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Przed Tobą podróż medytacyjna, uzdrawiająca medytacja uwalniająca od 

tego, co już Ci nie służy. W tej medytacji otwierasz się na swój boski 

pierwiastek i uzdrawiasz to, co pragnie wrócić do harmonii. 

To jest spotkanie z Bogiem, ale trochę inne niż tradycyjna modlitwa, czy 

medytacja chrześcijańska. 

Twoja podróż zaczyna się przejściem od codziennej krzątaniny do 

spokojnego relaksu ciała, myśli i uczuć – do stanu, w którym bardzo łatwo 

wyobrażać sobie różne rzeczy. 

BÓG UZDRAWIA, to połączenie twórczej wizualizacji i podróży 

medytacyjnej, której celem jest otwarcie na bożą moc i zgoda na działanie 

tej Mocy w życiu, doświadczanie jej w ciele, myślach, uczuciach, sytuacjach 

dnia codziennego. 

Jest tu miejsce na oddanie Bogu tego, czego nie chcesz, co ci ciąży, co 

chcesz rozwiązać. 

Jest tu miejsce na wyrażenie swojego pragnienia i zostawienie go Bogu. 

Miejsce na zawierzenie bożej Mądrości i Mocy. 

Kanałem, który to spina jest Jezus. To spotkanie z Chrystusem wędrującym 

i uzdrawiającym, doświadczanie go jako kanału bożej Miłości, 

doświadczanie na poziomie energetycznym. 
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Jak korzystać z „Bóg Uzdrawia” 
 

Przygotowanie: jeśli masz temat, który chcesz uzdrowić, to pomyśl o nim 

przed sesją. Temat może dotyczyć dowolnej dziedziny życia, zdrowie, 

relacje międzyludzkie, związki miłość, pieniądze…  

Jeśli chcesz zatroszczyć się o uzdrowienie kogoś innego, to w sesji jest 

miejsce i na to.  

Czas i miejsce: zarezerwuj sobie godzinę, w której nikt nie będzie ci 

przeszkadzać. Zadbaj o nastrój. Zasłoń oczy – możesz użyć sleepmask lub 

zrolowanej koszulki, ręcznika, itp. Zadbaj o odpowiedni poziom energii 

witalnej. Mając zbyt niski poziom energii, np. po pracy – spokojnie 

zaśniesz. 

Pozycja ciała: polecam leżącą.  

Słuchawki: zalecane. 

Jak często korzystać: jak czujesz, że chcesz, że to dla ciebie dobre. Ważne: 

nie zmuszaj się. 

Uwagi 

Twoje ciało najlepiej wie, czego potrzebujesz, więc spokojnie zaakceptuj 

zaśnięcie w trakcie sesji. Uzdrowienie nie jest domeną 

logicznego/świadomego umysłu, a podświadomość doskonale rozumie 

treści, których dotyka. 

 

, 

 

https://prekognicja.pl/


BÓG UZDRAWIA – podróż medytacyjna 5 

 

Paweł R. Stań www.prekognicja.pl 

Dodanie imienia do medytacji 
 
> Teraz zobacz, jak Jezus uśmiecha 
się do Ciebie i mówi: „Beato… jestem 
przy Tobie. Zawsze byłem i będę…” 
 

Po co dodawać imię do medytacji?  

Bo na podświadomość zdecydowanie 

lepiej i mocniej działają komunikaty, w 

których jest Twoje imię. 

Przypomnij sobie te sytuacje, gdy ktoś jest zamyślony, nie reaguje na 

otoczenie, jest w transie… ale wypowiedz tylko imię i się „budzi” wracając 

do rzeczywistości. 

Albo gdy słyszysz swoje imię – instynktownie na nie reagujesz… Nawet, 

gdy chodzi o kogoś innego w twoim otoczeniu, podświadomie zwracasz 

uwagę na swoje imię. 

Twoja Podświadomość o wiele łatwiej przyjmuje nowe treści, gdy słyszy 

swoje imię. 

Dzięki temu, że Twoja PODŚWIADOMOŚĆ słyszy swoje imię – doskonale 

wie, że to ona ma zadziałać i jaki efekt uzyskać. Gdy Twój mózg słyszy 

swoje imię, o wiele łatwiej przyjmuje nowe informacje i tworzy nowe 

jakości, bo ma wrażenie, że wskazówki odnoszą się bezpośrednio do 

Ciebie. 
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