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Disclaimer 
 

Informațiile din acest document au scop informativ și educational și nu ar trebui 

considerate indicații medicale. Informația se bazează pe experiența proprie și pe 

interpretarea mea a studiilor curente. 

 

Documentul și autorul nu pot fi responsabili pentru orice rezultate sau efecte 

obținute în urma aplicării acestor informații. Sfaturile sunt indicate doar pentru 

adulți sănătoși. Consultă un medic înaintea începerii oricărei diete sau rutine de 

antrenament.
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Ce anume face un corp să arate mai bine decât altul?  

Asta e o întrebare pe care artiștii și-au pus-o timp de mii de ani. Sculptorii greci încercau să facă 
statuile zeilor cât mai frumoase, pictorii încercau să ilustreze regii cât mai impunător, croitorii 
încercau să facă haine care să-i facă pe oameni să arate cât mai bine și așa mai departe. Ce 
anume face un corp să arate mai bine?  

Recent am citit o carte numită ”The Adonis Index” și autorul John Barban pare să fi găsit 
răspunsul. El a petrecut mai mulți ani studiind care e considerat cel mai atractiv corp masculin.   

Iar ce a descoperit a fost destul de surprinzător: nu mărimea contează ci mai degrabă 
proporțiile.   

Gândește-te ce te atrage pe tine la o femeie. Cu siguranță nu mărimea pentru că sunt fete 
foarte frumoase și atractive care au înălțimea de 1.60 și altele care au 1.80. Unele sunt mai 
slabe, altele mai plinuțe și totuși sunt foarte atractive.  

Ce le face pe ele atractive sunt proporțiile, mai exact raportul dintre talie, șolduri și bust – 
faimoasele proporții 90-60-90. Ei se pare că și pentru bărbați există anumite proporții 
considerate cele mai atractive.   

În mai multe studii un grup de femei au fost rugate să dea 
note mai multor bărbați aduși în fața lor. Rezultatele au 
arătat că pe măsură ce un bărbat se apropia mai mult de 
proporțiile astea, cu atât mai atractiv îl considerau femeile. 
Nu prea conta dacă măsurătorile pentru talie și umeri erau 
mai mici sau mai mari atâta timp cât respectau raportul de 
1.6. Cele mai atractive proporții au fost următoarele: 

 Talia – 43-45% din înălțime 
 Umerii – circumferința taliei x 1.6 
 Brațele flexate – 3-5 cm mai mari decât 

grosimea gâtului 
 Pieptul – cu 25-30 de cm mai gros decât talia 

Spre exemplu un bărbat de 185 de centimetri 
înălțime avea următoarele măsurători: 131 cm la 
umeri, 108 cm la piept, 40 cm la brațe, 81 cm în talie 

Spre deosebire de femei, la bărbați cea mai importantă proporție nu e cea dintre talie și 
șolduri, ci raportul dintre talie și umeri. În mod ideal, raportul ar trebui să fie 1:1.6.  
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În medie, femeile sunt cel mai atrase fizic de un bărbat care are umerii lați și o talie relativ 
subțire – care creează un trunchi în formă de V.  

Conform teoriei, cu cât un bărbat se apropie mai mult de proporția asta, cu atâta mai atractiv 
fizic devine el. Iar pentru ca proporția asta (sau una apropiată) să fie posibilă, bărbatul trebuie 
să aibă un procent scăzut de grăsime corporală pentru a avea talia cât mai subțire și multă 
masă musculară pentru a avea partea de sus a corpului cât mai lată. 

 

Ingredientul 1 – Talia subțire 

Așadar pentru a putea avea talia subțire, procentul de grăsime corporală din corp trebuie să fie 
mic. Cei de mai sus probabil au talia cam 43-44% din înălțime. 

Ingredientul 2 – Multă Masă Musculară 

Cei din poza de mai sus sunt aproape de limita genetică de dezvoltare musculară pentru 
naturali ceea ce le face partea de sus a corpului foarte lată. 

Rezultatul final 

Rezultatul combinării celor două ingrediente e un corp musclos, definit și bine proporționat. 

Există 4 situații din care poate porni o persoană: ori e grasă (câteva kilograme în plus față de 
medie), ori slabă (natural mai subțire decât media) sau super-slabă (natural mult mai subțire 
decât media), ori skinny-fat (adică subțire la umeri, brațe și picioare dar cu burtă) ori obișnuit 
(nici gras, nici slab – cumva între). 

O să le luăm pe rând și să vedem ce e de făcut pentru fiecare (poți să citești doar secțiunea care 
te interesează). 
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Pentru o persoană care pornește de la un procent de grăsime corporală mai mare de 13% 
primul pas ar fi să slăbească până când talia lui ajunge la 45-47% din înălțime (asta înseamnă de 
obicei 9-11% grăsime corporală). 

Slăbirea are cel mai profund efect asupra modului cum arăți pentru că proporția dintre talie și 
umeri se îmbunătățește foarte mult imediat ce scapi de burtă. Când talia e subțire, pieptul, 
brațele și umerii arată mai mari (chiar dacă e posibil să fie mai mici decât înainte) și trunchiul 
capată o formă de V. 

În plus, merită să înceapă cu slăbitul pentru că cu o rutină de antrenament corectă ei pot crește 
în masă musculară în timp ce slăbesc. Acum la început e singurul moment când pot face asta 
deci merită să profite de oportunitate. Un alt avantaj al slăbitului e că vor lua mai ușor masă 
musculară fără grăsime dacă sunt în zona de 9-15% grăsime corporală atunci când încep 
perioada de pus masă. 

Pentru slăbit ei vor avea nevoie de o dietă cu deficit de calorii pentru a forța corpul să ardă din 
grăsimea corporală pentru a obține energia care nu o mai primește din mâncare. E singura 
cauză a slăbitului. Așadar în prima fază cei care pornesc grași ar trebui să se concentreze 
aproape 100% pe dietă și să mențină un deficit caloric modest în fiecare zi. În funcție de 
procentul de grăsime pe care-l au, ei pot slăbi între 2 și 5 kg pe lună. Cei care au 20-25% 
grăsime corporală pot ajunge la 10% în 4-5 luni. 

Dieta ar trebui să asigure și raportul corect de macro-nutrienți (proteine, grăsimi și 
carbohidrați) pentru a permite recuperarea și creșterea musculară și pentru a susține echilibrul 
hormonal. 
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Lor le-aș recomanda să înceapă cu un program de definire. 

După ce au terminat de slăbit, ei se vor schimba pe luat masă fără grăsime pentru a dezvolta 
încet masa musculară. În mod ideal ei vor seta doar un surplus caloric mic pentru a rămâne 
definiți (sub 15% grăsime) și să arate bine tot timpul 

 

 

Primul pas pentru cei care pornesc natural slabi e să crească în masă musculară (pentru că ei 
sunt deja la un procent scăzut de grăsime corporală). Astfel ei își vor dezvolta partea de sus a 
corpului dar vor menține talia subțire iar asta le va schimba radical fizicul. 

Unii au probleme cu crescutul în greutate pentru că susțin că indiferent cât ar mânca nu pun pe 
ei. 

De fapt, ei pot doar că nu mănâncă un surplus de calorii îndeajuns de mare încât să crească în 
greutate. Pentru ei am scris articolul Cum pot lua cei Natural Slabi Masă Musculară unde explic 
de ce cresc mai greu în greutate și care e soluția. Pe scurt ei trebuie să înceapă să mănânce 
îndeajunse calorii zilnic (caloriile nu sunt același lucru cu mâncarea) încât să crească cam 1-2 kg 
pe lună. Pentru unii va fi deajuns un surplus de 200-300 kcal pe zi ca să crească în greutate dar 
alții poate vor fi nevoiți să mănânce 800-900 kcal în plus zilnic. Depinde foarte mult de individ. 

Dar ce e fain la cei natural slabi e că ard mai bine grăsimile decât ceilalți, de aceea vor rămâne la 
un procent mai scăzut de grăsime corporală pe parcursul perioadei de luat masă 
musculară. Conform lui Lyle McDonald, unii oameni natural slabi pot lua 60-70% din surplusul 
caloric sub formă de masă fără grăsime chiar și dacă nu se antrenează la sală comparativ 
cu ceilalți care pot lua doar 30-40%. Asta e excelent pentru scopul de a fii definit, nu doar mare. 

http://www.thinkeatlift.com/x0/
http://www.thinkeatlift.com/cum-pot-lua-cei-slabi-masa-musculara/
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Așadar, ei în prima fază încep să mănânce mult și să se antreneze la sală în așa fel încât să ia 
cam 1-2kg pe lună. În timp ce cresc în greutate ei vor observa o creștere masivă în forța la sală 
iar diferența în dezvoltarea musculară va fi foarte rapidă. Unii oameni vor lua 15kg+ până să 
ajungă la 15% grăsime corporală și le poate lua mai mult de un an. 

Cel mai bun program de creștere musculară pe care-l știu e Programul Greek God al lui Greg 
O’Gallagher.  

După ce ating 15% grăsime corporală ei vor vrea să se oprească din crescut în masă și să 
înceapă o perioadă de slăbire până când ajung pe la 10% din nou. 

 

 

Cei care pornesc de aici se confruntă cu o dilemă destul de nașpa: vor la fel de mult să slăbească 
grăsimea cât vor să pună masă musculară. Ce e frustrant în cazul lor e că dacă slăbesc grăsime 
arată prea subțiri iar dacă se apucă să pună masă se îngrașă mai tare la burtă. 

Pentru ca ei să aibă succes e esențial să fie puternici mental, să aibă răbdare și încredere în sine. 
Dacă mă transpun în pielea lor îmi dau seama că e dificil și că ar vrea să se schimbe imediat 
dacă e posibil. Dar din păcate transformarea lor o să dureze cel mai mult și o să fie probabil cea 
mai dificilă. Damn genetics! 

Probabil cea mai bună resursă pentru cei care pornesc de aici e cursul The Skinny-Fat Solution al 
lui Anthony Mychal. Anthony a pornit și el skinny-fat dar prin nutriția și antrenamentele corecte 

http://www.thinkeatlift.com/greekgod/
http://f3556snkz53s4o5rpcyib-jn8y.hop.clickbank.net/?tid=2024
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a reușit să-și schimbe radical corpul și condiția fizică. Ce-mi place la cursul lui e că Anthony 
înțelege provocările psihologice prin care trec cei care sunt slabi cu burtă și o bună parte din 
carte e despre schimbarea atitudinii mentale. 

Unul din lucrurile greu de acceptat e că umerii relativ subțiri și talia lată sunt fixate genetic și 
asta o să reducă din estetica corpului în final indiferent ce faci. Totuși, se pot face schimbări 
majore și se poate ajunge la un corp mai făcut decât 90% din oameni. Hai să vedem cum: 

Pentru majoritatea primul pas e să scape de grăsimea de pe burtă și să ajungă cam pe la 10% 
grăsime corporală. Chiar dacă vor arăta foarte slabi e o alegere mult mai bună decât să pornești 
cu o perioadă de pus masă. În zona de 10% sensibilitatea la insulină se îmbunătățește puțin și la fel și 

partiția de nutrienți și asta le permite apoi să ia masă musculară cu mai puțină grăsime. Pentru 
slăbit, ei vor avea nevoie de o dietă cu deficit de calorii și raport corect de macro-nutrienți (în 
special proteine). Ei vor slăbi cam 0.5 kg pe săptămână iar la majoritatea le va lua cam 2-3 luni 
ca să ajungă la 10%. 

Partea frumoasă e că dacă o rutină de antrenament corectă, ei pot crește în masă musculară în 
timp ce slăbesc și să arate mai făcuți la finalul dietei decât înainte (chiar dacă sunt vizual mai 
mici). 

După ce au slăbit ei ar trebui să se concentreze pe crescut încet în greutate (cam 0.5-1kg pe 
lună) și tot efortul să fie direcționat spre creșterea în forță la sală la exercițiile compuse. Pentru 
asta au nevoie de o dietă cu surplus caloric mic și o rutină de antrenament minimalistă. 

Motivul pentru care ei ar trebui să crească foarte încet în greutate e că ei iau masă musculară 
mai greu și slăbesc grăsimea mai greu. De vină e genetica. Ciclurile rapide de pus masă și de 
slăbit nu prea funcționează la ei pentru că se îngrașă prea tare în perioada de masă și pierd prea 
mulți mușchi în perioada de slăbire. Din păcate celor care pornesc de aici probabil o să le ia 6-10 
luni ca să obțină un 6-pack și mușchi definiți. 

Perioada de pus masă se termină tot la 15% grăsime corporală, punct în care se începe o dietă 
scurtă prin care să revină înapoi la 10% păstrând toți mușchii. Ciclul e apoi repetat de câteva ori 
până când masa musculară se dezvoltă îndeajuns de mult. 
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Un bărbat cu fizic obișnuit (nu știu cum altcumva să-i spun) ar fi cineva care se menține natural 
între 13 și 16% grăsime corporală, are ceva masă musculară natural și proporții ok. Ei au cel mai 
puțin de muncă ca să-și transforme corpul. 

Primul pas în cazul lor ar fi să slăbească până când ating 9-11% grăsime corporală (o talie cam 
de 45% din înălțime) și apoi să crească încet în masă musculară fără grăsime. În general le ia 
cam 2-3 luni ca să slăbească până în punctul ăla. 

Avantajul începerii cu o perioadă de slăbit ca începător e că faci cu ușurință mușchi în perioada 

asta chiar dacă ești la deficit caloric. Doar acum poți cu adevărat să slăbești și să faci mușchi în 
același timp și merită să profiți de asta. În plus, probabil vei obține un abdomen 6 pack foarte 
rapid și mușchii vor părea mai mari pentru că sunt mai definiți. 

Dieta trebuie să aibă un deficit caloric modest și să aibă raportul corect de macro-nutrienți (în 
special de proteine). Raportul corect de macro-nutrienți asigură recuperarea și creșterea 
musculară după antrenamente și menține echilibrul hormonal. Programul de Definire XO le-ar fi 
perfect pentru asta. 

Un alt avantaj al slăbitului la început e că ei se pregătesc astfel de luat masă musculară fără grăsime. 
Zona de 9-15% grăsime corporală asigură echilibrul ideal de hormoni anabolici și partiție 
favorabilă a nutrienților. 

Odată ajunși pe la 10% grăsime (punct în care toate pătrățelele se văd într-o lumină bună chiar 
și atunci când stai relaxat), ei ar trebui să-și ridice caloriile treptat într-un surplus modest ca să 
poată să înceapă să crească în masă musculară și greutate. Programul Greek God al lui Greg 
O’Gallagher e perfect pentru creșterea în mușchi și forță cu un minim de grăsime. 

Ideea de bază e că ei ar să slăbească o dată și apoi să se mențină relativ definiți (sub 15% grăsime 
corporală) tot timpul.  

Pentru a atinge un nivel avansat de dezvoltare musculară, în general sunt nevoie de 5 ani+ de 
antrenament consistent. În acest timp, persoana va alterna mai multe perioade de pus masă 
musculară fără grăsime și de slăbit grăsime în așa fel încât să-și mențină un nivel ok de definire 
și să arate bine tot timpul. 

 

Cel mai bun indicator al calității fizicului tău e forța relativă. Cu cât ești mai puternic în 
comparație cu greutatea ta corporală cu atât raportul mușchi-grăsime din corpul tău e mai bun 
și cu atât mai bine ai să arăți. Pentru estetică, scopul principal la sală e să-ți îmbunătățești forța 
relativă. 

http://www.thinkeatlift.com/x0/
http://www.thinkeatlift.com/greekgod/
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Ține cont că forța relativă e difertă față de forța absolută. Să ridici 120kg la piept e 
impresionant dar nu și dacă tu ai tot 120kg. Raportul de mușchi-grăsime în exemplul ăsta e 
foarte prost. 

Cine crezi că arată mai bine, un tip de 70 de kg care ridică 90kg sau unul de 90 de kg care ridică 
95kg? Primul va arăta garantat mai bine chiar dacă al doilea e mai puternic și poate are mai 
multă masă musculară. 

Cheia unui corp estetic e să fii cât mai puternic la o greutate corporală cât mai mică. De 
fiecare dată când îți îmbunătățești forța relativă, vei arăta mai bine. 

Poți îmbunătăți forța relativă în două moduri: ori devi mai puternic la sală, ori scazi în 
greutate dar îți menți forța. 

1. Dacă ești la o perioadă de pus masă, greutățile pe care le ridici ar trebui să crească mult mai 
repede decât greutatea ta corporală. Fiecare kilogram de masă luat ar trebui să rezulte într-o 
creștere de forță de aproximativ 1-2kg la Împins la Umeri, 3 kg la Împins la Piept și Tracțiuni, 4kg 
la Genoflexiuni și 5kg la Îndreptări. Asta o să asigure că masa luată e predominant masă 
musculară. În cazul ăsta o să arăți mai bine din cauză că crești în masa musculară dar menți 
procentul de grăsime corporală aproximativ la fel. 

2. Dacă ești la o perioadă de slăbit, scopul ar fi să scazi în greutate dar să menți greutățile cu 
care lucrezi. Cu fiecare kilogram pe care-l dai jos, forța ta relativă se îmbunătățește. În cazul 
ăsta o să arăți mai bine din cauză că-ți scazi procentul de grăsime corporală dar menți mușchii. 

Dacă vei verifica pe YouTube pe cei care sunt foarte estetici ai să vezi că toți ridică greutăți 
foarte mari la o greutate corporală mult mai mică. Ăsta e secretul care-i face să arate așa de 
bine. 

Nu ar trebui să urmărești greutatea de pe cântar ci ar trebui să-ți urmărești forța la exercițiile 
de bază. Când atingi un anumit standard de forță poți să fii sigur că vei arăta într-un anumit fel.  
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Uite după ce să te iei: 

Împins la Piept la Înclinat 

Bine – 5 repetări cu greutatea corpului 
Super – 5 repetări cu greutatea corpului x 1.2 
Remarcabil – 5 repetări cu greutatea corpului x 1.4  

Tracțiuni cu Greutăți 

Bine – 5 tracțiuni cu +30% din greutatea ta 
Super – 5 tracțiuni cu +50% in greutatea ta 
Remarcabil – 5 tracțiuni cu +70% din greutatea ta 

Împins la Umeri din Picioare 

Bine – 5 repetări cu 0.7 din greutatea corpului 
Super – 5 repetări cu 0.85 din greutatea corpului 
Remarcabil – 5 repetări cu greutatea corpului  

Flexii la Biceps 

Bine – 5 repetări cu 0.55 din greutatea corpului 
Super – 5 repetări cu 0.65 din greutatea corpului 
Remarcabil – 5 repetări cu 0.75 din greutatea corpului  

 

Talie 

Bine – 47% din înălțime 

Super – 45-46% din înălțime 

Remarcabil – 44% din înălțime 

Piept 
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Bine – 1.3 x talie 

Super – 1.35 x talie 

Remarcabil 0 1.4 x talie  

Brațe  

Bine – 46% x talie 
Super – 48% x talie 
Remarcabil – 50% din talie 

 

 

 

 

Când atingi standardele astea de forță vei arăta aproximativ așa: 

 

Bine 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(observă că la nivelul ”Bine” poți fi mai slab sau mai gras și tot să îndeplinești majoritatea standardelor) 
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Super 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Remarcabil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alege nivelul la care vrei să ajungi și apoi lucrează să ajungi la standardele de forță respective. 
Când ajungi acolo, poți să fii sigur că vei arăta așa cum ți-ai propus. Forța relativă e cheia esticii 
fizicului tău.  
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Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să citești acest ghid! Sper că ți-a clarificat ce trebuie să faci ca 
să obții corpul pe care ți-l dorești.  

 

Pentru întrebări, sugestii, complimente, plângeri, huiduieli sau orice altă formă de feedback mă 
găsești la:  

email: thinkeatlift@gmail.com 

sau pe facebook: www.facebook.com/thinkeatlift  

sau pe blog: www.thinkeatlift.com  

 

 

 

               Îți urez succes ! 

                Radu Antoniu 

 

 

mailto:thinkeatlift@gmail.com
http://www.facebook.com/thinkeatlift
http://www.thinkeatlift.com/

