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Wprowadzenie
Jedna książka, wiele możliwości…
Niniejszy poradnik zosta³ napisany w taki sposób, ¿eby móg³ z niego skorzystaæ ka¿dy Czytelnik bez wzglêdu na cel, który sobie wyznacza, czy te¿ na pocz¹tkowy poziom swej sprawnoœci zycznej. Aby by³o to mo¿liwe, wyró¿niliœmy trzy kategorie odbiorców. SprawdŸ, do której grupy siê zaliczasz.

Do pierwszej grupy mog¹ zaliczyæ siê osoby regularnie trenuj¹ce na si³owni, maj¹ce doœwiadczenie w æwiczeniu z hantlami oraz maszynami si³owymi. Æwiczenia opracowane przez Oliviera Lafaya pozwol¹ tej grupie odbiorców urozmaiciæ i uzupe³niæ codzienny trening. Nie wymagaj¹ posiadania ¿adnego profesjonalnego sprzêtu, dlatego te¿ mo¿na je wykonywaæ
w zasadzie wszêdzie: w domu, na wakacjach, w hotelu, w rozjazdach… Umo¿liwiaj¹ kszta³towanie miêœni oraz wykorzystywanie nowych sposobów ich stymulacji.
Do drugiej grupy mog¹ zaliczyæ siê wszyscy ci, którzy nie maj¹ czasu lub ochoty na
systematyczne treningi. Kategoria ta obejmuje osoby nieoczekuj¹ce widocznych rezultatów sportowych. W tej grupie powinni znaleŸæ swoje miejsce odbiorcy, którzy nie zamierzaj¹ œciœle przestrzegaæ okreœlonego programu æwiczeñ, ale
chcieliby od czasu do czasu poæwiczyæ bez koniecznoœci zaopatrywania siê w akcesoria treningowe.

Czytelnicy, którzy zakwalikowali siê do pierwszej lub drugiej kategorii, w zasadzie nie musz¹ czytaæ pozosta³ej czêœci wprowadzenia, poniewa¿ dla nich u¿yteczna bêdzie dopiero
dalsza czêœæ ksi¹¿ki. Osoby te, nie potrzebuj¹ce opracowania dla siebie kompleksowej metody treningu, mog¹ od razu przejœæ do strony 134, gdzie znajd¹ propozycje rozmaitych
æwiczeñ.
Do trzeciej grupy zaliczaj¹ siê osoby, które chc¹ w krótkim czasie uzyskaæ
widoczne rezultaty. W tym wypadku niezbêdna jest profesjonalnie przygotowana
metoda treningu. Ta, opracowana przez Oliviera, daje Czytelnikowi do dyspozycji 110
æwiczeñ i uczy, jak najefektywniej je wykonywaæ. Dla osób, które kwalikuj¹ siê do tej
kategorii, ksi¹¿ka stanowi nierozerwaln¹ ca³oœæ – zbiór niezbêdnych informacji, pozwalaj¹cych na rozbudowanie miêœni i redukcjê tkanki t³uszczowej w nied³ugim czasie.
Wszyscy ci, którzy zaliczaj¹ siê do tej grupy odbiorców, powinni przeczytaæ dalsz¹
czêœæ wprowadzenia, aby dowiedzieæ siê, na czym polega Protéo-System, czyli metoda treningu stworzona przez Lafaya.
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Na czym polega Protéo−System?
Nazwa metody pochodzi od imienia Proteusza (franc. Protée), bóstwa z mitologii
greckiej, które posiada³o zdolnoœæ dowolnego zmieniania swej postaci. Protéo-System (czyli dos³ownie „system Proteusza”) stanowi zatem narzêdzie pozwalaj¹ce na
swobodne modykowanie swego wygl¹du. Dziêki prezentowanej metodzie jednoczeœnie podniesiesz sprawnoœæ zyczn¹, osi¹gniesz widoczne rezultaty sportowe
oraz poprawisz swój stan zdrowia. Stosuj¹c siê do proponowanych zaleceñ oraz nowatorskich metod, wykorzystuj¹cych plastycznoœæ ludzkiego cia³a, przejdziesz gwa³town¹ metamorfozê.

Metoda Protéo-System jest wynikiem piêtnastu lat poszukiwañ i doœwiadczeñ autora w zakresie kszta³towania muskulatury. Ju¿ na samym pocz¹tku Olivier Lafay chcia³ stworzyæ
program treningu, który nie wymaga³by u¿ycia hantli oraz specjalnych maszyn si³owych.
W trakcie uk³adania poszczególnych zestawów æwiczeñ Lafay zacz¹³ zdawaæ sobie sprawê,
i¿ kreowana przez niego metoda pozwala na du¿o szybsze i skuteczniejsze rzeŸbienie muskulatury ni¿ stosowanie klasycznego treningu kulturystycznego.
Protéo-System jest bardzo ³atwy do zrozumienia. Jego podstawê stanowi progresywny trening, który mo¿na dostosowaæ do ka¿dego odbiorcy bez wzglêdu na przyjête przez
niego cele czy jego sta¿ treningowy. Proponowane æwiczenia mo¿na realizowaæ bez trudu,
a na oczekiwane efekty i postêpy nie trzeba d³ugo czekaæ.
Protéo-System jest metod¹ opieraj¹c¹ siê przede wszystkim na wykorzystywaniu masy cia³a æwicz¹cej osoby, dziêki czemu mo¿na stosowaæ j¹ wszêdzie i kiedy tylko ma siê na
to ochotê. Nie bêd¹ ci potrzebne ani hantle, ani ³aweczka. Nie bêdziesz musia³ równie¿ czekaæ w kolejce przed wybranym urz¹dzeniem na si³owni. W ten sposób Protéo-System ³¹czy efektywnoœæ i niezale¿noœæ.
Treningi s¹ krótkie i nie wymagaj¹ czêstego stosowania. Osoby, pragn¹ce jedynie odzyskaæ formê lub poprawiæ sprawnoœæ zyczn¹, poœwiec¹ na trening dwie do trzech
godzin tygodniowo. To w zupe³noœci wystarczy na zwiêkszenie wytrzyma³oœci oraz pog³êbienie gibkoœci cia³a. Natomiast ci, którym zale¿y na wypracowaniu rozwiniêtej muskulatury, osi¹gn¹ du¿o wiêksze rezultaty æwicz¹c trzy godziny tygodniowo metod¹ Lafaya ni¿
trenuj¹c szeœæ do oœmiu godzin na tradycyjnej si³owni.
Na Protéo-System sk³adaj¹ siê trzy uzupe³niaj¹ce siê programy treningowe:
Program kszta³towania muskulatury, który opiera siê na progresywnym i innowacyjnym treningu, pozwalaj¹cym na uzyskanie rewelacyjnych wyników.
Program zwiêkszania wytrzyma³oœci.
Program pog³êbiana gibkoœci cia³a.

Programy te zosta³y opracowane z ogromn¹ dba³oœci¹ o wszelkie szczegó³y, w wyniku czego stanowi¹ jednolity i efektywny system treningów. Ponadto ka¿dy z nich ma charakter
progresywny, tj. dopasowuje siê do mo¿liwoœci oraz potrzeb trenuj¹cego.
9
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Metoda kszta³towania muskulatury, proponowana przez autora, obejmuje równie¿ wskazówki dotycz¹ce prawid³owego od¿ywiania siê. Przedstawione regu³y diety s¹ proste, nie
wymagaj¹ ani zg³êbiania naukowej wiedzy, ani stosowania dodatkowych drogich suplementów. Dziêki wskazówkom Oliviera nauczysz siê podstawowych zasad zrównowa¿onego od¿ywiania. Przekonasz siê, ¿e wbrew powszechnej opinii zdrowa ¿ywnoœæ mo¿e byæ
smaczna. Ponadto dowiesz siê, w jaki sposób przygotowywaæ posi³ki, aby spalaæ zbêdn¹
tkankê t³uszczow¹, nabieraæ masy miêœniowej i zachowaæ doskona³e zdrowie.

W jaki sposób stosować metodę
Protéo−System?
Najlepsz¹ metafor¹ okreœlaj¹c¹ metodê Oliviera Lafaya jest hierarchiczny uk³ad schematów
blokowych w informatyce. Mimo ¿e ich struktura jest z góry dok³adnie ustalona, daje ona
tyle mo¿liwoœci, ilu ma u¿ytkowników.
Przedstawiona przez autora progresywna metoda kszta³towania muskulatury sk³ada siê
z trzynastu nastêpuj¹cych po sobie etapów. Ka¿dy z nich bazuje na etapie poprzedzaj¹cym
i pozwala przejœæ do kolejnego, bardziej zaawansowanego poziomu treningu. Pamiêtaj, nie
musisz dotrzeæ do ostatniego, trzynastego, etapu. W chwili gdy osi¹gniesz satysfakcjonuj¹ce ciê rezultaty, Protéo-System umo¿liwi ci utrzymanie ich bez wprowadzania kolejnego
poziomu trudnoœci. Na stronie 37 znajdziesz wszystkie informacje dotycz¹ce stosowania
treningu progresywnego.
Protéo-System jest bardzo ³atwy do zastosowania. Ju¿ od samego pocz¹tku autor daje nam mo¿liwoœæ okreœlenia swojej wyjœciowej formy zycznej i posiadanych umiejêtnoœci, dziêki czemu trening staje siê bardziej zindywidualizowany. Nastêpnie krok po kroku
dok³adnie t³umaczy, co nale¿y robiæ. W koñcu uczy, w jaki sposób oceniaæ osi¹gane postêpy, aby ka¿dy móg³ œwiadomie kontrolowaæ rozwój swoich miêœni.
Zanim zdradzimy wszystkie zalety metody Protéo-System, przedstawimy dwie mo¿liwoœci treningu:
Program podstawowy (wzmacniaj¹cy miêœnie i przywracaj¹cy kondycjê):
tygodniowo sk³ada siê z dwóch treningów skoncentrowanych na rozwoju muskulatury oraz z jednego treningu wytrzyma³oœciowego. Przy czym nie nale¿y zapominaæ
o rozci¹gniêciu miêœni zarówno przed, jak i po wysi³ku, do czego niezbêdny oka¿e siê
zestaw æwiczeñ w rozdziale Rozci¹ganie miêœni. Program podstawowy umo¿liwia modelowanie sylwetki oraz spalanie tkanki t³uszczowej. Skutecznie usprawnia funkcjonowanie uk³adu kr¹¿enia, znaczne poprawia formê zyczn¹ i ogólny stan zdrowia.
Program dla zaawansowanych (pozwalaj¹cy osi¹gaæ wyniki sportowe): tygodniowo sk³ada siê z trzech treningów skoncentrowanych na rozwoju muskulatury oraz z trzech treningów wytrzyma³oœciowych.

W ramach tych dwu zró¿nicowanych typów treningu metoda Protéo-System pozwala ka¿demu na u³o¿enie w³asnego programu æwiczeñ, uwzglêdniaj¹cego indywidualne aspiracje
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oraz iloœæ czasu przeznaczanego na ich realizacjê. Zatem zastanów siê, czego oczekujesz
od metody Oliviera. Okreœl cel, jaki chcesz osi¹gn¹æ. Nie zapominaj, ¿e Protéo-System daje wiele mo¿liwoœci: pozwala zeszczupleæ, rozbudowaæ miêœnie i zwiêkszyæ si³ê, odzyskaæ
formê czy, w koñcu, pog³êbiæ gibkoœæ cia³a. Mo¿e byæ te¿ stosowany przez osoby, które
marz¹ o wypracowaniu spektakularnej muskulatury, oraz przez tych, którzy chc¹ osi¹gn¹æ
okreœlone wyniki sportowe. Protéo-System mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany przez osoby starsze, pragn¹ce poprawiæ funkcjonowanie uk³adu kr¹¿enia.
Zdeniuj swój cel, czytaj¹c dok³adnie nastêpuj¹ce rozdzia³y: Podstawowe
zasady zwi¹zane z kszta³towaniem muskulatury (strona 13) – Rozci¹ganie miêœni (strona 105) – Wytrzyma³oœæ (strona 123). Byæ mo¿e zreszt¹ uda ci siê okreœliæ cel priorytetowy przed koñcem lektury podanych fragmentów. Nastêpnie
przejdŸ do pierwszego etapu treningu, strona 8.

Jakikolwiek by by³ twój cel czy wiek, dziêki Protéo-System staniesz siê prawdziwym sportowcem. Niezale¿nie od tego, z jakim poziomem sprawnoœci zycznej zaczynasz trenowaæ, ju¿ po dwóch miesi¹cach systematycznej praktyki bêdziesz silniejszy,
bardziej umiêœniony, znacznie wytrzymalszy i gibki. W ten sposób twoje cia³o zdobêdzie
solidn¹, atletyczn¹ bazê do uprawiania dowolnej dyscypliny sportu.
Zatem wniosek jest bardzo prosty: Protéo-System zapewnia szybkie i widoczne rezultaty, które motywuj¹ do kontynuowania treningu, daj¹c ka¿demu odbiorcy poczucie satysfakcji. A osi¹gane efekty staj¹ siê zauwa¿alne równie¿ w pracy oraz w codziennym ¿yciu,
gdzie u wszystkich stosuj¹cych metodê Oliviera Lafaya pojawiaj¹ siê zwiêkszona werwa,
skutecznoœæ oraz chêæ do dzia³ania.
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Trening progresywny
Trening progresywny sk³ada siê z trzynastu etapów. Systematycznie pokonuj¹c kolejne poziomy trudnoœci, bêdziesz osi¹ga³ widoczne rezultaty sportowe i zaobserwujesz sta³¹ poprawê wygl¹du sylwetki. Podzia³ treningu na trzynaœcie nastêpuj¹cych po sobie faz umo¿liwia dopasowanie metody Protéo-System do potrzeb ka¿dego odbiory i zapewnia szybkie
postêpy. Trzynaœcie opracowanych przez Oliviera Lafaya etapów zawiera programy odzyskiwania formy, utrzymania dobrej kondycji miêœni oraz zaawansowanego kszta³towania
muskulatury.
Trening wzmacniaj¹cy i utrzymuj¹cy miêœnie w dobrej kondycji –
odzyskiwanie formy

Pierwszy etap metody Oliviera ³agodnie przygotowuje cia³o do wzmo¿onej pracy i dalszego treningu. Z ka¿dym nastêpnym etapem (przejœciowym) systematycznie bêdziesz pokonywa³ coraz wy¿sze etapy trudnoœci. Pamiêtaj, nie musisz przejœæ przez wszystkie fazy treningu. Gdy osi¹gniesz zadowalaj¹ce ciê wyniki, mo¿esz zrezygnowaæ z kolejnych etapów.
Poziomy 4, 7, 12 bis i 12 ter s¹ nie tylko etapami przejœciowymi; pozwalaj¹ równie¿ na utrzymanie wypracowanej formy.
Konkretny przyk³ad: Osoba, której celem jest zrzucenie kilku kilogramów i poprawa ogólnej sprawnoœci zycznej, powinna osi¹gn¹æ zadowalaj¹ce efekty, nie przekraczaj¹c 4. poziomu trudnoœci. Pokonywanie dalszych etapów w tym konkretnym przypadku nie ma
wiêkszego sensu. Aby utrzymaæ osi¹gniête wyniki, nale¿y kontynuowaæ trening na 4. poziomie. W ten sposób 4. poziom – sk¹din¹d przejœciowy – stanie siê dla tej osoby programem treningowym, pozwalaj¹cym na utrzymanie wypracowanej formy.

Osi¹ganie wyników sportowych i kulturystycznych

Osoba pocz¹tkuj¹ca (niemaj¹ca ¿adnych osi¹gniêæ sportowych) po szeœciu do oœmiu miesiêcy treningu z metod¹ Oliviera bêdzie w stanie wykonaæ znaczn¹ liczbê pompek na jednej rêce i tyle samo podci¹gniêæ. Protéo-System mo¿e byæ równie¿ bardzo u¿yteczny dla
osób praktykuj¹cych sztuki walki. Ju¿ na 6. poziomie treningu ta grupa odbiorców zauwa¿y znaczny rozwój i wzmocnienie miêœni zaanga¿owanych w bezpoœrednim kontakcie z przeciwnikiem (³atwiejsze bloki i przytrzymania oraz efektywniejsze wyprowadzanie ciosów).
SprawdŸ, jakie rezultaty mo¿esz osi¹gn¹æ dziêki treningowi Oliviera Lafaya, czytaj¹c strony 212–213.
Protéo-System umo¿liwia równie¿ profesjonalne kszta³towanie muskulatury. Pamiêtaj, ¿e dla szybkiego przybierania masy miêœniowej du¿e znaczenie ma odpowiedni sposób od¿ywiania siê. Wszystkie niezbêdne informacje, dotycz¹ce spo¿ywania poszczególnych produktów spo¿ywczych, znajdziesz na stronie 21. Dowiesz siê, w jaki sposób
komponowaæ posi³ki, aby zwiêkszyæ objêtoœæ miêœni. W ci¹gu trzech miesiêcy mo¿liwe jest zyskanie 10 kg masy miêœniowej, a do 20 kg w skali roku.
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Pamiêtaj, jeœli nawet jesteœ doœwiadczonym sportowcem, zacznij trening od pierwszego poziomu trudnoœci. Pocz¹tkowe poziomy metody Protéo-System s¹ obowi¹zkowe dla wszystkich. Je¿eli uprawiasz jak¹œ dyscyplinê sportu i masz dobr¹ kondycjê, bêdziesz po prostu znacznie szybciej robi³ postêpy.

I pierwszy poziom
a. Sprawdź swoje umiejętności
Wykonuj¹c w pe³nym zakresie nastêpuj¹ce æwiczenia testowe, zaobserwuj, jakie s¹ twoje
mo¿liwoœci:
Ćwiczenie A

Ćwiczenie B

Ćwiczenie C

Ćwiczenie A1

(strona 134)

(strona 145)

(strona 148)

(strona 135)

Zacznij od dok³adnego przestudiowania instrukcji ka¿dego æwiczenia. Uwa¿nie przeczytaj
polecenie, a nastêpnie przyjrzyj siê, jakie po³o¿enie maj¹ poszczególne czêœci cia³a na ilustracjach. Zanim przyst¹pisz do wykonywania æwiczenia, dok³adnie wyobraŸ sobie jego
przebieg.
Zrób rozgrzewkê: wróæ do strony 19.

Po rozgrzewce zrób trzyminutowy odpoczynek przed przejœciem do pierwszego testu okreœlaj¹cego umiejêtnoœci.
SprawdŸ posiadane umiejêtnoœci, wykonuj¹c æwiczenia: A, B, C, A1. Rób trzyminutowe odpoczynki miêdzy poszczególnymi æwiczeniami. W czasie tych krótkich przerw
zapisz przebieg ka¿dego zrealizowanego æwiczenia w zeszycie treningów.
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Teraz mo¿esz zacz¹æ trenowaæ:
Jeœli nie uda³o ci siê wykonaæ wiêcej ni¿ cztery powtórzenia testowego æwiczenia B,
zacznij trenowaæ od zestawu æwiczeñ opisanego w czêœci b Pierwszy program treningowy, patrz ni¿ej. Inaczej mówi¹c, jeœli, zrobi³eœ zero, jedno, dwa, trzy lub cztery powtórzenia, przejdŸ do æwiczeñ z tej strony.
Jeœli zrobi³eœ piêæ, szeœæ lub siedem powtórzeñ testowego æwiczenia B, zacznij trenowaæ od zestawu æwiczeñ opisanego w czêœci c. Drugi program treningowy, strona 41.
Je¿eli wykona³eœ co najmniej osiem powtórzeñ testowego æwiczenia B, przejdŸ do strony 43. Drugi poziom.

Ćwiczenie A1

b. Pierwszy program treningowy

(strona 135)

Czêstotliwoœæ treningów: W ci¹gu pierwszego tygodnia
æwicz codziennie oprócz weekendu. W czasie drugiego tygodnia trenuj w poniedzia³ek, œrodê oraz w pi¹tek. Od pocz¹tku
trzeciego tygodnia æwicz tylko w poniedzia³ek i w pi¹tek. Jeœli
nie mo¿esz trenowaæ czêœciej ni¿ trzy razy w czasie pierwszego tygodnia (z powodu braku czasu lub niewystarczaj¹cej motywacji), nie przejmuj siê – po prostu robienie postêpów zajmie ci trochê wiêcej czasu.

Ćwiczenie D
Rozgrzewka: wróæ do strony 19.

(strona 158)

Dwuminutowy odpoczynek: Odpoczywaj pe³ne dwie minuty miêdzy kolejnymi seriami oraz miêdzy poszczególnymi
æwiczeniami. Wykonaj jak najwiêksz¹ liczbê powtórzeñ w czasie realizacji ka¿dej serii.
Podstawowy zestaw æwiczeñ:
Dwie serie æwiczenia A1.
Dwie serie æwiczenia D.
Dwie serie æwiczenia C1 wykonane w szybkim tempie
(strona 16).

Ćwiczenie C1
(strona 149)

Je¿eli wykonuj¹c testowe æwiczenie C, nie uda³o ci siê podci¹gn¹æ ze wzglêdu na du¿y ciê¿ar cia³a, zast¹p æwiczenie C1
æwiczeniem C4. Je¿eli w czasie wykonywania pierwszej serii
æwiczenia C4 zrobisz 12 powtórzeñ, zast¹p je æwiczeniem C5.
Podobnie jeœli podczas wykonywania pierwszej serii æwiczenia C5 zrobisz 12 powtórzeñ, zast¹p je æwiczeniem C6. W momencie gdy uda ci siê zrobiæ wiêcej ni¿ 12 powtórzeñ æwicze39
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nie C6 zast¹p æwiczeniem C1. Je¿eli nadal nie mo¿esz zrealizowaæ æwiczenia C1, przez
nastêpne dwa tygodnie wykonuj æwiczenie C6, za ka¿dym razem zwiêkszaj¹c liczbê powtórzeñ. Nastêpnie kolejny raz spróbuj wykonaæ æwiczenie C1. Jeœli nadal nie mo¿esz
go zrealizowaæ, nie przechodŸ do drugiego programu treningowego.

Ćwiczenie E

Ćwiczenie F

Ćwiczenie G

Ćwiczenie K2

(strona 159)

(strona 167)

(strona 171)

(strona 189)

Dwie serie æwiczenia E.
Dwie serie æwiczenia F.
Uwaga: nie naprê¿aj zbyt silnie nóg w czasie wyskoku, poniewa¿ mo¿e to mieæ
negatywny wp³yw na stan krêgos³upa. Pamiêtaj, wystarczy podskakiwaæ w miarê wysoko, nie nale¿y jednak wyskakiwaæ w górê maksymalnie wysoko, poniewa¿
mo¿na spowodowaæ w ten sposób niebezpieczne w skutkach obicie nerki. Æwicz w szybkim tempie, nie rób przerw pomiêdzy poszczególnymi skokami. W czasie pierwszej
serii nie przekraczaj liczby 20 powtórzeñ. Jeœli uda ci siê wykonaæ 20 powtórzeñ, od
tego momentu staraj siê skakaæ coraz wy¿ej.

Dwie serie æwiczenia G.
Dwie serie æwiczenia K2.
Oprzyj rêce o œcianê na takiej wysokoœci, ¿ebyœ móg³ wykonaæ maksymalnie 12 powtórzeñ w czasie pierwszej serii (nic siê nie stanie, jeœli zrobisz 11 lub
13 powtórzeñ). Gdy pewnego dnia wykonasz 15 powtórzeñ podczas pierwszej serii,
obni¿ punkt oparcia r¹k o 10 cm. Systematycznie opieraj rêce coraz ni¿ej, utrzymuj¹c tym samym odpowiedni poziom trudnoœci.

W jaki sposób robiæ postêpy, wykonuj¹c podstawowy zestaw æwiczeñ?

To bardzo proste. Nale¿y go zmodykowaæ i zwiêkszaæ poziom trudnoœci. Pocz¹wszy od
drugiego tygodnia, zamiast dwu serii ka¿dego æwiczenia wykonuj trzy serie. A ponadto…
Od momentu gdy zrobisz osiem powtórzeñ æwiczenia A1, zast¹p je æwiczeniem A2.
Nie zmieniaj reszty treningu (D, C1, E, F, G, K2).
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Od momentu gdy wykonasz osiem powtórzeñ æwiczenia A2, dodatkowo wykonaj æwiczenie A3. Nowy program treningowy bêdzie wygl¹da³ nastêpuj¹co: A3, A2, D, C1,
E, F, G, K2.
Od momentu gdy zrobisz 8 powtórzeñ æwiczenia A3, zast¹p je æwiczeniem A4. Nowy
program treningowy bêdzie wygl¹da³ nastêpuj¹co: A4, A2, D, C1, E, F, G, K2.
Od momentu gdy wykonasz 8 powtórzeñ æwiczenia A4, zast¹p je æwiczeniem A5. Nowy program treningowy bêdzie
wygl¹da³ nastêpuj¹co: A5, A2, D, C1, E, F, G, K2.

Ćwiczenie A2
(strona 136)

Od momentu gdy zrobisz 8 powtórzeñ æwiczenia A5, zast¹p
je æwiczeniem A6. Nowy program treningowy bêdzie wygl¹da³ nastêpuj¹co: A6, A2, D, C1, E, F, G, K2.

Je¿eli zrobisz osiem powtórzeñ æwiczenia A6, po raz kolejny
sprawdŸ swoje mo¿liwoœci, wykonuj¹c testowe æwiczenie B.
Jeœli uda ci siê od 5 do 8 powtórzeñ, mo¿esz zacz¹æ trenowaæ
wed³ug drugiego programu treningowego.
Natomiast je¿eli zrobisz wiêcej ni¿ 8 powtórzeñ æwiczenia B,
przejdŸ do drugiego poziomu treningu, strona 43.
W przypadku gdy nie uda ci siê zrealizowaæ nawet 5 powtórzeñ, æwicz w nastêpuj¹cy sposób: B1, A6, A2, D, C1, E,
F, G, K2. Ka¿de æwiczenie wykonuj w trzech seriach. Æwicz
trzy razy w tygodniu (w poniedzia³ek, œrodê oraz w pi¹tek).
Pod koniec drugiego tygodnia realizacji tego zestawu æwiczeñ
przejdŸ do drugiego programu treningowego.
Jeœli sesje treningowe wydaj¹ ci siê zbyt d³ugie, mo¿esz
podzieliæ je na dwie czêœci. Pierwsz¹ po³owê wykonuj jednego dnia, a drug¹ nazajutrz (przeczytaj podrozdzia³ Idealna sesja treningowa, strona 29).

Ćwiczenie A3
(strona 137)

c. Drugi program treningowy
Czêstotliwoœæ treningów: Æwicz w poniedzia³ek, œrodê oraz pi¹tek. Jeœli chcesz jedynie odzyskaæ formê i nie zale¿y ci na osi¹ganiu szybkich efektów, trenuj dwa razy w tygodniu, odpoczywaj¹c co najmniej dwa dni miêdzy poszczególnymi treningami. W takim wypadku æwicz np. w poniedzia³ek i pi¹tek.

Rozgrzewka: wróæ do strony 19.
Czas odpoczynków: Odpoczywaj pe³ne dwie minuty miêdzy kolejnymi seriami oraz miêdzy
poszczególnymi æwiczeniami.
Nieustannie pobijaj osi¹gane wyniki.
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