
 

 
 



 

Kody Wdzięczności 
Bez Podsycania Najgorętsze Ogniska Gasną Przekształcając się w Lodowce 

 

Grzegorz Jaszewski 

 

O Książce 

Wdzięczność jest jak słońce, które przedziera się przez okno i oświetla pokój, kiedy 

rano odsłaniamy zasłony. Każdy z nas ma potrzebę takiego katalizatora, który może 

uruchomić machinę CUD (ciała, umysłu, duszy) w naszym życiu. Życie to coś więcej 

niż nieustanna pogoń za materialnymi dobrami i osiąganiem celów. Posiadanie 

poczucia wdzięczności za to, co mamy, mieliśmy oraz za to czego pragniemy, 

pozwoli nam wypracowywać zadowolenie jako stały element naszego życia. 

Kluczem, który umożliwia i otwiera nam skok kwantowy w szybkiej nauce tego 

wysoce wibracyjnego uczucia jakim jest wdzięczność są doskonałe precyzyjne 

ćwiczenia umieszczone w rozdziale 11 książki do których zapraszam. 
 

Spis treści: 

 

• WSTĘP 

           To miejsce, w którym znajdziesz klucz, który otworzy twoje drzwi 

przeznaczenia powiązane z twoją niepowtarzalną Krainą CUD. 

• ROZDZIAŁ 1 DEFINIOWANIE WDZIĘCZNOŚCI 

           Gdy twoje zmysły z ciekawością otworzyły drzwi przeznaczenia 

narysowałem tor drogi ubrany w słowa byś nie zabłądził i szlak twój             

był prosty do zdobycia za pomocą wzniosłego uczucia wdzięczności. 

• ROZDZIAŁ 2 ZNALEZIENIE WDZIĘCZNOŚCI W 

SPOŁECZEŃSTWIE 

       Poszukiwania w twoim życiu mogą trwać wiecznie, natomiast wg 

moich doświadczenia którymi się dziele by szukać głębiej trzeba najpierw 

to coś znaleźć w sobie. 



• ROZDZIAŁ 3 ZASTOSOWANIE WDZIĘCZNOŚCI 

W RELACJACH 

          Jesteś istoto tą stadną, dlatego potrzebujesz przede wszystkim 

akceptacji a u niej źródła mają wzniosłe uczucia, do których należy 

wdzięczność. 

• ROZDZIAŁ 4 MOC POZYTYWNYCH EMOCJI I 

WDZIĘCZNOŚCI 

         Wyobraź sobie żołnierza z jednostki specjalnej który teraz właśnie 

wylądował na pustyni on niczego w sobie nie musi szukać, bo wypracował 

to wcześniej i tu drzemie jedna z tajemnic wzniosłych i pozytywnych 

emocji. 

• ROZDZIAŁ 5 UWAŻNOŚĆ, MEDYTACJA A 

WDZIĘCZNOŚĆ 

         Czekając na efekty pamiętaj proszę o tym, żeby skupić na tym uwagę 

w 100% bo wtedy energia, którą wytworzysz będzie podążał za twoją 

uwagą. Wzmocnić te wzniosłe uczucie i gloryfikować warto dodając do 

tego medytacje.   

• ROZDZIAŁ 6 RÓWNOWAGA W WDZIĘCZNOŚCI 

          Wciel się na chwilę w role obserwatora, który ogląda samego siebie 

w tańcu na linie nad przepaścią. Obserwując swoje zachowanie 

dostrzeżesz istotnych zdolności, których musisz się nauczyć i ratują cię 

przed upadkiem to balans i równowaga. W tym przypadku rezonuje ze 

mną to jako całość w postaci harmonii. 

• ROZDZIAŁ 7 JAK DZIAŁA WDZIĘCZNOŚĆ 

          Nie zastanawiamy się na tym jak działa nasz organizm wiesz, 

dlaczego, bo działa - no właśnie! By zainstalować w swoim telefonie 

aplikacje też się nad tym nie zastanawiasz dajesz wiarę, że zadziała. 

Właśnie dlatego nie musisz być Kolumbem badania naukowe i wiele 

milionów ludzi to sprawdziło ja podałem Ci na tacy więc najpierw proszę 

postępuj krok po kroku potem zaadoptuj to dla siebie. 



• ROZDZIAŁ 8 JAK UCZYĆ SIĘ WDZIĘCZNOŚCI 

          Kruka nauczysz mówić małpę tańczyć a swój potencjał możesz 

odkryć sam. Tak tylko zajmie Ci to sporo czasu Ja poświeciłem swoja 

energię i pięć lat z swojego życia po to, aby ta wyprawa dla Ciebie była 

przygodą. 

• ROZDZIAŁ 9 TWORZENIE NAWYKÓW 

WDZIĘCZNOŚCI 

          Każdy nowy nawyk to przekroczenie swojej granicy po to, aby go 

wypracować. Czas który określić można za jego tworzenie jest 

indywidualny. Z mojej praktyki porównał bym to do wysiadywania jaja 

przez kurę, czyli tylko 21 dni. Pomyśl, ile masz lat i podziel to na dni i sam 

się przekonasz jaki potencjał jest do wykorzystania przez Ciebie a Ja 

podaję Ci to na tacy potem możesz to powielić na kolejne wzniosłe 

uczucia. 

• ROZDZIAŁ 10 KULTYWOWANIE WDZIĘCZNOŚCI 

W TWOIM ŻYCIU 

          W swojej przestrzeni trafiłeś pewnie na różne możliwości 

kultywowania wielu praktyk ubranych w manifestacje doznań i to jest 

piękne. Ja proszę abyś zastosował to co u mnie zadziałało w dodatku 

przygotowałem w prosty sposób instrukcje byś cieszył się swoimi 

efektami jak najszybciej.   

 

• ROZDZIAŁ 11 PRAKTYKA I WIEDZA UCZYNI CIĘ 

MISTRZEM 

          Tak teraz jest czas i przestrzeń byś wiedzę, która przyswoiłeś 

doświadczyć w odpowiednim dla siebie czasie i przez Ciebie wyznaczonej 

przestrzeni. Dla uproszczenia tych działań ten właśnie rozdział jest bardzo 

rozbudowany w możliwości, które ja przygotowałem dla Ciebie na 

wyciagnięcie ręki byś mógł sam transformować w wyższe stany swojego 

bycia tu i teraz.  



 

Proszę abyś w tych praktykach poczuł się jak kowal, który właśnie teraz 

wykuwa swój miecz do najważniejszej walki swojego życia i o 

najważniejszą osobę, czyli Ciebie. 

• ROZDZIAŁ 12 TEN ELIKSIR JEST DLA CIEBIE 

           Wszystko co stworze w czasie i przestrzeni oraz we wszystkich 

dostępnych światach jest dla Ciebie - Boskiej istoty w dodatku na 

wyciagnięcie ręki. Proszę podnieś przed siebie kielich wypełnionym 

życiodajnym eliksirem i będąc naczyniem wykorzystaj jego moc. Ten 

eliksir będzie żył tylko wtedy, gdy to ty sam dasz mu taką sprawczą moc. 

• O GRZEGORZU 

 

 

Przeczytałeś bezpłatny fragment. 

Kliknij tutaj i Kup książkę, aby 

przeczytać ją do końca. 

 

 

 

 

https://ray.grzegorzjaszewski.eu/koszyk/?add-to-cart=6358
https://ray.grzegorzjaszewski.eu/koszyk/?add-to-cart=6358
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