Zbuduj siłę w królewskim ćwiczeniu
dla górnych partii ciała.

Poradnik treningowy pt. ,, Zacznij się podciągać ‘’
Tomasz Leśnikowski
______________________________
©Prawa autorskie należą do Tomasz Leśnikowski – Terapia Ruchem

Poradnik treningowy pt. ,, Zacznij się podciągać ‘’ jest praktycznym źródłem wiedzy dla każdego, kto chce
prawidłowo nauczyć się od samych podstaw podciągać na drążku. Regularne wykonywanie
przedstawionych ćwiczeń nie tylko przełoży się na Twoją siłę i wytrzymałość mięśniową, ale również
uchroni Cię przed wieloma niechcianymi kontuzjami. Już za chwilę dowiesz się za pomocą jakich ćwiczeń
oraz w jaki sposób usprawnić wybrane grupy mięśniowe, aby nauczyć się skutecznie podciągać.

Na co dzień wkładam dużo pracy i zaangażowania w tworzenie materiałów, aby możliwie najlepiej
przekazywać Ci swoją wiedzę. Dlatego proszę Cię o nierozpowszechnianie i niekopiowanie treści bez mojej
zgody.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w poradniku treningowym Zacznij
się podciągać’’ są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631).
Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora
jest zabronione.

Pamiętaj! Przedstawione w poradniku informacje odnoszą się do aspektów zdrowotnych. Jeśli odczuwasz
jakąkolwiek dolegliwość fizyczną lub masz świadomość o występowaniu urazu / kontuzji / choroby,
skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Nie ponoszę odpowiedzialności za wykorzystanie przez Ciebie
jakichkolwiek ćwiczeń i porad w praktyczny sposób, które opisałem w tym poradniku. Dołożyłem jednak
wszelkich starań, aby przekazać Ci w możliwie najbardziej przystępny sposób aktualne informacje
i sprawdzone przeze mnie ćwiczenia.

Dziękuję Ci za uszanowanie mojej pracy.

Podciąganie na drążku (tuż obok wyciskania nad głowę) to jedno z głównych, fundamentalnych
i najbardziej skutecznych ćwiczeń, które buduje siłę górnej części ciała. Regularne podciąganie wzmocni
nie tylko Twój cały zestaw mięśni powierzchownych ale również system mięśni głębokich
(przykręgosłupowych) i lokalnych stabilizatorów. To z kolei przełoży się bezpośrednio na bardziej
estetyczną i wyprostowaną sylwetkę oraz zapewni zdrowsze funkcjonowanie na co dzień. Zwróć uwagę na
to, że mięśnie grzbietu są jedną z najważniejszych grup mięśniowych, które są zaangażowane w niemal
wszystkie czynności jakie wykonujesz każdego dnia:

✓ Wspomagają prawidłowe oddychanie (m.in. mięsień najszerszy grzbietu, mięsień zębaty)
✓ Zabezpieczają kręgosłup przed kontuzjami (system mięśni lokalnych i globalnych)
✓ Pomagają utrzymać pionową postawę w takcie siedzenia, stania, chodu, biegu
✓ Umożliwiają ruchy zgięć, skrętów i rotacji tułowia
✓ Usprawniają każdy ruch siłowy i funkcjonalny

Bądź ze mną na bieżąco!
#lesniktrener
#LatamPolujęTrenuję

Za chwilę poznasz TOP 10 zasad treningowych i obejrzysz mnóstwo materiałów filmowych, dzięki którym
zaczniesz się poprawnie podciągać. Jednak aby mieć pełen obraz na to fenomenalne ćwiczenie,
odpowiedzmy sobie na 3 najczęściej nurtujące pytania:

1. Dlaczego większość osób nie potrafi się podciągać?

Niestety, bardzo wiele osób unika podciągania na drążku i próbuje zastąpić je innymi ćwiczeniami z kilku
względów. Jednym z nich jest brak wystarczającej siły do skutecznego wykonania choćby jednego
powtórzenia, co z kolei przyczynia się do utraty motywacji do ciężkiego treningu. Pamiętaj, że dopiero
kompleksowe wzmocnienie mięśni pleców, brzucha, ramion oraz siły chwytu pomogą Ci w skutecznym
podciąganiu na drążku. (…)

2. Jak szybko zacznę się podciągać ?

Jeśli jesteś osobą początkującą i utrzymujesz prawidłową wagę ciała, to podciągniesz się
najprawdopodobniej w ciągu 12 tygodni, czyli w 3 miesiące. W przygotowanych przeze mnie planach
treningowych znajdziesz różnorodne ćwiczenia siłowe, akcesoryjne (pomocnicze) i prewencyjne
(ochronne). Dodatkowo, rozpisałem dla Ciebie również dokładne tempo wykonywania każdego ruchu, abyś
kontrolował/a rygorystycznie czas pracy mięśni pod napięciem (TUT – time under tension) w każdej serii.
Jestem przekonany, że zauważysz zarówno efekt sylwetkowy jak i siłowy całego ciała. (…)

3. Jak często mam się podciągać?

Tak naprawdę osoby potrafiące się podciągać na drążku mogą śmiało wykonywać to ćwiczenie
nawet na każdym treningu bez obaw o przetrenowanie. Globalne ruchy angażujące do pracy całe ciało
świetnie sprawdzą się zarówno przy budowaniu siły jak i podtrzymywaniu codziennej formy i sprawności.

(…) Pamiętaj, że im mniej siły wykazujesz w podciąganiu – tym częściej powinieneś / powinnaś wykonywać
ćwiczenia siłowe angażujące mięśnie pleców!

Obejrzyj przykładowe wskazówki treningowe dotyczące podciągania.
W pełnej wersji poradnika ,,Zacznij się podciągać’’ otrzymasz ich o wiele więcej!

Ponadto możesz liczyć na:

•

12-tygodniowy program treningowy z nastawieniem na podciąganie

•

pogrupowane ćwiczenia siłowe, akcesoryjne i prewencyjne względem trudności

•

opisy i zdjęcia pozycji początkowych i końcowych każdego z ćwiczeń obecnych w poradniku

•

różnorodne materiały filmowe i wskazówki dotyczące progresji w podciąganiu

•

3 wartościowe bonusy

https://www.instagram.com/p/Bn1SyB7HCgg/

https://www.instagram.com/p/BsYpQzWIeNi/

Poznaj TOP 10 zasad prawidłowego podciągania!

1. Budowa siły w podciąganiu

Z anatomicznego punktu widzenia plecy stanowią dużą grupę mięśniową (tuż obok mięśni nóg i klatki
piersiowej). Największą powierzchnię mięśni pleców stanowi mięsień najszerszy grzbietu i to dzięki niemu
w głównej mierze możliwy jest ruch podciągania. Dodatkowo stanowi on globalny stabilizator górnej części
naszego ciała i aktywnie uczestniczy zarówno podczas ruchów wyciskania pionowego nad głowę,
wyciskania poziomego sprzed klatki czy też różnych form zginania i prostowania ramion.

Zwróć uwagę na to, że mięsień najszerszy grzbietu rozpościera się między grzebieniem guzka mniejszego
kości ramiennej, wyrostkami kolczystymi kręgów piersiowych i lędźwiowych, aż do grzebienia biodrowego.
Dominuje tu przewaga włókien szybkokurczliwych, które są odpowiedzialne m.in. za budowę siły i mocy
mięśniowej, dlatego warto wykonywać powtórzenia siłowe w zakresie 1-6. Rozwijając siłę mięśni pleców
również należy skupić się na pracy w większej ilości serii (4-8) i wydłużonym czasie przerw między seriami
(90-120s).

Dziękuję Ci za poświęcenie Twojego czasu i przeczytanie fragmentu mojego e-booka. Mam
nadzieję, że przedstawione przeze mnie ćwiczenia są dla Ciebie jasne i zrozumiałe. Jeśli
będziesz miał(a) jakiekolwiek pytania, nie krępuj się napisać do mnie prywatnie. Na pewno
odpowiem na Twoją wiadomość i postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości.

Zakup pełną wersję materiałów, w których znajdziesz
ponad 50 ukierunkowanych ćwiczeń, atrakcyjne zniżki i materiały promocyjne!

Pamiętaj, że dzielę się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem w mediach
społecznościowych:

Zapraszam Cię również serdecznie na moje autorskie szkolenia
i warsztaty treningowe w Profi Fitness School Poland.
W pełnej wersji poradnika otrzymasz kody zniżkowe na szkolenia
z wykorzystania gum oporowych i treningu funkcjonalnego.
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