
UWAGA!!! 
Przeczytanie tego materiału i stosowanie zawartej w nim
wiedzy grozi trwałym spaleniem dużej ilości tłuszczu.

Czytasz na własną odpowiedzialność.

Jak ZACZĄĆ
i NIE ODPUŚCIĆ?

Wszystko, co musisz wiedzieć o
naszej współpracy i robieniu formy

UWAGA!!! WERSJA DEMONSTRACYJNA ZAWIERA WYŁĄCZNIE 11 Z 22
ROZDZIAŁÓW. CAŁOŚĆ JEST DOSTĘPNA WYŁĄCZNIE DLA MOICH

PODOPIECZNYCH I NIE MOŻNA JEJ NIGDZIE KUPIĆ ZA ŻADNE PIENIĄDZE.

https://dzwigamyrazem.pl/


2 WWW.DZWIGAMYRAZEM.PL

DŹWIGAMY RAZEM!
Dziękuję za Twoje zaufanie, od dzisiaj

DŹWIGAMY
RAZEM

Na dobry początek otrzymujesz ode mnie ten złoty
medal. Największe wyzwanie stanowi wykonanie
pierwszego kroku i podjęcie decyzji o zmianie. Masz
to już za sobą, więc teraz będzie tylko łatwiej!

START META

TUTAJ JESTEŚ

Odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania
Praktyczne wskazówki, które ułatwią Ci realizację naszych założeń
Instrukcje i wyjaśnienia, które pozwolą zrozumieć cały proces
Uwagi, które pozwolą uniknąć najczęstszych błędów hamujących postępy
Sposoby na rozwiązywanie ewentualnych problemów
Wszystkie niezbędne informacje

Gratuluję Ci dokonania najlepszej inwestycji - INWESTYCJI W SIEBIE. Przed nami
wspaniała przygoda! Specjalnie dla Ciebie zebrałem w jednym miejscu wiedzę,
która będzie Cię wspierać w drodze do celu. Poniżej znajdziesz:

NAPĘDZA CIĘ TO, ŻE DŹWIGAMY RAZEM!

http://www.dzwigamyrazem.pl/


CO ZNAJDZIESZ W SWOIM PLANIE 
I DLACZEGO OSIĄGNIESZ CEL?

WAGA KUCHENNA I ŁAZIENKOWA
WARTO TO WIEDZIEĆ!

RAPORTY
CZYM SĄ I JAK CI POMOGĄ?

JAKIEJ ILOŚCI WODY POTRZEBUJESZ?
DOKŁADNA ILOŚĆ DOSTOSOWANA DO TWOJEJ WAGI

WODA, PŁYNY, NAWODNIENIE
PRAKTYCZNE PORADY, JAK PIĆ WIĘCEJ

SŁODZIKI I SUBSTANCJE SŁODZĄCE
SĄ SZKODLIWE? JAKICH WARTO UŻYWAĆ?

W JAKICH GODZINACH NALEŻY JEŚĆ POSIŁKI?
CZY MOŻNA JEŚĆ PO 18?

JAKIE ZNACZENIE MA KOLEJNOŚĆ POSIŁKÓW?
WPŁYW KOLEJNOŚCI NA TWOJE EFEKTY

PROPOZYCJE POSIŁKÓW
KONIEC Z MONOTONIĄ!

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW
PEŁNA ELASTYCZNOŚĆ

SPIS TREŚCI
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 ROZDZIAŁ DOSTĘPNY
 DLA CIEBIE W WERSJI DEMO
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PODZIAŁ POSIŁKÓW I ZAMIENNIKI
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

PRZYKŁADOWE ZMIANY POSIŁKÓW
JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?

11. 13

12.

RELACJE Z LUDŹMI
POKAŻ IM SWÓJ CHARAKTER! 1513.
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DLACZEGO WARTO NAMÓWIĆ PARTNERA DO ZMIANY?
9 POWODÓW

WSPÓLNA ZMIANA STYLU ŻYCIA
JAK NAMÓWIĆ DO NIEJ PARTNERA?

JEDZENIE NA WYJEŹDZIE
WOLNOŚĆ I BRAK OGRANICZEŃ!

JAK ZAMIENIAĆ POSIŁKI NA WYJEŹDZIE?
PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

ZJEDZ DOMOWY OBIAD
BEZ POCZUCIA WINY

SEKRETNA FORMUŁA DŹWIGANIA RAZEM
GWARANCJA TWOJEGO SUKCESU

KILKA SŁÓW O MOICH PODOPIECZNYCH
KIM SĄ I JAK OSIĄGNĘLI SWOJE CELE?

WSPÓŁPRACA
DLACZEGO JEST TAK SKUTECZNA?

SPIS TREŚCI
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CO ZNAJDZIESZ W SWOIM PLANIE?

ILOŚĆ POSIŁKÓW
  
  W swoim planie znajdziesz od 3 do 6 posiłków. Ich ilość dostosowuję do Twojego
trybu życia, pracy i możliwości (na podstawie ankiety przez rozpoczęciem współpracy).

PROPOZYCJE POSIŁKÓW
  
  Każdy posiłek zawiera od 1 do 3 propozycji dań, które mają identyczne wartości
odżywcze. Możesz je stosować zamiennie, wedle uznania. Dzięki temu zawsze jesz to,
na co akurat masz ochotę.

treningowe i nietreningowe
o niskiej, średniej i wysokiej zawartości węglowodanów
low carb, medium carb, high carb (niskie, średnie i wysokie węglowodany)
treningowe, nietreningowe, refeed
lub inne podział, jeśli Twoja sytuacja tego wymaga

  
  Twój indywidualny plan przygotowałem specjalnie dla Ciebie. Dostosowałem go w
pełni do Twoich potrzeb na podstawie ankiety. Osiągniesz swój cel, ponieważ Twój
plan jest przejrzysty, elastyczny, precyzyjny, a jego założenia łatwo zastosujesz

  Kaloryczność i makroskładniki dostosowałem do Twojego trybu życia, aktywności i
celu. W swoim planie możesz znaleźć podział na dni:

MAKROSKŁADNIKI I KALORYCZNOŚĆ
  
  Wyszczególniłem wartości odżywcze każdego produktu i posiłku, jakie znajdziesz w
swoim planie. Dzięki temu wiesz dokładnie, na czym stoisz. Pomaga to również w
budowaniu Twojej świadomości na temat odżywiania. Zaowocuje to lepszymi
wyborami żywieniowymi po zakończeniu współpracy i pozwoli Ci utrzymać
wypracowane efekty przez długie lata.

LISTA ZAMIENNIKÓW
  
  Na dole planu znajdziesz listę kilkudziesięciu zamienników dla produktów, które
uwzględnione są w Twojej diecie. Dzięki temu zyskujesz niesamowitą elastyczność i
swobodę w komponowaniu posiłków. Jeśli zabraknie Ci jakiegoś produktu, nie ma go w
sklepie lub najzwyczajniej nie masz na niego ochoty, zastępujesz go odpowiednią
pozycją z listy.

https://dzwigamyrazem.pl/
http://www.dzwigamyrazem.pl/
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LISTA ZAKUPÓW
  
  Kolejne udogodnienie, które pozwoli Ci zaplanować zakupy na cały tydzień.
Oszczędzisz w ten sposób mnóstwo czasu i pieniędzy, które większość osób wydaje na
niepotrzebne produkty.

SUPLEMENTACJA
  
  Uwzględniłem również suplementację profilaktyczną, która będzie wspierać Twoje
zdrowie i samopoczucie. Nie jest ona niezbędna do realizacji Twojego celu. Pomaga
jednak poprawić stan zdrowia i nie doprowadza do niedoborów, jakie powstają w czasie
deficytu kalorycznego.

  Wszystkie suplementy możesz zamówić przez internet z dostawą do domu. Nie
musisz ich szukać w aptekach, choć i tam możesz je znaleźć. Często jednak nie
znajdziesz wszystkiego w jednym miejscu.

GDZIE ZNAJDZIESZ SWÓJ PLAN ŻYWIENIOWY?
  
  Szczegółowy plan znajdziesz w pliku PDF o nazwie "Twoje imię i nazwisko - plan
żywieniowy - data".

http://www.dzwigamyrazem.pl/
https://dzwigamyrazem.pl/
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RAPORTY

  Pomiary zawsze wykonuj na czczo, chwilę po przebudzeniu. Staraj się wykonywać je o
podobnej porze i zawsze na tej samej wadze. Pamiętaj, żeby dzień wcześniej zjadać
ostatni posiłek o podobnej porze. Kolacja zjedzona kilka godzin później lub większa
ilość wody wypita na noc mogą znacząco wpłynąć na poranny pomiar.

CZYM JEST RAPORT?
  
  Raport to wiadomość, którą wysyłasz do mnie regularnie co tydzień przez cały okres
naszej współpracy. Wszystkie raporty wysyłaj na adres: raporty@grygowicz.com.
Jest to adres przeznaczony wyłącznie dla moich podopiecznych. Dzięki temu mogę
szybciej odpowiadać na Twoje wiadomości.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI RAPORTOM?
  
  Dzięki raportom zyskujesz ogrom motywacji. Widzisz każdy swój postęp i mały
sukces. Raporty pozwalają szybciej i łatwiej zrealizować Twój cel. Mogę jeszcze lepiej
dostosować plan do Twojego trybu życia, pracy, preferencji i możliwości.
Monitorujemy Twoje postępy i modyfikujemy plan tak, aby w pełni wykorzystać Twój
potencjał.

CO ZAWIERA PEŁNY RAPORT?

Tabela z wagą i pomiarami wykonanymi na czczo:
Waga
Obwód ramienia
Obwód pasa
Obwód uda

Stopień realizacji planu
Odpowiedzi na pytania zawarte pod tabelą pomiarów
Zdjęcia sylwetki wykonane w dobrym świetle:

Zdjęcie przodem
Zdjęcie bokiem
Zdjęcie tyłem

JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ POMIARY?

http://www.dzwigamyrazem.pl/
https://dzwigamyrazem.pl/
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RAPORTY

W KTÓRYM MIEJSCU WYKONAĆ POMIARY?

Mężczyźni:
Obwód ramienia zmierz na napiętym bicepsie w najszerszym miejscu
Obwód pasa zmierz na wysokości pępka na luźnym brzuchu
Obwód uda zmierz w najszerszym miejscu na luźnej nodze

Kobiety:
Obwód ramienia zmierz na luźnej ręce w najszerszym miejscu
Obwód pasa zmierz na wysokości pępka na luźnym brzuchu
Obwód uda zmierz w najszerszym miejscu na luźnej nodze

  

UWAGA!!!
Pamiętaj, aby pomiary wykonać

zawsze w tym samym miejscu i w
ten sam sposób.

http://www.dzwigamyrazem.pl/
https://dzwigamyrazem.pl/
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RAPORTY

JAK PRAWIDŁOWO WYKONAĆ ZDJĘCIA?
  
  Zdjęcia wykonuj zawsze na czczo, najlepiej zaraz po pomiarach. Staraj się wykonywać
je w dobrym świetle, zawsze w tym samym miejscu i w ten sam sposób. Zdjęcia
wykonuj na wprost - nie z dołu lub z góry, aby nie zaburzać perspektywy i umożliwić
nam obiektywną ocenę postępów.

  Aby wykonać zdjęcie, możesz poprosić kogoś o
pomoc. Jeśli nie ma takiej osoby, możesz wykonać
zdjęcia samowyzwalaczem w telefonie. Przygotuj sobie
statyw, stawiając telefon na półce i opierając o butelkę
wody, jak na zdjęciu obok.

  Zdjęcia wykonuj w bieliźnie, stroju kąpielowym lub
przylegającym stroju sportowym. Dzięki temu łatwiej
nam będzie je porównywać ze sobą i oceniać postępy.
 

JAK WYGLĄDAJĄ IDEALNIE WYKONANE ZDJĘCIA?
 

Przykład idealnie wykonanych zdjęć przez podopiecznego Konrada
 

https://dzwigamyrazem.pl/metamorfozy
http://www.dzwigamyrazem.pl/
https://dzwigamyrazem.pl/metamorfozy
https://dzwigamyrazem.pl/metamorfozy
https://dzwigamyrazem.pl/


WWW.DZWIGAMYRAZEM.PL10

WODA, PŁYNY, NAWODNIENIE

  Rozwiązanie jest takie samo, jak wyżej - saszetki bolero. O wiele łatwiej pije się wodę,
która ma jakiś smak. Możesz również korzystać z napojów ZERO, ale o tym napiszę
poniżej.

DLACZEGO WODA JEST WAŻNA? 
  
  Udowodniono, że 3% odwodnienie mięśni powoduje 10% spadek siły i 8% spadek
szybkości, co w większości dyscyplin sportowych wiąże się z gorszym wynikiem. Woda
w organizmie pełni funkcję: budulcową, regulacyjną (przemiana materii) oraz
termoregulacyjną.  

KIEDY NAJLEPIEJ PIĆ WODĘ? 

  Gdy czujesz pragnienie, to niestety jest już za późno. Jest to jeden z objawów
odwodnienia. Nie pozwól, aby pragnienie przypominało Ci o potrzebie nawodnienia.
Postaraj się wyrobić w sobie nawyk, który pozwoli regularnie sięgać po butelkę bez
zastanowienia. Wyjdzie Ci to na dobre!

JAK WYROBIĆ W SOBIE NAWYK PICIA WODY?
  
  Każdy nawyk budujemy stopniowo i małymi krokami, aby był trwały. Na początek
zadbaj o swoje otoczenie. W widocznych miejscach (na lodówce, obok laptopa, obok
pilota do telewizora, na biurku w pracy itp.) przypnij sobie karteczki z napisem WODA.
Jak tylko zerkniesz na karteczkę, weź mały łyk wody. To z pewnością jesteś w stanie
zrobić. Zadbaj również o to, aby tą wodę mieć zawsze przy sobie. Kup kilka butelek.
Jedną trzymaj w samochodzie, drugą w pracy, trzecią zabieraj zawsze ze sobą i miej
odpowiedni jej zapas w domu.

CO ZROBIĆ, JEŚLI PO PROSTU NIE LUBIĘ WODY?
  
  Z pomocą przychodzą saszetki bolero, z których sam korzystam. Jedna saszetka
zawiera 16kcal i jest słodzona stewią. W internecie znajdziesz saszetki w wielu
smakach. Producent zaleca, aby saszetkę rozpuścić w 1,5 litra wody. Ja jednak
używam jednej saszetki na 3 litry, aby smak nie był zbyt intensywny i słodki. Dla wielu
moich podopiecznych to świetny sposób na to, żeby oszukać organizm i wypić większą
ilość wody.

CO ZROBIĆ, JEŚLI MAM PROBLEM Z WYPICIEM WIĘKSZEJ ILOŚCI?

http://www.dzwigamyrazem.pl/
https://dzwigamyrazem.pl/


  
  Możesz korzystać z napojów, które nie mają kalorii. Wcześniej należy jednak
sprawdzić czy na pewno tak jest. Producent często pisze na opakowaniu BEZ
DODATKU CUKRU. Oznacza to, że napój zawiera cukier i kalorie (występujące
naturalnie w owocach), ale nie dodaje tam jeszcze cukru. Sprawdź etykietę na butelce i
skład napoju. Jeśli faktycznie nie zawiera cukru oraz kalorii, możesz pić śmiało.
Pamiętaj tylko, że jest to przetworzona chemia. Dlatego nie przesadzaj z ilością tego
typu napojów, aby nie obciążać niepotrzebnie organizmu i układu trawiennego. Możesz
również korzystać z energetyków bez cukru i kalorii. Zasada tutaj jest taka sama.

WWW.DZWIGAMYRAZEM.PL11

  
  Możesz, ale pamiętaj, że cukier i mleko zawierają kalorie. Dodając je do mleka lub
kawy musisz liczyć się z tym, że zwalniasz swoje postępy. Jeśli pijesz 1-2 kawy
dziennie, nie słodzisz (lub używasz słodzika)  i używasz odrobinę mleka - nie ma
problemu. Jeśli pijesz 5 kaw dziennie i lejesz do nich po 100ml mleka, to dziennie
wypijasz z tym mlekiem 25g cukru extra (5 łyżeczek).

CZY MOGĘ PIĆ COLĘ ZERO, PEPSI MAX I INNE NAPOJE BEZ CUKRU I KALORII?

CZY MOGĘ PIĆ KAWĘ I HERBATĘ?

UWAGA  
  Odpowiednie nawodnienie organizmu nie ma nic wspólnego z zatrzymaniem wody -

wręcz odwrotnie. Prawidłowa praca gospodarki sodowo-potasowej sprawia, że
zatrzymanie wody w organizmie jest znacznie mniejsze. 

Efektem tego jest jędrna skóra, brak celulitu i widoczny zarys mięśni. 
Świetnym przykładem są podopieczni KAROL i OLA.

 

https://dzwigamyrazem.pl/
https://dzwigamyrazem.pl/metamorfozy/
https://dzwigamyrazem.pl/metamorfozy/
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PROPOZYCJE POSIŁKÓW - KONIEC MONOTONII!

  Każdy posiłek w planie zawiera 2 lub 3 alternatywne propozycje. Wszystkie mają
takie same wartości i możesz je stosować zamiennie. Dzięki temu każdego dnia
wybierasz dokładnie to, na co masz akurat ochotę.

Jak możesz wybierać?

ŚNIADANIE
PROPOZYCJA 1

ŚNIADANIE
PROPOZYCJA 2

ŚNIADANIE
PROPOZYCJA 3

DRUGIE ŚNIADANIE
PROPOZYCJA 1

DRUGIE ŚNIADANIE
PROPOZYCJA 2

DRUGIE ŚNIADANIE
PROPOZYCJA 3

OBIAD
PROPOZYCJA 1

OBIAD
PROPOZYCJA 2

OBIAD
PROPOZYCJA 3

KOLACJA
PROPOZYCJA 1

KOLACJA
PROPOZYCJA 2

KOLACJA
PROPOZYCJA 3

 
Jak wygląda wtedy Twój dzień?

 
ŚNIADANIE

PROPOZYCJA 1

DRUGIE ŚNIADANIE
PROPOZYCJA 2

OBIAD
PROPOZYCJA 3

KOLACJA
PROPOZYCJA 2

http://www.dzwigamyrazem.pl/
https://dzwigamyrazem.pl/
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PODZIAŁ POSIŁKÓW

  Pamiętaj, aby nie mieszać produktów między posiłkami! Posiłki dzielimy na
białkowo-tłuszczowe (z zawartością węglowodanów poniżej 15g) oraz posiłki białkowo
węglowodanowe (z zawartością węglowodanów powyżej 15g). Zamiana produktów
między posiłkami mogłaby zburzyć nasze założenia i zmniejszyć efektywność naszych
działań.

ZAMIANA PRODUKTÓW

  Specjalnie dla Ciebie przygotowałem również listę zamienników, którą znajdziesz na
końcu swojego planu. Dzięki niej masz jeszcze większą swobodę, a dieta nie ogranicza
Cię prawie w ogóle. Korzystanie z nich daje Ci nieograniczone możliwości kombinacji. 

  Każdy Twój posiłek może być inny, jeśli masz na to ochotę. Jeśli natomiast masz
mało czasu i zależy Ci na prostych posiłkach, możesz korzystać z tych samych
produktów. Wybór należy do Ciebie!

  Zamiana produktów na własną rękę uczy Cię komponowania pełnowartościowych
posiłków. W przyszłości zaowocuje to większą świadomością żywieniową i lepszymi
wyborami. To oczywiście przełoży się na utrzymanie wypracowanych efektów przez
długie lata.

JAK KORZYSTAĆ Z ZAMIENNIKÓW
 

UWAGA!!! Korzystaj z zamienników wyłącznie w obrębie jednej kategorii
 

ZAMIENNIKI CHUDYCH ŹRÓDEŁ BIAŁKA

100 G   PIERSI Z KURCZAKA/INDYKA 99 KCAL

120 G

115 G

26 G

190G

100 G

125 G

  DORSZA/MINTAJA/TUŃCZYKA W WODZIE

  CHUDEGO TWAROGU

  ODŻYWKI BIAŁKOWEJ WPC

  BIAŁEK JAJ

  POLĘDWICY/LIGAWY WOŁOWEJ

  KREWETEK KOKTAJLOWYCH

98 KCAL

99 KCAL

99 KCAL

99 KCAL

99 KCAL

99 KCAL
  
  Gramatura podanych przeze mnie produktów jest bardzo dokładna. Możesz jednak
zaokrąglić te wartości. Jeśli 100g kurczaka możesz zamienić na 26g odżywki białkowej,
użyj po prostu 25g odżywki. Zamienniki działają w obie strony, więc odżywkę możesz
zamienić na kurczaka itd.

http://www.dzwigamyrazem.pl/
https://dzwigamyrazem.pl/
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ZAMIENNIKI ŹRÓDEŁ BIAŁKA ZAWIERAJĄCYCH TŁUSZCZ

100 G   PIERSI Z KURCZAKA/INDYKA + 10 G OLIWY Z OLIWEK 189 KCAL

200 G

200 G

100 G

100G

100 G

  SERKA WIEJSKIEGO NATURALNEGO

  SERKA WIEJSKIEGO LEKKIEGO + 5 G MIGDAŁÓW

  POLĘDWICZKI WIEPRZOWEJ + 9 G OLIWY Z OLIWEK

  SZYNKI WIEPRZ. MIELONEJ ODTŁ. + 5 G OLIWY Z OLIWEK

  ROSTBEFU WOŁOWEGO + 4 G OLIWY Z OLIWEK

194 KCAL

191 KCAL

190 KCAL

190 KCAL

190 KCAL
 
  Jeśli w Twoim posiłku masz 100g piersi z kurczaka i 10g oliwy z oliwek, możesz zjeść
w zamian 200g serka wiejskiego naturalnego. Możesz też wrócić do zamienników
chudych źródeł białka, ponieważ tam również jest kurczak. 100g kurczaka zamieniasz
wtedy na 26g odżywki białkowej, a 10g oliwy na 15g migdałów. Masz pełną dowolność. 

ZAMIENNIKI ŹRÓDEŁ WĘGLOWODANÓW

50 G   RYŻU/KASZY/MAKARONU 178 KCAL

50 G

50 G

50 G

75 G

225 G

200 G

  PŁATKÓW OWSIANYCH/JAGLANYCH/RYŻOWYCH

  WAFLI RYŻOWYCH/KUKURYDZIANYCH NATURALNYCH

  MĄKI RYŻOWEJ/KUKURYDZIANEJ/OWSIANEJ/JAGLANEJ

  PIECZYWA PEŁNOZIARNISTEGO

  ZIEMNIAKÓW

  BATATÓW

182 KCAL

178 KCAL

183 KCAL

175 KCAL

176 KCAL

174 KCAL
  
  Jeśli w Twoim posiłku znajduje się 50g ryżu lub kaszy, możesz je zamienić na 225g
ziemniaków lub 75g pieczywa pełnoziarnistego. Dzięki temu na przykład obiad możesz
zamienić na kanapki. Oznacza to również, że 100g ryżu możesz zamienić na 150g
pieczywa lub 450g ziemniaków.

  UWAGA!!! Produkty będące źródłem tłuszczu (np. oliwa z oliwek, orzechy, awokado
itp.) zawierają znacznie więcej kalorii, niż białka czy węglowodany. Zaokrąglaj je
maksymalnie o 1-2g, żeby rozbieżności kaloryczne w planie nie były zbyt duże.
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RELACJE Z LUDŹMI

DLACZEGO LUDZIE ZADAJĄ NIEWYGODNE PYTANIA?

Dlaczego tego nie zjesz?
Ze mną się nie napijesz?
To tylko jedno ciastko!
Po co tak wydziwiasz?
Odpuść... i tak nie dasz rady!
Po co się odchudzasz? Nie wyglądasz źle!

  Najczęstsze pytania "wbijające szpilę", to:

  Są dwa główne powody, dla których musisz się mierzyć z gradem niewygodnych
pytań:

1) ZAZDROŚĆ - większość ludzi nie robi nic ze swoim życiem. Boli ich fakt, że Ty
chcesz coś zmienić. Blask Twojej ambicji i determinacji obnaża ich lenistwo, więc
próbują Cię od tego odwieść. Jeśli odpuścisz, dajesz im ogromną satysfakcję i zniżasz
się do ich poziomu. Jeśli wytrwasz w swoim postanowieniu udowadniasz im, że masz
znacznie więcej samozaparcia i wewnętrznej siły od nich. Uwierz mi, to bardzo ich boli.

2) TROSKA - rodzina i przyjaciele nie zawsze mają złe intencje zadając te pytania
(choć niestety w niektórych przypadkach tak się zdarza). Ich częstym zmartwieniem
jest to, że niepotrzebnie się męczysz. Warto im wtedy uświadomić, ile dla Ciebie
znaczy ta zmiana, a cały proces nie jest wcale taki trudny, jak może się wydawać z
boku. 

CO ZROBIĆ, ŻEBY NIE PRZEJMOWAĆ SIĘ GADANIEM INNYCH?
  
  Spójrz na to z odpowiedniej perspektywy. Jeżeli czyjaś zaczepka Cię zabolała, to
najprawdopodobniej ktoś zrobił to celowo (bardziej lub mniej świadomie). Pamiętaj w
takiej sytuacji, że ta zaczepka to czysty komplement Twojej wytrwałości i
niezłomności. 

  Zgadza się! Jeśli Twoje zmiany nie przynosiłyby żadnego rezultaty, nie zostałyby
nawet zauważone. Fakt, że ktoś je dostrzega i krytykuje świadczy o tym, że już Ci tego
zazdrości. Liczy na to, że w ten sposób zrezygnujesz ze swoich postanowień i zniżysz
się do jego leniwego poziomu. Nie rób tego - NIE DAWAJ MU TEJ SATYSFAKCJI.
Podnieś głowę do góry i powiedz z dumą, że robienie tego wszystkiego przynosi Ci
niesamowitą radość i satysfakcję. Robisz to dla siebie, a nie dla innych.
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JAK OTRZYMAĆ WSPARCIE OD NAJBLIŻSZYCH?
  
  Poinformuj rodzinę i przyjaciół o zmianach, jakie planujesz wprowadzić w swoim
życiu. Jeśli zależy im na Tobie, z pewnością wykażą się zrozumieniem i okażą wsparcie.
Co najważniejsze - nie będą Ci przeszkadzać w dążeniu do celu! Wiele osób odpuszcza,
ponieważ bez przerwy czują mocne naciski ze strony rodziny i przyjaciół. 

  Jeśli szczerze porozmawiasz z nimi na samym początku, oszczędzisz sobie
tłumaczenia tego samego za każdym razem. Gdyby ktokolwiek z najbliższego
otoczenia zadał niewygodne pytanie mimo wszystko, odpowiedz wtedy z pełną
powagą:

"Dlaczego zadajesz to pytanie? Rozmawialiśmy o tym na samym początku i wiesz, jak
ważna jest dla mnie ta zmiana. Mam nadzieję, że po prostu o tym zapomniałeś. Wiedz,
że takie pytania znacznie utrudniają mi realizację celu. Jeśli zależy Ci na mnie i chcesz
mnie wspierać, nie zadawaj proszę tego typu pytań w przyszłości."

  Jeżeli niewygodne pytanie pojawi się raz jeszcze wiesz już, że dana osoba nie ma na
uwadze Twojego dobra i próbuje Cię zniechęcić celowo. Powiedz to wtedy na głos i
pozwól tej osobie się wytłumaczyć.

WYZNACZAJ SWOJE WŁASNE STANDARDY!
  
  Jeśli w Twoim najbliższym otoczeniu nadmiar kilogramów to norma,
najprawdopodobniej prędzej czy później będzie to normą również dla Ciebie. Mówi się,
że jesteśmy średnią 5 osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. Dotyczy to nie tylko
zarobków, nawyków i podejścia do życia, ale również wagi i sylwetki.

  Gdy bliskie osoby mają po 15kg nadwagi, czujemy się lepiej mając tylko 10kg
nadwagi. Wydaje nam się, że dbamy o siebie, bo nie objadamy się tak, jak osoby z
naszego otoczenia.

  Jednak 10kg nadwagi, to nadal zwiększone ryzyko chorób serca, cukrzycy,
podniesione ciśnienie i znacznie gorsze samopoczucie. Pamiętaj o tej zależności i
wyznaczać swoje własne standardy. Dobre nawyki są równie zaraźliwe, jak złe.
Poprawiając swój styl życia, wpłyniesz pozytywnie na życie najbliższych i tym samym
zrobisz dla nich wiele dobrego.

http://www.dzwigamyrazem.pl/
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1) Wzajemne wsparcie - Twój partner lepiej rozumie, przez co przechodzisz i z jakimi
trudnościami musisz zmagać się każdego dnia. Dzięki temu możesz liczyć na wsparcie
i pomoc w trakcie całego procesu. Tobie również łatwiej okazywać pomoc partnerowi,
ponieważ działacie w jednej drużynie.

2) Większa motywacja - jeśli masz gorszy dzień, partner może dać Ci pozytywnego
kopniaka w tyłek i zachęcić do treningu czy przygotowania posiłków. Rozumie, jak to
dla Ciebie ważne.

3) Wspólne zakupy - robicie podobne zakupy, korzystacie z tych samych produktów,
łatwiej Wam sporządzić listę zakupów i przechowywać jedzenie .

4) Wspólne gotowanie - możecie przygotowywać posiłki wspólnie, dzięki czemu oboje
skracacie czas spędzony w kuchni. Gdy prowadzę pary, jestem w stanie dostosować
menu tak, żebyście wspólnie gotowali i robili zakupy. Wasze plany są bardzo podobne,
ale każde z Was może realizować swój własny cel. Jedno może być na redukcji, a
drugie na masie i w niczym to nie przeszkadza. 

5) Świetna organizacja - oboje prowadzicie regularny tryb życia, dzięki czemu łatwiej
Wam zaplanować wyjazdy, treningi, gotowanie czy czas wolny.

6) Więcej czasu razem - dzielicie wspólną pasję, która łączy Was jeszcze bardziej.
Trenujecie razem, gotujecie razem, rozmawiacie o swoich postępach. Macie kolejny
powód do tego, aby kochać się jeszcze bardziej.

7) Mniej odstępstw - w Waszym domu nie będzie w ogóle produktów, które nie
powinny się tam znaleźć. Wiele osób łamie się, gdy ich partner po raz kolejny zamawia
pizzę czy otwiera następną paczkę chipsów. Tym razem unikniecie takich trudności,
ponieważ otaczacie się wyłącznie dobrymi produktami. 

8) Poprawa życia seksualnego - dobre nawyki, dieta i treningi ujędrniają kobiece ciał.
Pozbywają się celulitu, podnoszą pupę i wyszczuplają uda. U mężczyzn ciało robi się
twardsze i przybiera kształt litery V. Takie zmiany zwiększają atrakcyjność oraz
wzajemne zainteresowanie. Dodatkowo pozbędziecie się uczucia zmęczenia i
zwiększycie libido, dzięki stabilizacji gospodarki hormonalnej. 

9) Oszczędność pieniędzy - wydajecie mniej nie tylko na zakupy, gotowanie i dojazd
na wspólne treningi. Zaczynając ze mną współpracę możecie skorzystać z rabatu dla
par. Działa dokładnie tak, jak system poleceń i każde z Was otrzymuje po 25zł rabatu
na dowolny pakiet.
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9 POWODÓW, DLACZEGO
WARTO NAMÓWIĆ PARTNERA DO ZMIANY
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JAK NAMÓWIĆ PARTNERA 
DO WSPÓLNEJ ZMIANY STYLU ŻYCIA?

Trening to nie przymus, ani kara
Dieta może być smaczna
Można jeść po 18-tej
Nie musisz walczyć z nieustannym głodem
Ziemniaki nie tuczą
Pieczywo może być codziennym produktem uwzględnionym w diecie
Nie musisz działać na 100%, aby zrealizować cel

  Nic nie przemawia głośniej, od Twoich efektów. Jeśli partner nie wykazuje żadnej
chęci, by zmienić swoje nawyki, daj mu trochę czasu. Stopniowo buduj jego
świadomość, wyprowadzaj z błędu niewiedzy i obalaj podstawowe mity. Pokaż mu na
swoim przykładzie, że:

 
  Mógłbym tak wymieniać bez końca. Ale pamiętaj, że tego wszystkiego nie musisz
mówić. Wystarczy to pokazać. Pokaż partnerowi, ile traci i jak wiele go omija. Twoja
sylwetka będzie potwierdzeniem skuteczności Twoich działań i wspólna pasja stanie
się tylko kwestią czasu.

Najlepszym przykładem wspólnej zmiany stylu życia są moi podopieczni ANIA i TOMEK

https://dzwigamyrazem.pl/
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KIM SĄ MOI PODOPIECZNI?

KOBIETY MĘŻCZYŹNI

Miewają nieprzespane noce
Pracują - niektórzy nawet na nocki
Prowadzą własne firmy
Uczą się i chodzą na zajęcia
Wychowują swoje dzieci
Opiekują się swoimi rodzicami
Nie wszyscy mają stabilną sytuację finansową
Niekażdy z nich ma dostęp do siłowni
Zdarzają im się chwile słabości i zwątpienia

  To normalni ludzie, tacy sami jak ja i Ty. Nie mają nadprzyrodzonych zdolności.
Popełniają błędy, czasami odpuszczają, jeżdżą na wakacje, mierzą się z problemami
życia codziennego.

 
DLACZEGO OSIĄGNĘLI SWÓJ CEL?

  Zamiast czekać na idealny moment, nowy rok czy kolejny poniedziałek, 
ZROBILI PIERWSZY KROK. Podjęli decyzję i powiedzieli sobie:

"Koniec wymówek - forma mi się należy!". Następnie małymi krokami i metodą
Dźwigania Nawyków wprowadziliśmy trwałe zmiany w ich życiu.
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CZY DŹWIGNĘLIŚMY TYLKO ICH NAWYKI?

wzmocnili nie tylko mięśnie, ale też charakter
uwierzyli we własne siły i możliwości
zwiększyli pewność siebie i odporność na stres
zaczęli być traktowani z większym szacunkiem, ludzie podziwiają ich efekty!
poprawiła się ich sytuacja zawodowa i życiowa
z łatwością nawiązują nowe kontakty
otworzyli się na innych ludzi z wzajemnością
znacznie wzrosła ich atrakcyjność 
pokochali przeglądanie się w lustrze - widzą tam efekty swojej pracy

  Zaczynamy od zmiany nawyków, ale niesie to za sobą szereg pozytywnych
konsekwencji! Pierwsze efekty podopieczni wiedzieli już po tygodniu. Efektem
ubocznym zdrowych nawyków była nie tylko lepsza sylwetka:

KAŻDEGO STAĆ NA TAKĄ ZMIANĘ.
KAŻDY ZASŁUGUJE NA TAKIE KORZYŚCI. 
WSZYSTKIE NAWYKI MOŻESZ DŹWIGNĄĆ.

WYSTARCZY JEDNA DECYZJA, BY ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE.
 

DŹWIGAMY RAZEM TO NIE TYLKO NAWYKI I FORMA.
DŹWIGAMY RAZEM TO NOWE PODEJŚCIE DO ŻYCIA.

TO PODEJŚCIE ZAPROWADZIŁO MNIE TAM, GDZIE NAWET NIE MARZYŁEM SIĘ ZNALEŹĆ

https://dzwigamyrazem.pl/
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  Robienie formy to proces, który można powtórzyć u każdego i zawsze zadziała.
Wystarczy wiedzieć, jak korzystać z poszczególnych narzędzi. Jeśli w przeszłości Ci
się to nie udało, to nie była Twoja wina. 

  Prawdopodobnie nikt nie pokazał Ci odpowiedniej drogi lub co gorsza, ktoś wskazał
złą. Wtedy nie tylko nie zrealizujesz celu, ale też zrazisz się i pomyślisz, że to
niemożliwe.

  Moi podopieczni wykorzystują wiedzę praktyczną i doświadczenie, które
zdobywałem latami. Startowałem w zawodach kulturystycznych odnosząc duże
sukcesy. Od 2015 roku zawodowo rozwiązuję ich problemy i nie ma takiego, któremu
wspólnie nie stawilibyśmy czoła. 

  Współpraca ze mną jest tak skuteczna, ponieważ na przestrzeni tych lat
dostosowałem w pełni moje metody i podejście do Twoich potrzeb. Nie narzucam
niczego z góry. Nie realizujemy mojej wizji na Twoją sylwetkę. 

Realizujemy Twoją wizję i nie musisz robić niczego wbrew sobie. 
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DLACZEGO WSPÓŁPRACA ZE MNĄ 
JEST TAK SKUTECZNA?

CO MNIE WYRÓŻNIA
SPOŚRÓD INNYCH TRENERÓW?

  Wartości, które przekazuję podopiecznym. Latami szukałem złotego środka między
tym co dobre, a tym, co skuteczne. Opracowałem metodę DŹWIGANIA NAWYKÓW,
która jest gwarancją wprowadzania trwałych zmian w Twoim życiu. Nie zmieniam
sylwetki. Ja zmieniam życie. 

  Robię to w sposób tak łagodny, że zanim się obejrzysz, osiągniesz sportową sylwetkę
i zaczniesz żyć bardziej. I to moim zdaniem największa wartość, jaką mogę wnieść do
Twojego życia.

CZY DOBRY PLAN 
ZAGWARANTUJE CI OSIĄGNIĘCIE CELU?

https://dzwigamyrazem.pl/
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DOBRY PLAN TO NIE WSZYSTKO

  Nawet najlepszy plan i perfekcyjnie dopasowane makro nie gwarantuje sukcesu.
Gdyby to wystarczyło, każdy mógłby być w przynajmniej średniej formie. Podczas
pracy nad sylwetką najważniejsze jest odpowiednie dostosowanie planu do Twojej
sytuacji i szybkie działanie w kryzysowych sytuacjach.

  Problemy po drodze z pewnością się pojawią. Odpowiednie wsparcie w takich
sytuacjach przeważa wynik końcowy i dopiero ono gwarantuje sukces.

  Nie marnuj swojego czasu, nerwów i pieniędzy.
Zaufaj specjaliście.

I ciesz się formą.
Już na zawsze.

 
POKAŻ CAŁEMU ŚWIATU NA CO CIĘ STAĆ!

 
DŹWIGAMY RAZEM?

 

KOLEJ NA TWÓJ RUCH
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NOTA PRAWNA

  Wszelkie materiały (treści, obrazy, infografiki, zalecenia) znajdujące się w
ebookach, planach żywieniowych, suplementacyjnych i treningowych
stworzonych przez Michał Grygowicz - Dźwigamy Razem są objęte prawem
autorskim i podlegają ochronie na mocy "Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz.
631). Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości
lub części bez zgody autora (Michał Grygowicz) jest zabronione i może wiązać się
z konsekwencjami prawnymi.
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