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Szczegóły tej medytacji znajdziesz na blogu  

https://prekognicja.pl/swiadomosc/wspolna-medytacja-prowadzona-prekognicja/ 

Medytujemy w tym samym czasie: 

w czwartek, 17 listopada o godzinie 17:05 

wspólnie zaczynamy medytację prekognicji. 

 CEL prekognicji: 26.11.2016r. godz. 21:40, losowanie multi multi 

 w czasie medytacji odwiedzasz powyższy czas i miejsce 

Medytacja będzie dostępna online na YouTube: 

https://www.youtube.com/user/pawelstan24/videos 

Po medytacji, do 21.11 prześlij wymedytowane liczby na maila mind@prekognicja.pl 

w temacie wpisując „Liczby z prekognicji”. Jeśli chcesz, możesz podzielić się swoim 

doświadczeniem z innymi uczestnikami, poprzez dodanie komentarza pod wpisem na blogu 

(ewentualnie YT, FB).  

https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/swiadomosc/wspolna-medytacja-prowadzona-prekognicja/
https://www.youtube.com/user/pawelstan24/videos
mailto:mind@prekognicja.pl
https://prekognicja.pl/swiadomosc/wspolna-medytacja-prowadzona-prekognicja/
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Założenia doświadczenia prekognicji: 

 Czas płynie jednocześnie w kierunku Przyszłości i Przeszłości (fizyka kwantowa, buddyzm)  
 Postrzeganie czasu związane jest ze świadomością 
 Świadomość jest “ponadczasowa” i może “przemieszczać się” w czasie i poza czasem 

(prorocze sny, wizje, techniki dywinacyjne, regresja, itp. – różnice wynikają z kanału, poprzez 
który dociera informacja i sposobu jej interpretacji) 

 Każdy ma wystarczające zdolności 

  

PRZYGOTOWANIE do eksperymentu wspólnej prekognicji 

1) Sprawdź swoje przekonania na temat czasu i prekognicji (ewentualnie pieniędzy, zarabiania, 

wygrywania w grach liczbowych). Możesz to zrobić na zasadzie “wewnętrznego dialogu” ze swoją 

Podświadomością. Możesz również skorzystać z wahadełka, albo innej dobrej dla Ciebie metody 

komunikacji z Podświadomością. (Jeśli masz: skorzystaj z aktywnych “Afirmacji Prekognicji Lotto” – 

możesz ich po prostu słuchać, albo połączyć z oddechem.) 

2) Widok maszyny losującej i losowanych liczb. W medytacji widzisz losowanie Multi Multi, maszynę 

losującą, losowane liczby. W związku z tym w Twojej pamięci powinien być utrwalony widok maszyny 

losującej i losowanych liczb. Ważne, żeby to były obrazy (albo inne przedstawienia, jeżeli bardziej 

postrzegasz świat słuchem czy czuciem, dlatego obejrzyj wcześniej losowanie (np. na stronie lotto.pl), 

zwróć uwagę na szczegóły maszyny, szczegóły wyglądu kulek, szczegóły losowania i zapamiętaj to. 

Sprawdź, czy potrafisz zobaczyć w wyobraźni losowane kule z numerami – zrób to kilka razy. 

Wspólna medytacja prowadzona Prekognicji Lotto - Przebieg 

1. Medytacja dostępna na YouTube  

2. Czas: czwartek 17 listopada 2016r., godz. 17:05 

3. Miejsce: komfortowe dla Ciebie, zapewniające spokój (wyłącz telefon, domofon, 

komunikatory w komputerze, itp.) 

4. Pozycja: wygodna z prostym kręgosłupem, polecam leżącą (jeśli masz niski poziom energii 

witalnej, to możesz zasnąć). 

5. Słuchawki: polecam. 

6. W czasie medytacji odwiedzasz 26.11.2016r. godz. 21:40, losowanie Multi Multi 

7. Po medytacji dodaj komentarz na blogu/YT i prześlij swoje efekty na  

mind@prekognicja.pl 

 

 

https://prekognicja.pl/
https://www.youtube.com/user/pawelstan24/videos
mailto:mind@prekognicja.pl
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Uwagi: 

Jeżeli z różnych przyczyn nie możesz w tym czasie fizycznie uczestniczyć w 

medytacji, to zapasowy czas: czwartek 17.11, godz. 22:00 

Jeśli chcesz skorzystać z medytacji indywidualnie, to możesz medytować w dowolnym czasie przed 

26.11.2016r. 

To medytacja dla 6 liczb. Ponieważ w MM jest losowanych 20 liczb – medytuj nie więcej niż 3  razy. 

Nie musisz dzielić się z innymi swoim doświadczeniem. Ale ponieważ to prekognicja dla 

Eksperymentu Lotto 2016 (prawo przyciągania, maharishi effect) , to czekam na maila od Ciebie. 

Będzie mi miło, jeśli prześlesz mi swoje refleksje lub skomentujesz doświadczenie  na blogu. 

Prawdopodobnie będzie do pobrania również wersja mp3 medytacji. Jeśli będzie, to plik do pobrania 

będzie z konta Dropbox – nie musisz się rejestrować, żeby go pobrać, ale jeśli chcesz, to możesz 

zarejestrować  się z tego linka https://db.tt/FBVC0SMo, (bezpłatna rejestracja) 

Możliwe przeszkody i blokady wynikają z 

 przekonań funkcjonujących w Podświadomości [http://youtu.be/oLotpGDpyms?t=1m] 
 błędnej interpretacji informacji, albo „zmyślania” przez Podświadomość 
 innych elementów (zależnych od indywidualnych predyspozycji) 

 
Jeżeli Twoja główna motywacja wiąże się z prekognicją, to większe znaczenie będą miały Twoje 
przekonania dotyczące czasu i prekognicji 

Jeżeli Twoja główna motywacja wiąże się z wygraną w lotto, to większe znaczenie będą miały 
przekonania dotyczące pieniędzy, pracy, zarabiania,  wygrywania w grach, itp. 

Każda medytacja, to praca ze Świadomością,  

a więc efekty zależą od wrodzonych talentów, włożonej pracy i przekonań funkcjonujących w Tobie 
na temat tego, co możesz i nie możesz. 

“Prekognicja Lotto” nie jest maszynką do wygrywanie w lotto!  
To nagranie do uczenia Podświadomości korzystania z umiejętności prekognicji  

PREKOGNICJA pochodzi od łac. Pracognoscere i dosłownie oznacza “wiedzieć 

wcześniej”. W parapsychologii: prekognicją określa się zjawisko oznaczające wiedzę o 

zdarzeniach w przyszłości, której nie można wywieść z bieżącego stanu wiedzy. 

Szczegóły tego doświadczenia, tego eksperymentu znajdziesz na moim blogu 

https://prekognicja.pl/swiadomosc/wspolna-medytacja-prowadzona-prekognicja/ 

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/141177229688601/ 

https://prekognicja.pl/
https://db.tt/FBVC0SMo
http://youtu.be/oLotpGDpyms?t=1m
https://prekognicja.pl/swiadomosc/wspolna-medytacja-prowadzona-prekognicja/
https://www.facebook.com/events/141177229688601/
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https://prekognicja.pl/
https://prekognicja.pl/lotto-typowanie/prawo-przyciagania-eksperyment-lotto/
https://prekognicja.pl/mp3/lotto/intuicyjne-typowanie-lotto-prekognicja-prorocze-sny-medytacja/
https://prekognicja.pl/mp3/nlp-hipnoza/prekognicja-pamiec-przyszlosci/

