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Zamiar, to zdecydowanie by mieć i działać. Zamiar jest skierowany na 

osiągnięcie celu. Zamiar (wybór) - nie rozważa, czy cel jest osiągalny, czy 

nie. 

Często rozumiemy zamiar jako pragnienie połączone z działaniem – w 
transerfingu tak określamy zamiar wewnętrzny. 

W zamiarze wewnętrznym człowiek decyduje, by walczyć i 
podporządkować sobie świat. Tutaj bezpośrednio dąży do celu i 
koncentruje się na procesie dojścia do celu. Korzysta ze swojej "silnej 
woli". 

W zamiarze zewnętrznym człowiek koncentruje się na tym, jak cel 
urzeczywistnia się sam. Wyrażasz zdecydowanie by mieć. Nie zmieniasz 
świata, aby zamiar się urzeczywistnił, ale pozwalasz światu wprowadzać 
zmiany. Zewnętrzny zamiar jest rezultatem zgodności Duszy i Umysłu. 

Więcej o zamiarze przeczytasz we wpisie "Zanim wybierzesz wariant 
rzeczywistości" 

 

Wizualizacja "Energia zamiaru" 

"Energia Zamiaru" to wizualizacja dla wszystkich, którzy puszczają swój 
zamiar w świat i pozwalają światu go realizować. 

W czasie wizualizacji tworzysz energetyczną kulę swojego zamiaru i 
pozwalasz jej i sobie rozpłynąć się we Wszechświecie. Wracasz do 
normalnych czynności dnia ze świadomością jedności ze wszystkim. 

 

 

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/transerfing-rzeczywistosci/transerfing-rzeczywistosci-zanim-wybierzesz-wariant-rzeczywistosci/
https://prekognicja.pl/transerfing-rzeczywistosci/transerfing-rzeczywistosci-zanim-wybierzesz-wariant-rzeczywistosci/


ENERGIA ZAMIARU – Transerfing Rzeczywistości 4 

 

Paweł R. Stań www.prekognicja.pl 

"Energia Zamiaru" - kroki do wizualizacji 

Przygotowanie: Sprecyzuj swój zamiar. Konkretnie określ cel i zdecyduj 
"by mieć". Przed wizualizacją zrób krótką gimnastykę energetyczną. 

Pozycja ciała: z prostym kręgosłupem, siedząca lub stojąca. 

Miejsce i czas: takie, w którym możesz skoncentrować się na wizualizacji. 
Zadbaj o odpowiedni poziom energii witalnej. Przed wizualizacją możesz 
zrobić kilka ćwiczeń fizycznych. 

Słuchawki: polecam. 

Uwagi do wizualizacji 

 Wizualizacja "Energia Zamiaru" nie jest skierowana na wewnętrzny 
zamiar - nie wymaga Twojego działania w kierunku urzeczywistnienia 
celu. 

 Koniec wizualizacji powinien być Twoim naturalnym powrotem do 
normalnego funkcjonowania - energia zamiaru rozeszła się po świecie 
i spokojnie możesz ją zostawić światu. 

 Jeśli Twój zamiar ma bezpośredni związek z tym, co aktualnie robisz - 
rób swoje, działaj, stosuj wizualizację procesu. 

 Zadbaj o brak ważności w tej wizualizacji. Wizualizacja ma być czymś 
zwykłym. 

 Nie twórz nadmiernych potencjałów. 
 Idea tej wizualizacji pochodzi ze zbioru dostępnego w aplikacji 

"Трансерфинг Реальности. Вадим Зеланд". Wizualizacje audio są 
tam zebrane pod wspólnym tytułem "Energia zamiaru", prowadzi je 
Татьяна Самарина z Трансерфинг Центр, założonego w 2006r. przy 
udziale i wsparciu Vadima Zelanda. Aktualnie w aplikacji dostępnych 
jest 17 książek Vadima Zelanda (w tym 13 audiobooków), wszystkie w 
rosyjskiej wersji językowej. 

https://prekognicja.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlylabs.transurfingfree
https://tserf.ru/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlylabs.transurf
ingfree 

 W aplikacji "Трансерфинг Реальности. Вадим Зеланд" znajdziesz 
dwie darmowe wizualizacje w języku rosyjskim. 

 Zanim zakupisz wizualizacje z "Трансерфинг Реальности. Вадим 
Зеланд" sprawdź, czy odpowiada Ci takie prowadzenie (darmowe 
fragmenty są miarodajne dla pozostałych nagrań). 

 Wizualizacja "Energia Zamiaru" nie jest odwzorowaniem wizualizacji z 
aplikacji, ale jest odzwierciedleniem idei w niej zawartej. 

 

   

   

https://prekognicja.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlylabs.transurfingfree
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlylabs.transurfingfree
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/
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https://prekognicja.pl/
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/
https://prekognicja.pl/katalog-medytacja-prowadzona-afirmacje-mp3/
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https://prekognicja.pl/
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/
https://prekognicja.pl/mp3/zdrowie-medytacja-prowadzona/motywacja-do-treningu-motywacja-cwiczen-mezczyzn/
https://prekognicja.pl/mp3/afirmacja/afirmacje-zdrowego-odzywiania/
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https://prekognicja.pl/
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/
https://prekognicja.pl/mp3/sukces-bogactwo-medytacja-afirmacje/sekret-technika-7-stopni/

