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Afirmacje na Dzień Dobry, to pozytywne stwierdzenia i teksty przesyłane 

rano na telefon, na Messengera. To darmowy projekt, a więcej informacji 

o nim i opinii znajdziesz na: 

https://prekognicja.pl/inspiracja/afirmacje-na-dzien-dobry/ 

Afirmacje na DD nie trwają wiecznie i w pewnym momencie się kończą. 

Osoby które „dotrwały” do ich końca często pisały mi, że są potrzebne, że 

więcej, że kiedy będą kolejne itp.  

W międzyczasie miałem kilka pomysłów ich kontynuacji. Ze względów 

technicznych, czasowych i finansowych raczej w innej formie niż 

pierwotne, poranne wiadomości… ale ten temat jeszcze się waży, a Nowy 

2019 Rok na pewno przyniesie nowe możliwości. 

Tymczasem, na bazie przesyłanych, porannych dobrych wiadomości, 

powstał album: 

 

 „SERCE – Afirmacje na Dzień Dobry” 

(audio) 
  

W albumie znalazło się dziesięć wybranych afirmacji, zapisanych w  

7-minutowych utworach i dwa długie nagrania ze wszystkimi afirmacjami 

(wersja normalna i cicha, subliminalna). 

W tle każdej 7-minutowej afirmacji są wszystkie pozostałe afirmacje  

w 2 os. lp. 

 

 

 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/inspiracja/afirmacje-na-dzien-dobry/
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Afirmacje (7-minutowe, lista) 

1. Podążając za Sercem zawsze jesteś we właściwym miejscu i czasie. 

2. Kochasz siebie, a więc zasługujesz na wszystko, co najlepsze. 

3. W każdej chwili zauważasz to, co dla Ciebie ważne. 

4. Z radością korzystasz z tego, co daje Ci Życie.  

5. Słuchasz Serca i podążasz za jego wskazówkami. 

6. Z radością przyjmujesz i z radością dajesz. 

7. Wszystko, co dajesz, dajesz od Serca, z miłością i radością. 

8. Wiesz czego chcesz i każdego dnia zmierzasz do swojego Celu. 

9. Kochasz siebie, a więc zasługujesz na to, czego chcesz. 

10. Żyjesz swoim życiem, poznajesz swoje granice i przekraczasz je. 

 

„SERCE – Afirmacje…” - Jak korzystać 
1. Przyjmij wygodną pozycję 

2. Zrób kilka rozluźniających oddechów, odpręż ciało 

3. Pomyśl o czymś przyjemnym, poczuj radość, spokój, pewność siebie i 

wiarę w swoje możliwości 

4. Włącz nagranie z afirmacjami 

5. Słuchawki: zalecane. 

6. Możesz zsynchronizować afirmacje z oddechem – będzie to rodzaj 

medytacji z oddechem, medytacji z czakrami: 

a. na WDECHU słuchasz afirmacji głośniejszych (w 2 os. lp.), a 

b. na WYDECHU słuchasz lub wypowiadasz afirmacje w 1 os. 

c. pamiętaj, aby Twój oddech był „pełny”: maksymalnie wypełniasz 

płuca powietrzem i opróżniasz je z powietrza. 

W pracy z afirmacjami pomoże Ci mój kurs korzystania z afirmacjami 

audio na Messengera – jeśli chcesz skorzystać, wejdź na fanpage 

PrekognicjaPL i wyślij wiadomość o treści „kurs afirmacji” (kurs jest 

darmowy). 

https://prekognicja.pl/
https://facebook.com/prekognicjapl
https://facebook.com/prekognicjapl
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https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-zdrowego-odzywiania/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/lek-przed-porazka-cleaning/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/transerfing-wybor-wariantu-rzeczywistosci/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/sposob-na-bezsennosc-sen-zasypianie/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/slim-aura-chudnij-przez-sen/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/toksyczni-ludzie-cz-1-jak-sobie-radzic-ze-zlodziejami-energii/
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https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-refugium-du/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-badanie-du3/
https://prekognicja.pl/katalog-medytacja-prowadzona-afirmacje-mp3/
https://prekognicja.pl/mp3/huna/huna-komplet-medytacji/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/czakry-energetyzowanie-7-minutowa-medytacja-12/
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https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/podjadanie-miedzy-posilkami-zaburzenia-odzywiania/
https://prekognicja.pl/mp3/transerfing/gimnastyka-energetyczna/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/motywacja-do-treningu-motywacja-cwiczen-mezczyzn/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/sekret-katalizator/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/psychiczny-budzik-poranek/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-wizualizacja-du2/
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