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Album „INTENCJA” 
W albumie „Intencja” znajdziesz 7 nagrań, po dwa nagrania do 

wyrażania intencji dla trudnych emocji (sytuacji), dla życia w dostatku i 

komforcie oraz dla szczęśliwego życia osobistego i uczuciowego (związki i 

relacje).  

Pierwsze nagranie jest bardziej ogólne – pozwalasz, aby ze spokoju i 

bezruchu wyłoniło się Twoje największe pragnienie (to wprowadzenie do 

wyrażania intencji w czystej świadomości). 

"INTENCJA. Czysta Świadomość 2" - nagrania 

1. Wyrażanie Intencji (19:23) 
2. Intencja dla trudnych sytuacji i emocji (23:00) 
3. Intencja dla trudnych sytuacji i emocji pro (16:33) 
4. Intencja dla bogactwa materialnego (28:03) 
5. Intencja dla bogactwa materialnego pro (19:00) 
6. Intencja dla szczęśliwego życia osobistego i uczuciowego (28:03) 
7. Intencja dla szczęśliwego życia osobistego i uczuciowego pro (19:00) 

RAZEM: 

7 NAGRAŃ i ponad 2,5 godz. 

Kroki 
Przygotowanie: Znasz stan czystej świadomości i eufouczucia. Czysta 

Świadomość jest świadomością nie-myślenia, to przerwa pomiędzy 

myślami, przypomina bycie „tu i teraz”. Eufouczucie, to uczucie, którego 

doświadczasz w stanie czystej świadomości – może się zmieniać nawet w 

ciągu jednej sesji wyrażania intencji. 

Czysta świadomość i efouczucie to pojęcia używane w synchronizacji 

kwantowej Franka Kinslowa. Idealnie, jeśli znasz medytację „Czysta 

Świadomość”, albo masz doświadczenia „jasnego umysłu”, stanu bez 

https://prekognicja.pl/
http://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/czysta-swiadomosc/
http://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/czysta-swiadomosc/
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myśli. 

Przed sesją pomyśl o swoim pragnieniu, swojej wizji tego, co pragniesz. 

Koniec sesji: zapomnij o sesji. 

 Czas i miejsce: komfortowe, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzać. 

Pozycja ciała: sprzyjająca utrzymaniu świadomości. Przy dłuższym 

nagraniu w pozycji leżącej łatwiej zaśniesz, a nie chcesz tego w czasie 

wyrażania intencji. 

Słuchawki: tak, dla wzmocnienia efektu. 

Jak często wyrażać intencję: jak często chcesz pod warunkiem, że 

będzie to coś normalnego – bez napięcia i stresu, że cel powinien już być 

osiągnięty.  

 

Czego możesz spodziewać się po wyrażeniu intencji: 

 Spokoju, tak ogólnie i w związku z celem intencji 

 Odpuszczenia – spada napięcie w związku z Twoim pragnieniem 

 Usunięcia tego, co przeszkadza w realizacji pragnienia 

 Rozwinięcia intuicji 

 Zauważania szczęśliwych możliwości, ale i 

 Przejściowych trudności, jeśli masz coś do „oczyszczenia”, albo gdy to 

jest najlepsza droga do realizacji twojego celu 

Ważne! Pamiętaj, że wyrażenie intencji dzieje się na poziomie psychicznym 
(metafizycznym) i nie zastępuje wymaganego działania na poziomie 
fizycznym. Nie musisz jednak „wymyślać” sobie, jak działać „fizycznie”, bo 
to po prostu intuicyjnie wiesz. 

https://prekognicja.pl/
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WYRAŻANIE INTENCJI 
INTENCJA, to wyrażanie decyzji o wybranym kierunku. Na intencję 

składa się CEL (przedmiot) i PRAGNIENIE osiągnięcia, lub ukierunkowania 

własnej aktywności w kierunku celu. 

W stanie normalnej, powszechnej świadomości, tej świadomości, którą 

teraz masz, wyrażanie intencji to na ogół podjęcie działania w danym 

kierunku, fizycznego działania, albo planowania związanego z fizycznym 

działaniem. 

W stanie CZYSTEJ ŚWIADOMOŚCI jest trochę inaczej właśnie ze względu 

na czystą świadomość.  

Jeśli czysta świadomość kojarzy ci się z niemyśleniem o niczym, to jest 

w tym trochę racji, dokładnie tyle, co w stwierdzeniu , że myślisz o 

wszystkim. 

W stanie czystej świadomości masz świadomość wszystkiego i 

jednocześnie siebie. Możesz jednocześnie mieć świadomość swojego ciała 

i przestrzeni otaczającej Twoje ciało. W medytacji „Czysta Świadomość” 

ogarniasz wszystko świadomością i, to ważne, uświadamiasz sobie 

UCZUCIE, które masz będąc w czystej świadomości. To uczucie 

towarzyszące Czystej Świadomości jest ważne, bo dzięki niemu możesz 

m.in. szybko wchodzić w czystą świadomość. 

Intencja w stanie czystej świadomości polega na tym, że będąc w tym 

stanie po prostu pozwalasz, aby ze stanu spokoju i bezruchu wyłaniało się 

to, co wiąże się z Twoim Pragnieniem. 

W Czystej Świadomości jesteś Obserwatorem  

i obserwujesz to, co się wyłania. 

https://prekognicja.pl/
http://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/czysta-swiadomosc/
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Masz pragnienie polepszenia swojego życia uczuciowego i osobistego – 

obserwujesz to, co się wyłania z Bezruchu. Masz pragnienie większego 

komfortu i bogactwa w życiu – obserwujesz to, co pojawia się z bezruchu.  

Intencja w Czystej Świadomości nie polega na tworzeniu planów, 

schematów, scenariuszy. W czystej świadomości obserwujesz to, co 

wyłania się w związku z pragnieniem  i nic nie robisz. 

NIC NIE ROBIĆ, CZY ROBIĆ NIC? 
Dlaczego „nic nie robisz”? Ponieważ w Czystej Świadomości 

wychodzisz daleko poza swoje JA, a gdy chcesz tworzyć i układać PLANY 

– wracasz bardzo blisko do swojego JA. Na poziomie czystej świadomości 

masz dostęp do wszystkiego, na poziomie JA masz dostęp do tego, co 

wymyśli Twój logiczny Umysł w oparciu o informacje, które ma. To 

bardzo wąsko. 

CZYSTA ŚWIADOMOŚĆ i EUFOUCZUCIE są połączeniem z tą sferą, na 

której możliwe są wszystkie warianty rzeczywistości. Jednocześnie 

człowiek ma też swoją tożsamość, swoje Ja, i to z niego płyną pragnienia i 

emocje, uczucia. 

W normalnym stanie świadomości za pragnieniami stoją emocje i 

uczucia, które mogą bardziej odsuwać Cel, niż do niego przybliżać. Na 

przykład często za pragnieniem idealnego związku może stać obawa, 

strach przed samotnością, chcesz być kochana, a jednocześnie boisz się 

odrzucenia, itd. Wystarczy zobaczyć, co odbija się w życiu, w partnerach, 

relacjach, aby dowiedzieć się, co kryje się za pragnieniem miłości. 

Co się dzieje, gdy obserwujesz swoje pragnienia na poziomie czystej 

świadomości? Możesz widzieć i to, co „pozytywne” i to, co „negatywne”, 

ale na tym poziomie „niskie” emocje są zastępowane eufouczuciem. Tutaj 

masz pragnienie, które wrzucasz do eufouczucia. 

https://prekognicja.pl/
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PRAGNIENIE W CZYSTEJ ŚWIADOMOŚCI 
Dla logicznego Umysłu pragnienie w czystej świadomości jest trochę 

paradoksalne. Jak można dążyć do celu tylko obserwując?! No przecież to 

bez sensu – nie można czegoś osiągnąć nic nie robiąc! Tak mówi Ja-Ego, 

permanentny kontroler i sabotażysta wszelkich technik, w których trzeba 

oddać kontrolę. 

INTENCJA w CZYSTEJ ŚWIADOMOŚCI polega bardziej na określeniu 

CELU PRAGNIENIA, a uczucie, które powinno towarzyszyć celowi, to 

eufouczucie.  To stan idealny. Nawet kiedy pojawiają się obawy i strachy, 

to w czystej świadomości i eufouczuciu po prostu je obserwujesz. 

Obserwując obawy i strachy osłabiasz je, bo w Czystej Świadomości 

zmienia je eufouczucie. 

To, co wyłania się z bezruchu, z eufouczucia, wcale nie musi być stałe – 

może zmieniać się nawet w ciągu jednej sesji. Możesz obserwować różne 

scenariusze, powstające historie, albo po prostu siebie w relacji ze swoim 

pragnieniem. W eufouczuciu tylko obserwujesz, nic nie tworzysz. Jesteś i 

doświadczasz. 

DZIAŁANIE 

Czy naprawdę nic nie trzeba robić?  

„Miej wyjebane, a będzie ci dane”? 

I tak, i nie. 

Chodzi o to, że w metafizycznej rzeczywistości NIC NIE ROBISZ, a jednak 

ukierunkowujesz siebie i świat na swój cel.  

W fizycznej rzeczywistości trzeba podjąć działanie, które jest 

wymagane do osiągnięcia celu. Nie jest to jednak coś uciążliwego. 

Pojawiają się szczęśliwe przypadki, szczęśliwe zbiegi okoliczności, 

https://prekognicja.pl/
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„impulsy”, dzięki którym wiesz jakie działanie podjąć, bo rzeczywistość tak 

się układa, że kolejne działania wyłaniają się z siebie lub pojawiają się w 

niespodziewany sposób. 

NIE DZIAŁASZ  na poziomie metafizycznym. 

Na poziomie fizycznym robisz to, co trzeba. Planujesz, co trzeba, 

działasz, kiedy trzeba, ale nie wynika to z napięcia logicznego umysłu, tylko 

z serca i tego, co podpowiada ci intuicja. Dzięki temu, że zostawiasz 

„siłowe” działania w kierunku pragnienia, to siły ogarniające czystą 

świadomość organizują całą resztę na poziomie metafizycznym, a potem 

pojawia się to na poziomie fizycznym.  

Co się dzieje, kiedy „masz wyjebane”?  
Kiedy masz wyjebane na coś, wtedy nie przejmujesz się tym, nie 

spinasz, nie stresujesz. Kiedy przejmujesz się czymś i jest to dla ciebie 

ważne, wtedy automatycznie wywołujesz w sobie napięcie, które odsuwa 

cię od tego, co chcesz.  

Przykład? Pamiętasz tą sytuację, gdy próbujesz sobie przypomnieć 

słowo, które masz na końcu języka… Im mocniej chcesz sobie 

przypomnieć, tym gorzej. A wystarczy, że odpuszczasz i słowo „samo się 

pojawia”.  

Podobnie jest i z innymi rzeczami w życiu – im większe napięcie 

budujesz wokół celu, tym trudniej go osiągnąć. Dlatego jeśli chcesz 

osiągnąć szybciej swój cel musisz zmniejszyć napięcie wokół niego. Możesz 

zrobić to na dwa sposoby: albo odpuszczasz cel, albo rozładowujesz swoje 

napięcie podejmując konkretne działania i dążąc do celu swoją „siłą woli”. 

Pamiętaj, że duże napięcie może osłabiać działanie afirmowania i 

innych technik. 

https://prekognicja.pl/
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Transerfing Rzeczywistości i Czysta Świadomość 
Jeśli znasz książki Vadima Zelanda, to powyżej na pewno widzisz 

podobieństwa do transerfingu. Jeśli nie znasz transerfingu, spokojnie 

możesz pominąć ten akapit. 

Po pierwsze, jedność Duszy i Umysłu – to jest to, co prawdopodobnie 

przeżywasz w stanie czystej świadomości i eufouczucia. To tutaj 

stymulowany jest zewnętrzny zamiar.  

Potem po sesji „Intencji” w czystej świadomości, ZAPOMINASZ o 

wszystkim i zostawiasz swoje pragnienie. Pozwalając, aby rzeczy działy się 

w przestrzeni „poza tobą”, obniżasz WAŻNOŚĆ. 

Technika slajdu w czystej świadomości? Możesz wykonać ją na dwa 

sposoby – z pozycji obserwatora, albo slajdować mając świadomość 

czystej świadomości i eufouczucia. Drugi przypadek wydaje się oczywisty. 

W pierwszym przypadku, slajd z pozycji obserwatora jest tylko 

impulsem. Ze spokoju i bezruchu może wyłonić się cokolwiek związanego 

ze slajdem lub pragnieniem – pragnienie zostaje w przestrzeni wariantów. 

Bycie obserwatorem oznacza tutaj prawo do odpuszczenia i przyzwolenie 

na zmianę zwłaszcza wtedy, gdy w czystej świadomości zacznie wyłaniać 

się coś innego niż to, co zostało założone w slajdzie, deklaracji, konstatacji. 

Eufouczucie jest mądrzejsze niż ja-ego. 

„Synchronizacja kwantowa” 
Staram się nie używać pojęcia „synchronizacji kwantowej”. Mam 

wrażenie, że to po prostu specyficzne, modne pojęcie oznaczające coś, co 

większość osób praktykujących medytację doskonale zna. Za to na uwagę 

zasługuje sposób wykorzystania tej wiedzy i jeśli komuś łatwiej przekazać 

ją innym językiem, to też dobrze. 

https://prekognicja.pl/
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Synchronizacja kwantowa w systemie Kinslowa oznacza „pozbawiony 

wysiłku proces prowadzenia powszechnej świadomości do czystej 

świadomości, a następnie zakotwiczenie jej w Eufouczuciu”. 

W moim języku: bądź tu i teraz i miej świadomość tego, co czujesz w tym 

stanie. 

Literatura 
Frank Kinslow „System Kinslowa”, „Sekret natychmiastowego 

uzdrawiania”, „Eufouczucie”, „Sekret kwantowego życia”. 

Vadim Zeland seria „Transerfing Rzeczywistości” 

Nagrania 
W temacie czystej świadomości, eufouczucia i ogólnie synchronizacji 

kwantowej, nagrania Franka Kinslowa znajdziesz na jego stronie oraz na 

stronie polskiego wydawcy:  

www.pracownia-aniolow.pl  

www.kinslowsystem.com 

Ze swoich nagrań polecam Ci „Czystą Świadomość”, „Intencja”, 

„Dostrojenie – Powrót do Harmonii”, „Połączenie z Wszechświatem” 

 

 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/czysta-swiadomosc/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/dostrojenie-powrot-do-harmonii-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/transerfing/transerfing-wizualizacja-z-wszechswiatem/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/czysta-swiadomosc/
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Czysta Świadomość 

Celem medytacji "Czysta Świadomość" jest doświadczenie stanu, w 
którym jednocześnie masz świadomość swojego ciała i świadomość całego 
stworzenia. Technika, dzięki której możesz dojść do powyższego 
doświadczenia zaczerpnięta została z książki "System Kinslowa", i polega 
na symultanicznym poszerzaniu świadomości kolejnych części ciała i dalej 
otaczającej przestrzeni. 

Sama medytacja przypomina inne nagranie, "Połączenie z 
Wszechświatem", jednak tutaj celem jest nauczenie się rozpoznawania 
uczucia towarzyszącego czystej świadomości.  

Czym jest "czysta świadomość"? 

Czysta świadomość jest specyficznym stanem świadomości, stanem 
bardzo głębokiego odpoczynku, w którym, w odróżnieniu od głębokiego 
snu, człowiek ma czujną świadomość. 

Więcej o czystej świadomości przeczytasz w książkach Franka Kinslowa, 
twórcy synchronizacji kwantowej. 

Korzyści z medytacji "Czysta świadomość" 

 Poszerzenie świadomości i poznanie siebie. 
 Wyciszenie myśli. 
 Redukcja stresu na poziomie fizycznym i psychicznym. 
 Punkt wyjścia do kreacji siebie i świata, początek zmiany. 

 

 

 

https://prekognicja.pl/
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Medytacje, Afirmacje, Wizualizacje – KATALOG 
Katalog medytacji i afirmacji dostępnych na dzień 24.10.2018r.  
Tytuły nagrań są odnośnikami do ich opisów. 

https://prekognicja.pl/
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https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/regresja-hipnotyczna-zestaw-milosc-pieniadze-zdrowie/
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AFIRMACJE Mp3 
Afirmacje Sprzedaży cz.1 (afirmacje skutecznego handlowca) 

Afirmacje Sprzedaży cz.2: relacje i nastawienie klientów 

Afirmacje Miłości 

Afirmacje Idealnego Partnera 

Afirmacje dla Kobiet w ciąży 

Afirmacje 1 czakry Podstawy 

Afirmacje 2 czakry Krzyżowej, Sakralnej 

Afirmacje 3 czakry Splotu Słonecznego 

Afirmacje 4 czakry Serca 

Afirmacje 5 czakry Gardła 

Afirmacje 6 czakry 3 Oka 

Afirmacje na Dzień Dobry – Programowanie Podświadomości 

Afirmacje Pracy i Zarabiania 

Afirmacje kontaktu z Bogiem 

Afirmacje Asertywności (relacje z ludźmi) 

Afirmacje Wybaczenia 

Afirmacje OBE (afirmacje świadomości poza ciałem) 

Afirmacje Pracy 

Afirmacje Zdrowia (Oddech Zdrowia) 

Afirmacje Uzdrawiania (aktywne afirmacje) 

Afirmacje Skutecznego Uczenia się 

Afirmacje Kreatywności 

Afirmacje Witalności 

Afirmacje Wysokiej Samooceny i Akceptacji Siebie 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/afirmacja/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/medytacja-w-pracy-afirmacje-sprzedazy-1/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-sprzedazy-2-medytacja-w-pracy/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-idealnego-partnera/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-idealnego-partnera/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-dla-kobiet-w-ciazy/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-podstawy-muladhara-1-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-krzyzowej-sakralnej-svadhisthana-2-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-splotu-slonecznego-manipura-3-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-serca-anahata-4-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-gardla-vishuddha-5-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-czakry-3-oka-ajna-6-czakra/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/budzik-afirmacje-programowanie-podswiadomosci/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-pieniedzy-jak-przyciagnac-pieniadze/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/kontakt-bog-aktywne-afirmacje-mega-paczka/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/relacje-miedzyludzkie-aktywne-afirmacje-mega-paczka/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/wybaczanie-aktywne-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/obe-aktywne-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-dla-pracy-sukces-zawodowy/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/oddech-zdrowia-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-uzdrawiania-aktywne/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/aktywne-afirmacje-skutecznego-uczenia-sie/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/kreatywnosc-aktywne-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-podnoszenia-i-harmonizowania-energii/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/wysoka-samoocena-i-akceptacja-siebie/
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Afirmacje Pieniędzy i Bogactwa 

Afirmacje na Prawo Jazdy dla Kobiety 

Afirmacje na Prawo Jazdy dla Mężczyzny 

Afirmacje pięknego ciała 

Dobre relacje z pieniędzmi (hipnotyczne) 

Afirmacje TRADERA rynku FOREX 

Afirmacje wg Louise L. Hay 

ZDROWIE i URODA 
Medytacja dla Zdrowia 

Oddech Zdrowia – Afirmacje 

Układ immunologiczny (wzmacnianie odporności) 

Sposób na depresję – Medytacja Ratunkowa 

Afirmacje mp3 dla Zdrowia 

Afirmacje Uzdrawiania 

Sposób na bezsenność 

Jak rzucić palenie dla kobiet 

Sposób na rzucenie palenia dla mężczyzn 

Motywacja do ćwiczeń 

Motywacja do treningu 

Atak Paniki – medytacja Powrót do Spokoju 

Uzdrawiające Sny (inkubacja uzdrawiającego snu) 

Uzdrawianie Śmiechem, Ciało 

Medytacja Wewnętrznego Uśmiechu 

Hipnoza na Ból głowy 

Relaks dla Mamy – TOTALNA regeneracja 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-bogactwa-pieniedzy/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/afirmacje-na-prawo-jazdy-kobiety/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/afirmacje-na-prawo-jazdy-dla-mezczyzny-2/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/piekne-cialo-piekny-biust-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/dobre-relacje-pieniedzmi/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-tradera-rynku-forex/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-wg-luizy/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/zdrowie-medytacja-prowadzona/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-podnoszenia-i-harmonizowania-energii/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/oddech-zdrowia-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/system-immunologiczny-wzmacnianie-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/medytacja-ratunkowa/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-podnoszenia-i-harmonizowania-energii/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-uzdrawiania-aktywne/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/sposob-na-bezsennosc-sen-zasypianie/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/jak-rzucic-palenie-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/sposob-na-rzucenie-palenia-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/motywacja-cwiczen-motywacja-treningu-kobiet/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/motywacja-do-treningu-motywacja-cwiczen-mezczyzn/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/atak-paniki-medytacja-powrot-spokoju/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/uzdrawiajace-sny-inkubacja-snu/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/uzdrawianie-smiechem-cialo/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/medytacja-wewnetrznego-usmiechu/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/tabletka-na-bol-hipnoza/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/relaks-dla-mamy-relaksacja/
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DOSTROJENIE – Powrót do Harmonii (medytacja) 

Sposób na BEZSENNOŚĆ – medytacja prowadzona “Sen 
Zasypianie” 

Sen Polifazowy – Sypiaj jak Leonardo da Vinci 

Relaks dla Twoich Oczu (palming) 

Autoregulacja – wewnętrzna gimnastyka 

Sposób na stres w ciąży – medytacja dla kobiet w ciąży 

Afirmacje dla kobiet w ciąży 

PRAWO JAZDY STRES i EGZAMIN 
Trening antystresowy na prawo jazdy (wersja 2019!) 

Pewność siebie w samochodzie (egzamin na Prawo Jazdy, wersja 
2019!) 

Trening mentalny na prawo jazdy 

Afirmacje na Prawo Jazdy dla Kobiet  (wersja 2019!) 

Afirmacje na Prawo Jazdy dla Mężczyzn  (wersja 2019!) 

Sekret: PARKOWANIE – jak szybko znaleźć miejsce parkingowe 
(prawo przyciągania) 

Aura Dobrego Kierowcy (sposób na stres na drodze) 

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE 
Afirmacje asertywności 

Afirmacje idealnego partnera 

Afirmacje wybaczenia 

PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU – Trudne związki i relacje – Spalanie 
Karmy 

Tygiel Przemiany Energii dla Związków i Relacji 

Pełne Słowa: KOCHAM – dla Ciebie (medytacja prowadzona) 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/dostrojenie-powrot-do-harmonii-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/sposob-na-bezsennosc-sen-zasypianie/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/sposob-na-bezsennosc-sen-zasypianie/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/sen-polifazowy/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/relaks-dla-twoich-oczu-palming/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/wewnetrzna-gimnastyka-poranek-medytacja-w-ruchu/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/medytacja-prenatalna-dla-kobiet-w-ciazy/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-dla-kobiet-w-ciazy/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/prawo-jazdy/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/trening-antystresowy-na-prawo-jazdy-2019/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/pewnosc-siebie-w-samochodzie-2019/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/pewnosc-siebie-w-samochodzie-2019/
https://prekognicja.pl/prawo-jazdy-stres/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/afirmacje-2019-kobiet/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/afirmacje-2019-kobiet/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/afirmacje-2019-mezczyzn/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/sekret-parkowanie-jak-szybko-miec-miejsce-parkingowe/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/sekret-parkowanie-jak-szybko-miec-miejsce-parkingowe/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/aura-dobrego-kierowcy-stres-na-drodze/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/relacje-miedzyludzkie/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/relacje-miedzyludzkie-aktywne-afirmacje-mega-paczka/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-idealnego-partnera/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/wybaczanie-aktywne-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/prawo-przyczyny-i-skutku-trudne-relacje/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/prawo-przyczyny-i-skutku-trudne-relacje/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/tygiel-przemiany-energii-dla-zwiazkow-i-relacji/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/pelne-slowa-kocham-dla-ciebie/
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Toksyczni Ludzie cz. 1 – jak sobie radzić ze złodziejami energii 

Toksyczni Ludzie cz. 2 – odcinanie wampira energetycznego 

DWUPUNKT (metoda dwupunktowa, medytacja 

prowadzona) 
Dwupunkt – Stan bez myśli 

Dwupunkt – Obecność w Przestrzeni Serca 

Dwupunkt – Odczuwanie dwóch biegunów 

Dwupunkt – Integracja dwóch biegunów 

Dwupunkt dla OBFITOŚCI 

HUNA (medytacja i modlitwa) 
Modlitwa Huny 

Medytacja Huny – Ogród Umysłu (tiki) 

MANA – gromadzenie siły życiowej 

Aktywacja 4 Żywiołów (medytacja prowadzona) 

HUNA (komplet 5 nagrań) 

ODCHUDZANIE 
Slim Aura – Chudnij przez Sen 

PODJADANIE – jak nie podjadać między posiłkami (zaburzenia 
odżywiania) 

Motywacja do ćwiczeń 

Motywacja do treningu 

Piękne Ciało, Piękny Biust cz.1 – Afirmacje 

Piękne Ciało, Piękny Biust cz.2 – Ładowanie Pragnienia 

Piękne Ciało, Piękny Biust cz.3 – Aktywacja 

Intensywna przemiana materii dla kobiet (cz.3) 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/toksyczni-ludzie-cz-1-jak-sobie-radzic-ze-zlodziejami-energii/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/toksyczni-ludzie-cz-2-odcinanie-wampira-energetycznego/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/dwupunkt/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/dwupunkt/
https://prekognicja.pl/mp3/dwupunkt/dwupunkt-1-jasny-umysl-stan-bez-mysli-2/
https://prekognicja.pl/mp3/dwupunkt/dwupunkt-2-obecnosc-w-przestrzeni-serca/
https://prekognicja.pl/mp3/dwupunkt/dwupunkt-3-odczuwanie-dwoch-biegunow/
https://prekognicja.pl/mp3/dwupunkt/dwupunkt-4-integracja-dwoch-biegunow/
https://prekognicja.pl/mp3/dwupunkt/dwupunkt-dla-obfitosci-dwupunkt-5/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/huna/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/modlitwa-huny-medytacja-prowadzona/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-huny-ogrod-umyslu-tiki/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/mana-gromadzenie-sily-zyciowej/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/aktywacja-4-zywiolow-medytacja-huny/
https://prekognicja.pl/mp3/huna/huna-komplet-medytacji/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/zdrowie-medytacja-prowadzona/odchudzanie-jak-schudnac/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/slim-aura-chudnij-przez-sen/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/podjadanie-miedzy-posilkami-zaburzenia-odzywiania/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/podjadanie-miedzy-posilkami-zaburzenia-odzywiania/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/motywacja-cwiczen-motywacja-treningu-kobiet/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/motywacja-do-treningu-motywacja-cwiczen-mezczyzn/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/piekne-cialo-piekny-biust-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/piekne-cialo-piekny-biust-ladowanie-pragnienia/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/piekne-cialo-piekny-biust-aktywacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/odchudzanie-jak-schudnac/intensywna-przemiana-materii-dla-kobiet-3/
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Piękne Ciało, Piękny Biust (komplet plus) 

Dbaj o Ciało – dla Kobiet (pakiet nagrań) 

Zaczynaj od Siebie – Afirmacje dla Mężczyzn cz.1 

Wzmacnianie pragnienia dla Mężczyzn cz.2 

Intensywna przemiana materii dla Mężczyzn cz.3 

SUKCES i BOGACTWO 
PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU – Pieniądze – Spalanie Karmy 

Lęk przed Porażką – jak pozbyć się strachu przed porażką? 

Prawo Analogii – Krąg Przyjmowania i Dawania 

Błogosławieństwo BOGActwa 

Afirmacje pieniędzy 

Afirmacje pracy 

Praca i Zarabianie – Aktywne Afirmacje 

Pełne Słowa: KOCHAM – dla Pieniędzy 

Sekret – TECHNIKA 7 STOPNI 

Sekret Katalizator 

ANTYKARIERA – medytacje prowadzone 
Medytacja Rytmu Obfitości 

Przepływ Uczuć 

Wewnętrzny Ogień dla Kobiety 

Wewnętrzny Ogień dla Mężczyzny 

Zieleń i Złoto (medytacja Serca) 

Wybaczenie – Otwarcie Serca 

Krąg Przyjmowania i Dawania (prawo analogii) 

Twórcza Wizja 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/zestaw-medytacji/piekne-cialo-komplet-nagran/
https://prekognicja.pl/mp3/zestaw-medytacji/dbaj-o-cialo-dla-kobiet-pakiet-nagran/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/zaczynaj-od-siebie-afirmacje-dla-mezczyzn/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/odchudzanie-jak-schudnac/odchudzanie-dla-mezczyzn-2/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/odchudzanie-jak-schudnac/odchudzanie-dla-mezczyzn-etap-3-intensywna-przemiana-materii/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/prawo-przyczyny-i-skutku-pieniadze/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/lek-przed-porazka-cleaning/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/prawo-analogii-krag-przyjmowania-i-dawania/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/blogoslawienstwo-bogactwa/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-bogactwa-pieniedzy/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-dla-pracy-sukces-zawodowy/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-pieniedzy-jak-przyciagnac-pieniadze/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/pelne-slowa-kocham-dla-pieniedzy/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/sekret-technika-7-stopni/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/sekret-katalizator/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/antykariera/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/medytacja-rytmu-obfitosci-antykariera-1/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/przeplyw-uczuc-antykariera-2/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/wewnetrzny-ogien-dla-kobiety-antykariera-3/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/wewnetrzny-ogien-dla-mezczyzny-antykariera-3/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/zielen-i-zloto-antykariera-4/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/wybaczanie-otwarcie-serca/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/prawo-analogii-krag-przyjmowania-i-dawania/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/tworcza-wizja-przeszkody-i-problemy-antykariera-5/
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Otwarte Drzwi (medytacja 6 czakry) 

Medytacja Zestrojenia 

LOTTO – jak wygrać w lotto dzięki INTUICJI 
Prekognicja Lotto 

Sny Lotto (sny wygrywających) 

Sennik Lotto – Inkubacja Snu Lotto 

Lotto Wygrywających (wspólna medytacja) 

Prekognicja Euromillions 

Prekognicja Eurojackpot 

Prekognicja Powerball 

Prekognicja Megamillions 

Zakłady Sportowe – Prekognicja 

LOTTO – KOMPLET NAGRAŃ 

OBE i ŚWIADOME SNY 
OBE Afirmacje 

Pamięć Snów 

Uzdrawiające Sny (inkubacja uzdrawiającego snu) 

Projekcja Astralna: Metoda Liny – programowanie 

Projekcja Astralna: Metoda Liny – doświadczanie OBE 

OBE Wibracje (bezpośrednie opuszczanie ciała) 

NAUKA i PAMIĘĆ 
Nauka języka obcego z Radością i Entuzjazmem(programowanie 
podświadomości) 

Medytacja Deep Synchro, Fast Learning 

Koncentracja i Pamięć (Superlearning) 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/otwarte-drzwi-antykariera-6/
https://prekognicja.pl/mp3/antykariera/medytacja-zestrojenia-antykariera-7/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/lotto/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/prekognicja-lotto/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/sny-lotto-jak-wygrac/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/intuicyjne-typowanie-lotto-prekognicja-prorocze-sny-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/lotto-wygrywajacych-wspolna-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/euromillions-prekognicja/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/eurojackpot-prekognicja/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/powerball-prekognicja/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/megamillions-prekognicja/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/zaklady-pilkarskie-prekognicja/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/prekognicja-lotto-komplet-medytacji-dla-intuicyjnego-typowania/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/obe-ld/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/obe-aktywne-afirmacje/
https://prekognicja.pl/mp3/obe-ld/relaks-i-pamiec-snow/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/uzdrawiajace-sny-inkubacja-snu/
https://prekognicja.pl/mp3/obe-ld/projekcja-astralna-metoda-liny-pr/
https://prekognicja.pl/mp3/obe-ld/projekcja-astralna-metoda-liny-dos/
https://prekognicja.pl/mp3/obe-ld/obe-wibracje-dwie-wersje-z-lektorem-dla-kobiet-i-mezczyzn/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/nauka-pamiec-koncentracja/
https://prekognicja.pl/mp3/nauka-pamiec-koncentracja/nauka-jezyka-radosc-entuzjazm/
https://prekognicja.pl/mp3/nauka-pamiec-koncentracja/deep-synchro-fast-learning-pamiec-i-uczenie-sie/
https://prekognicja.pl/mp3/nauka-pamiec-koncentracja/koncentracja-i-pamiec-super-learning/
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Afirmacje skutecznego Uczenia się 

Quiet Mind Relax with Bethoven 

Energizer Relax with Mozart 

MEDYTACJA NA PŁYCIE CD 
Relaks w Ciąży 

Regresja Hipnotyczna – ZDROWIE 

Regresja Hipnotyczna – PIENIĄDZE 

Regresja Hipnotyczna – MIŁOŚĆ 

PSYCHOMANTEUM – kontakt ze zmarłą osobą 

Metoda Liny – Projekcja Astralna, OBE 

Afirmacje 7 Czakr 

Medytacja z Czakrami 

Trening autogenny 

Metoda Dwupunktowa 

Relaks dla Mamy 

Trening antystresowy na Prawo Jazdy 

7-minutowa MEDYTACJA 
7-minutowa medytacja #1: ODDECH 

7-minutowa medytacja #2: Oczyszczający Oddech 

7-minutowa medytacja #3: ODDECH i AFIRMACJA 

#10-1: Medytacja w RUCHU – ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA 

#10-2: Medytacja w RUCHU – STOPY 

#10-3: Medytacja w RUCHU – WZROK i OCZY 

#10-4: SŁYSZENIE w medytacji 

#10-5: ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA w medytacji 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/aktywne-afirmacje-skutecznego-uczenia-sie/
https://prekognicja.pl/mp3/nauka-pamiec-koncentracja/quiet-mind-relax-with-bethoven/
https://prekognicja.pl/mp3/nauka-pamiec-koncentracja/energizer-relax-with-mozart/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/medytacja-cd/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/relaks-w-ciazy-cd/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/regresja-hipnotyczna-zdrowie-cd/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/regresja-hipnotyczna-pieniadze-cd/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/regresja-hipnotyczna-milosc-cd/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/psychomanteum-kontakt-ze-zmarla-osoba-cd/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-cd/metoda-liny-cd/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-cd/afirmacje-7-czakr-cd/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-czakry/medytacja-czakry-cd/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/trening-autogenny-schultza-komplet/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-cd/metoda-dwupunktowa-medytacja-prowadzona/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/relaks-dla-mamy-relaksacja/
https://prekognicja.pl/mp3/prawo-jazdy/trening-antystresowy-na-prawo-jazdy-antystres/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-1-oddech/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-2/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/7-minutowa-medytacja-3/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-w-ruchu/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-w-ruchu-stopy/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-w-ruchu-wzrok/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-w-ruchu-slyszenie/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-w-ruchu-swiadomosc-ciala-2/
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MEDYTACJA w RUCHU #10 (komplet) 

7-minutowa medytacja #11: Oczyszczanie czakr 

7-minutowa medytacja #13: Czakry - Uziemienie 

MEDYTACJA prowadzona 
Medytacja Prenatalna dla Kobiet w ciąży 

Programy Rodziców – neutralizacja 

Rozwiewanie żalu i urazy (medytacja wybaczenia) 

Pozwolić odejść (medytacja prowadzona) 

Sygnalizacja dla Intuicji 

Świadomość Mistrza 

Wewnętrzna Gimnastyka (medytacja w ruchu) 

Dostrojenie (medytacja prowadzona) 

Medytacja z Duchowym Mistrzem 

Programowanie Kryształu – jak stworzyć własny amulet 

Medytacja Ratunkowa – na depresję 

Powtarzalność doświadczenia (medytacja) 

Otwarte Serca (medytacja czytelników Nieznanego Świata) 

Prekognicja – Pamięć Przyszłości 

Medytacja w ruchu 

Medytacja Wewnętrznego Uśmiechu 

Medytacja z Podświadomością 

Medytacja z Podświadomością 2018 

Medytacja z Podświadomością 2 – Oczyszczanie czakramów 

Medytacja z Podświadomością 2 (2018) – Oczyszczanie czakr 

Medytacja z Piramidą 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-w-ruchu-komplet/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-11-oczyszczanie-czakry/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/czakry-uziemienie-7-minutowa-medytacja-13/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/medytacja-prowadzona-mp3/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/medytacja-prenatalna-dla-kobiet-w-ciazy/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/programy-rodzicow-neutralizacja-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/rozwiewanie-zalu-i-urazy-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/pozwolic-odejsc-mysli-wzorce-emocje/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/sygnalizacja-intuicja-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/swiadomosc-mistrza-intuicja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/wewnetrzna-gimnastyka-poranek-medytacja-w-ruchu/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/dostrojenie-powrot-do-harmonii-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-z-duchowym-mistrzem/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/programowanie-krysztalu-wlasny-amulet/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/medytacja-ratunkowa/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/powtarzalnosc-doswiadczenia/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/otwarte-serca/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/prekognicja-pamiec-przyszlosci/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/swiadomy-spacer-swiadomosci-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/medytacja-wewnetrznego-usmiechu/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-z-podswiadomosc/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-z-podswiadomoscia-2018/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-z-podswiadomoscia-2-oczyszczanie-czakramow/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-z-podswiadomoscia-2-2018/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/medytacja-z-piramida-regresja-hipnotyczna/
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Auto-REGRESJA HIPNOTYCZNA 

MEDYTACJA z CZAKRAMI 
Medytacja czakry Podstawy 

Medytacja czakry Krzyżowej 

Medytacja czakry Splotu Słonecznego 

Medytacja czakry Serca 

Medytacja czakry Gardła 

Medytacja czakry 3 Oka 

Stymulacja 3 Oka (medytacja prowadzona) 

Medytacja czakry Korony 

Otwarcie 8 Czakry 

Czakry – Przepływ Energii 

Medytacja o 2 Sercach 

Medytacja Czakry 1-7 (komplet) 

7-minutowa medytacja #11: Oczyszczanie czakr 

NLP i HIPNOZA 
PODJADANIE – jak nie podjadać między posiłkami (zaburzenia 
odżywiania) 

Jak pozbyć się BÓLU dzięki autohipnozie 

Kontrola Czasu (time distortion) 

Słuchaj gdy śpisz: KOCHANY i KOCHAJĄCY PARTNER 

Słuchaj gdy śpisz: OBFITOŚĆ 

Widzenie Mózgiem (naucz się widzieć z zamkniętymi oczami) 

Powtarzalność Doświadczenia 

Psychiczny budzik – Poranek – Jak budzić się bez budzika? 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/auto-regresja-hipnotyczna-zestaw/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-czakry/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/medytacja-czakry-podstawy-czakra-podstawy-czakra-korzenia-muladhara/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/medytacja-czakry-krzyzowej-czakra-krzyzowa-czakra-sakralna-svadhisthana/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/medytacja-czakry-splotu-slonecznego-czakra-splotu-slonecznego-manipura/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/medytacja-czakry-serca-czakra-serca-anahata/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/medytacja-czakry-gardla-czakra-gardla-vishuddha/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/medytacja-czakry-3-oka-czakra-3-oka-ajna/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/stymulacja-wewnetrznego-oka-3-oko/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/medytacja-czakry-korony-medytacja-aum-sahasrara/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/otwarcie-8-pieczeci-afirmacja-mantry/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/czakry-przeplyw-energii/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-o-2-sercach/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-czakry/medytacja-czakry-komplet/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/7-minutowa-medytacja-11-oczyszczanie-czakry/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/nlp-hipnoza/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/podjadanie-miedzy-posilkami-zaburzenia-odzywiania/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/podjadanie-miedzy-posilkami-zaburzenia-odzywiania/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/tabletka-na-bol-hipnoza/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/kontrola-czasu-time-distortion/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/sluchaj-gdy-spisz-kochany-i-kochajacy-partner/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/sluchaj-gdy-spisz-obfitosc/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/widzenie-mozgiem-widziec-z-zamknietymi-oczami/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/powtarzalnosc-doswiadczenia/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/psychiczny-budzik-poranek/
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Tygiel Przemiany Energii dla Pieniędzy i Obfitości 

Tygiel Przemiany Energii (podświadomość – zmiana wzorców) 

Relaks dla Oczu (palming) 

Pewność Siebie 

ROZWÓJ DUCHOWY i OSOBISTY 
Spotkanie ze Zmarłymi, PSYCHOMANTEUM 

Telefon od Boga (medytacja prowadzona) 

Równowaga – Przepływ Energii 

Świadomość Mistrza (medytacja, Intuicja) 

Sygnalizacja dla Intuicji (medytacja, intuicja) 

DOSTROJENIE – Powrót do Harmonii (medytacja) 

Kontakt z Bogiem – Aktywne Afirmacje mp3 (mega paczka) 

DUSZA – W poszukiwaniu zaginionej Duszy… cz.1 

Widzenie Mózgiem (naucz się widzieć z zamkniętymi oczami) 

Otwarte Serca – medytacja czytelników Nieznanego Świata 

Doskonalenie Umysłu – Metoda Silvy 
Doskonalenie Umysłu DU cz.1 – REFUGIUM 

Doskonalenie Umysłu DU cz.2 – WIZUALIZACJA 

Doskonalenie Umysłu DU cz.3 – BADANIE 

Doskonalenie Umysłu DU cz.4 – LABORATORIUM 

RELAKSACJA 
Relaks dla mamy 

Afirmacje dla Kobiet w ciąży 

Pokochaj Siebie (relaksacja tylko dla kobiet) 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/tygiel-przemiany-energii-dla-pieniedzy-i-obfitosci/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/tygiel-przemiany-energii-podswiadomosc-zmiana-wzorcow/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/relaks-dla-twoich-oczu-palming/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/pewnosc-siebie/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/rozwoj-duchowy/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/psychomanteum-spotkanie-ze-zmarlymi/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/telefon-od-boga/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/rownowaga-przeplyw-energii/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/swiadomosc-mistrza-intuicja/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/sygnalizacja-intuicja-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/dostrojenie-powrot-do-harmonii-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/kontakt-bog-aktywne-afirmacje-mega-paczka/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-duchowy/dusza-w-poszukiwaniu-zaginionej/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/widzenie-mozgiem-widziec-z-zamknietymi-oczami/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/otwarte-serca/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/metoda-silvy/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-refugium-du/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-wizualizacja-du2/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-wizualizacja-du2/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-badanie-du3/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-laboratorium-du4/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/relaksacja/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/relaks-dla-mamy-relaksacja/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-dla-kobiet-w-ciazy/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/pokochaj-siebie-tylko-dla-kobiet/
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Miłość to TY (relaksacja tylko dla kobiet) 

Sen Polifazowy – Sypiaj jak Leonardo da Vinci 

Wodospad (relaks) 

Medytacja ZNAKU ZODIAKU 
Medytacja Barana 

Medytacja Byka 

Medytacja Bliźniąt 

Medytacja Raka 

Medytacja Lwa 

Medytacja Panny 

Medytacja Wagi 

Medytacja Skorpiona 

Medytacja Strzelca 

Medytacja Koziorożca 

Medytacja Wodnika 

Medytacja Ryb 

Transerfing Rzeczywistości 
Wybór Wariantu Rzeczywistości 

Połączenie z Wszechświatem (wizualizacja, transerfing) 

Podróż do Nadzorcy (wizualizacja) 

Transerfing: GIMNASTYKA ENERGETYCZNA 

BANK PRZESTRZENI WARIANTÓW (wizualizacja) 

 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/relaksacja/milosc-to-ty-relaksacja-dla-kobiet/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/sen-polifazowy/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/wodospad-relaks/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/baran-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/byk-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/bliznieta-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/rak-medytacja-prowadzona-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/lew-medytacja-prowadzona/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/panna-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/waga-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/skorpion-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/strzelec-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/koziorozec-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/wodnik-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/mp3/medytacja-prowadzona-mp3/medytacja-zodiaku/ryby-medytacja-zodiaku/
https://prekognicja.pl/kategoria-produktu/transerfing/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/transerfing-wybor-wariantu-rzeczywistosci/
https://prekognicja.pl/mp3/transerfing/transerfing-wizualizacja-z-wszechswiatem/
https://prekognicja.pl/mp3/transerfing/transerfing-wizualizacja-nadzorca/
https://prekognicja.pl/mp3/transerfing/gimnastyka-energetyczna/
https://prekognicja.pl/mp3/transerfing/bank-przestrzeni-wariantow-wizualizacja/
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Aktualne PROMOCJE na Prekognicja.pl (kliknij tutaj) 
 

 

   

 

na BLOGU 
Na skróty: 

Traserfing Rzeczywistości – założenia i kolejne elementy transerfingu, 

przestrzeń wariantów 

PSYCHOSOMATYKA – jak interpretować objawy choroby: 

psychosomatyczny punkt widzenia 

Trening mentalny: trenowanie w wyobraźni – jak wizualizacja pomaga w 

sporcie 

Regresja hipnotyczna: czy warto pamiętać POPRZEDNIE ŻYCIE? 

Jak poziom “rozwoju” manifestuje się przez Prawo Przyciągania 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/promowane-medytacje-afirmacje/
https://prekognicja.pl/category/transerfing-rzeczywistosci/
https://prekognicja.pl/zdrowie/psychosomatyka-interpretacja-objawow-choroby-psychosomatyczne/
https://prekognicja.pl/trening-mentalny/trening-mentalny-wizualizacja-w-sporcie/
https://prekognicja.pl/inspiracja/regresja-hipnotyczna-czy-warto-pamietac-poprzednie-zycie/
https://prekognicja.pl/prawo-przyciagania/poziom-rozwoju-materializacja-mysli/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/psychiczny-budzik-poranek/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-wizualizacja-du2/
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Jak przyciągnąć szczęście? 

Afirmacje: konsekwencje afirmowania i jak wykorzystać wpływ afirmacji 

na fizyczną rzeczywistość 

Prawo przyciągania a Świadomość przestrzeni, czyli “Zabieram się za Twój 

Portfel” 

Prawo Przyciągania: Od czego zacząć osiąganie tego, co chcesz? 

Odpowiedź na list. FAQ 

Darmowe afirmacje na Messengera 2019 

Afirmacje mp3 cz.1 – dlaczego przede wszystkim TAKIE? 

Dwupunkt, inaczej na temat 

Antykariera – Jesteś Twórcą, czy Ofiarą? 

Afirmacje czakry korony – 12-minutowe, bonusowe nagranie dla 

subskrybentów Biuletynu  

Jak powiększyć piersi dzięki medytacji? Jak zmniejszyć piersi? Efekty 

medytacji Piękne Ciało Piękny Biust – przykład z życia. 

Psychosomatyczne znaczenie choroby wg Louise L. Hay (psychosomatyka) 

Czym jest Zdrowie? Programowanie Zdrowia 

SAMOUZDRAWIANIE – Co robić, gdy zawodzą inne sposoby? 

Eksperyment społeczny: Jak w 3 SEKUNDY zmienić komuś dzień! 

PRACA, WYPALENIE ZAWODOWE, CO ROBIĆ, gdy już się nie chce? 

Jak znaleźć idealnego Partnera, idealną Partnerkę? 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/inspiracja/jak-przyciagnac-szczescie/
https://prekognicja.pl/swiadomosc/afirmacje-konsekwencje-afirmowania/
https://prekognicja.pl/swiadomosc/afirmacje-konsekwencje-afirmowania/
https://prekognicja.pl/swiadomosc/prawo-przyciagania-swiadomosc-przestrzeni/
https://prekognicja.pl/swiadomosc/prawo-przyciagania-swiadomosc-przestrzeni/
https://prekognicja.pl/prawo-przyciagania/prawo-przyciagania-od-czego-zaczac/
https://prekognicja.pl/prawo-przyciagania/prawo-przyciagania-od-czego-zaczac/
https://prekognicja.pl/inspiracja/afirmacje-na-dzien-dobry/
https://prekognicja.pl/afirmacje-mp3/afirmacje-mp3-dlaczego-2-osoba/
https://prekognicja.pl/dwupunkt/dwupunkt-inaczej-na-temat/
https://prekognicja.pl/antykariera-pasja/wewnetrzny-ogien-dla-kobiet-antykariera-3/
https://prekognicja.pl/afirmacje-mp3/afirmacje-czakry-korony-darmowe-mp3/
https://prekognicja.pl/afirmacje-mp3/afirmacje-czakry-korony-darmowe-mp3/
https://prekognicja.pl/inspiracja/jak-powiekszyc-piersi-lub-zmniejszyc/
https://prekognicja.pl/inspiracja/jak-powiekszyc-piersi-lub-zmniejszyc/
https://prekognicja.pl/zdrowie/psychosomatyka/psychosomatyczne-znaczenie-choroby-wg-louise-hay-psychosomatyka/
https://prekognicja.pl/zdrowie/czym-jest-zdrowie-programowanie-zdrowia/
https://prekognicja.pl/zdrowie/samouzdrawianie-co-robic-gdy-zawodza-inne-sposoby/
https://prekognicja.pl/inspiracja/eksperyment-spoleczny-zmienic-dzien/
https://prekognicja.pl/inspiracja/praca-wypalenie-zawodowe-co-robic/
https://prekognicja.pl/inspiracja/jak-znalezc-idealnego-partnera-partnerke/
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Jak poradzić sobie ze smutkiem? 12 sposobów na smutek, depresję 

”Dziś był absolutnie najgorszy dzień” 

6 CECH, dzięki którym TWÓJ SUKCES jest NIEUNIKNIONY 

     

   

   

 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/inspiracja/jak-poradzic-sobie-ze-smutkiem/
https://prekognicja.pl/inspiracja/dzis-byl-absolutnie-najgorszy-dzien/
https://prekognicja.pl/inspiracja/6-cech-mentalnej-postawy-dzieki-ktorej-twoj-sukces-jest-nieunikniony/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-refugium-du/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-badanie-du3/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/lek-przed-porazka-cleaning/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/podjadanie-miedzy-posilkami-zaburzenia-odzywiania/
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