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Jak ZGUBIŁEM 40 kg w 2 lata bez 
ZAŻYNANIA  się ?  

Nazywam sie Grzegorz Jaszewski opisuje w tym eBooku co u mnie 

działa i jak utrzymuję stabilność wagi z którą walczyłem dwa lata może to być także 

potężna wzskazówka dla osób które zaczynają wyzwanie swojego życia.  

Oto oddaje w twoje ręce to z czym zmagałem się dwa lata  naprawiając samego siebie.Otwierając ten Raport 

nakreślasz sobie bardzo przyjemne zadanie, z dnia na dzień , z chwili na chwilę będziesz stawać się lepszą wersją 

Samego , Samej siebie.I tego na starcie z całego serca Ci życzę a zarazem gratuluję.Proszę skorzystaj z moich 

doświadczeń lecz pamiętaj o tym ,że wynik końcowy uzależniony jest wyłącznie od twojego zaangażowania a 

moje osiągnięcia mogą być dla Ciebie Inspiracją do działania a nie gwarancją efektów.Każdy człowiek jest inny i 

każdy organizm rzadzi sie swoimi aczkolwiek podobnymi prawami.Jest on potężna Petrochemią  która da się 

nakierować na odpowiednią drogę.Pamiętaj że wszystko zaczyna się w naszej głowie.Więc określ sobie na kartce 

papieru co chcesz i kiedy chcesz to osiągnąć a cały plan pójdzie jak z bata strzelił do przodu .Bądz 

konsekwętny.Jeżeli masz jakiekolwiek wahania do swojego działania polecam Ci świetną treść do wnikliwej 

analizy , autorem publikacji jest Joseph Murphy o tytule ,,Potęga podświadomości”.Proszę masz do swojego 

wglądu dostęp do tej publikacj i do wielu innych łakoci .Podziel się tą wiadomością udostępniając tą wartość w 

Mediach Społecznościowych kliknij w link do treści http://grzegorzjaszewski.eu/inspiracja/ 

RUSZAMY Z KOPYTA DO PRZODU. HEJ PRZYGODO, 0TWÓRZ DRZWI NA NOWE 

DOŚWIADCZENIA. 

Niniejszy Ebook stanowi własność intelektualną. 

GRZEGORZ JASZEWSKIEGO  

i jest chroniony przez prawo autorskie żadna część niniejszego dokumentu nie może być 
powielana lub przekazywana metodami mechanicznymi lub elektronicznymi w jakimkolwiek celu 
bez pisemnej zgody. 

GRZEGORZA JASZEWSKIEGO 

Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w zawartości publikacji bez pisemnej zgody 
wydawcy. kontakt@grzegorzjaszewski.eu 

Zabrania się również odsprzedaży e-booka. 

Autor oraz Wydawnictwo Grzegorz Jaszewski 

dołożyłem wszelkich starań, aby zawarte w tym e-booku informacje były komplete i rzetelne.Nie 
biorą oni jednak żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie oraz naruszenie praw patentowych 

lub autorskich. 

Autor i Wydawnictwo Grzegorz Jaszewski 

 nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania 
informacji zawartych w niniejszej publikacji .  

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE 

 

http://grzegorzjaszewski.eu/inspiracja/
mailto:kontakt@grzegorzjaszewski.eu
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Zaczynamy,  

wierzę że jesteś na etapie słuchania lektury. 

1.Piszesz na kartce i wieszasz w widocznym miejscu, ile i w 
jakim czasie chcesz stracić – bez tego nic nie rób. 

2.Robisz sobie zdjęcie w lustrze , dowód to klucz. 

3.Zakladasz dziennicze szczególy w załączniku. 

Jeżeli prowadzisz już zajęcia ruchowe super ,do nich musisz 
dodać drobną zmianę w zasadach jedzenia.Warto byś 
zastosował taki szkic dnia: 

1.Rano do 30 minut po obudzeniu : 

-płukasz usta olejem , dowolnym oczywiście jadalnym. 

- 10 do 20 minut ćwiczeń- 5 Rytuałów Tybeteńskich, bez 
względu na to co ćwiczysz  teraz lub będziesz ćwiczyć , 

-szklanka wody którą sam przyrządzisz , przepis znajdziesz 
dalej, 

-pierwszy posiłek płatki owsiane parzone wodą do nich 
zetrzy jabłko, dodaj dwa całe orzechy włoskie, 

-drugi posiłek- dowolny ,zmianami zajmiemy się w w drugiej 
części tej publikacji, 

-trzeci posiłek –napój przepis znajdziesz dalej, 

-czwarty posiłek – syty na co masz ochotę, 

-piąty posiłek – napój przepis znajdziesz dalej, 

Ostatnij posiłek Max do 19:00 . 

http://grzegorzjaszewski.eu/inspiracja/
https://youtu.be/TJElLrpBetc?list=RDTJElLrpBetc
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Dojadania na starcie ALE w postaci papryki i jabłek. 

Równe odstępy czasowe posiłków. 

 

Przygotowanie napoju. 

 

DZIEŃ 1,3,6: 

 

Jarmurz- 3 części 

Szpinak-1 część 

Olej lniany- 3 łyżki do zupy na całość, 

Kurkuma- łyżka od herbaty, 

Pieprz czarny-szczypta 

Czosnek-2 małe ząbki, 

Papryka chili-malutka w całości, 

Imbir świeży – 4 cienkie plasterki, 

Banan-średni jedna sztuka, 

Kefir-ok.200- 300 ml , ja stosuje Tybetański kefir, 

 

 

https://lokalnyrolnik.pl/blog/papryka-kopalnia-zdrowia-wartosci-odzywcze-antynowotworowe-papryki/
http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/Jablka-chronia-przed-zawalem-i-zaparciami-wzmacniaja-zeby-ulatwiaja-od_35460.html
https://www.facebook.com/Grzybek-Mnich%C3%B3w-Tybeta%C5%84skich-789523294455443/


 

 
4 

 

 

 

Dzień 2,4,7: 

 

Pomidory- około 1 kilograma 

Bazyli-szczypta, 

Olej lniany- 3 łyżki do zupy na całość, 

Kurkuma- łyżka od herbaty, 

Pieprz czarny-szczypta 

Czosnek-2 małe ząbki, 

Papryka chili-malutka w całości, 

Imbir świeży – 4 cienkie plasterki, 

NAPOJE MIKSUJEMY W MIKSERZE ! 
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WODA DO PICIA 

Gotujemy 2l wody , czekamy aż ostygnie. 

1.Pierwszy dzień , do ostudzonej wody dodajemy łyżkę od 
herbaty soli himalajskiej oraz kroimy w plasterki wyparzoną 

cytrynę ze skórą i pozostawiamy to na 24 godziny. 

2.Drugi dzień, do ostudzonej wody dodajemy łyżkę od 
herbaty miodu oraz kroimy wyparzoną cytrynę ze skórą i 
pozostawiamy na 24 godziny. 

Woda po tym czasie jest gotowa do picia i stosujemy ją na 
przemian. 

BARDZO WAŻNE Z WODĄ: 

-RANO PIJEMY SZKLANKĘ PRZED JEDZENIEM W 
PIERWSZYCH 30 MINUTACH PO WSTANIU, 

-WIECZOREM PIJEMY SZKLANKĘ WODY PRZED SNEM, 

 

http://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/art,sol-himalajska-i-jej-wlasciwosci.html


 

 
6 

 

WAŻNE: 

CUKRU NIE STOSUJEMY W OGÓLE , CUKIER MOŻEMY 
ZASTĄPIĆ MIODEM,BIAŁĄ SÓL –SOLĄ HIMALAJSKĄ 

NAPOJÓW KOLOROWYCH I ENRGETYZUJĄCYCH NIE 
SPOŻYWAMY. 

Przy braku energii propojunę filiżankę Herbaty Yerba Mate z 
wyciśniętym sokiem z połówki cytryny. 

Jeżeli chodzi o ważenie , wykonujemy tą czynność po 
toalecie - rano i ten wynik wpisujemy w dzienniku i 
kalendarzu , częstotliwość kontroli wagi to pn,śr,pt. 

Pod Video startowym proszę Cię o komentarz czyli szczere 
przemyślnenia z dwóch pierwszych tygodnij. 

Gratuluję Ci   

 

 

Może wyszło coś nie tak lub się w czymś zagubiłeś , chętnie rozszerzę mój Ebook o szczegóły 

http://www.vismaya-maitreya.pl/teorie_spiskowe_cukier_-_slodka_trucizna.html
http://babyonline.pl/sol-dlaczego-sol-jest-bardzo-niezdrowa,zdrowie-kobiety-artykul,15524,r1p1.html
http://www.odzywianie.info.pl/przydatne-informacje/artykuly/art,sol-himalajska-i-jej-wlasciwosci.html
http://bonavita.pl/rodzaje-i-wlasciwosci-yerba-mate-jak-parzyc-i-pic-aby-sie-pobudzic
http://cudph.pl/wlasciwosci-cytryny-cytryna-odkwasza-organizm/
http://grzegorzjaszewski.eu/wp-content/uploads/2016/04/1DZIENNIK1.docx
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Sugestie  kieruj na adres: 

kontakt@grzegorzjaszewski.eu 

 

Co powinna zawierać wiadomość : 

1.Z czym masz problem ? 

2.Jak Ci mogę pomóc? 

Dziękuję Ci za skorzystanie z mojego materiału. 

Przygotowałem coś specjalnego na dzisiejszą okazję specjalnie dla Ciebie 

SZCZEGÓŁY ZNAJDZIESZ PO KLIKNIĘCIU W LINK ,JEŻELI NIE DZIAŁA TO GO PRZEPISZ: 

http://grzegorzjaszewski.eu/inspiracja/ 

 
 

Ps.:Codziennie wieczorem musisz usiążć i zadać sobie 
pytanie:co udało mi się osiągnąć? co dziś było najtrudniej 
osiągnąć, w czym mam niedociągnięcia i braki ,nad czym 
muszę popracować.I to przełożyć na następny dzień jako 

priorytet do realizacji.Po dwóch tygodniach podsumowanie 
twoich zmagań.Czekam też na Ciebie druga część twojej 
drogi WYZWANIE VIP TO JAZDA BEZ TRZYMANKI

mailto:kontakt@grzegorzjaszewski.eu
http://grzegorzjaszewski.eu/inspiracja/
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Przygotowałem specjalnie dla Ciebie  Dziennik do 

prowadzenia i zapisywania twoich zmagań : 

KLIKNIJ TUTAJ BY GO ODEBRAĆ 

 

LINKI Z KTÓRYCH WARTO SKORZYSTAĆ: 

Inspiracje 

Pełna Moc Możliwości  

Jak pobrać filmy które mi się podobają? 

 

 

Dziś specjalna propozycja i ciekawa możliwość: 

Zdobądź Nowy Zawód 

Miłej lektury ! 

 

http://grzegorzjaszewski.eu/wp-content/uploads/2016/04/1DZIENNIK1.docx
http://grzegorzjaszewski.eu/inspiracja/
http://grzegorzjaszewski.eu/Video_wpisy/pelna-moc-mozliwosc-jacek-walkiewicz/#sthash.4awY55Jw.dpbs
http://grzegorzjaszewski.eu/you-tube-pobieranie-sciagac-filmy-ytube-darmo-sciagac-video-500-miejsc/
http://panel.servaq.pl/link/3006/6395

