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Podsumowanie  
 
 
 

 
Systematyczna praca z powyższym planem 

treningowym przyniesie Ci efekty w postaci poprawiającej się  

z tygodnia na tydzień mobilności oraz stabilizacji. Bardzo 

mocno przestrzegam Cię przed odkładaniem treningów na 

następny dzień, ponieważ plan ułożony jest tak, aby Twoje 

ciało każdego dnia dostawały nieco inny bodziec treningowy, 

który może być realizowany z dnia na dzień pod warunkiem 

małej objętości treningowej. W przypadku gdybyś wpadł na 

pomysł zrobienia całego planu w jeden dzień wolny, obawiam 

się, że nie przyniesie to żadnych dobrych skutków, ponieważ 

tak jak już pisałem – doprowadzenie siebie do stanu, gdzie 

Twoje biodra nie mają mobilności na pewno trochę Ci zajęło. 
 

 

Pamiętaj, w niniejszej publikacji zawarłem tylko 

kilkanaście najprostszych ćwiczeń poprawiających mobilność, 

stabilizację i eksplozywność. Nie znaczy to, że nie ma innych 

ciekawych ćwiczeń, których z powodzeniem możesz  

w przyszłości użyć do budowy własnych treningów na 

podstawie tego, czego dowiedziałeś się z ebooka. 
 

 

Nie spoczywaj na laurach i nawet po zrealizowaniu 

programu wdrażaj ćwiczenia na mobilność do swoich 

codziennych treningów, ponieważ pomoże Ci ona zachować 

Twoje ciało w sprawności i często uchroni Cię przed różnymi 

dolegliwości bólowymi związanymi z napięciami, które generują 

się podczas czynności, do których nasze ciało nie jest 

przystosowane: począwszy od prawidłowej postawy ciała przy 

chodzeniu, skończywszy na siedzeniu, które bardzo przykurcza 

nasze mięśnie. 

 
 

Trenuj stabilizację! (szczególnie centralną), która 

zapewni Ci solidne kopnięcia, oraz wszechstronne  

i przygotowane do wszystkich wyzwań ciało. Pamiętaj, że im 

mniejsza stabilizacja tym większe ryzyko kontuzji. 

 

 

Zrealizowałeś/łaś kawał dobrej 

roboty i wiesz już, że  

nie ma rzeczy niemożliwych! 
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