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"Połączenie z Wszechświatem" ("Jedność z Wszechświatem"), to wizualizacja dla transerfingu 

zwiększająca zaufanie do procesu życia.  

Idea tej medytacji pochodzi ze zbioru wizualizacji 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://play.google.com/store/apps/details?id=com.owlylabs.transurfingfree 

 

Wizualizacja "Połączenie z Wszechświatem" 
Celem tej wizualizacji dla transerfingu jest zwiększenie Twojego zaufania do Świata, do otaczającej 

Cię rzeczywistości. W trakcie wizualizacji poszerzasz swoją świadomość i ogarniasz nią kolejne 

elementy świata zewnętrznego. Dzięki temu doświadczasz nie tylko siebie w świecie, ale również 

świata w sobie. 

Wizualizacja - Kroki 
1. Wizualizacja nie wymaga specjalnych przygotowań. 

2. Pozycja: wygodna, z prostym kręgosłupem, leżąca lub siedząca 

3. Czas i miejsce wizualizacji: komfortowe dla Ciebie 

4. Słuchawki: tak, dla wzmocnienia efektu 

Uwagi do wizualizacji 
 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 "Połączenie z Wszechświatem" nie jest odwzorowaniem wizualizacji z aplikacji, ale 

jest odzwierciedleniem idei w niej zawartej.  
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