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Znane modelki nie stronią od gotowania, przeciwnie — 
uwielbiają pracować, gotować i jeść! Nawet jeśli Twoją ambicją 
nie jest zawodowo kroczyć po wybiegu, warto podpatrzeć sposo-

by świadomych siebie kobiet, jak być nie tyle szczupłą, co przede wszyst-
kim tryskającą zdrowiem i urodą.
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Ikony  
zdrowia





Na poprawę humoru...

Sarah DeAnna, autorka książki Supermodel You, zrywa z mi-
tem modelki, która, by dotrzeć na szczyt, musi zaprzyjaźnić się 
z zaburzeniami odżywiania. Wierzy za to, że kluczem do ciała Su-

permodelki i pełnego zdrowia jest odpowiednie odżywianie i wsłu-
chanie się we własne ciało. W powszechnej opinii modelki stanowią 
synonim „niezdrowego chudego piękna”. Jednak według Sarah jest to 
pogląd daleki od prawdy. W rzeczywistości to właśnie te dziewczyny, 
które postawiły na zdrowie, odnoszą największe sukcesy. Wystarczy 
spojrzeć na Cindy Crawford, Elle Macpherson, Amber Valletta, Carol 
Alt, Kathy Ireland czy Claudię Schiffer. Sarah wzięła sobie do serca 
obowiązek obalenia mitu modelki-anorektyczki. Stąd jej książka.
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Kiedy Sarah DeAnna rozpoczynała karierę modelki, jej rówieśnicy 
byli zdziwieni, jakim cudem zachowuje tak zgrabną sylwetkę, skoro 
zawsze była znana z tego, że lubi jeść. W branży modowej doskonały 
wygląd stanowi jeden z filarów pracy modelki i niejedna dziewczy-
na, ze strachu przed przybraniem na wadze, odmawia sobie przyjem-
ności płynącej ze świadomego jedzenia. Wiele koleżanek z agencji, 
prosiło więc Sarah o konsultacje i rady, jak zachować siły, energię 
i zdrowie przy wymaganej przez świat fashion figurze. 

Sarah, jako wielka fascynatka i zwolenniczka zdrowego trybu ży-
cia, na własną rękę i poprzez konsultacje ze specjalistami, poznała taj-
niki prawidłowego odżywiania oraz tego, w jaki sposób pozytywnie 
wpływać na ciało. Na czas pisania książki przeniosła się z Nowego 
Jorku do Kalifornii, ponieważ intensywny tryb życia nie pozostawiał 
jej dużo czasu na dodatkową pracę. Wiele modelek w jej sytuacji 
obawiałoby się, że ich kariera stanie w martwym punkcie lub w ogó-
le się załamie, ale podążanie za marzeniami i napisanie książki było 
właściwym wyborem.

W Supermodel You Sarah przytacza kilka pojęć, które wymyśli-
ła na potrzeby promocji nowego stylu życia i sposobu odżywiania 
się. Pierwotnie publikacja miała nosić tytuł Model Skinny (pol. Chu-
da modelka), jednak tytuł ten nasuwałby zbyt wiele negatywnych, 
zakorzenionych w ogólnej świadomości skojarzeń i stereotypów. 
Chciano tego uniknąć w tworzeniu nowego modelu zdrowej dziew-
czyny o figurze supermodelki. Lynn Grefe — prezes National Eating 
Disorders Association zasugerowała użycie innego słowa:

Skinny, zostało zastąpione przez S k e a l t h y
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Skealthy — czyli połączenie słów skinny i healthy, które oznacza 
osobę szczupłą jak modelka, ale zdrową. W książce pojawia się także 
pięć kroków (kluczy), które każda modelka powinna podjąć na dro-
dze do wspaniałego wyglądu: samoświadomość, dobry sen, odstre-
sowanie oraz modernizing i intuicyjne odżywianie.

Modernizing (zmiana, zmodernizowanie poglą-
dów, charakteru itd…) to słowo, które wymy-
ślono na potrzeby projektu. Oznacza zarówno 
pewną zmianę w sposobie myślenia, jak i wy-
konywanie różnorodnych ćwiczeń. Chodzi o to, 
że wszystko, co robią modelki — każda aktyw-
ność fizyczna, np. zakupy czy taniec — traktu-
ją jako dodatkowe ćwiczenia. Jednak jeśli nie 
„nastawisz” swojego umysłu, by tak właśnie 

postrzegać codzienny ruch, nie wyniesiesz z tego korzyści. Badania 
Uniwersytetu Harvarda, które Sarah opisuje w Supermodel You, po-
kazują na przykładzie kobiet prowadzących dom, że ta fascynująca 
metoda działa. Zazwyczaj nie patrzymy na obowiązki domowe, spa-
cer po parku, bieganie z psem czy zabawę z dzieckiem, jako ćwicze-
nia, które generują spalanie dodatkowych kalorii. A przecież to także 
jest aktywność wydatkująca energię!

Intuicyjne odżywianie pojawia się wówczas, 
gdy jesz odpowiednie produkty, w odpowied-
nich ilościach dostosowanych do Twoich indy-
widualnych potrzeb czy konstytucji ciała. Nie 
ma jednej sprawdzonej recepty, ponieważ każ-
dy jest inny i ma inne preferencje żywieniowe. 
Sarah wierzy, że nasze ciało jest inteligentne, 
zaopatrzone w pierwotną wiedzę co szkodzi, 
a co pomaga. Wystarczy tylko podążać za tą 
naturalną mądrością.
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Co prawda nasz organizm nastawiony jest na jedzenie cukru, soli 
i tłuszczu, ale często siebie oszukujemy, podążając za magicznym 
słowem cravings — z ang. zachcianka. Nasze ciało informuje nas, 
po których produktach jesteśmy ociężali i senni, a po których pełni 
energii. Lubimy jednak ignorować te sygnały na rzecz zachcianek. 
Owoce i słodkie zboża dostarczają nam wystarczającej ilości słody-
czy. Warzywa, oliwy i dobrej jakości mięsa w niewielkich ilościach — 
właściwą ilość chlorku sodu i dobrych tłuszczy. Nie musimy uspra-
wiedliwiać kolejnego batonika, czy porcji frytek naturalną potrzebą 
organizmu!

Ta sama zasada pojawia się w przypadku ćwiczeń. Nasz organizm 
łaknie alkalizującego ruchu, by zachować mięśnie, stawy i organy 
wewnętrzne w jak najlepszej formie. Pozwólmy mu więc na ten ruch, 
marsz, spacer lub bieg na autobus. To nie musi być od razu fitness lub 
intensywny trening na siłowni.

Porady Sarah DeAnna (podobnie jak książka Modelki Kocha-
ją Jeść) nie są skierowane tylko do dziewczyn, które pragną zostać 
modelkami. Przecież nie każda kobieta marzy o tym, by przechadzać 
się po wybiegu. Jednak większość z nas chce zachować zdrowie i jak 
najlepszy wygląd. Modelki, prezenterki, biznesmenki, mamy na pe-
łen etat... Pragnieniem Sarah jest to, by jej sposób myślenia był uni-
wersalny i dostępny dla wszystkich, a nie skierowany tylko do kon-
kretnej grupy.

Mitem szczupłej sylwetki jest życie  
na nieustającej diecie!

Dieta służy temu, by schudnąć. Jednak w pewnym momencie, 
wracamy do pierwotnego sposobu żywienia i znów tyjemy. Nie-
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rzadko więcej, niż zrzuciłyśmy. Takie naprzemienne przybieranie i tra-
cenie na wadze nie daje możliwości utrzymania organizmu w szczy-
towej formie. Lepiej wprowadzić takie założenia, które pozwolą na 
utrzymanie jednej, wymarzonej sylwetki przez cały rok.

Drugim ważnym czynnikiem jest sen. Jakże 
ignorowany i spychany na margines potrzeb 
w naszym przepracowanym świecie. A prze-
cież to właśnie podczas snu regulują się hormo-
ny odpowiedzialne za łaknienie i równowagę 
świadomego odżywiania (grelina i leptyna). 
Gdy jesteśmy zmęczeni, organizm żąda szybkiej 
dawki energii, którą usiłujemy zaspokoić kawą 
czy słodyczami. Jest to jednak pusta energia, 

która szybko się wyczerpuje. Znów lecimy z nóg i znów sięgamy po 
niezdrowe przekąski. Batonik, drugi batonik i jeszcze jeden batonik... 
I zaczyna się błędne koło. A tymczasem lepiej się porządnie wyspać.

Wszyscy, bez wyjątku powinniśmy także pamiętać o pewnej 
ważnej sprawie. Niezależnie od tego, czy mamy lat 16 czy 37, ocenia-
my siebie. Współczesne mass media kreują wizerunki doskonałych, 
często nieosiągalnych ciał, a później łudzą konsumentów mrzonka-
mi, jakoby nowe drogie produkty; kosmetyki, suplementy, ubrania, 
gadżety… pozwalają zbliżyć się do ideału. „Ideału”, który w gruncie 
rzeczy nie istnieje. Modelkami zajmują się styliści, a później, ponie-
waż ich naturalne piękno nie jest wystarczające, graficy. Przy pomo-
cy photoshopa nie tylko poprawiają niedoskonałości. Nierzadko tak 
bardzo przerabiają postać na zdjęciu (dodają cudzą szyję, cudze uda, 
rozświetlają cerę, powiększają oczy), że efektem końcowym jest nie-
istniejąca postać fałszywej bogini/bożyszcza. Ludzie na to patrzą, po-
równują swoje naturalne ciała i nie doceniają własnego potencjału. 
Zamiast pokochać osiągalne piękno, wpadają w kompleksy.



Zawsze należy mieć w pamięci słynne słowa Cindy Crawford, na 
temat swoich zdjęć w magazynie: „Nawet ja nie wyglądam tak do-
brze jak Cindy Crawford”.

Nie oceniaj, ani nie porównuj siebie do ludzi 
z gazet, ani z prawdziwego życia

Sarah DeAnna, poprzez swoją książkę, nie ma na celu umożli-
wienia kobietom bycia jak Cindy Crawford, Heidi Klum czy aniołki 
Victoria’s Secret. Ideą jej publikacji jest rozbudzenie indywidualnego 
potencjału każdej czytelniczki. Zgodnie z tym, co powiedziała legen-
darna gwiazda kina, Judy Garland (znana m.in. z roli Dorotki w Czar-
noksiężniku z Krainy Oz): „Bądź pierwszą wersją samej siebie, a nie 
kolejną wersją kogoś innego”. Chodzi o to, by zrozumieć, że jesteś 
warta tyle samo, co gwiazdy z kolorowych czasopism i nie musisz 
zniżać się do tego, by kogoś udawać.





Lillian Müller norweska modelka i aktorka, występująca w kli-
pach takich gwiazd jak Rod Steward i Van Halen, jeszcze w 2010 
roku zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najseksowniejszą 

wegetariankę 50+ organizowanym przez  PETA2.1

Szczyt kariery Lillian przypada na lata 70. ubiegłego wieku. Jej 
dieta nie wyróżniała się specjalnie od „standardowej”, ale spożywa-
ła dużo warzyw i owoców (i to chyba wystarczy), przynajmniej tak 
myślała. Cierpiała wówczas na anemię, migreny, stany depresyjne, 
rozkojarzenie, drażliwość i miała ciemne koła pod oczami (tzw. „efekt 
pandy”), które z trudem ukrywała pod grubą warstwą makijażu. Lil-
lian podkreśla, że nie czuła się dobrze ze sobą i nie wyglądała na mia-
rę swojego wrodzonego piękna.

2 People for the Ehical Treatment Animals.
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Mając dwadzieścia siedem lat, Lilian postanowiła odmienić swoje 
życie. Z dnia na dzień przeszła na dietę w 100% frutariańską, polega-
jącą na jedzeniu jedynie surowych owoców w dowolnych ilościach. 
W przeciągu dziewięciu miesięcy wyzbyła się wszystkich dolegliwo-
ści. 

Po oczach pandy i spędzającym sen z oczu cellulicie, nie było śla-
du. Dopiero po roku modelka zaczęła mądrze rozszerzać swoją dietę 
o pewne ilości innych, gotowanych pokarmów.

Jak Lillian  rozpoczyna swój dzień?

Modelka rozpoczyna dzień od medytacji lub lektury, celebrując 
chwilę. Następnie pije dużą szklankę czystej wody, świeżo wyci-
śnięte soki oraz jada świeże owoce. Kolejne posiłki również składają 
się z obfitych porcji owoców, a także nasion i orzechów. Na kolację: 
sałatki z ulubionych warzyw doprawionych aromatycznym dressin-
giem z najlepszej oliwy i domowej roboty octu balsamicznego lub 
jabłkowego, czasem warzywa gotowane na parze. Niekiedy sięga 
też po pieczone ziemniaki, brązowy ryż lub pełnoziarnisty chleb żytni 
na zakwasie, bądź inny produkt pełnoziarnisty, często z ziarna skieł-
kowanego. Okazjonalnie sięga także po dzikiego łososia. W miarę 
możności, Lillian preferuje pokarmy ekologiczne.

Główną filozofią Lilian jest: Spiesz się powoli. Modelka unika stre-
su i przygnębiających myśli, ponieważ emocje wpływają na nasze 
zdrowie w takim samym stopniu jak jedzenie. Nie jest tajemnicą, że 
w czasach swojej młodości łączyła ją romantyczna relacja z założy-
cielem i wydawcą Playboya Hugh Hefnerem. Trzydzieści lat później 
ona wciąż wygląda świetnie, a on… no cóż. Jak widać za pieniądze 
nie można mieć wszystkiego. 
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Lillian zrywa z mitem „złych węglowodanów”

Zarówno specjaliści, jak i Internet, wtłoczyli do świadomości lu-
dzi szkodliwe działanie węglowodanów: przyspieszanie starzenia, 
tycie, zaburzenie równowagi flory bakteryjnej itp. I nie chodzi tu tyl-
ko o szkodliwość makaronów czy słodyczy. Także owoce, które we-
dług niektórych „specjalistów” zawierają zabójcze dla nas cukry (a już 
zwłaszcza fruktoza) i powinny zostać wyeliminowane z diety. Zadam 
Ci więc pytanie: Czy Lilian wygląda jakby jej czegoś brakowało? Nie! 
Mitem jest, jakoby lepiej było zrezygnować z owoców na rzecz diety 
tłuszczowej (typu Atkinsa i tym podobne). Jak mawia stare porzeka-
dło: „po owocach ich poznacie”. Cukry, umieszczone w pokarmach 
hojną ręką natury, służą zdrowiu i urodzie (w przeciwieństwie do 
przetworzonej i uprzemysłowionej fruktozy), podobnie jak służyły 
zawsze, długowiecznym społecznościom opisanym w fantastycznej 
książce Dana Buettnera. Służyły naszym przodkom i będą nam słu-
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żyć, jeśli tylko im na to pozwolimy i będziemy pamiętać, by nie za-
głuszać natury i nie mylić tych z krzaka czy drzewa, z tymi z kartonu 
i puszki.

Lillian Müller to wspaniała wizytówka piękna i witalności, która 
propaguje zdrowe nawyki wśród rodaków i stanowi świetny przy-
kład witalnej kobiety w kwiecie wieku. Powtórzę: po owocach ją po-
znacie. Ale nie sztuka być pięknym jak sparzona słońcem gruszka, 
gdy jest się młodym. Sztuką jest dotrwać do czterdziestki, pięćdzie-
siątki, sześćdziesiątki… wyglądać na swój wiek i tryskać naturalnym 
pięknem i młodzieńczą energią. Operacje plastyczne są może i ła-
twiejsze, a kobietę w średnim wieku zamienią w dwudziestolatkę, 
ale co komu po nabłyszczonej woskiem, jędrnej skórce, gdy owoc 
w środku jest całkiem zepsuty?

Za sprawą Lilian pragnę wyjaśnić jeszcze jeden Internetowy mit 
— kolagen zwierzęcy. Kurze łapki, świńskie nóżki, medyczne prepa-
raty… nie musisz dostarczać sobie tego ważnego dla nas białka w ten 
sposób! Każdy z nas ma swoją prywatną, osobistą fabryczkę natural-
nego kolagenu, o którą jeśli się odpowiednio zadba, będzie funkcjo-
nować sprawnie przez długie lata. Kluczem do sukcesu jest dostar-
czanie organizmowi odpowiedniego surowca (m.in. witaminy C)3.1

3 Witamina C  zapobiega m.in. utlenianiu. Jeśli nie wierzysz, przeprowadź prosty eksperyment. 
Przekrój jabłko. Jedną połówkę posmaruj sokiem z cytryny, drugą zostaw jak jest. Odłóż obie 
połówki na jakiś czas i porównaj wyniki.



Szukaj	w	największych	ksiegarniach	
Internetowych	w	kraju!

Zdrowie Kobiet!



Chcesz	mieć	nienaganną	sylwetkę,	jedno	jest	pewne	—	musisz	jeść	zdrowo!

Dla kogo jest ta książka?	
Dla	wszystkich	kobiet	pragnących	zdrowia	i	urody	dla	siebie	i	swoich	bliskich.

Laura	Vien	—	specjalistka	redukcji	tkanki	tłuszczowej.	Posiada	certyfikat	
z	Ajurwedy	i	analizy	problemów	skórnych.	Od	kilkunastu	lat	interesuje	się	
wpływem	odżywiania	na	zdrowie	kobiet.	W	ludziach	ceni	sobie	lojalność,	
empatię	i	ponadczasowe	piękno	wewnętrzne.
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