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Medytacja Eksperyment Lotto 28/11/2015r. godz. 900 
Instrukcja dla medytujących 

 

Przygotowanie (w czasie przed medytacją, gdy znasz już wylosowane liczby, z którymi będziemy 
medytować): 

1. Pomyśl o intencji: wspólnie medytujemy, aby sprawdzić wpływ naszej grupowej Świadomości 
na fizyczną rzeczywistość.  

2. Stwórz w wyobraźni obraz maszyny losującej, z tabliczką ‘Multi Multi, 28.11.2015r. godz. 1400  
3. Poczuj uczucie radości, entuzjazmu, euforii itp. i zapamiętaj je uczucia. Poczuj swoje Serce. 

(Przypomnij sobie sytuacje, w których zdarzyło Ci się odczuwać te uczucia – przeżyj je 
ponownie - zapamiętaj).  

4. Znajdź chwilę na świadome, głębokie oddychanie. Wdychaj powietrze przez nos, wypełniaj 
powietrzem najpierw brzuch potem płuca, wydychaj powietrze ustami. Niech wydech będzie 
tak samo długi, albo dłuższy niż wdech. 

 

Kroki do medytacji 28.11.2015r. 

1. 9:00 – przyjmujesz wygodną pozycję z prostym kręgosłupem, raczej siedzącą 
2. Pomyśl o celu medytacji i wszystkich medytujących, którzy w tym momencie 

medytują. 
3. Pomyśl o swoich i innych negatywnych przekonaniach dotyczących wpływu 

grupowej świadomości na fizyczną rzeczywistość i innych przekonaniach, które wg 
Ciebie mogą niekorzystnie wpłynąć na tą medytację. Zbierz te przekonania i pozwól 
im się rozpłynąć (albo wykorzystaj ich energię dla wzmocnienia efektu tej medytacji).  

4. Utwórz obraz medytacyjny: Maszyna losująca Lotto z tabliczką „Multi Multi, 28 
listopada 2015r., godz. 1400” i wylosowanymi liczbami (otrzymasz je po godz. 22 na 
maila, będą dostępne na Prekognicja.pl i na stronie wydarzenia na Facebooku). 
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5. Zbierz nadmiar energii witalnej. Oddychaj głęboko wypełniając całe płuca przez 5-7 
minut. Możesz wyobrażać sobie, jak z każdym oddechem świetlista energia wypełnia 
kryształowy kielich. Energię gromadzisz w brzuchu. Jeśli w czasie oddychania pojawią 
się efekty hiperwentylacji (np. zbyt duże mrowienie, drętwienie) – uspokój oddech. 

6. Uspokój umysł, wyobraź sobie obraz medytacyjny z pkt. 4 i napełnij go 
zgromadzoną energią i dobrymi uczuciami radości i entuzjazmu. Wyobrażaj sobie, 
jak energia z brzucha podnosi się do poziomu serca i stamtąd wypływa rozświetlając 
medytacyjny obraz. 

7. Skondensuj, zmniejsz medytacyjny obraz do rozmiarów energetycznej kuli, którą 
umieść w sercu, a potem przesuń wzdłuż kręgosłupa do szczytu głowy. 

8. Wyślij kulę energii z medytacyjnym obrazem do właściwego miejsca i czasu (do 
Uniwersum, po prostu w górę z pewnością, że trafia we właściwe miejsce i czas). Zrób 
tak: 

a. Głęboki wdech (zgromadzenie energii) 
b. Koncentracja – skupienie na energetycznej kuli u szczytu głowy (ok. 2s) 
c. Wyślij – szybki wydech + wyobrażenie wysyłania energetycznej kuli 
d. Wysyłasz 3 razy. 

9. Wyobrażaj sobie, jak energetyczna kula trafia we właściwe miejsce i czas. Widzisz 
jak 28.11.2015 po godz. 14 rozświetla się obraz maszyny losującej z wylosowanymi 
kulami. Jak w to miejsce i czas trafiają energetyczne kule ze wszystkich stron, 
rozświetlając jeszcze bardziej wylosowane liczby. Uczucia! 

10. Jeśli chcesz, możesz zobaczyć inne wylosowane liczby. 
11. Podziękuj sobie i wszystkim medytującym za czas poświęcony na to doświadczenie. 
12. Wróć do normalnego stanu czuwania. Wypełnij kupon z medytacyjnymi liczbami. 

Jeśli poznałeś lub poznałaś inne liczby również z nich skorzystaj. Kieruj się Intuicją, 
kieruj się tym, co czujesz. 

Całość medytacji trwa około 20-25 minut. 

Dla medytujących z nagraniem:  
Nagranie będzie do pobrania z waszego konta na Prekognicja.pl około godz. 22:45 (piątek, 
27.11.2015r., w nagraniu będą już umieszczone liczby do medytacji) – należy ponownie pobrać 
paczkę. W razie problemów: mind@neuro-programmer.pl – jeśli nie odpowiem do północy, to 
wiadomość rano przed 8. 

Sukcesów! 
Paweł R. Stań 
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Sprawdzamy wpływ grupowej Świadomości na obiektywną rzeczywistość - Czy 
Świadomość wpływa na wynik losowania Lotto? 
 
wideo: https://youtu.be/ja3AkEX3_HE 
 
ZAŁOŻENIE: 
 
- masz wpływ na to, co dzieje się w Twoim życiu, w twoim świecie. Twoje myśli i uczucia 
wpływają na to, co dzieje się w Twoim życiu, a Twoje przekonania determinują to, co Ci się 
przydarza. 
 
Z drugiej strony – życie dzieli z Tobą wiele osób, które również mają wpływ na to, co się dzieje w 
otaczającym świecie. 
 
W tym doświadczeniu będziemy więc wspólnie sprawdzać wpływ naszej zbiorowej świadomości, 
na wynik doświadczenia. 
 
Fizyka kwantowa mówi, że obserwator ma wpływ na wynik doświadczenia, a wielu badaczy 
powołuje się na Efekt Maharishiego, że aby zaobserwować zmiany wystarczy 1% populacji lub 
pierwiastek kwadratowy z 1% populacji. Liczby pierwotnie dotyczyły jednak praktykujących 
medytację transcendentalną. 
 
Pomysł na eksperyment przyszedł mi po wiadomości Tomka, który napisał, że wizualizuje 6 w 
lotto i nic. Dlaczego nie ma efektu? W pierwszym momencie założyłem, że może to przez 
przekonania, a może przez mylenie celów ze środkami realizacji celów… 
 
A co jeśli przekonania są OK, a trafienie 6 w lotto jest dobrym celem? No dlaczego nie? 
 
[Załóżmy, że 6 w lotto jest środkiem do celu. Pytanie: 
 
Jaki jest cel, którego osiągnięcie ogranicza ilość środków do 6 w lotto? 
 
Cel: sprawdzenie wpływu zbiorowej intencji na wynik doświadczenia. Potwierdzenie, że wspólnie 
mamy siłę, mamy moc, że nasz świat wewnętrzny ma wpływ na obiektywną rzeczywistość. Lotto 
to bardzo mierzalne urządzenie – nie potrzeba jakiejś specjalnej interpretacji.] 
 
Przyjmując więc, że cel jest ok, przekonania są ok, generalnie w człowieku wszystko jest Ok – 
dlaczego świat nie realizuje celu? 
 
Może dlatego, że cel/realizacja celu dotyczy wielu osób? I nie mam tutaj na myśli konsekwencji 
związanych z wygraną. Mam tutaj na myśli wszystkie osoby w układzie, które chcą tego samego 
celu. Wszystkie osoby wpływają na wynik doświadczenia, a każda osoba chce go dla siebie. 
Masz więc jedną wisienkę i wszyscy afirmują ją dla siebie. Średnio na losowanie lotto 
puszczanych jest 3-5 milionów zakładów… osób grających jest zapewne dużo mniej, ale i tak 
każdy liczy, że trafi 6 liczb. 
 
Pomyśl o tym. Milion osób, które afirmują świat dla siebie. Każdy sobie. Wszyscy zrzucają się na 
wygraną. Ci, co wygrywają biorą kasę przegranych. Wszyscy mają wpływ na losowanie. Wyniki 
są, jakie są. 
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Możemy sprawdzić: czy gdy odwrócimy trend i każdy będzie afirmować wygraną wszystkich – jak 
wtedy zmienią się wyniki ilościowe wygranych? Czy będą odbiegać od statystyki? A co by było, 
gdyby wszyscy puścili takie same liczby – czy to wpłynęłoby na wyniki losowanych liczb? 
 
Z punktu widzenia wysokości wygranej, dla lotto i innych gier, w których wygrana zależy od ilości 
graczy, nie ma to sensu – bo wygrana będzie dzielona na wielu. Ale w grach, w których wygrana 
jest stała – ma to więcej sensu: odchodzą bardzo prawdopodobnie, blokujące przekonania o 
zabieraniu pieniędzy innych. Wygrana nie zależy od ilości graczy. 
 
 

EKSPERYMENT LOTTO 2015 
[fizyka kwantowa, efekt Maharishiego] 

 
 

CEL  
 
Sprawdzenie wpływu zbiorowej medytacji/intencji na wynik losowania Lotto. 
 
CZAS 
 
28 listopada godz. 9:00 (dla medytujących), losowanie multi 14:00 
 
ZAŁOŻENIA 
 
- Obserwator wpływa na wynik doświadczenia (fizyka kwantowa). 
- Gra: Multi Multi, 6 liczb z 10. 
- Grupy ilościowo równe minimum 1% ze średniej ilości zawieranych zakładów (3-5tys./grupa). 
 
OPIS  
 
W eksperymencie wezmą udział trzy grupy uczestników, które świadomie będą wyrażać swoją 
intencję wylosowania konkretnych 6 liczb dla siebie i dla innych graczy (3 grupy x 6 liczb). 
 
- Pierwsza grupa będzie wyrażała swoją intencję wylosowania 6 liczb „tak jak umie”, tak jak czuje, 
jak chce, bez żadnych specjalnych przygotowań. 
 
- Druga grupa wyrazi intencję poprzez medytację. 
 
- Trzecia grupa wyrazi intencję poprzez medytację kierowaną (nagranie będzie dostępne od 
czwartkowych godzin popołudniowych). 
 
-Uczestnicy nie muszą wysyłać kuponów, aby wziąć udział w eksperymencie, jednak wysłanie 
kuponu jest dobrym potwierdzeniem intencji. 
 
- Afirmowane liczby dla wszystkich grup będą dostępne w piątek przed północą. 
 
- Doświadczenie nie ma charakteru „naukowego”, ale jego wyniki mogą być inspirujące. 
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MOŻLIWE EFEKTY: 
 
- Doświadczenie wpłynie w znaczący sposób na zwiększenie statystyki wygranych 
- Doświadczenie nie wpłynie w znaczący sposób na statystyki wygranych 
 
ABY DOŁĄCZYĆ DO EKSPERYMENTU... 
 
Pobierz za darmo medytację "Lotto Wygrywających" (na Twój adres e-mail otrzymasz w 
piątek/sobotę informację o typowanych liczbach), 
 
https://prekognicja.pl/shop/lotto/eksperyment-lotto-medytacje/ 
 
lub 
 
Pobierz medytację PLUS - w piątek po godz. 22:45 otrzymasz link do nagrania Medytacji 
Eksperymentu Lotto. 
 
Podziel się informacją ze znajomymi! 
a udostępniając FB dopisz 
 
#eksperymentLotto #Lotto 
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