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9 lat powstawało to nagranie.
Powstało z bólu, bezsilności, cierpienia. Z codziennego zmagania się z wizją
terminowej choroby, ale i zaklinania rzeczywistości, i wiary, i nadziei… ale
tym razem ta historia zakończyła się śmiercią.
Chciałoby się coś zrobić, aby uratować chorą osobę – co można?
Co mogę zrobić patrząc na umierające dziecko?
Gdzie ten spokój, który znika, gdy patrzysz jak śmierć sączy się kolejnymi
kroplami kolejnej kroplówki? No gdzie?
I co zrobić z tą bezsilnością, złością, gniewem, buntem, bólem, frustracją,
jeszcze większą bezsilnością, i większym cierpieniem, krzykiem do Boga,
nienawiścią, płaczem, łkaniem, stresem, chronicznym stresem…?
Wypadające włosy, wymioty, słabość… Im bardziej widać objawy choroby,
jak trudno uwierzyć w wyzdrowienie…
A może lepiej nie myśleć, unikać, wycofać się, założyć zbroję na serce i
zamknąć się w swojej skorupie? Nikt nie chce doświadczać bólu i cierpienia
– łatwiej uciec w nieczucie, ale takie zamrożone serce długo wraca do
rzeczywistości…
Dlaczego to wszystko się dzieje? Dlaczego dziecko? A co ono jest winne?
CZY WARTO TŁUMACZYĆ SOBIE, INNYM – DLACZEGO?
Bo wirusy, bo geny, bo tak czasami jest, bo Bóg, bo Dusza, bo misja, bo
karma, bo konsekwencje, bo grzechy, bo toksyczne środowisko, bo ludzie,
bo jedzenie takie, bo powietrze, bo szczepionki, bo pestycydy, bo stres, bo
nowe wirusy, bo mało ruchu, bo… powodów może być nieskończenie
wiele.

Paweł R. Stań www.prekognicja.pl

UZDRAWIANIE na ODLEGŁOŚĆ | Złote Światło

4

Pytania o przyczynę są ważne, ale dla każdego indywidualnie, bo z nich
wynika to, co można dalej.
Wyrzuty niewiele wnoszą. Rozładowują emocje, które trudno wyrazić, bo
nie wypada, bo jak tu i co myśleć, gdy lekarze już wydali wyrok,
powiedzieli kiedy i czego się spodziewać, bo statystyka.
POZORY. Wbrew pozorom, to dobra informacja, bo chora osoba wreszcie
może zacząć robić to, co naprawdę ważne. Bliscy chorej osoby mogą też
się zatrzymać i zobaczyć, co dla nich jest ważne? Może lepiej na chwilę się
zatrzymać i wspólnie spędzić więcej czasu?
Umieranie uczy pokory.
Moje doświadczenie z umierania kilkunastoletniego siostrzeńca było
trochę jak „Płaczącego Mnicha” z przypowieści. Niby rozumiem co się
dzieje i dlaczego, a jednak łzy same płyną.
I ból najbliższych. I nie ma tutaj dobrych rad dla nikogo. Najlepszą rzeczą,
którą można wtedy zrobić, to pogodzić się z tym w kontekście własnych
przekonań, wierzeń i wartości. Pogodzić się z tym, że jesteśmy czymś
więcej niż nasze ciała i logiczny rozum, i że mamy wolną wolę, ale nie tą z
dorastającego, logicznego rozumu, ale tą z Duszy.
Chyba, że ktoś wierzy, że nie ma Duszy.
9 lat temu wiedziałem, co mogę zrobić, dla cierpiących, którzy chcą pomóc
swoim chorującym bliskim. Tak długo to we mnie dojrzewało… a może tak
długa była moja żałoba?
Nie wiem.
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UZDRAWIANIE na ODLEGŁOŚĆ
Twórcza wizualizacja "Uzdrawianie na odległość. Złote Światło" jest
przede wszystkim dla osób, których bliscy potrzebują uzdrowienia.
Uzdrawianie na Odległość - założenia wizualizacji











Chcesz, aby bliska Ci osoba wyzdrowiała.
Świat ma naturę duchową. Duch ożywia ciało.
Gdy Dusza choruje widać to również w ciele.
Nie możesz nikogo uzdrowić swoją „siłą woli”.
Cały czas masz dostęp do uzdrawiających sił.
Uzdrawiająca, duchowa energia gromadzi się w Tobie i przepływa
przez Ciebie.
W życiu otwierasz się i zamykasz na przepływ energii.
Twoje myśli i uczucia wpływają na otaczający Cię świat.
To, co utrzymujesz w swoich myślach i uczuciach, to manifestuje
się w Twoim życiu.
Każdy ma wolną wolę.

Cel wizualizacji

Celem tej medytacji jest
1. konstruktywne rozładowanie stresu związanego z chorobą bliskiej
osoby;
2. ukierunkowanie uzdrawiającej energii w kierunku osoby, która
potrzebuje uzdrowienia.
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Kroki wizualizacji

PRZYGOTOWANIE
Pomyśl o osobie, która potrzebuje uzdrowienia. Wyobraź ją sobie
zdrową, pełną energii i entuzjazmu do życia. Możesz wyobrazić
sobie, jak razem robicie różne rzeczy. Twoje wyobrażenia powinny
być nasycone pozytywnym uczuciami.
Jeśli w tym momencie ta osoba ma problemy ze zdrowiem pamiętaj,
że nie chodzi o unikanie tego, co jest. Chodzi o to, aby utrzymywać
w świadomości wizję zdrowia tej osoby.
W trakcie medytacji NIE uzdrawiasz. Jesteś kanałem, przez który
płynie uzdrawiająca energia. Jesteś przekaźnikiem, wsparciem dla
uzdrawianej osoby.
Intencja: masz postawę wsparcia uzdrawianej osoby i jednocześnie
masz świadomość, że ta osoba jest wolną istotą i sama decyduje o
tym, co jest najlepsze dla jej rozwoju. Nie uzdrawiasz, ale chcesz jak
najlepiej dla tej osoby. Wspierasz ją energetycznie z intencją
zdrowia, a "uniwersalna Wszechmądrość" sama zadba o taki
przepływ energii, który przyniesie najlepsze efekty dla niej i dla
całego świata.
Przypomnij sobie uczucie miłości, jak to jest, gdy kochasz. Ważne,
aby przypomnieć sobie uczucie, a nie słowo.
W trakcie medytacji jest chwila na skierowanie prośby o pomoc i
wsparcie do duchowych opiekunów. Możesz odwołać się do Boga,
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Jezusa, Wyższego Ja, Uniwersum, innych przewodników,
oświeconych istot.
Miejsce: komfortowe, w którym nikt nie będzie Ci przeszkadzać.
Pozycja ciała: siedząca lub leżąca. W pozycji leżącej łatwo możesz
zasnąć - to naturalne i nie ma wpływu na uzdrawiający efekt
wizualizacji. Twoja Podświadomość wie, jak kierować tym, co się
dzieje lepiej, niż to, co się wydaje logicznemu mózgowi.
Czas wizualizacji: wtedy, gdy czujesz, że chcesz.
Słuchawki: zalecane. W nagraniu wykorzystane zostały dźwięki
synchronizujące półkule mózgowe o niskich częstotliwościach alfa i
theta zgodnie z licencją komercyjną Neuro-Programmer 3.
Uwagi do wizualizacji

Poziom energii witalnej: Jeśli będziesz mieć niski poziom energii, to
w trakcie medytacji prawdopodobnie zaśniesz. Pamiętaj, że Twoja
Podświadomość działa niezależnie od tego, czy masz tego
świadomość, czy nie. Dzięki temu możesz spokojnie zasnąć w
trakcie. Nie ma to znaczenia dla efektów, które nie zależą od Twoich
świadomych intencji. Twoje świadome intencje wyznaczają
jednak kierunek działania Podświadomości.
Odpuść. Pozwól działać Wszechmądrości. NIE chciej uzdrowienia.
Skup się jedynie na pozytywnych uczuciach, które masz w związku z
obrazami zdrowia związanymi z uzdrawianą osobą. Nie ty
uzdrawiasz, ale uzdrawia uniwersalna siła, którą kierujesz w
kierunku uzdrawianej osoby. Zaakceptuj to. Zaakceptuj wolę Duszy.
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Czy musisz gromadzić energię, aby przesyłać ją z intencją
uzdrowienia? Głębokie oddychanie, zdrowe odżywianie, ćwiczenia
fizyczne – podnoszą poziom energetyczny. Jesteś naczyniem, w
którym gromadzi się pewna ilość energii. Z drugiej strony cały czas
jesteś w oceanie energii. Skupianie się na wizji siebie, jako naczynia
przypomina trochę pływanie i łapanie wody w usta. Przypomina też
trochę świadomość ubóstwa, gdy gromadzisz, gromadzisz,
gromadzisz… bo myślisz, że musisz mieć energię, że jej masz za
mało, albo że zabraknie.
Nie musisz. Wystarczy, że pozwolisz sobie na przepływ energii, a
potem ukierunkujesz energię na cel i pozwolisz jej działać.
Myślisz, że potrzebujesz więcej energii? OK. To źródło nie ma dna i
możesz brać tyle, ile jesteś w stanie przez siebie przepuścić. Zamiast
"gromadzić" rozwijaj "przepływ".
Uwagi do medytacji

To nagranie dla osób, których bliscy chorują.
Chcesz uzdrowienia bliskiej Ci osoby, więc NIE chciej uzdrawiać.
Pozwól sobie pogłębić więź z „uzdrawiającymi siłami” wszechświata.
Zaakceptuj, że każdy ma wolną wolę – i ty, i chora osoba. Nie wiesz,
co jest najlepsze dla niej, dla Ciebie, dla świata. Pragniesz jej
zdrowia – to jest oczywiste. Poproś Boga, duchowego przewodnika,
Wszechświat, Wyższe Ja, Anioła Stróża, to, co Cię wspiera - o
prowadzenie i wsparcie w tej medytacji, aby jej skutki były dobre
dla Ciebie i dla całego Świata.
Najlepsze, co możesz zrobić, to pogodzić się z tym, że w każdej
chwili jest ktoś, kto za Tobą stoi. Pozwól mu działać w Twoim życiu,
a zadziała najlepiej, jak potrafi.
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Czy to nagranie to modlitwa?
W pewnym sensie tak, choć prawdopodobnie nie w takim, jak
myślisz.
Tutaj nie prosisz nikogo o uzdrowienie. Nie prosisz, bo każda prośba
zakłada możliwość odmowy. Nie jest to również „żądanie”, czy
przymus, wyzwanie.
Twoja postawa powinna być taka, że po pierwsze akceptujesz
obecną sytuację. Jest jak jest. Już się stało. Równowaga została
zachwiana. Tego, co doprowadziło do chwili obecnej już nie zmienisz
(przynajmniej fizycznie). Twoim celem jest tylko utrzymywanie w
myślach i uczuciach wizji zdrowia bliskiej Ci osoby. Możesz odwołać
się do przeszłości i wspominać wspólne chwile w zdrowiu. Możesz
pomyśleć o przyszłości i wyobrażać sobie, jak wspólnie spędzacie
czas. Wszystkie wyobrażenia przesycone uczuciem miłości, radości,
spokoju i jednocześnie entuzjazmu.
Co ta sesja zrobi dla Ciebie? Mam nadzieję, że da Ci odprężenie, że
Twoje ciało wreszcie rozluźni się. Mam nadzieję, że zaczniesz
utrzymywać w sobie wizję zdrowia bliskiej Ci osoby. Mam nadzieję,
że zaufasz swojej wewnętrznej mądrości, i zaakceptujesz wolę
bliskiej Ci osoby, i pozwolisz sobie na przepływ uzdrawiającej
energii przez Ciebie. Mam nadzieję, że będziesz pamiętać, że jesteś
czymś więcej niż Twoje ciało fizyczne, i jesteś czymś więcej niż
Twoja logiczna i intuicyjna część.
Jak szybko możesz spodziewać się zmian w zdrowiu bliskiej Ci
osoby? To nie zależy od Ciebie. Ale możesz wspierać bliską Ci osobę,
zaakceptować jej wolę o samostanowieniu o sobie. Towarzyszyć jej
w jej wyborach. Nie musisz się z nimi zgadzać, ale możesz je
akceptować.
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Drugim ważnym skutkiem tej wizualizacji jest to, że uzdrawiasz
również siebie.

Pamiętaj. To jest sesja, w której kierujesz swoją uwagę i otwierasz
się na przepływ uzdrawiających energii. Od osoby, która otrzymuje
to wsparcie zależy, jak je wykorzysta.
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Medytacje, Afirmacje, Wizualizacje – KATALOG
Katalog medytacji i afirmacji dostępnych na dzień 24.10.2018r.
Tytuły nagrań są odnośnikami do ich opisów.

AFIRMACJE Mp3
Afirmacje Sprzedaży cz.1 (afirmacje skutecznego handlowca)
Afirmacje Sprzedaży cz.2: relacje i nastawienie klientów
Afirmacje Miłości
Afirmacje Idealnego Partnera
Afirmacje dla Kobiet w ciąży
Afirmacje 1 czakry Podstawy
Afirmacje 2 czakry Krzyżowej, Sakralnej
Afirmacje 3 czakry Splotu Słonecznego
Afirmacje 4 czakry Serca
Afirmacje 5 czakry Gardła
Afirmacje 6 czakry 3 Oka
Afirmacje na Dzień Dobry – Programowanie Podświadomości
Afirmacje Pracy i Zarabiania
Afirmacje kontaktu z Bogiem
Afirmacje Asertywności (relacje z ludźmi)
Afirmacje Wybaczenia
Afirmacje OBE (afirmacje świadomości poza ciałem)
Afirmacje Pracy
Afirmacje Zdrowia (Oddech Zdrowia)
Afirmacje Uzdrawiania (aktywne afirmacje)
Afirmacje Skutecznego Uczenia się
Paweł R. Stań www.prekognicja.pl
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Afirmacje Kreatywności
Afirmacje Witalności
Afirmacje Wysokiej Samooceny i Akceptacji Siebie
Afirmacje Pieniędzy i Bogactwa
Afirmacje na Prawo Jazdy dla Kobiety
Afirmacje na Prawo Jazdy dla Mężczyzny
Afirmacje pięknego ciała
Dobre relacje z pieniędzmi (hipnotyczne)
Afirmacje TRADERA rynku FOREX
Afirmacje wg Louise L. Hay

ZDROWIE i URODA
Medytacja dla Zdrowia
Oddech Zdrowia – Afirmacje
Układ immunologiczny (wzmacnianie odporności)
Sposób na depresję – Medytacja Ratunkowa
Afirmacje mp3 dla Zdrowia
Afirmacje Uzdrawiania
Sposób na bezsenność
Jak rzucić palenie dla kobiet
Sposób na rzucenie palenia dla mężczyzn
Motywacja do ćwiczeń
Motywacja do treningu
Atak Paniki – medytacja Powrót do Spokoju
Uzdrawiające Sny (inkubacja uzdrawiającego snu)
Uzdrawianie Śmiechem, Ciało
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Medytacja Wewnętrznego Uśmiechu
Hipnoza na Ból głowy
Relaks dla Mamy – TOTALNA regeneracja
DOSTROJENIE – Powrót do Harmonii (medytacja)
Sposób na BEZSENNOŚĆ – medytacja prowadzona “Sen
Zasypianie”
Sen Polifazowy – Sypiaj jak Leonardo da Vinci
Relaks dla Twoich Oczu (palming)
Autoregulacja – wewnętrzna gimnastyka
Sposób na stres w ciąży – medytacja dla kobiet w ciąży
Afirmacje dla kobiet w ciąży

PRAWO JAZDY STRES i EGZAMIN
Trening antystresowy na prawo jazdy (wersja 2019!)
Pewność siebie w samochodzie (egzamin na Prawo Jazdy, wersja
2019!)
Trening mentalny na prawo jazdy
Afirmacje na Prawo Jazdy dla Kobiet (wersja 2019!)
Afirmacje na Prawo Jazdy dla Mężczyzn (wersja 2019!)
Sekret: PARKOWANIE – jak szybko znaleźć miejsce parkingowe
(prawo przyciągania)
Aura Dobrego Kierowcy (sposób na stres na drodze)

RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
Afirmacje asertywności
Afirmacje idealnego partnera
Afirmacje wybaczenia
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PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU – Trudne związki i relacje – Spalanie
Karmy
Tygiel Przemiany Energii dla Związków i Relacji
Pełne Słowa: KOCHAM – dla Ciebie (medytacja prowadzona)
Toksyczni Ludzie cz. 1 – jak sobie radzić ze złodziejami energii
Toksyczni Ludzie cz. 2 – odcinanie wampira energetycznego

DWUPUNKT (metoda dwupunktowa, medytacja
prowadzona)
Dwupunkt – Stan bez myśli
Dwupunkt – Obecność w Przestrzeni Serca
Dwupunkt – Odczuwanie dwóch biegunów
Dwupunkt – Integracja dwóch biegunów
Dwupunkt dla OBFITOŚCI

HUNA (medytacja i modlitwa)
Modlitwa Huny
Medytacja Huny – Ogród Umysłu (tiki)
MANA – gromadzenie siły życiowej
Aktywacja 4 Żywiołów (medytacja prowadzona)
HUNA (komplet 5 nagrań)

ODCHUDZANIE
Slim Aura – Chudnij przez Sen
PODJADANIE – jak nie podjadać między posiłkami (zaburzenia
odżywiania)
Motywacja do ćwiczeń
Motywacja do treningu
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Piękne Ciało, Piękny Biust cz.1 – Afirmacje
Piękne Ciało, Piękny Biust cz.2 – Ładowanie Pragnienia
Piękne Ciało, Piękny Biust cz.3 – Aktywacja
Intensywna przemiana materii dla kobiet (cz.3)
Piękne Ciało, Piękny Biust (komplet plus)
Dbaj o Ciało – dla Kobiet (pakiet nagrań)
Zaczynaj od Siebie – Afirmacje dla Mężczyzn cz.1
Wzmacnianie pragnienia dla Mężczyzn cz.2
Intensywna przemiana materii dla Mężczyzn cz.3

SUKCES i BOGACTWO
PRAWO PRZYCZYNY I SKUTKU – Pieniądze – Spalanie Karmy
Lęk przed Porażką – jak pozbyć się strachu przed porażką?
Prawo Analogii – Krąg Przyjmowania i Dawania
Błogosławieństwo BOGActwa
Afirmacje pieniędzy
Afirmacje pracy
Praca i Zarabianie – Aktywne Afirmacje
Pełne Słowa: KOCHAM – dla Pieniędzy
Sekret – TECHNIKA 7 STOPNI
Sekret Katalizator

ANTYKARIERA – medytacje prowadzone
Medytacja Rytmu Obfitości
Przepływ Uczuć
Wewnętrzny Ogień dla Kobiety
Wewnętrzny Ogień dla Mężczyzny
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Zieleń i Złoto (medytacja Serca)
Wybaczenie – Otwarcie Serca
Krąg Przyjmowania i Dawania (prawo analogii)
Twórcza Wizja
Otwarte Drzwi (medytacja 6 czakry)
Medytacja Zestrojenia

LOTTO – jak wygrać w lotto dzięki INTUICJI
Prekognicja Lotto
Sny Lotto (sny wygrywających)
Sennik Lotto – Inkubacja Snu Lotto
Lotto Wygrywających (wspólna medytacja)
Prekognicja Euromillions
Prekognicja Eurojackpot
Prekognicja Powerball
Prekognicja Megamillions
Zakłady Sportowe – Prekognicja
LOTTO – KOMPLET NAGRAŃ

OBE i ŚWIADOME SNY
OBE Afirmacje
Pamięć Snów
Uzdrawiające Sny (inkubacja uzdrawiającego snu)
Projekcja Astralna: Metoda Liny – programowanie
Projekcja Astralna: Metoda Liny – doświadczanie OBE
OBE Wibracje (bezpośrednie opuszczanie ciała)
Paweł R. Stań www.prekognicja.pl
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NAUKA i PAMIĘĆ
Nauka języka obcego z Radością i Entuzjazmem(programowanie
podświadomości)
Medytacja Deep Synchro, Fast Learning
Koncentracja i Pamięć (Superlearning)
Afirmacje skutecznego Uczenia się
Quiet Mind Relax with Bethoven
Energizer Relax with Mozart

MEDYTACJA NA PŁYCIE CD
Relaks w Ciąży
Regresja Hipnotyczna – ZDROWIE
Regresja Hipnotyczna – PIENIĄDZE
Regresja Hipnotyczna – MIŁOŚĆ
PSYCHOMANTEUM – kontakt ze zmarłą osobą
Metoda Liny – Projekcja Astralna, OBE
Afirmacje 7 Czakr
Medytacja z Czakrami
Trening autogenny
Metoda Dwupunktowa
Relaks dla Mamy
Trening antystresowy na Prawo Jazdy

7-minutowa MEDYTACJA
7-minutowa medytacja #1: ODDECH
7-minutowa medytacja #2: Oczyszczający Oddech
7-minutowa medytacja #3: ODDECH i AFIRMACJA
Paweł R. Stań www.prekognicja.pl
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#10-1: Medytacja w RUCHU – ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA
#10-2: Medytacja w RUCHU – STOPY
#10-3: Medytacja w RUCHU – WZROK i OCZY
#10-4: SŁYSZENIE w medytacji
#10-5: ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA w medytacji
MEDYTACJA w RUCHU #10 (komplet)
7-minutowa medytacja #11: Oczyszczanie czakr
7-minutowa medytacja #13: Czakry - Uziemienie

MEDYTACJA prowadzona
Medytacja Prenatalna dla Kobiet w ciąży
Programy Rodziców – neutralizacja
Rozwiewanie żalu i urazy (medytacja wybaczenia)
Pozwolić odejść (medytacja prowadzona)
Sygnalizacja dla Intuicji
Świadomość Mistrza
Wewnętrzna Gimnastyka (medytacja w ruchu)
Dostrojenie (medytacja prowadzona)
Medytacja z Duchowym Mistrzem
Programowanie Kryształu – jak stworzyć własny amulet
Medytacja Ratunkowa – na depresję
Powtarzalność doświadczenia (medytacja)
Otwarte Serca (medytacja czytelników Nieznanego Świata)
Prekognicja – Pamięć Przyszłości
Medytacja w ruchu
Medytacja Wewnętrznego Uśmiechu
Paweł R. Stań www.prekognicja.pl
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Medytacja z Podświadomością
Medytacja z Podświadomością 2018
Medytacja z Podświadomością 2 – Oczyszczanie czakramów
Medytacja z Podświadomością 2 (2018) – Oczyszczanie czakr
Medytacja z Piramidą
Auto-REGRESJA HIPNOTYCZNA

MEDYTACJA z CZAKRAMI
Medytacja czakry Podstawy
Medytacja czakry Krzyżowej
Medytacja czakry Splotu Słonecznego
Medytacja czakry Serca
Medytacja czakry Gardła
Medytacja czakry 3 Oka
Stymulacja 3 Oka (medytacja prowadzona)
Medytacja czakry Korony
Otwarcie 8 Czakry
Czakry – Przepływ Energii
Medytacja o 2 Sercach
Medytacja Czakry 1-7 (komplet)
7-minutowa medytacja #11: Oczyszczanie czakr

NLP i HIPNOZA
PODJADANIE – jak nie podjadać między posiłkami (zaburzenia
odżywiania)
Jak pozbyć się BÓLU dzięki autohipnozie
Kontrola Czasu (time distortion)
Paweł R. Stań www.prekognicja.pl
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Słuchaj gdy śpisz: KOCHANY i KOCHAJĄCY PARTNER
Słuchaj gdy śpisz: OBFITOŚĆ
Widzenie Mózgiem (naucz się widzieć z zamkniętymi oczami)
Powtarzalność Doświadczenia
Psychiczny budzik – Poranek – Jak budzić się bez budzika?
Tygiel Przemiany Energii dla Pieniędzy i Obfitości
Tygiel Przemiany Energii (podświadomość – zmiana wzorców)
Relaks dla Oczu (palming)
Pewność Siebie

ROZWÓJ DUCHOWY i OSOBISTY
Spotkanie ze Zmarłymi, PSYCHOMANTEUM
Telefon od Boga (medytacja prowadzona)
Równowaga – Przepływ Energii
Świadomość Mistrza (medytacja, Intuicja)
Sygnalizacja dla Intuicji (medytacja, intuicja)
DOSTROJENIE – Powrót do Harmonii (medytacja)
Kontakt z Bogiem – Aktywne Afirmacje mp3 (mega paczka)
DUSZA – W poszukiwaniu zaginionej Duszy… cz.1
Widzenie Mózgiem (naucz się widzieć z zamkniętymi oczami)
Otwarte Serca – medytacja czytelników Nieznanego Świata

Doskonalenie Umysłu – Metoda Silvy
Doskonalenie Umysłu DU cz.1 – REFUGIUM
Doskonalenie Umysłu DU cz.2 – WIZUALIZACJA
Doskonalenie Umysłu DU cz.3 – BADANIE
Doskonalenie Umysłu DU cz.4 – LABORATORIUM
Paweł R. Stań www.prekognicja.pl
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RELAKSACJA
Relaks dla mamy
Afirmacje dla Kobiet w ciąży
Pokochaj Siebie (relaksacja tylko dla kobiet)
Miłość to TY (relaksacja tylko dla kobiet)
Sen Polifazowy – Sypiaj jak Leonardo da Vinci
Wodospad (relaks)

Medytacja ZNAKU ZODIAKU
Medytacja Barana
Medytacja Byka
Medytacja Bliźniąt
Medytacja Raka
Medytacja Lwa
Medytacja Panny
Medytacja Wagi
Medytacja Skorpiona
Medytacja Strzelca
Medytacja Koziorożca
Medytacja Wodnika
Medytacja Ryb

Transerfing Rzeczywistości
Wybór Wariantu Rzeczywistości
Połączenie z Wszechświatem (wizualizacja, transerfing)
Podróż do Nadzorcy (wizualizacja)
Transerfing: GIMNASTYKA ENERGETYCZNA
Paweł R. Stań www.prekognicja.pl
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BANK PRZESTRZENI WARIANTÓW (wizualizacja)

Aktualne PROMOCJE na Prekognicja.pl (kliknij tutaj)

na BLOGU
Na skróty:
Traserfing Rzeczywistości – założenia i kolejne elementy transerfingu,
przestrzeń wariantów
PSYCHOSOMATYKA – jak interpretować objawy choroby:
psychosomatyczny punkt widzenia
Trening mentalny: trenowanie w wyobraźni – jak wizualizacja pomaga w
sporcie
Paweł R. Stań www.prekognicja.pl
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Regresja hipnotyczna: czy warto pamiętać POPRZEDNIE ŻYCIE?
Jak poziom “rozwoju” manifestuje się przez Prawo Przyciągania
Jak przyciągnąć szczęście?
Afirmacje: konsekwencje afirmowania i jak wykorzystać wpływ afirmacji
na fizyczną rzeczywistość
Prawo przyciągania a Świadomość przestrzeni, czyli “Zabieram się za Twój
Portfel”
Prawo Przyciągania: Od czego zacząć osiąganie tego, co chcesz?
Odpowiedź na list. FAQ

Darmowe afirmacje na Messengera 2019
Afirmacje mp3 cz.1 – dlaczego przede wszystkim TAKIE?
Dwupunkt, inaczej na temat
Antykariera – Jesteś Twórcą, czy Ofiarą?
Afirmacje czakry korony – 12-minutowe, bonusowe nagranie dla
subskrybentów Biuletynu
Jak powiększyć piersi dzięki medytacji? Jak zmniejszyć piersi? Efekty
medytacji Piękne Ciało Piękny Biust – przykład z życia.
Psychosomatyczne znaczenie choroby wg Louise L. Hay (psychosomatyka)
Czym jest Zdrowie? Programowanie Zdrowia
SAMOUZDRAWIANIE – Co robić, gdy zawodzą inne sposoby?
Eksperyment społeczny: Jak w 3 SEKUNDY zmienić komuś dzień!
Paweł R. Stań www.prekognicja.pl
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PRACA, WYPALENIE ZAWODOWE, CO ROBIĆ, gdy już się nie chce?
Jak znaleźć idealnego Partnera, idealną Partnerkę?
Jak poradzić sobie ze smutkiem? 12 sposobów na smutek, depresję
”Dziś był absolutnie najgorszy dzień”
6 CECH, dzięki którym TWÓJ SUKCES jest NIEUNIKNIONY

Paweł R. Stań www.prekognicja.pl

27

UZDRAWIANIE na ODLEGŁOŚĆ | Złote Światło

Działy na Blogu
Afirmacje mp3 4
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FAQ 4
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nagrania 5
Prawo Jazdy Egzamin 3
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Sen i śnienie
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trening mentalny 5
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