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1.1 Az utóbbi időszakom, és aminek motivációjaként elkészült
ez az e-könyv

Bevezetésképpen szeretném egy kis gondolatmenettel
indítani ezt az e-bookot. Először is nagyon örülök, hogy
bizalmat szavaztál nekem, és úgy döntöttél, hogy igenis
fontos az számodra, hogy új dolgokat tanulj. Hosszú lesz a
bevezető, és sokáig nem fogod érteni azt, hogy miért írok
ilyen dolgokról, de bízz bennem, nem lesz hiába. Ha még
nem ismernél, én Kiss Bence vagyok, Lassan 7 éve
foglalkozom saját testsúlyos edzésformával, azon belül is
Street Workouttal. 3 évig profi szintent aktívan
versenyeztem, és már 3 éve rendelkezem sportedzői
képesítéssel. Büszke vagyok arra, hogy ezalatt a három év
alatt 3 magyar bajnoki címet, egy nemzetközi 2. helyezést,
és egy világbajnoki 30. helyet sikerült elérnem. Versenyzői
karrierem alatt aktívan elkezdtem foglalkozni önismerettel,
pszichológiával. Tudni kell azt a versenyzésről, hogy
rendkívül erős mentális kontrollal, tudatossággal kell
rendelkeznie egy embernek ahhoz, hogy magasszínvonalon
tudjon teljesíteni.  Nem elég csak edzegetni és utána
random megjelenni egy versenyen ha ténylegesen szeretne
eredményeket elérni. Persze azt is meglehet csinálni, hogy
nincs strukturált készülés egy versenyre, viszont ebben az
esetben érdemleges eredményekre nem érdemes
számítani. 



Kezdetben egyáltalán nincs is baj azzal, ha nincs tudatos
készülés hiszen az ember az első versenyeire,
megmérettetéseire tapasztalni megy. Belekóstolni a
kihívások világába. Megtapasztalni a saját képességeinek
határait, mind mentálisan, mind fizikálisan. Később viszont,
ahogy kiismeri magát az ember, és fejlődni szeretne
versenyzés terén, nem lesz elegendő csak úgy megjelenni
egy versenyen. Ugye a Street Workout mint
versenysportág, elég bölcsödés lábakon áll. Éppen ezért,
még nincsenek profin képzett szakemberek, akik
menedzselni tudnának bizonyos tehetséges atlétákat. Így
hát kvázi realizáltam azt, hogy nekem kell egyszerűen
megtanulnom vezetni, menedzselni önmagamat. Teljesen
mindegy mennyi idős vagyok. Rengeteg olimpiára készülő
embert, élsportot űző atlétát tanulmányoztam és
észrevettem, hogy nem csak az edzések,
versenyfelkészülési stratégiák teszik ki a fejlődésük
bizonyos részét, hanem a mentális, tudatossági szintjüknek
a fejlesztése is. Mi alapján hoznak döntéseket a
hétköznapok kihívásai során? Milyen szokásaik vannak,
amik produktívabbá teszik őket? Hogyan menedzselik az
érzelmeiket, a stressz szituációkat? Hogyan terveznek
előre, legyen szó akár célokról, hétköznapi teendők
megfelelő menedzseléséről. Ezek mind olyan témakörök,
kérdéskörök, amik a legtöbb élsportoló életében kiemelt
prioritást élveznek és folyamatos fejlesztés alatt vannak.
Mivel én nem ismertem ilyen szakembert magamkörül, és
pénzem sem lett volna rá, így úgy döntöttem, hogy nekem
kell a saját kezembe venni az irányítást. Ez a befektetett
extra munka pedig meghozta a gyümölcsét. Ugyanis
Magyarországon kb a semmiből váltam ismertebb
versenyzővé, és olyan gyorsasággal tudtam fejlődni, amit
én sem értelmeztem igazán



 Az egyik kulcs ehhez az volt, hogy olyan emberek életeit
tanulmányoztam, akik már ténylegesen rendelkeznek
azokkal az értékekkel, amit én szeretnék a saját
életemben. Miután nagymamám meghalt, még mélyebben
elkezdtem elmerülni az ember működésének
megértésében, mivel nagyon nehezen éltem meg ezt az
időszakot... Valamiért azt éreztem, hogy egyszerűen nem
elég csak a testünkkel foglalkozni. Nem elég a testi
egészséget, vonzó megjelenést hajszolni, és különböző
versenyekre készülni hajszolva magamat.. Már nem töltött
fel belső motivációval a versenyzés, és azt éreztem hogy
ezen a területen eleget bizonyítottam magamnak, viszont
fogalmam sem volt, hogy mihez kezdenék ezután.
Véltetlenül pont beütött a COVID időszak, és totálisan
abban a szituációban találtam magam, hogy fogalmam
sincs mihez kezdjek. Nincs lehetőség terembe menni, kint
még mínuszok vannak és kitudja mi lesz ebből a vírus
mizériából. Szobában persze edzegettem bent, de az
olvasáson és edzésen kívül nem sok mindent csináltam,
leszámítva az induló online marketing ügynökségemen való
munkálkodást. Egyre monotonabbak, nyomottabbak
kezdtek lenni a hétköznapok. Elkezdtek felerősödni a
különböző negatív gondolataim, depressziós hajlamaim és
nem igazán voltam jól. Eljutottam addig a pontig, hogy
meguntam azt, hogy nem vagyok jól. A munka ugyan
feltöltött, és rendkívül izgatott voltam az új kihívás érzete
miatt, hiszen éreztem, hogy newbie, kezdő vagyok ebben a
szakmában, és újra megízleltem a tanulás, fejlődés ízét.
Viszont valami hiányzott, és nem hagyott nyugodni a
gondolat. Miért nem érzem magam jól az esetek nagy
részében?



Majd több hétnyi gondolkodás, agyalás után rájöttem. Amíg
a Street Workouttal foglalkoztam, és fejlődtem, addig
rengeteg, tömérdeknyi visszajelzést kaptam másoktól.
Amikor pedig az új vállalkozásomon dolgoztam
naphosszakat, egyszerűen ez nem történt meg. Egyáltalán
nem. Minden a háttérben történt, senki nem látta még az
eredményeket. Ekkor ugrott be az amit tanultam az
önbecsülésről. Az önbecsülésnek, önértékelésnek,
önbizalomnak mindig külső és belső tényezői vannak. A
külső tényező az, amikor másoktól pozítív visszajelzéseket
kapsz, megerősítéseket. Ezek pillanatnyi örömérzettel,
hedonikus boldogsággal töltenek el. A belső tényező pedig
maga a tudat, hogy egy kompetens ember vagy komplex
problémákat megoldani, bármilyen szituációról legyen is
szó. És ez az, amit elérni igazán nehéz. Hiszen a változás
először belülről kifelé történik, és amikor már látható
eredményeid vannak, akkor kivülről befelé, tehát ez az a
pont, ahol másoktól is kapsz már visszajelzéseket. Amikor
ezt realizáltam, megértettem, nagyon sok mindenen
kezdtem el gondolkozni. A WHO fogalomtára szerint az
egészséges ember az, aki nem beteg. Eszembe jutott ez,
amikor tanították nekem annó a Sportedzői képzésen.
Akkor különösen nem gondolkodtam el ezen
hosszasabban, első ránézésre logikusan hangzik, és
teljesen rendben van. Viszont észre kell venni azt, hogy az
egészség nem csak a testi dolgokra terjed ki. Szokás
mondani, hogy ép testben ép lélek, de ez egy baromság.
Hiába edzel, eszel egészségesen, foglalkozol a testeddel,
ha nem azt az utat járod az életedben amit kéne, vagy nem
dolgozol a gyengeségeiden, nem fejleszted a mentális
képességeidet.



Vagy csak általánosan nézve a nem oldod meg az élet
hétköznapi problémáit. Ha attól várod a boldogságot, lelki
békét, hogy mások megdícsérik a kinézeted,
megjelenésed, akkor az csak ideiglenesen lesz elég. Nem
fogod IGAZÁN jól érezni magad. Illetve a változás a
kezdetekben nagyon nehéz. És nem fogsz visszacsatolást
kapni másoktól. Nem fogják simogatni a buksid, hogy jaj de
ügyes vagy Bencécském. Csak egy dolog lesz ott
melletted. A te belső hangod. A belső hangod pedig
viszakozhat, elkezdhet kifogásokat gyártani, és szépen
elterelni téged a legkönnyebb, legkényelmesebb út
irányába. Szépen ott fogsz maradni a komfortzónádban.

A mai fitness iparban sajnos mindent a külsőségekre,
csillogásra, szépségre és státuszra építenek. Elég csak
megnéznünk a táplálékkiegészítős nagymárkákat. Minden a
csillogásról, tökéletességről és a külső vonásokról szól. A
szellemiség fejlesztése annyiban kimerül, hogy egyél
tudatosan, légy következetes, és ennyi. Ja meg persze az
ép testben ép lélek mantra.

z én szemléletmódom teljesen más. Én az emberek
összességét nézem, nem csak egy szelet tortát. Ha valaki
velem dolgozik együtt, akkor ne számítson arra, hogy csak
az edzésprogramokat fogom neki küldözgetni, és a
gyakorlatokat pedig javítgatom aztán csókolom. Én mindig
azt vallottam, hogy az egész életünk tanulásról,
tapasztalásról, új információk befogadásáról szól. Nincs
olyan, hogy kijövök az egyetemről, elvégzek egy
tanfolyamot, és végre nem kell többet tanulnom. Néhányan
úgy szoktak odajönni hozzám a mentoring programom
csatlakozásánál, hogy szívesen csatlakozna, de neki nincs
szüksége önfejlesztése, mert ő eléggé tudatos, és nem
igazán tudna már újat tanulni.



 Ilyenkor mindig felszoktam tenni a kérdést, hogy azzal a
dologgal foglalkozik az életében amivel tényleg szeretne?
Boldoggá teszi a munkahelye? Vagy, esetleg tudja-e már,
hogy mi az az életút amifelé ő elszeretne indulni? Az elején
mindig meglepődtem ezen a dolgon, hogy ilyen
kijelentéseket tesznek az emberek, hiszen én annó,
folyamatosan csak az új lehetőségeket kerestem, és soha
nem értem be azzal, hogy tudok bizonyos dolgokat az
önismeretről. 

Aztán az egyik önismereti társaságban tanultam a
taníthatósági indexről. A taníthatósági index mint fogalom
arra szolgál, hogy saját magadon monitorozni tudd azt,
hogy bizonyos életszakaszokban 1-től 10-ig mennyire vagy
tanítható? Mennyire vagy hajlandó új információkat
befogadni, és hogy mi az a dolog az életedben, amit képes
lennél feláldozni a változásért, a fejlődésért. Azért is fontos
ez a fogalom, mert az igazi tudatosság ott kezdődik, amikor
ez a kérdés automatikusan, gondolkodás nélkül a
tudatalatti kompetenciádból feltörve jön felszínre olyan
szituációkban, amikor hallasz egy új információt, de a
racionális elméd egyből elkezdi megkérdőjelezni azt,
anélkül, hogy egyáltalán befogadta volna az információ
teljességét, és elkezdte volna feldolgozni azt.

Mondok egy példát erre.

Fogorvos vagy. Tisztában vagy azzal, hogy a fogon lévő
fogzománc az egy elhaljt sejt. Találkozol ismerősöd
barátjával, aki kutató, és egy baráti összejövetel során ez
az ember elkezdi neked azt ecsetelni, hogy rájött arra,
hogy hogyan tud kinöveszteni emberi fogat.



 A szaktudásod szerint a jelenlegi tudományos tényállás
az, hogy ugyan az őssejtek segítségével lehetséges lenne
a dolog, de a dolog ott hibádzik, hogy a fogzománc egy
elhalt sejt, ami miatt ez lehetetlen lenne. Mivel a körülötted
lévő szakemberek tömkelegétől hallottad már ezt, és te is
tisztában vagy a jelenlegi tudományággal, valószínűleg
egyből rávágnád ennek az embernek a mondanivalójára
azt, hogy ez ezért, meg ezért nem lehetséges. Viszont ha
egy picit ki zoomolunk ebből a beszélgetésből és
megnézzük a szimpla történéseket, akkor érdekes dolgokat
figyelhetünk meg. Honnan tudod azt, hogy ez az ember
ténylegesen milyen tudással rendelkezik? Milyen háttérrel
rendelkezik? Mióta dolgozik ezen az ügyön? Milyen új
dolgokat talált ki, amire jelenleg mások még nem jöttek rá,
és nem tudják, hogy hogyan működik? Számos olyan
kutatót, fizikus, teljesen hülyének néztek a múltban,
akiknek az elvei szerint élünk ma. Honann tudhatod, hogy
nem ő az új Einstein mondjuk? Fogalmad sem lehet róla.
Egy dolog biztos, hogy soha az életben nem lesz olyan
pont, amikor azt mondhatjuk, hogy mindent tudhatunk.
Éppen ezért kijelenteni azt, hogy én erről a területről már
mindent tudok, szimplán a tudatosság alacsony szintjét
jelenti. Soha nem tudhatod azt, hogy mit nem tudsz.

Vannak olyan életperiódusok amikor a taníthatósági
indexünk alacsonyabb, van amikor magasabb, viszont
rendkívül fontos, hogy folyamatosan monitorozzuk ezt
magunkban, mert így fogunk tudni végtelen lehetőséggel
élni az életben.

Amikor valaki változtatni szeretne, jobban szeretne kinézni,
valójában mit szeretne?



Miért jelentkeztél egyetemre? (én kérdeztem)
Szeretném elvégezni a marketing és menedzsment
szakot.
Miért pont a marketing és menedzsment szakot?
Mert marketingesekre mindig szükségük lesz a
cégeknek és jól megfizetik őket.
És miért szeretnél cégnél elhelyezkedni?
Mert egy jól menő cégnél folyamatos és biztos
jövedelemre tehetek szert.
Miért szeretnél biztos jövedelemre szert tenni?
Hát nem tudom, most ez a kérdés tök egy értelmű nem?
De én kiváncsi lennék, hogy te mit gondolsz pontosan,
miért akarsz biztos jövedelmet?…
Hát igazából ha családom lesz szeretném, ha a
legtöbbet megadhatnám a gyerekeimnek és aszámlák
fizetésén túl élvezni tudjuk az életet, nem szeretnék
bizonytalan életszituációkba kerülni.

Több mint 80 kliens után a legtöbb ember elmondása az
volt, hogy magának bizonyítson, növelje a
magabiztosságát, önbecsülését. Lefordítva ezt a valóság
nyelvére: találjon magának egy partnert, vonzóbb legyen
az ellenkező nem számára, növelje a tekintélyét, státuszát.
Valójában a legtöbb cél amit kitűzünk magunknak nem
igazán pontos. Eszközöket jelölünk meg bizonyos
érzelmek, érzelmi állapotok elérésének érdekében. Olyan
eszközöket, amikről azt gondoljuk, hogy azok segíthetnek
nekünk.

Erre az egyik kedvenc példám, a miért kérdezési technika.
Amikor megkérdeztem egyszer az egyik ismerősőmet, hogy
miért jelentkezik egyetemre egy marketing szakra, akkor
egy ilyen párbeszéd zajlott le köztünk:



Valójában amire ennek az embernek szüksége volt az nem
a pénz, hanem a pénz hatalmának az egyik hozadéka a
mai világban. A biztonságérzet. Ő valójában
stresszmentesen, biztonságban szeretné élni az életét, egy
olyan cégnél, akik megbízhatóak. Ő nem szeretne egy
vállalkozásban kockáztatni, nem szeretne ismeretlen
dolgokba belevágni, mert azoknak magasabb a rizikó
faktora.

Amit szerettem volna illusztrálni ezzel a példával, az az,
hogy valójában mindig van egy mélyebb oka annak is, hogy
ha valaki fizikálisan szeretne magán változtatni. Amikor
valaki célokat tűz ki magának, és ehhez egy bizonyos
cselekvést, vagy egy materiális tárgyat kapcsol, akkor ő
valójában soha nem a tárgyat szeretné megkapni, vagy a
cselekvésben szeretne mesterré válni, hanem az ezekhez a
célokhoz fűződő érzéseket, elképzelt hozadékokat
szeretné. Ebből kifolyólag pedig rendkívül sokszor, nagyon
pontatlanul határozunk meg célokat az életünkben.

Éppen ezért amikor valaki az önbecsülését vagy
magabiztosságát szeretné növelni az edzés által, akkor
meg kell vizsgálnia azt is, hogy hogyan lesz teljes az
önbecsülése? Az edzés igenis segíteni fog a külső
tényezők megerősítésében, hiszen mások megfogják
jegyezni, hogy változol, valószínűleg ki fogsz tűnni a
tömegből és több figyelem fog rád terelődni, de ezek
önmagában nem fogják megoldani az önbecsülési
problémákat. Hiszen amint említettem, az önbecsülésnek
belső tényezői is vannak. A belső tényezők pedig mindig a
saját hitünket, életutunkat, önmegvalósításunkat fogja
jelképezni. 



Ahhoz pedig, hogy a belső értékeken is dolgozzunk a
hitrendzserünket kell teljesen megreformálni. Ebben pedig
hatalmas szerepet fog játszani a taníthatósági index,
hiszen az emberek többsége nem szereti a változásokat,
az új ismeretlen szituációkat. Pedig az igazi változás,
fejlődés ezzel jár. Én az elmúlt 3 és fél évemet ezeknek a
tényezőknek javítására szenteltem, és a mai napig
szentelem is. Az edzésbeli külső tényezők elérése után
megtapasztaltam azt a hatalmas űrt, amit nem értettem
magamban, hogy miért van jelen. Amióta az összképen
dolgozom, és az utamat járom, megmertem újulni egy
berögzült életforma után, elkezdtem megtalálni a lelki
békémet. A hangsúly az elkezdtemen van, mivel tisztában
vagyok a gyengeségeimmel, azokkal a dolgokkal, amikben
fejlődnöm kell, de ez egy hosszú út. És ez az út,
szemléletmód az amit beleszeretnék és belefogok vinni a
fitness iparba. Mert amiről most jelenleg a fitness ipar szól
azzal mélységesen nem értek egyet, és nem tudok
azonosulni. Én ténylegesen jobbá fogom és szeretném
tenni az emberek életét.
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2.1 - A vita tárgya
2.2 - A vita megoldása

2.3 - Hosszútávú működőképes megoldások



Általános tévhit, és vitatárgya a mai napig, hogy sajá
testsúlyos gyakorlatokkal nem lehet megfelelően
izomtömeget növelni. Fontos megjegyeznem azt, hogy az
alap feltevés részben nem igaz és rézben pedig igaz is.
DE, csak akkor igaz, ha azt mondjuk, hogy saját testsúlyos
edzéssel nem lehet a VÉGTELENSÉGIG izomtömeget
növelni. A gyakorlatok különböző aspektusainak
megváltoztatásával már igenis lehetésges. A legerősebb
aspektus az extra súlyok alkalmazása súlymellénnyel,
súlyövek segítségével. Ettől a ponttól kezdve a
végtelenségig tudod skálázni az ellenállást, semmi sem
állhat az utadba. Illetve van 2 másik alternatíva, amik csak
átmeneti megoldást nyújtanak az ellenállás növelésére,
viszont ha ezeket az alternatívákat is kombinálom az extra
súlyok alkalmazásával, gigászi növekedésre, fejlődésre kell
számítanod.

A két alternatíva közül az első megoldás az, hogy
elkezdünk játszani a gyakorlatok kivitelezésének
sebességével. Ilyen például a megállításos kivitelezés,
amikor egy gyakorlat mozgástartományának bizonyos
pontjain megállítjuk a gyakorlatot, és statikusan tartjuk az
adott pozíciót, és csak utána folytatjuk tovább a mozgást.
Vagy a totál lassú kivitelezés, amikor a gyakorlat pozitív,
negatív fázisát is meghatározzuk, hogy hány mp-ig kell
kiviteleznünk. Ezekkel a módszerekkel mind tudjuk növelni
a terhelés mértékét. Ugyan az ellenállás ugyanaz lesz, de
a módszer más, így a gyakorlat kivitelezhetősége
nehezedik, az izmok terheltsége pedig nő, és ismét
eltudunk jutni a progresszív túlterhelési szakaszhoz. Tehát
ha már egy olyan szinten jársz, hogy már nem okoz
elegendő kihívást 12-15 húzódzkodás, tolódzkodás, akkor
érdemes elkezdeni beépíteni ezeket a módszereket. 



A második alternatíva a különböző haladó jellegű statikus
gyakorlatok alkalmazása edzések során: Pl front lever,
hefesto, planche, kézállás fekvőtámasz, illetve ezeknek a
gyakorlatoknak a variációi, rávezető gyakorlatai.
Önmagukban ezeknek a gyakorlatoknak az elsajátítása az
átlagnál több időt és figyelmet igényel, éppen ezért
alkalmazásukat úgy javaslom neked, hogy kombinálod őket
az extra súlyos edzésekkel (amikor súlymellényt, súlyövet
alkalmazol különböző húzódzkodás, tolódzkodás
variációkhoz)

A VIP blog cikkeimben részletesen írok ezekről a
megoldásokról, haladóbb jellegű dolgokba ott megyek bele
inkább. A VIP Blog oldalam itt találod meg: LINK

Ezeknél a módszereknél megfigyelheted magadon (teljesen
mindegy, hogy milyen erőszinten vagy), hogy jóval
kevesebb szabályos ismétlést tudsz végrehajtani, mint a
normál sebességű kivitelezéseknél. Amikor a saját
testsúlyos edzést a testépítéshez hasonlítjuk, akkor az
alapvető ellentét az, hogy míg a sajáttestsúlyos
gyakorlatoknál az edzésen használt ellenállás az a saját
testsúlyunk lesz, addig a testépítésben használt
gyakorlatoknál mi magunk választjuk meg a tárcsákon,
gépeken alkalmazott súlyokat.

Ebből kifolyólag a saját testsúlyos edzésnél az a helyzet,
hogy egy idő után hozzászokunk a saját testsúlyunkhoz,
mint ellenállás, így nehezebbé válik az edzések skálázása,
nehezítése. Kvázi lelassul, megáll a fejlődési folyamat. Ez
úgy nyilvánul meg, hogy kezdőként ugye az alap
gyakorlatokat kell elsajátítanunk, ezekhez kell felépítenunk
az erőnlétünket. 

https://kissbence.hu/kss-workout-blog/


Amint eljutsz az alapgyakorlatokkal (húzódzkodás,
tolódzkodás, lábemelés) egy olyan szintre, amikor 12-
15 ismétlés sem hoz zavarba, nem kihívás, onnantól
kezdve elkell kezdened új módszereket alkalmazni,
amik lehetővé teszik, hogy elegendő kihívást jelentsen
számodra a saját testsúllyal való mozgás.
Tömegnövelés szempontjából ugyanis olyan
ellenállással kell dolgoznunk, amik a 4-8 ismétléses
stádiumban tudnak minket tartani. Efölötti ismétléseknél
már nem lesz elegendő mértékű a terhelés, illetve több
kalóriát is fogunk elégetni, mint amennyit igazából
szeretnénk.

A módszerek közül 3-at mutattam be, amihez egyáltalán
nem lesz szükséged semmiféle eszköz. - (Gyakorlatok
mozgástartományának lassú kivitelezése - Pl:
Húzódzkodás 5mp felhúzási szakasszal, 5mp
visszaengedési szakasszal) A második módszer az volt,
hogy egy gyakorlat mozgástartományában bizonyos
ponton megállunk, és statikusan tartjuk azt a pontot X
ideig, majd folytatjuk a gyakorlatot tovább. A harmadik
módszer pedig a különböző statikus gyakorlatok
beépítése volt, illetve azoknak rávezetői. 

Ez az első fázis lehet 6-8 hónap is akár, majd utána
szépen eljuthatunk a különböző nehezített variációkhoz is,
ami talán 1- másfél évbe is kerülhet. Viszont lesz egy olyan
stádium, amikor már a 15-20 ismétlések sem okoznak
nagyobb kihívást. Ilyenkor kell elkezdenünk az olyan
alternatívák felé kacsintgatni, amiről egy picit feljebb
meséltem. Foglaljuk össze tehát azokat a módszereket,
amik segítségével igenis hosszútávon, limitek nélkül tudsz
tömeget növelni Street Workout segítségével.



A negyedik módszer pedig az extra súlyok alkalmazása
volt (súlymellény, súlyöv) illetve ezeknek a kombinálása
statikus gyakorlatok rávezetőivel. A VIP blog cikkekben
ezeknek az alkalmazásáról is részletesebben beszélek.

Összességében tehát az az állítás, hogy hosszútávon nem
lehet saját testsúlyos edzéssel tömeget növelni, az csakis
akkor igaz állítás, hogyha nem megfelelően alakítjuk ki az
edzésünket. És láthatóan azért, ha megnézünk olyan
embereket mint például Lazar Novovic, Dejan Stipic,
Andrea Larosa, Dusan Djolevic, és még sorolhatnám, akkor
tisztán láthatjuk, hogy ez igenis lehetséges, ha jól
csináljuk. A KSS Workout Academy pedig azért született
meg, hogy egyszerűen levegye a válladról azt a terhet,
hogy gondolkodnod kell a gyakorlatok, edzésprogramok
kialakításán, és egy olyan rendszert biztosítson számodra,
aminek segítségével ha úgy akarod nem kell gondolkodnod
az edzéseid kialakításán, de ha szeretnél változtatni, akkor
az edzéstervezés modul keretein belül megmutatom neked,
hogy hogyan tudod teljes mértékben személyre szabni a
több mint 240 videós gyakorlatból, 72 edzésrutinból, 21
szintből álló edzésprogramot. Mindezt úgy, hogy teljeskörű
támogatást biztosítunk számodra.



Étkezés
Edzés programozása
Regenerálódási ciklusok

Legyen szó akár tömegnövelésről, szálkásításról nem túl
nagy matematika az egész. 3 Aspektusból kell
megvizsgálnunk a dolgokat.

Amit észre kell vennünk, és ki kell emelnem, hogy minden
összefügg mindennel. Ezért, az összképét kell néznünk
ennek a 3 dolognak. Az étkezés terén a képlet
egyszerűnek tűnhet, viszont hosszútávon mégsem az.
Ugye az általános képlet az tömegnövelésnél, hogy több
kalóriát kell bevinnünk a nap során, mint amit elégetünk.
Ezt nevezzük calorie surplusnak. Fordított esetben
szálkásításnál több kalóriát kell égetnünk mint amennyit
beviszünk ezt hívják calorie deficitnek.

Ami miatt említettem, hogy hosszútávon nem egyszerű a
képlet, az az, hogy ha nincs még egy személyre szabott,
alapvető étkezési struktúrád, csak úgy mindent IS
megeszel üzemmódban mozogsz, addig sajnos az fog
történni, hogy amint vége a diétádnak, a kitűzött cél
elérése után egyből visszatérsz a basic étkezési
szokásaidhoz. 

A Z  I Z OM É P Í T É S  T U DOMÁN Y A

3.1 -  Étkezés
3.2 -  Edzésprogramozás - gyakorlatok/ellenállások
kiválasztása, ismétlésszámok, pihenőidők, kardió

mozgások
 3.3 Regenerálódás, meditációs rövid útmutató



Ebből kifolyólag, ha az alapvető szokásrendszer nem
megfelelő, akkor az elért forma szépen mehet is a kukába.
Az első és legfontosabb dolog, hogy felmérd azt, hogy
milyen a jelenlegi táplálkozási rutinod. Van-e
cukorbetegséged? Glutén, laktózérzékenységed? Milyen
cukros üdítőket, nasikat, fogyasztasz? Milyen
rendszerességgel? Össze kell állítanod egy alap rendszert,
amiben ezeket a dolgokat tisztázod magadban, és a
finomított szénhidrátot, a cukrokat csökkented, és elmész
egy esetleges vizsgálatra, ahol megnézed, hogy van-e
bármi érzékenységed. Ha van akkor pedig megkell
határoznod azokat a dolgokat, amiket mellőznöd kell
teljesen. Javasolni szoktam egy jutalmazási rendszer
kiépítését is a váltás könnyebb kivitelezéséhez. Ez egy
olyan pszichológiai gyakorlat, aminek a segítségével
könnyedén tudsz szokásokat kialakítani, vagy rossz
szokásokat elhagyni. A jutalmazási rendszer lényege, hogy
meghatározod magadnak azt, hogy ha teljesítesz X dolgot
a hét folyamán, akkor Y dologgal megjutalmazod magad.
Vagy meghatározol egy olyan napot, amikor fogyasztasz
olyan nasikat, ételeket, üdítőket amik nem a legjobbak
számodra. Amint felállt az alapvető táplálkozási
rendszered, javasolni szoktam ennek a gyakorlását
minimum egy 3-5 hétig, amíg teljesen be nem épül a
hétköznapjaidba, vásárlási szokásaidba.Amint ez megvan
különböző online kalkulátorok segítségével kitudod
számolni azt is, hogy mennyi kalóriára, fehérjére,
szénhidrátra, zsír bevitelre van szükséged. Én nagyon ezt
a módszert sosem alkalmaztam, mivel van egy ősi módszer
aminek a segítségével sokkal egyszerűbben megtudod
ezeket a dolgokat határozni magadnak. Ezzel a mini
tréningemben, illetve a KSS Workout Academy tananyagain
belül részletesebben foglalkozunk.  A módszer neve Palm
size nutrition guide.



Nagy ellenállások megválasztása - 4-8-as
ismétlésszámok 

Ezzel a módszerrel tökéletesen megtudod találni a
számodra optimális adagokat, és ha már megvan a
kialakult táplálkozási szisztematikád, elindulnál a
tömegnövelés, szálkásítás irányába, szimplán
optimalizálnod kell majd az adagokat. Tömegnövelés
esetén exponenciálisan növelni az adagok és az étkezések
mennyiségét, szálkásítás esetén pedig exponenciálisan
csökkenteni az adagok és étkezések mennyiségét.

Nos a másik fontos aspektus ugyebár az edzések
volumenének, intenzitásának alakítása lesz. Amikor
tömeget szeretnék növelni, akkor a következő fontos
alapszabályokra kell odafigyelni:

Ugye a tömegnövelés alapelve az, hogy több kalóriát kell
bevinnem, mint amit elégetek, és az izmokat pedig
progresszíven túl kell terhelni ahhoz, hogy ténylegesen
növekedni tudjanak. Ehhez rendkívül fontos, hogy úgy
válasszuk ki a gyakorlatokat, tehát az ellenállásokat,
amikkel nagyjából a 4-8-as ismétlésszám skálában tudunk
maradni. Ez a skála az, ami a legoptimálisabb a
tömegnövelési fázisnál. Ugye mivel saját testsúlyos
edzésről van szó, fontos, hogy megkeressük azokat a
gyakorlatokat, amiknél csak ennyi ismétlésre vagyunk
képesek. Ha már nincsenek már ilyen gyakorlatok, tehát,
magasabb szinten van az erőnléti szintünk, akkor az előző
fejezetben említett módszerek tesztelésével, edzés
programba való beépítésével kezdjük el átszervezni az
edzéseinket.



Pihenő idők

Progresszív túlterhelés, tehát folyamatos ellenállás -
ismétlésszám skálázás

Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem mutatok, említek
gyakorlatokat itt? Azért nem mivel milliónyi videó érhető el
az interneten, ahol különböző szintű gyakorlatokat
mutatnak be számunkra, így ha valaki saját magának
szeretné szervezni az edzéseit, akkor 2 dologra van
szüksége. Megtanulni ezeket a módszereket, elveket,
amiket a könyvben leírok, második lépésben pedig
összegyűjteni egy nagy gyakorlat listát, amik segítségével
alkalmazni tudja ezeket a módszereket.

Tömegnövelési fázisban fontos, hogy úgy válasszuk meg a
pihenő időket, amik elősegítik a progresszív túlterhelés
elveinek érvényesítését. A progresszív túlterheléssel
kapcsolatosan számos kutatás igazolta már, hogy az a
legoptimálisabb, ha egy gyakorlatnál 45-70 mp-ig tudjuk
terhelés alatt tartani az izmokat, és ezt a folyamatot
többször megismételjük. Ezért alakult ki ez a 4-8
ismétléses skála is, amiről beszéltem tömegnövelés során.
A pihenő időket úgy kell meghatároznunk, hogy mindig
teljes erőbedobással tudjunk teljesíteni a következő
szériákban. Általában 1.5-2 percet javasolnak a különböző
tanulmányokban, és ezek a számok számomra is kielégítő
eredményeket biztosítottak.

A progresszív túlterhelés lényege, hogy olyan terhelést
választunk az edzésprogramunkba, hogy közel álljon a
maximális terhelhetőségünkhöz, tehát nagy ellenállásról
legyen szó. 



Ugye megbeszéltük, hogy rendkívül fontos az is, hogy
mennyi időt töltenek az izmaink ezekalatt a terhelések
alatt. A 4-8-as ismétlésszám az, ami lehetővé teszi, hogy
nagyjából 45-70mp-et töltsenek el terhelés alatt az
izmaink. A következő fontos dolog, hogy hétről hétre
kezdjük el skálázni mind az ismétlésszámokat, mind pedig
a terhelések mértékét is. Tehát például ha van egy olyan
gyakorlat, aminél 5 ismétléssel dolgozol, akkor hétről-hétre
próbáld növelni az ismétlésszámokat 8-ig. Ha elérted a 8-at
és még mindig tömegnövelési fázisban vagy, akkor a fenti
módszerekkel kezd el tovább növelni a terhelés mértékét.
Ha olyan gyakorlattal dolgozol, aminél 7-8 ismétlés is van,
szintén kezd el nehezíteni a gyakorlatokat az előző
fejezetben említett módszerekkel, ezzel arányosan
csökkentsd az ismétlésszámokat is. Fontos az, hogy
tömegnövelésnél a progresszív túlterhelés folyamat a
szemünk előtt legyen, és hétről hétre próbáljunk nehezíteni
a programunkon.

Az ismétlésszámokról már sokat beszéltem, viszont a
szériaszámokról annál kevesebbet, úgyhogy most ebbe is
belemegyek egy picit. A progresszív túlterhelés a
tömegnövelés bibliája. Szent, és sérthetetlen. Ebben az áll,
hogy edzések során a magas terhelés, alacsony
ismétlésszámok mellett magas széria számokkal kell
dolgoznunk. Ennek az oka az, hogy teljesítsük azt a
szabályt, miszerint ahhoz, hogy a progresszív túlterhelés
hatékony legyen, egy edzés alatt 1 gyakorlaton belül, 3-nál
több szérián keresztül kell izmainkat minimum 45-70mp-et
meghaladó terhelés alatt tartanunk. 

Röviden: az edzéseink nagy részének 4x5, 5x5, 4x8, és
hasonló szériaXismétlésszám kombinációkból kell
összeállnia. 



Kardio edzések alkalmazása

Viszont a megválasztott gyakorlatoknak olyan terhelést kell
biztosítaniuk, amik közel állnak a maximális
terhelhetőségünkhöz. Viszont, hogy elkerüljük az
egyoldalúságot, én minden egyes edzésembe beépítek egy
olyan gyakorlatot, ami kicsit alacsonyabb terhelés, és
magasabb ismétlésszámmal jár. A miértre való választ a
kardió edzések alatt fogom számodra kifejteni.
 

Nos sokakban felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért
lenne szükség tömegnövelés során? Több olyan előnyei is
van a kardió edzéseknek, aminek az összesége rendkívül
sokat tud segíteni nekünk. Kardio edzések hatására
fokozódik a vérkeringés, illetve növekszik az izmok
vérellátottsága. Ennek hozadékaként pedig sokkal
gyorsabban, effektívebben jutnak el az izmokba a
különböző ásványi és tápanyagok, amik elősegítik a
gyorsabb regenerációt. Ugye mivel a tömegnövelési
időszak alatt az edzéseknél folyamatosan a progresszív
túlterhelés elv alkalmazására törekszünk, ebből kifolyólag
kifejezetten nagy hangsúlyt kell fektetnünk a minőségi
regenerációra.

A másik aspektus pedig ahhoz köthető, hogy kardió
edzések hatására növekszik az állóképességünk.
Folyamatosan fejlődő állóképesség pedig biztosítani fogja
számunkra azt, hogy sokkal gyorsabban tudjunk az
ellenállásokon nehezíteni, és holisztikusan skálázni az
egész edzésprogramot. Összefoglalva tehát, gyorsabb
regeneráció, gyorsabban skálázható edzésprogramok =
kiemelkedő, gyorsabb eredmények.



Regenerálódás és a fejlődés kapcsolata

Tömegnövelés alatt, edzések végén egy 15-20 perces
kardió edzést érdemes alkalmazni. Fontos, hogy legyen
egy felvezetési fázisa a kardió edzéseknek, tehát például
kocogással kezdünk egy 3-4 percig, megvárjuk, amíg
megemelkedik egy optimális mértékben a pulzusunk, majd
ami a legfontosabb, hogy kezdjünk el magas intervallumon
dolgozni, tehát sok kis szériát csináljunk, ahol maximális
erőbedobást alkalmazva végzünk sprint futásokat. Minden
egyes ilyen periódust tartsunk fent másfél - 2 percig, majd
álljunk vissza az alap kocogásra. A lényeg, hogy ennek a
kardio edzésnek nem kell többnek lennie 15-20 percnél, és
minden 2. , vagy akár minden edzésünk végén érdemes
alkalmazni.

Ahhoz, hogy eredményeket tudjunk produkálni, a
regenerációnak ugyanakkora szerepe van a fejlődésben,
mint az edzéseknek. Edzések során sérülnek az
izomrostok, úgynevezett mikroszakadások keletkeznek
rajtuk, és ennek hatására regeneráció során a szervezet
túlkompenzál és a sérült izomrostok nagyobbra nőnek
vissza. Viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen minőségi
pihenésre van szükség, minden aspektusból. Mind alvás,
aktivitás szempontjából, mind pedig étkezés
szempontjából. Arra kell törekednünk, hogy kialakítsunk
egy olyan napi rutint, ami lehetővé teszi, hogy minden
egyes nap ugyanabban az időpontban feküdjünk le, és
keljünk fel, és mérjük az alvásunk minőségét. A sleep cycle
nevezetű applikációval (IOS és Androidon is elérhető)
könnyedén tudjuk monitorozni azt, hogy milyen minőségű
az alvásunk, milyen alvási fázisokban, mennyi időt töltünk
el.



Erre azért lesz szükség, mert ha valakinek alvás problémái
vannak, akkor itt konkrétan megtudja nézni, hogy mikor,
milyen fázisban vannak problémái. Nem véletlen
foglalkozunk a Street Workout Akadémiában és a
mentoring programban is kiemelten önfejlesztéssel, hiszen
minden dolog, mindennel összefügg. Ha nem megfelelően
menedzselem a hétköznapjaimat, nem tudok megfelelően
pihenni sem. Ha megoldatlan problémáim vannak a
magánéletben, nem fogok tudni megfelelően aludni. Ugye
ez azért van általában, mivel egyszerűen túlpörög az agya
ilyenkor az embernek esténként, és nem tudja kikapcsolni
a gondolatait. Ha mélyebb jellegű problémáról van szó,
kifejezetten a meditációt szoktam megtanítani az
embereknek, mivel hihetetlen eredményeket lehet
produkálni a meditáció segítségével. Rengeteg formája van
a meditációnak, lehet szó légzés technikáról (PL: Wim hof,
DMT breathing), vagy különböző fókusz pontok
megtartásáról, de általánosságban, amit én felfedeztem a
meditációban az egy picit más. A meditáció nem lehet jó,
sem rossz. A meditáció célja, hogy a tudalatti
gondolataidat, ösztöneidet megismerd, kiismerd. Az
emberek 95%-a nincs tisztában a tudatalatti gondolataival,
és hogy azoknak milyen komoly kihatása van az
érzelmeire, cselekedeteire, hangulatára a hétköznapokban.
A meditáció alatt ezeken a mély gondalatainkat is feltudjuk
tárni, ami már egy alapvetű megnyugvást biztosít, hiszen
tudjuk azt, hogy mi az amin dolgoznunk kell. 



Hogyan is néz ki a meditáció?

Hogyan jutok el a külső megfigyelő állapotig?

Nyugodt környezetben , egyenes testtartással végzett
fókuszált légzés. Eközben a folyamat lényege, hogy a
felmerülő gondolatainkat teljesen elengedjük. Tudjuk, hogy
felmerülnek, de nem mélyülünk el bennük, hanem hagyjuk,
hogy tovább áramoljanak egymás után. 

Majd eljutunk egy olyan pontig, ahol már nincsenek
gondolataink, teljes nyugodt állapotban vagyunk és
képesek vagyunk felismerni, hogy a gondolatok jönnek,
aztán mennek és ezt egy “külső megfigyelőként” tudod
átélni. Nem feszülsz azon, hogy mi az a gondolat és, hogy
mikor tudom már elengedni, hanem csak hagyod, hogy
történjenek a dolgok.

Kell választanunk egy fókusz eszközt amit felhasználunk
akkor, ha túlságosan elkalandoznának és belemerülnénk
egy a gondolatunk részletébe, vagy elkezdene belőlünk
bármiféle érzelmet kiváltani az. Ha ezen kapod magad
akkor ezt az eszközt mindig betudod vetni a fókusz
visszaállításához. Ilyen lehet például, ha fókuszáltan
elkezded figyelni a lélegzetedet. Ez annyit jelent, hogy
minden egyes be és kilégzést végig követsz, csak arra
helyezed a figyelmed, hogy minél lassabban szívd be és
fújd ki a levegőt az orrodon. Érezd ahogy kilégzésnél az
ajkad felső részét érinti a levegő. Másik alternatíva, ha
kitalálsz egy képet, tárgyat amit mindig magad elé
képzelsz, mikor elkalandozáson kapod magad. (pl:
gyertyafény) és amikor úgy érzed szükséged van rá,
nyugodt légzéssel ezt a képet magad elé képzeled, ami
megint egy nyugodt állapotot tud eredményezni.



fizikai szint érzékelése gondolatokkal, testi érzékek
gondolatok áteresztése után nyugalmi szint →
Álmokhoz hasonló látomások
A semmiség, a nyugalom teljessége

Testi kényelmetlenségek: viszketés, kényelmetlenség
Alap gondolatok: pl: Miért ülök itt? Összegezni kezded
a napod, átéled a történéseket. 

Végtagjaid kezded nem érezni, és álmokhoz hasonló
képek, gondolatok kezdenek megjelenni előtted.

Ez a teknika a kulcsa a fókusz fenntartásának.

A 3 szint érzékelése

1. szint: Fizikai szint

Ezeken is át kell siklanod. Amikor azt érzed, hogy túl sokat
agyalsz már egy dolgon, csípd fülön magad és vesd be a
fókusz eszközöd

2. szint: Külvilág megszűnése

Ezeken is túl kell lendülnünk és a fókusz eszközzel.

3. szint: A teljes nyugalmi állapot

Itt már nincsenek gondolataid szimplán te a fókuszált
lélekzeted és a nyugalom van. Ez a végcél, itt minél több
időt eltölteni. Ugyanis egy idő után az elméd rájön, hogy
elérte ezt a pontot, és újra a lépcső legelejére kerülsz.
Minél többet gyakorolsz, annál többet tudsz eltölteni ebben
az állapotban. 



Fókusz

Fájdalom

Félelem

Előnyei a sportban

A meditáció bizonyítottan fejleszti azokat a központokat az
agyban, amik a fókuszálásért felelnek. Szinte mindegy,
hogy mit sportolsz, ha edzésen, versenyen jobb a fókusz
képességed akkor az teljesítménybeli javulást fog
eredményezni. Ezáltal erősebbé tudjuk tenni az agy-izom
kapcsolatainkat is így sokkal effektívebbek tudnak lenni az
edzéseink is, ugyanis maximális 
figyelmet tudunk szentelni a gyakorlatok kivitelezésénél.

Bizonyítottan segít a fájdalmak elviselésében. Magamoni is
észrevettem, hogy például egy tenyér felszakadás esetén
sokkal nyugodtabban tudom kezelni a helyzetet, és nem
stresszelek azon, hogy úristen több napig most kezelni kell
és akkor most mi lesz? Szimplán elfogadom a helyzetet és
olyan dolgokra fordítom az időmet, amiben a kezem nem
lehet akadályozó tényező. 

A félelem sok mindenben tud megakadályozni, főleg ha
extrém sportokról beszélünk, vagy csak szimplán verseny
helyzetről. Kutatások bizonyítják, hogy a meditáció segít
lenyugtatni az agyban a félelemért felelős központot, az
úgynevezett amygdalát. 



Kontrollt biztosít az érzelmeid felett

Több kutatás is bizonyította, hogy a meditáció segít a
kudarcok, érzelmek illetve a stressz kezelésében. Máshogy
fogsz, hozzáállni a bukásokhoz. Ahhoz, hogy sikereket érj
el, minél többször el kell buknod, hogy tanulhass a
hibáidból. Nagyon sokan minden kis sikertelenséget
véglegesnek tekintenek, így szabotálva saját magukat.
Segít felismerni azt, hogyha tartósan negatív gondolataid
vannak és ezáltal, hogy felismersz valamit, eltudsz kezdeni
dolgozni azon, hogy az ne legyen kihatással a
teljesítményedre, ezáltal biztosítva egyfajta érzelmi
kontrollt. Nem mellesleg egy verseny előtti stresszt a
legkönnyebben a meditációval tudsz kezelni.

A L A P G Y A KO R L A T O K  T Ö K É L E T E S

E L S A J Á T Í T Á S A  -  A  K E Z DŐ

T ÖM EGNÖV E L É S I  M Í T O S Z  

4-1 - A tévhit
4.2 - Bármilyen szellemi, gyakorlati tudás

elsajátításának 4 fázisa
4.3 - A tévhit megoldása

Egy fontos témakörről még mindenképpen említést kell
tennem, ami sajnos elég széles körben tévhitként terjed
sok helyen, éppen ezért ideje picit helyretenni. Meglepően
sok helyen találkozok olyan hirdetésekkel, felhívásokkal,
edzős applikációkkal, youtube videókkal, ahol kezdőknek
javasolnak, ajánlanak tömegnövelő, vagy szálkásító
edzésprogramot. Kezdjük a szálkásítással.



Na mármost, ha valaki kezdő, hogyan szálkásítana le
bármit is? A szálkásítás lényege ugye az lenne, hogy egy
izomtömegnövelési periódus után az izomtömeg mellett
felhalmozott felesleges zsír réteget ledolgozzuk, azáltal,
hogy kalória deficitet alkalmazunk és az edzésbeli
terheléseket csökkentjük annak érdekében, hogy
magasabb ismétlésszámokat tudjunk alkalmazni edzéseink
során, amik elősegítik a több kalória égetését. Egy kezdő,
aki felesleggel rendelkezik nem szálkásítani fog, hanem
felesleg ledolgozás mellett alap izomtónust szeretne
építeni magának… Persze egy extrém módon túlsúlyos
alanynál a kezdeti fókusz mindenképpen a felesleg
ledolgozásán lesz és pár hónap után kezdjük el csak
beépíteni az erősítő edzéseket. Ha valaki felesleg
ledolgozása mellett nem kezd el erősítő edzéseket
végezni, akkor a bőr réteg ami megmarad egy nagyobb
volumenű fogyásnál, sokkal látványosabb lesz, extrém
eseteknél sokan műtéti beavatkozásokat is alkalmazni
szoktak ilyenkor. Éppen ezért fontos, hogy a fogyás során
ne csak kardio jellegű edzéseket végezzünk, hanem
erősítésre is helyezzünk hangsúlyt, ugyanis az így kialakult
izomtónusok miatt vizuálisan esztétikusabb lesz az alany
testének megjelenése. Zárójelben megjegyezném, hogy ezt
az állapotot fent is kell tartanunk edzéssel.

Na de térjünk is át a tömegnövelésre. Mi a baj azzal a
kijelentéssel, hogy kezdő tömegnövelés? Kezdjük azzal az
alap gondolatmenettel, hogy mi egy kezdő edzeni
vágyónak a fő célja, mi fogja lehetővé tenni számára azt,
hogy fejlődést produkáljon? Első körben általánosan
elmondhatjuk, hogy egy újonc nagyjából 3-6 hónapot tölt
átlagosan a kezdő stádiumban. (Megjegyezném, hogy ez
abban az esetben érvényes, amikor az alany
konzisztensen, folyamatos ritmusú munkát tud felmutatni).



Ahhoz, hogy hosszútávon folyamatos fejlődést tudjon
produkálni megkell tanulnia az alapgyakorlatokat, hiszen
ezekre fognak épülni később a haladóbb típusú gyakorlatok
is. Tehát ha lehetne, most 4x aláhúznám, hogy egy kezdő
célja a gyakorlatok technikai hátterének TÖKÉLETES
megtanulása, és tudatalatti szintre (ösztöni szintre) való
berögzítése. Ahhoz, hogy ez lehetővé váljon, konzisztens
munkát kell felmutatnia, ami egy progresszív, tehát
fejlődésre alkalmas rendszer által lehetséges. Fontos, hogy
egy kicsit beszéljek a tudatszintekről gyakorlat tanulás
terén is. Bármilyen új dolog megtanulásáról legyen is szó,
mindig 4 állomáson megy keresztül az elménk.

Tudatalatti inkompetencia: Nem tudom azt, hogy mit nem
tudok egy adott témakörről.

Tudatos inkompetencia: A tanulási folyamat során egy
ponton rájössz arra, hogy mik azok a dolgok, amikről még
nem tudsz eleget, és tudatosan elkezdesz keresgélni új
információk után.

Tudatos kompetencia: A tanulási folyamat során elkezded
megérteni, hogy mik azok a kulcspontok, amikre
fókuszálnod kell, mikre kell odafigyelned, milyen
támpontokat kell figyelembe venned, de ezek még nem
jönnek zsigerből, rutinból. Külön figyelmet kell fektetned
ezeknek a támpontoknak a gyakorlati alkalmazásába.

Tudatalatti kompetencia: A tudatalatti kompetencia az a
pont, amikor a tudatos kompetencia fázisában, annyi időt
töltöttél el tudatosan alkalmazva a megfelelő támpontokat,
hogy egyszerűen rutinból, zsigerből mennek a dolgok.
Egyszerűen nem kell tudatos koncentrációt alkalmaznod az
adott dolog során. 



Pl: fogmosás, írás, stb… Ezeknél a cselekvéseknél
tudatalatti kompetenciával rendelkezel, hiszen pl:
fogmosás közben nem gondolkodsz azon, hogy hogyan
tartsd a kezed, vagy milyen mozdulatokat végezz stb…
Vígan tudsz teljesen más dolgokra is figyelni, miközben a
tudatalatti elméd automatikusan végzi a dolgát.

Nem nehéz rájönni arra, hogy mi a tudatalatti
kompetenciára fogunk törekedni egy kezdő esetében. (de
ha haladó vagy és egy új gyakorlatot akarsz megtanulni,
akkor is erről van szó). Egyszerűen minden esetben az
lesz a cél, hogy ezen a 4 fázison végigmenjünk. Ha valaki
kezdőként nem rendelkezik az alapgyakorlatok tudatalatti
kompetenciájával, akkor az az alany rendkívül rossz úton
jár, és fogalma sincs arról, hogy mit nem tud. Ennek pedig
következményei vannak, ugyanúgy mint a törvényeknek. A
törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól,
szokás ezt mondani. A felelősség nem vállalásának pedig
az edzésen belül is következményei vannak. Ha helytelenül
rögzülnek be bizonyos mozgást minták, és azok válnak a
tudatalattid kompetenciájává, akkor egyrészt sokkal
nagyobb arányban sérülhetsz le, sokkal nehezebben fogsz
tudni új gyakorlatokat megtanulni, ebből kifolyólag
lassabban is fogsz fejlődni. Amikor valami ösztöni szinten
rögződik, azt már rendkívül nehéz kiölni onnan. Képzeld el
ezt úgy, hogy például egy vödröt elkezdünk feltölteni
homokkal. A vödör szimbolizálja az agyad, és az izmok
közötti kapcsolatot, a homok pedig a rossz kivitelezési
formát. Majd félúton meggondoljuk magunkat, és a
homokról sóra váltunk, és azzal töltjük tovább a vödröt. (A
só szimbolizálja a megfelelő technikát) A vödör alján
sajnos ott fog maradni a homok.



Amit szemléltetni akartam ezzel a példával, hogy a rosszul
berögzült gyakorlati kivitelezésket eltudjuk nyomni ugyan,
de mélyen ott fognak maradni, és amikor fáradtabb,
gyengébb állapotunkban vagyunk előfordulhat, hogy ezek
felszínre törnek, és ilyenkor sokkal könnyebben is sérül le
az ember. Éppen ezért lesz rendkívül fontos az, hogy jó,
hiteles forrásokból tanuljunk, informálódjunk.

Visszatérve a kezdőre tehát, már tudjuk, hogy a kezdő
egyik legfontosabb célja az, hogy minőségi, tudatalatti
kompetencia szinten megtanulja az alapgyakorlatokat, amik
lehetővé teszik számára a biztonságos, gyors fejlődést.
Hiszen az alapgyakorlatok fő elvei azok, amikre az összes
többi haladó gyakorlat épülni fog. Ha ezek nem
megfelelőek semmi sem fog működni. Ezért van az, hogy
valaki önerőből 5-6 évet is kínlódhat, amíg eredményeket
elér. Egy kezdő másik célja, hogy alaperőnlétet építsen fel
magának, amik lehetővé fogják tenni számára a haladóbb
típusú edzésmódszerek beépítését a programjába. Ezek a
módszerek azok, amik kiemelten hozzájárulnak a
tömegnöveléshez, szálkásításhoz, max erőnlét
növeléséhez. Mondhatni ez a középhaladó szintbe lépés
kapuja. Viszont ugye ehhez átkell látnunk azt, hogy a két
dolog összefügg. Helytelen gyakorlat kivitelezésével nincs
releváns erőnléti szint növelés. Egyszerűen, hogyan
gondolkozhatna egy kezdő a tömegnövelésen, ha nincs
meg a kellő gyakorlati tudása ahhoz, hogy az alapokat
megfelelően vitelezze ki? Sehogy. Egy kezdő minden
esetben fog pozitív változásokat látni a fizikumában már az
első 1-2 hónap után is, hiszen a testének új impulzus,
terhelési forma lesz, amit eddig még nem kapott. DE. Az
edzéseit nem tudja a tömegnövelési elveknek megfelelően
összeállítani, mert tanulási fázisban van.



Ugye a tudatos kompetencia és a tudatalatti kompetencia
szint különbsége az, hogy a tudatos kompetenciánál
odafigyeléssel kell alkalmaznom a megfelelő elveket, míg a
tudatalattinál már ösztönből működnek a dolgok. Na de azt
átkell látnunk, hogy erre időt kell szánnunk, és az edzések
tematikája aköré fog épülni, hogy minél több szériát
végezzünk egy olyan ismétlésszám tartományban, ami
lehetővé teszi a gyakorlatok tudatalatti kompetenciájának
való megtanulását, és emelett a megfelelő erőnléti szint
kiépítését a terhelések fokozásához.

KON T R O L L  É S  AG Y I Z OM

K A P C S O L A T O K  

5.1 - A bónus módszer
5.2 - Az agy-izom kapcsolatok működése

Egy bónusz módszer, amivel hihetlen eredményeket
érhetsz el mind max erő fejlesztés terén, mindpedig
tömegnövelés során.

A 3. fejezetnél beszéltünk azokról a módszerekről, amik
kifejezetten hasznosak tudnak lenni a max erő fejlesztése,
illetve a tömegnövelés során. Szerettem volna ezt a
módszert egy külön szegmensnek meghagyni, ugyanis ez
az információ megérdemli ezt. Gyakorlatok megtanulása
során az agyunkban úgynevezett neuron kapcsolatok
alakulnak ki.  Ezek a neuron kapcsolatok azért felelősek,
hogy elektromos jel segítségéve, az idegrendszeren
keresztüll eljuttassák az információt az izomnak azzal
kapcsolatosan, hogy mit csináljanak. Ezt emlegetik a
legtöbben röviden csak agy-izom kapcsolatoknak.



Megfigyeltem azt, hogy sokszor használunk olyan
fogalmakat, szavakat, amikről azt sem tudjuk, hogy
pontosan mit jelent. Sokáig én is így voltam ezzel a
fogalommal, szimplán elfogadtam, hogy létezik,
alkalmazzuk a lassú kivitelezésekkel, tudatos izom
megfeszítésekkel gyakorlatok közben és okés. Viszont
ahogy növekedett a taníthatósági indexem, egyre jobban
kiváncsi voltam arra, hogy mit is jelentenek nyílpontosan
ezek a fogalmak. Tehát ezek a neuronok egymás között
kapcsolatokat alakítanak ki, több millió neuron van az
agyunkban, és ezek a neuronok küldenek elektromos
jeleket a testünk különböző pontjaira, hogy mit
cselekedjenek. Az elektromos jelek információs átadásának
különböző erősségei vannak. Ha a jel gyenge, akkor
gyakorlatban kevésbé vagy effektív, ha a jel erős, akkor
rendkívül effektíven tudod végrehajtani az adott
gyakorlatot. Ahhoz, hogy megértsük a jelek erősségét
megkell ismerkednünk azzal a fogalommal, amit úgy
hívnak, hogy myelin burok.





A myelin burok az ami körülveszi a neuronokat tehát, és
ezek felelősek a jel erősségéért. Az érdekes, és nagyon
fontos információ számunkra az, hogy a myelin burok
éppúgy fejleszthető, mint az izmaink. Terhelés hatására, a
regenerációs időszak során vastagabbá válik, és a jelek is
erősebbé válnak ezáltal.

A közhiedelemmel ellentétben a myelin burkot nem 1
hanem kétféleképpen tudjuk fejleszteni. Az első módszer,
amit sokan ismernek a kontrollált lassú kivitelezések, vagy
a különböző tudatos izommegfeszítések egy gyakorlat
kivitelezése közben. Ezek mind fejlesztik az agy-izom
kapcsolatokat. Létezik egy másik módszer is, amit ha
kombinálunk az első módszerrel 4-5x effektívebben tudunk
új dolgokat megtanulni. Ez a technika a tudatos
vizualizáció során történnek. Számos modern kutatás
bizonyította már, hogy a tudatalatti elménk nem képes
különbséget tenni például az álmok és a valóság között.
Biztos keltél már te is fel úgy, hogy megrezzentél, vagy
rugtál egyet. A tudatalatti elméd, valósnak hiszi az
álmokat, éppen ezért testi rekaciókat is kivált belőled az
álom. 

Ez a tudat tovább vitt a kutatásaim során, és találtam egy
olyan tanulmányt, amely során egy Chicagoi egyetemen
végzett tanulmány során, amit Dr.Biasiotto vezényelt, Az
embereket 3 csoportra bontották, A kutatás során büntető
dobásokat kellett az alanyoknak dobniuk kosárra, és azt
mérték, hogy milyen hatékonysággal tudnak betalálni.

Az első csoport mindennap 1 órát gyakorolta a
büntetődobásokat.



Az eredmények számomra brutálisak voltak. Egyszerűen
nem akartam elhinni, és éppenezért úgy döntöttem, hogy
kipróbálom. Viszont a vizualizáció konkrét kivitelezéséhez
csatlakoztam egy meditációs coach tréningjéhez, hogy
személyesen vezényeljen a fejlődés során. Csináltam egy
30 napos tesztet, amit megörökítettem youtube-on is. A 30
nap végére döbbenetes eredményeket értem el, és itt
kezdtem el ebbe a témakörbe nagyon részletesen beleásni
magamat. 

Itt találod meg ezt a videómat:
https://www.youtube.com/watch?v=gIRWWhgq5LI

Több éves további tesztelés, és klienssel való
együttműködés után, végre elindul a KSS Workout
Akadémia, amely során az önfejlesztéssel foglalkozó
tréning modulban többek között ezt a témakört is
gyakorlatiasan tanítom meg számodra.

Szeretném megköszönni számodra, hogy bizalmat
szavaztál nekem és elolvastad az újabb e-könyvemet.
Ezúttal pedig szeretnélek meginvitálni a KSS Workout
Akadémiába, ahol megvalósítjuk a számodra álomnak vélt
fizikumodat, lehetővé teszi, hogy megtanulj olyan
gyakorlatokat, amikről sosem gondoltad volna, hogy
számodra lehetséges, és kialakítunk az életedben egy
olyan valós önbecsülést, ami hosszútávú lelki egyensúlyt
biztosít számodra! 

Kattints a linkre, és tekintsd meg a további részleteket:
https://kissbence.hu/street-workout-akademia-1-0/

https://www.youtube.com/watch?v=gIRWWhgq5LI
https://kissbence.hu/street-workout-akademia-1-0/

