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Wprowadzenie
Trudno byæ facetem w tych czasach. Mówi siê nam, ¿e nasze ¿ycie musi byæ doskona³e. Musimy mieæ dobrze p³atn¹, ekscytuj¹c¹ pracê, zapieraj¹ce dech w piersiach
¿ycie seksualne, wspania³¹ rodzinê i wielu przyjació³. Do tego musimy znajdowaæ
czas, by siê rozluŸniæ i cieszyæ tymi wszystkimi sukcesami. Na dodatek chcemy mieæ
idealnie ukszta³towan¹ sylwetkê.
Nie mo¿na mieæ wszystkiego. W koñcu nikt z nas nie ma tak wysokich koneksji,
by sprawiæ, ¿e Ziemia zacznie obracaæ siê wolniej – doba zawsze bêdzie mieæ tylko
24 godziny.
Jeœli twoja praca faktycznie obtuje w wyzwania, to pewnie jest bardzo stresuj¹ca. W wyniku stresu organizm zwiêksza wytwarzanie kortyzolu – hormonu, który
sprawia m.in., ¿e na brzuchu zaczyna odk³adaæ siê t³uszcz. Rozejrzyj siê dooko³a,
a zobaczysz, ¿e ci, który zdobyli œwietn¹ pracê, odpuœcili sobie dbanie o sylwetkê.
Z kolei wielu idealnie umiêœnionych porzuci³o myœl o robieniu kariery; etatowo zajmuj¹ siê swoim cia³em.
Nie musisz iœæ na ¿aden z tych kompromisów. Mo¿na osi¹gn¹æ sukces w pracy
bez do³¹czania do szeregu brzuchatych urzêdników, przyklejonych do biurowych foteli, cz³onków Stowarzyszenia Potencjalnych Zawa³owców, na widok których stewardesy w samolocie zaczynaj¹ nerwowo rozgl¹daæ siê za debrylatorem. I nie trzeba
w tym celu poœwiêcaæ ca³ego wolnego czasu, jaki spêdzasz z rodzin¹ i przyjació³mi,
ani rezygnowaæ z wystrza³owego ¿ycia seksualnego (bêdzie wprost odwrotnie – im sprawniejsze cia³o, tym lepsze ¿ycie intymne).
Jak to wszystko ma siê do twoich miêœni brzucha? Po prostu jeœli chcesz mieæ
atrakcyjny brzuch, musisz ¿yæ na pe³nych obrotach, stosowaæ siê do zaleceñ w tym
podrêczniku, æwiczyæ intensywnie i systematycznie.
Ksi¹¿ka wprowadzi ciê w zasady 6-tygodniowego programu æwiczenia miêœni
brzucha oraz treningu aerobowego, a tak¿e da podstawy rozs¹dnej diety. Z tego punktu bêdziesz móg³ zajœæ tak daleko, jak zechcesz – mo¿esz wcisn¹æ gaz do dechy i staæ
siê pe³noprawnym miêœniakiem albo mo¿esz trzymaæ siê trzygodzinnego programu
bazowego, czy nawet znaleŸæ sposób na wykonanie zalecanej pracy w krótszym czasie. Kiedy ju¿ zobaczysz, jak prosto i przyjemnie æwiczy siê wed³ug regu³ zrównowa¿onego programu, przez ca³e ¿ycie bêdziesz siê go w jakiejœ formie trzyma³.
A jeœli ju¿ teraz jesteœ w niez³ej formie, kiedy skoñczysz pracê w ramach programu bazowego, bêdziesz móg³ poszczyciæ siê rozwiniêtymi miêœniami, jakie widuje siê
na ok³adkach kolorowych czasopism. Niemniej ksi¹¿ka ta nie zosta³a napisana dla
kogoœ, komu brakuje zaledwie szeœciu tygodni do uzyskania sylwetki z reklamy mêskiej bielizny. Podrêcznik ten przeznaczony te¿ jest dla reszty facetów, którzy, patrz¹c
na tych modeli, zastanawiaj¹ siê: „Jak osi¹gn¹æ to, co oni? Jak wypracowaæ na brzuchu kaloryfer, zaczynaj¹c od zera?”

Dziêki tej ksi¹¿ce bêdziesz wiedzia³, jak. Sukces nie przyjdzie od razu i wymagany bêdzie wysi³ek, ale opracowany przez Kurta Brungardta program jest najpewniejsz¹ i najprostsz¹ drog¹ do osi¹gniêcia tego celu.
Kurt dobrze wie, ¿e najtrudniej zrobiæ ten pierwszy krok – w koñcu jest od 18 lat
trenerem i napisa³ bardzo wiele na temat zdrowego stylu ¿ycia. Dlaczego w³aœnie
ksi¹¿ka ta jest wstêpem do treningu miêœni ca³ego cia³a, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na miêœnie brzucha.
Obaj z Kurtem cieszymy siê, ¿e jesteœmy zdrowi i w dobrej formie. Chcemy, ¿ebyœ i ty dowiedzia³ siê, co ominê³o ciê w ¿yciu pod tym wzglêdem i jak to odzyskaæ.
Wed³ug nas, sprawnoœæ zyczna jest wa¿nym elementem udanego ¿ycia i nie chcemy
tej wiedzy zatrzymywaæ tylko dla siebie.

Lou Schuler
magazyn „Men’s Health. USA”
dyrektor ds. fitnessu
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Rozdzia³ 1

Zasadniczy plan
Potraktuj tê ksi¹¿kê jako mapê do Pakerowa – „krainy pakerów”. Wiesz, jak tam jest:
nieobecne s¹ zwa³y t³uszczu, formuj¹ce siê nad paskiem od spodni. Wszystkie miêœnie s¹ na pi¹tkê i maj¹ lepiej zarysowane kszta³ty ni¿ na ilustracjach w podrêczniku
anatomii. W Pakerowie wygl¹dasz na wy¿szego, bo chodzisz wyprostowany. Lepsz¹
postawê cia³a zawdziêczasz silnym miêœniom brzucha. Dolna partia pleców jest mniej
nadwyrê¿ana i ³atwiej wykonujesz codzienne czynnoœci, takie jak podnoszenie pude³
z ziemi czy usadzanie wierc¹cego siê dziecka w foteliku samochodowym. Jako obywatel tej krainy, zauwa¿ysz, ¿e ciuchy lepiej na tobie le¿¹ – choæ otaczaj¹ce ciê kobiety bêd¹ chcia³y, byœ czêsto je zdejmowa³. Z pomoc¹ tego podrêcznika ju¿ wkrótce bêdziesz na drodze do tego miejsca; osi¹gniesz sylwetkê, o jakiej marzy³eœ.
S³ysza³eœ pewnie powiedzenie, ¿e nawet tysi¹cmilowa podró¿ zaczyna siê od pojedynczego kroku. Co z tego, ¿e dziœ oznacza to skontaktowanie siê z biurem podró¿y lub zakup biletu przez internet – m¹droœæ tych s³ów wci¹¿ pozostaje aktualna. Otó¿
w tysi¹cmilowej podró¿y do Pakerowa bardzo ³atwo zboczyæ o dwa tysi¹ce mil od celu, jeœli pierwszy krok postawimy w nieprecyzyjnie obranym kierunku.
W ró¿nych czasopismach co miesi¹c mo¿esz znaleŸæ nowe plany trenowania miêœni brzucha, reklamy telewizyjne oferuj¹ produkty, gwarantuj¹ce szybkie efekty, a pó³ki sklepowe uginaj¹ siê pod ciê¿arem „rewelacyjnych” suplementów diety, które maj¹ mobilizowaæ twoje niechêtne do wspó³pracy miêœnie. Nat³ok informacji
spowodowa³, ¿e panuje dezinformacja na temat tego, jaka jest najlepsza droga do
osi¹gniêcia dobrze zarysowanych miêœni brzucha.
Celem tej ksi¹¿ki jest sprawienie, byœ postawi³ pierwsze kroki w odpowiednim
kierunku, id¹c najkrótsz¹ drog¹. Dziêki temu podrêcznikowi zdobêdziesz gruntowne podstawy wiedzy oraz poznasz skuteczne techniki æwiczenia miêœni brzucha.
¯adnych sztuczek, wyranowanych gad¿etów czy cud-recept. Po prostu bêdziesz
uzyskiwa³ wyniki. Poznasz podstawy æwiczeñ i zdrowej diety. Wyrobisz w sobie nawyk trenowania, który pozwoli ci uk³adaæ i kontynuowaæ w³asny program æwiczeñ
przez ca³e ¿ycie.
W ci¹gu szeœciu tygodni poczynisz postêpy. Zaczniesz od skromnych 3–5 minut
æwiczeñ dziennie, a skoñczysz na 3 godzinach tygodniowo, w których wymagany od
ciebie bêdzie du¿y wysi³ek. Zaczniesz od czterech prostych æwiczeñ – trzy na miêœnie brzucha i jedno na doln¹ partiê pleców – i bêdzie to twoja baza, na której zbudujesz ostatecznie zestaw wyranowanych æwiczeñ; bêdziesz odbywa³ te¿ po trzy sesje
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aerobowe w tygodniu. Oprócz tego bêdziesz czuwa³ nad swoj¹ diet¹, tak by czerpaæ
pe³niê korzyœci z nawyku æwiczenia.

Dla kogo jest ta ksi¹¿ka?
Nie zosta³a napisana z myœl¹ o kulturystach, przygotowuj¹cych siê do startu w zawodach. Jest ona adresowana do trzech typów mê¿czyzn. Oto one:
Pocz¹tkuj¹cy. Taki facet myœla³ o æwiczeniach, mówi³ o æwiczeniach, mo¿e nawet kupi³ cudowny suplement diety w celu zmniejszenia obwodu pasa albo urz¹dzenie treningowe reklamowane w telewizyjnych spotach. Ale tak naprawdê nigdy nie uda³o
mu siê wyrobiæ w³aœciwego nawyku æwiczenia.
Aktywny. ABS, czyli miêœnie brzucha nie jest pozycj¹ przeznaczon¹ wy³¹cznie dla tych,
którzy spêdzili wiêksz¹ czêœæ ¿ycia przyklejeni do fotela przed telewizorem. Zosta³a
ona napisana te¿ z myœl¹ o goœciach aktywnych i energicznych, którzy nie znaleŸli jeszcze dobrze opracowanego i odpowiedniego dla siebie programu. Mo¿e s¹dzili, ¿e
nie uda im siê wcisn¹æ treningów do swojego napiêtego graku dnia. Albo nie myœleli, ¿e potrzebny im jest jakiœ rygor æwiczeñ, a¿ do momentu gdy zwolni³ siê ich metabolizm i zwiêkszy³ obwód w pasie. A mo¿e po latach siedzenia po osiem godzin
przed komputerem w pracy w koñcu odczuli wp³yw takiego trybu ¿ycia na dolne partie pleców.
Sfrustrowany i zdezorientowany. W koñcu podrêcznik ten napisano równie¿ z myœl¹ o trzecim facecie – takim, który ju¿ æwiczy³ przez jakiœ czas, a raczej próbowa³.
Wpad³ niestety w b³êdne ko³o prób i pora¿ek, podejmowania treningów i zarzucania ich. W wyniku tego albo nie uzyska³ ¿adnych rezultatów, albo, co gorsza, jego forma systematycznie siê pogarsza³a.

Czego nauczysz siê z tej ksi¹¿ki
Jeœli jesteœ jedn¹ z trzech wy¿ej wymienionych osób, oto co ksi¹¿ka ABS, czyli miêœnie brzucha ma ci do zaoferowania:
Wiedzê o podstawach anatomii miêœni brzucha.
Znajomoœæ prawid³owej techniki wykonywania optymalnych æwiczeñ.
Strategie planowana treningów i techniki ustalania celów.
Wskazówki, które pomog¹ ci wykorzystaæ moc swojego umys³u.
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Progresywny program ze zwiêkszaj¹cym siê poziomem trudnoœci.
Æwiczenia rozci¹gaj¹ce z akcentem na miêœnie brzucha.
Program æwiczeñ aerobowych.
Porady ¿ywieniowe, które pomog¹ zmniejszyæ liczbê spo¿ywanych kalorii, tak byœ
szybciej zobaczy³ efekty swojej pracy.
Æwiczenia dolnej partii pleców, które bêdziesz wykonywa³ razem z æwiczeniami na
brzuch, by silne miêœnie chroni³y œrodkow¹ czêœæ cia³a.
Æwiczenia zaawansowane.

Ksi¹¿ka podzielona jest na cztery g³ówne czêœci. W pierwszej rozwiejê mity na temat
cudownych sposobów na uzyskanie atrakcyjnych miêœni brzucha oraz pomogê ci wyrobiæ u siebie sta³¹ i niezachwian¹ motywacjê do pracy przez ca³y czas trwania programu. Czêœæ druga zapozna ciê z zasadami i technikami wykonywania æwiczeñ, dziêki czemu treningi miêœni brzucha bêd¹ bezpieczne i skuteczne. Czêœæ trzecia
przeprowadzi ciê przez progresywny program bazowy, w którym nacisk po³o¿ony zosta³ na æwiczenie miêœni brzucha, tak by ta czêœæ cia³a sta³a siê silniejsza i szczuplejsza. W czêœci czwartej dowiesz siê, jak utrzymaæ to, co uzyskasz dziêki programowi
bazowemu, oraz jak dalej zwiêkszaæ swoj¹ sprawnoœæ.
Pierwsze dwie czêœci ksi¹¿ki najlepiej przeczytaæ przed rozpoczêciem wykonywania æwiczeñ programu bazowego. Jeœli jednak nie mo¿esz siê doczekaæ æwiczeñ, mo¿esz od razu zacz¹æ od programu bazowego i czytaæ pozosta³e rozdzia³y na bie¿¹co.
Niemniej jest bardzo wa¿ne, by zapoznaæ siê z nimi wszystkimi, bo dziêki temu uzyskasz potrzebne informacje niezbêdne do osi¹gniêcia wymarzonych celów.

Zasadnicza prawda
Ernest Hemingway powiedzia³: „Najlepszym powodem mówienia prawdy jest to, ¿e
naj³atwiej j¹ zapamiêtaæ”. Oto czemu w ksi¹¿ce ABS, czyli miêœnie brzucha nie kryjê
przed tob¹, ¿e nie ma szybkiej drogi na skróty od „miêkkiej oponki” do stalowego
„szeœciopaka” czy „kaloryfera”. Tym, co oferuje ten podrêcznik, jest powolna, ale
pewna droga do osi¹gniêcia tego celu.
Trzymaj siê programu bazowego; bêdzie ci s³u¿y³ za podstawê, któr¹ bêdziesz
móg³ rozwijaæ przez ca³e ¿ycie. Mo¿esz rozbudowywaæ ten fundament, kiedy bêdziesz
gotowy na bardziej wymagaj¹ce æwiczenia. A jeœli zajdzie potrzeba, byœ skróci³ treningi do minimum, nic nie stanie na przeszkodzie, byœ wróci³ do æwiczeñ z samego
pocz¹tku.
„Kaloryfer” na brzuchu pojawi siê, gdy zbudujesz doœæ du¿o miêœni i spalisz wystarczaj¹co du¿o t³uszczu. Nie gwarantujê, ¿e uzyskasz taki wynik w ci¹gu szeœciu tygodni, ale nigdy go nie osi¹gniesz, jeœli nie zaczniesz od solidnego programu æwiczeñ
w po³¹czeniu z rozs¹dn¹ dietê. Tak wiêc do dzie³a!
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