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Wstęp
„Nie ma tego, póki tego nie nazwę”
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Rozdział 1
Zasady Nagiego Wojownika
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Nagi Wojownik, czyli dlaczego warto æwiczyæ z obci¹¿eniem mas¹ swojego cia³a? Si³a. Czysta si³a. Podstawy treningu Nagiego Wojownika. Zasady Nagiego Wojownika. Jak naprawdê trenuj¹ ciê¿arowcy? Jak trenuj¹ gimnastycy, korzystaj¹cy ze swojej sta³ej masy cia³a? Zmiana rozk³adu
nacisku na koñczyny. Zmiana zakresu ruchu. Æwicz w niestabilnym œrodowisku. Stosuj niekorzystne dŸwignie. Powiedz „nie!” ko³ysaniu i rozpêdowi.

Rozdział 2
Trening Nagiego Wojownika
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„Smarowanie gwintów”, czyli jak staæ siê supersilnym bez planu æwiczeñ. Jak dzia³a „smarowanie gwintów”? „Pistolet” – ulubione æwiczenie Specnazu na wzmacnianie nóg. Pompka na jednym rêku i jednej
nodze – æwiczenie pe³nego napiêcia cia³a.

Rozdział 3
45
Techniki wysokiego napięcia do generowania
natychmiastowej siły
Napiêcie. Sk¹d bierze siê si³a. „Surowa si³a” kontra „technika”. Niski
bieg dla nagiej si³y. Czy dynamiczne napiêcie nie jest hamulcem? Si³a
piêœci. Przypadkowa eksplozja si³y: wskazówka instruktorów strzelectwa.
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Moc brzucha = moc cia³a. Wrzuæ wysoki bieg dla „napêdu na tylne ko³a”. „Statyczne tupniêcie” – naciskanie na ziemiê w celu maksymalizowania si³y. Napinaj miêœnie najszersze grzbietu i trzymaj nisko barki – sekret najlepszych karateków i mistrzów wyciskania na ³awce.
„Korkoci¹g” – kolejny sekret uderzenia karate. Napinanie – 20-procentowy przyrost si³y dziêki taktyce z si³owania siê. „Utwardzanie
cia³a” – szorstka mi³oœæ. Krok dalej: „zapinanie siê”. Nakrêæ siê, by mieæ
si³ê.

Rozdział 4
83
Oddech siłowy – sekrety wielkiej siły mistrzów
sztuk walki
Bruce Lee nazywa³ to „si³¹ oddechu”. Wdech si³owy. „Kompresja, a nie
wydychanie” – mistrz tai chi rozwiewa mity o oddechu si³owym. Odwrotny oddech si³owy – ewolucja techniki ¿elaznej koszuli. Moc z rdzenia, czyli „pneumatyka enegii chi”.

Rozdział 5
„Smarowanie gwintów” na dobre
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Koncentracja. Bezb³êdnoœæ. Czêstoœæ æwiczenia. Œwie¿oœæ. Zmiennoœæ.
Podsumowanie „smarowania gwintów”. Jeszcze wiêksze podsumowanie. „Smarowanie gwintów” w siedmiu s³owach.

Rozdział 6
Rozkładanie pistoletu na części
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Pistolet podparty. Styl Paula Andersona. Przysiad z nog¹ w górze. Pistolet klasyczny. Pistolet bez fazy negatywnej. Pistolet „Kryj siê!”. Pistolet kozacki. Pistolet dynamiczno-izometryczny. Pistolet izometryczny. Pistolet z obci¹¿eniem.
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Rozdział 7
Rozkładanie pompki na czynniki pierwsze
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Pompka na jednej rêce – na pod³odze i na podwy¿szeniu. Izometryczne pompki na jednym rêku. Nurkuj¹cy bombowiec. Pompa jednor¹cz.
Po³owiczny bombowiec. Cztery kolejne æwiczenia prowadz¹ce do nurkuj¹cego bombowca. Pompka na jednym rêku i jednej nodze.

Rozdział 8
Pytania i odpowiedzi

183

Dlaczego œrodowisko sztuk walki tak zawziêcie dyskutuje, czy æwiczenia z mas¹ cia³a s¹ lepsze od treningu z ciê¿arem? Czy trening z mas¹ cia³a jest lepszy od æwiczeñ z ciê¿arami? (Æwiczenia z ciê¿arem cia³a. Sztangi. Hantle. Odwa¿niki) Czy mogê osi¹gn¹æ supersi³ê dziêki
samym æwiczeniom z mas¹ cia³a? Czy w swoim treningu powinienem
mieszaæ ró¿ne sposoby rozwijania si³y? Jak w jednym treningu pogodziæ æwiczenia z mas¹ cia³a i podnoszenie sztangi czy odwa¿ników?
Czy techniki wysokiego napiêcia i „smarowania gwintów” mo¿na stosowaæ w podnoszeniu ciê¿arów? Czy technikami wysokiego napiêcia
i „smarowania gwintów” mo¿na rozwijaæ wytrzyma³oœæ? Mimo wszelkich starañ wci¹¿ siê przetrenowujê. Co powinienem zrobiæ? Czy mogê æwiczyæ zgodnie z programem Nagiego Wojownika na sta³e? Czy
mogê dodaæ wiêcej æwiczeñ do programu Nagiego Wojownika? Czy
nie bêdê rozwija³ siê nieharmonijnie z racji wykonywania tylko dwóch
æwiczeñ? Czy mo¿na trenowaæ miêœnie najszersze grzbietu przez
jakieœ æwiczenia ci¹gn¹ce, nie maj¹c dostêpu do ciê¿arów ani dr¹¿ka?
(Podci¹ganie na drzwiach. Wios³owanie na drzwiach) Jak stosowaæ
techniki Nagiego Wojownika w moim treningu sportowym? Gdzie mogê siê dowiedzieæ czegoœ wiêcej o æwiczeniach z mas¹ cia³a? Ma³o powtórzeñ i bez przemêczenia? – taki trening jest zbyt prosty! Czy w nag³ej potrzebie mogê zapomnieæ wszystkie poznane techniki si³owe?
Czy to nie przesada przeznaczaæ wiêkszoœæ ksi¹¿ki na opisywanie techniki? Ostatnia uwaga... ¿adnych wymówek!

O autorze
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PIERWSZY
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NAGIEGO WOJOWNIKA
Nagi Wojownik, czyli dlaczego warto æwiczyæ z obci¹¿eniem mas¹
swojego cia³a?
Si³a. Czysta si³a.
Podstawy terningu Nagiego Wojownika
Zasady Nagiego Wojownika
Jak naprawdê trenuj¹ ciê¿arowcy?
W jaki sposób gimnastycy trenuj¹ skutecznie, maj¹c za opór tê sam¹
masê cia³a?
Jak trenuj¹ gimnastycy, korzystaj¹c ze sta³ej masy cia³a?
Zmiana rozk³adu nacisku na koñczyny
Zmiana zakresu ruchu
Æwicz w niestabilnym œrodowisku
Stosuj niekorzystne dŸwignie
Powiedz „nie!” ko³ysaniu i rozpêdowi
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Nagi Wojownik, czyli dlaczego warto ćwiczyć
z obciążeniem masą swojego ciała?
Bo zawsze jest pod rêk¹.
Tony Blauer, pracuj¹cy dla wojska i policji jeden z najlepszych taktyków obronnych i instruktorów walki na bliski dystans, wymyœli³ has³o: Nagi Wojownik. „Powinienem byæ w stanie zadbaæ o siebie nawet
bez ubrania – mówi Blauer. – Choæ oczywiœcie znacznie lepiej poradzê sobie z karabinem MP5, kamizelk¹ kuloodporn¹ i dobrym zespo³em antyterrorystycznym.”
Ta sama zasada odnosi siê do treningu si³owego. Zrobisz najwiêksze
postêpy, maj¹c dostêp do wysokiej klasy sprzêtu: sztang, odwa¿ników,
dr¹¿ków do podci¹gania itd. Ale prêdzej czy póŸniej znajdziesz siê w sytuacji, kiedy bêdziesz pozbawiony tego ¿elastwa, o ile twoje ¿ycie nie
jest perfekcyjnie przewidywalne i pouk³adane.
Nie poddawaj siê takim okolicznoœciom.
Umiejêtnoœci wymyœlenia czegoœ na poczekaniu i zrobienia czegoœ z niczego w rosyjskich si³ach specjalnych s¹ bardzo wysoko cenione. Wiesz,
jak umyæ siê popio³em z ogniska? Umiesz ogrzaæ stopy, owijaj¹c je szmatami, które wypychasz such¹ traw¹? Potrafisz zrobiæ bombê z opóŸnionym zap³onem z granatu rêcznego i papierosa?
Czy mo¿esz zadaæ sobie wysokiej klasy trening si³owy o ka¿dej porze
i gdzie zechcesz?
Mo¿esz.
Cytuj¹c Theodore’a Roosevelta: „Rób, co mo¿esz, maj¹c do dyspozycji to, co masz, tam, gdzie jesteœ”.

Siła to umiejętność generowania mocy
w danych warunkach.
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Siła. Czysta siła
Nie da siê byæ „po prostu silnym”. Idiotyczne pytanie: „Kto jest
silniejszy – mistrz podnoszenia ciê¿arów czy mistrz turnieju strongmenów?” jest równie zasadne jak „Kto kogo pokona: rekin lwa czy
lew rekina?” Na l¹dzie czy w wodzie?
Si³a mo¿e oznaczaæ wiele rzeczy. Nie mo¿na wyrywaæ jej z kontekstu.
Si³a to umiejêtnoœæ generowania mocy w danych warunkach.
Oto wielce uproszczona klasyfikacja si³y:
si³a maksymalna,
si³a eksplozywna,
wytrzyma³oœæ si³owa.

Rosyjski zawodnik karate kyokushinkai i instruktor Oleg Ignatow daje
przyk³ady æwiczeñ si³owych, rozwijaj¹cych te rodzaje si³y:

Pompki: na jednej rêce (si³a maksymalna), pompka z klaœniêciem (si³a
eksplozywna), wykonywanie zwyk³ych pompek (wytrzyma³oœæ).
Przysiady: na jednej nodze (si³a maksymalna), niskopowtórzeniowe wyskoki i skoki w dal z miejsca (si³a eksplozywna), do 50 powtórzeñ wyskoków i skoków w dal z miejsca (wytrzyma³oœæ si³owa), wykonywanie
zwyk³ych przysiadów (wytrzyma³oœæ).
W Nagim Wojowniku, koncentrujê siê na sile maksymalnej – i tyle.
Dlaczego?

Bo wiêkszoœæ popularnych ksi¹¿ek nie zajmuje siê czyst¹ si³¹, ich autorzy
maj¹ obsesjê na punkcie pakowania z du¿¹ liczb¹ powtórzeñ.
Bo doœæ ju¿ powiedziano o wytrzyma³oœci.
Bo w d³ugiej perspektywie czasu twoja si³a eksplozywna bêdzie
automatycznie wzrastaæ wraz z si³¹ maksymaln¹.
Bo to, jak wygl¹dasz, nie przek³ada siê na to, co mo¿esz robiæ.
Niechaj moc bêdzie z tob¹!
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Podstawy treningu Nagiego Wojownika
Jeœli oczekiwa³eœ kolejnego bezmyœlnego zestawu z powtórzeniami
pompek i sk³onów, maj¹cych na celu ciê napakowaæ, to trafi³eœ pod z³y
adres. W Nagim Wojowniku chodzi wy³¹cznie o si³ê.
Prawdziwy „twardziel” bez dostêpu do ciê¿arów nie mo¿e sobie pozwoliæ na kompromis robienia wielu powtórzeñ.
To prawda: znacz¹c¹ si³ê buduj¹ æwiczenia z du¿ym oporem i ma³¹
liczb¹ powtórzeñ, zmuszaj¹c miêœnie do wielkiego napiêcia.
Zwróæ uwagê, ¿e powiedzia³em „opór”, a nie „ciê¿ar”. Dobrym przyk³adem mo¿e byæ to, ¿e wiêcej jest ludzi wyciskaj¹cych na ³aweczce ciê¿ar dwa razy wiêkszy od swej wagi ni¿ osób mog¹cych podci¹gn¹æ siê
na jednej rêce.
Nagi Wojownik poka¿e ci, jak sprawiæ, by wybrane æwiczenia si³owe by³y tak wymagaj¹ce, ¿e bêdziesz w stanie zrobiæ tylko kilka powtórzeñ.
Osi¹gniesz to, zmieniaj¹c pozycjê cia³a i rozk³ad ciê¿aru na poszczególne koñczyny. Jeœli pompki s¹ dla ciebie zbyt proste, to wykonuj je
na jednej rêce. Jeœli masz krzepê i nawet taka wersja æwiczenia nie jest
dla ciebie problemem, to ustaw nogi na podwy¿szeniu. Na tej samej
zasadzie æwiczenia kalisteniczne mog¹ byæ dostosowane tak, by siê je
³atwiej wykonywa³o. Tak np. pompki na jednej rêce mo¿na wykonywaæ
z rêk¹ opart¹ o podwy¿szenie.
Pewne jest to, ¿e w powa¿nym treningu si³owym z u¿yciem sprzêtu
najwiêksze korzyœci mo¿na osi¹gn¹æ, koncentruj¹c siê na ograniczonej
liczbie æwiczeñ wymagaj¹cych pracy ca³ego cia³a i wymagaj¹cych pokonywania wielkiego oporu. Przyk³adami takich æwiczeñ mog¹ byæ martwy ci¹g i rwanie. W programie Nagiego Wojownika znajduj¹ siê tylko
dwa æwiczenia, które mo¿na wykonywaæ zawsze i wszêdzie: przysiady
na jednej nodze oraz pompki na jednej rêce. S¹ one potwornie trudne, zmuszaj¹ do pracy ca³e cia³o i s¹ równie wymagaj¹ce jak dyscypliny trójboju si³owego.
Si³ê buduje siê dziêki mocniejszemu napinaniu miêœni, a nie przez wyczerpywanie ich niezliczon¹ liczb¹ powtórzeñ.
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Wielki opór jest jednym z dwóch czynników sk³adaj¹cych siê na silne
napiêcie miêœni. Drugim z nich jest skoncentrowanie umys³u na silniejszym kurczeniu miêœni. Wœród zmiennych, maj¹cych wp³yw na nabieranie si³y, najistotniejsza jest umiejêtnoœæ generowania napiêcia, która jest znacznie wa¿niejsza ni¿ wielkoœæ masy miêœniowej. Jeœli tak by
nie by³o, to Aleksiej Siwokon nie wycisn¹³by na ³aweczce 225 kg, samemu wa¿¹c 66,5 kg i mając odpowiadaj¹cy tej wadze wzrost.
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Poniewa¿ si³a to umiejêtnoœæ, zatem jej trenowanie trzeba postrzegaæ
jako „wprawianie siê” w niej, a nie dawanie sobie „wycisku”. Dlatego
program Nagiego Wojownika jest inny ni¿ pozosta³e. Bêdziesz trenowaæ
codziennie i to wiele razy, koncentruj¹c siê na napiêciu miêœni, ale unikaj¹c ich przemêczenia, nigdy nie doprowadzaj¹c do niezdolnoœci do dalszej pracy – a zaobserwujesz u siebie gwa³towny przyrost si³y.
„W ci¹gu tygodnia zrobi³em postêp z 5 podci¹gniêæ do 10” – donosi
na forum dragondoor.com wa¿¹cy 105 kg Chris Rubio, RKC. Jego postêpy nie s¹ wcale zaskakuj¹ce.
Inn¹ cech¹ charakterystyczn¹ dla programu Nagiego Wojownika s¹ techniki potê¿nego napinania miêœni. Zwyk³e intensywne napinanie ich te¿
siê sprawdza, ale mo¿esz robiæ to jeszcze mocniej – znacznie mocniej
– stosuj¹c pradawne sekrety sztuk walk. W Nagim Wojowniku zosta³y one
usystematyzowane i tworz¹ razem wybuchow¹ mieszankê do natychmiastowej eksplozji si³y.
Jeff Selleg, odpowiedzialny za szkolenie i operacje grupy szybkiego reagowania w Seattle, napisa³: „Pavel, dziêki za szkolenie podczas konferencji ASLET [Amerykañskiego Stowarzyszenia Instytucji Porz¹dku
Publicznego]. Bardzo podchodz¹ mi twoje techniki. Po trzygodzinnych
zajêciach potrafi³em dodaæ szeœæ podci¹gniêæ wiêcej”. Jak mo¿na robiæ tak szybkie postêpy? Zwiêkszaj¹c intensywnoœæ napiêcia miêœni.
Niechaj moc bêdzie z tob¹, Nagi Wojowniku! Zawsze i wszêdzie!

Zasady Nagiego Wojownika
Si³a zwiêkszana jest dziêki mocniejszemu napinaniu miêœni, a nie dziêki
wycieñczaniu ich powtórzeniami.
Silne napiêcie wymaga pokonywania wielkiego oporu oraz koncentracji
umys³u na intensywniejszym napinaniu miêœni.
Du¿y opór mo¿na uzyskaæ bez korzystania z ciê¿arów, celowo ustawiaj¹c cia³o tak, by si³a grawitacji dzia³a³a niekorzystnie, a rozk³ad masy
cia³a na poszczególne koñczyny utrudnia³ wykonanie æwiczenia.
Najwiêkszy wzrost si³y mo¿na osi¹gn¹æ, skupiaj¹c siê na ograniczonej
liczbie æwiczeñ z niewielk¹ liczb¹ powtórzeñ, podczas wykonywania
których trzeba pokonaæ wielki ciê¿ar i zmusiæ do pracy ca³e cia³o. Nagi
Wojownik zawiera tylko dwa æwiczenia: przysiady na jednej nodze
i pompki na jednej rêce. S¹ one jednak równie wymagaj¹ce jak dyscypliny trójboju si³owego.
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Si³a jest umiejêtnoœci¹. Jej trenowanie trzeba postrzegaæ jako „nabywanie praktyki”, a nie „dawanie sobie wycisku”. Bêdziesz trenowaæ codziennie, i to wielokrotnie w ci¹gu ca³ego dnia, koncentruj¹c siê
na maksymalnym napiêciu miêœni i unikaj¹c ich wycieñczania.
Umiejêtnoœæ generowania napiêcia miêœni jest najwa¿niejsz¹ ze zmiennych, maj¹cych wp³yw na nabieranie si³y – o wiele wa¿niejsz¹ ni¿ wielkoœæ masy miêœniowej.
Pochodz¹ce ze sztuk walk techniki potê¿nego napinania miêœni sprawi¹, ¿e – mocniej je kurcz¹c – bêdziesz mia³ wiêcej krzepy.

Jak naprawdę trenują ciężarowcy?
Ksi¹¿ka na temat treningu si³owego – bez wzglêdu na to, czy opór stanowi w nim masa twojego cia³a, czy sztanga – nie by³aby kompletna
bez uk³onu w stronê tych, którzy ca³kowicie poœwiêcaj¹ siê rozwijaniu
si³y. Ma tu na myœli dwu- i trójboistów.
W jaki sposób æwicz¹ ci sportowcy? Jeœli nie nale¿ysz do tej elitarnej
spo³ecznoœci, pewnie wrzucasz ich do jednego worka z kulturystami
i s¹dzisz, ¿e te¿ æwicz¹ do upad³ego, wykonuj¹c wielk¹ liczbê powtórzeñ.
Tymczasem tak nie jest.
W recepcie na formê dwuboistów znajduje siê ograniczona liczba æwiczeñ, zwykle rwanie i podrzut sztangi, razem z ich odmianami. Æwiczenia te wykonywane s¹ w 6–10 seriach po 1–3 powtórzeñ. Trójboiœci
trenuj¹ w podobny sposób, choæ liczba powtórzeñ wynosi w ich wypadku do 5 lub nawet 6, poniewa¿ ich æwiczenia nie s¹ tak wymagaj¹ce technicznie jak rwanie i podrzut sztangi. Natomiast robi¹ zwykle mniej serii, poniewa¿ æwiczenie martwego ci¹gu jest bardziej wyczerpuj¹ce
od rwania.
Dwuboiœci æwicz¹ prawie codziennie, czêsto dwa czy trzy razy na dzieñ.
Wci¹¿ spotyka siê æwicz¹cych podnoszenie ciê¿arów tylko raz w tygodniu, ale strategia ta staje siê coraz bardziej przestarza³a. Trudno ignorowaæ fakt, ¿e zwyciêski zespó³ trójboistów reprezentacji Rosji wyciska
na ³aweczce do 8 razy w tygodniu.
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¯adna z tych grup sportowców nie æwiczy do upad³ego. Trójboiœci wykonuj¹ nie wiêcej ni¿ 3 powtórzenia w serii, nawet jeœli ciê¿ar stanowi
po³owê ciê¿aru maksymalnego, jaki potrafi¹ unieœæ. Trójboiœci trenuj¹ w ten sam sposób. Ci wyj¹tkowo dobrzy odk³adaj¹ sztangê, gdy mogliby wykonaæ jeszcze jedno czy dwa powtórzenia (chyba ¿e przygotowuj¹ siê bezpoœrednio do turnieju – wtedy trenuj¹ inaczej).

