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„Wybór wariantu rzeczywistości”, to medytacja, sesja wizualizacyjno-relaksacyjna, dzięki której: 

 głęboko relaksujesz się (stan alfa/theta), 

 równoważysz swoją wewnętrzną energię stosując terapię kolorami (chromoterapia) 

 wybierasz swój wariant rzeczywistości (zostawiasz wariant rzeczywistości na „wyższym” 

poziomie świadomości; uruchamiasz zewnętrzny zamiar) 

 

Transerfing Rzeczywistości 
Inspiracją do sesji „Wybór wariantu rzeczywistości” jest Transerfing Rzeczywistości Vadima Zelanda. I 

tak jak Zeland pisze, że Transerfing (TR) nie jest nową metodą samodoskonalenia, tak to nagranie jest 

odnowioną i poszerzoną wersją medytacji „Sekret – Technika 7 Stopni” (2009).  

Jeśli masz okazję, to przeczytaj przynajmniej „Przestrzeń Wariantów” – mnie książka 

zachwyciła opisem działania świata (człowieka) i sposobem przedstawienia wiadomości. 

Jeśli rozumiesz już język transerfingu, to ta medytacja jest uruchomieniem zewnętrznego zamiaru. 

Wcześniej o zamiarze pisałem we wpisie „INTENCJA, a Prawo Przyciągania i dążenie do Celu”. Po 

lekturze transerfingu ogląd rzeczywistości może nie tyle się zmienia, co uzupełnia, albo poszerza, albo 

uświadamia to, co wcześniej intuicyjnie przeczuwasz. Temat intencji (zamiaru) będzie uzupełniony na 

blogu. 

 

„Wybór wariantu rzeczywistości” - Kroki: 
Przygotowanie - utwórz wizję (slajd) wariantu, który chcesz urzeczywistnić w swoim życiu. Slajd 

powinien być  

 wizją efektu końcowego (najlepiej w formie wyobrażenia angażującego wszystkie Twoje 

zmysły oraz krótkiego stwierdzenia; np.: stwierdzenie: „Jestem zdrowa”, slajd: „robisz te 

wszystkie rzeczy, które świadczą o Twoim zdrowiu, cieszysz się życiem, masz dużo energii, 

itp.”) 

 powinien być jasny, dynamiczny, kolorowy, dobrze brzmiący, przesycony Twoimi emocjami i 

uczuciami,  

 powinien być w pierwszej osobie (jesteś bohaterem, a nie widzem). 

Czas i miejsce: spokojne, kiedy nikt nie będzie ci przeszkadzać. 

Pozycja: leżąca z prostym kręgosłupem. 

Słuchawki: polecam. 

 

Uwagi do medytacji 
Ta sesja, ani wizja Twojego wariantu rzeczywistości, nie powinny być dla Ciebie ważne. Twój stosunek 

do tematu powinien być tak zwyczajny – jak sięganie po picie, gdy chcesz się napić. 
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Przestrzeń wariantów 

/w skrócie/ 

WARIANT RZECZYWISTOŚCI (wg transerfingu) składa się ze „scenariusza” i „dekoracji”. Dekoracje, to 

wygląd zewnętrzny, forma przejawu rzeczywistości. Scenariusz wyraża się przez zdarzenia zgodne z 

oczekiwaniami, obawami, wyobrażeniami. 

Scenariusza nie można zmienić… ale można Wybrać inny scenariusz, dzięki zamiarowi. 

Jeśli przykładasz dużą wagę do rozwiązania danych problemów, kłopotów, to realizujesz dany 

scenariusz (a scenariusza nie można zmienić – chodzi tutaj o „ważność”, a nie żeby nie rozwiązywać 

problemów).  

TRANSERFING opisuje człowieka jako Umysł i Duszę (dusza - bez konotacji religijnych). Umysł jest 

tutaj rozumiany jako część wolicjonalna, podejmująca decyzje, logiczna, analityczna, przyczynowo-

skutkowa. Dusza po prostu realizuje to, na co się „nastraja” (np. we śnie pomyślisz o czymś i już to 

jest). Umysł decyduje JAK osiągnąć dany wariant, scenariusz – dusza po prostu WYBIERA odpowiedni 

wariant. 

Umysł potrafi podejmować decyzje, ale ma ograniczone możliwości realizacji. 

Dusza może wszystko zrealizować, ale nie potrafi podejmować decyzji. 

Prawdopodobnie większość ludzi ma tak, że umysł podejmuje decyzje i umysł ma patent na ich 

realizację.  

Warianty rzeczywistości urzeczywistniają się dzięki zamiarowi. 

WEWNĘTRZNY ZAMIAR, to koncentracja na procesie dążenia do celu, planowanie, analizowanie – 

dominuje Umysł, który mówi „Obstaję przy tym, że…”. Tutaj wpływasz na świat tak, żeby się 

podporządkował – zmieniasz świat. 

ZEWNĘTRZNY ZAMIAR, to koncentracja na tym, jak cel urzeczywistnia się sam – umysł wybiera cel i 

„słucha”, a dusza mówi „Okoliczności układają się tak, że…”. Tutaj zajmujesz pozycję obserwatora – 

wybierasz rzeczywistość, i już. 

Tyle w telegraficznym skrócie. Więcej na temat transerfingu rzeczywistości znajdziesz na blogu 

Prekognicja.pl (wkrótce).  
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