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NAZYWAM SIE GRZEGORZ JASZEWSKI. 

JESTEM ODKRYWCĄ MOŻLIWOŚCI I INSPIRACJI PŁYNĄCYCH DZIĘKI ŻYCIU W TAK PIĘKNYM MIEJSCU JAKIM JEST 

WSZECHŚWIAT. 

PODRÓŻUJĄC W NIM ZDOBYWAM DOZNANIA, KTÓRYMI DZIELĘ SIĘ Z TOBĄ NA ŁAMACH TEGO ZBIORU , W 

KTÓRYM ZAWARŁEM WIADOMOŚCI O UTRACONYM PRZEWODNIKU MAJÓW. 

CHCIAŁBYM  POWIEDZIEĆ CI DLACZEGO TU JESTEM DZISIAJ Z TOBĄ.Z WYKSZTAŁCENIA JESTEM TECHNOLOGIEM 

ŻYWNOŚCI , TEMATEM ZDROWIA ZAJMUJE SIE OD  WIELU LAT WCZEŚNIEJ PRZESTALEM DBAĆ O SIEBIE I BYLO 

TO SPOWODOWANE RÓZNYMI CZYNNIKAMI : OTOCZENIAM , BRAKIEM ODPOWIEDNIEJ ORGANIZACJI CZASU 

WOLNEGO I PRACY ORAZ  ZASTOSOWANIA WIEDZY ,KTÓRĄ POSIADAŁEM I POZYSKIWAŁEM. 

W PEWNYM MOMECIE NASTAPIŁ PUNKT KRYTYCZNY OSIĄGNEŁEM WAGE 125 KG I TO PRZEBUDZIŁO  MNIE ZE 

SNU W KTÓRYM TRWAŁEM, CO U  CIEBIE BĘDZIE PUNKTEM ZWROTNYM ? 
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ROLA ŻYWNOŚCI  

Żywność przeznaczona jest dla organizmu człowieka jako pożywienie i odżywianie. Naprawdę, 

to jest jego jedyną intencją. Ma dostarczać 

niezbędnych składników odżywczych, 

które działają w celu wspierania 

wewnętrznych procesów  organizmu i 

działań narządów głównych kierujących 

tymi procesami. Dostarczając  nam dzięki 

temu energii , która jest niezbędna do 

prawidłowego rozwoju fizycznego.  

Gdzieś w podróży naszego życia poważnie 

straciliśmy powiązanie z tym wątkiem tak 

bardzo znaczącym. Oczywiście, 

niekończące się reklamy powiązane ze 

stosami gadżetów w supermarketach i 

nieograniczony wybór Fast-foodów nie 

pomogają nam w żaden sposób. Zdrowe 

odżywianie wciąż wymyka się wielu z nas, 

ponieważ coraz większy procent ludzności zmaga się z otyłością, a wybory związane ze stylem 

życia są główną przyczyną przedwczesnej śmierci z powodu chorób takich jak serce, które z nich 

wynikają. 
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KONSEKWENCJE ZŁEGO ODŻYWIANIA  

 

Otyłość  

Otyłość rozprzestrzenia się na poziomie epidemii np. w USA. Według Centers For Disease 
Control: 

 35,1% dorosłych w wieku 20 lat  było otyłych w 2012 roku, 

  69% dorosłych w wieku 20 lat  miało nadwagę lub otyłość w 2012 roku, czyli ponad 50% 
populacji USA! 
 

Dzieci w wieku 5 lat mają zdiagnozowaną otyłość, co  może stać się największą tragedią ze 

wszystkich. Według Centers For Disease Control: 

 Otyłość u dzieci wzrosła ponad dwukrotnie, a w ciągu ostatnich 30 lat zwiększyła się 

czterokrotnie. 

 W 2012 r. Ponad 1/3 dzieci i nastolatków miała nadwagę lub otyłość. 

Oczywiście złe nawyki żywieniowe narażają Nas na dużo więcej niż otyłość, ponieważ gdy 

organizm nie ma odpowiedniego odżywiania, stanowi to inne poważne zagrożenie dla zdrowia. 

Nadciśnienie  

National Institutes of Health na swych łamach informuje, że nadciśnienie (wysokie ciśnienie 

krwi) może być wynikiem złego odżywiania. Nadciśnienie jest często diagnozowane, 

zdecydowanie wcześniej niż uszkodzi nasze ciało .Natomiast zbyt dużo soli, cukru i 

przetworzonej żywności w naszych posiłkach może je powodować. 
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Udar  

Eksperci twierdzą, że pokarmy bogate w sól, cholesterol i tłuszcz zwiększają szanse na 

możliwość wystąpienia udaru. Udar jest zaburzeniem krążenia mózgowego w wyniku czego 

tworzy się  blokada w przepływie krwi. Może on spowodować paraliż a nawet śmierć. 

Wysoki cholesterol  

Złe odżywianie prowadzi do wysokiego poziomu cholesterolu, który jest główną przyczyną 

chorób serca, pierwszego zabójcy Amerykanów. Ponad 500 000 ludzi umiera każdego roku w 

Stanach Zjednoczonych z powodu chorób serca, zazwyczaj spowodowanych dietą 

wysokotłuszczową. Niektórzy z winowajców to  wieprzowina, słodycze, lody i przetworzone 

produkty o wysokiej zawartości tłuszczu.  

Dna  moczanowa 

 Dna jest stanem, w którym 

nagromadzenie kwasu moczowego tworzy 

kryształki  w stawach. Jest bolesna i 

prowadzi do trwałych uszkodzeń stawów. 

Złe odżywianie przyczynia się do rozwoju 

dny moczanowej. Pokarmy bogate w kwas 

moczowy to między innymi mleko, ser, 

lody i niektóre owoce morza. 
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Rak   

 

Eksperci z National Institutes of Health, potwierdzają swoimi badaniami, że złe odżywianie to 

czynnik wysokiego ryzyka raka piersi, okrężnicy i pęcherza moczowego, wymieniając tylko kilka 

przypadłości możemy jednogłośnie stwierdzić,mówiąc o zdrowiu musimy wziąść pod uwagę  

pokarm jaki dostarczamy swojemu organizmowi. Dieta bogata w rafinowany cukier, 

uwodornione oleje, azotany w hot-dogach i bekonie oraz tłuste pokarmy, takie jak frytki, 

narażają Cię na raka. Gruntownie musimy zmienić myślenie, to owoce i warzywa, które są 

bogate w przeciwutleniacze , pomagają chronić komórki w organizmie zmniejszając ryzyko 

zachorowania na raka. Dieta bogata w przeciwutleniacze jest kluczem do utrzymania 

właściwego stanu zdrowia i zapobiegania wielu chorobom. 

Bez wątpienia wielokrotnie słyszysz, że powinieneś jeść zdrowo i które pokarmy stanowią 

"zdrową żywność", informacja ta może nie trafiać do Ciebie lub być  nie wystarczająca. Wszyscy 

mamy nawyki żywieniowe, od wielu lat te nawyki lub wzorce nie sprzyjają zdrowiu. Dokładna 

ocena nawyków żywieniowych jest ważnym krokiem w kierunku poprawy diety na lepsze. 

. 
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11 NIEZDROWYCH WZORCÓW ŻYWIENIOWYCH  

Być może nadal zachowujesz niezdrowe wzorce jedzenia, nawet o tym nie wiedząc. Być może 

będziesz potrzebował kolejnego wstrząsu lub doznań osobistych, aby dowiedzieć się, jak 

zdrowiej się odżywiać, aby uniknąć komplikacji wynikających ze złego odżywiania i złych 

nawyków żywieniowych: 

 

Oto 11 przesłanek, które pokazują, brak zangażowania się w zdrowe nawyki 

żywieniowe: 

 

1.  Kończysz posiłek przed wszystkimi towarzyszami Biesiady  

Jeśli jesz zbyt szybko ,jesz bezmyślnie i nie delektujesz się posiłkami. ,,wrzucanie” posiłku w 

ciągu kilku minut do swojego oragnizmu jak do 

worka ,czy szuflady może prowadzić do 

niestrawności i jedyne na co może wpłynąć to 

na nadwagę. 

Zamiast tego powinieneś jeść wolniej, biorąc 

udział w rozmowie toczonej z Biesiadnikami. 

Twój wyłącznik hormonalny wysyła sygnał do 

zakończenia łaknienia w ciągu około 20 minut, 

więc jeśli skończysz znacznie wcześniej, 

poczujesz głód nawet wtedy, gdy konsumujesz  wystarczająco dużo kalorii, co zwykle skutkuje 

zjedzeniem więcej jedzenia, niż naprawdę potrzebujesz.  
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2. Jesz pożywienie , które zostało stworzone w Fabryce  

 Zamiast przygotowywać potrawy ze świeżych  

składników, jesz przetworzoną żywność,która  zawiera 

dużo konserwantów, soli I kalorii.Przygotowuj posiłki 

wspólnie z członkami rodziny,budujesz w ten sposób 

więzi rodzinne i sam wiesz dokładnie,co 

wykorzystaliście do przygotowywania 

posiłków.Opracowywuj i wyszukuj sposoby,receptury 

na przyżądzanie domowych posiłków i umieszczaj je w 

swojej osobistej książce kucharskiej.Gotując sam dla 

Siebie i Swojej Rodziny, wiesz dokładnie co jest 

składnikiem konkretnego posiłku,z świadomością w 

parze idzie Zdrowie Twoje i Twojej Rodziny.  

3. Twoje zakupy to wyprawa Zdobywcy na podbój Centrum Handlowego 

Jeśli rutynowo na każdych zakupach znajdujesz się w Centrach Handlowych, gdzie serowana jest 

żywność w puszkach z przetworzonymi produktami i 

nie  odwiedzasz drobnych producentów, którzy 

posiadają wysokiej wartości odżywczej produkty.Jesz 

żywność, która ma wysoką zawartość konserwantów 

,soli i cukru i nie ma ona nic wspólnego z prawdziwym 

pokarmem.Za każdym razem Ty dokonujesz wyboru, 

który w konsekwencjach może być bardzo 

ryzykowny.Poświęć więcej czasu na przemyślane 

zakupy odwiedzając miejscowych producentów 

ponieważ może to prowadzić do zmian w wartości tych produktów a najważniejsze zmian 

Twojego organizmu i Ciebie.  
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4. Jesz prosto z pudełka,kartonu , może z puszki  

Jeśli  jesz chipsy z torby lub lody z 

kartonu,prawdopodobnie nie jesz właściwych 

porcji jedzenia i bedziesz miał tendencję do 

spożywania większej ilości pokarmu niż 

pierwotnie zamierzałeś zjeść . To jest pewna 

droga do otyłości. Zamiast tego podziel swoje 

jedzenie na mniejsze talerzyki  lub miseczki ,a  

po zjedzeniu wyznaczonej zawartości  zajmnij się 

czymś innym , gdy minie minimum 2 godziny, 

możesz spożywać kolejny posiłek.  

 

5.  Jesz regularnie Fast-foody pseudo 

oszczędzając czas... 

Ok, chyba że za każdym razem zamawiasz sałatkę, 

której większość z nas- nie jada na okrągło.Mag-

draiv  nie sprzyja zdrowemu odżywianiu.Większość 

takich miejsc oferuje tłuste pokarmy, w których 

brakuje prawdziwych składników odżywczych . 

Istotne ,aby spożywać jedzenie, które jest 

pokarmem składającym się z jednego składnika i to 

nie przetworzonego.Świeże , najlepiej z pierotnego 

żródła produkty . 
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6.  Jesz przed telewizorem  

 Kiedy regularnie pałaszujesz oglądając 

telewizję, oznacza to , że prawdopodobnie jesz 

bezmyślnie I nie zwracasz uwagi na to ,ile jesz , 

ani nie reagujesz na sygnały, które wysyła twoje 

ciało, gdy jesteś pełny.Prowadzi to do 

przejadania się i otyłości.Usiądż spokojnie do 

posiłku , posłuchaj ulubionej muzyki lub 

kompletnie wyłącz wszystko co wyzwalać może dzwięk i emocje .W ten sposób będziesz mógł 

skupić się na posiłku ,  a nie na czymś innym. 

7. Jesz monotonnie 

Jeśli nie zmieniasz składników w swojej 

diecie,odcinasz się od palety różnorodności 

mikroelementów i witamin.Uzupełnij swoje 

menu o szeroką gałąż produktów, dzięki którym 

uzyskasz wszystkie potrzebne składniki 

odżywcze, jedzenie urozmaicone jest 

najłatwiejszym sposobem na zapewnienie 

zrównoważonej diety. Stosuj kolorowe talerze 

ich zastosowanie daje świetne doznania 

emocjonalne i wartościowe, pamiętaj ,że chodzi 

tutaj o zastosowanie kolorowych składników 

takich jak owoce i warzywa w posiłkach.Dzięki 

ich wykorzystaniu uzyskasz kluczowe składniki odżywcze z pokarmów roślinnych. 
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8. Jesz , aby złagodzić emocje 

Emocjonalne jedzenie lub przejadanie się jest 

zawsze niezdrowe. Głównie ma to miejsce ,gdy 

ludzie są znudzeni,samotni,zmęczeni, 

zdenerwowani, zestresowani lub żli .Zawsze 

pojawia się , gdy ktoś nie jest naprawdę 

głodny,ale stara się wykorzystać jedzenie, aby 

poradzić sobie z emocjami i takie jedzenie to 

zazwyczaj Fast foody.Objadanie się  takie  może 

być poważnym problemem i prowadzić do 

otyłości, depresji, poczucia winy oraz  niepokoju związanego z samym jedzeniem. Stymuluje ono 

centra przyjemności w mózgu; ponieważ zawiera cukier , tłuszcz, lub fabrycznie stworzone 

aromaty , które nie mają wartości odżywczych. Jest to jeden z najpoważniejszych niezdrowych 

nawyków żywieniowych .Warto nad nim popracować i eliminować go ze swojego życia. 

9.  Zjadasz dwa lub jeden Gigantyczny 

posiłek dziennie  

Ja proponuje Ci jeść 5 a nawet 7 małych posiłków 

każdego dnia, bo wiele zdrowiej jest utrzymywać 

swój metabolizm na obrotach gotowości nie 

narażając w ten sposób swojego organizmu na 

obawy braków czy  deficytu  „paliwa” ,co w 

efekcie końcowym powodować może 

magazynowanie i pobudzanie fałszywego 

łaknienia.  Dodać warto także ,że dzieki takim działanią nie zmienia się odczuwalnie zawartość 

cukru we krwi.  
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10.  Jesz więcej kalorii niż spalasz 

 Prostą formułą do kontroli wagi i jej utraty  jest 

spożywanie mniejszej ilości kalorii niż 

potrzebujesz, tworząc w ten sposób 

deficyt.Dotyczy to mężczyzn i kobiet oraz 

naszych pociech, a wraz z wiekiem staje się 

jeszcze bardziej szkodliwe, bo nasz metabolizm 

naturalnie zwalnia i warto o tym pamiętać. 

Pomocne do tego są kalkulatory kalorii online, 

mogą one określić liczbę kalorii potrzebną do 

utraty lub utrzymania masy ciała w zależności od wieku , wagi i poziomu aktywnoiści. 

 

11.  Jedzenie w tajemnicy ( podjadanie ) 

Jeśli ukrywasz  jedzenie lub jesz potajemnie posiłki , taka by 

twój małżonek, przyjaciel lub rodzina tego nie widzieli . to znak 

że jest coś nie tak.Możliwe ,że chcesz zachować to w tajemnicy 

lub masz poczucie winy lub wstydu związane z jedzeniem. W 

takim przypadku ważne jest , aby zidentyfikować i poradzić 

sobie z problemem, może być w tym pomocny Terapeuta czy 

lakarz pierwszego kontaktu. Zdrowe odżywanie jest łatwe , jeśli 

podejmniesz odpowiednią decyzję dla siebie I będziesz w niej 

konsekwętny.Zdrowe odżywianie oznacza konsumpcje i wybór pokarmów , które będą dla 

twojego organizmu najlepsze.Wszystko zaczyna się w naszym umyśle  ,dlatego to Ty musisz 

wiedzieć czego chcesz a drzwi z rozwiązaniami staną przed tobą otworem.Warto byś był gotowy 

aby je zobaczyć . 
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JEDYNA STAŁA TO ZMIANA 

 

 

Jedz by żyć ….!  

Wszystko zależy od naszych wyborów i wszystko  

jest w naszych rękach.Poświęć czas na skupienie i 

ocenę swojej obecnej sytuacji , diety , nawyków 

żywieniowych.Dokonaj odpowiednich i 

koniecznych dla siebie zmian, zanim bedzie za 

póżno, ponieważ prewencja jest warta tysiące 

lekarstw a jedno co nie ma odzwierciedlenia w 

żadnej wartości to twoje życie.Wprowadzaj  małe zmiany co tydzień, zamiast drastycznych , 

nakierunkowuj działania na takie dzięki ,którym odczujesz największe efekty.Uchwyć moment 

startu by w chwilach wahań , sprawdzić co osiągnęłeś,Sporządz listę wszystkich produktów 

spożywczych, które chcesz ograniczyć w swojej diecie, i krok po kroku eliminuj jeden z nich 

tydzień po tygodniu, produkt po produkcie. 
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Przesłanie od Grzegorza : 

 Kontroluj swoje nawyki i zobowiązuj się do zmian w krótkim 

okresie rozliczeniowym.  

 Poproś o pomoc i wsparcie rodzinę I przyjaciół.  

 Pogłębiaj , analizuj i stosuj  zdobywaną wiedzę. 

 Za przyjażnij się z osobami o podobnych zainteresowaniach, mogą 

być one dla Ciebie wsparciem i wzorem do eliminowania złych 

nawyków.  

 Prowadz listę swoich zmian i osiągnięć ,analizując ją co dziennie, 

by w ten sposób pobudzać do rozwiązań swój umysł.  

 Używaj pozytywnych afirmacji, aby zaszczepić ukierunkowane 

procesy myślowe na zdrowe jedzenie i pozytywne 

zmiany.Ponieważ myśli i przekonania kierują naszym 

zachowaniem. 

Trzymaj się swoich działań i trwaj w postanowieniach, zanim się zorietujesz, nowe wybory i 

wzorce staną się twoimi nawykami, i zastąpią miejsce tych , które już wyeliminowałeś. 

Oczywiście wysiłki I zmiany są warte zmagań i twojego czasu , 

ponieważ Życie jest krótkie i powinniśmy cieszyć się z Niego czerpiąc 

Radość z jak nalepszej Jego strony. 
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