają niemal do zera. Dlatego też powinieneś się cieszyć, że jesteś mężczyzną. 
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Nikt nie ma gorzej niż brzydkie kobiety. Dla ciebie, jako dla mężczyzny najważniejszy jest 

status społeczny i zaradność. Wygląd zewnętrzny schodzi na dalszy plan, ale wciąż odgrywa 

ważną rolę drugoplanową.   

Przez kilka pierwszych sekund przy poznaniu, kobieta ocenia twoją atrakcyjność. Od 

tego momentu zależy wiele, bo jeśli dostaniesz zielone światło, to grasz dalej. Jeśli nie, to 

nawet nie zdążysz zaprezentować swojego statusu i męskiego charakteru. Twój wygląd to 

taka przepustka do dalszej gry i lepszego świata. Jako mężczyzna naprawdę nie potrzebujesz 

cudów, żeby ten atrakcyjny wygląd osiągnąć. Na męską atrakcyjność zewnętrzną składa się 

dużo mniej szczegółów niż na kobiecą, więc nawet średnio atrakcyjny na pierwszy rzut oka 

mężczyzna, przy minimalnej pracy, jest w stanie znacząco poprawić ten aspekt swojej 

atrakcyjności.  

Mężczyzna, aby przespać się z kobietą nie potrzebuje za wiele. Ona musi być dla 

niego atrakcyjna i na tym koniec. U mężczyzny to tak nie działa. Jeśli spodobasz się kobiecie 

(gdzie nie musisz wcale być modelem, bycie zadbanym i modnym panem w zupełności 

wystarczy) to dostaniesz zaproszenie do zabawy. Jednak ona wtedy jeszcze nie wie, czy chce 

się z tobą przespać. Pociągasz ją fizycznie, ale to wciąż za mało. Wtedy na scenę możesz 

wprowadzić to mistyczne wnętrze, na które składa się twój charakter, zaradność i między 

innymi status.   

Mam nadzieję, że nakreśliłem ci możliwie prosto cały ten mechanizm i teraz jesteś 

wystarczająco zmotywowany, żeby jednak o siebie zadbać.  

Pewnie w twojej głowie pojawia się pytanie – „mam to wszystko robić dla kobiet?”. 

No cóż, dyplomatycznie odpowiedziałbym, że nic z tych rzeczy i masz to robić dla siebie. Z 

drugiej strony, wszyscy doskonale wiemy, jak jest naprawdę. Chodzimy na siłownię by 

przyciągać kobiece spojrzenia. Modnie się ubieramy, by stworzyć sobie większe szanse na 

poznanie kobiety, co z kolei umożliwia nam reprodukcję. Kobiety robią dokładnie to samo w 

drugą stronę. Seks i pieniądze rządzą światem. Warto to sobie uzmysłowić.   
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ROZDZIAŁ I: PODSTAWY  
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Wprowadzenie  

W tym rozdziale skupimy się na absolutnych podstawach. Podstawach, które może 

opanować każdy, już za chwilę, po przeczytaniu tego fragmentu kursu. Niestety wielu 

mężczyzn zapomina, że dbanie o siebie to nie tylko nowe markowe ciuszki, ale także praca nad 

higieną, regularne prysznice i dobry zapach.   

Osobiście znam ludzi, którzy przychodzą do domu po treningu, rzucają plecak w kąt i 

siadają przed komputerem. W czasach gdzie mamy regularny dostęp do wody bieżącej takie 

zachowanie jest naganne. Sporo chodzę po większych miastach, jeżdżę pociągiem i często 

spotykam chłopaków, którzy leżą i kwiczą już na samych podstawach, nie mówiąc już o kolejnych 

poziomach tej piramidy atrakcyjności, które poznacie w kolejnych rozdziałach.   

1.1 Prysznic  

Nie wychodzę z domu bez porannej kąpieli. Czy na dworze jest plus trzydzieści stopni 

w cieniu, czy właśnie stoją bałwany i ludzie chodzą w skórach upolowanych niedźwiedzi – nie 

ma to dla mnie znaczenia. Wiem, że dla wielu z was już teraz zaczynają się spore problemy. 

Gdy trzeba wstać o szóstej rano, na dworze jeszcze ciemno i zaraz po wyjściu z mieszkania 

wita nas pocałunek zimnego wiatru, ostatnią rzeczą, o której myślicie jest wejście pod 

prysznic. Praktycznie do końca nauki w technikum olewałem sprawę po całości. Nie chciało 

mi się pakować rano do brodzika i mierzyć z niską temperaturą wody, zanim ustawiłem 

odpowiednią. Dzięki temu chodziłem cały dzień zaspany i wyglądałem jak jedno wielkie 

nieszczęście. Oczywiście jadąc autobusem podziwiałem ładne licealistki wciskając sobie 

iluzję, że wystarczy podejść i bez problemu mi się z każdą uda.   

Poranny prysznic to podstawa, musicie wbić to sobie do głowy. Szczególnie rankiem, 

gdy jesteśmy bardzo zaspani i brakuje nam „kubła zimnej wody”, który sprawi, że w pełni się 

obudzimy. Wiadomo, że wejść pod prysznic kilka minut po przebudzeniu nie jest łatwo, ale gdy 

tylko witają nas strumienie letniej wody od razu czujemy ulgę i rześkość. Ponadto 

niemożliwym jest ułożenie fryzury bez wcześniejszego mycia włosów odpowiednim 

szamponem. Tak dokładnie, do końca technikum chodziłem z taką fryzurą, z jaką akurat się 

obudziłem. Nie muszę ci mówić, że niewiele osób traktowało mnie poważnie i brało za 

mężczyznę z klasą i wizją. Raczej z góry brali mnie za lenia, który spał w nocy tylko parę 
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minut, bo ciągle grał w World of Warcraft. Swoją drogą wydaje mi się, że ta gra jest najczęściej 

podawana, jako przykład w tego typu poradnikach.   

Psychiatra Dr. Janet K. Kennedy uważa, że poranny prysznic ma bardzo duże znaczenie 

dla typowych śpiochów i nocnych Marków, mimo, że wydaje się torturą. Woda powinna być 

chłodna, ale nie zimna. Efekt będzie natychmiastowy i nasz organizm szybciej dojdzie do 

siebie po przebudzeniu.   

Oczywiście jeśli do tej pory nie brałeś porannego prysznicu, powinieneś wstawać nieco 

wcześniej, żeby twój poranek nie przypominał kolejnej części Szybkich i Wściekłych. 

Pamiętaj, że gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. Nie daj mu tej satysfakcji i 

zorganizuj sobie wystarczająco dużo czasu, by nie biec potem na autobus. Nie ma znaczenia 

czy wychodzisz do pracy, na studia, czy pracujesz z domu, jako Freelancer. Prysznic to 

podstawa, szczególnie ranem.  

1.2 Zarost  

Gdy pierwsze lody zostały przełamane i stoisz teraz w ręczniku przed lustrem, czas 

zająć się zarostem. Jeśli byłeś niedawno u Barbera i twoja broda wygląda nienagannie, możesz 

pominąć ten punkt. Jednak, jeśli nie zapuszczasz brody, a twój zarost nie wygląda najlepiej, 

musisz się go pozbyć. Szczególnie powinni to zrobić mężczyźni, którzy nie mają jeszcze 

wystarczająco pokaźnego zarostu i ten mały wąs wygląda nieco śmiesznie. Kilka machnięć 

maszynką i po sprawie. Lepiej nie zapominać o tym punkcie. Brzydki zarost poza samym 

wyglądem może odjąć nam kilka lat i sprawić, że będziemy wyglądać niepoważnie, jak 

gimnazjalista, który jeszcze nie wie, co to maszynka do golenia.   

Badacze z Wyższej Szkoły Psychologii na Uniwersytecie w Queensland w Australii, 

opublikowali wyniki badań, które sugerują, że kobiety do przelotnych znajomości wybierają 

panów z kilkudniowym zarostem, natomiast poważne relacje budują chętniej z panami o 

pokaźnej brodzie. Dodatkowo broda może maskować zbyt kobiece lub zbyt męskie rysy twarzy, 

co jest kolejnym argumentem, dlaczego warto ją zapuścić.  

Oczywiście panowie bez zarostu nie mają się, czym martwić. Gdyby atrakcyjność męska 

kończyła się na brodzie, ten poradnik by nie powstał.  

  

Chciałbym mieć zarost, ale go nie mam, można coś zrobić?  
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Niestety niewiele. To czy posiadamy bujny zarost czy nie, to głównie sprawa genów i 

hormonów. Rzadki zarost niestety nie będzie wyglądał dobrze. Jeśli mimo wszystko chcesz 

przynajmniej spróbować i przekonać się na własnej skórze jak to wyjdzie, jest mała rada.    

Przestań golić się na gładko. Każdy włos rośnie sobie swoim tempem, a goląc się na 

zero, praktycznie uniemożliwiasz sobie wyrównanie zarostu. Należy zarost jedynie 

wyrównywać i przycinać. Dzięki temu możesz obserwować w lustrze jak to wszystko 

wygląda. Może zdarzyć się tak, że włosy po wyrównaniu stworzą całkiem przyzwoity rezultat.   

  

Odradzam wszelkiego rodzaju wspomagacze, które mają przyspieszać porost włosów na 

twarzy typu cynk. A to dlatego, że dają one bardzo mizerny o ile nie zerowy efekt. Cierpliwość 

jest cechą ludzi wielkich, więc na swoją brodę musisz po prostu jeszcze trochę poczekać.   

Jeśli naprawdę bardzo ci zależy na tym by stać się posiadaczem brody i uważasz, że zależy 

od tego jakość twojego życia, jest jedno rozwiązanie. Nazywa się Minoxidil.   

Czym jest Minoxidil? Posługując się Wikipedią – „Minoksydyl – organiczny związek 

chemiczny, pochodna dihydralazyny będąca lekiem o działaniu hipotensyjnym oraz 

stymulującym mieszki włosowe. Minoksydyl stosowany był w ciężkich przypadkach nadciśnienia 

tętniczego.”  
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W Polsce Minoksydyl występuję w takich preparatach jak Loxon 2 % i 5 %. Bardziej 

stężona wersja tego środka od roku 2018 jest podobnie jak dwu procentowa, dostępna bez recepty. 

Trzeba jednak zauważyć, że ten preparat jest przeznaczony głównie, jako ratunek dla osób, które 

mają problemy z łysieniem. Skóra naszej twarzy jest bardzo delikatna, więc mogą wystąpić skutki 

uboczne.   

Ja uważam, że nie warto kombinować i zwyczajnie cierpliwie poczekać na swoją kolej. 

Natomiast decyzja oczywiście należy tylko i wyłącznie do ciebie.  

Słyszałem, że częste golenie sprawia, że włosy są grubsze i szybciej rosną?  

To niestety nie prawda. Mit ten przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. W swojej 

rodzinie również słyszałem tego typu wypowiedzi. Włosy tylko wydają się grubsze, a tak 

naprawdę pozostają bez zmian. Również nie rosną szybciej, to tylko złudzenie. Dzieje się tak, 

ponieważ po goleniu końcówki włosów stają się tępe, co optycznie może sprawiać, że wydają się 

one grubsze i ciemniejsze.   

1.3 Zęby  

Nie muszę chyba pisać o regularnych wizytach u dentysty w celu kontroli stanu naszych 

zębów. Podobno zdrowe i śnieżnobiałe zęby, to absolutna podstawa atrakcyjności u obu płci. 

Raczej nie byłbyś zachwycony myślą, że za chwilę pocałujesz dziewczynę bez „jedynki”, 

której zęby są w fatalnym stanie? No nie byłbyś.  

Ludzie z brakami w uzębieniu są automatycznie gorzej odbierani przez otoczenie.  

Zęby są wizytówką każdego człowieka i na ich podstawie można wysnuć wiele wniosków.   

Codzienne szczotkowanie zębów rano i wieczorem, to absolutne minimum pracy, jakie 

musimy wykonać, by uniknąć nieprzyjemnych następstw.   

Kolejną moją radą odnośnie zębów jest ich wybielanie od czasu do czasu. Sam robię to, 

co pół roku. Zęby można wybielić na różne sposoby. Odpowiednie zabiegi są bardzo drogie, 

więc polecam kupno pasków wybielających. Jedyne, co musicie zrobić, to wejść na allegro, 

wpisać w wyszukiwarkę „paski wybielające” i wybrać odpowiadający wam produkt.  

Polecam od siebie paski wybielające firmy Biała Perła. Takie paski stosuje się regularnie przez 

10 dni, a efekty, jakie otrzymujemy są naprawdę bardzo dobre. Jest to jeden z tych produktów, 
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do których byłem sceptycznie nastawiony, ale po jakimś czasie uznałem, że faktycznie paski 

działają i znacząco wybielają nasze zęby, za stosunkowo niewielką cenę.   

Jeśli czytacie uważnie mojego bloga, to słyszeliście pewnie o portalu Match.com. Jest to 

jeden z największych portali randkowych na świecie. Zostały na nim przeprowadzone badania 

odnośnie tego, co jest najbardziej atrakcyjne dla kobiet przy pierwszym kontakcie z mężczyzną. 

Aż 71% kobiet wskazało, że najważniejsze są zęby mężczyzny. Na pozycjach niższych znalazł 

się ubiór (59%) czy włosy (54%). Co warto zauważyć, na drugim miejscu w badaniu znalazła 

się gramatyka, która osiągnęła 69% - co potwierdza to, o czym pisałem na wstępie – z pustego i 

Salomon nie naleje.   

Jeśli uważasz, że to przypadek, to niech za dowód tego, że faktycznie coś w tym jest posłużą 

badania Amerykańskiej Akademii Stomatologii Estetycznej – 48% przebadanych  

Amerykanów wskazało, że po pierwszej randce najbardziej pamięta uśmiech drugiej osoby.   

Zęby to nasza wizytówka i podstawa dobrego wyglądu. Być może nie są tanią rzeczą, jednak 

dodają ogrom plusów do naszej atrakcyjności, a po to się przecież tutaj produkujemy.   

1.4 Brwi i paznokcie  

Brwi wydają się sprawą bardzo błahą, a jednak odgrywają spore znaczenie w finalnym 

odbiorze naszej twarzy. Podstawą, jeśli chodzi o brwi jest pozbycie się włosków z miejsca gdzie 

brwi się łączą. Wygląda to bardzo nieatrakcyjnie. Takie zjawisko ma swoją nazwę - 

„monobrew”.   

Aby się tego pozbyć, przykładamy ołówek wzdłuż nosa i wyrywamy cały środek.  

Możemy użyć w tym celu pincety, nożyczek do paznokci, czy maszynki do golenia.   

Kolejnym krokiem, który możemy wykonać jest usunięcie włosków znajdujących się nad 

łukiem brwi. Następnie używając nożyczek do paznokci możemy skrócić nasze brwi do 

optymalnego rozmiaru. Powinniśmy podciąć wszystkie włoski, które wyraźnie wystają poza 

obręb brwi.   

Jeśli ktoś lubi się wyróżniać, może poprosić Barbera, aby wyciął mu przerwę na jednej z 

brwi. W modzie są obecnie przerywane brwi, które możemy zauważyć u muzyków czy 
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piłkarzy. Nie zalecam takiego manewru, jeśli wyglądasz młodo. I tyle, dodaliśmy kilka 

kolejnych punktów naszej twarzy.  

Co do paznokci to tutaj nie ma większej filozofii. Powinniśmy przycinać paznokcie mniej 

więcej raz na tydzień. Robimy to starannie, zaokrąglając nasz paznokieć. Następnie piłujemy i 

czyścimy paznokcie. Podczas całego tygodnia trzeba zwracać szczególną uwagę na czystość 

paznokci. Brud za nimi nie wygląda ani atrakcyjnie ani schludnie. Zawsze w celu ich 

wyczyszczenia używamy końcówki pilnika. Gdy bierzesz regularne prysznice, problem z 

brudem za paznokciami zniknie i nawet pilnik nie będzie ci potrzebny.   

1.5 Skóra i cera  

Tutaj polecam zachować umiarkowane metody. Jeśli macie problem z cerą, to po 

pierwsze zastanówcie się nad waszą dietą. Jeśli jecie dużo słodyczy, fast foodów i pijecie 

same słodkie napoje – być może przyczyna leży właśnie tutaj. Jeśli odżywiacie się w miarę 

możliwości prawidłowo, powinniście się udać do dermatologa, który najlepiej doradzi wam w 

tej kwestii. Ludzie często szukają rozwiązań na własną rękę, kupują setki specyfików, marnują 

pieniądze, podczas gdy wystarczyłoby po prostu udać się do specjalisty, który odkryłby źródło 

ich problemów.   

W moim przypadku miałem spore problemy z cerą w wieku dojrzewania. Muszę jednak 

zaznaczyć, że w tamtym okresie fatalnie się odżywiałem, jadłem tony słodyczy i dziennie 

piłem coca-colę. W wieku około 18 lat zmieniłem dietę i nagle problemy z cerą zniknęły. 

Usunąłem z diety słodycze, colę zastąpiłem wodą i oczywiście nadal dużo się ruszałem. Teraz 

słyszę, że mam lepszą cerę niż nie jedna kobieta.   

Jestem absolutnym przeciwnikiem makijażu wśród mężczyzn. Podobne stanowisko 

mam, jeśli chodzi o przesadne dbanie, smarowanie skóry twarzy pierdyliardem olejków i 

kremów. Jasne, dbanie o siebie jak najbardziej, ale nie zapominaj, że jesteś mężczyzną. Nie 

masz przypominać tego YouTubera Jakuba Króla, który mocno przegiął, jeśli chodzi o tego 

typu sprawy. Wiadomo, że czasy się zmieniły, jednak nie zapominaj, że facet w domyśle, jeśli 

zaistnieje taka potrzeba, ma chwycić za karabin i zacząć rzucać granatami, albo wejść do 

dżungli z maczetą i urządzić polowanie na lwy. Makijaż zostaw kobietom. Gdy za rogiem zima 

zła, warto jedynie uzbroić się w krem Nivea, który może pomóc na suche usta i twarz.   
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU  

Przedarliśmy się przez absolutne podstawy atrakcyjnego wyglądu u mężczyzny. Higiena to 

podwalina atrakcyjności i pierwszy krok ku lepszemu życiu.  

• Białe zęby świadczą o dojrzałości, determinacji i zdrowiu mężczyzny. Są z pewnością 

czynnikiem, który nie zniechęci do nas innych ludzi, a wręcz przeciwnie, doda nam kilka 

punktów na starcie.   

• Zadbana skóra i cera świadczy o zdrowiu i witalności.   

• Zarost powinien być albo zadbany i przystrzyżony u dobrego Barbera, albo wcale nie 

powinno go być. Jeśli mamy mały zarost, powinniśmy sobie dać z nim na jakiś czas 

spokój.   

• Prysznic jest twoim dobrym przyjacielem nie tylko po ciężkim treningu. To także 

znakomity kompan przy porannym wstawaniu, szczególnie, gdy jesteś nocnym 

Markiem.   
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ROZDZIAŁ II: PERFUMY  
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Wprowadzenie  

Jeśli chodzi o ładny zapach i pobudzanie kobiecych myśli, nie obejdzie się bez dobrych 

perfum. Uważam, że perfumy to jedna z tych rzeczy, na których nie warto oszczędzać. Od 

czasu do czasu trzeba wydać te dwie stówy, żeby cieszyć się długim i pięknym zapachem.   

Zapach jest bardzo ważny. Naukowcy wykazali, że ładny zapach utożsamiamy z 

atrakcyjnością. Twarze osób, które ładnie pachną są odbierane za ładniejsze, niż tak naprawdę są 

w rzeczywistości. Podobnie sprawa ma się z wiekiem. W zależności od zapachu dodajemy sobie 

lat, lub je odejmujemy. Brzydki zapach postarza osoby młodsze i odmładza starsze.  

Ładny – odmładza młodsze, a tym starszym dodaje lat.   

1.1 Przed pójściem do perfumerii  

Niestety wybór odpowiedniego zapachu nie należy do zadań łatwych. Po wejściu do 

jakiejkolwiek perfumerii od razu spotkamy się z całą masą różnych produktów. Przy takim 

wyborze nie ma szans na to, by sprawdzić każdy z osobna. Co więcej już po sprawdzeniu kilku 

fiolek z półki nasze zmysły zaczną słabnąć i dalsza zabawa po prostu się skończy.   

Osobiście polecam już przed pójściem do perfumerii zrobić sobie listę potencjalnych 

perfum. Listę taką można stworzyć na podstawie opinii innych ludzi w internecie oraz przy 

sprawdzeniu nut zapachowych poszczególnych produktów. Przy sprawdzaniu nut zapachowych 

koniecznie szukaj takich, które budzą w tobie pozytywne emocje. Zadaj sobie pytanie, co 

lubisz i jakie zapachy uznajesz za ładne, a jakie cię drażnią. Jeśli nienawidzisz zapachu 

cynamonu, to unikaj perfum z tą nutą.   

Czy warto korzystać z porad konsultantek? Cóż, ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na 

to pytanie. Warto pamiętać o tym, że panie konsultantki, które pracują w jakichkolwiek 

sklepach, mają często za zadanie opchnąć klientowi towar, który nie chce zejść z półki. Tym 

bardziej, jeśli widzą klienta, który nie jest obyty w temacie. Zdecydowanie bardziej polecam 

zagłębienie się w tę dziedzinę samemu, bądź zabranie ze sobą swojej kobiety, która z 

pewnością wam doradzi.    

Kolejnym krokiem jest ustalenie, czego tak naprawdę szukamy. Dobre perfumy do 

tanich nie należą i trzeba rozważnie je dobierać. Chyba, że lubimy szastać pieniędzmi na lewo i 

prawo.   
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1.2 Podział zapachów ze względu na pory roku  

A więc, warto zwrócić uwagę na fakt, iż zapachy dzielimy na letnie oraz zimowe. To 

znaczy, że pewne rodzaje perfum będą bardziej „grały” z latem, a inne z zimą. Nawet pora dnia 

ma teoretycznie znaczenie, jaki rodzaj zapachu pasuje bardziej.    

Zróbmy mały podział na pory roku i klasyczne perfumy, które dobrze będą z nimi 

współpracować:  

zima:   

• Paco Rabanne – One Million  

• Calvin Klein – Truth  

• Hugo Boss – The Scent Intense  

• Serge Lutens – Chergui (polecam na święta, dobre nuty)  

• Calvin Klein – Be (sprawdzi się też latem) lato:   

• Calvin Klein – Eternity Summer for Men  

• Carolina Herrera – 212  

• Chanel – Allure Homme Sport  

• Davidoff – Cool Water  

• Giorgio Armani – Aqua Di Gio   

Jednym z moich ulubionych zapachów jest bez wątpienia oklepany do granic możliwości i 

znienawidzony przez koneserów – Paco Rabanne, One Million. Niepowtarzalny zapach i 

piękny flakon w kształcie sztabki złota. Pasuje do stylowego mężczyzny w czarnym płaszczu i 
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skórzanych rękawiczkach, który właśnie podąża na spotkanie przy dobrym winie, z piękną 

dziewczyną.  

  

  
  

1.3 W perfumerii  

Kiedy jesteś już w perfumerii, czeka cię okres testowania produktów. Tutaj często widzę 

ludzi, którzy spryskują zapachem swoje nadgarstki i po kilku takich próbach mają na swojej 

ręce totalny miks różnych zapachów. Pomijam osoby, które wchodzą do perfumerii tylko po to, 

by użyć testera i wyjść, bo po co kupować produkt, skoro można tak dziennie przejść się do 

galerii handlowej. Podobnie duży błąd popełniają osoby, które rozprowadzają zapach w 

powietrzu i starają się wyłuskać poszczególne nuty nerwowo wodząc nosem po całym 

pomieszczeniu.   

Najlepszym wyjściem na początek jest użycie papierowych pasków, które znajdują się 

w perfumeriach. Bierzemy pasek, pryskamy jego końcówkę i sprawdzamy zapach. W ten 

sposób, możemy sprawdzić maksymalną ilość perfum, nie oddając cennego miejsca z naszej 

skóry na zapachy, które natychmiastowo odrzucimy.   

Dopiero po testach na paskach, gdy wybraliśmy powiedzmy trzy interesujące nas 

zapachy, musimy przetestować je na naszej skórze. Jest to bardzo ważny element wyboru 

perfum. Zapach wchodzi w reakcje chemiczne z naszym ciałem, dlatego może on znacząco 

różnić się od tego na pasku. Standardowym miejscem na sprawdzenie zapachu są nasze dobrze 

ukrwione nadgarstki. Jeśli braknie nam na nich miejsca, możemy użyć również przedramienia.   

Wiadomo, że zapachy dzielimy na damskie i męskie. Tutaj wielkiej filozofii nie ma, 

wystarczy patrzeć na oznaczenia na półkach. Zdarza się jednak, że niektóre zapachy są 

„uniseks”, a więc nadają się dla obu płci. Jednym z pięknym zapachów uniseks jest Calvin Klein 

Be – jeden z najseksowniejszych zapachów, z jakimi miałem do czynienia.   
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1.4 Rozlewnie perfum  

Jeśli naprawdę zależy ci na oszczędzaniu pieniędzy i nie chcesz ich za dużo wydać na 

fiolki z zapachami, to rozlewnie są dobrym wyjściem. Oczywiście wszystko zależy od 

konkretnej rozlewni. Ja mam sprawdzoną w mieście, w którym mieszkam i trzeba przyznać, że 

niektóre zapachy trzymają bardzo długo, a dodatkowo trudno jest się zorientować, że zapach 

nie jest oryginalny – czasami wręcz jest to niemożliwe. Ceny są dużo niższe niż w 

perfumeriach. Trzeba jednak zaznaczyć, że przy zakupie nie otrzymujemy oryginalnego 

flakonu. Dostajemy zwykłą fiolkę, do której wlewane są wybrane przez nas perfumy. Fiolkę tę 

możemy potem przynosić ze sobą za każdym razem i próbować innych zapachów.  

Finalnie nic nie zastąpi oryginalnych perfum prosto od producenta. Można kombinować 

zamiennikami, jednak trzeba o tym pamiętać.  

1.5 Pryskaj się, ale znaj umiar  

No i kończąc temat perfum nie mógłbym nie wspomnieć o sposobie nakładania. Wielu 

mężczyzn zadaje sobie pytanie - „ale gdzie właściwie się pryskać”? Możliwości jest bardzo 

dużo. Dobrymi miejscami są miejsca mocno ukrwione takie jak nadgarstki lub szyja. Można też 

spryskać twarz, a nawet włosy. Perfumami nie należy traktować ubrań, ponieważ mogą 

odbarwiać materiał. Poza tym głównym założeniem perfum jest to, że ma pachnieć nimi nasze 

ciało, a nie ubrania, które nosimy.   

I podstawowa zasada – znać umiar. Każdy z nas zna osoby, które czasami przyprawiają 

nas o wrażenie, że właśnie wylały na siebie całe wiadro Calvina Kleina. Ja właśnie dziś pisząc 

ten rozdział spotkałem kogoś takiego w supermarkecie. Minąłem go na wejściu, a potem 

chodziłem między produktami i wiedziałem, że ten gościu przed chwilą tędy szedł. Nie ma w 

tym nic fajnego ani atrakcyjnego. Często ten błąd popełniają kobiety, jednak mężczyźni też 

święci nie są. Nie wspominam nawet o traktowaniu się perfumami po intensywnym wysiłku 

fizycznym bez wcześniejszej kąpieli. To absolutnie niezrozumiałe zachowanie, a jednak całe 

mnóstwo mężczyzn powiela takie praktyki.   

PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU  

• Naukowcy wykazali, że ładny zapach utożsamiamy z atrakcyjnością. Twarze osób, które 

ładnie pachną są odbierane za ładniejsze, niż są w rzeczywistości.  
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• Stwórz listę interesujących cię zapachów jeszcze przed pójściem do perfumerii.  

• Używaj papierowych pasków przy testowaniu zapachów. Dopiero, gdy jakiś zapach 

naprawdę przypadnie ci do gustu, spryskaj nim swój nadgarstek.  

• Jeśli uważasz, że pieniądze, które trzeba zapłacić za dobrej marki zapachy są przesadzone, 

możesz odwiedzić rozlewnię perfum.  

• Zapach dawkuj z umiarem, chyba, że chcesz zostać chodzącą sztabką One Miliona od 

Paco Rabanne.   
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ROZDZIAŁ III: MOWA CIAŁA  

  

Wprowadzenie  

O mowie ciała napisano pięć tysięcy i więcej książek. Rozdrabniano się nad ruchami 

warg i kierunkiem butów pod stołem. Podobno najwięksi fanatycy dźwigali obrus w 

restauracji na randkach i patrzyli, w którą stronę skierowane są stopy kobiety. Nie rzadko byli 

odbierani za zboczeńców i randka kończyła się szybciej niż mogłoby się wydawać. Jeśli 
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jednak stopy były zwrócone w ich stronę – było pięknie, dziewczyna była chętna na gang 

bang. Jeśli stopy skierowane były w innym kierunku – zaczynało się nerwowe stukanie 

zegarkiem o blat i zamawianie najdroższych szampanów, byle tylko zmienić zda, tfu, kierunek 

stóp partnerki.   

Oczywiście ironizuję, jednak nie zdziwiłbym się, gdyby niektórzy faktycznie robili 

takie akcje. Prawda natomiast jest nieco inna. Możesz przeczytać te wszystkie książki o mowie 

ciała, ale i tak nie będziesz w stanie kontrolować 90% rzeczy, które zostały w nich zawarte. 

Amen.   

Tak naprawdę do szczęścia potrzebne ci tylko kilka podstawowych informacji, dzięki 

którym będziesz uchodził za pewnego siebie mężczyznę i odczytasz potencjalnie zainteresowane 

kobiety.   

W tym rozdziale dostarczę ci podstawowych informacji o mowie ciała, które w zupełności 

ci wystarczą.  

Ciekawostka: w technikum czytałem książkę Joe Navarro o mowie ciała. Miałem wtedy 

bzika na punkcie tej dziedziny i czytałem o tym na okrągło. Po przeczytaniu postanowiłem 

uszanować byłego agenta FBI, który napisał tę książkę na Twitterze i tak też zrobiłem. Ku 

mojemu zdziwieniu Joe Navarro we własnej osobie podziękował za miłe słowa. To tak przy 

okazji gdybyś był zafascynowany tematem Mowy Ciała. Możesz sięgnąć po książkę Navarro. 

Ostrzegam jednak, że książki pokroju mowy ciała są równie ciekawe, co zbieranie grzybów. 

Owszem, wiedza tam jest, ale samo czytanie to droga przez mękę.   

1.1 Obawiaj się najspokojniejszej osoby w pomieszczeniu  

Jest takie Amerykańskie powiedzenie, które lubi Harvey Specter – „Be afraid of the calmest 

person in the room”. Jest to jedna z podstawowych zasad, jeśli chodzi o pewną siebie postawę.  

Osoby, które mają tendencję do nadmiernego gadulstwa, rzucania całej masy słów na 

wiatr - nie są poważnie traktowane przez otoczenie. Są dla otoczenia nie groźne. Dlaczego? 

Ponieważ jak mówi staropolskie przysłowie - krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. Gdy 

ktoś ci czymś grozi, prawdopodobnie nie ma zamiaru spełniać swojej groźby. Też czasami ktoś 

informował mnie protekcjonalnie - „Bo zgłoszę to na Policję!” – i wiedziałem, że leci w kulki. 

Jak ktoś chce coś zrobić, to po prostu to robi. Prosty przykład. Gdy pod oknem grupa dresów 

zakłóca ciszę nocną i sąsiad z okna krzyczy - „ciszej! Bo zadzwonię na policję!” – to oni 
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doskonale wiedzą, że nie mają się, czego obawiać. Jeśli naprawdę chciałby zadzwonić, to po 

prostu by to zrobił i nawet nie odezwał się słowem.   

Tak samo, jeśli ktoś mówi – „planuję zacząć się zdrowo odżywiać i chodzić na siłownię, 

co o tym myślisz?” – wtedy wiem, że nic z tego nie będzie. Gdyby chciał, to już dawno by 

zaczął mając w dupie moją aprobatę.   

Więc jeśli chodzi o absolutną podstawę Mowy Ciała – opanowanie. Mniej gestykulacji, 

mniej emocji, a ludzie będą wiedzieli, że muszą się z tobą liczyć. Właściwie sztuka tej techniki 

polega na tym, że nie wiadomo, czego się po kimś takim spodziewać.  

Dlatego każdy utrzymuje z taką osobą podświadomy dystans.  

Tak działa James Bond. Jest oazą spokoju w każdej sytuacji. Nie da się wywrzeć na nim 

widocznego wrażenia. Nawet, jeśli czegoś się boi w danej chwili, nie pokazuje tego na 

zewnątrz. Taka postawa wzbudza wśród innych niepokój i respekt.  

1.2 Mowa ciała zależy od poziomu szczęścia w życiu  

Jeśli właśnie straciłeś pracę i zostałeś bez niczego z kredytem na mieszkanie będziesz 

smutny. Twoja mowa ciała cię zdradzi. Nasza mowa ciała jest bardzo zależna od emocji, które 

towarzyszą nam w danej chwili.   

Wyobraź sobie, że po ulicy idzie świeżo upieczony milioner w garniturze z Armaniego 

i złotym Rolexem na nadgarstku. Promienieje uśmiechem i przyciąga spojrzenia mijanych 

kobiet. Zaraz obok niego podąża mężczyzna, który został właśnie spłukany i żona kilka godzin 

temu zażądała rozwodu. Różnica w mowie ciała i mimice tych panów będzie ogromna. 

Wytworzy się kontrast i każdy, kto spojrzy w ich kierunku pozytywnie odbierze 

uśmiechniętego mężczyznę, a tego drugiego prawdopodobnie negatywnie.   

Emocje nie są jednak stałe. Ciągle się zmieniają. Jutro milioner zbankrutuje, drugi pan 

odzyska pracę, a żona zmieni zdanie i sytuacja odwróci się o sto osiemdziesiąt stopni.   

Wniosek z tego taki, że nasza mowa ciała to projekcja tego, co mamy w swojej głowie. 

Właśnie dlatego potrafimy bez słowa odczytać czy ktoś w danej chwili jest smutny czy może 

radosny.   
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Dbałość o poziom szczęścia w życiu jest niesamowicie ważna. Jeśli przez 330 dni w 

roku jesteś na fali, a pozostałe to jakieś małe potknięcia, które każdemu się zdarzają, to znaczy, 

że idziesz w dobrym kierunku. Mowa ciała będzie ciągle podążać za twoimi myślami.  

Brzmi to jak gadanie Coachów, ale akurat w tym aspekcie ma to swoje faktyczne uzasadnienie.  

1.3 Nie przepraszaj nikogo za to, że żyjesz  

Wielu ludzi ma wpojony gdzieś głęboko w głowie syndrom ofiary. Polega on na tym, 

że wciąż postrzegają się oni, jako ci poszkodowani, których los lubi kopać w jaja i robiąc to 

uśmiecha się szyderczo. Jest takie powiedzenie – „nie udawaj kogoś gorszego tylko dlatego, 

by inni poczuli się lepiej”. Wielu z nas robi dokładnie na odwrót. Umniejszamy swoje sukcesy 

i osiągnięcia w obawie przed reakcją innych. Nigdy, ale to przenigdy nie powinno się tego 

robić. Jeśli osiągnąłeś sukces, to przyjmij gratulacje z uśmiechem na twarzy. Jest to 

prawdziwa i pewna siebie postawa. Zapomnij o tekstach o szczęściu i tym podobnych.   

Syndrom ofiary, to także zwalanie odpowiedzialności na innych. „Jestem w tragicznej 

sytuacji, bo miałem fatalnych rodziców, którzy nie potrafili mnie wychować na rasowego 

samca alfa. Jestem w tragicznej sytuacji, ponieważ nie mam tego szczęścia, co inni. I nie mówi 

mi, że nie mam racji. Niektórzy przecież wygrywają w Lotto.”   

Każdy z nas dobrze to zna. Być może sami zauważacie takie zachowanie u siebie. Taka 

postawa bardzo przekłada się na wygląd zewnętrzny. Osoby z syndromem ofiary zajmują 

mało miejsca na ławce, chodzą zgarbieni i wzrokiem liczą chodnikowe płytki.   

Syndrom ofiary to dosyć specyficzna cecha Polaków. Od zarania dziejów byliśmy w roli 

ofiary, a inne narody były tymi złymi. Taka postawa jest mocno widoczna w psychice naszego 

społeczeństwa. Jesteśmy niepewni siebie, nieufni wobec innych, nie lubimy odpowiedzialności 

i winę zwalamy zawsze na kogoś innego.   

Przeciwieństwem syndromu ofiary, jest syndrom kowala własnego losu. Nikt wcześniej 

tego nie definiował, więc dajcie spokój wyszukiwarce Google. Jak łatwo się domyślić, jest to 

postawa pewnego siebie człowieka, który bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny. To 

postawa, która mówi – „Okej spotkało mnie to i tamto, trudno, nie miałem na to wpływu, 

skupiam się na tym, na co mam wpływ.”   
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Dzięki tej prostej zmianie, mowa ciała ulega ogromnej poprawie. Jeśli wiesz, że bierzesz 

na barki swoje wyniki w życiu, to znaczy, że ogarniasz ten temat lepiej, niż 90% społeczeństwa 

żyjącego od wypłaty do wypłaty. Automatycznie zajmujesz więcej miejsca w autobusie i 

poruszasz się niczym Conor McGregor, po znokautowaniu Jose Aldo.   

Chcę przez to wszystko powiedzieć, że na nic twoje sztuczne gierki odnośnie mowy 

ciała. Kiedyś siadałem w dużym rozkroku na ławce, kładłem rękę na jej wysokości i myślałem, 

że jestem atrakcyjny. Tak naprawdę w środku byłem nikim i tylko się modliłem, żeby nikt na 

mnie nie zwrócił uwagi. Taka postawa jest sztuczna i każdy wyczuwa, że jesteś miękkim 

chujem robiony. Dopiero jak pozbędziesz się syndromu ofiary, zaczniesz wieść szczęśliwe 

życie, to twoja mowa ciała znacznie się poprawi, a płeć piękna zacznie postrzegać cię, jako 

atrakcyjnego mężczyznę. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wielkie ma to znaczenie.  

1.4 Dawaj mniej, nie więcej  

Problemem wielu mężczyzn jest to, że zawsze dają więcej. Za każdym razem wykładają 

siebie na tacy. I nie chodzi tutaj tylko o kobiety. Chodzi o całościowe relacje z innymi ludźmi.   

Samiec Alfa nie daje więcej niż druga strona, a często daje trochę mniej. Oczywiście to 

powinno wynikać z automatycznej postawy i w żadnym wypadku nie powinno być to 

udawane. Znów przytoczę tutaj Jamesa Bonda. To kobiety podążają za Bondem i one go 

uwodzą. To inni mężczyźni przychodzą do Bonda, a nie na odwrót.   

Ma to duże powiązanie z wartością. Osoba, która ma więcej do zaoferowania, 

najczęściej jest tą stroną, do której przychodzą inni. Zależy to w dużej mierze od pozycji 

społecznej. Samiec Alfa ma nieco bierną postawę. To raczej ludzie dzwonią do niego, aniżeli 

on do nich. To raczej ludzie piszą do niego, a nie na odwrót. Jak już odpowiada to konkretnie i 

zwięźle, bez zbędnych monologów i emocji.   

  

  

  

PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU  
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• Nie wykładaj się innym na tacy, bądź stroną, która inwestuje w relację z inną osobą 

tyle samo, lub mniej. Nigdy więcej.  

• Uwolnij się od syndromu ofiary. Też miałem okropne dzieciństwo, ale nie przeszkadza 

mi to w osiąganiu wielkich rzeczy. Nie chodzę ze wzrokiem w chodniku, bo nikogo nie 

muszę przepraszać za to, że jestem pewny siebie.  

• Pracuj nad poziomem szczęścia w życiu, a twoja mowa ciała znacząco się poprawi.  

Twoja mowa ciała jest mocno powiązana z twoim stanem emocjonalnym.   

• Podążając za sentencją – „obawiaj się najspokojniejszej osoby w pomieszczeniu” - 

uświadom sobie, że największe wrażenie robią osoby, które nie kierują się emocjami i 

potrafią zachować spokój nawet w tragicznej sytuacji.   

  

  

Jeśli kobieta przyjmuje taką postawę, gdy cię widzi to albo masz branie, albo właśnie  

wygrałeś milion dolarów i też masz branie.  
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ROZDZIAŁ V: SYLWETKA  
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Wprowadzenie  

Przyszedł czas na rzeczy trudniejsze, wymagające cierpliwości i czasu. Sprawy, których 

nie da załatwić się od ręki.   

Jest takie powiedzenie – pokaż mi twój brzuch, a powiem ci, kim jesteś. Jeśli czytasz mojego 

bloga, to pewnie już nie raz je słyszałeś. Praca nad własną sylwetką to bardzo trudny i niekończący 

się proces. Wymaga kilku niezbędnych cech – poświęcenia, systematyczności, cierpliwości i 

wytrwałości. Bez nich możesz zapomnieć o jakichkolwiek efektach na siłowni.  

Bez nich możesz zapomnieć o jakichkolwiek efektach w swoim życiu.   

Pamiętam, że gdy byłem młodszy i odstawałem z dziewczynami, nie miałem z nimi tak 

dobrego kontaktu jak rówieśnicy, postanowiłem to zmienić. Dziennie po szkole chodziłem na 

miasto i przez dwie godziny przełamywałem swoją nieśmiałość. Wtedy nie przynosiło mi to 

żadnych efektów. Robiłem to i nie widziałem wielkich zmian. Jednak wytrwałem i po roku 

byłem lepszy. Po dwóch zaczynałem doganiać kumpli. Po trzech stałem się lepszy od nich. Po 

czterech to było jak chleb powszedni. Po pięciu ogarnąłem temat w jednym małym paluszku i 

podejrzewam, że wiele osób w moim wieku nawet w połowie nie miała takiej styczności z 

tematem jak ja.   

Niestety wymagało to ode mnie jak widzisz powyżej ogromnego poświęcenia i wiary, 

że kiedyś to zaprocentuje. Mam trudny charakter, bo gdy już zakładam, że czegoś dokonam, to 

zawsze robię wszystko, żeby mi się udało. Podobnie jest z sylwetką. Jeśli myślisz, że nie mam 

słabszych dni, to jesteś w dużym błędzie. Zdarzy mi się nie zrobić treningu w święta, zjeść 

dwie pizze w tygodniu i dwie czekolady z Milki. Jednak to są tylko małe wypadki przy pracy, 

które nie mają praktycznie żadnego wpływu na końcowy rezultat.   

Jeśli jesteś facetem, który jeszcze nie złożył broni i chce coś zrobić ze swoim życiem, a 

wiem, że nim jesteś, w końcu dlatego czytasz ten poradnik – to naprawdę powinieneś zacząć 

chodzić na siłownię. Wiem, że możesz tego nie lubić. Ja tego bardzo nie lubię. Wolałbym 

biegać, ćwiczyć na worku bokserskim i nawet nie dotykać ciężarów i sztang. Jednak wiem jak 

dobrą robotę robi siłownia dla mojego umysłu i ciała. To po prostu się opłaca. Nie ważne, że 

nie jest to moja ulubiona dyscyplina, ważne, jakie daje efekty.   

Z budowaniem własnej sylwetki wiąże się mnóstwo korzyści. Podstawowe z nich to:  
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• Trenujesz silną wolę  

• Zmieniasz nawyki żywieniowe  

• Zaczynasz myśleć pozytywniej (endorfiny)  

• Uczysz się cierpliwości  

• Uczysz się wiary w siebie  

• Kształtujesz charakter  

• Zaczynasz wyglądać jak Achilles  

Jeśli więc ważysz za dużo i masz brzuch lub jesteś bardzo szczupły – zacznij pracować nad 

sylwetką. Dodatkowym profitem motywującym jest fakt, że praktycznie każda dziewczyna 

marzy o tym, by jej mężczyzna miał trochę mięśni. To tak samo jak na nas działa biust i 

zgrabny tyłek.  

Pamiętaj też o tym, że zaczynając przygodę z poprawą swojej sylwetki, natkniesz się na 

tysiące różnych zdań i opinii. A jak mówi pewne przysłowie – ile ludzi, tyle opinii. Co za tym 

idzie są pytania, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Jeśli zapytasz na forum 

kulturystycznym czy możesz czasami zjeść batona, 50% odpowiedzi to będzie stanowcze – „nie, 

czy ty się dobrze czujesz gościu”, a drugie 50% to odpowiedzi – „jasne, jeśli robisz to z głową 

to nic się nie stanie, jak zjesz od czasu do czasu.”   

I jakby tego było mało, znajdą się ludzie, którzy stwierdzą, że na samych fast foodach 

można robić piękne sylwetki, oraz tacy, którzy stwierdzą, że bez suplementów się nie obejdzie. 

Dlatego mam dla ciebie jedną radę – podejdź do tego z dystansem, bo zwariujesz.  

To bardzo ważne.  

1.1 Podstawy i typy budowy ciała  

Na początku musisz określić swój cel. Chcesz przytyć, zrzucić kilogramy? Chcesz zbudować 

więcej mięśni albo pozbyć się tłuszczu?   
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Sam musisz odpowiedzieć sobie na te pytania. Najbardziej pomoże ci w tym twoje lustro. 

Jeśli widzisz oponkę na brzuchu i zalane tłuszczem ciało – musisz podkręcić tempo i ograniczyć 

kalorie. Jeśli jesteś chudy i prawie widać ci kości – czas przybrać trochę masy mięśniowej.   

Ja, gdy zaczynałem wiedziałem już, że jestem ektomorfikiem. Więc na loterii genowej 

wylosowałem najgorszą z możliwych budowę ciała, jeśli chodzi o siłownię. Ektomorfik 

charakteryzuje się drobnokościstą budową ciała i bardzo trudno nabrać mu masy – czy to mięśniowej 

czy to tłuszczowej.   

Mogę zatem jeść słodycze, do ryżu dodawać ostrych sosów chili, pić Coca-Colę, a i tak 

niewiele się zmieni. Z jednej strony brzmi to pięknie niczym historia miłosna z Casino Royale, 

gdyby tylko uciąć ostatnie 15 minut filmu. Z drugiej strony, jest to zła wiadomość, jeśli chcę 

być umięśnionym mężczyzną.   

Przejdźmy do ustalenia twojej budowy ciała. Wyróżniamy trzy typy sylwetki:  

• ektomorfik  

• mezomorfik 

 endomorfik   

Są to podstawowe typy sylwetek, ale tak naprawdę rzadko kiedy mamy do czynienia z czystym 

archetypem. Bardzo często typy się ze sobą mieszają.   

EKTOMORFIK  

Pierwsza z nich to wspomniana już wcześniej drobna budowa. Osoby o budowie 

ektomorficznej najlepiej sprawdzają się w sportach lekkoatletycznych takich jak biegi, skok w dal, 

czy w skoku o tyczce. Podobnie świetnie nadają się do skoków narciarskich, gdzie mezomorfik 

nawet nie ma, czego szukać.   

Jeśli więc od zawsze byłeś szczupły, masz chude ręce i ogólnie nie przypominasz 

ochroniarza miejscowego klubu, to prawdopodobnie jesteś właśnie ektomorfikiem. Znaczy to 

tyle, że będziesz musiał więcej jeść, a mniej ćwiczyć. Proporcja powinna wyglądać mniej więcej 

jak 80 do 20, ze wskazaniem na odpowiednią dietę i nadwyżkę kaloryczną.   
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Będąc ektomorfikiem powinieneś odpuścić pozostałe dyscypliny do minimum, co nie 

znaczy, że masz tylko żreć i chodzić na siłownię. Do minimum mam na myśli na tyle, na ile to 

możliwe. Jeśli kochasz biegać albo trenujesz w klubie to wiadomo, że sobie nie odpuścisz 

tylko dlatego, że chcesz mieć zrobioną klatę i widoczne mięśnie brzucha.  

Cechy ektomorfika:   

• niski poziom tkanki tłuszczowej  

• bardzo mały poziom mięśni  

• bardzo trudno mu nabrać masy mięśniowej  

• łatwo mu spalić tkankę tłuszczową   

• mały poziom siły  

MEZOMORFIK  

Mezomorfik ma genetycznie najlepszą z możliwych budowę ciała, jeśli chodzi o 

budowanie ładnej sylwetki. Prosty przykład. Ektomorfik czasami po roku ćwiczeń wygląda dużo 

gorzej niż Mezomorfik ćwiczący trzy miesiące.   

Oczywiście wszystko można nadrobić ciężką pracą. Trzeba się jednak liczyć z tym jak 

to wygląda od drugiej strony medalu. Nie warto porównywać się z kumplem mezomorfikiem, 

gdy jest się ektomorfikiem i odwrotnie, mezomorfik będzie miał błędny punkt odniesienia, jeśli 

obierze sobie za kompana ektomorfika.   

Cechy mezomorfika:   

• niski poziom tkanki tłuszczowej  

• duży poziom mięśni  

• duży poziom siły  

• łatwo nabiera masę mięśniową  

• łatwo spala tkankę tłuszczową  
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ENDOMORFIK  

Endomorfik jest przeciwieństwem ektomorfika. Pewnie też miałeś tego kumpla w 

swoich szeregach, który zawsze stał na bramce, gdy graliście w piłkę nożną, bo jego zwinność i 

gabaryty nie pozwalały na dobrą grę w polu.   

Endomorficy tym różnią się od ektomorfików, że łatwo nabierają masę tłuszczową i nie 

potrafią jej równie łatwo i szybko spalić. Dzieje się tak przez spowolniony metabolizm.  

Osoby te muszą bardzo restrykcyjnie przestrzegać diety, żeby nie zalać się tłuszczem.   

Cechy endomorfika:   

• duży poziom tkanki tłuszczowej  

• łatwo przybiera tkankę tłuszczową i mięśniową  

• duży poziom siły  

• bardzo ciężko mu spalić tkankę tłuszczową  

Przebrnęliśmy przez trzy podstawowe typy budowy ciała. Powinieneś teraz już wiedzieć, 

jaką budowę posiadasz i jakie trudności bądź udogodnienia spotkają cię na drodze do ładnej 

sylwetki. Pamiętaj, że bez względu na budowę ciała wszystko możesz osiągnąć. Czasami zajmie 

ci to więcej, czasami mniej czasu od kogoś innego i to wszystko. Gdyby każdy był 

mezomorfikiem, świat byłby nudny, a połowa dyscyplin mogłaby przestać istnieć.   

Moja rada: wykorzystaj swoje atuty. Jeśli jesteś szczupły, to podkręć sylwetkę do 

maksymalnych możliwości, ale nie stawaj się drugim Pudzianem z poprzedniej dekady. 

Naukowcy dowiedli, że za najatrakcyjniejszych, odbierani są mężczyźni o sylwetce umięśnionej, 

ale w granicach rozsądku. Wszystko, co za duże lub za małe jest już odbierane, jako mniej 

atrakcyjne. Jeśli myślisz, że kobiety pożądają wielkich koksów kulturystów, to się mylisz. Jasne, 

znajdą się takie, którym będzie to bardzo imponowało. Jednak będzie to może jakieś 8% całego 

ogółu. Lepiej chyba wstrzelić się w większą grupę.   
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1.2 Dokonywanie pomiarów  

Ważnym krokiem na początku pracy nad sylwetką, jest zapisanie swoich wymiarów. 

Powinieneś wziąć metr i dokonać pomiarów poszczególnych części ciała. Dobrze byłoby się też 

zważyć i zapisać wynik.  

Co powinniśmy mierzyć?   

• przedramię  

• ramiona  

• klatkę piersiową  

• biodra  

• łydki  

• uda  

• pas  

Gdzie dokładnie dokonywać pomiarów, obrazuje dobrze poniższa infografika.  
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Wykonane pomiary zapisujemy na kartce i przypinamy do tablicy korkowej. Pomiary 

najlepiej wykonywać zawsze o tej samej porze. Sugeruję, aby było to zaraz po przebudzeniu, jeszcze 

przed śniadaniem.   

Oczywiście, jeśli nie chcesz babrać się z pisaniem i kartkowaniem, wystarczy, że 

utworzysz nowy arkusz w Excelu i tam zaczniesz zapisywać wyniki. Przykładowy arkusz może 

wyglądać następująco:  

  
Dlaczego tak ważne jest ustalenie swoich wymiarów wyjściowych i sprawdzanie postępu?   
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Po pierwsze jest to spory czynnik motywujący. Praca na siłowni jest bardzo trudna, 

ponieważ często efekty są prawie niezauważalne, tym bardziej dla kogoś, kto widzi swoje 

ciało w lustrze codziennie. Więc jeśli widzimy, że obwody rosną, nawet o te milimetry – to już 

jest znak, że nasza praca zaczyna się spieniężać. Po drugie, monitorujemy swoją pracę, dzięki 

czemu możemy korygować dietę, jak i cały trening.   

1.3 Zapotrzebowanie kaloryczne  

No cóż jak pewnie się domyślasz mógłbym napisać osobnego e-booka na temat tego 

zagadnienia, a i tak nie wyczerpałbym tematu. Jeśli chodzi o dietę, to napiszę jak to wygląda i 

funkcjonuje w moim przypadku. Ty musisz jedynie potraktować to, jako punkt odniesienia i zacząć 

robić wszystko po swojemu. Masz inną budowę ode mnie, mniejszy lub większy staż i lubisz 

pewnie inne dania.   

Ja żeby przybierać na wadzę, muszę dostarczać organizmowi każdego dnia nieco 

ponad 3000 kcal. Jest to ilość, która uwzględnia mój dodatkowy wysiłek fizyczny oraz fakt, że 

chcę zbudować więcej mięśni. Dla mnie dostarczenie tylu kalorii podczas jednego dnia nie 

jest łatwym zadaniem. Jestem ektomorfikiem i z chęcią jadłbym tylko tyle, ile wynosi moje 

podstawowe zapotrzebowanie kaloryczne, a więc jakieś 2100 kcal.  

Kalkulator podstawowego zapotrzebowania  

Aby dowiedzieć się ile kalorii musisz spożywać, wykorzystaj poniższe równanie.   

Mężczyźni = 66 + [13,7 x masa ciała (kg)] + [5 x wzrost (cm)] – [6,76 x wiek (lata)]  

Uwzględnienie CPM  

Następnie musisz ustalić swój stopień intensywności treningu podczas dnia. W zależności 

od wybranego stopnia, mnożysz poniższy wybrany wskaźnik przez wynik powyższego wzoru.   

• 1,2 – brak aktywności i siedząca praca  

• 1,3 – 1,4 – niska aktywność (praca siedząca + 1-2 treningi w tygodniu)  

• 1,5 – 1,6 – średnia aktywność (praca siedząca + 3-4 trening w tygodniu)  

• 1,7 – 1,8 – wysoka aktywność (praca fizyczna + 3-4 treningi w tygodniu)  
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• 1,9 – 2,2 – bardzo wysoka aktywność (zawodowi sportowcy)  

  

Określenie celu treningowego  

Teraz przechodzimy do sedna. Tutaj masz dwa wybory.   

a) Redukujesz  

• Jeśli jesteś na redukcji i chcesz rzeźbić swoje ciało, musisz odjąć około 200300 

kalorii od wyniku, który otrzymałeś po uwzględnieniu CPM.   

b) Masujesz  

• Jeśli jesteś na masie i chcesz budować mięśnie, musisz dodać około 200-300 kalorii 

do wyniku, który otrzymałeś po uwzględnieniu CPM.  

I tyle. Możesz odetchnąć, bo to już koniec matematyki. Obliczyłeś swoje zapotrzebowanie 

przy uwzględnieniu aktywności fizycznej, po czym dodałeś lub odjąłeś kalorie. To twój 

wyjściowy wynik, którego musisz się trzymać.   

1.4 Dieta  

Proponowałbym zapisać sobie twoje wyniki na kartce i przejść do konstruowania diety. 

Tutaj będzie trochę zabawy i podejrzewam, że powinieneś zarezerwować jeden wieczór, jeśli 

robisz to pierwszy raz. Nie martw się, pójdzie jak z płatka i na drugi dzień będziesz już zmieniał 

sylwetkę na lepsze.  

Przy ustalaniu diety musiałem wziąć pod uwagę dwie sprawy. Po pierwsze większość dań 

powinna naprawdę smakować. Po drugie łatwiej wypić 1000 kcal niż zjeść.   

Powszechnym daniem w diecie jest ryż z kurczakiem. Przyznam, że mięso z piersi kurczaka 

nie jest moim ulubionym. Oczywiście zjem, jednak zdecydowanie wolę indyka, wołowinę, a już 

najbardziej zmielone mięso. Często kupuję kilogram szynki, potem mielę i zamrażam. W ten 

sposób mam zdrowe, dobre i zmielone mięso pod ręką. Jak to mówią wiem, co jem.   



 

str. 39  

david-durden.pl  

Za ryżem też przepadam średnio. Zdecydowanie wolę makaron. Bardzo często moim 

podstawowym posiłkiem jest makaron, zmielone mięso, jakieś warzywa i ostry sos. Przy takim 

posiłku się nie męczę, a wręcz jem go z wielką ochotą.   

Więc ryż i kura to nie jedyne rozwiązanie, a jedno z wielu. Warto o tym pamiętać. Kiedyś ciągle 

jadłem suchy ryż i kurczaka, po kilku miesiącach za każdym razem chciało mi się wymiotować, gdy 

tylko zaczynałem to danie. Potem poszedłem po rozum do głowy.    
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Jedzenie w postaci płynnej  

Kolejnym ułatwieniem jest miksowanie produktów. Często moje śniadanie to 200g 

twarogu, dwa banany, 100 g płatków owsianych i 500 ml mleka zmiksowanych na jedną masę. 

Daje to razem około 1000 kalorii, jednak dzielę sobie to na dwa posiłki. Dostarczenie tak 

dużej ilości kalorii naraz nie byłoby dla mnie niczym przyjemnym, a wręcz byłoby niezdrowe.   

Dlatego jeśli nie masz blendera, a chcesz budować masę, to polecam zakupić. To 

naprawdę minimum w kuchni, jeśli chodzi o przygodę z dietą. Bez blendera można sobie jakoś 

radzić, ale będzie ciężko. Mnóstwo szybkich dań opiera się właśnie na blendowaniu 

produktów.   

Także to kolejna moja rada, jeśli chcesz zacząć zmieniać swoją sylwetkę.   

Przykładowa dieta na jeden dzień  

Moja przykładowa dieta na jeden dzień przedstawia się mniej więcej tak:  

Posiłek 1: Płatki owsiane z bananem  

Posiłek 2: Kaloryczny szejk, około 1000 kalorii  

Posiłek 3: Pancakes owsiane z bananem + masło orzechowe  

Posiłek 4: Zmielone mięso, makaron, jakiś sos i warzywa Posiłek 

5: Jajecznica z 5 jaj i kanapki  

Mniej więcej z takich pięciu posiłków jestem w stanie dostarczyć sobie ponad 3000 

kalorii dziennie. Dlaczego pięć posiłków? A no, dlatego, że tak mi odpowiada. Kiedyś 

próbowałem jeść trzy posiłki dziennie i wymiękłem. Nie dawałem rady ładować w siebie na raz 

tyle jedzenia. Gdybym obecnie chciał jeść trzy posiłki dziennie, to policzmy sobie ile 

musiałbym kalorii dostarczyć w jednym posiłku. Nie trzeba być wybitnym matematykiem –  

1000 kalorii na posiłek. Dla mnie to za dużo. Żeby się nie męczyć rozbijamy sobie posiłki na 

mniejsze i bez problemu ogarniamy je w trakcie dnia.   

Kolejna moja rada odnośnie diety, to regularna zmiana posiłków. Jeśli przez tydzień będziesz 

jadł jajecznicę na śniadanie, to siódmego dnia będziesz jej miał dosyć.   
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Projektowanie diety – kaloryczność posiłków  

Jak sprawdzić ile dany posiłek będzie miał kalorii? Dla przykładu masz kanapkę. 

Bierzesz na wagę kuchenną kromkę chleba i sprawdzasz ile waży. Potem w Googlach wpisujesz 

– ile kalorii ma kromka chleba żytniego 30g. I tak po kolei z każdym składnikiem. Na początku 

nie brzmi to zachęcająco, jednak nie ma się czym przejmować. Jak raz coś policzysz i wdrożysz 

do diety, to nie będziesz tego musiał liczyć ponownie. W ten sposób po prostu będziesz leciał 

według rozpiski i przy każdym daniu, będziesz miał wyliczone kalorie.   

Jeszcze lepszym sposobem są darmowe dzienniki żywności. Czasami korzystam z tego 

na stronie potreningu.pl i wtedy oprócz kalorii mam podliczoną także ilość spożywanych 

węglowodanów, białka oraz tłuszczy. Naprawdę polecam ten kalkulator, można zaoszczędzić 

sporo czasu.   

Jeśli zależy ci na diecie i nie chcesz tracić czasu możesz zakupić dietę przez internet. Na 

moim blogu w przyszłości również pojawi się taka możliwość, a jeśli masz jakieś pytania 

odnośnie tego tematu, to odezwij się do mnie.   

1.5 TRENING  

Okej, załóżmy, że mamy już dietę, która jest przynajmniej połową sukcesu, jeśli chodzi 

o budowanie ładnej sylwetki. Jednak mimo iż dieta stanowi zdecydowanie większą część 

sukcesu, bez treningu nasze efekty będą zerowe. Trening i dieta po prostu chodzą ze sobą w 

parze.   

Pamiętam, że gdy zaczynałem chodzić na siłownię, myślałem, że sam trening po prostu 

wystarczy. Miałem wtedy może 15 lat. Nie da się ukryć, jakiś zarys mięśni powstał, jednak z 

porządną sylwetką nie miało to nic wspólnego. Wyglądałem jak szczupły piłkarz, który 

czasami podrzuci sztangę. Trzeba było trochę podkręcić tempo z dietą. Jako, że jeść nie lubię, 

a i dużo uprawiałem swego czasu sportów wytrzymałościowych, to niestety sylwetkę 

musiałem odłożyć na drugi plan. Piszę teraz ten poradnik i jednocześnie mocno wziąłem się za 

dietę. Mocno mam na myśli tak, jak jeszcze nigdy wcześniej. Łączę przyjemne z 

pożytecznym, a dodatkowo mnie to motywuje.   
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Istnieje wiele szkół treningowych. Ja skupię się na jednej z najpopularniejszych metod 

treningowych, a więc na treningu Full Body Workout. Ćwiczyłem na kilka różnych sposobów, 

ale zawsze wracam do tego treningu. Być może dlatego, że nie lubię nudy i ciągle chcę być w 

ruchu. Jestem ektomorfikiem, siłownia mnie nudzi, zdecydowanie bardziej wolę biegać. 

Trening FBW daje mi to, czego brakuje przy rzucaniu żelastwem.   

Trening Full Body Workout, jak już pewnie wiesz, polega na trenowaniu wszystkich 

partii mięśniowych na jednym treningu. Podczas standardowego treningu ćwiczymy najczęściej 

maksymalnie dwie lub trzy partie jednego dnia. Kolejną zaletą treningu FBW jest to, że 

sprawdzi się on przy każdym obranym celu treningowym. Niezależnie od tego czy zamierzasz 

budować masę mięśniową, czy rzeźbić swoje ciało – trening ten spełni swoje zadanie.  

Nie muszę cię informować, że butelka wody na siłowni, a tym bardziej podczas treningu 

FBW to podstawa, mimo wszystko zrobiłem to, tak na wszelki wypadek.   

Ważne, aby ten rodzaj treningu wykonywać poprawnie technicznie i dosyć szybkim tempem. 

Przerwy między ćwiczeniami nie powinny być dłuższe niż półtorej minuty.  

Przejdźmy więc do przykładowego treningu.   

Ja mam rozpisane dwa treningi, które oznaczam literami – A oraz B. Stosuję je 

naprzemiennie. Trening A wykonuję we wtorek, trening B w czwartek, trening A w sobotę, trening 

B we wtorek – i tak cały czas. Każdy tydzień ma inny schemat. ABA, BAB, ABA,  

BAB i tak w kółko. Poniżej podaję trening, który często stosuję. Pierwsza liczba to ilość serii, druga 

to powtórzenia.  

Trening A  

1. Przysiad ze sztangą trzymaną na karku 3 x 8  

2. Martwy ciąg 3 × 6  

3. Wyciskanie sztangi leżąc na ławce poziomej 3 × 8  

4. Arnoldki 3 × 8   

5. Wyciskanie francuskie sztangi łamanej 3 × 8  

6. Uginanie przedramion ze sztangą łamaną stojąc 3 × 8  

7. Skręty tułowia z obciążeniem – 3 x 25  
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Trening B  

1. Wiosłowanie sztangą nachwytem w opadzie tułowia 3 × 10  

2. Wyciskanie leżąc na ławce dodatniej 3 × 8  

3. Wyciskanie sztangi zza głowy siedząc 3 × 8  

4. Wyciskanie sztangielki jednorącz zza karku 3 × 8  

5. Uginanie przedramion z hantlami chwytem młotkowym 3 × 10  

6. Martwy ciąg 3 × 8  

7. Skręty tułowia z obciążeniem – 3 x 25  

Bardzo ważne przy tym treningu (jak i jakimkolwiek innym zresztą) jest dobre 

wykonywanie ćwiczeń technicznie. Trening jest krótki i intensywny, praktycznie jedno 

ćwiczenie na partię mięśniową. Nie ma tutaj miejsca na jakieś niedociągnięcia. Jeśli chcemy 

uzyskać szybkie efekty i przede wszystkim jak najlepsze efekty. Ciężary powinny być dobrane 

tak, by móc wykonać ilość powtórzeń w serii. Warto, więc wcześniej ustalić, jaki ciężar 

wchodzi w grę. Jak wcześniej wspomniałem, odpoczywamy minutę między seriami, bierzemy 

łyka wody, łapiemy oddech i robimy kolejną serię. Jeśli wychodzisz z siłowni kompletnie 

niezmęczony, to znaczy, że po prostu się obijasz, albo źle dobierasz ciężary.   

Jest takie powiedzenie, że siłownia robi z chłopaków mężczyzn. Jest w tym sporo 

prawdy. Jednak trzeba naprawdę przyłożyć się do treningu. Nie wolno robić 

dziesięciominutowych przerw jak panienka na cykanie selfie, tylko po prostu ostro 

zapierdalać. Chcesz wyglądać jak Gladiator? Musisz się poświęcić. Bez bólu i poświęcenia nic 

w życiu nie osiągniesz. A dobra sylwetka to przede wszystkim automatycznie więcej respektu 

do ciebie nie tylko od innych mężczyzn, ale co najważniejsze również od kobiet. Oczywiście 

wiele pań tego nie przyzna (szczególnie w czasach, w jakich przyszło nam żyć), będą uważały, 

że wolą takich z brzuszkami, albo chudzielców – powiedz im to jak będziesz potem z nimi 

sypiał i napisz mi, jaka była odpowiedź.    

1.6 TRENING CARDIO / HIIT  

Coś co lubię najbardziej, a więc trening cardio lub alternatywa w postaci HIIT (High 

Intensivity Interval Training). Niestety przez długi okres mojego życia nie umiałem pogodzić 

intensywnego wysiłku związanego z bieganiem oraz siłowni. Jeśli jesteś ektomorfikiem tak 

jak ja i planujesz budować masę mięśniową, to praktycznie jakakolwiek forma wysiłku poza 
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siłownią będzie małym strzałem w kolano. Dlaczego małym? Dlatego, że teoretycznie można 

i biegać po 10 kilometrów i nabierać masy. Problem polega na tym, że wtedy musielibyśmy 

spożywać dużo więcej kalorii żeby tyć. Musielibyśmy cofnąć się kilka podrozdziałów wstecz i 

ponownie obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, tym razem uwzględniając nasz wskaźnik 

CMP, który prawdopodobnie wyniósłby około 1,8.   

Znając życie, jeśli jesteś ektomorfikiem, to już teraz nie potrafisz przyswajać wielkich ilości 

jedzenia, a co dopiero gdybyś miał jeszcze uwzględniać kalorie spalane podczas półmaratonów.   

Tutaj w początkowych etapach budowania masy mięśniowej niezależnie od typu 

budowy ciała, zaleca się nie stosowanie treningu mającego na celu spalać zbędny balast 

tłuszczu. Dopiero, gdy nasza masa zacznie rosnąć, a my zaczniemy obserwować znikające pod 

tłuszczem mięśnie (co w pewnym stopniu jest nie uniknione przy budowaniu masy 

mięśniowej) powinniśmy wdrożyć trening cardio lub HIIT.   

Dochodzimy do pewnego rozgałęzienia. Co to właściwie jest HIIT i dlaczego jest 

alternatywą treningu cardio? Jeszcze do niedawna uważano, że trening cardio jest najlepszym 

możliwym wyjściem, jeśli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej. Trening cardio z założenia 

opiera się na długim jednostajnym wysiłku. Jednak naukowcy przy współpracy ze sportowcami 

dowiedli, że stosując trening HIIT, możemy spalać tkankę tłuszczową nawet 3 razy szybciej 

niż podczas zwykłego treningu cardio. Jakby tego było mało podczas treningu HIIT zużywamy 

dużo mniej energii w porównaniu do treningu cardio.   

Jak to właściwie działa? Cała zasada jest bardzo prosta w zrozumieniu. Trening HIIT 

angażuje około 80% mięśni całego ciała. Praca, jaką wykonujemy podczas tego treningu jest 

bardzo wyczerpująca dla organizmu. Tworzy się dług tlenowy. Dzięki temu spalamy tłuszcz nie 

w trakcie trwania samego treningu, ale nawet kilkanaście godzin po jego zakończeniu.   

Wszystko to sprawdziłem sam na sobie i na redukcji dużo biegałem interwałów zamiast 

jednostajnych długich biegów. Efekty były znakomite. Tkanka tłuszczowa, która wcześniej nie 

chciała schodzić po zastosowaniu interwałów ruszyła w dół. Im dalej w las tym trudniej spalać 

tłuszcz, organizm się przed tym broni, podkręcenie treningu interwałowego eliminuje ten 

problem.   
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Nie bronię nikomu biegania normalnego zwyczajnego treningu cardio. Jednak z własnego 

doświadczenia dużo bardziej polecam trening HIIT, który w przypadku biegania sprawdzi się, 

jako interwały.   

Pamiętam swoje początki rzeźbienia albo przynajmniej biegania „żeby nie zalać się 

podczas budowania masy mięśniowej”. Przychodziłem ze szkoły do domu i potem szedłem biegać 

dystanse nawet dziesięciokilometrowe. Problem był taki, że efekty były bardzo marne.  

Nie dość, że kondycja stała w miejscu, to nie potrafiłem przytyć i wszystko stało w miejscu.  

Postanowiłem zmienić trening cardio na trening interwałowy i efekty były 

natychmiastowe. Po kilku miesiącach regularnego stosowania na brzuchu pojawił się ładny 

zarys, a ja zacząłem wreszcie przybierać na wadze nie musząc odpuszczać biegania (które 

uwielbiam w przeciwieństwie do treningu na siłowni). Dodatkowo bardzo szybko skoczyły mi 

możliwości kondycyjne. Zacząłem wygrywać biegi i jednocześnie ćwiczyłem sprinty. Brzmi 

jak trening idealny?   

Jeśli przez chwilę poczułeś się jakbyś oglądał Telezakupy Mango – nie ma za co.  

Niestety trening interwałowy to nie truchtanie sobie od punktu A do punktu B.   

Trening interwałowy to prawdziwe piekło, jeśli jesteś już na wyższym poziomie i podnosisz 

sobie poprzeczkę.  

Porównałbym to w sposób bardzo prosty.  

W treningu Cardio przez 20% biegu myślisz o tym, że już nie możesz, a przez 80% truchtasz 

sobie w najlepsze.   

W treningu interwałowym przez 80% biegu myślisz o tym żeby się poddać, a przez 20% 

truchtasz ładując wyczerpane do granic możliwości baterie.   

Trening HIIT polega na ciągłych zmianach tempa. Przez 15 sekund biegniesz na maksimum 

swoich możliwości, a potem przez minutę truchtasz – tak jest na poziomie pierwszym, tym dla 

tych, którzy pierwszy raz mają styczność z tego typu zadaniem. Cały trening dzielimy na cztery 

fazy.  

• pierwsza faza – stosunek pracy do odpoczynku 1:4; (dla początkujących)  
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• druga faza – stosunek pracy do odpoczynku 1:2; (dla średnio-zaawansowanych)  

• trzecia faza – stosunek pracy do odpoczynku 1:1; (dla zaawansowanych)  

• czwarta faza – stosunek pracy do odpoczynku 2:1. (dla szaleńców)  

  

FAZA 1  

• rozgrzewka  

• sprint przez 15 sekund  trucht przez 60 sekund  

• 11 powtórzeń  

• 5 minut schładzania  

  

FAZA 2   

• rozgrzewka  

• sprint przez 30 sekund  trucht przez 60 sekund  

• 11 powtórzeń  

• 5 minut schładzania  

  

FAZA 3   

• rozgrzewka  

• sprint przez 30 sekund  trucht przez 30 sekund  

• 12 powtórzeń  
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• 5 minut schładzania  

  

FAZA 4   

• rozgrzewka  

• sprint przez 30 sekund  

• trucht przez 15 sekund  

• 26 powtórzeń  

• 5 minut schładzania  

Co ważne – trening musi być wykonany bardzo solidnie. Twój pierwszy sprint powinien 

równać się ostatniemu. Nie ma sensu robić tego treningu „na szybko” i byle wykonać. 

Intensywność jest tutaj kluczem. Jeśli robisz ten trening i masz ochotę strzelić sobie w łeb, to 

robisz go dobrze. Do następnej fazy powinieneś przejść dopiero wtedy, gdy jesteś w stanie bez 

większego problemu wykonać poprzednią.  

No i żeby nie było, że tylko teoretyzuję, oto moja sylwetka, którą zrobiłem na wakacje 

2017, stosując się do powyższych zaleceń. Jak widać żaden ze mnie paker, a człowiek o 

sportowej sylwetce z mocno wyciętym tłuszczem Niebieskie włosy to spray z imprezy, bez 

obaw.  
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1.7 Opalenizna  

        Opalenizna ma ogromny wpływ na wygląd naszej sylwetki. Jak doskonale wiemy 

podkreśla ona mięśnie, które nawet, jeśli są sporawe, nie są za dobrze widoczne na bladej 

skórze. To właśnie dlatego wielu adeptów siłowni uczęszcza jednocześnie na solarium, aby 

mięśnie były dobrze widoczne. Osobiście tego nie robię, bo nie zależy mi, aby cokolwiek 

podkreślać w okresie zimowym. Ponadto mam bardzo ciemną karnację i opalam się 

błyskawicznie, więc już w maju jak jest dobra pogoda udaję się na basen i po jednej wizycie 

przypominam murzyna. Więc jeśli chodzisz na siłownię i twoje mięśnie zaczynają być 

widoczne, to pamiętaj, ze dobra opalenizna optycznie je powiększy. To fajne uczucie, bo 

różnica jest ogromna i dopiero wtedy dobrze widać efekty twojej pracy.   

  

        Opalona skóra kojarzy się ze zdrowiem i dobrymi genami. To właśnie dlatego ludzie o 

ciemnej karnacji są postrzegani jako bardziej atrakcyjni od tych bladszych. Poza tym przy 

kontakcie skóry ze słońcem wytwarzana jest witamina D3, która między innymi zmniejsza 

możliwość zachorowania na nowotwory. Ponadto niedobór witaminy D3 może powodować 

problemy z płodnością u mężczyzn. Nie wspominam już nawet o takich benefitach jak 

poprawiony nastrój – słońce działa na nasze samopoczucie. Zauważ, że najwięcej zachorowań 
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na depresję przypada w okresie jesienno-zimowym, gdy aura za oknem jest bardzo 

przygnębiająca. Przy opalaniu jak ze wszystkim, trzeba zachować umiar, gdyż w poparzeniach 

słonecznych nie ma nic zdrowego. Dlatego zawsze trzeba mieć ze sobą filtr uv.  

 

1.8 Manipulowanie wyglądem twarzy 

       Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, ze wyglądem naszej twarzy można w pewien sposób 

manipulować. Przede wszystkim warto uświadomić sobie, że nasza twarz może przechodzić dwa 

okresy, w zależności od naszych życiowych poczynań.   

  

a) okres masowy  

b) okres redukcyjny  

  

       W okresie masowym albo sami robimy masę i chcąc nie chcąc zalewamy się trochę 

tłuszczem. Niemożliwe jest, abyśmy tyli tylko w określonych miejscach. Tłuszcz nie pojawi 

się tylko na brzuchu, albo tylko na rękach. Pojawi się na całym ciele, a co za tym idzie pojawi 

się również na twarzy. Spuchnięta twarz to częsty przypadek mężczyzn, którzy nabierają masy 

i ćwiczą na siłowni. Jednak spuchnięta twarz może dotyczyć również mężczyzn, którzy nie 

pilnują diety, nie ćwiczą i po prostu zaniedbują swoje zdrowie. Napompowana twarz nie jest 

atrakcyjna, nie kojarzy się ze zdrowiem. Nie raz pewnie widziałeś kogoś, kto patrząc się w dół 

miał podwójną szyję – to właśnie tłuszcz, który zbiera się w okolicach twarzy. Nadmiar 

tłuszczu na naszych polikach sprawia wrażenie, że jesteśmy naburmuszeni i leniwi, 

wyglądamy na osoby ospałe i mniej atrakcyjne.   

  

       Natomiast w okresie redukcji jak łatwo się domyślić nasza twarz odzyskuje swój zarys. 

Poliki nie przypominają polików chomika, który magazynuje pokarm. Widać zarysowane 

kości policzkowe, a my wyglądamy na przystojniejszych. Okres redukcyjny może dotyczyć 

mężczyzn, którzy właśnie redukują i robią formę na lato, a może również dotyczyć panów, 

którzy trzymają optymalną wagę i sporo biegają. Sprawdź sobie zdjęcia żołnierzy z przed 

wyjazdu na wojnę i po powrocie. Po powrocie niemal wszyscy wyglądają na przystojniejszych 

niż przed wyjazdem. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego zachodzi takie odczucie. Właśnie 

dlatego – zbędny tłuszcz schodzi z twarzy i odsłania rysy. Żołnierze ciągle żyją w stresie, tracą 

na wadze. Smukła twarz dodaje męskiego wyglądu. Twarz jak pączek wręcz przeciwnie.  
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       Myślę, że to dobra wiadomość dla wszystkich, którym wydaje się, że z twarzą nie można 

nic zrobić. Można zrobić bardzo dużo. Poza zrzuceniem tłuszczu (który ma ogromny wpływ na 

wygląd twarzy), można dobrać odpowiednią fryzurę, można się latem opalić, wyrównać brwi, 

zapuścić lub zgolić brodę i zadbać o zęby i cerę. Jak to ogarniesz, to musiałbyś naprawdę 

nieźle się postarać, żeby wyglądać dalej źle.    
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ROZDZIAŁ V: UBIÓR  

  

  



 

str. 52  

david-durden.pl  

Wprowadzenie  

To będzie prawdopodobnie najobszerniejszy rozdział ze wszystkich zawartych w tym 

poradniku. Na wstępie mam dobre wiadomości dla niecierpliwych. O ile w przypadku 

budowania sylwetki na efekty trzeba czekać czasami kilka miesięcy czy nawet lat, o tyle w 

przypadku odpowiednich ciuchów wystarczy jeden dzień w centrum handlowym. Wielu 

mężczyzn, gdy słyszy o dniu w centrum handlowym ma przed oczami prawdziwy horror, 

gdzie kobieta biega od sklepu do sklepu i kupuje różne pierdoły, a on biedny siedzi na ławce z 

reklamówkami. Jednak to bardzo skrajny scenariusz, nie ma co demonizować centrów 

handlowych. Oczywiście nie tylko w centrach handlowych można się dobrze ubrać, ale ja 

najbardziej polecam właśnie ten rodzaj infrastruktury, jeśli chodzi o kupowanie nowych 

ciuchów. Polecam tym mocniej zważając na sytuację gdzie dopiero zaczynasz szukać swojego 

stylu, nie wiesz, co lubisz, albo chcesz sprawdzić, jakie rozmiary na tobie dobrze leżą. W 

centrach handlowych oszczędzisz dużo czasu i będziesz miał dostęp do całej masy różnych 

sieciówek.   

Oczywiście samo pójście do centrum handlowego nie gwarantuje, że zaczniesz 

wyglądać jak Zayn Malik. Potrzebujesz jeszcze wiedzy. Pamiętam, że kiedyś, gdy byłem w 

technikum albo nawet w gimnazjum, miałem bardzo ograniczone myślenie. Wydawało mi się, 

że pójście do dobrej sieciówki rozwiązuje sprawę dobrego stylu. Myślałem, że wystarczy kupić 

cokolwiek i po prostu to założyć, żeby dobrze wyglądać. Przyznasz, że niezbyt logiczne było 

to podejście, na szczęście udało mi się jakoś połapać, że robię to źle. Zajęło mi to dużo czasu, 

bo raczej nie lubię słuchać innych i zawsze wydaje mi się, że wiem lepiej. Dzięki takiemu 

podejściu przez kilka lat wyglądałem jak mężczyzna, który za grosz nie ma gustu i dobrego 

stylu. Na szczęście w końcu uświadomiłem sobie, że białe buty są w porządku, że dopasowane 

spodnie nie muszą oznaczać innej orientacji, a koszule z krótkim rękawem...  

najlepiej o nich zapomnieć.  

1.1 Jak wypracować swój własny styl?  

Przywiązuję ogromną wagę do tego jak ubrana jest druga osoba. Jest to pewien 

wyznacznik, który informuje mnie, z kim mam do czynienia. Nie muszę mówić, że kobiety 

zwłaszcza atrakcyjne zwracają na to jeszcze większą uwagę. Nie wyobrażam sobie spotykać się 

z kobietą bez stylu, nie mówiąc już o byciu z taką kobietą. I nie mówię tutaj o konkretnym 

stylu, ale o własnym stylu, który jest gustowny. Nie wszyscy muszą nosić Superstary i 
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dziurawe spodnie, żeby dobrze wyglądać. Stylów jest cała masa. Jeśli jest to dobry styl to nie 

ma problemu, jeśli zły, to problem jest i trzeba go wyeliminować.   

Na początku budowania swojego własnego stylu powtarzałem jeden poważny błąd.  

Czytałem w internecie, co mówią inni i potem starałem się to kropka w kropkę odtworzyć. 

Pamiętam, że gdzieś na forum znalazłem temat pt. „mężczyzna w koszuli jest najlepszy i 

każdy wygląda w nich dobrze.” Potem zacząłem nosić koszule. Dziennie chodziłem w 

koszulach. Nie były to nawet jakieś ciekawe koszule, a często bezgustowne kraty z krótkim 

rękawem. Potem wyeliminowałem krótki rękaw, ale wciąż chodziłem w koszulach i czułem 

się codziennie jak Mike Ross, który idzie wynegocjować jak najlepszą ugodę. Co było nie tak? 

A no to, że nie czułem tych koszul. Może to brzmi dziwnie, ale tak było. Jestem bardziej 

typem sportowca, człowieka, który ciągle ćwiczy, ciągle jest w ruchu i uprawia masę sportu. 

Dlatego dużo lepiej czułem się w nieco luźniejszym wydaniu. Mimo to unikałem takiego 

stylu, bo ciągle miałem w głowie fakt, że koszule są najlepsze i jeśli zawsze chce się dobrze 

wyglądać, to inne części garderoby się nie nadają.   

Więc pierwszy wniosek jest taki, że styl powinien współgrać z twoim „ja”. Zacznij się 

ubierać tak jak lubisz. Jeśli wolisz elegancję, to idź bardziej w styl formalny, jeśli jesteś 

luzakiem z blantem, to przebieraj w stylu casual / streetwear. Nie słuchaj utartych schematów, bo 

zostaniesz takim wypranym z energii i własnych przekonań ludzikiem, który jest 

zaprogramowany jak robot. Nigdy nie warto słuchać utartych schematów, bo prowadzą tylko 

tam, gdzie już ktoś był. Słuchaj siebie.  

Kolejnym krokiem będzie znalezienie inspiracji, które oscylują wokół twojego stylu. 

To ważne, ponieważ zaczynając przygodę z modą nie wiesz tak naprawdę, co jest dobre, a co 

nie. Pewne rzeczy ze sobą grają, a pewne kompletnie do siebie nie pasują. Dlatego powinieneś 

uruchomić Google i poszukać przykładowych stylizacji. Jeśli podoba ci się styl casual, 

wpisujesz w wyszukiwarce „casual men fashion”, po czym przechodzisz do zakładki grafika i 

przewijasz. Bardzo dobrym narzędziem jest także pinterest. Możesz ściągnąć aplikację 

mobilną i szukać stylizacji łącząc odpowiednie frazy. Nie gorszym wyborem jest Instagram, 

gdzie również możesz znaleźć ciekawe pomysły. Przy okazji odwiedź mój profil i zacznij 

obserwować, tam też znajdziesz przykładowe stylizacje. Mój nick to david_durden_  
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Na tym etapie chodzi przede wszystkim o przewertowanie kilkunastu stylizacji i wybraniu 

tych, które najbardziej nam się podobają. Dzięki temu znajdziemy jakiś punkt zaczepienia i w 

naszej głowie zacznie pojawiać się zarys naszego własnego stylu.    

Po wykonaniu powyższych kroków, będziesz miał już jakiś zarys tego jak chcesz 

wyglądać. W kolejnych podrozdziałach znajdziesz wszystko to, co dotyczy następnego etapu, a 

więc ogólnej wiedzy na temat dobrego ubioru. Sam bardzo często inspiruję się w modzie tym, 

co ktoś już wcześniej wymyślił i ewentualnie dodaję kilka rzeczy po swojemu, albo dobieram 

w zależności od tego, jaki asortyment posiadam w szafie.   

Kończąc ten podrozdział chciałem napisać kilka słów odnośnie mody i tego jak 

niektórzy starają się stawać w opozycji głosząc dumnie hasło - „bo ja nie chcę być taki jak 

każdy”. Możesz ubierać się jak typowy przedstawiciel płci męskiej, taki przeciętny samiec, 

który ubrał za duże ciuchy, założył brudne buty i jest przeciwko regułom. Jest szansa, że 

komuś spodobałby się taki styl, jednak musiałbyś długo szukać takiej osoby. W dobrym stylu 

i modzie chodzi o to, by wstrzelić się w największą grupę docelową. Nie ukrywajmy, że jako 

mężczyźni dobrze się ubieramy, bo robimy to „dla siebie”. Robimy to przede wszystkim po 

to, by zwrócić na siebie uwagę kobiet, co daje większe szanse na poznanie partnerki, a potem 

na pozostawienie potomstwa. Dlatego można mówić, że „stoję przeciwko zasadom i 

regułom”, jednak trzeba umieć dobrze grać w tę grę, żeby nie wylecieć poza mapę. Też kiedyś 

chodziłem ubrany byle jak i śmiałem się z kumpli, którzy ogarniali trendy w modzie i potrafili 

się ubrać. Wyróżniali się na tle innych i kobiety na nich leciały. Grupa, w której byłem raczej 
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biła głową w mur, chodziła w fatalnych stylizacjach i zastanawiała się – dlaczego tak się 

dzieje? No właśnie, wnętrze wnętrzem, ale wyglądać jakoś musisz. A najlepiej będzie, jak 

będziesz wyglądał jak najlepiej tylko możesz, wyciśnij z wyglądu wszystko i to wystarczy. 

Nie musisz być Davidem Beckhamem.   

1.2 Jakich błędów nie popełniać?  

Wiemy już jak rozpocząć przygodę z tworzeniem własnego stylu. Teraz przyszedł czas 

na zagłębienie się w temat, bo kilka stylizacji z pinteresta to tylko schyłek góry lodowej.   

Za szerokie nogawki  

Zbyt szerokie nogawki spodni kojarzą nam się najczęściej z panem, który o modzie słyszał 

ostatnio kilka lat temu, a wszystkich dobrze ubranych mężczyzn nazywa pedałami. Powinniśmy 

się całkowicie wystrzegać zbyt szerokich nogawek spodni, gdyż wyglądają one bardzo 

nieestetycznie. To, co gustowne jest najczęściej dopasowane i dobrze leży.  

Zaznaczam, że przedstawiam tutaj swój punkt widzenia oraz trendy w obecnej modzie.  

Oczywiście nie zabraniam nikomu noszenia nogawek szerokich.   

Koszule z krótkim rękawem  

Koszule z krótkim rękawem to jeden z najgorszych pomysłów, na jakie może wpaść 

mężczyzna. Niestety spotykam się z tym regularnie na weselach czy na studniówkach. Krótki 

rękaw odbiera koszuli elegancję i sprawia, że wyglądamy bardzo niepoważnie. Karygodnym 

błędem jest ubieranie koszuli z krótkim rękawem do garnituru. Jeśli tak robisz, powinieneś z tego 

jak najszybciej zrezygnować. Zastąp wszystkie koszule z krótkimi rękawami egzemplarzami z 

długimi.   

Za duże rozmiary ciuchów  

Bardzo złym pomysłem jest ubieranie ciuchów o kilka rozmiarów za dużych. Jeśli 

normalnie nosisz rozmiar S, a postanawiasz ubierać L, to będziesz wyglądał jak imitacja 

wieszaka. Powinieneś dopasować swoje ubrania do sylwetki. Nie mogą być ani za bardzo 

obcisłe, ani za luźne. Jeśli chodzi o dopasowywanie ubrań, przyjrzymy się temu tematowi bliżej 

później.  
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Za małe rozmiary ciuchów  

Analogiczna sytuacja jak przy rozmiarach za dużych. Niezależnie od tego czy jesteś szczupły 

czy otyły, ubrania za małe sprawią, że będziesz wyglądał niepoważnie. Nie ma nic gorszego niż 

rękawy koszuli kończące się przed nadgarstkiem, albo sięgające palca wskazującego. Ten błąd 

często popełniają mężczyźni, którzy chcą albo wyglądać na szczuplejszych, więc wciskają się w za 

mały rozmiar i duszą przez większą część dnia, albo chcą zademonstrować swoją sylwetkę. Jeśli nie 

ma mięśni, będzie to wyglądało komicznie.   

Zbyt wiele dodatków  

Kiedyś miałem manię na dodatki. Nosiłem kilka bransoletek, jakieś pierścienie i 

oczojebne arafatki (być może pamiętasz tę modę). Wyglądało to bardzo średnio. Taka duża 

ilość dodatków sprawa, że wyglądamy niepoważnie. Przesyt nie jest gustowny. Minimalizm to 

coś, w co powinieneś mierzyć. Minimalizm wcale nie musi być nudny. Nie oznacza, że 

możesz założyć tylko i wyłącznie zegarek i nic więcej. Chociaż polecałbym ci właśnie to 

zestawienie najbardziej, bo jest bardzo męskie i bezpieczne. Jednak mała bransoletka nie 

zniszczy całego odbioru twojej osoby. Ważne żeby pasowała do reszty stroju.   

Plecak do garnituru  

            Okropny błąd. Nie ma czegoś takiego jak plecak do garnituru, chyba, że jesteś w 

gimnazjum i masz próbny egzamin. Plecak do garnituru to podobna sytuacja jak przy koszuli z 

krótkim rękawem – nie powinno w ogóle mieć miejsca. Do garnituru powinniśmy wziąć ze 

sobą stylową torbę albo aktówkę. Podobnie niewyobrażalnym jest torba sportowa Nike do 

garnituru. Wygląda to naprawdę źle. Dlaczego? Ponieważ to mieszanie dwóch stylów 

leżących na kompletnie przeciwstawnych biegunach. Mieszanie stylu street wear i formal poza 

kilkoma wyjątkami jest niedorzeczne.   

Brudne buty  

O buty się dba, buty się czyści. Nie tylko, dlatego, że dzięki temu nasze buty będą nam 

dłużej służyły. Przede wszystkim, dlatego, że to świadczy o twoim charakterze i tym jak 

sumienny i szczegółowy jesteś. Oczywiście nikt nie będzie cię ganił za to, że masz brudne buty, 

bo akurat wszedłeś w błoto. Jednak, jeśli przychodzisz do domu, odstawiasz buty i na drugi 

dzień zakładasz je całe ubabrane na stopy, to robisz to źle.   



 

str. 57  

david-durden.pl  

Polecam raz w tygodniu minimum znaleźć sobie pięć minut wolnego czasu i dokładnie 

przetrzeć swoje obuwie. Jeśli macie jakieś buty ze skóry, to oczywiście bierzecie pastę 

odpowiedniego koloru i pastujecie. Jeśli jakieś buty wyglądają naprawdę jak po drugiej 

wojnie, to wrzucacie je do pralki, wcześniej upewniając się, co do tego czy można i jak je prać.   

1.3 Co każdy mężczyzna powinien mieć w szafie?  

Istnieje kilka szczególnych rodzajów garderoby, na które każdy mężczyzna powinien 

znaleźć miejsce w swojej garderobie. Co to właściwie znaczy, że „każdy mężczyzna 

powinien”? Znaczy tyle, że jak w każdej dziedzinie są pewne rzeczy, które są unikalne i będą 

pasowały niemal każdemu. To rzeczy, które nigdy nie wyjdą z mody i zawsze będą dodawały 

posiadaczom wielu dodatkowych punktów u płci przeciwnej. Jeśli czytasz mojego bloga to 

pewnie czytałeś już podobny tekst na ten temat. Będę się na nim wzorował, bo nic nowego nie 

w tej kwestii wymyśleć się nie da.   

Biała koszula z długim rękawem  

Jedną z takich wiecznie modnych rzeczy jest biała koszula. Sprawdzi się idealnie do 

formalnych stylizacji i galowych wyjść, ale nie tylko. Białą koszulę można też bez problemu 

połączyć z czarnymi spodniami typu chino i zaserwować w casualowym wydaniu. Zadbaj o to by 

koszula odpowiadała twojej sylwetce. Jeśli masz smukłą sylwetkę, koniecznie poszukaj koszuli 

wyszczuplanej, która doda ci kolejne łatwe punkty do atrakcyjności.  

Koszula musi mieć koniecznie długi rękaw. Tak jak już kilka razy wspomniałem - 

najlepiej zapomnij o istnieniu koszul z krótkimi rękawami. Mężczyzna w białej koszuli wygląda 

świetnie. Dodaje ona powagi, dodaje męskości i podnosi zainteresowanie płci przeciwnej. Jest 

jednak jeden warunek – musi być dobrze dobrana. Źle dobrana koszula choćby nie wiem jak biała 

i piękna była, tylko ci zaszkodzi.   
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Jednokolorowe T-Shirty  

Osobiście polecam zaopatrzenie się w koszulki w kolorze czarnym i białym. Jeśli 

jesteście dużymi fanami tej części garderoby, oczywiście możecie dokupić więcej. Minimalizm 

jest gustowny i estetyczny. Przepych nawet ten na koszulkach jest nieco tandetny. Dlatego uważam, 

że każdy mężczyzna powinien mieć w swojej szafie przynajmniej dwie takie koszulki, w kolorze 

białym i czarnym. Sprawdzą się znakomicie do większości stylizacji i są stosunkowo nie drogie.  

  

Kupując taką koszulkę zwracaj uwagę na materiał. Najlepiej celuj w 100% bawełny lub 

koszulki z domieszką elastanu. Słabej jakości koszulkę rozpoznasz po tym, że wygląda jak 

pognieciona szmata i jest tańsza od pozostałych w danym sklepie, mimo iż teoretycznie jest taka 

sama.  
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Kurtka skórzana ramoneska  

Absolutna podstawa dobrego stylu. Ciężko wyobrazić sobie szafę stylowego mężczyzny 

bez kurtki tego sortu. Długo przekonywałem się do tej kurtki kilka lat temu, ale to chyba przez 

brak wykształconego poczucia dobrego stylu.  

Ramoneska ma mnóstwo zalet. Pasuje niemal do wszystkiego. Można wyglądać w niej 

elegancko lub casualowo. Na tej kurtce nie warto oszczędzać. Bardzo fajne modele ma w 

swoim asortymencie ZARA. Warto, co jakiś czas śledzić sklep, jeśli nie macie w swojej szafie 

tej części garderoby. Co nie znaczy, że dobre ramoneski mają tylko tam. Ostatnio udało mi się 

kupić ramoneskę na wyprzedaży w Pull & Bear za grosze. Pamiętaj, żeby dobrać odpowiedni 

rozmiar. Rękawy powinny sięgać nadgarstków, kurtka nie powinna być za luźna, ale powinna 

dać się zapiąć i wciąż umożliwiać oddychanie.   
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Dżinsy klasyczne  

Klasyczne dżinsy to znakomite spodnie, które sprawdzą się przy większości naszych 

stylizacji. Sklepy, do których warto zajrzeć przy wyborze to H&M, Big Star albo Levis.  

Przy zakupie warto kierować się odpowiednim dopasowaniem. Ja preferuję nogawki 

slim fit, chociaż to żadna wyrocznia. Mam bardzo dobrze zbudowane nogi, więc w slim fitach 

spodnie są nieźle dopasowane. Dla osób, które nie ćwiczą / nie biegają, slim fit mogą być za 

szerokie, a lepsze okażą się skinny fit. Nie ma, co sugerować się nazwą, gdyż zwyczajnie każdy 

ma inną budowę i każdemu będzie pasował inny krój.  
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Czarne spodnie typu chino  

Są równie przydatne, co klasyczne dżinsy. Pasują praktycznie do każdej stylizacji i nigdy 

nie wyjdą z mody. Dobrze mieć nawet z dwie pary takich spodni w swojej szafie. Może się 

okazać, że będą to najczęściej użytkowane przez was spodnie, jakie posiadacie.   
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Buty casual  

Buty w luźnym stylu to podstawa. Dodatkowo rozdzieliłbym je jeszcze na dwa 

rodzaje. Buty białe i buty w ciemniejszym kolorze. Białe buty przeżywają teraz znakomity 

okres i jak możecie zauważyć już na powyższych inspiracjach, ożywiają naszą stylizację.  

Natomiast buty ciemniejsze (np. czarne nike) sprawdzą się równie dobrze, co białe do 

większości stylizacji casualowych.  

  

Buty formalne  

Jeśli chodzi o buty formalne to wypada mieć w swojej szafie buty do garnituru, który 

również pojawi się za chwilę w tym zestawieniu. Dobrze sprawdzą się zwykłe eleganckie 

półbuty. Jeśli zdecydujemy się na czarny garnitur, to dobrze żeby buty były w jak najbardziej 

zbliżonym kolorze. Czarny może być jasny albo ciemniejszy. Kolory mają wiele odcieni i trzeba 

na to zwrócić uwagę.  

Nawiązując do butów z poniższego zdjęcia – bardzo często można znaleźć świetne 

okazje cenowe w sklepach internetowych. Bardzo często zdarza się, że jakieś buty kosztują 

stacjonarnie dużo więcej, niż w sklepie internetowym. Dotyczy to oczywiście nie tylko obuwia, 

ale także innych części garderoby. Zamawiając przez internet można dużo zaoszczędzić.  
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Klasyczny płaszcz  

Jeden z moich ulubionych elementów garderoby i jeden z powodów, dla których 

bardzo lubię zimę. Płaszcz dodaje mężczyźnie powagi, charyzmy i seksapilu. Oczywiście 

płaszcz, płaszczowi nie równy. Jak tylko będzie się robiło zimniej i chłodniej, poświęcimy 

płaszczom osobny wpis.  

Tutaj podobna zasada jak zawsze. Jeśli nie planujesz w najbliższym czasie zakupu kilku 

płaszczy, rozważ kupno płaszczu w kolorze czarnym. Będzie pasował do wszystkiego.  
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Garnitur  

To chyba jasna sprawa. Garnitur trzeba po prostu mieć i tyle. Wystarczy jeden dobry 

garnitur, który będzie leżał na nas perfekcyjnie. Jeśli chcecie mieć po prostu jeden garnitur i nie 

planujecie w najbliższym czasie zakupu kolejnych, to polecam odcienie czarnego i 

granatowego.  

Garnitur powinien być dobrze dopasowany do sylwetki. Spodnie nie mogą być za długie, 

ani za krótkie. Podobnie rękawy marynarki, którą musimy mierzyć z pasującą do nas koszulą.  

Odkąd oglądam serial „Suits” korzystam z każdej okazji żeby założyć garnitur. Jest coś 

w garniturze, co dodaje pewności siebie i sprawia, że wyglądamy naprawdę dobrze.   
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1.4 Dobór ciuchów do sylwetki  

Dobranie odpowiedniego kroju i rozmiaru danego ciucha nie jest łatwym zadaniem. 

Wielu mężczyzn jest błędnie przekonanych, że wystarczy pójść do sklepu, wybrać 

interesujący ich produkt, sprawdzić metkę, aby ustalić czy rozmiar się zgadza i podejść do 

kasy. Obserwuję takie sytuacje dosyć często i nawet się śmieję, bo sam tak robiłem. Niestety 

wybór odpowiedniego płaszcza, T-shirtu, czy koszuli nie kończy się na sprawdzeniu rozmiaru.   

Zacznijmy od tego, że każdy z nas ma inną sylwetkę. Najlepiej mają osoby 

proporcjonalne, o dłuższych nogach i ładnym zarysie tułowia. Takie osoby nie są ani za chude, 

ani za grube i praktycznie wszystko, co ubiorą, będzie na nich świetnie leżało. Mam to 

szczęście należeć do tego grona, dlatego do przymierzalni udaję się zawsze jak tylko coś 

wpadnie mi w oko, nie muszę się zastanawiać, czy aby na pewno będzie to na mnie dobrze 

leżało. Mocna praca nad sylwetką również odgrywa tutaj pierwsze skrzypce, gdyż 

odpowiednio dobrany rozmiar np. T-shirtu podkreśla zarysowaną klatkę piersiową i mięśnie 

naramienne – wtedy uzyskujemy efekt podobny do tego, który obserwujemy na manekinach 

sklepowych.   

Zauważ, że na manekinach sklepowych wszystko wygląda idealnie. Koszulka leży 

perfekcyjne, oplata klatkę piersiową i wydaje się nam przez to ładniejsza niż jest w rzeczywistości. 

Wiele osób popełnia ten błąd przy zakupach online. Oglądają zdjęcia dopracowane do granic 

możliwości, a potem kupują licząc, że produkt będzie wyglądał na nich dokładnie tak samo. Tutaj 
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jednak nadchodzi rozczarowanie, bo po przymiarkach okazuje się, że wyglądają co najmniej 

inaczej, niż na załączonym w internecie zdjęciu.   

Wyjaśnię to zagadnienie w kolejnych rozdziałach: „Jak powinien się ubrać szczupły 

mężczyzna?” oraz „Jak powinien się ubrać otyły mężczyzna?”. Zanim przejdziemy do konkretnych 

porad w zależności od budowy ciała, skupimy się na podstawach.  

Wspomniałem przy rozdziale o sylwetce, że możemy mieć do czynienia z trzema 

typami budowy ciała. Ektomorfik, mezomorfik i endomorfik. Nie będę się już powtarzał, więc 

jeśli chcesz, możesz wrócić wstecz i jeszcze raz przyswoić sobie opisy poszczególnych 

sylwetek.   

Jeśli ominąłeś rozdział o budowaniu sylwetki i nie zamierzasz go wprowadzać w życie, 

to jeszcze raz apeluję, abyś jednak się przemógł. Nie musisz wyglądać jak grecki bóg, ale 

przynajmniej spróbuj coś zbudować. Przemęcz się, ustal te trzy lub minimum dwa dni w 

tygodniu, kiedy ćwiczysz i trzymaj się tego. To naprawdę ważne, jeśli chcesz uzyskać jak 

najlepsze efekty kończąc czytać ten poradnik. Sylwetka ma znaczenie nie tylko podczas 

wakacji na basenie, ale również, gdy chcesz dobrać fajne ubrania. Sylwetka rzutuje na nasze 

życie i mówi wiele o osobie, która jest jej właścicielem.   

O osobie grubej choćby nie wiem jak sympatyczna była, nie pomyślisz raczej, że jest tytanem 

pracy i liderem. Podobnie z osobą bardzo chudą. Proporcje są bardzo ważne i bardzo pomagają w 

życiu, pamiętaj o tym.   

Zacznijmy od spodni. Obecnie krojów i fitów spodni jest już cała masa, więc przedstawmy 

te podstawowe:   

a) Regular Fit – można powiedzieć, że są to „domyślne” spodnie męskie. Mają w 

porównaniu do skinny i slim dosyć szerokie nogawki, ale pozostają umiarkowane.   

b) Baggy fit – bardzo szerokie i często specjalnie za długie, aby podwijały się przy 

nogawkach, często chodzą w nich raperzy  

c) Relaxed fit – bardzo szerokie nogawki, dla osób kochających luz i wygodę, niestety nie są 

najlepszym wyborem, jeśli chcesz naprawdę przykuwać uwagę swoim wyglądem  
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d) Slim fit – bardzo często używany krój spodni przez mężczyzn, co bardzo cieszy, 

ponieważ krój ten charakteryzuje się umiarkowanym dopasowaniem do naszych nóg, 

pozostawiając trochę luzu w nogawkach. Jeszcze niedawno, gdy moda u nas raczkowała, 

były określane mianem pedalskie, teraz nikt nie zwróci na nie większej uwagi.   

e) Skinny fit – spodnie bardzo dopasowane, tzw. Rurki, które w nogawkach nie zostawiają 

zbędnego luzu. Niegdyś często używane przez zespoły rockowe.   

I co tutaj wybrać skoro mamy tyle dostępnych typów spodni? Nic prostszego. Powinieneś 

skupić się na tym, by spodnie były dopasowane, ale nie przesadnie. Czyli jak zawsze – 

szukamy proporcji. Chcemy dobrze wyglądać, ale nie chcemy przeholować, żeby ktoś mylił 

nas z kobietą na ulicy. Tutaj wszystko zależy od budowy twojego ciała. Podam ci prosty 

przykład. Mam bardzo dobrze rozbudowane łydki – dużo biegam i ćwiczę na siłowni, obecnie 

moje łydki to ponad 40 cm obwodu. Jak możesz sobie łatwo wyobrazić, nie potrafię wejść w 

niektóre modele spodni skinny, nie mówiąc o ich codziennym użytkowaniu. Dlatego bardzo 

często rozglądam się krojem slim fit, który ładnie leży na nogach, a ja wyglądam jak w dobrze 

dopasowanych spodniach, a nie rajtuzach.   

Zwróć również uwagę na to, aby nie pozostawiać wiele luzu w nogawkach, gdyż wygląda to 

nieestetycznie i odejmuje punktów. Dzwony były modne w latach dziewięćdziesiątych i zdaje 

się, że szybko nie wrócą. Musisz balansować na granicy zbyt obcisłych spodni i spodni dobrze 

dopasowanych. Zdarza się, że spodnie znakomicie leżą jednak w nogawkach jest za szeroko i 

wygląda to źle. Wtedy nie musisz z nich rezygnować, jeśli szerokość ta jest umiarkowana, 

zawsze możesz spodnie zwęzić u krawca, albo nauczyć się zwężać samemu – zawsze nowa 

umiejętność.   

Nie wiem, jaką masz budowę ciała ale pamiętaj, że idąc mierzyć spodnie powinieneś 

dopasować je jak najlepiej do nóg przy okazji pozostawiając dosłownie minimalny luz i dbając 

by nogawki nie były za szerokie.   

Na moim przykładzie często wybieram slim fity, ale zdarza się, że pasują mi także skinny fit 

– wszystko zależy od spodni, trzeba je przymierzyć. O takich cudach jak super skinny 

radziłbym zapomnieć, albowiem nie jest to podążanie w męskość, a mieszanie ze sobą płci. 

Bardziej taka moda kojarzy mi się z chłopakami z gimnazjum, którzy ubierają super skinny i 
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różowe bluzy, aby przypodobać się swoim koleżankom z klasy. Pamiętaj, że mierzenie w 

męskość jest bezcenne.   

  

  

  

1.5 Jak powinien ubrać się szczupły mężczyzna?  

Mimo, że przybywa nam w społeczeństwie osób, które są otyłe, to druga strona kija 

wciąż istnieje. Wielu mężczyzn zastanawia się, co na siebie włożyć, gdy brakuje nieco 

kilogramów. Najczęściej problem ten dotyczy ektomorfików, którzy mają duże problemy z 

przybraniem masy. Odpowiedni ubiór pomaga ukryć niedociągnięcia. Dodaje nam kilogramów 

lub ich odejmuje. Dodaje nam centymetrów, lub wręcz przeciwnie. Jak powinni ubierać się 

chudzi mężczyźni?  

Pierwsza rada będzie nieco uniwersalna. Jeśli chcesz, żeby prawie wszystko na tobie 

leżało i pasowało do twojej sylwetki, po prostu zacznij nad nią pracować. I tu nie ma innego 

wyjścia, jak wejście na dietę z dodatnim bilansem kalorycznym i zakup karnetu na siłownię. 

Nawet, jeśli nie będzie to u was grało idealnie, to zawsze trochę poprawicie sylwetkę. Lepiej mieć 

ten zarys klaty, niż nie mieć jej wcale. A z chodzeniem na siłownię wiąże się cała paleta korzyści. 

W czasach gdzie mamy przypływ nowych technologii i ludzie coraz mniej czasu poświęcają na 

sport – siłownia jest wybawieniem.  

No dobra, ale załóżmy, że na razie mamy do czynienia z chudą sylwetką. Więc jak powinni 

ubierać się chudzi mężczyźni i czego lepiej się wystrzegać?  

Za duże rozmiary, za małe rozmiary  

Podstawowy błąd jest wtedy, gdy szczupły mężczyzna chodzi w za dużych rozmiarach. 

Jeśli mężczyzna kupuje T-Shirty, które wiszą na nim jak na wieszaku, to powinien przestać to 

robić. Taka aranżacja sprawia, że wygląda się na jeszcze chudszego, niż jest się w 

rzeczywistości.  
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Podobnie sprawa wygląda z innymi częściami garderoby. Za szerokie spodnie na 

szczupłym facecie wyglądają komicznie. Styl stylem, ale moim zdaniem nie ma nic godnego uwagi 

w za dużych rozmiarach. Tym bardziej, jeśli normalnie powinno się nosić M, a nosi się XXL.  

Ubrania powinny być dopasowane i dobrze leżeć, ale bez przesady. Jeśli przeholujemy 

w drugą stronę i zaczniemy stosować koszulki super slim fit, jednocześnie nie posiadając grama 

mięśni, to będzie śmiesznie. Kolejny raz uzyskamy efekt odwrotny do zamierzonego i 

będziemy optycznie szczuplejsi, niż jesteśmy naprawdę. Tak więc kluczem do sukcesu jest 

odpowiednie wyważenie „fitu”.  

Prążki  

Jeśli chodzi o wzory, które warto na sobie mieć to sprawa jest stosunkowo prosta. 

Wszelkiego rodzaju poziome prążki dodadzą nam nieco kilogramów. Te pionowe wręcz 

przeciwnie, wydłużą sylwetkę i sprawią, ze będziemy wyglądać na szczuplejszych, a tego chcemy 

uniknąć.  

Jeśli lubisz koszule w kratę, to także jest to dobry wybór. Krata podobnie jak poziome prążki 

doda nam magicznie kilka kilo więcej.  

Aby dodać sobie kilogramów można również kombinować z materiałem. Są bowiem takie 

materiały, które mogą zostać dobrym przyjacielem szczupłego chłopaka. I tutaj najlepiej mierzyć 

w: sztruks, dżins, flanelę oraz tweed.  

Spodnie  

Jak wspomniałem już wcześniej, szczupły mężczyzna powinien unikać za szerokich spodni. 

Głównie będą to następujące kroje: Relaxed i Loose.  

I teraz w zależności od poziomu, w jakim jesteśmy szczupli, powinniśmy wybierać 

głównie spośród kroi Skinny, Slim oraz Regular. Sugerowałbym ponownie, aby nie 

przesadzić. Każde spodnie są inne. Mierzyłem nie raz spodnie Skinny, które były jak Slimy. 

Mierzyłem nie raz spodnie Slim, które były jak Skinny. Wszystko zależy od danej pary spodni 

i to trzeba umieć ocenić samemu już w przymierzalni. Wystrzegałbym się zbyt obcisłych 

spodni, szczególnie, jeśli macie bardzo szczupłe nogi, bez żadnych mięśni – wygląda to wtedy 

mało męsko, a tego chcemy uniknąć  
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Kolory  

Pewnie wielu z was słyszało, że czarny kolor wyszczupla. To fakt, czarny kolor ma takie 

zastosowanie. Jednak nie znaczy to, że szczupła osoba, powinna unikać tego koloru jak ognia. 

Nic bardziej mylnego. Dobrze dobrane rozmiary i kroje naszych ciuchów, to połowa sukcesu i 

czarny kolor nie będzie miał tutaj wielkiego znaczenia.  

Dobrym wyborem jest również wybór kolorów kontrastujących, pochodzących z innych 

rodzin kolorystycznych. Dla przykładu – niebieskie dżinsy i czerwona góra. Taki wybór 

również nieco nas poszerzy, pionowe linie zostaną wycięte, a ciało podzielone na połowę. 

Ponadto pamiętaj, że teksturowane ubrania, to twój wielki przyjaciel.  

Okrycia wierzchnie  

Wreszcie dochodzimy do okryć wierzchnich, które mogą bardzo pomóc szczupłym 

mężczyznom w okresie zimowym. Albowiem nie tylko samymi płaszczami szytymi na miarę 

żyje facet. Mamy przecież do wyboru całe stosy kurtek, które optycznie poszerzą naszą sylwetkę 

i zrobią z nas Arnoldów Schwarzeneggerów, przynajmniej do czasu jej zdjęcia.  

Poza kurtkami puchowymi, można również zwrócić uwagę na kamizelki tego typu oraz 

różnego rodzaju marynarki. Tweedowa marynarka sprawdzi się świetnie w zimnych czasach, 

które niestety stanowią zdecydowaną większość całego roku w naszym kraju.  

Dodatkowo będąc szczupłym, warto ubierać się warstwami, zachowując zasadę, że najcieńsza 

warstwa jest najbliżej ciała. Nie chodzi oczywiście o wkładanie na siebie czterech swetrów różnej 

grubości. Dwie warstwy plus okrycie wierzchnie, to bardzo dobry wybór.  

1.6 Jak powinien ubierać się otyły mężczyzna?  

Na wstępie tradycyjnie przypomnę, że jeśli otyłość wynika z zaniedbania, wtedy polecam 

mocno wdrożyć w życie rozdział o treningu i diecie.   

A teraz przejdźmy już do konkretów. Jak się ubierać, kiedy mamy kilka kilogramów za 

dużo?   

Ubrania nie powinny być idealnie dopasowane  
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Dopasowane ubrania najlepiej leżą na mężczyźnie, który ma na sobie trochę mięśnia. 

Jednak obcisła koszulka nie sprawdzi się, gdy mamy do czynienia z sylwetką otyłą. Takie 

zestawienie spotęguje wizualnie ten efekt. Oczywiście należy pamiętać, żeby nie ubierać w 

takiej sytuacji ubrań, które są za długie. Jeśli chodzi o długość wszystko powinno być 

nienagannie dopasowane. Odchylenia stosujemy tutaj jedynie w kroju produktów. Pewnie 

kojarzysz bardzo otyłe dziewczyny, które chodzą w legginsach i jesteśmy zmuszeni to oglądać 

na ulicach. Jasne każdy może się ubierać jak chce, jednak nikt nie powie mi, że to jest 

atrakcyjne, a właśnie na tym zależy nam najbardziej.   

  

Kolor czarny – dobry przyjaciel  

Tę zasadę zna prawie każdy. Kolor czarny wyszczupla. Nie oznacza to, że można olać 

siłownię i chodzić codziennie w czarnym wdzianku. Jednak nie da się nie zauważyć, że czarny 

kolor ukrywa pewne braki w naszej sylwetce. Przy czym należy pamiętać o tym, że przy 

chudej sylwetce, powinniśmy tego koloru unikać – będziemy wyglądać wtedy jak patyczaki.   

Unikaj puchowych kurtek  

Jeśli jesteś otyły, chcesz uzyskać efekt odwrotny, a więc sprawić, że będziesz wyglądał 

na szczuplejszego. Ubierając puchowe grube kurtki czy kamizelki potęgujesz efekt otyłości. 

Właściwie wszystkie zasady dla otyłych są odwrotne do tych dla szczupłych mężczyzn.   

Buty – zasada odwrotna  

Tutaj wygląda to podobnie, podczas gdy mężczyzna nie robi nóg na siłowni i ćwiczy 

tylko górne partie ciała. Trzeba przyznać, że nie wygląda to za dobrze. Tak samo otyły 

mężczyzna w malutkich bucikach będzie wyglądał komicznie i zaburzy proporcje swojego ciała. 

Tak, więc buty powinny być masywne, pasujące do ogólnej masy ciała.   

Unikaj nadmiaru  

Czy to w akcesoriach czy to w ubiorze, otyłe osoby powinny iść bardziej w styl 

minimalistyczny, a nie przepych. Pewnie znasz takiego pana jak DJ Khaled, który w każdym 

utworze, który stworzył i nagrywa z kimś innym, musi krzyczeć swoją ksywę. Ten pan wygląda 

fatalnie, zawsze idzie w stronę przepychu i nie zwraca uwagi na swoją posturę.    
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1.7 Koło barw – jak łączyć ze sobą kolory?  

Łączenie odpowiednich kolorów nie jest takim łatwym zadaniem. Jeśli wyjdziesz na 

ulicę większego polskiego miasta, to szybko zorientujesz się, że mężczyźni niezbyt znają się 

na kolorach. Obserwujemy potem różne wynaturzenia, gdzie ktoś chodzi cały na czerwono. 

Jeśli mam być szczery, to jestem zwolennikiem stonowanych kolorów w stylizacjach męskich. 

Całkowicie odradzam różnego rodzaju mocne akcenty, gdzie mamy czarne spodnie w kant i 

mocno czerwone skarpetki, a na głowie seledynowy kapelusz. To absolutne zaprzeczenie 

męskości. Znawcy mody pewnie powiedzieliby - „co ty gadasz, nie znasz się, prawdziwy 

mężczyzna nie zależy od tego jak jest ubrany”. Otóż okazuje się, że właśnie ubiór ma bardzo 

duży wpływ na to, czy mężczyzna będzie postrzegany przez kobiety, jako męski egzemplarz. 

To jest właśnie to, o czym wspomniałem na początku tego poradnika. Możecie walczyć z 

naturą, ale to jak walka z wiatrakami. Możecie ubierać kolorowe gatki, ale przy męskim 

facecie w ramonesce będziecie wyglądali jak klaun. Jeszcze raz podkreślę. Chcesz przyciągać 

zainteresowanie kobiet? To musisz wypracować w sobie jak najwięcej cech męskich. Kobiety 

to uwielbiają, bo uwielbiamy różnice. Nikomu nie podoba się kobieta w krótkich zielonych 

włosach, szerokich spodniach, próbująca stylem bycia jak najbardziej zbliżyć się do męskiego 

odpowiednika. Mężczyznom się to nie podoba, bo oni nie chcą tworzyć związku z wyrobem 

faceto-podobnym, ale z kobietą. Podobnie kobieta nie chce tworzyć związku i relacji z 

wyrobem kobieco-podobnym. Pomijam wszelkie orientacje.  

Feministki najczęściej mają kiepską urodę, więc ścinają włosy, malują się, upodabniają do 

mężczyzn i stają się coraz bardziej sfrustrowane, bo niczego to nie zmienia, nadal nikt ich nie 

pożąda. Natura to wredna suka, która ma gdzieś to, co ktoś sobie życzy. Natura to natura, nie da 

się z nią wygrać.   

Kolorowe stylizacje są zarezerwowane głównie dla pań i dzieci. Mężczyzna powinien 

mierzyć raczej w kolory stonowane. Stonowane nie znaczy wcale, że będzie wyglądał nudno i 

tak samo jak 90% populacji. Ten argument jest najczęściej stosowany przez osoby, które nie za 

bardzo znają się na modzie i dobrym smaku. Niektórzy chcą się wyróżniać i ubierają żółte 

chinosy – okej, będziesz się wyróżniał, ale sztuka to wyróżniać się z klasą, a nie na siłę.   

Przejdziemy teraz do ciekawych badań na temat kolorów, które są pożądane u mężczyzn 

przez kobiety. Pierwsze miejsce na liście może was nieco zadziwić. W 2012 roku Brytyjscy 

eksperci przeprowadzili badania na grupie 2000 kobiet, których pytali o to, jakie kolory 
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sprawiają, że miałyby chęć umówienia się z jakimś facetem – tylko przez pryzmat samego 

koloru. Odpowiedzi były następujące:  

  

  

(Fioletowy – 35%, Czarny – 32%, Biały – 13%, Niebieski – 11%, Różowy – 6%)  

Najwięcej pań wskazało kolor fioletowy. Oznacza to, że najwięcej z kobiet biorących 

udział w badaniu, bez wahania poszłoby na randkę z panem, który miałby na sobie coś z tego 

koloru. Z jednej strony pierwsze miejsce może dziwić, a z drugiej niekoniecznie. Fioletowy wcale 

nie jest ostrym kolorem. To kolor stonowany. Nie można mylić go z różowym, czy odmianą 

czerwonego. Fioletowy to znakomity wybór, jeśli chodzi o uzupełnianie stylizacji w różne 

dodatki. Mając czarny garnitur możemy bez problemu zainstalować do naszej białej koszuli 

fioletowy krawat, który doda całej stylizacji fajnego, stonowanego pazura. Podobnie sprawdzi się 

filetowy szal, jako urozmaicenie naszej zimowej stylizacji.   

Na drugim miejscu kolor czarny. Nikogo to chyba nie dziwi, jest to bardzo męski kolor, 

uznany przez wielu ludzi, jako najnudniejszy na świecie, a chodzą pogłoski, że to inne kolory 

zrobiły zmowę i zaczęły piętnować czerń z powodu zazdrości. Czarny kolor to klasa. Jeśli 

odziany w niego jest elegancki i zadbany mężczyzna, jest to połączenie niemal nie do obalenia. 

Osobiście to mój ulubiony kolor. Czerń jest unikalnym wyborem, określiłbym ją, jako 

najbardziej męski kolor na ziemi.   

Trzecie miejsce to biel. I tutaj podobnie jak z czarnym, nie powinno to nikogo dziwić. 

Biel jest o tyle fajna, że ożywia stylizację. Idealnie sprawdza się w połączeniu ze skórzaną czarną 

ramoneską – cały zestaw wchodzi wtedy na wyższy poziom.   
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A dalej tak jak wspomniałem mamy kolory tęczy. Róż, niebieski, czerwony, żółty, zielony 

– mężczyzna powinien w miarę możliwości stronić od tych kolorów, ale też nie brać tego, jako 

całkowity pewnik i wyznacznik. Albowiem mamy kilka wyjątków.   

Czerwone sportowe buty w połączeniu z dżinsami, czy czarnymi spodniami chino, to 

bardzo fajna i modna sprawa. Podobnie czerwony kolor koszulki i niebieskie dżinsy – to też ze 

sobą gra i tworzy świetny zestaw. Z jedną uwagą. Te czerwone buty czy czerwona koszulka 

nie powinny mieć ostrego odcienia. To nie może być oczojebny czerwony, który jest 

widoczny we mgle z kilometra. Powinien to być kolor stonowany. Jeśli będzie stonowany, to 

nie ma problemu. Ostre odcienie zostawmy kobietom.   

Przeszliśmy przez statystyki i ogólne informacje dotyczące kolorów. Teraz zajmijmy się 

kołem barw. Koło barw, wygląda tak:   

  

  

  

Pierwsze pytanie, które nasuwa ci się na myśl, to pewnie coś w stylu – okej, ale gdzie 

czarny, biały i szary? Na kole barw nie znajdują się szary, czarny i biały, ponieważ jak wspominano 

wcześniej, są to kolory uniwersalne, które pasują niemal do wszystkiego.  

Kupujesz czarne buty, bo to oznacza, że będą pasowały ci do każdego koloru spodni. A więc jak 

korzystać z koła barw? Kolory przeciwległe do siebie, to tak zwane kolory dopełniające.  
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To właśnie tak powinniśmy łączyć ze sobą kolory.   

Wspomniałem wcześniej o łączeniu niebieskich dżinsów i czerwonej koszulki – spójrz na 

koło barw. Niebieski jest niemal na przeciwko czerwonego, dlatego te kolory się ze sobą 

uzupełniają. Mam pewną czapkę na lato marki Vans. Spodobała mi się, gdy przeczesywałem 

instagrama, znalazłem ją u jednego modela. Okazało się, że jest jeden egzemplarz na allegro z 

jakiejś wyprzedaży. I tak oto stałem się posiadaczem bardzo ciekawej czapki, której wersja 

kolorystyczna to pomarańczowy daszek i niebieska część główna. Czapka wygląda świetnie, 

kolory są odważne, ale bardzo dobrze dopasowane.   

Unikać powinniśmy dobierania kolorów sąsiadujących ze sobą. Miałem kiedyś takiego 

znajomego, który chodził w mocno czerwonych spodniach ¾ i koszulce w nieco bardziej 

stonowanym czerwonym. Wyglądał jak jakiś krasnoludek z krainy czarów. Nie grało to ze sobą 

kompletnie. Oczywiście koneserzy mogą łączyć nawet podobne kolory i wcale nie będą one 

wyglądały źle, natomiast sam od siebie polecam raczej łączenie kolorów przeciwległych.  

I tutaj proponowałbym kolejny raz uwzględnić odpowiedni ton kolorów.   

Zasada trzech kolorów  

  

Kolejną ważną zasadą przy kolorach jest zasada łączenia maksymalnie trzech kolorów. 

Łączenie ze sobą więcej niż trzech kolorów, grozi tym, że zaczniemy przypominać klauna, 

który właśnie wyszedł z cyrku. Spójrz na powyższy obrazek. Bardzo ładna i prosta kompozycja 

kolorów, które idealnie ze sobą grają. Białe buty, niebieskawe spodnie i bordowa koszulka. 
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Sam często tak się ubieram. Białe Conversy za kostkę, niebieskie dżinsy i czerwona stonowana 

bluza. Podwijam rękawy i ruszam w świat. Opcjonalnie taki zestaw może dopełnić jakiś fajny 

klasyczny zegarek.   

Wielu mężczyzn popełnia kardynalny błąd na początku swojej przygody z modą. 

Uważają, że modnie wyglądać to znaczy mieszać tysiące barw, gadżetów i dodatków. Nie 

dziwię się takiemu zjawisku. Jeśli nie znasz się na modzie, to wpisujesz w Google modamęska 

i wyskakują ci jakieś zdjęcia z wybiegów, gdzie gdyby nie było widać twarzy mężczyzny 

pomyślelibyśmy, że to kobieta. Radzę kierować się w życiu taką zasadą, że przepych nigdy nie 

jest wskazany. Dużo lepiej mierzyć w minimalizm, elegancję i prostotę. Wiesz jak powstają 

najlepsze piosenki? Powstają najczęściej na kolanie, na najprostszych akordach. Niektórzy 

myślą, że żeby się wyróżnić, czy stworzyć coś naprawdę dobrego, trzeba mocno kombinować – 

to mit. Najlepsze rozwiązania, najczęściej masz na czubku własnego nosa.   

Świetnym połączeniem będzie również szary płaszcz casual, białe sportowe buty i szary 

szal. Oczywiście zasada trzech kolorów mówi tylko o tym, że maksymalnie nie powinniśmy 

przekraczać trzech, natomiast, jeśli ktoś chce się ubrać cały na czarno, czy założyć czarne buty, 

czarne spodnie i szary płaszcz – droga wolna. Nie mylcie zasady trzech kolorów z konkretnym 

wymogiem.   
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1.8 Akcesoria i biżuteria  

Osobiście najbardziej preferuję noszenie na ręce samego zegarka bez zbędnych 

dodatków. Powodów takich jest kilka. Jednym z nich jest fakt, że wyglądam bardzo młodo jak 

na swój wiek, więc nie chcę dodatkowo się odmładzać – a taki efekt uzyskam stosując 

dodatkowe bransoletki. Więc, na co dzień noszę sam zegarek i nic więcej. Natomiast, gdy 

jestem na wakacjach na wyspach kanaryjskich to puszczam wodzę fantazji i chodzę po plaży w 

bransoletkach z koralików, które przypominają rafę koralową.   

Chcę przez to powiedzieć, że akcesoria i dodatkowa biżuteria zależą tak naprawdę od 

okazji. Na co dzień, gdy studiujesz, pracujesz, takie koraliki będą średnio pasować. Jednak gdy 

jesteś na wakacjach i pływasz sobie jachtem, to w połączeniu z hawajską koszulą koraliki będą 

wyglądało bardzo dobrze.   

Również i ciebie namawiam do podobnego żonglowania biżuterią.   

Każdy mężczyzna powinien mieć w swojej szufladzie przynajmniej jeden markowy 

zegarek, który będzie pasował do większości stylizacji. Oczywiście jeśli masz ograniczony 

budżet możesz skorzystać z zegarków typowo „fashion”, dostępnych w sieciówkach. Grunt, 

żeby zegarek był dosyć uniwersalny, najlepiej w stylu minimalnym, jeśli nie planujesz mieć 

ich całej szuflady. Natomiast co do sprawdzonych marek polecam standardowo: Omega, 

Rolex, Tissot, Fossil, Casio G-Shock, Adriatica, Atlantic, Emporio Armani, Diesel etc. Nie raz 

możesz wyrwać naprawdę dobry markowy zegarek na wyprzedaży, musisz jedynie wyrobić w 

sobie nawyk obserwowania rynku i zniżek.   

Ponadto powinieneś mieć w swoim asortymencie okulary przeciwsłoneczne. Tutaj już 

myślę, że można pozwolić sobie na większy luz. Nie musisz mieć koniecznie pary RayBanów. 

Okulary nie są tak trwałe jak zegarki, wystarczy moment nieuwagi i twoje okulary znajdą się 

w koszu na śmieci. Wystarczy, że udasz się do sieciówki i tam dopasujesz sobie jakieś 

okulary. Bardzo ważne jest dopasowanie okularów do kształtu twarzy. Absolutnie to nie jest 

tak, że wszystkie okulary przeciwsłoneczne będą ci pasować. Chodząc po ulicach widzę 

mężczyzn, którzy wyglądają w swoich okularach jak agenci z Matriksa. Źle dobranymi 

okularami możesz mocno sobie dokopać. Miałem kiedyś kumpla nerda, który kompletnie nie 

znał się na modzie. Potem przyszły wakacje i zakupił sobie okulary, które były bardzo 

podobne właśnie do tych z Matriksa. Wyglądał komicznie, ale przeglądał się telefonie tak 
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często, że jestem niemal pewny, iż był przekonany o swoim cudownym wyglądzie. Tak działa 

brak znajomości tematu.   

  

  

PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU  

• Znajdź swój własny styl, jednak najpierw upewnij się, że szukasz w stylach gustownych.   

• Zapamiętaj, jakich błędów nie wolno popełniać. Nie wspomniałem o skarpetach do sandałów, 

ale to pewnie już słyszałeś   

• Zainteresuj się rzeczami uniwersalnymi, które nigdy nie wyjdą z mody i pasują prawie 

każdemu mężczyźnie.   

• Zapamiętaj również podstawy ubioru, jeśli chodzi o typy sylwetki – chudej i otyłej.   

• Naucz się łączyć ze sobą kolory i twórz stylizacje inspirując się np. instagramem lub 

pinterestem.   
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ROZDZIAŁ VI: WŁOSY 
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Wprowadzenie  

  Dbanie o włosy to temat rzeka. Wielu mężczyzn nigdy nie słyszało o Barberze i 

myślą, że obciąć się można jedynie w osiedlowym salonie dla wszystkich i dla nikogo. 

Podobnie jeśli chodzi o specyfiki do utrwalania fryzury. Wciąż panuje przekonanie, że 

układanie włosów kończy się na żelu i ewentualnie użyciu lakieru. Tak naprawdę temat jest 

trochę bardziej rozbudowany. Jako, że nasza fryzura ma ogromny wpływ na naszą 

atrakcyjność, powinniśmy poświęcić trochę naszego czasu, aby nieco zaznajomić się z tym 

tematem.   

1.1 Barber vs. Fryzjer  

Powiedzmy sobie szczerze, jako Polacy jesteśmy mocno w tyle, jeśli chodzi o zachód. 

Ubieramy się często fatalnie w porównaniu do naszych kolegów ze Stanów czy chociażby 

sąsiadów Niemców. Dużą część naszego społeczeństwa stanowią dresy, które jak już obracają 

to same Karyny i kipią frustracją, gdy widzą piękne polskie studentki, bo wiedzą, że nie mają 

do nich startu. Kipią też frustracją, gdy widzą zadbanego polskiego mężczyznę, bo wiedzą, że 

on będzie te studentki obracał. Jednak zadbanych mężczyzn mamy jak na lekarstwo. Jest 

lepiej, ale wciąż jesteśmy w tyle. Rozejrzyj się po pociągu – widzisz tam zadbanych mężczyzn, 

ubranych męsko i kipiących męskością? A może widzisz młodych chłopaków w rurkach 

odsłaniających kostki przy -10 stopniach i różowych bluzach? Widzisz panów w pięknych 

męskich fryzurach, czy może chłopaków w grzyweczkach, albo jeżykach?   

Możesz myśleć, co chcesz, ale kobiety i tak zawsze będzie ciągnęło do męskich 

mężczyzn. A teraz, gdy mamy deficyt męskości i wspomniane pokolenia chłopaków, którzy 

przypominają kobiety, bo chcą zaimponować koleżankom, to pożądanie będzie jeszcze większe. 

Ale nie ma się czym przejmować panowie, więcej dla nas.   

Zdecydowana większość męskiej części naszego narodu uczęszcza do fryzjera. I to nie do 

poważnego salonu fryzjerskiego, a do fryzjera na osiedlu za dziesięć złotych. Pani Frania bierze 

nożyczki, pyta czy obcinamy tak jak zawsze. Ty odpowiadasz, że tak i liczysz, że może tym 

razem nie będzie za krótko i będziesz mógł chodzić bez czapki.   

Pani Frania bierze maszynkę, bzyk bzyk, w między czasie obgada połowę osiedla z 

drugą fryzjerką, mając kompletnie w dupie to, co robi na twojej głowie. Bzyk bzyk, ciach ciach, 

znowu ci pojechała za krótko, ale trudno, zdarza się. Wyglądasz jak nieopierzony kurczak, 
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który jedyne, co może wyrwać, to marchewkę na działce. Kilka machnięć pędzelkiem, 

lustereczko z tyłu, z boku – jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Standardowe pytanie: „i jak 

może być?”, ty nie chcesz być niegrzeczny, wiesz, że wyglądasz tragicznie, ale odpowiadasz 

„tak, jest super”, wyciągasz pomięte dziesięć złotych i wychodzisz z uczuciem jakby życie 

kolejny raz cię wyruchało.   

Przyznaj, że miałeś tak nie raz i nic z tym nie zrobiłeś. Istnieje duża szansa, że nadal 

chodzisz obcinać się za dyszkę i liczysz na cuda wianki. O Barberze nikt ci nie wspominał, 

albo sam trafiłeś na ten temat, ale jak tylko wspomniałeś o nim przy rodzinnym stole, to wujek 

stwierdził, że to pedalskie i szkoda pieniędzy. Kumple to samo, bo przecież panie, co pan 

będziesz 50 złotych na fryzurę wydawał? Pedał jesteś czy co?   

Dlatego warto sobie uświadomić drogi czytelniku, że Barber jest znakomitym wyborem, 

jeśli celujesz w męskość. Jeśli wyglądasz mało męsko i chcesz poprzez fryzurę dodać sobie 

trochę męskich punktów – wybór jest tylko jeden – dobry Barber Shop. Barber głównie skupia 

się na fryzurach klasycznych, eleganckich i co najważniejsze – męskich.  

Barber nie będzie ci robił na głowie mapy wysp kanaryjskich, ani klatki uchwyconej prosto z gry 

Tetris.   

Kolejna różnica pomiędzy zwykłym salonem u pani Frani a Barberem jest następująca. 

U pani Frani przychodzisz w piątkowe popołudnie, a tam połowa osiedla czeka na pasemka, 

bo jest impreza w remizie, a jakaś babcia chce się odmłodzić i farbuje sobie włosy na 

niedzielną mszę. Przychodzisz, siadasz i czekasz. Czekasz. Czekasz. Czekasz. Bateria na 

telefonie ci pada. Obserwujesz lampy w pomieszczeniu, liczysz liczbę płytek na podłodze. 

Wciąż nic.   

U Barbera przychodzisz na umówioną godzinę, dostajesz na wejściu propozycję 

jakiegoś napoju do wyboru, woda, cola, energetyk, czy whisky – wliczone w cenę. Po czym 

siadasz na fotelu i zostajesz profesjonalnie obsłużony. Zdarzało się, że czekałem w salonie w 

mieście na swoją kolej półtorej godziny. Dla końcowego efektu i tak nie miało to żadnego 

sensu. Traciłem czas. Do Barbera przychodzę i jestem obsługiwany od zaraz. Wolę zapłacić te 

czterdzieści złotych więcej, ale poczuć się jak klient, do którego pracownicy podchodzą 

indywidualnie. Nie mówię już o kosmetykach.   



 

str. 82  

david-durden.pl  

Oczywiście miej na uwadze, że porównuję Barbera do zwykłego salonu, gdzie panie fryzjerki 

wiedzą tyle, co zjedzą, a nie do profesjonalnego salonu fryzjerskiego.   

A jeśli jesteś brodaczem i chcesz żeby ktoś poważnie zaopiekował się twoim zarostem, 

to wiadomo, że nikt nie zrobi tego lepiej od dobrego Barbera.   

Podaję ceny dla mojego miasta, średniej wielkości. W Warszawie ceny będą na pewno 

większe. Jednak to wciąż świetny wybór i naprawdę warto zainwestować więcej. W końcu nie 

chodzimy się obcinać codziennie. Osobiście sugeruję robić to raz na miesiąc. Słyszałem o 

fryzurach, przy których trzeba latać z kasą w zębach, co dwa tygodnie i powiem, że bez przesady. 

Znajmy umiar, miesiąc to absolutna norma.   

1.2 Dobór fryzury  

Ciężko doradzić komuś fryzurę nie widząc go. Istnieje jednak kilka schematów, 

którymi warto się kierować przy wyborze fryzury. Oczywiście nie zdziwię nikogo, gdy 

napiszę, że pod uwagę będziemy brali głównie kształt twarzy. Mimo wszystko fryzurę najlepiej 

dobierać indywidualnie. Podam prosty przykład. Mam twarz owalną, jednak bardzo młodo 

wyglądającą. Nie mogę ścinać boków na zero, gdyż wyglądam wtedy dużo gorzej. Najlepiej, 

gdy mam dłuższe boki i dłuższą górę, a włosy nie są ulizane, tylko postawione wyżej.   

Twarz owalna  

Przy okularach przeciwsłonecznych jest to zdecydowanie najbardziej uniwersalny kształt 

twarzy. Jeśli chodzi o dobór fryzury już niekoniecznie, jednak wciąż jest duże pole do popisu. 

Najlepiej unikać fryzur, gdzie włosy opadają na czoło. Czoło powinno być odsłonięte. Do 

twarzy owalnej powinno pasować cięcie klasyczne, gdzie boki są krótsze, góra dłuższa i 

wszystko uzupełnia przedziałek na jednym z boków. Włosy są zaczesane do tyłu, ale w 

kierunku przeciwnym do przedziałka.  

Twarz kwadratowa  

Tutaj podobnie jak przy twarzy owalnej pole do popisu mamy dosyć szerokie. Możemy 

eksperymentować z włosami krótkimi lub długimi. Sprawdzą się wszystkie fryzury dzielone 

przedziałkiem, nisko położone fale, zaczesy. Ten kształt twarzy z reguły jest dosyć męski, więc 

można sobie pozwolić na więcej, nie martwiąc się o utratę atrakcyjności.   
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Twarz prostokątna  

Ten kształt twarzy charakteryzuje się sporą długością. Co za tym idzie nie możemy naszej 

twarzy dodatkowo wydłużać, ponieważ nie będzie to ładnie wyglądało. Powinniśmy unikać 

stawiania włosów wysoko. Włosy powinny raczej leżeć na naszej głowie, albo opadać na czoło. 

Optycznie zmniejszy to długość naszej twarzy, a nam doda kilka punktów atrakcyjności więcej.   

Twarz okrągła  

Przy twarzy okrągłej powinniśmy stworzyć poprzez włosy iluzję pewnej struktury, 

przypominającej np. kwadrat. Przy twarzy okrągłej nie sprawdzą się cięcia proponowane przy 

twarzy prostokątnej. Włosy powinny być postawione. Dobrze sprawdzi się tutaj fryzura klasyczna 

o nazwie Pompadour. Najważniejsze to nie pogłębiać efektu zaokrąglenia.   

Twarz diamentowa  

Przy twarzy diamentowej sprawdzą się idealnie fryzury z grzywkami, albo po prostu 

fryzury, w których włosy opadają na czoło. Boki powinny być nieco dłuższe, należy unikać golenia 

ich na zero, albo bardzo mocnego podcinania.   

Twarz sercowa  

Twarz sercowa również pozwala na ciekawy wybór różnych fryzur. Przede wszystkim 

powinieneś unikać fryzur krótkich, które nie poprawią proporcji twarzy. Najlepszym wyborem 

będzie tutaj średnia długość włosów, ale można również pokusić się o włosy dłuższe.  

Sprawdzi się zaczes na bok, lub zwykły zaczes – niekoniecznie z przedziałkiem.   

Twarz trójkątna  

Przy twarzy trójkątnej warto pokusić się o nieco dłuższe włosy. Sprawdzą się tutaj wszelkiego 

rodzaju fryzury typu Bad Hair Day.   

Warto dobrze określić parametry swojej twarzy i dobrać fryzurę według zaleceń. Dobór 

odpowiedniej fryzury ma ogromne znaczenie przy odbiorze naszej twarzy.   

Tutaj warto wdrożyć ciekawostkę, że według ostatnich badań przeprowadzonych w  
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Stanach Zjednoczonych, panie stwierdziły, że nie do przyjęcia jest dla nich popularny ostatnio 

„męski kok”, a włosy długie (do ramion) odbierają mężczyznom męskości. Potwierdza to, o czym 

pisałem w tym poradniku już kilka razy – warto dodawać sobie męskich cech, ponieważ panie 

kochają przeciwieństwa. My dla odmiany kochamy długie włosy, piersi i zgrabne pośladki.   

1.3 Układanie włosów męskich  

Układanie włosów to temat rzeka. Jednak wciąż spotykam się z tematami w sieci, w 

których panowie pytają jak można ułożyć włosy, aby fryzura trzymała cały dzień. Albo jeszcze 

lepiej, jak to robią piłkarze, którzy skaczą, biegają, a fryzura wciąż trzyma?   

No cóż, bądźmy szczerzy. Niemal wszystko zależy od produktu, którego używasz. Jeśli 

kupujesz jakieś żele czy pomady w Rossmanie, to nie dziw się, że przy mocniejszych 

podmuchach wiatru, na twojej głowie zamiast ułożonej fryzury, jest totalny bałagan. 

Oczywiście brzmi to jak wypowiedź bananowca, jednak takie są właśnie fakty. Większość 

mężczyzn, którzy uparcie szukają idealnego specyfiku po linii najmniejszego oporu, 

przypomina ludzi szukających złotych rad na biznes, gdzie milionerem można zostać w 

tydzień, nie robiąc praktycznie nic.  

Uważam, że na produktach do włosów oszczędzać nie warto. Pomijając już zdrowie naszych 

włosów po nakładaniu pomady, pianki, lakieru czy tam pudru słabej jakości.  

Dlaczego fryzury piłkarzy trzymają nawet w 90 minucie, mimo, że każdy z nich zdążył 

już zaliczyć mocną glebę? Ponieważ posiadają oni produkty najlepsze na rynku, a co za tym 

idzie – najdroższe na rynku (chociaż nie zawsze, co jest oczywiste). Chyba, że komuś się 

wydaje, że Cristiano Ronaldo kupuje pomady w Rossmannie i jakimś cudem odnalazł sekret 

przy ich nakładaniu.  

Oczywiście to nie prawda, że do ułożenia idealnej fryzury potrzebujecie pomady za 

tysiaka i lakieru za dwa. Jasne, że nie. Jednak nie warto zamykać się na jedynie na produkty z 

drogerii tylko, dlatego że: a) tanio, b) blisko mam do sklepu. Specyfiki do włosów, powinno 

kupować się w sklepach specjalnych marek, które zajmują się głównie daną tematyką, a nie 

wszystkim i niczym. To trochę taka komercjalizacja, jak z piwem, wszyscy myślą, że Tyskie, 

Tatra, Żywiec to normalne piwo, a tak naprawdę to produkty nastawione na jak największą 

sprzedaż, mają być w miarę tanie i łatwo dostępne dla dużej liczby klientów. Dodatkowo robi 
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się marketing i ludzie biegną do sklepu aż miło. Prawdziwe eksperckie marki mają trochę inne 

podejście do swoich produktów.  

No dobra, więc, od czego zacząć poszukiwania dobrego specyfiku od układania włosów?  

  

1.4 Czym nie układać włosów męskich?  

Zacznijmy od tego, co miałem i czego nie polecam. Przerobiłem praktycznie cały 

asortyment z Rossmanna, więc mogę coś powiedzieć. Przykładowe produkty niskobudżetowe, 

których nie polecam:  

Got2be Made for Madness  

Powiem tak, zapach ciekawy, intensywny, coś z pomarańczy. Natomiast to tyle potencjalnych 

zalet. Włosów praktycznie nie da się ułożyć, specyfik nie chce rozprowadzać się po włosach i jest 

bardzo gęsty. Nie polecam.  

Got2be Phenomenal  

Zapach tej pomady jest naprawdę znakomity, niestety tak jak wyżej, na tym kończą się 

zalety. Fryzura nie trzyma, wystarczy mocny podmuch wiatru i wszystko idzie jak krew w 

piach. Może da się coś na tym ulepić przy włosach krótkich, jednak, jeśli naprawdę zależy nam 

na dobrej fryzurze przez większość dnia, to szkoda pieniędzy.  

Got2be beach matt surfer look  

Surfer look tylko w opisie. Produkt, na którym nie da się nic ciekawego wyczarować, ot 

taka pomada jak komuś się nudzi, to może kupić i potem się wkurzać, dlaczego włosy nie 

trzymają, a wszystko wygląda jak podróbka lodów Ben’s & Jerry’s. To prawda, na upartego 

przez kilka godzin włosy będą jakoś wyglądać, jednak nie o to nam chodzi.  

Got2be glued  

Ten klej nawet sprawdzi się, jeśli chodzi o długie włosy, jednak to wciąż nie jest 

produkt godny polecenia. Jeśli chodzi o zapach to pachnie jak normalny klej, nie żebym był 

zwolennikiem, ale sprawdzałem. Produkt ten trzeba szybko wcierać we włosy, bo im dłużej 

jest na rękach zaczyna wysychać i z naszego układania nic nie wychodzi. Włosy są mocno 
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posklejane, a po kilku godzinach nawet nie widać, że mieliśmy na nich jakiś specyfik – 

wszystko się rozlatuje.  

Powyższych produktów nie poleci ci żaden szanujący się Barber ani fryzjer, co najwyżej 

pani, która robi fryz za dyszkę i obsługuje połowę osiedla.   

  

1.5 Czym układać włosy męskie?  

Przejdźmy do konkretów, czym układać te włosy, żeby coś z tego było? Skupię się 

głównie na pomadach, gdyż są to moje ulubione specyfiki do układania włosów i tobie również 

polecam pomady.   

Zacznijmy od podstawowej wiedzy, którą musisz posiąść w zakresie pomad. Pomady 

dzielimy na wodne oraz woskowe.   

Pomady woskowe tym różnią się od wodnych, że można nimi modelować fryzurę na 

sucho w ciągu dnia. W przypadku pomad wodnych, jest to już niemożliwe, ponieważ specyfik 

zasycha na naszych włosach i tworzy skorupę – podobnie jak żel. Poprawiając włosy 

doprowadzimy do zniszczenia fryzury. Pomady wodne poleca się osobom, które nie mają dużego 

doświadczenia w modelowaniu fryzury i są tak zwanymi żółtodziobami. W przypadku pomad 

woskowych sprawa jest odwrotna. Nie poleca się ich nowicjuszom, a panom, którzy mają już 

większą wprawę w modelowaniu włosów. Pomady woskowe są często trudne do wyjęcia z 

pudełka bez podgrzewania, a ułożenie fryzury, to również nieco trudniejsza sytuacja. Jednak plus 

pomad woskowych jest taki, że nie zasychają one na włosach i nasza fryzura może być 

poprawiana w ciągu dnia, co w przypadku pomad wodnych jest niemożliwe. Przykładowo 

Schmiere Knuppelhart na bazie wosku, to pomada, która jest bardzo trudna do wyjęcia z opa- 

kowania, a co dopiero do rozgrzania w dłoniach i nałożenia na włosy.   

Poniżej wybrane przeze mnie pomady/pasty/woski w całkiem przystępnych cenach, które 

sprawdziłem i polecam.  

POMP & CO. HAIR CREAM  

Pomp & Co. Hair Cream to matowa pasta do włosów o kremowej konsystencji, 

charakteryzująca się mocnym chwytem. Używałem kiedyś próbki tej pomady i włosy układały 
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się bardzo dobrze. Na plus można zaliczyć bardzo ładny koloński zapach, który dodaje 

męskości. Pasta zawiera wosk pszczeli, wazelinę i cerezynę, przez co gwarantuje doskonałe 

utrwalenie fryzury o różnej długości.  

Chwyt: mocny  

Rodzaj: wodna  

Połysk: matowy  

Trwałość: 6-8 godzin  

Cena: 39,99 zł  

Do włosów: przetłuszczających się, każdej długości  

UPPERCUT: MATT CLAY  

Myślę, że każdy, kto siedzi w temacie fryzur męskich spotkał się już z powyższym 

logiem. Jest to jedna z najpopularniejszych pomad na rynku firmy Uppercut. Pomada ta została 

wybrana produktem roku 2015 według czytelników Men’s Health. Z tego, co zauważyłem 

lepiej nakłada się ją na włosy zwilżone. Z włosami suchymi jest trochę więcej problemów.    

Trzyma przez większość dnia, posiada twardą konsystencję, przez co może przysporzyć trochę 

problemów nowicjuszom. Jeśli ktoś już trochę siedzi w temacie i ma doświadczenie w 

modelowaniu swoich włosów, produkt ten będzie dobrą odskocznią.  

Chwyt: mocny  

Rodzaj: woskowa  

Połysk: matowa  

Trwałość: 6-7 godzin  

Cena: 69 zł  

Do włosów: ciężko układających się, odpornych na słabsze pomady  

APOTHECARY 87 – VANILLA & MANGO CLAY POMADE  

Pomada o mocnym chwycie, który utrzyma naszą fryzurę w szyku przez większość dnia. 

Bardzo podoba mi się jej zapach, wanilia w połączeniu z mango daje  ciekawy efekt. Stworzona na 

bazie białej glinki, dzięki której nie skleja włosów i nie zasycha.  

Chwyt: mocny  

Rodzaj: woskowa  
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Połysk: błyszcząca  

Trwałość: 8-9 godzin  

Cena: 70 zł  

Do włosów: krótkich lub średnich  
  

  

PERCY NOBLEMAN MATT CLAY  

Percy Nobleman Poamde charakteryzuje się bardzo mocnym chwytem, który powoduje 

trwałość fryzury przez cały dzień. Łatwo rozprowadza się w dłoniach i nie skleja włosów. 

Warto dodać, że Percy Nobleman to marka nastawiona głównie na kosmetyki do brody, jednak 

jak widać dobrze poszło im również z włosami. Pomada bazuje na porcelanowej glince, 

wazelinie i wosku pszczelim. Jako, że jest to pomada woskowa, umożliwia poprawianie 

fryzury w ciągu dnia.  

Chwyt: mocny  

Rodzaj: woskowa  

Połysk: matowa  

Trwałość: 8-9 godzin  

Cena: 59 zł  

Do włosów: trudnych do okiełznania, fryzur pompadour  

DEAR BARBER POMADE  

Pomada firmy Dear Barber to produkt, który zachęca całkiem dobrą ceną i przyzwoitym 

wykończeniem. Włosy dobrze się układają, produkt w miarę łatwo rozprowadza w dłoniach. 

Zapach nie robi furory, ale akurat to nie jest najważniejsze przy tego typu produktach.  

Chwyt: średni  

Rodzaj: wodna  

Połysk: błyszcząca  

Trwałość: 6-7 godzin  

Cena: 39,99 zł  

Do włosów: krótkich, które nie są trudne do ułożenia  
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WATERCLOUDS HARD MATT HAIRWAX  

Dostałem ostatnio próbkę tego produktu u mojego Barbera i przyznam, że bardzo się 

zaskoczyłem, bo produkt jest świetny. Posiada bardzo przyjemny i lekki zapach, który na pewno 

każdemu będzie się miło kojarzył. Jest to matowy wosk do włosów, bardzo mocny. Z marką 

Waterclouds spotykam się po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Przy użyciu niewielkiej 

ilości wosku, uformujemy na naszej głowie to, co będziemy chcieli. Produkt nie skleja włosów, 

charakteryzuje się średnim chwytem i dosyć łatwo się zmywa.  

Chwyt: średni  

Rodzaj: woskowa  

Połysk: średni połysk  

Trwałość: 8-9 godzin  

Cena: 70 zł  

Do włosów: krótkich i średnich, które ciężko się układają, dobra też dla włosów rzadkich  

SCHMIERE KNUPPELHART (OB)  

Moja ulubiona pomada, którą uważam za ścisłą czołówkę, a być może i najlepszą 

pomadę woskową. Ta pomada charakteryzuje się bardzo mocnym chwytem, co może 

powodować problemy w wyciąganiu jej z opakowania – musisz ją podgrzać suszarką. Zapach 

wody po goleniu, całkiem męski. Po tę pomadę warto sięgnąć, gdy próbowałeś niemal 

wszystkiego i nadal twoja fryzura się rozlatuje.  

Chwyt: mocny  

Rodzaj: woskowa  

Połysk: błyszcząca  

Trwałość: 12-14 godzin  

Cena: 49,90 zł  

Do włosów: trudnych w układaniu, grubych, kręconych  

HIGH LIFE VOODOO BREW II  

Sytuacja podobna jak w przypadku Schmiere Knuppelhart. Pomada charakteryzuje się bardzo 

mocnym chwytem i sprawdzi się do włosów, które bardzo ciężko okiełznać. Zapach kokosowo-

waniliowy.  
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Chwyt: mocny  

Rodzaj: woskowa  

Połysk: średni połysk  

Trwałość: 12-14 godzin  

Cena: 48,90 zł  

Do włosów: trudnych w układaniu, grubych, kręconych  

SHINER GOLD PSYCHO HOLD 

Jeśli twoim marzeniem jest zrobienie sobie na włosach betonu, to Shiner Gold Psych Hold może 

ci w tym pomóc. Pomada na bazie wody, bardzo mocna, tworzy skorupę na głowie i włosy stają 

się nie do ruszenia, chyba, że ktoś z pełną premedytacją postanowi zniszczyć ci fryzurę. Całość 

uzupełnia ładny kokosowy zapach.  

Chwyt: mocny  

Rodzaj: wodna  

Połysk: błyszcząca  

Trwałość: 12-14 godzin  

Cena: 66,90 zł  

Do włosów: trudnych w układaniu, sterczących na wszystkie strony  

REUZEL PINK HEAVY HOLD  

Różowa świnka to już klasyka. Solidna pomada do włosów na bazie wosku. 

Charakteryzuje się mocnym chwytem i średnim połyskiem. Stworzona została przez gwiazdy 

francuskiej sceny z holenderskiego Barber Shopu Schorem. Pozwala na szybkie ułożenie 

włosów i umożliwia poprawę fryzury w ciągu dnia.  

Chwyt: mocny  

Rodzaj: woskowa  

Połysk: średni  

Trwałość: 10-12 godzin  

Cena: 63,00 zł  

Do włosów: trudnych w układaniu, sterczących na wszystkie strony  
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Do dłuższych włosów i fryzur Bad Hair Day polecam używać pudru do włosów. Ja kiedyś używałem 

pudru sprawdzonej marki American Crew.   

Jeśli nie wiesz, jaką pomadę dobrać do włosów, możesz dołączyć do naszej zamkniętej grupy na 

Facebooku o nazwie David Durden – Patronite.   

  

  

1.6 Jak układać włosy?  

Układanie włosów męskich to temat bardzo rozległy. Albowiem mamy mnóstwo kombinacji 

fryzur, mnóstwo rodzajów włosów i tak naprawdę wiele zależy od indywidualnych predyspozycji 

danej osoby. Ja skupię się na podstawach i przedstawię jak to wygląda z mojej perspektywy.   

Pierwsze, co powinieneś zrobić zanim zaczniesz komponować na głowie swoje dzieło, to 

umyć włosy szamponem. Dopiero tak przygotowane włosy będą podatne na modelowanie. Jeśli 

wstałeś rano i po prostu chcesz okiełznać bałagan na głowie i stojące na wszystkie strony 

kosmyki bez mycia włosów – proszę bardzo, jednak nie liczyłbym na zjawiskowe efekty.   

Po umyciu włosów przechodzimy do suszenia. Już w trakcie suszenia modelujemy 

powoli swoją fryzurę. Najlepiej używać kwadratowej szczotki do włosów i kierować włosy w 

odpowiednim kierunku, ewentualnie podkręcając już grzywkę, jeśli nasza fryzura jest fryzurą 

stojącą. To naprawdę ważny etap, który bardzo ułatwia dalsze modelowanie. Gdy skończysz 

suszyć włosy, na głowie powinieneś mieć już zarys fryzury końcowej. Wiadomo, że włosy 

jeszcze się rozlatują i nie trzymają, ponieważ nie użyliśmy żadnego specyfiku. To jednak nie ma 

teraz znaczenia.   

Tak przygotowany grunt musimy jakoś utrwalić. Tutaj używamy na przykład 

odpowiedniej pomady, w moim przypadku Schmiere Knupplehart OB. Bierzemy niewielką ilość 

pomady na palec i rozgrzewamy w dłoniach, tak jakbyśmy chcieli się ogrzać zimą na 

przystanku. Potem wcieramy pomadę we włosy tworząc odpowiedni model fryzury. Jeśli masz 

fryzurę z przedziałkiem, warto zacząć nakładanie pomady od nasady przedziałka wcierając ją we 

włosy z jego prawej i lewej strony. W zależności od fryzury możemy ją teraz przeczesać 

grzebieniem, aby stworzyć np. ładny pompadour. Podaję przykłady, gdyż tak naprawdę każdy 

może wybrać dowolny specyfik i może mieć do czynienia z kompletnie inną fryzurą.   
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Jeśli chcemy mocno utrwalić nasze dzieło, przyda się spryskać włosy lakierem. Trzeba 

jednak pamiętać o tym, że po zaaplikowaniu lakieru, tracimy możliwość późniejszego 

modelowania i poprawiania fryzury w ciągu dnia – podobnie jak w przypadku pomady na bazie 

wody. Jeśli ktoś chce mieć komfort poprawiania swojej fryzury, polecam używać pomad na 

bazie wosku i pominąć lakier do włosów.   

W poprzednim podrozdziale przedstawiłem przydatne specyfiki, którymi można układać 

włosy. Jeśli twierdzisz, że twoje włosy są nie do okiełznania wypróbuj Knuppelharta, Voodoo 

Brew lub Psycho Hold – z tymi pomadami twoje włosy nie mają żadnych szans.   

Zaznaczam jednak, że układanie włosów najlepiej powinien przedstawić ci twój 

Barber, który szybko sprawdzi, z jakimi włosami ma do czynienia i co najlepiej zastosować, 

aby je okiełznać.   

1.7 Przydatne akcesoria  

Suszarka – jest podstawowym narzędziem, które powinieneś mieć w swoim 

asortymencie, jeśli chcesz układać na swojej głowie ładne fryzury. Bez suszarki niewiele da się 

zrobić. Pamiętam, że kiedyś nie używałem suszarki i czekałem aż włosy same wyschną. Warto 

wspomnieć, że nie miałem wtedy fryzury i po prostu wychodziłem z domu tak jak się obudziłem. 

Suszarka najlepiej, jeśli będzie z porządnej firmy ze zwężaną końcówką. Wydasz raz więcej i 

będzie ci służyło.   

Kwadratowa szczotka – chodzi mi o dużą prostokątną szczotkę, która znakomicie pomaga 

ogarnąć włosy początkującym i nie tylko. Pozwala jednym ruchem nakierować kilka pasm włosów 

w pożądanym kierunku i świetnie sprawdza się przy podnoszeniu fryzury.  

Grzebień – zwykły grzebień załatwi sprawę. Przyda się, jeśli macie przedziałek i 

musicie oddzielić od niego włosy. Ponadto zaczesane grzebieniem włosy tworzą ładne linie, 

które dodają nam elegancji i klasy.   

Specyfik do układania włosów – to już myślę jest jasne jak słońce. Potrzebujemy 

dobrego środka za pomocą, którego uformujemy fryzurę na głowie. Kilka z nich poleciłem ci 

już wcześniej, wybór należy do ciebie. Jeśli zastanawiasz się jak działają poszczególne 

specyfiki, sprawdź mój kanał na YT gdzie od czasu do czasu będę testował takie produkty – 

David Durden PL  
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Lakier – dla utrwalenia fryzury może przydać się lakier. Ważne, aby nie sklejał za bardzo 

włosów i był średniej mocy.   

I to tyle, jeśli chodzi o podstawowe akcesoria do układania naszych włosów.   

  

1.8 Kiedy ściąć włosy?  

Zakola to problem, z którym prędzej czy później musi zmierzyć się każdy mężczyzna. 

Niestety często, jakość naszych włosów jest uwarunkowana genetycznie i niewiele możemy z 

nimi zrobić. Jednak nie od dziś wiemy, że ogromny wpływ na nasze włosy ma nasza dieta oraz 

styl życia. Wielu mężczyzn prowadzi stresujący tryb życia, a dodatkowo nie dostarczają 

swojemu organizmowi odpowiednich witamin. Stres i niezdrowy styl życia to bardzo częsta 

przyczyna łysienia i powstawania zakoli. Oczywiście nie można tego brać, jako jedynego 

powodu w każdym przypadku.   

Także, jeśli zaobserwowałeś u siebie oznaki łysienia, to cofnij się do rozdziałów z dietą 

i treningiem. Jak widzisz znaleźliśmy kolejny powód, który potwierdza, że zdrowe odżywianie 

i sport to podstawa i fundament.  

Jeśli twoje łysienie się pogłębia, to możesz spróbować użyć wspomnianego wcześniej 

minoksydylu. Trzeba jednak zaznaczyć, że ten środek ma kilka skutków ubocznych. Jeśli już 

zaczniesz go stosować, a potem przestaniesz, włosy, które dzięki niemu się pojawiły mogą 

wypaść. W sieci jest kilka filmów i zdjęć potwierdzających efekty minoksydylu, jednak ciężko 

powiedzieć czy są wiarygodne.   

Minoksydyl znajduje się w takich lekach jak Loxon 2% i 5%. Od roku 2018 Loxon 5% 

jest dostępny bez recepty.    

Mimo wszystko raczej nie ma co bardzo liczyć na pojawienie się włosów w miejscach, w 

których już wypadły. Jeśli masz zakola możesz zacząć stosować odpowiednie uczesanie.  

Na przykład zapuszczając boki i zaczesując je do przodu.  

Jedynym wyjściem, gdy włosów już nie masz albo masz ich mało jest wykonanie 

przeszczepu. Wbrew pozorom nie jest to jakiś mało popularny i rzadko stosowany zabieg. Wręcz 
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przeciwnie, decyduje się na niego wielu mężczyzn i jeśli uważasz włosy za must have, możesz 

sobie sprawić taki prezent.   

  

1.9 Farbowanie włosów  

Dla wielu mężczyzn farbowanie włosów to temat tabu. Panuje stereotyp, że facet 

farbujący swoje włosy, to oczywiście homoseksualista. To kolejne bzdury, które nie mają 

swojego uzasadnienia w rzeczywistości. Sam czasami farbuję swoje włosy na czarny kolor, a 

naturalnie mam ciemny brąz. Nie czuję się przez to mniej męsko, a bardzo dużo osób nawet nie 

zauważa różnicy. Często do póki ktoś nie widzi, że farbujesz włosy, nie będzie nic mówił.  

Dopiero jak się o tym dowie, zacznie posądzać cię o inną orientację seksualną. Dostrzegasz paradoks 

sytuacji?   

Włosy można farbować z wielu powodów. Niektórzy siwieją i wtedy postanawiają użyć 

farby. Niektórzy po prostu podążają za trendami w modzie, albo lubią eksperymentować.   

Najbardziej polecam farbować włosy opierając się na zasadzie sąsiednich kolorów. A 

więc, jeśli twój naturalny kolor to ciemny brąz, masz jak w banku, że gdy machniesz się czarną 

farbą, mało kto w ogóle zauważy różnicę. Natomiast farbowanie się z jasnego blądu na kolor 

czarny, jest już większym przedsięwzięciem. Osobiście nie polecam aż tak wielkich zmian, a 

jeśli już się upierasz, to zdecydowanie powinieneś udać się do dobrego fryzjera. Wykonywanie 

samemu takiej koloryzacji może skończyć się tragicznie.   

Jeśli twoja zmiana dotyczy podobnych kolorów, możesz ją wykonać samemu w domu. 

Wystarczy, że udasz się do Rossmanna i kupisz interesującą cię farbę do włosów. Wybór 

całkowicie dowolny, albowiem ilu ludzi tyle opinii, nie mówiąc już o rodzajach włosów i 

odcieniach. Po przyjściu do domu postępujesz zgodnie z instrukcją w pudełku. Potem 

najczęściej w rękawiczkach foliowych nakładasz farbę pasmo po paśmie i zostawiasz na około 

30 minut (to też zależy od wielu czynników, musisz przeczytać instrukcję, standardowo im 

dłużej trzymasz farbę, tym intensywniejszy będzie odcień). Potem zmywasz wszystko pod 

prysznicem i cieszysz się nowym kolorem. Jeśli planujesz taką koloryzację wykonać po raz 

pierwszy, zamiast farby, możesz kupić szampon koloryzujący. Zwykle trzyma on kolor do 

dwudziestu myć, więc gdyby coś poszło nie tak, jesteś ubezpieczony.   

Pewnie pamiętasz jak Robert Lewandowski przefarbował swoje włosy na szary kolor.  
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Co prawda szary był modny, jednak sam Robert wyglądał w tym kolorze mocno średnio. To 

świadczy o tym, że nie ma co ślepo podążać za modą, ponieważ nie każdemu wszystko pasuje.   

Jeśli ktoś chciałby porwać się na taki ruch jak Robert, zamiast farbowania włosów zwykłą 

farbą, mógłby zakupić specjalny spray koloryzujący. Taki spray można łatwo zmyć, a dzięki 

niemu zobaczysz jak pasuje ci dany kolor na żywo. Właśnie tego typu produkt mam na włosach 

na zdjęciu, które załączyłem kilka rozdziałów wyżej odnośnie sylwetki. Polecam te firmy L’oreal 

Paris Colorista.    
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PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU  

• Znajdź dobry Barber Shop w swojej okolicy. Ewentualnie poszukaj lepszego salonu 

fryzjerskiego. Unikaj amatorskich salonów za dziesięć złotych.  

• Określ kształt swojej twarzy i postaraj się dobrać odpowiednią fryzurę. Pamiętaj, aby 

poprzez fryzurę dodać sobie więcej męskości.   

• Przeglądnij wymienione przeze mnie pomady i wybierz coś dla siebie. Możesz skorzystać 

również z innych produktów takich jak pudry, pasty albo kleje.   

• Będąc u Barbera zwracaj uwagę na to jak układać i modelować fryzurę.   

• Postaraj się wyposażyć w podstawowe akcesoria takie jak kwadratowa szczotka czy lepsza 

suszarka.   

• Jeśli masz zakola lub łysiejesz zwróć uwagę na swoje nawyki żywieniowe i styl życia. 

Możesz również zrobić odpowiednie badania, aby sprawdzić przyczynę wypadania 

włosów. Na zakola stosuj odpowiednie fryzury. Pamiętaj, że ścięcie się na zero nie musi 

oznaczać katastrofy, wciąż możesz wyglądać dobrze.    
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ROZDZIAŁ VII: BONUS 
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1.1 Co zrobić, żeby wyglądać na starszego?  

 Kilka prostych porad, dzięki którym osoby o młodym wyglądzie, będą mogły dodać sobie 

paru lat. Wpis ten jest przeznaczony dla osób, które mają już dość bycia odbieranym za 

gimnazjalistów, mimo, że już dawno są po studiach. Nie przedłużając, zaczynamy.   

  

„KARTONOWE T-SHIRTY”  

Nie ubieraj T-Shirtów ze śmiesznymi wzorami. Taka koszulka z pewnością nie doda ci 

lat, ani charyzmy. Osobiście uważam, że takie kartonowe T-shirty nie mają wiele wspólnego z 

dobrym stylem, ale co kto lubi. Zamiast nich, zacznij ubierać proste koszulki bez żadnych 

wzorów w jednym kolorze.  

  

  

O ile nie wybierasz się na imprezę tematyczną, zostaw to w szafie.  

  

SLIM FIT  

Jeśli chodzisz na siłownię zacznij ubierać koszulki slim-fit. Slim-fit nie znaczy, że koszulka 

ma na tobie leżeć jak kostium na pływaku, ale ma być mocno dopasowana. Powinieneś znaleźć 

granicę i widzieć, kiedy koszulka jest dopasowana mocno, a kiedy jest dopasowana za mocno. 

Unikaj za dużych ciuchów, będziesz wyglądał jak gimnazjalista.  
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Mocno, ale nie za mocno.  

  

KOSZULKI ZESPOŁÓW ZOSTAW NA KONCERT  

Nawiązując do punktu pierwszego nie ubieraj koszulek / jakichkolwiek ciuchów, które 

mają logo twoich ulubionych zespołów czy drużyn piłkarskich. Są inne możliwości na 

pokazanie swoich gustów muzycznych, a jeśli zależy ci na dobrym wyglądzie (nie tylko na 

starszym wyglądzie), to powinieneś ich unikać. Sprawdzą się, gdy pójdziesz na koncert lub na 

mecz swojej ulubionej drużyny.  
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Na koncert jak najbardziej, ale nie na co dzień.  

  

PLECAK TAK, ALE TYLKO KLASYKA  

Przestań chodzić w kolorowych plecakach czy tornistrach. Odejmują one wiele lat i w 

połączeniu z młodym wyglądem twarzy sprawią, że będziesz wyglądał jak licealista. Zamiast 

tego zakup elegancką torbę, albo klasyczny czarny plecak ze skóry, który będzie pasował również 

do stylu formalnego. Torby sportowe Nike też nie są dobrym pomysłem, chyba, że idziesz 

właśnie na trening piłki nożnej.  
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Właśnie tak.  

  

BEZ ZBĘDNEJ BIŻUTERII  

Daj sobie spokój z wszelkiego rodzaju bransoletkami i pierścionkami. Jedynym, co 

powinieneś mieć na ręce, jeśli chcesz wyglądać na starszego, jest elegancki zegarek. Zbędne 

akcesoria odejmują ci lat, a tego chcemy uniknąć.  
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ELEGANCKIE BUTY  

Kolejna ważna kwestia to buty. Ja utrzymuję, co do tego punktu nieco luźniejsze 

podejście, ponieważ możemy ciekawie zmieszać styl formalny z casualowym. Jeśli jednak 

wyglądasz bardzo młodo i czytasz ten tekst myśląc sobie „cel uświęca środki” – zacznij 

ubierać eleganckie buty. Sneakersy zostaw sobie na trening lub bieganie. Pamiętaj żeby dobrać 

do butów odpowiedni pasek, który dodatkowo je podkreśli, a tobie doda trochę wieku.  

 

STONOWANE KOLORY  

Staraj się ubierać w bardziej stonowane kolory. Dobry wybór, to kolory takie jak:  

czarny, szary, ciemny khaki, granatowy. Oczywiście nie jest to ścisła reguła, ale jeśli już 

zdecydujesz się na odcień czerwonego, to zadbaj o to by był on bardziej stonowany, a nie 

oczojebny.  
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Chociażby tak.  

  

KLASYCZNA FRYZURA  

Fryzura jest bardzo ważnym elementem. Powinieneś unikać długich włosów i fryzur z 

tzw. „bałaganem na głowie”. Jak w poprzednich punktach – liczy się klasyka i 

zachowawczość. Fryzury, które nie odejmą ci lat, to podstawowe cięcia takie jak Pompadour 

albo prosty zaczes z przedziałkiem. Kwestię fryzury możesz oczywiście uzgodnić ze swoim 

Barberem, który z pewnością ci doradzi. Z doświadczenia jednak wiem, że jeśli masz twarz 

typu „baby face”, a więc wyglądasz bardzo młodo, powinieneś szczególnie zapuścić nieco 

boki i oczywiście górę. Jednak boki są podstawą. Jeśli przy twarzy baby-face ścinasz boki 

niemal na zero, wyglądasz jak nieopierzony kurczak. Wystarczy, że zapuścisz nieco boki i od 

razu dodasz sobie trochę męskości.   
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BRODA  

Dobry zarost zawsze doda ci paru lat. Nie polecam jednak tego sposobu mężczyznom, 

którzy mają jeszcze mały zarost i chcą na siłę mieć jakąkolwiek brodę. Wtedy otrzymacie 

efekt odwrotny do zamierzonego. Jednak, jeżeli macie możliwości na zapuszczenie ciekawego 

zarostu, to jak najbardziej jest to świetna opcja. Polecam udać się do profesjonalnego Barbera, 

który zajmie się nim, jak należy.  
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ZAPISZ SIĘ NA SIŁOWNIĘ  

Jeśli nie chodzisz na siłownię, to może warto rozważyć taką opcję. Kilka kilogramów 

dodatkowych mięśni sprawią, że będziesz wyglądał na starszego, niż jesteś w rzeczywistości. 

Podobnie sprawa ma się z manipulowaniem poziomem tłuszczu w ciele. Niektórym pełniejsza 

twarz doda nieco lat, a niektórym odejmie. Wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań 

człowieka.  
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1.2 Co zrobić, żeby wyglądać na młodszego?  

Jak jednak wiemy spora część mężczyzn wcale nie chce wyglądać na starszych, a 

wręcz przeciwnie. Wyglądają bardzo staro w młodym wieku i chcą odwrócić tę tendencję.  

Mam takiego kumpla, który w wieku 20 lat wygląda jakby miał dużo ponad 30.   

ZACZNIJ UBIERAĆ SIĘ NA LUZIE  

Daj sobie spokój ze stylem formalnym. Celuj w styl przynajmniej semi-formal, a 

najlepiej uderzaj w casual. To jasne, że noszenie poważnych płaszczy i białych koszul dodaje 

lat i jeśli chcesz ich sobie odjąć, powinieneś mierzyć w luźniejsze style.   
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ZRÓB SOBIE EKSTRAWAGANCKĄ FRYZURĘ  

Klasyczne fryzury kojarzą się z powagą, a te mniej klasyczne i nieco udziwnione 

kojarzą się oczywiście z młodością. Jeśli chcesz odjąć sobie lat zdecydowanie powinieneś 

celować we fryzury bardziej ekstrawaganckie.   
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ZGÓL BRODĘ  

Zarost dodaje lat i nie da się z tym nie zgodzić. No chyba, że mówimy o takim zaroście 

jak w gimnazjum, wtedy jest to wyjątek. Jednak w każdym innym przypadku zarost dodaje 

mężczyźnie kilku dobrych lat i wygląda on dużo poważniej. Jeśli chcesz żeby kobiety na 

imprezie traktowały cię jak rówieśnika – pozbądź się zarostu.   
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CELUJ W RÓŻNE KOLORY  

Nie chodzi o to byś zaczął przypominać klauna, jednak bluza w ciekawym odcieniu 

niebieskiego, czy koszulka z lnu w łososiowym kolorze może znacznie cię odmłodzić. Na 

pewno nie powinieneś ograniczać się do kolorów standardowych, które wcześniej zostały 

wymienione, jako podstawowe kolory męskie – szary, biały i czarny.   
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LEKKA OPALENIZNA  

Lekka opalenizna również nas odmłodzi. Tutaj jednak warto wspomnieć, że zbyt 

mocna opalenizna może postarzeć. Natomiast całkowicie blada skóra również nie doda nam 

młodości, a wręcz przeciwnie, sprawi, że będziemy wyglądali na starszych, niż jesteśmy w 

rzeczywistości. Poza tym doskonale wiemy, że opalenizna jest atrakcyjna i seksowna. Blada 

skóra nie ma wiele wspólnego z atrakcyjnością.   



 

str. 111  

david-durden.pl  

  

  



  

  

str. 112  

david-durden.pl  

1.3 JAK DOBRAĆ OKULARY DO KSZTAŁTU TWARZY?  

  

Cóż temat wydaje się błahy, a taki nie jest. Odpowiednio dobrane okulary do kształtu 

naszej twarzy mogą albo dodać nam kilka plusów, albo sprawić, że całkowicie zepsujemy jej 

finalny odbiór.   

  

Niejednokrotnie widziałem mężczyznę, który źle dobrał swoje okulary, przez co 

wyglądał jak agent z Matriksa w gorszym wydaniu.  

  

TWARZ OWALNA  

Kto posiada twarz o owalnym kształcie powinien się cieszyć, albowiem jest 

ogromnym szczęściarzem. Do takiej twarzy pasują wszystkie rodzaje okularów 

przeciwsłonecznych.  

Co za tym idzie – można korzystać niemal do woli z dostępnych wzorów.  

TWARZ OKRĄGŁA  

Przy twarzy okrągłej nie jest już tak kolorowo jak przy owalnej. Przy wyborze 

okularów przeciwsłonecznych do twarzy okrągłej powinieneś zaakcentować jej strukturę. 

Unikaj okularów typu lenonki, które jeszcze bardziej ją zaokrąglą. Zdecydowanie powinieneś 

postawić na okulary o kształcie kwadratowym. Dobrym wyborem będą tradycyjne okulary 

Wayfarer, które nosił w Wilku z Wall Street Leonardo DiCaprio (który też ma okrągłą twarz). 

Zaokrąglone oprawki jak już wspomniałem wcześniej podkreślą okrągły kształt twarzy, 

możesz to zauważyć na zdjęciu poniżej, drugim od góry od lewej.  

TWARZ KWADRATOWA  

Tutaj analogicznie jak wcześniej tyle, że w odniesieniu do innego kształtu, a więc 

staramy się nie podkreślać posiadanego kształtu twarzy (kwadratu). Powinniśmy poprzez 
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odpowiednio dobrane okulary nieco zaokrąglić naszą twarz. Sprawdzą się także okulary typu 

DFrame (oprawki w kształcie litery D) – ale tutaj ważna sprawa – powinny być to najprostsze 

modele, bez zbędnych udziwnień i dodatków. Unikamy wszelkich mocno zaakcentowanych 

okularów z wyostrzonymi krawędziami.  

 

TWARZ PROSTOKĄTNA  

Niektórzy mylą ten kształt twarzy z owalną. Posiadając ten kształt, nie możemy 

dobierać okularów, które będą wystawać poza najszerszy punkt naszej twarzy. Przy czym nie 

należy się rozdrabniać i wybierać egzemplarzy o małych rozmiarach. Wręcz przeciwnie, 

okulary powinny być pokaźne, aby podkreślić zalety naszej twarzy. Świetnie sprawdzą się 

tutaj aviatory czy okulary kwadratowe bez ostrych krawędzi.   
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TWARZ TRÓJKĄTNA  

Panowie posiadający trójkątną twarz również jak powyżej w przypadku twarzy 

prostokątnej, nie powinni rezygnować z większych rozmiarów. Małe okulary odciągną uwagę 

od naszych oczu, a tego chcemy uniknąć. Bardzo dobry wybór to standardowe okulary typu 

DFrames, czy wszelkie inne zaokrąglone modele.  

Warto wspomnieć o podstawowych modelach okularów, które są dostępne na naszym 

rynku.  

AVIATORY  

Pewnie wielu ludziom kojarzą się z lotnictwem i pilotami. I słusznie, bo ten typ 

okularów został zaprojektowany specjalnie dla pilotów, których oślepiały promienie słoneczne. 

Klasyka gatunku.  

LENONKI  

Nazwa pochodzi od amerykańskiego muzyka Johna Lennona. To właśnie Lennon 

wprowadził modę na lenonki. W podobnych okularach gustowała również grupa Oasis, a 

szczególnie główny frontman Liam Gallagher.  

D-FRAME  

Okulary D-Frame to okulary w kształcie litery „D”. Gdyby brać pod uwagę 

pseudonim David Durden i jego inicjały „DD”, takie okulary powinny być moim znakiem 

rozpoznawczym.  

KWADRATOWE  

Odmian okularów kwadratowych mamy całe mnóstwo. Są takie, które przypominają 

bardziej prostokąt, takie o zaostrzonych krawędziach lub zaokrąglonych. Do wyboru, do 

koloru.  
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1.4 Bielizna  

Mężczyźni często zakładają, że jeśli czegoś nie widać, to nie ma sensu w to 

inwestować. Dokładnie tak jest z bielizną. Po co kupować markową bieliznę, skoro i tak nikt 

jej nie zobaczy? No jak to nie? A kobieta, z którą wrócisz do domu? To dodatkowy czynnik, 

który może dodać ci sporo atrakcyjności w oczach kobiety. Wyobraź sobie, że kobieta rozpina 

ci koszulę, podziwia twoje mięśnie, potem ściąga spodnie i okazuje się, że chodzisz w jakichś 

randomowych podartych bokserkach.   

Sam długo nie zwracałem uwagi na bieliznę. Kobiety natomiast zwracają uwagę na 

szczegóły. Skoro twoja wybranka ubrała koronkowe stringi, to dlaczego ty nie masz sprawić 

jej przyjemności? Głównie dlatego, że w naszym społeczeństwie panują dziwne przekonania. 

Janusz z kopalni powie ci, że skoro kupujesz bokserki Calvina Kleina, to jesteś pedałem. Tak, 

tylko, że on wróci do swojej grubej żony i usiądzie na śmierdzącej dymem kanapie, a ty 

pójdziesz do klubu i wrócisz z piękną kobietą ze zgrabnym tyłkiem.   

Na co zwrócić uwagę przy zakupie bielizny? Przede wszystkim polecam celować w 

marki, w których zadbany facet będzie wyglądał seksownie. Moje ulubione marki bielizny to:   

• Calvin Klein  

• Tommy Hilfiger  

• Pierre Cardin  

• Henderson  

• Moschino  

• Diesel  
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Zdecydowanie moi faworyci to Calvin Klein i Tommy Hilfiger. Wiadomo, jeśli ktoś lubi 

oszczędzać, to te dwie marki nie będą mu pasowały, ponieważ mają swoją cenę. Mimo 

wszystko można często wyrwać jakieś trzy paki na wyprzedażach po przyzwoitych cenach.  

Wychodzę z założenia, że każdy mężczyzna powinien mieć w swojej szufladzie przynajmniej 

dwie pary CK albo TH, aby w razie „okazji”, nie było problemów z seksowną bielizną. Jeśli 

ktoś myślał, że bielizna męska nie może być seksowna, to mam nadzieję, że już przestał.   

Przy kupnie bokserek trzeba zwrócić uwagę na to, by były one dobrze dopasowane do 

ciała. Nie powinny powodować zatrzymania dopływu krwi, ale za żadne skarby nie mogą być 

luźne. Za luźne bokserki psują cały efekt i wtedy marka już was nie uratuje.   

Osobiście chodzę tylko w bokserkach. Nie polecam zwyczajnych slipów, gdyż moim 

zdaniem mężczyzna wygląda w nich mocno średnio. Bokserki to wybór zdecydowanie 

najrozsądniejszy.    
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ZAKOŃCZENIE  

Jeśli tutaj dotarłeś to gratuluję, mam nadzieję, że miło spędziłeś czas czytając ten 

poradnik. W przyszłości na moim blogu pojawią się inne produkty tego typu. Ja także 

dobrze bawiłem się pisząc tego e-booka. Myślę, że najważniejsze, co powinieneś 

zapamiętać, to żeby dodawać sobie męskości poprzez zmienianie swojego wyglądu. 

Dodając sobie męskości, automatycznie dodasz sobie atrakcyjności. Jednocześnie nie 

zapominaj, że męskość nie koniecznie oznacza kij w tyłku i ubranie „all-black”. Możesz 

iść w street wear i nadal wyglądać zajebiście męsko. Musisz tylko odpowiednio tym 

żonglować. Kobiety na szczęście nie zwracają na wygląd aż tak ogromnej uwagi, jaką 

zwracamy my. Dla nas kobieta musi być ładna i atrakcyjna, gdyż inaczej nic z tego nie 

będzie. Dla kobiety często wystarczy facet wyglądający ponad przeciętnie. Jednak jeśli 

zastosujesz w życiu wszystko to, co zawarłem w tym poradniku, to nie ma rady, aby 

twoje relacje z kobietami się nie poprawiły. Mężczyzna w ładnej sylwetce, dobrej 

stylizacji i przede wszystkim zadbany, wzbudzi zainteresowanie nie jednej pięknej 

kobiety. Potem musisz ją po prostu zatrzymać swoim charakterem. Dokładnie tak jak 

głosi cytat Coco Chanel – przyciągnij wyglądem, zatrzymaj charakterem. Pamiętaj, że 

jak masz do mnie jakieś pytania, zawsze możesz wysłać do mnie maila na adres: 

david_durden@o2.pl   

A teraz do dzieła!  

E-BOOK będzie prawdopodobnie aktualizowany. Jeśli już go zakupiłeś, w 

każdej chwili będziesz mógł pobrać zaktualizowaną wersję. Pozdrawiam   


