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Dlaczego warto zwiększyć swoją pewność siebie? 

W jakiej sytuacji chcesz poczuć więcej pewności siebie? 

Chcesz mieć więcej pewności siebie w pracy? A może w życiu osobistym? 

Chcesz mieć więcej pewności siebie w relacji z kimś konkretnym, albo 

chcesz pewniej wykonywać jakieś czynności? 

 

"PEWNOŚĆ SIEBIE w Życiu" 
To nagranie jest dla Ciebie, jeśli chcesz czuć się pewniej w życiu - nie 

ważne czy to praca, studia, jazda samochodem, relacje z ludźmi czy 

pewność siebie w czasie tworzenia, wykonywania nowych lub starych 

czynności. 

Kiedy TY czujesz się pewnie, ludzie postrzegają Cię jako osobę 

zdecydowaną i pewną siebie. Nie ma znaczenia co się dzieje dookoła 

Ciebie, bo sytuacje zewnętrzne pojawiają się tylko po to, aby potwierdzić, 

z jak dużą pewnością siebie działasz. 

 

W czasie sesji "Pewność Siebie w Życiu": 

 poczujesz swoje uczucie pewności siebie 
 nauczysz się jak wyzwalać pewność siebie wtedy, kiedy zechcesz 
 zdecydujesz, w jakich sytuacjach chcesz czuć więcej pewności siebie 
 możesz zaprogramować wyzwalanie pewności siebie w sytuacjach, 

które do tej pory było stresujące 

https://prekognicja.pl/
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Przygotowanie do sesji 

1. Pomyśl o kimś, kogo znasz, i kto jest pewny siebie. To może być 
osoba, którą znasz osobiście, albo z widzenia, czy z mediów. Zwróć 
uwagę, jak zachowuje się osoba pewna siebie, jaką ma postawę, jak 
się porusza, jak mówi... Pofantazjuj: jak może się czuć osoba tak 
bardzo pewna siebie. 

2. Przypomnij sobie sytuacje, w których to Ty czujesz się pewnie, czujesz 
pewność siebie. 
Sytuacja może być dowolna (związana ze sportem, rzut piłką do kosza, 
strzał na bramkę, taniec, zmywanie naczyń, to w czym jesteś 
mistrzem, w czym czujesz się dobrze) – WAŻNE JEST UCZUCIE! Poczuj 
uczucie pewności siebie w sytuacji, w której robisz cokolwiek z 
pewnością siebie. 

3. Pomyśl, w jakiej sytuacji chcesz poczuć się pewnie. Pomyśl, w którym 
momencie ma być wyzwalana Twoja pewność - co wydarzy się na 
chwilę przed tą sytuacją - to jest Twój sygnał automatycznego 
poczucia pewności siebie. 

 

Pewność siebie - kroki do sesji 
Czas i miejsce: dowolne, kiedy nikt nie będzie Ci przeszkadzać. Wyłącz 

urządzenia elektroniczne, komunikatory, domofon itp. 

Zanim zaczniesz: wykonaj kilka intensywnych ćwiczeń fizycznych (pompki, 

przysiady, skłony, itp.) 

Pozycja: z prostym kręgosłupem. 

Słuchawki: polecam. 

 

https://prekognicja.pl/
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Uwagi do sesji "Pewność Siebie": 

 W tej sesji programujesz się na automatyczne wyzwalanie pewności 

siebie. 

 sesja trwa ponad 30 minut i jest głęboko relaksująca. Pamiętaj, aby 

mieć odpowiednio wysoki poziom energii - w przeciwnym razie w 

pozycji leżącej najprawdopodobniej zaśniesz. 

 Warunkiem koniecznym do skutecznego skorzystania z tej sesji jest 

uświadomienie sobie uczucia pewności siebie w dowolnej sytuacji. 

Jeśli nie potrafisz poczuć pewności siebie (lub wyobrazić sobie, jak to 

przeżywa ktoś, kto wygląda na pewną siebie osobę) - ta sesja nie 

jest dla Ciebie. 

 Powtórz sesje kilka razy, a potem sprawdź efekty w rzeczywistym 

świecie. Zacznij od jakiejś prostej sytuacji. 

 Ta sesja koresponduje z „Pewnością Siebie dla Studentów”, jednak 

sesja „PS w Życiu” jest bardziej uniwersalna. 

 

 

 

 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/nauka-pamiec-koncentracja/pewnosc-siebie-dla-studentow/
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https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/transerfing-wybor-wariantu-rzeczywistosci/
https://prekognicja.pl/mp3/transerfing/gimnastyka-energetyczna/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/toksyczni-ludzie-cz-1-jak-sobie-radzic-ze-zlodziejami-energii/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/sekret-katalizator/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-refugium-du/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-badanie-du3/
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https://prekognicja.pl/
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/
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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https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/motywacja-do-treningu-motywacja-cwiczen-mezczyzn/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-zdrowego-odzywiania/
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/nlp-hipnoza/psychiczny-budzik-poranek/
https://prekognicja.pl/mp3/rozwoj-osobisty/doskonalenie-umyslu-wizualizacja-du2/

