
Θεόδωρος Κοσμίδης Raw Mad Strength System v1.8

Γιατί το R.M.S.S είναι τόσο αποτελεσματικό;

Συγχαρητήρια – η αναζήτηση σου για την μόνη μυική 
αλήθεια, μόλις τελείωσε! Η ιστορία σου είναι γνωστή, δεν 
είναι ανάγκη καν να μπεις στην διαδικασία να μου την 
περιγράψεις: Έχεις δοκιμάσει τα πάντα. Δεκάδες 
προγράμματα γυμναστικής, συμπληρώματα και μαγικούς 
τρόπους που οι συγγραφείς των κειμένων επέμεναν ότι θα 
σου έδιναν 10 καθαρά μυικά κιλά το μήνα, αλλά ποτέ δεν 
είδες το αποτέλεσμα που θα ήθελες. Αυτό λοιπόν το 
κάλεσμα, θα είναι ο λόγος της αφύπνισης σου!
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Τα περισσότερα, αν όχι όλα τα προγράμματα γυμναστικής 
δεν έχουν καμία επιστημονική αλλά ούτε και λογική βάση. Η 
κατάληξη είναι ότι όσοι τα δοκιμάζουν δεν βλέπουν το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα και υπάρχει ένα 
κλίμα..εκνευρισμού και όχι αδικαιολόγητου!

Αν ο σκοπός σου είναι να γίνεις δυνατότερος, μεγαλύτερος 
και με περισσότερο ΜΥΙΚΟ ΟΓΚΟ, είσαι στο σωστό μέρος 
αφού το Raw Mad Strength System σχεδιάστηκε με 
αυτήν τη λογική, μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο πολλών ετών 
και πολλών πολλών δοκιμών!

R.M.S.S – φτιαγμένο να αναγκάσει το σώμα σου να μπει σε 
μία αναβολική (να αναπτύξει μυική μάζα) διαδικασία και σαν 
αποτέλεσμα να δώσει το ερέθισμα για να γίνουν οι μύες 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ – είναι τόσο απλό.

Πάμπολλα είναι τα προγράμματα που υπόσχονται μεγάλα 
μυικά κέρδη και μυική υπερτροφία αλλά δεν δίνουν τα 
εγγυηθέντα αποτελέσματα – θα κατανοήσεις το γιατί μέχρι 
το τέλος του μικρού αυτού βιβλίου.

Θα ενεργοποιήσουμε τον μηχανισμό ανάπτυξης στο σώμα 
σου με τέτοιον τρόπο που δεν θα έχει επιλογή άλλη από το 
να μεγαλώσει!

Από αυτή την στιγμή και έπειτα συμμετέχεις και είσαι ένας 
από τους εκατοντάδες άντρες αλλά και γυναίκες που έχουν 
χρησιμοποιήσει τα προγράμματα μου, τις συμβουλές μου και
από τους οποίους ανεξαρτήτως ηλικίας και προηγουμένης 
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φυσικής κατάστασης όλοι έκαναν βήματα για την βελτίωση 
της εμφάνισης και της υγείας τους.

Το πιο...”ύποπτο” μέρος του οδηγού αυτού? ΕΙΝΑΙ 
ΔΩΡΕΑΝ!

Το όνομα μου είναι Θεόδωρος Κοσμίδης, έχω γράψει 
δεκάδες αν όχι εκατοντάδες άρθρα με θεματολογία την 
γυμναστική, την διατροφή και έχω αναλύσει θέματα τόσο 
προχωρημένα που κανείς άλλος στην Ελλάδα δεν τα άγγιξε 
καν, λόγω γνωστικής ανεπάρκειας! Στο παρών ιστότοπο 
(http://rawmadstrength.com) και την κοινότητα του θα 
έχεις την δυνατότητα να διαβάζεις καθημερινά άρθρα, νέα 
και θεματολογία σχετική με την γυμναστική και την 
διατροφή! Μπορείς επίσης να συμμετέχεις στο Forum 
(http://rawmadstrength.com/forum/) συζητήσεων μας και 
να ανταλλάξεις απόψεις με άλλα μέλη πάνω στις σχετικές 
θεματικές ενότητες που υπάρχουν.

F  ACEBOOK   | TWITTER | GOOGLE+ | INSTAGRAM | FORUM
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Και σε περίπτωση που θέλεις τις διευθύνσεις απευθείας:

Facebook Page:
https://www.facebook.com/RawMadStrength/
Facebook Profile:
https://www.facebook.com/embrance.d.dragon
Facebook Group:
https://www.facebook.com/groups/rawmadstrength/
Instagram:
https://www.instagram.com/embrance.d.dragon/
Twitter:
https://twitter.com/ThodorisRawMad
Google+:
https://plus.google.com/u/4/103692989265795586322

Πως το R.M.S S αυξάνει το μέγεθος των μυών γρήγορα

Σκέψου το εξής: Οι μύες σου αποτελούνται από χιλιάδες 
μεμονωμένες μυικές ίνες. Σκοπός είναι να κάνεις τις μυικές 
ίνες αυτές πιο μεγάλες – πυκνές και αυτό είναι που κάνει 
τους μύες να μεγαλώνουν, προκαλόντας την πολυπόθητη 
μυική ανάπτυξη. Για να είναι ένα προπονητικό σύστημα  
πετυχημένο ΠΡΕΠΕΙ να είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο 
και μεθοδολογία ώστε να αναγκάσει το σώμα σου να 
μεγαλώσει την διάμετρο των επιμέρους μυικών ινών. Και 
αυτό ακριβώς είναι που το R.M.S.S κάνει! Θα δείς την 
διαφορά άμεσα και σε διάστημα μερικών εβδομάδων δεν θα 
θυμίζεις σε τίποτα τον προηγούμενο εαυτό σου! 
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Για να δουλέψει το R.M.S.S καλύτερα, πρέπει να ακολουθηθεί και μια 
διατροφή που να ταιριάζει σε αυτό το είδος προπονητικού συστήματος.
Πρέπει επίσης να λαμβάνεται αρκετή πρωτεΐνη ημερησίως και να καλύπτεται
μια επαρκής (για μυική ανάπτυξη ή απώλεια λίπους) ποσότητα θερμίδων.

Η ποσότητα θερμίδων άλλα και πρωτεΐνης μπορεί πολύ εύκολα να καλυφθεί 
με τις διατροφές που έχουμε στο site Raw Mad Strength 
(http://rawmadstrength.com/) όπως η διατροφή απώλειας λίπους και 
συντήρησης μυικής μάζας “Κρέας & αυγά:Η διατροφή για ισορροπημένη 

ενέργεια,απώλεια λίπους και αυξημένη τεστοστερόνη!” καθώς και η εξίσου 
αποτελεσματική διατροφή κυκλικού υδατάνθρακα “Carb Cycling:Η ευκολότερη 

μέθοδος για το πιο γρήγορο αποτέλεσμα!”

Για να μετρήσεις την ποσότητα θερμίδων που χρειάζεσαι ανά ημέρα κάνε 
κλικ   εδώ  !
Για να υπολογίσεις την ποσότητα πρωτεΐνης που χρειάζεσαι ανά ημέρα κάνε 
κλικ εδώ!

Όροι χρήσης/Αποποίηση ευθυνών: Το παρών βιβλίο/ηλεκτρονικό βιβλίο/κείμενο καθώς και όλες οι 
μορφές/αλλαγές του, δεν σκοπεύουν στην επίλυση, θεραπεία ή αποφυγή καμίας μορφής ασθένειας ούτε και 
είναι κάποιας μορφής αντικατάστατο στην ιατρική επιστήμη και επιστημονική προσέγγιση στην θεραπεία 
ασθενειών του σώματος. Παρουσιάζει μόνο εμπειρικές πληροφορίες για ψυχαγωγικούς σκοπούς και μόνο. 
Όλες οι αναφορές που γίνονται πάνω σε κάθε αντικείμενο, θα πρέπει να γίνονται αντικείμενο ερευνάς και 
επιβεβαίωσης των αναφερόμενων στοιχείων από τον ίδιο τον αναγνώστη του κειμένου ο οποίος και φέρει 
αποκλειστικά ευθύνη για τις πράξεις του. Η πρακτική των αναφορών και συμβουλών των κειμένων αυτών, 
φέρουν ως αποκλειστικό υπεύθυνο αυτόν που τις εφαρμόζει (τον αναγνώστη) και όχι τον συγγραφέα. Ο 
συγγραφέας και εκδότης των κειμένων αυτών, δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχών και πάσης φύσεως 
προβλήματα υγείας, τραυματισμών και λοιπών που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή οποιουδήποτε 
κομματιού/κειμένου ή πληροφορίας του βιβλίου αυτού.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Ο προπονητικός οδηγός αυτός 
αποτελείταi από τρία μέρη και αυτά είναι:

 [1] Η βάση του R.M.S.S (Κατανοώντας την μεθοδολογία)
• Ο κύκλος των 10 εβδομάδων
• Ένταση προπόνησης
• Όγκος προπόνησης
• Συχνότητα προπόνησης
• Μένοντας στο σωστό εύρος επαναλήψεων
• Σταδιακή ενδυνάμωση
• Το αναβολικό παράθυρο
• Θεμιτό διάλειμμα μεταξύ των σετ

[2] Προπονήσεις 3 και 5 ημερών
• Μια γρήγορη εισαγωγή στην προπόνηση 3 ημερών
• Η προπόνηση 3 ημερών ολόκληρου του σώματος
• Μια γρήγορη εισαγωγή στην προπόνηση 5 ημερών
• Η προπόνηση διαχωρισμού μυικών ομάδων 5 ημερών

[3] Επιπλέον προπονητική θεματολογία
• Πως κάνουμε σωστή προθέρμανση
• Ταχύτητα επαναλήψεων
• Τι κάνουμε αφού ολοκληρώσουμε έναν κύκλο 10 

εβδομάδων?
• Ιερές εντολές
• Άρθρα που σας ενδιαφέρουν
• Δείγματα δουλειάς & θετικές αναφορές
• Επιστημονικές αναφορές και βιβλιογραφία
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Μέρος 1ο

Η βάση του Raw Mad Strength System
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Ο κύκλος των 10 εβδομάδων

Ας κάνουμε μια γρήγορη εισαγωγή για το πως θα 
προπονηθείς με το R.M.S.S:

1.R.M.S.S – Προπόνηση όλου του σώματος, τρεις φορές 
την εβδομάδα για 6 εβδομάδες σε εύρος επαναλήψεων 
6-8.

2.R.M.S.S – Προπόνηση διαχωρισμού μυικών ομάδων, 5 
φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες σε εύρος 
επαναλήψεων 6-8.

3.Διάλειμμα μιας εβδομάδας
4.R.M.S.S – Προπόνηση όλου του σώματος, 3 φορές την 

εβδομάδα για 6 εβδομάδες σε εύρος επαναλήψεων 10-
12.

5.R.M.S.S – Προπόνηση διαχωρισμού μυικών ομάδων, 5 
φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες σε εύρος 
επαναλήψεων 10-12.

6.Διάλειμμα μιας εβδομάδας
7.R.M.S.S – Προπόνηση διαχωρισμού μυικών ομάδων, 5 

φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες σε εύρος 
επαναλήψεων 6-12.

8.Διάλειμμα μιας εβδομάδας
9.Εκκίνηση από την αρχή

Στο τέλος όλου αυτού του κύκλου, απλά επαναλαμβάνουμε από την
αρχή το πρόγραμμα και προσθέτουμε επιπλέον κιλά, ένταση και 
επαναλήψεις σε ότι κάνουμε. Επιστημονικά αλλά και εμπειρικά είναι 
ο ΜΟΝΟΣ σίγουρος δρόμος για την βελτίωση του σώματος μας με 
ποσοστό επιτυχίας 100% !
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Μια γρήγορη ερώτηση και μια γρήγορη απάντηση!

..και αυτό γιατί σίγουρα θα γεμίσει το forum με την ίδια 
βλακώδη ερώτηση, οπότε θα σας προλάβω πριν το κάνετε: 
Πως θα ξέρω τι κιλά να χρησιμοποιήσω σε κάθε σετ και σε 
κάθε άσκηση?

Απάντηση: Καθώς θα κάνεις την εισαγωγή σου στο σύστημα
προπόνησης R.M.S.S θα εκτελέσεις 6 με 8 επαναλήψεις σε 
σχεδόν όλα τα σετ σου.
Με απλά λόγια μπορούμε να πούμε ότι το βάρος που θα 
χρησιμοποιήσεις θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να μην 
μπορείς να κάνεις πάνω από 8 επαναλήψεις της κάθε 
άσκησης, αλλά να είναι τόσο ελαφρύ ώστε να μπορείς να 
κάνεις τουλάχιστον 6.

Προφανώς στις πρώτες σου προπονήσεις θα χρειαστεί να 
πειραματιστείς με τις κινήσεις και τα κιλά μέχρι να βρείς την 
μέση οδό που θα σου επιτρέψει να το πετύχεις, ίδιως αν 
είσαι τελείως αρχάριος.

Καθώς μας ενδιαφέρει να έχουμε σταθερό βάρος – 
αντίσταση από σετ σε σετ, με δεδομένο ότι τα διαλείμματα 
είναι συγκεκριμένα ως προς τον χρόνο τους, πρέπει να 
έχουμε ένα βάρος που να μας επιτρέπει την ανάρρωση 
αυτήν που θέλουμε ώστε και στα επόμενα σετ να 
μπορέσουμε να επιτύχουμε όλο το εύρος των στοχευμένων 
επαναλήψεων.
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Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν στο πρώτο σετ σου έκανες 
οριακά 7 επαναλήψεις, καλό θα ήταν στο επόμενο σετ να 
αφαιρέσεις 5-10% από το σύνολο του βάρους, ώστε να 
μπορείς να εκτελέσεις το επιθυμητό εύρος επαναλήψεων.

Να έχεις υπόψιν ότι στοχεύουμε σε κάθε σετ την θετική 
αποτυχία.
Σαν θετική αποτυχία ορίζουμε όταν δεν μπορούμε να 
κάνουμε το θετικό κομμάτι της κίνησης χωρίς βοήθεια, τότε 
τερματίζουμε το σετ μας.

Ένταση προπόνησης
Πόσο σκληρά πρέπει να προπονηθείς!

Το R.M.S.S είναι ένα πρόγραμμα υψηλής έντασης. Υπάρχει 
σε κάθε σετ ένα σημείο που ενεργοποιείται ο μηχανισμός 
ανάπτυξης των μυών και αν κάνεις το λάθος να σταματήσεις
νωρίτερα από αυτό το σημείο δεν θα δεις το αποτέλεσμα 
που θα ήθελες καθώς δεν θα έχει δοθεί το απαραίτητο μυικό
ερέθισμα!

Να θυμάσαι: Το απαραίτητο ερέθισμα που θα αναγκάσει 
τον μυ να προσαρμοστεί (μεγαλώσει)  δίνεται στις 
τελευταίες επαναλήψεις του κάθε σετ!

Ας το θέσουμε πιο άπλα:
Για να πείσεις το σώμα σου να μεγαλώσει, να σου δώσει τον
μυικό όγκο που ζητάς πρέπει να του δώσεις έναν καλό λόγο!
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Το να προπονείται κάποιος ξανά και ξανά στα ίδια “βολικά” 
όρια της δύναμης δεν θα αποφέρει κανένα όφελος. Το σώμα
είναι μια μηχανή προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες και 
θέλει κίνητρο για να πετύχει το οτιδήποτε.

Ας το θέσουμε ΑΚΟΜΗ πιο άπλα:
Αν ξέρεις ότι μπορείς να σηκώσεις 100 κιλά σε άρσεις 
θανάτου για 12 ολοκληρωμένες επαναλήψεις και εσύ πάντα 
δεν ξεπερνάς τις 10 γιατί βαριέσαι, γιατί δεν έχεις διάθεση, 
γιατί δεν θες εν τέλει να κοπιάσεις, τότε πρακτικά δεν κάνεις
ποτέ ΤΙΠΟΤΑ για να μεγαλώσεις πέραν του όγκου που ήδη 
έχεις.

Το να σταματάς λίγες επαναλήψεις πριν φτάσεις σε θετική 
αποτυχία είναι σαν να σταματάς το σώμα σου από την 
ανάπτυξη. Ουσιαστικά δεν ενεργοποιείς όλες τις μυικές ίνες 
του μυ όπως στην παρακάτω
εικόνα. Αφήνεις περιθώριο
ανεκμετάλλευτης ανάπτυξης!

Για να μεγαλώσεις μυικά
πρέπει διαρκώς να αναγκάσεις
το σώμα σου να χρησιμοποιεί
όλο και πιο πολλές μυικές ίνες
(οι λευκές να γίνουν γκρι και αυτές) και να δώσεις νέα 
περιθώρια στο σώμα σου να βάλει μάζα.
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Αρκετά προγράμματα αποφεύγουν την αποτυχία στις 
επαναλήψεις  των κινήσεων, κάτι που κατά μεγάλο βαθμό 
είναι λάθος όταν μας ενδιαφέρει η εξωτερική εμφάνιση και ο
μυικός όγκος.

Επιπλέον, προγράμματα τύπου 5Χ5, που σε βάζουν να 
σηκώνεις το ίδιο φορτίο σε κάθε σετ ξανά και ξανά δεν είναι 
τα πλέον ενδεδειγμένα για να αποκτήσεις τον μεγαλύτερο 
δυνατό μυικό όγκο. (Ναι, θα πάρετε όγκο και δύναμη αλλά 
δεν είναι στόχος σαν να γίνεται αρσιβαρίστες αλλά 
bodybuilders)

Όγκος  προπόνησης
Πόσα σετ και πόσες ασκήσεις να κάνω?

Λοιπόν, ξεκαθαρίσαμε τι είναι η ένταση και δώσαμε να 
καταλάβετε γιατί είναι απαραίτητο στοιχείο στην μυική 
ανάπτυξη. Το αμέσως επόμενο ερώτημα είναι:
Ποιος είναι ο ιδανικός όγκος σε μία προπόνηση, πόσα σετ;
Αυτό είναι λοιπόν το ζήτημα του όγκου προπόνησης.

Σαν αρχάριοι όλοι πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι “πολύ 
προπόνηση και πολλά σετ =  πολλοί και μεγάλοι μύες” κάτι 
που πραγματικά είναι λάθος και εν τέλει φέρνει το ακριβώς 
αντίθετο αποτέλεσμα!
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Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμη και με ένα σετ, αν 
αυτό μας φέρνει στο όριο ή σε απόλυτη μυική αποτυχία, 
υπάρχει μυική υπερτροφία άρα το σώμα το δέχεται σαν 
στρες και μια μη φυσική κατάσταση, δίνοντάς εντολή για 
προσαρμογή. (στην προκειμένη περίπτωση ανάπτυξη)

Έχοντας αυτά σαν βάση, ξέρουμε επίσης ότι άλλες έρευνες 
έχουν δείξει ότι υπάρχει επιπλέον περιθώριο ανάπτυξης 
μεταξύ 4 έως 6 σετ και μάλιστα σε ποσοστό +40%, κάτι που
δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο!

Συμπέρασμα:
Αν προπονείσαι με στόχο την θετική αποτυχία, θα 
αναπτυχθείς. Και τώρα έχεις 2 επιλογές...

[1]Να γυμνάζεις το σώμα σου με λίγα σετ αλλά πολλαπλές 
φορές την κάθε μυική ομάδα μέσα στην εβδομάδα.

[2]Να γυμνάζεις το σώμα σου με πιο πολλά σετ αλλά με πιο 
αραιές προπονήσεις εβδομαδιαίως.

Στο R.M.S.S θα τα εφαρμόσουμε και τα δύο καθώς ξέρουμε 
ότι έχουν αποτέλεσμα επιστημονικά αλλά και πρακτικά.
Ανά 10 εβδομάδες ο προπονητικός σου κύκλος θα είναι ως 
εξής:

• 6 εβδομάδες προπόνηση για όλο το σώμα και έπειτα..
• 4 εβδομάδες πρόγραμμα διαχωρισμού μυικών ομάδων.
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Συχνότητα  προπόνησης
Κάθε πότε να δίνω μυικό ερέθισμα στο σώμα μου?

(και να τα σπάω όλα στο γυμναστήριο)

Στις πρώτες 6 εβδομάδες του προγράμματος θα κάνεις 3 
προπονήσεις ολόκληρου του σώματος κάθε εβδομάδα, με 
δύο σετ μέχρι αποτυχίας για κάθε μυική ομάδα. Θα δοθεί 
δηλαδή ερέθισμα για ανάπτυξη του κάθε μυικού συνόλου 3 
φορές με λίγα αλλά ΔΥΝΑΤΑ σετ.

Στις επόμενες 4 εβδομάδες θα κάνεις αρκετά περισσότερα 
σετ με άλλο εύρος επαναλήψεων και μία διαφορετική λογική
προσέγγιση στην προπόνηση. Θα προπονήσεις κάθε μυική 
ομάδα 2 φορές μέσα στην διάρκεια της εβδομάδας με 
εξαίρεση τα πόδια που θα τα γυμνάσεις μια.

Ο σκοπός του R.M.S.S είναι να παράγει το μέγιστο ερέθισμα 
για ανάπτυξη και υπερτροφία των μυών με στοχευμένες, 
αποτελεσματικές και μετρημένες προπονήσεις ώστε ούτε να 
φτάσεις σε σημείο υπέρ-προπόνησης (καταβολισμού) ούτε 
και μη επαρκούς μυικού ερεθίσματος (χαμένα μυικά κέρδη). 

Να θυμάσαι: όσο μεγαλύτερος ο όγκος προπόνησης και 
όσο μεγαλύτερη η ένταση της, τόσο περισσότερο χρόνο 
θέλει το σώμα σου για να αναρρώσει!
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Τώρα υπάρχει σίγουρα ένα ερώτημα: Γιατί να μην γυμνάσεις
τον εκάστοτε μυ πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα και με 
πολλά σετ αφού λογικά αυτό θα αύξανε τον ρυθμό που θα 
βλέπαμε στον καθρέφτη τα πολυπόθητα μυικά οφέλη?

Διάβασε τι θα αναφέρω παρακάτω, γιατί από αυτό και
το κατά πόσο θα το κατανοήσεις εξαρτώνται τα μυικά
σου κέρδη!

Αν γυμνάσεις ξανά τον ίδιο μυ (μυική ομάδα) πριν του 
δώσεις αρκετό χρόνο για να έχει ξεκινήσει την αναρρωτική 
(προσαρμοστική) διαδικασία του, απλά δεν θα μεγαλώσεις!
Μπαίνεις σε διαδικασία υπέρ-προπόνησης κάτι που σε κάνει 
και παλεύεις με το σώμα σου σε μία μάχη που θα χάσεις.

Διαδικασία ανάρρωσης (κατά σειρά):
1.Μυικό ερέθισμα (γυμναστική)
2. Ξεκούραση/Παύση προπόνησης
3. Αναδόμηση μυικού ιστού
4. Αύξηση μυικής μάζας
5. Επόμενο μυικό ερέθισμα

Αν δεν φτάσεις στο σημείο της αναδόμησης (επιδιόρθωσης) 
μυικού ιστού, δεν θα επέλθει το ακριβώς επόμενο στάδιο 
αυτό της αύξησης μυικής μάζας. Το σώμα σου δεν έχει 
ξεκουραστεί αρκετά και δεν του έχεις δώσει τον χρόνο που 
χρειάζεται για να εκτελέσει τις βασικές λειτουργίες που θα 
χρειαζόταν για κάτι τέτοιο.

Πολλά σετ και πολλές φορές μέσα σε ένα ορισμένο  
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διάστημα (συνήθως μετράμε εβδομαδιαία) θα εξασφαλίσουν
κατάσταση υπέρ-προπόνησης σε σχεδόν όλες τις 
περιπτώσεις. Αποτέλεσμα: Έλλειψη προόδου σε κάθε 
επίπεδο.

Δες το παρακάτω διάγραμμα για να πάρεις ίσως μια πιο 
εύκολη εικόνα της διαδικασίας αυτής:

Ξεκινάς από το σημείο 1 και το μυικό όφελος είναι το σημείο
3. Πριν από αυτό όμως πρέπει να περάσεις από το σημείο 2 
και έπειτα το σώα σου θα αρχίσει να μεγαλώνει και να δεις 
τον πολυπόθητο όγκο. Τέλος το σημείο 4 είναι εκείνο που 
δίνει όγκο αλλά δεν πρέπει να αφήσεις πάρα πολύ μεγάλο 
χρονικό κενό μέχρι την επόμενη προπόνηση γιατί μειώνεται 
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και στο τέλος χάνεται το κέρδος. Αν μπορούσαμε να το 
πούμε με άλλα λόγια: Ακριβώς πριν το τέλος της περιόδου 
μυικής ανάπτυξης δίνουμε ξανά λόγο στο σώμα μας να 
μεγαλώσει.

Μένοντας στο σωστό εύρος επαναλήψεων
Εδώ όλοι κάνουν τα ίδια συνηθισμένα λάθη. Σοβαρά.

Guru και λοιποί παντογνώστες του χώρου έχουν πιπιλίσει το 
μυαλό του μέσου ασκούμενου με θεωρήματα που 
επιστημονικά (και εμπειρικά) δεν στέκουν.
Μία από αυτές τις θεωρίες και εν μέρη φαντάζει και λογικό 
είναι να ξεκινάς την προπόνηση σου με ελαφριά κιλά και 
σταδιακά να αυξάνεις από σετ σε σετ μέχρι τα μέγιστα.

ΜΕΓΑ ΛΑΘΟΣ

Η μόνη στιγμή που έχεις το 100% της δύναμης σου ακέραιη 
είναι στην εκκίνηση της προπόνησης σου.
Έχοντας αυτό σαν βάση σκέψης, μπορούμε να πούμε ότι 
είναι έξυπνο τα πρώτα σου σετ να είναι τα πιο βαριά σου 
(πόσα κιλά θα σηκώσεις) αφού έχεις κάνει τη σωστή 
προθέρμανση βέβαια.

Αρκετοί από εσάς ίσως έχουν την λογική που ανέφερα πιο 
πάνω: Ξεκινάτε με ένα ελαφρύ φορτίο με πολλές 
επαναλήψεις και σε βάθος μερικών σετ αυξάνετε τα κιλά, 
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μειώνετε τις επαναλήψεις. Βάζετε εμπόδια στο σώμα σας και
δεν θα μπορέσει να αποδώσει το 100% στα πραγματικά 
λειτουργικά σετ σας.

Ξεκινώντας έτσι μία άσκηση και σηκώνοντας σταδιακά πιο 
πολλά κιλά, μέχρι τα τελικά σας σετ έχει επέλθει κόπωση 
τόσο σε επίπεδο αντοχής όσο και σε επίπεδο οριακής 
δύναμης. Μέχρι να φτάσετε στο τελικό σετ τα κιλά που θα 
σηκώσετε δεν θα είναι τα οριακά σας και μάλιστα με μεγάλη 
απόκλιση!

Εμείς στο R.M.S.S εφαρμόζουμε την ακριβώς αντίθετη 
μεθοδολογία: ΑΝΑΠΟΔΗ πυραμίδα!

Πως προπονούμαστε λοιπόν?

• Ετοιμάζουμε το σώμα μας με μία σωστή προθέρμανση
• “Χτυπάμε” την επιθυμητή μυική ομάδα με το πρώτο 

βαρύ και δυνατό σετ μέχρι θετικής αποτυχίας για τις 
εκάστοτε επαναλήψεις.

• Ξεκουραζόμαστε επαρκώς για 2-3 λεπτά, μειώνουμε το 
βάρος αν χρειαστεί (περίπου 10%)  και 
επαναλαμβάνουμε.

• Σε κάθε επόμενο σετ ίσως χρειαστεί να μειώσουμε κιλά 
στην άσκηση αλλά αυτό μας εξασφαλίζει ότι θα 
μείνουμε εντός του επιθυμητού εύρους επαναλήψεων.
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Ερώτηση: Όταν λέμε μείωση κιλών, πόσο να μειώσω τα 
κιλά?

Απάντηση: Είναι σχετικό και έχει να κάνει με το πόσα 
σηκώνεις ήδη και την άσκηση. Αν π.χ. κάνεις κάμψεις 
δικεφάλων με αλτήρες 20 κιλών, μία μείωση τάξεως 10% 
είναι μόλις 2 κιλά αντίθετα σε μία πολυαρθρική άσκηση 
όπως καθίσματα με μπάρα, αν κάνεις 100 κιλά θα αφαιρέσεις
10 κιλά από το σύνολο. Σαν γενικό κανόνα έχουμε ότι η 
αφαίρεση 5-10% επί του συνόλου των κιλών είναι μια καλή 
και σχετικά πρακτική λύση χωρίς να μπλέξουμε με πιο 
περίπλοκα θεωρήματα.

Η αφαίρεση κιλών είναι μία μέθοδος που επιτρέπει στο σώμα
να προσπεράσει κατά κάποιο τρόπο τα εμπόδια που 
δημιουργήθηκαν πριν, όπως η κόπωση. Όχι μόνο αυτό αλλά 
από εκείνο το σημείο (από το πρώτο δυνατό σετ) ξεκινάς και
δίνεις εντολή στο σώμα σου ότι χρειάζεται περισσότερη 
δύναμη άρα και μυικό όγκο (υπερτροφία) και την επόμενη 
φορά δεν θα αποδώσεις στο 100% αλλά σε ποσοστό 
>100%. Από εδώ και πέρα είναι το κέρδος σε κάθε επίπεδο, 
όσον αφορά την άσκηση/γυμναστική.

Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα κιλά και πιο πολλές 
επαναλήψεις την επόμενη φορά που θα πας στο 
γυμναστήριο. Το μόνο που μένει λοιπόν για να γίνεις (ας μου
επιτραπεί η έκφραση) από κεφτές επιτέλους άντρας, είναι να
κάνεις ξανά και ξανά την ίδια διαδικασία προσθέτοντας κιλά 
και κάνοντας πιο πολλές επαναλήψεις.

Σταδιακή ενδυνάμωση
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..ή πως να γίνεις κτήνος με έξυπνο τρόπο.

Ό,τι και να σας πω, ό,τι και να εξηγήσω θα πάει στα 
σκουπίδια αν δεν καταλάβεις αυτό το απλό κομμάτι.

Πάντα λοιπόν κατά την διάρκεια της άσκησης υπάρχει ένα 
σημείο που ενεργοποιείται ένας μηχανισμός που 
αναγκάζει/δίνει το κατάλληλο ερέθισμα στο σώμα να 
μεγαλώσει. Αν δεν φτάνεις σε εκείνο το σημείο δεν θα 
μεγαλώσεις ΠΟΤΕ.

Εδώ λοιπόν έρχεται η λογική της σταδιακής ενδυνάμωσης.
Θεωρούμε ότι φτάσαμε στο παραπάνω σημείο λοιπόν και 
σηκώνουμε όντως πολλά κιλά και για αρκετές επαναλήψεις.

Σταδιακή ενδυνάμωση σημαίνει συνοπτικά: Δεν σηκώνουμε 
τα ίδια κιλά,στις ίδιες ασκήσεις και για τις ίδιες επαναλήψεις 
ξανά και ξανά γιατί έτσι δεν δίνουμε τον απαραίτητο λόγο να
ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ανάπτυξης του σώματος μας. 
Απεναντίας προσπαθούμε σε κάθε επόμενη προπόνησή μας 
να αυξήσουμε, α) τα κιλά που σηκώνουμε για την 
στοχευμένη άσκηση και β) τις επαναλήψεις που εκτελούμε.

Παράδειγμα:Την Δευτέρα κάναμε 100 κιλά άρσεις θανάτου για 6 
επαναλήψεις. Στην επόμενη προπόνηση που θα κάνεις άρσεις 
θανάτου θα στοχεύσεις είτε α) να προσθέσεις  επιπλέον φορτίο 
π.χ. 5-10 κιλά και να κάνεις πάλι 6 επαναλήψεις της κίνησης είτε β)
Να προσθέσεις επαναλήψεις στα ίδια 100 κιλά και αντί για 6 να 
εκτελέσεις 7 ή 8.

Μην μπεις στον πειρασμό να αυξήσεις πολύ τα κιλά ή κατά 
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πολύ τις επαναλήψεις σε μικρό διάστημα ακόμη και αν 
φαινομενικά μπορείς.
Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί μένουν στάσιμοι για αρκετό 
καιρό στα ίδια κιλά, στις ίδιες επαναλήψεις και δεν μπορούν 
να καταλάβουν τον λόγο.

Ανάλογα τον τύπο προπόνησης κάποιες φορές είτε το ΚΝΣ 
(Κεντρικό Νευρικό Σύστημα) θα αποδώσει καλύτερα είτε το 
μυικό σύστημα, όμως σχεδόν ποτέ μαζί. Ταυτόχρονα με 
αυτό αν και οι μύες αναπτύσσονται με έναν ρυθμό (σχετικά)
γρήγορο, οι τένοντες και οι κλειδώσεις θέλουν χρόνο για να 
αντέξουν ανάλογα μεγάλα φορτία οπότε υπάρχει ΠΑΝΤΑ 
αυτός ο περιοριστικός παράγοντας.

Κανόνας: Αυξάνουμε κατά 5-10% το φορτίο της άσκησης ή 
προσθέτουμε ΜΙΑ επιπλέον επανάληψη σε κάθε σετ.

Όσο πιο προχωρημένοι είμαστε βεβαία το 5-10% θα είναι 
τεράστια διαφορά και δεν θα είναι εφαρμόσιμο αλλά για τον 
αρχάριο και μέσο γυμναζόμενο είναι εφικτό.

Να έχετε υπόψιν ότι το συνιστώμενο εύρος επαναλήψεων 
για τις ασκήσεις και ο τρόπος καθώς και η σειρά εκτέλεσής 
τους δεν είναι κάτι που έχω βγάλει αυθαίρετα, αλλά εκείνα 
που εμπειρικά και επιστημονικά έχουν αποδειχθεί ότι 
αποδίδουν τα μέγιστα για τον φυσικό αθλητή. 

Περισσότερα στο επόμενο κεφάλαιο: Το αναβολικό 
παράθυρο
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Το αναβολικό παράθυρο
..ίσως η μόνη σου ευκαιρία για πιο γρήγορα και πιο μόνιμα κέρδη.

Σε κάθε προπόνησή σου υπάρχουν ευκαιρίες μέσα σε κάθε 
σετ στις οποίες πρέπει να δοθεί το σωστό ερέθισμα ώστε το 
σώμα σου να πάρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: χρειαζόμαστε 
περισσότερη μυική μάζα.
Και αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνεις λάθος!

Ο κύριος στόχος του R.M.S.S είναι να δώσει ποιοτικό μυικό 
όγκο και υπερτροφία, αναγκάζοντας το σώμα να 
προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα κάθε φορά και αυξάνοντας 
την πυκνότητα των μυικών ινών του. Οι μυικές ίνες που 
στοχεύουμε πιο πολύ είναι οι ίνες ταχείας σύσπασης ή 
αλλιώς Type II.

Τύποι μυικών ινών:
• Τύπος Ι: έχει περιθώριο ανάπτυξης περίπου 25%
• Τύπος ΙΙΑ: έχει περιθώριο ανάπτυξης περίπου 100%
• Τύπος ΙΙΒ: έχει περιθώριο ανάπτυξης περίπου 100%
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Μυικές ίνες Τύπος Ι Τύπος ΙΙΑ Τύπος ΙΙΒ
Χρόνος σύσπασης Αργός Σχετικά γρήγορος Πολύ γρήγορος

Μέγεθος 
νευρώνων κίνησης

Μικροί Μεσαίοι Πολύ μεγάλοι

Αντίσταση στην 
κόπωση

Υψηλή Σχετικά υψηλή Μικρή

Χρήση σε Αερόβια Αναερόβια
διαρκείας

Αναερόβια μικρής
διάρκειας

Μέγιστη διάρκεια 
ενεργοποίησης

Ώρες < 3 λεπτά < 1 λεπτό

Παραγόμενη ισχύς Χαμηλή Μεσαία Πολύ υψηλή

Κύρια πηγή 
ενέργειας

Τριγλυκερίδια Γλυκογόνο,
κρεατίνη

(φωσφορική)

Γλυκογόνο,
κρεατίνη

(φωσφορική)

Είναι πασιφανές ότι πρέπει να προπονηθούμε με τρόπο 
τέτοιον που να επιτρέψει τις μέγιστες μη-αεροβικές 
μεταβολές.

Όταν λοιπόν γυμναζόμαστε με στόχο την μυική υπερτροφία 
ένα σετ μας, δεν πρέπει να είναι ούτε πολύ μεγάλο σε 
διάρκεια ούτε πολύ μικρό. Τι είναι λοιπόν το “αναβολικό 
παράθυρο”;

Αυτό που θέλω να εξηγήσω με άλλα λόγια είναι ότι ένα σετ 
πρέπει να έχει τέτοια διάρκεια που να εξασφαλίσει μυικό 
όφελος δίνοντας το ακριβές ερέθισμα που χρειάζεται το 
σώμα. Ίσως το έχετε διαβάσει και σαν “Time Under 
Tension” ή “Time Under Load”.
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Υπερτροφία μυική μπορούμε να έχουμε από σετ που έχουν 
διάρκεια 20 δευτερολέπτων έως και ένα λεπτό. Οπότε για 
κάθε σετ που θα κάνουμε θα στοχεύουμε την θετική 
αποτυχία κατά την οποία θα πρέπει να βρισκόμαστε εντός 
αυτών των ορίων.

Το R.M.S.S σαν μεθοδολογία στοχεύει πάντα αυτό το μεσαίο
σημείο κόπωσης και φορτίου ως προς την διάρκεια ενός σετ 
για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της γυμναστικής!

Φορτία τάξεως 60% έως 85% (της μέγιστης μονής 
επανάληψης για την εκάστοτε άσκηση) έχουν αποδειχτεί ότι 
είναι επιστημονικά η καλύτερη μέθοδος για απόκτηση 
μυικού όγκου.

Με λίγα λόγια το εύρος επαναλήψεων από 6 έως 12 είναι το 
πιο σημαντικό που πρέπει να χρησιμοποιήσει ένας 
αθλούμενος. Και αυτά ακριβώς χρησιμοποιεί το R.M.S.S!
Το εύρος επαναλήψεων αυτό (6-12) όχι μόνο δεν είναι 
τυχαίο αλλα κάτι που συνιστάται από το National Strength 
and Conditioning Association καθώς και από πολλούς 
επιτυχημένους του χώρου της γυμναστικής όπως οι: Tom 
Venuto, Charles Poliqin, Mark Sisson κτλ. Αυτό λοιπόν δεν 
είναι απλά η άποψη μου αλλά κάτι παγιωμένο μέσα από τα 
χρόνια εμπειρίας και επιστημονικής έρευνας.

Κάθε ένα και μοναδικό σετ του R.M.S.S θα σε κάνει να 
γυμναστείς εντός του αναβολικού παράθυρου κάτω από τις 
ιδανικότερες συνθήκες για μυικό ερέθισμα και υπερτροφία.
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Συνοπτικά: Κρατήστε τα σετ σας μικρά σε διάρκεια και με 
όσο το δυνατόν υψηλότερη ένταση. Θα δείτε μυικά κέρδη 
με τέτοια ταχύτητα που δεν είχατε καν φανταστεί στο 
παρελθόν!

Σε ένα σωστό πρόγραμμα γυμναστικής,ο χρόνος πρέπει να είναι με το μέρος σου!

Θεμιτό διάλειμμα μεταξύ των σετ
...Coach, να ξαπλώσω λίγο στον καναπέ;

Θες επιπλέον μυικά κέρδη αλλά ο χρόνος κυλάει αντίστροφα
για εσένα και πρέπει να μπεις στο επόμενο σετ, με διάλλειμα
μόλις 30 δευτερολέπτων. Αυτό είναι ένταση! ΛΑΘΟΣ.
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Αυτό είναι βλακεία, όχι ένταση και επιπλέον μπορείς να 
κάνεις κάτι που δεν έχεις καν υποψιαστεί για να 
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ τον όγκο και την δύναμή σου, κάτι τόσο
απλό που είναι σοκαριστικό.

Όχι, δεν μιλάω για διατάσεις και λοιπές αστείες μορφές 
αερόβιας (κακή ιδέα), ούτε και να πας στον καθρέφτη να 
σφίγγεσαι κοιτώντας τις όποιες φλέβες μπορεί να έχεις, ούτε
και να ποζάρεις σαν να είσαι ένας κλόουν πάνω στη σκηνή.

Απλά κάτσε και ξεκουράσου, αναπάυσου χωρίς να κάνεις 
ΤΙΠΟΤΑ.

Επιπλέον, αν σε ενδιαφέρει τόσο ο όγκος όσο και η δύναμη 
(γιατί να μοιάζεις με ένα θηρίο και να σηκώνεις 10 κιλά 
αλτήρες?) τα μεγαλύτερα διαλείμματα τάξεως 2 έως 3 
λεπτών είναι τα ιδανικότερα.

Σύμφωνα λοιπόν με την επιστήμη (δες στο τέλος αναφορές 
σε έρευνες. Τίτλος έρευνας:Strength increases in
upper and lower body are larger with longer inter-set rest
intervals in trained men.) τα μεγαλύτερα διαλείμματα άνω 
του ενός λεπτού και μεταξύ 3 έως 5 λεπτών ωφελούν 
περισσότερο σε επίπεδο δύναμης και όχι μόνο, μετά την 
πρώτη εβδομάδα γυμναστικής.

Οπότε αν δεν είσαι απολύτως αρχάριος, τα μεγαλύτερα 
διαλείμματα θα σε ωφελήσουν πιο πολύ και σε μεγαλύτερο 
βάθος χρόνου.
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Για τις πολυαρθρικές ασκήσεις τύπου καθισμάτων με μπάρα 
ή άρσεις θανάτου, συνιστώ διάλειμμα 3 λεπτών και για τις 
μικρότερες όπως π.χ. δικέφαλοι ή γάμπες 2 λεπτά είναι 
αρκετά. Αν σε κάποιο σετ πιστεύεις ότι χρειάζεται επιπλέον 
ξεκούραση το σώμα σου γιατί τα έχεις δώσει όλα, μην 
φοβηθείς να περιμένεις επιπλέον χρόνο πέραν των 2-3 
λεπτών. 

Ένα επιπλέον θετικό των μεγάλων διαλειμμάτων είναι ότι 
επιτρέπουν την ανάρρωση των ενδοκυττάριων αποθηκών 
ενέργειας. Τέλος, είναι χρόνος αρκετός ώστε να “καθαρίσει” 
το σώμα σας το γαλακτικό οξύ που μπορεί να έχει 
συσσωρευτεί επιτρέποντας έτσι το επίπεδο της έντασης να 
παραμένει υψηλό στην διάρκεια της προπόνησης.

Αν δεν επιτρέψεις αρκετό διάστημα ξεκούρασης μεταξύ των 
σετ, θα περιοριστεί σημαντικά η ποσότητα του φορτίου που 
θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις στα διαδοχικά σετ που θα 
ακολουθήσουν για την μυική ομάδα που γυμνάζεις.
Το να χτίσεις ένα δυνατό, μυώδες και μεγάλο σώμα είναι ο 
βασικός σου στόχος και όχι να δείξεις σε όλους τις αντοχές 
σου!

Στρατηγικές τύπου δισέτ/σούπερ-σετ/ανταγωνιστικά σετ 
που γυμνάζουν δύο διαφορετικές μυικές ομάδες (συνήθως 
ανταγωνιστικές) είναι μια κακή ιδέα σε βάθος χρόνου αφού 
πρακτικά δεν κερδίζεις τίποτα επιπλέον αλλά μάλλον χάνεις 
στο τέλος!
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Ο στόχος μιας προπόνησης ΔΕΝ είναι “να τελειώνεις στα 
γρήγορα και να την κάνεις”, ούτε και να δείξεις στους 
άλλους “gym bros” πόσο σκληρός και γαμάτος είσαι 
κάνοντας δεκάδες σετ με μικρά διαλείμματα. Δεν είναι ούτε 
να σηκώσεις εκατοντάδες κιλά για να κερδίσεις τον σεβασμό
μέσα σε ένα γυμναστήριο. Σεβασμό δίνεις και ζητάς από 
φίλους και όχι από άγνωστους σε ενα γυμναστήριο, που το 
πιθανότερο είναι οτι ούτε θα τους ξαναδείς ποτέ, ούτε και 
θα τους γνωρίσεις προσωπικά!

Το μήνυμα που θέλω να σου περάσω είναι απλό:
Δώσε τα όλα για όλα μέσα στα σετ σου. Μετά

ξεκουράσου.
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Μέρος 2ο

Οι προπονήσεις 3 και 5 ημερών
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Μια γρήγορη εισαγωγή στην προπόνηση 3 ημερών

• Θα έχετε 20 σετ συνολικά σε κάθε προπονητική ημέρα.
• Θα κάνετε την προπόνηση αυτήν 3 φορές την 

εβδομάδα, με μία πλήρη μέρα κενή για ξεκούραση 
μεταξύ των προπονήσεων.

• Κάθε μυική ομάδα θα έχει σαν στόχο δυο πλήρη 
λειτουργικά σετ.

• Θα δουλέψετε σε εύρος επαναλήψεων 6 έως 8.
• Σε κάθε σετ θα στοχεύετε την θετική αποτυχία καθώς 

είναι αναγκαίο ερέθισμα για να επέλθει μυική 
υπερτροφία.

• Γυμναστείτε με την ακριβή σειρά των ασκήσεων (είναι 
σημαντικό)

• Ξεκουραστείτε 2 με 3 λεπτά μεταξύ των σετ.
• Σημειώστε τα κιλά που σηκώνετε σε κάθε σετ και 

άσκηση. (Κατεβάστε από το site τα δωρεάν logs)
• Σημειώστε και καταγράψτε πόσες επαναλήψεις έχετε 

κάνει σε κάθε σας σετ.
• Αν φτάσετε ή ξεπεράσετε των αριθμό των 

απαιτούμενων επαναλήψεων, στην επόμενη προπόνησή
σας αυξήστε τα κιλά για την συγκεκριμένη άσκηση.

• Αυτό θα εξασφαλίσει την σταδιακή ενδυνάμωση, κάτι 
που είναι από τα βασικά κλειδιά του R.M.S.S

• Στο τέλος των 10 εβδομάδων, ξεκουραστείτε μια 
εβδομάδα χωρίς να κάνετε τίποτα.
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Καθίσματα με μπάρα, πιέσεις στήθους σε οριζόντιο πάγκο 
και άρσεις θανάτου. Οι βάσεις σας για την μετέπειτα πορεία 
σας!
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R.M.S.S – Ρουτίνα 3 ημερών

Προπονητική Ημέρα #1 & 3

Άσκηση Σετ Επαναλήψεις Διάλειμμα
Καθίσματα με μπάρα 2 6 έως 8  120-180”
Πιέσεις στήθους με αλτήρες 2 6 έως 8  120-180”
Γάμπες 2 6 έως 8  120”
Κοιλιακοί με βάρος 2 6 έως 8  120”
Πιέσεις ώμων με μπάρα, 
εμπροσθολαίμιες

2 6 έως 8  120-180”

Δικέφαλοι με αλτήρες, καθιστοί σε 
ελαφρός επικλινή πάγκο

2 6 έως 8  120”

Κωπηλατική με μπάρα 2 6 έως 8  120-180”
Πιέσεις τρικέφαλων με μπάρα 2 6 έως 8  120”
Έλξεις τραπεζοειδών με μπάρα 
(Shrugs)

2 6 έως 8  120”

Πήχεις 2 6 έως 8  120”

Σημείωση: Αν για τον οποιοδήποτε λόγο πιστεύεις ότι 
πρέπει να αλλαχθεί μία άσκηση για κάποια άλλη, 
ακολούθησε τον “Οδηγό εναλλακτικών ασκήσεων” όπου 
έχω συμπεριλάβει ΜΟΝΟ τις πιο αποτελεσματικές και 
ασφαλείς ασκήσεις!

Σελίδα 32 Copyright © 2017

http://rawmadstrength.com/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD/


Θεόδωρος Κοσμίδης Raw Mad Strength System v1.8

Προπονητική Ημέρα #2

Άσκηση Σετ Επαναλήψεις Διάλειμμα
Άρσεις θανάτου 2 6 έως 8  120-180”
Πιέσεις στήθους με μπάρα σε 
οριζόντιο πάγκο

2 6 έως 8  120-180”

Κωπηλατική με αλτήρες, ένα χέρι 
την φορά

2 6 έως 8  120”

Πιέσεις ώμων με αλτήρες, 
ταυτόχρονη κίνηση

2 6 έως 8  120”

Δικέφαλοι, με αλτήρες 
(Αυτοσυγκέντρωσης)

2 6 έως 8  120”

Εκτάσεις τρικέφαλων σε τροχαλία, 
ίσια λαβή

2 6 έως 8  120”

Πρέσα ποδιών 2 6 έως 8  120-180”
Εκτάσεις τετρακέφαλων σε 
μηχάνημα

2 6 έως 8  120”

Έλξεις μηριαίων δικεφάλων σε 
μηχάνημα

2 6 έως 8  120”

Πήχεις 2 6 έως 8  120”

Θέλω λοιπόν να ξεκινήσεις το πρόγραμμα με αυτούς του 
πίνακες σαν οδηγούς, να σημειώνεις τα κιλά και τέλος τις 
επαναλήψεις, χρησιμοποιώντας τους πίνακες που θα βρείς 
στην σελίδα (http://rawmadstrength.com/)

Μην αλλάξεις το εύρος επαναλήψεων, μην αυτοσχεδιάσεις 
νομίζοντας ότι είναι πολύ λίγα τα σετ και ΜΟΝΟ αν υπάρχει 
λόγος αντικατάστησε την όποια άσκηση με μία άλλη.
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R.M.S.S – Ρουτίνα 5 ημερών
(εισαγωγικά)

Τώρα θα δούμε το πρόγραμμα των 5 ημερών το οποίο έχει 
διάρκεια 4 εβδομάδων και το χρησιμοποιούμε αμέσως μετά 
τις 6 πρώτες εβδομάδες που έχουμε μάθει να γυμνάζουμε το
σώμα μας, σαν μία ενιαία μονάδα.

Μίας και το πρόγραμμα είναι διαχωρισμού, θα παραθέσουμε 
πρώτα τον τρόπο που θα γίνει αυτός.

Διαχωρισμός ρουτίνας 5 ημερών

1. Στήθος & Τρικέφαλοι
2.Πλάτη & Δικέφαλοι
3. Στήθος & Τρικέφαλοι
4.Πλάτη & Δικέφαλοι
5.Πόδια & ώμοι

Ο διαχωρισμός αυτός ακολουθεί την εξής λογική πορεία:

• Έχουμε ήδη φτιάξει μια βάση προηγουμένως με πιο 
βαριά κιλά.

• Είμαστε bodybuilders, όχι αρσιβαρίστες ή powerlifters. 
Μας ενδιαφέρει το πάνω μέρος του σώματος αρκετά, 
όμως θέλουμε τα πόδια μας μην είναι σαν ξυλάκια.

• Σε αυτήν την φάση θα δώσουμε πιο πολύ ερέθισμα για 
σαρκοπλασμική υπερτροφία και όχι τόσο για την 
σαρκομερική.
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• Οι τρικέφαλοι γυμνάζονται μαζί με το στήθος, αφού ήδη
έχει προϋπάρξει ερέθισμα από τις ασκήσεις του, οπότε 
είναι κάτι που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.

• Το ίδιο ισχύει για τους δικέφαλους και την πλάτη.
• Τα πόδια έχουν μια μέρα μόνα τους καθώς είναι μεγάλη 

μυική ομάδα και τα πολλά σετ θα απαιτήσουν ενέργεια 
και συγκέντρωση σε ότι κάνετε.

Τώρα υπάρχει το ερώτημα: Αν γυμνάσω πλάτη την Πέμπτη, 
την Παρασκευή που έχω πόδια και άρσεις θανάτου, δεν θα 
είμαι λιγότερο αποδοτικός σε αυτές τις ασκήσεις?

Εδώ έρχεται η διαφορετικότητα του συστήματος R.M.S.S 
καθώς με τις σωστές επιλογές ασκήσεων και όχι βάζοντας 
τυχαία κάτι κάπου, δεν έχουμε ΚΑΜΙΑ μείωση στη απόδοσή 
μας.

Οι προπονήσεις ίδιων μυικών ομάδων έχουν διαφορά 48 
ωρών μεταξύ τους, χρόνο αρκετό για πλήρη ανάρρωση πριν 
τις γυμνάσουμε ξανά.
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Μια γρήγορη εισαγωγή στην προπόνηση 5 ημερών

• Η κάθε μυική ομάδα θα γυμναστεί 2 φορές μέσα στην 
εβδομάδα με 10 σετ κάθε φορά.

• Τα πόδια θα γυμναστούν 1 φορά με 12 συνολικά σετ.
• Θα γυμνάσεις 2 μυικές ομάδες κάθε φορά με εξαίρεση 

τα πόδια που θα γυμναστούν μεμονωμένα.
• Μην αλλάξεις σειρά ημερών η ασκήσεων, υπάρχει λόγος

που είναι όπως είναι.
• Προσπάθησε να επιτύχεις το ζητούμενο εύρος 

επαναλήψεων.
• Κάθε σετ μέχρι θετικής αποτυχίας!
• 2-3 λεπτά διάλειμμα μεταξύ των σετ.
• Σημείωσε τα κιλά που σηκώνεις.
• Σημείωσε τις επαναλήψεις που κάνεις.
• Έχε πάντα στο νου σου ότι θες να επιτύχεις σταδιακή 

ενδυνάμωση. Κάθε φορά που βλέπεις ότι μπορείς και 
έχει αυξήσει τις επαναλήψεις σου κατά πολύ, αύξησε τα
κιλά στην εκάστοτε άσκηση.

Και όπως πάντα..:

Κάνε την κάθε επανάληψη και το κάθε σετ να μετρήσουν!
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R.M.S.S – Ρουτίνα 5 ημερών

Προπονητική Ημέρα #1 
(Στήθος & τρικέφαλοι)

Άσκηση Σετ Επαναλήψεις Διάλειμμα
Πιέσεις στήθους με αλτήρες 6 6 έως 8  120-180”
Ανοίγματα στήθους με αλτήρες 2 6 έως 8  120”
Πουλοβερ (PullOver) με μπάρα ή 
αλτήρα

2 6 έως 8  120”

Πιέσεις τρικέφαλων με μπάρα 6 6 έως 8  120-180”
Εκτάσεις τρικέφαλων σε τροχαλία, 
ίσια λαβή

2 6 έως 8  120”

Γαλλικές (Skullcrushers) 2 6 έως 8  120”

Σημειώσεις για την προπόνηση:
• Οι πιέσεις στήθους με αλτήρες είναι ΠΟΛΥ καλή επιλογή

καθώς αναγκάζει το σώμα και όλο το στήθος να 
δουλέψει ισοδύναμα κάτι που σε πιέσεις στήθους με 
μπάρα ΔΕΝ γίνεται. Το μόνο αρνητικό είναι ότι όσοι 
έχουν πρόβλημα με τους ώμους (π.χ. πόνο) δεν θα 
μπορούν να την εκτελέσουν το ίδιο εύκολα. 

• Τα ΠουλΟβερ σαν άσκηση ενεργοποιούν τόσο το 
στήθος όσο και την πλάτη. Δεν μας ενοχλεί αυτό, είναι 
μια άσκηση που πραγματικά αν συνδυαστεί σωστά 
κάνει θαύματα στην επέκταση/άνοιγμα του θώρακα.

• Πιέσεις τρικέφαλων με μπάρα, η νούμερο ένα άσκηση 
για τρικέφαλους τόσο για όγκο όσο και το γεγονός ότι 
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έχει μεταφορά δύναμης και σε άλλες ασκήσεις πιέσεων.

Προπονητική Ημέρα #2 
(Πλάτη & δικέφαλοι)

Άσκηση Σετ Επαναλήψεις Διάλειμμα
Κωπηλατική με μπάρα 6 6 έως 8  120-180”
Έλξεις σε τροχαλία, 
εμπροσθολαίμιες (Lat Pull down)

2 6 έως 8  120”

Καλημέρες (Good Morning Bend) 2 6 έως 8  120”
Έλξεις δικεφάλων με μπάρα ίσια 6 6 έως 8  120-180”
Δικέφαλοι με αλτήρες, ουδέτερη 
λαβή (Σφυριά/Hammer Curls))

2 6 έως 8  120”

Έλξεις δικεφάλων με μπάρα ίσια, 
ανάποδη λαβή

2 6 έως 8  120”

Σημειώσεις για την προπόνηση:
• Κωπηλατική με μπάρα, μια άσκηση που δίνει τόση 

πυκνότητα στην πλάτη όσο καμία άλλη.
• Έλξεις σε τροχαλία, φροντίστε μην έχετε ΠΟΛΥ ανοιχτή

λαβή όπως κάνουν οι περισσότεροι. Είναι λάθος.
• Οι καλημέρες έχουν μεταφορά δύναμης τόσο σε 

καθίσματα όσο και σε άρσεις θανάτου. Μια δυνατή μέση
είναι πάντα ένα συν σε όλα όσα κάνετε.

• Κάνουμε έλξεις δικεφάλων με ίσια μπάρα για να 
δουλέψουν πιο πολύ οι δικέφαλοι. Η στραβόμπαρα 
βάζει στο παιχνίδι του πήχεις αρκετά, οπότε χάνουμε 
αρκετά από εκεί.
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Προπονητική Ημέρα #3 
(Στήθος & τρικέφαλοι)

Άσκηση Σετ Επαναλήψεις Διάλειμμα
Πιέσεις στήθους με μπάρα 5 6 έως 8  120-180”
Πιέσεις στήθους με μπάρα σε 
επικλινή πάγκο

2 6 έως 8  120”

Πουλοβερ (PullOver) με μπάρα ή 
αλτήρα

3 6 έως 8  120”

Πιέσεις τρικέφαλων με μπάρα 3 6 έως 8  120-180”
Εκτάσεις τρικέφαλων σε τροχαλία, 
με τρίγωνη λαβή

3 6 έως 8  120”

Εκτάσεις τρικέφαλων σε τροχαλία, 
ένα χέρι την φορά, παλάμη προς τα
έξω

4 6 έως 8  120”

Σημειώσεις για την προπόνηση:
• Όσο πιο συχνά εξασκούμε μια άσκηση τόσο πιο 

αποτελεσματικοί γινόμαστε σε αυτήν. Εξού και γιατί 
κάποιες ασκήσεις είναι σχετικά ίδιες ως προς τον τρόπο 
κίνησης.

• Στον επικλινή πάγκο ίσως κάποιοι έχουν θέμα με τους 
ώμους τους, οπότε να προσέξετε πολύ τι κιλά θα 
χρησιμοποιήσετε. Υπάρχει ένα όφελος της τάξεως του 
10%-15% στον επικλινή πάγκο για την ανάπτυξη του 
άνω μέρους του στήθους, αλλά αυτό που μας 
ενδιαφέρει πάντα είναι κυρίως ο όγκος προπόνησής μας.
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Προπονητική Ημέρα #4 
(Πλάτη & δικέφαλοι)

Άσκηση Σετ Επαναλήψεις Διάλειμμα
Κωπηλατική σε τροχαλία με ίσια 
μεγάλη λαβή

5 6 έως 8  120-180”

Κωπηλατική σε τροχαλία με κλειστή
λαβή

3 6 έως 8  120”

Έλξεις σε τροχαλία, οπισθολαίμιες 
(Behind the neck lat pull down)

2 6 έως 8  120”

Έλξεις δικεφάλων με αλτήρες, 
αυτοσυγκέντρωσης 

3 6 έως 8  120-180”

Δικέφαλοι σε τροχαλία ένα χέρι την 
φορά

4 6 έως 8  120”

Δικέφαλοι σε τροχαλία μαζί με ίσια 
λαβή

3 6 έως 8  120”

Σημειώσεις για την προπόνηση:
• Οι τροχαλίες στην πλάτη σαν επιλογή θα μας 

επιτρέψουν να έχουμε το κάτω μέρος της πλάτης και 
την μέση ξεκούραστα για την επόμενη ημέρα που 
έχουμε πόδια.

• Οι τροχαλίες σε δικέφαλους δίνουν μια συνεχόμενη 
αντίσταση σε κάθε φάση της κίνησης κάτι που ναι μεν 
δεν επιτρέπει πολλά κιλά, αλλά αυξάνει τον χρόνο υπό 
πίεση του μυ.
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Προπονητική Ημέρα #5 
(Πόδια & ώμοι)

Άσκηση Σετ Επαναλήψεις Διάλειμμα
Άρσεις θανάτου 3 6 έως 8  120-180”
Καθίσματα με μπάρα 3 6 έως 8  120-180”
Καθίσματα με μπάρα, η μπάρα 
μπροστά

2 6 έως 8  120-180”

Εκτάσεις τετρακέφαλων σε 
μηχάνημα 

2 6 έως 8  120”

Έλξεις μηριαίων δικεφάλων σε 
μηχάνημα

2 6 έως 8  120”

Γάμπες 3 6 έως 8  120”
Προβολή ώμων με αλτήρες 3 6 έως 8  120”
Ανοίγματα ώμων με αλτήρες 2 6 έως 8  120”

Σημειώσεις για την προπόνηση:
• Άρσεις θανάτου σαν πρώτη και πιο δύσκολη άσκηση με 

ακόλουθη τα καθίσματα με μπάρα. Εδώ θα δοθεί το 
60%+ της ενέργειας της προπόνησης αυτής.

• Οι εκτάσεις τετρακέφαλων να γίνουν ένα πόδι την 
φορά. Το ίδιο και οι έλξεις μηριαίων δικέφαλων.

• Γάμπες κάνουμε είτε όρθιοι είτε καθιστοί.
• Τα καθίσματα με μπάρα μπροστά είναι το “κερασάκι 

στην τούρτα” καθώς δίνουν ΜΕΓΑΛΗ έμφαση στον 
τετρακέφαλο και τον κορμό.
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Θα ρωτήσετε βέβαια, γιατί τόσα λίγα σετ ώμους. Δεν είναι 
όμως καθόλου λίγα! Οι ώμοι, θέλοντας και μη θα 
συμμετέχουν σε κάθε άλλη μυική ομάδα και σε κάθε 
προπόνηση, είτε ενεργά (π.χ. πιέσεις στήθους σε οριζόντιο 
πάγκο) είτε σαν δευτερεύοντες/σταθεροποιητές (π.χ. όταν 
κάνετε δικέφαλους, κρατάνε σταθερό το χέρι). Οπότε δεν 
υπάρχει λόγος να κάνουμε πιο πολλά σετ ή να τους 
κουράσουμε άσκοπα απλά και μόνο για να πούμε ότι κάναμε
αρκετά.

Όσο για τους κοιλιακούς σου, διάλεξε δύο ημέρες την 
εβδομάδα και πραγματοποιήσε είτε 4-5 σετ με βάρος ή 
κάποιας μορφής αντίσταση σε μία άσκηση επιλογής σου ή 5-
10 λεπτά επιπλέον χωρίς βάρος μόνο με το σώμα σου.

Το να χτίσεις καλούς και γραμμωμένους κοιλιακούς δεν 
απαιτεί πολλές ασκήσεις ούτε υπάρχει κάποιο μυστικό. Η 
όλη υπόθεση βρίσκεται στο να ρίξεις το ποσοστό λίπους σου
σε κάτω του 10% και τίποτα άλλο!
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Μέρος 3ο

Επιπλέον προπονητική θεματολογία
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Πως κάνουμε σωστή προθέρμανση
...μπήκα σε σάουνα, έκανα 3 λεπτά διάδρομο. Είμαι έτοιμος!

Πριν από κάθε προπόνησή σου, ΠΡΕΠΕΙ να έχει προηγηθεί 
μία σωστή προθέρμανση, πόσο μάλλον σε οριακές 
προπονήσεις από άποψη κιλών και έντασης όπως το 
R.M.S.S.

Γατί είναι τόσο σημαντική μία σωστή προθέρμανση; Γιατί 
απλά δεν θα μπορέσεις να αποδώσεις το 100% της δύναμης 
σου αν δεν την έχεις κάνει σωστά!

Στόχοι μιας σωστής προθέρμανσης:
• Αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος
• Αύξηση καρδιακών παλμών
• Ετοιμασία/Κινητοποίηση των κλειδώσεων και των 

τενόντων
• Αποφυγή τραυματισμών
• Ψυχολογική και σωματική ετοιμασία για μετακίνηση 

μεγάλων φορτίων.

Υπάρχουν πάμπολλοι τρόποι να κάνεις μία προθέρμανση και 
το κύριο μέρος που πρέπει να προσέξεις είναι η 
προθέρμανσή σου να ταιριάζει στον τύπο προπόνησης που 
θες να κάνεις. Ο σωστός τρόπος προθέρμανσης θα σε 
βοηθήσει να αποδώσεις τα ΜΕΓΙΣΤΑ τόσο σε ένταση όσο και
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σε δύναμη!

Τυπικά, έχουμε τρεις βάσεις για μία καλή προθέρμανση: 
αύξηση παλμών, ευκινησία τενόντων και κλειδώσεων και 
τέλος διατάσεις.

Όμως από την λίστα αυτήν τις διατάσεις θα τις αφαιρέσουμε
καθώς πριν την προπόνηση προκαλούν τη λεγόμενη “μείωση
ισχύος λόγο διατάσεων” (Stretching-Induced Force 
Deficit).

Σε διάφορα άλλα αθλήματα αεροβικής φύσεως και όχι μόνο, 
οι διατάσεις είναι αναγκαίες. Σε εμάς δεν χρειάζονται και δεν 
είναι ανάγκη να τις κάνει κανείς.

Η λογική είναι απλή: Μπορούμε να ετοιμάσουμε το σώμα 
μας για το φορτίο που θα σηκώσει, για την απαραίτητη 
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αύξηση των παλμών μας και την ευκινησία των 
κλειδώσεων/τενόντων κάνοντας απλά πιο ελαφριές εκδοχές 
των λειτουργικών σετ μας στις ασκήσεις της εκάστοτε 
ημέρας.

Τυπική προθέρμανση για το σύστημα προπόνησης   R.M.S.S  

(Προαιρετικά) 3-5 λεπτά διάδρομο σε μέτρια ένταση. Αυτό 
θα είναι η βάση της αύξησης καρδιακών παλμών.

Σετ προθέρμανσης #1: 10-12 επαναλήψεις της κίνησης με 
το 50% του μέγιστου φορτίου που θα κάναμε για 6 
επαναλήψεις.

Π.χ. Αν κάνουμε 100 κιλά καθίσματα για 6 επαναλήψεις, το 
πρώτο σετ προθέρμανσής μας θα είναι 10-12 επαναλήψεις 
στα 50 κιλά.

Ξεκούραση για 1 λεπτό.

Σετ προθέρμανσης #2: 4-5 επαναλήψεις της κίνησης με το 
70-75% του μέγιστου φορτίου που θα κάναμε για 6 
επαναλήψεις.

Π.χ. Αν κάνουμε 100 κιλά καθίσματα για 6 επαναλήψεις, το 
δεύτερο σετ προθέρμανσής μας θα είναι 4-5 επαναλήψεις 
στα 70-75 κιλά.
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Ξεκούραση για 1 λεπτό.

Σετ προθέρμανσης #3: 1-2 επαναλήψεις της κίνησης με το 
90% του μέγιστου φορτίου που θα κάναμε για 6 
επαναλήψεις.

Π.χ. Αν κάνουμε 100 κιλά καθίσματα για 6 επαναλήψεις, το 
δεύτερο σετ προθέρμανσης μας θα είναι 1-2 επαναλήψεις 
στα 90 κιλά.

Ξεκούραση για 1 λεπτό και εκκίνηση των λειτουργικών σετ.

Όταν κάνετε το πρόγραμμα των 3 ημερών, τα καθίσματα με
μπάρα ή οι άρσεις θανάτου θα ετοιμάσουν το σώμα σας και 
για τις επόμενες ασκήσεις. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε τόσο 
παρατεταμένη προθέρμανση. 'Ενα με δύο σετ αρκούν μετά 
τις πρώτες πολυαρθρικές ασκήσεις σας.

Όταν κάνεις σταδιακά και σωστά την προθέρμανση σου, 
αποκτάς μία συντόμου διάρκειας κατάσταση που πρέπει να 
εκμεταλλευθείς άμεσα – το σώμα σου βρίσκεται στο μέγιστο
επίπεδο δύναμης και απόδοσης ισχύος!
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Ταχύτητα εκτέλεσης επαναλήψεων
...είμαι μια χελώνα ή ένας δρομέας?

Πολλές είναι οι έρευνές που έχουν δείξει ότι για να 
βελτιώσεις τόσο την δύναμη όσο και τον μυικό σου όγκο η 
πιο έξυπνη μέθοδος είναι να σηκώνεις τα κιλά γρήγορα και 
να τα κατεβάζεις πιο αργά.

Σπρώχνοντας/σηκώνοντας ένα φορτίο με την μέγιστη 
ταχύτητα που θα μπορούσαμε, δίνει καλύτερο μυικό 
ερέθισμα για ανάπτυξη τόσο μυικά όσο και σε δύναμη.

Προσωπικά συνιστώ μια ταχύτητα εκτέλεσης επαναλήψεων 
τύπου: 2-0-1-0 ή σε κάποιες περιπτώσεις 2-1-1-1. Για όλο το
σύστημα του R.M.S.S θα χρησιμοποιήσουμε το πρώτο 
μοτίβο. Το πρώτο νούμερο είναι η ταχύτητα της εκτέλεσης 
της κίνησης στο αρνητικό κομμάτι, το δεύτερο είναι αν 
υπάρχει στατικό μέρος στην κίνηση, το επόμενο μας δείχνει 
τη διάρκεια του θετικού μέρους και το τελευταίο νούμερο, 
άν σταματάμε στην ολοκλήρωση της κίνησης και για πόσο.
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Επιπλέον λόγοι που αυτή η επιλογή είναι καλύτερη για την 
μεθοδολογία μας: μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε κιλά 
που κανονικά θα ήταν πιο δύσκολα στον χειρισμό τους και 
επιπλέον επιτρέπει την χρήση πιο πολλών μυικών ινών 
Τύπου ΙΙ.

Συνοπτικά στο R.M.S.S στοχεύουμε περίπου για 1 
δευτερόλεπτο θετική κίνηση, 2 δευτερόλεπτα αρνητική και 
δεν θα αφήσουμε καθόλου χρόνο για το ουδέτερο κομμάτι 
της. Η ταχύτητα αυτή είναι πρακτικά η “φυσική” κίνηση, δεν
είναι ανάγκη να είστε υπερβολικά αυστηροί ή τυπικοί στο 
μέτρημα.
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Τι κάνουμε αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος των 10
εβδομάδων;

...δεν έχω ιδέα και ας είναι τόσο απλό.

Στην αρχή του βιβλίου είχα αναφέρει το πρόγραμμα που θα 
ακολουθήσουμε καθώς και τι κάνουμε κάθε φορά που 
ολοκληρώνουμε τον κύκλο των 10 εβδομάδων.

Σαν προσωπική σύσταση θα έλεγα να γίνει όλο το 
πρόγραμμα από την αρχή με άλλο εύρος επαναλήψεων, 
δηλαδή 10 έως 12 και με προσθήκη ενός σετ ανά άσκηση. 
Αυτό θα μας δώσει πιο πολύ σαρκοπλασμική υπερτροφία και
με μία μείωση διαλειμμάτων της τάξεως 30-45” θα 
ανεβάσουμε παλμούς και η ένταση θα παραμείνει σε υψηλά 
επίπεδα. Το σώμα αναρρώνει σε γενικές γραμμές πιο εύκολα
από την μυική κόπωση παρά από την κόπωση του ΚΝΣ 
(Κεντρικό Νευρικό Σύστημα), οπότε το εξτρά σετ και το 
μικρότερο διάλειμμα δεν θα μας πειράξουν εφόσον θα έχει 
προηγηθεί ήδη μείωση φορτίου (κιλών).

Εναλλακτικά ανάλογα με τους στόχους σας μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο από τα προγράμματα της 
σελίδας ή να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μου για 
εξατομικευμένη καθοδήγηση και διατροφή σε προπονητικά 
θέματα.

Το πρόγραμμα που θα φτιάξω για εσάς καθώς και η 
διατροφή θα είναι προσαρμοσμένα στα μέτρα σας, στις 
διατροφικές συνήθειες σας και στον χρόνο που έχετε να 
διαθέσετε για να πετύχετε.
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Ιερές εντολές!
...Τα διαβάζουμε πριν πάμε γυμναστήριο.

Πριν πας για προπόνηση, διάβασε δυνατά και καθαρά τα 
ακόλουθα:

[1] Σήμερα θα τα δώσω όλα, δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο 
μέσα στο γυμναστήριο!

[2]  Σήμερα θα σπάσω όλα τα προηγούμενα ρεκόρ μου με 
πιο πολλές επαναλήψεις και πιο πολλά κιλά!

[3] Η κάθε μου επανάληψη και το κάθε μου σετ μετράνε, σε
κάθε κίνηση μου γίνομαι όλο και πιο μεγάλος, όλο και πιο 
δυνατός!

[4] Η συγκέντρωσή μου είναι διαρκώς στο μέγιστο 
αποτέλεσμα που λαμβάνω από κάθε δυνατή προπόνησή 
μου, όχι στον πόνο κατά την διάρκειά της.

[5] Ο πόνος είναι αδυναμία που φεύγει από το σώμα μου 
και την επόμενη φορά θα αποδώσω 110% σε όσα κάνω!

[6] Σήμερα πετυχαίνω τους στόχους που έχω θέσει και 
αυτή μου η προπόνηση με φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στην 
επίτευξη τους!
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[7] Δεν θα δώσω καμία επιλογή στο σώμα μου παρά μόνο 
να μεγαλώσει και να γίνει πιο δυνατό!

[8] Όλες μου οι προσπάθειες θα δώσουν το αποτέλεσμα που
θέλω και θα είμαι μια πηγή έμπνευσης και κίνητρο για 
όλους γύρω μου.

Άρθρα που σας ενδιαφέρουν!

[1]5 καλοί λόγοι για να μην πάρεις αναβολικά ΠΟΤΕ!
Οι αλλαγές χρειάζονται εμπειρία,η εμπειρία όμως δεν είναι ανάγκη να προέλθει από πόνο αλλά 
από αλλαγή στην στάση ζωής. 

[2]Η εξέλιξη ενός bodybuilder:5 βήματα για μια 
επιτυχημένη πορεία!
Τα ποιο πολλά άρθρα εκεί έξω θα σας πουν πως να γίνεται τεράστιοι,μυώδεις,κομμάτια και όλα 
αυτά μόνο με πρωτεΐνη και κρεατίνη και εννοείτε με το δικό τους (και μόνο) πρόγραμμα 
γυμναστικής. Τι γίνεται όμως με όλους τους υπολοίπους, που θέλουν την αλήθεια και βασικά 
βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να πετύχουν και να αποκτήσουν ένα αξιόλογο 
σώμα? Αυτός ο οδηγός είναι για όλους εσάς! 

[3]Βασικές γνώσεις διατροφής (πρωτεΐνη, 

υδατάνθρακας και λιπαρά
Όλοι χρειαζόμαστε 3 βασικά μακροθρεπτικά συστατικά για να επιβιώσουμε: πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες και λιπαρά. 
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http://rawmadstrength.com/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7-%CF%85/
http://rawmadstrength.com/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-bodybuilder5-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87/
http://rawmadstrength.com/%CE%B7-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%82-bodybuilder5-%CE%B2%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87/
http://rawmadstrength.com/5-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%AF-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA/
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Δείγμα δουλειάς & θετικές αναφορές
...εδώ θα παραθέσω λίγα από τα δείγματα δουλειάς μου,καθώς και λόγια ανθρώπων που ευχαριστήθηκαν τα
άρθρα μου,που πίστεψαν σε εμένα και δεν απογοητεύτηκαν! Τον κάθε ένα εκεί έξω που με στήριξε αλλά 
και που αμφίδρομα βοηθήσαμε ο ένας τον άλλον,τον ευχαριστώ για την ευκαιρία συνεργασίας που μου 
έδωσε και του έδωσα!

Ηλίας Κύρτζαλης

Από τα λίγα άτομα που ακολουθούν τα πάντα με στρατιωτική πειθαρχεία και για αυτό και τα αποτελέσματα 
ήταν γρήγορα,μόνιμα και χωρίς ποτέ να χρειαστεί να μπει σε χωράφια που άλλοι μπήκαν και κάηκαν. Στο 
σύνολο όλων αυτών, σε μικρότερη ηλικία είχε “χτυπηθεί” από μίας μορφής καρκίνου, τον πολέμησε και τον 
νίκησε. Η άθληση και το fitness ήταν ουσιαστικά μια αναγέννηση για αυτόν και η αλλαγή στο σώμα μια νέα 
ζωή και αρχή. Διατηρεί την δική του σελίδα στο facebook και μπορείτε να την δείτε εδώ.
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Αναφορές/Επιστημονική βιβλιογραφία
...Η επιστήμη είναι η βάση. Σε όλα.

[1] Effect of resistance training volume on strength and 
muscle
thickness. Starkey DB, Pollock ML, Ishida Y, Welsch MA, 
Brechue
WF, Graves JE et al. Med Sci Sports Exerc 1996;28:1311-
1320.
[2] Relationship between indices of knee extension strength
before and after training. Vincent K, De Hoyos D, Garzarella 
L,
Hass C, Nordman M, Pollock M. Med Sci Sports Exerc 
1998;30(5
Suppl.):S163.
[3] The effect of weight training volume on hormonal output
and
muscular size and function. Ostrowski KJ, Wilson GJ, 
Weatherby
R., Murphy PW, Little AD. J Strength Conditioning Res
1997;11:148-154.
[4] Single versus multiple sets in long term recreational
weightlifters. Haas CJ, Garzarella L, De Hoyos D, Pollock, 
ML.
Med Sci Sports Exerc 2000;32:235-242.
[5] Strength training: single versus multiple sets. Carpinelli 
RN,
Otto RM. Sports Med 1998;26(2):73-84.
[6] Single vs. multiple sets of resistance exercise for muscle
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hypertrophy: a meta-analysis. Krieger JW. J Strength Cond 
Res.
2010 Apr;24(4):1150-9 
[7] The Effectiveness of Resistance Exercises Performed on
Unstable Equipment. Willardson, Jeffrey M. MS. Strength 
and
Conditioning Journal. 26(3):70-74. 2004.
[8] Maintenance of Emg Activity and Loss of Force Output 
With
Instability. Anderson KG, Behm DG. J Strength Cond Res. 
2004
Aug;18(3):637-40.
[9] The influence of frequency, intensity, volume and mode 
of
strength training on whole muscle cross-sectional area in
humans. Wernbom M, Augustsson J, Thomeé R.
[10] National Strength and Conditioning Association 
recommend
8-12 reps per set when specifically targeting muscle 
hypertrophy
http://www.nsca-lift.org/
[11] Effect of different pushing speeds on bench press. 
Padulo J,
Mignogna P, Mignardi S, Tonni F, D'Ottavio S. Int J Sports 
Med.
2012 May;33(5):376-80. Epub 2012 Feb 8.
[12] Strength increases in upper and lower body are larger 
with
longer inter-set rest intervals in trained men. de Salles BF, 
Simão
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R, Miranda H, Bottaro M, Fontana F, Willardson JM. J Sci 
Med
Sport. 2010 Jul;13(4):429-33. Epub 2009 Oct 7.
[13] The effect of resistive exercise rest interval on 
hormonal
response, strength, and hypertrophy with training. Buresh 
R1,
Berg K, French J. J Strength Cond Res. 2009 Jan;23(1):62-
71. 

Αυτό το μικρό βιβλίο είναι μια κίνηση μου προς Τον Θεό, ένα μικρό λιθαράκι σε μια μεγάλη
προσπάθεια να αλλάξω πρώτα τον εαυτό μου και μέσα από εμένα και τους γύρω μου, 
προσφέροντας στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι ένα ευχαριστώ σε όσους με βοήθησαν και πίστεψαν σε εμένα ακόμη και όταν εγώ 
είχα αμφιβολίες.
Είναι αφιερωμένο στους:
Γονείς μου που τόσα χρόνια με αντέχουν.
Στο πιο στριμμένο αλλά απλό άνθρωπο που έχω γνωρίσει ποτέ μου και μια μέρα θα τον 
ξεπεράσω σε όλα (τα καλά,τα άλλα τα έχει κάνει μαντάρα μόνος του. Ευχαριστώ δεν θα 
πάρω.)(είναι τετελεσμένο αυτό), τον Κώστα.
Τέλος, στον φίλο μου Παναγιώτη που με αντέχει και εκείνος τόσα χρόνια όταν με το 
καλημέρα τον βρίζω είκοσί φορές χωρίς λόγο.
Και βέβαια σε εσένα που διάβασες αυτό το βιβλίο και σε ευχαριστώ για αυτό!
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	[1]5 καλοί λόγοι για να μην πάρεις αναβολικά ΠΟΤΕ!

