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Budeš vyzerať ako muž?

Hneď na začiatku ti musím niečo dôležité povedať. Chcem ťa

tým zbaviť obáv a strachu. Žiadna žena na svete, pokiaľ

nepoužíva zakázaný doping, nebude mať priveľa svalov.

Nikdy!

Takže žiadne obavy z toho, že budeš vyzerať ako svalnatý muž.

Prirodzene, ani ženy, ktoré celé roky drú v posilňovniach,

nebudú vyzerať "mužsky" - čoho sa bojí veľa žien. Takto nejak

vyzerá žena, ktorá cvičí silový tréning:
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Vidíš, nie je žiadna kulturistka, má proste vyšportovanú,

peknú, ženskú postavu s nízkym percentom tuku.

Nechaj ma hádať: čo vlastne ženy chcú?

Hovorí sa, že ani sami to nevedia, ale oni to veľmi dobre

vedia.

Chcú vyzerať výborne.

Čo presne to znamená?

Ženy chcú pevnejšie brucho, dobrý zadok, štíhle nohy a

pevnú postavu. Chcú vyzerať dobre v plavkách.

Výhoda žien je, že prirodzene, vo všeobecnosti, vyzerajú lepšie,

ako muži. Netreba im veľa. Muž maká a cvičí roky na to, aby

vyzeral aspoň nejako. Žene stačí pár mesiacov.
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Takže… ako na to?

Prečo nefungujú bežné populárne metódy, ktoré môžeš vidieť

na instagrame, ako sú rôzne kruhové tréningy?

No... nefungujú... fungujú. Ale na ženu, čo v živote nikdy nič

nerobila. A potom mu fungujú veľmi krátku dobu.

Prečo? Pretože svalový rast potrebuje silový tréning. Pokiaľ

máš málo svalov alebo až primálo svalov a nikdy si sa

nehýbala, tak na teba bude fungovať všetko.

Ak si si niekedy zlomila nohu alebo si videla niekoho so

zlomenou nohou, tak vieš, že po 6 - 8 týždňoch tá zlomená

noha je menšia ako zdravá.

Došlo u nej totiž k svalovej atrofii, strate svalstva, pretože noha

bola absolútne nevyužívaná. Väčšinou po zlomenine človek

rehabilituje, ale keď začne nohu používať, postupne dorovnáva

"veľkosť" tej druhej.

4



Pretože v takej situácií je aj bežná chôdza dostatočný stimul,

aby začala noha znova svalovo rásť. Rastie toľko, koľko je

potrebné na to, aby fungovala pri bežnej chôdzi normálne.

Podobný stimul môžeš dostať, keď začneš prvýkrát robiť drepy

bez váhy. Ak si nikdy nedrepovala, nie si osvalená, nie si

zvyknutá cvičiť, môže to stačiť, ale len na veľmi krátky čas,

pretože potrebuješ vytvárať stále nový a nový silový stimul.

Pokiaľ to nerobíš, svalovo nerastieš.

To je dôvod prečo nefungujú poskakovačky na Instagrame a

rôzne kruhové tréningy. Áno, môžeš sa cítiš lepšie a áno, môže

ti to trošku pomôcť, ak si nikdy poriadne necvičila, ale nikdy s

nimi nebudeš mať najlepšie možné výsledky.

Možno ťa do omylu uviedlo to, že ženy, čo takéto cvičenia

ukazujú, vyzerajú dobre, ale ver mi, Instagram je ilúzia.

To, že majú dobrú postavu neznamená, že ju dosiahli tým, čo

ukazujú alebo predávajú.
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Ty vidíš len to, čo vedia, že sa ti bude páčiť a čo uveríš, že je

ľahké.

Američania to volajú low hanging fruit, teda ovocie na strome,

ktoré je najnižšie a najľahšie dosiahnuteľné.

Nebudú ti hovoriť o tom, že musíš makať, robiť nejaký silový

tréning, pretože to už tak dobre a jednoducho neznie.

Pri dobrej hudbičke ti povedia "Héééj! Poďme na tóóó!” Tuc tuc

bam bam a už cvičíš. Nevieš čo, nevieš prečo, nevieš ani, čo

tým dosiahneš, ale na konci sa cítiš dobre, lebo endorfíny. Je

to lepšie ako nič?

Pozri, aká je šťastná, ale dlho jej to nevydrží.
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Niekedy je to lepšie ako nič.

Ale čo je lepšie? Zabíjať čas alebo všetok čas, čo máš, venovať

tomu, aby si dosiahla to, čo naozaj chceš?

Nikdy nikto nevybudoval dobrú postavu bez poctivého

silového tréningu.

Zlatý štandard je silový tréning s pár základnými cvikmi.

Sila a svaly sú totiž prepojené, väčšia sila = väčšie svaly. To platí

vždy.

Možno si niekedy videla chudého človeka, čo má veľkú silu, ale

väčšinou je to len o tom, že ľudia nemajú moc predstavu, čo je

to veľká sila.

Napríklad, človek s dlhými rukami dokáže zdvihnúť viac na

mŕtvy ťah ako s krátkymi. Alebo človek s krátkymi zdvihne viac

na benchpress, ako človek s dlhými rukami.
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Takže áno, sila sa vzťahuje aj na to, akú máme páku, akú

vzdialenosť pri cviku vykonáme, ako sme “poskladaní”.

Ale vždy platí, že ak budeš silnejšia, budeš svalnatejšia.

Toto je kľúč.

Cesta k postupnému zosilňovaniu sa volá progressive overload.

Tu je jednoduchý obrázok, podľa ktorého pochopíš pointu.

Toto je pointa progressive overload
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Progressive overload je postupné pridávanie na váhe. Ak si,

napríklad, zoberieme posilku, tak to znamená, že robíš jeden

cvik stále dookola a postupne, každý nový tréning, pridáš

máličko na váhe.

Napríklad, začneš na 20 kilogramoch, ďalší tréning ideš na 22.5

kilogramu, ďalší 25... A tak ďalej.

Jasné, nepôjde to takto rýchlo. A jasné, niekedy sa progres

zastaví. Potom podsekneš váhu, alebo si dáš pauzu a začneš

znova. Tých metód je viacero.

Čo ale určite nechceš, je stáť na mieste, mať rovnakú silu na

rovnaký cvik rok, alebo aj pol roka. To totiž znamená, že

zabíjaš čas.

Koľkokrát som videl ženu, ktorá je odhodlaná, ale stretával

som ju pol roka a videl som cvičiť náhodne cviky s malými

váhami, ktoré sa časom nijako nezmenili.
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Sakra, aby som bol úprimný, ešte častejšie som tak stretával

mužov. Ak ma niečo bolí, tak je to keď vidím, že ľudia zabíjajú

čas.

Nenechaj sa odradiť!

Ver mi, na začiatku silový tréning môže byť nuda ale časom ťa

to zlepšovanie začne baviť, keď uvidíš, že si silnejšia, oveľa

silnejšia, ako si bývala. Je to až návykové.

Prečo fakt nechceš robiť zábavné cvičenia? Kruháč je zábavný,

uznávam, všelijaké krkolomné cviky, každý tréning nové, sú

zábavné, ale to nie je to, čo ťa dostane do cieľa najrýchlejšou a

najoptimálnejšou možnou cestou.

Prišla si sa baviť alebo ísť za svojím cieľom?

Postupne zistíš, že tá najlepšia zábava je merateľné

zlepšenie.

Prečo je tak dôležité robiť stále tie isté nudné cviky dookola?
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Pokiaľ často meníš cviky, ako budeš vedieť, že silnieš?

Nemôžeš raz robiť jeden a o týždeň druhý, nemáš potom ako

vidieť svoje zlepšenie.

To, že si unavená, šťastná a máš svalovicu nehovorí nič o tom,

či ťa ten tréning niekde posunul.

Kruhové tréningy sú zábava ale kde je progressive overload? Je

to len kombinácia kardia a silového tréningu.

Kombinácie nikdy nefungujú. Tak, ako nemáme fakt dobré

pneumatiky na zimu a na leto súčasne, tak nemáme skutočne

efektívny silový a kardio tréning súčasne.

Vyber si, buď chceš zábavu alebo výsledky.

Zlepšovanie sa je veľmi pomalé.

Ak si začiatočníčka, na začiatku bude síce rýchle ale postupom

času sa dramaticky spomalí a ty budeš šťastná za každé jedno
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opakovanie navyše čo urobíš, za každý jeden kilogram, o ktorý

si silnejšia.

Preto je dôležité cviky nemeniť. A keď tak, aspoň ich nemeniť

často.

Silové štandardy

Prečo len základné cviky? Lebo k ním máme silové štandardy.

Ty, ako žena, potrebuješ byť silná.

Silná žena = žena s dobrou postavou.

Silové štandardy je vlastne len štatistika žien, ktoré robia

špecifické cviky a vzhľadom k svojej váhe majú nejakú silu.

Po desaťročiach zbierania takýchto dát vieme povedať, čo

znamená silná žena.
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Vieme povedať, za aký čas by si mala byť schopná pri

konkrétnom cviku zdvihnúť násobky svojej váhy.

Toto sú silové štandardy pre ženy:

Bench press: 0.9 x vlastná váha

Mŕtvy ťah: 1.8 x vlastná váha

Zhyb: +10% vlastnej váhy na opasku (alebo 10 opakovaní)

Dip (klik na bradlách): 15 opakovaní

Military press (tlak na ramená): 0.6 x vlastná váha

Drep: 1.5 x vlastná váha

Dosiahnuť ich by mal byť cieľ každej ženy.

Nejaké doplnkové cviky samozrejme môžeš mať, striedať cviky

občas môžeš, ale k týmto číslam sa potrebuješ dopracovať.

Keď sa tam dostaneš, tak budeš mať, a to ti garantujem, lepšiu

postavu ako 99% žien.
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Počkaj... možno si hovoríš, že na vzhľade nezáleží. Ale tu nejde

len o vzhľad. Správny silový tréning je povinnosť, ak chceš mať

lepší život, lepšie zdravie a väčšie sebavedomie.

Takýto tréning je nenahraditeľný, lebo pre teba znamená:

● menšie riziko rednutia kostí (=silnejšie kosti)

● väčšia sila znamená aj menšie riziko zranenia, bolesti

chrbta

● lepšie spaľovanie kalórií (viac svalov = viac spálenej

energie)

● a tiež SEBAVEDOMIE!

Silový tréning nie je doplnok nejakého zdravého životného

štýlu.

Silový tréning je absolútna povinnosť, ak chceš mať zdravší

a lepší život a chceš vyzerať dobre.

A prečo to väčšina ľudí nerobí?
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No, väčšina nevie, ako na to. To ich odradí vôbec začať. A ten

zvyšok? Tomu sa proste len nechce.

OK, ako často cvičiť?

Pre väčšinu žien, čo len začínajú cvičiť, stačí 2-krát do týždňa.

Dôležitý informácia pre väčšinu žien: silový tréning vieš

simulovať aj doma, bez váh. Posilka či fitko teda nie sú

nutnosť.

Ženy, narozdiel od mužov, majú jednu výhodu: sú oveľa slabšie

na vrchu tela, ako na spodku.

To znamená, že máloktorá žena bez tréningu vie urobiť klik.

Žiadna nevie urobiť zhyb na hrazde.

Takže poskladať rozumný silový tréning s progressive

overload si vieš na začiatku aj doma.
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Ako často, alebo skôr, ako veľa cvičiť, je individuálne. Ukazuje

sa, že optimum je okolo 2-krát až 3-krát do týždňa, najmä

pre začiatočníčky.

Potrebuješ odcvičiť pár sérii z každého cviku a hlavne si

poctivo merať, či sa zlepšuješ.

U každého tréningu, čo plánuješ odcvičiť, musíš dopredu

presne vedieť, koľko a čoho budeš cvičiť. Ak to nevieš, je to

tréning štýlu hala-bala.

Hala-bala tréning znamená hala-bala výsledky.

Čo je znakom dobrého tréningu?

Svalovica určite nie.

Áno, väčšinou ju máš, keď začínaš cvičiť nový cvik alebo úplne

nový tréning. Signalizuje svalové poškodenie, ale svalové

poškodenie je len jedna z podmienok svalového rastu.
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Môžeš mať poškodenia koľko chceš, pokiaľ nemáš správny

stimul.

Čo je správny stimul:

● svalové napätie (znamená mať svaly v napätí pod váhou)

● metabolický stres (znamená tvorbu odpadových látok

pri tréningu)

● svalové poškodenie

Svalovica sama o sebe hovorí len o tom, že si sval poškodila.

Ak si súčasne nesplnila ďalšie dve podmienky, tak jediné, čo sa

stane je, že sa ti sval zregeneruje ale nenarastie.

Preto ísť niekam cvičiť, spotiť sa, zničiť sa, cítiť bolesť, mať

svalovicu, bohužiaľ neznamená nič.

A bohužiaľ, pre veľa trénerov a ľudí, čo cvičia, je svalovica ich

dôkazom dobrého tréningu.
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Ale je to inak: znak dobrého tréningu je, že si splnila plán.

Teda odcvičila si, čo si mala naplánované.

To znamená, že vieš, že tvoj cieľ je zodvihnúť viac, pridať

opakovania alebo váhu na činke, alebo pridať opakovanie,

keď cvičíš s vlastnou váhou.

Musí tam byť progres. Kto neprogresuje, stojí na jednom

mieste.

Bielkoviny

Ak si na niečo v strave musíš dávať pozor, či už v diéte a

chudnutí alebo pri naberaní svalovej hmoty, tak sú to

bielkoviny.

Názory na množstvo bielkovín sú rôzne ale ja som zástanca

menej bielkovín s tým, že keď sa cítiš nezregenerovaná alebo

hladná, tak môžeš pridávať.
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Za absolútne minimum považuj 1.5 gramu bielkovín na 1

kilogram tvojej hmotnosti.

Ale kľudne môžeš ísť na 2 gramy na 1 kilogram tvojej váhy,

ak to tak cítiš.

Bielkoviny sú to, vďaka čomu môžeš svalovo rásť.

Každý deň ich potrebuješ dostatok, pretože každý deň ich aj

strácaš úplne prirodzenou cestou, rozkladom a skladaním a

opravovaním nových a nových bielkovín. To je prirodzený

proces v tele.

Priemerne ide o stratu okolo 30 - 40 gramov denne ale prijať

ich potrebuješ oveľa viac.

Jednak ako bezpečnú hranicu a jednak - nie všetky bielkoviny,

čo prijmeš v strave, majú to šťastie a použijú sa na to, čo

potrebuješ. Veľa z nich sa totiž mení na glukózu a použijú sa

ako energia. Preto ich potrebuješ prijímať dostatok s rezervou.
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Chceš skvelé výsledky?

Stačia ti na to 2 - 3 hodinky do týždňa. Samozrejme, 2 - 3

hodinky silového tréningu.

Nič viac nepotrebuješ.

Znie to celé ľahko ale v skutočnosti začne a vydrží málokto.

Viem, že veľa žien, čo číta túto knihu, si na ňu už o pár týždňov

ani nespomenie.

Ale tiež viem, že ty si iná, že ťa to zaujalo a chceš to skúsiť,

chceš ísť do toho a dosiahnuť výsledky, o ktorých sa ti doteraz

ani nesnívalo.

Čo ďalej, keď konečne poznáš Tajomstvo?

Hneď ďalší krok je pozrieť si náš Fitness Revolúcia YouTube

kanál, kde nájdeš desiatky hodín videí o chudnutí a cvičení

úplne zadarmo.
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Vo videách sa venujeme snáď všetkým fitness mýtom a

bullshitom, na ktoré skôr či neskôr natrafíš.

Klikni na odber kanálu a následne na zvonček, aby ti v

budúcnosti neunikli žiadne nové videá, tu je odkaz:

https://www.youtube.com/c/MichalHafo/videos

Držím ti palce!

Michal Hafo

Zakladateľ Fitness Revolúcie
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