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Wykorzystaj 
potęgę Swojego 

Umysłu

Skuteczne Afirmacje™

Możesz osiągnąć w życiu wszystko- lecz najpierw 
musisz do tego przekonać swoją podświadomość.

Chcesz zmienić swoje życie? Zmień swoje zachowanie. Chcesz 
zmienić swoje zachowanie - zmień swoje emocje. Chcesz 

zmienić swoje emocje - zmień swoje myśli. Chcesz zmienić 
swoje myśli? Zmień swoje podświadome przekonania.
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TERAZ WSZYSTKO ZALEŻY OD CIEBIE

W Twoich rękach znalazło się jedno z najpotężniejszych narzędzi do 
pozytywnego programowania podświadomości, jakie jest  aktualnie 
dostępne na świecie!

Co z nim zrobisz... jak je wykorzystasz.... zależy TYLKO od Ciebie.

Przez ponad 20 lat  aktywnego rozwoju osobistego nauczyłem się jednej, 
niezwykle ważnej rzeczy:

Każda, nawet najlepsza technika czy metoda działa TYLKO wtedy, 
gdy korzystamy z niej regularnie.

Dlatego zachęcam Cię z całego serca, abyś TU i TERAZ podjął  decyzję, 
która może pozytywnie odmienić całe Twoje życie.

Obiecaj sobie, że przez kolejne 30 dni zrobisz wszystko, aby wreszcie 
uwolnić się  od negatywnych myśli, ograniczających przekonań, niskiej 
samooceny i braku wiary w siebie. Przyniosły Ci już wystarczająco dużo 
bólu, rozczarowań i frustracji- czas z nimi skończyć!

Być może zainspiruje Cię  znane powiedzenie Harv T. Ekera- światowego 
eksperta w dziedzinie kreowania bogactwa i dobrobytu. Harv, wnikliwie 
obserwując zachowania uczestników swoich seminariów i szkoleń, 
doszedł do wniosku:

“Tak jak robisz dowolną rzecz w swoim życiu, tak robisz wszystko”

Oznacza to, że to JAK przeczytasz dalszy ciąg tej instrukcji, to JAK  długo 
i często będziesz korzystać z nagrań, pomoże Ci uświadomić sobie, jak 
wyglądają inne aspekty Twojego życia. Zadaj więc sobie pytanie: co robię 
najczęściej?

Poddaję  się lub zniechęcam już po tygodniu nowego wyzwania? Znajduję 
wymówkę  i usprawiedliwienie? Kreuję  w sobie wątpliwości i zadaję pytanie 
czy warto i czy to w ogóle działa? 

To wszystko tylko Twoje aktualne, negatywne myśli i ograniczające 
przekonania, które doprowadziły Cię dokładnie TU, gdzie jesteś TERAZ. 

Wreszcie masz szansę, by to zmienić!

Dlatego w tym miejscu zachęcam Cię z całego serca do zadeklarowania się 
przed samym sobą, że będziesz słuchać nagrań codziennie przez kolejne 
30 dni. Daję Ci tym samym szansę, abyś mógł zrobić coś... 

od POCZĄTKU do KOŃCA na 100%.

Zaufaj mi, efekty jakie  osiągniesz korzystając z nagrań regularnie, są warte 
Twojej sumienności i wytrwałości.
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Kilka ważnych informacji, jak korzystać z nagrań SKUTECZNYCH AFIRMACJI™

Ze względu na specyficzną częstotliwość fal dźwiękowych oraz efekt pobudzania 
i synchronizacji półkul mózgowych, nie mogą korzystać z nich osoby chorujące 
na epilepsję.

W trakcie ich odsłuchiwania nie należy również prowadzić samochodu ani obsługiwać 
innych maszyn czy urządzeń wymagających koncentracji.

Odczuwanie lekkiego ciśnienia w głowie jest normalnym efektem, szczególnie na 
początku wysłuchiwania nagrań. Wynika to z delikatnego stymulowania półkul 
mózgowych, do których większość osób nie jest przyzwyczajona. Efekt ten ustępuje 
bardzo szybko, nawet już po 2 lub 3 sesjach.

Nagranie RELAKSACJA zawiera specjalne częstotliwości, które wprowadzają Twój 
mózg w stan Alfa. Ponieważ stan ten związany jest z głębokim odprężeniem, możesz 
się poczuć lekko śpiący. 

Dlatego też osobom spokojnym zalecamy słuchanie tego nagrania wieczorem. 

Osoby nadpobudliwe chętnie korzystają z nagrania również w trakcie dnia, gdyż nie 
odczuwają one efektu usypiającego, a jedynie relaksujący. 

Nie martw się jednak- nawet, gdy zaśniesz, Twoja podświadomość wciąż KODUJE 
zawarte w nagraniu pozytywne afirmacje.

Ważne informacje

Jeśli czujesz, że efekt ciśnienia w głowie jest zbyt intensywny, możesz ściszyć 
nagranie, czym zmniejszysz poziom stymulacji półkul mózgowych. Z czasem możesz 
stopniowo zwiększać głośność, aż do poziomu, który będzie dla Ciebie komfortowy.

Warto, byś sam eksperymentował i znalazł Twoją optymalną porę dnia do 
odsłuchiwania nagrań. 



[4]

Korzystanie z nagrań

Nagrań należy słuchać codziennie, przez MINIMUM 21 dni. Jak wskazują badania 
naukowe- jest to okres, jaki nasz mózg potrzebuje, by przyswoić NOWE nawyki.

Dla trwalszych efektów polecamy słuchanie nagrań przez 30 dni lub dłużej.

Pierwsze efekty większość osób odczuwa już po pierwszym tygodniu, choć- jak 
zawsze- jest to sprawa bardzo indywidualna. Są osoby odczuwające postęp już po
2-3 dniach oraz takie, które potrzebują na to od 2-3 tygodni. 

Jednak bez względu na to, jak proces ten będzie przebiegał w Twoim przypadku, jest 
to tylko kwestia czasu, aż Twoje negatywne myśli, ograniczające przekonania i nawyki 
zaczną się stopniowo zmieniać na nowe- zgodne z afirmacjami zawartymi w nagraniu.

Zalecam również słuchanie nagrań częściej niż 1 raz dziennie, by uzyskać szybsze
i lepsze rezultaty.

W oddzielnym PLIKU PDF znajdziesz specjalną tabelkę 
do obserwacji zmian Twoich przekonań. Korzystanie 
z niej jest integralną częścią naszego PROGRAMU 
i sprawi, że nie tylko będziesz czuł większą motywację, 
lecz także będziesz mógł dokładnie zmierzyć zmiany
i postępy.
 
UWAGA: Wypełnij tabelkę jeszcze przed wysłuchaniem 
nagrania po raz pierwszy, aby mieć  punkt odniesienia!

Pliki zostały nagrane w formacie MP3 160 Kbps CBR. Kopiując je na wybrane 
urządzenie do odtwarzania (np. iPod) nie konwertuj ich, tylko zachowaj oryginalny 
format. Dzięki temu, wszystkie potrzebne częstotliwości pozostaną na skopiowanym 
nagraniu.

Zakupione przez Ciebie nagranie emituje głęboko relaksujące fale o częstotliwości 
ALFA. Zawiera także ukryte na poziomie 14.800 Hz pozytywne afirmacje oraz 
uderzenia izochroniczne. Możesz je odtwarzać przez głośniki, jednak najlepszy 
efekt osiągniesz korzystając z dobrej jakości słuchawek.

UWAGA: Wszelkie dostępne nagrania na chomikuj.pl i tym podobnych stronach 
poddane zostały kompresji, przez co nie mają działania i efektu takiego jak oryginalne 
nagrania. Ściągając nagrania ze stron typu chomikuj.pl, zrzuta.pl nie wiesz również 
jakie treści podprogowe zostały na nich ukryte i co trafia do Twojego umysłu.
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Technologia Skutecznych Afirmacji™

Teksty pozytywnych afirmacji “ukryte” 
zostały na częstotliwości 14.800 Hz. 
Jest to wyjątkowa częstotliwość, gdzie 
świadomy umysł już “nie słyszy”, a więc 
nie może tych treści blokować czy 
negować. Górny pułap słuchu człowieka 
sięga jednak 20.000 Hz, dzięki czemu 
podświadomość nadal je rejestruje
i absorbuje. 

Dlatego też, proces zmiany negatywnych 
myśli i nawyków na pozytywne zachodzi 
bardzo szybko, skutecznie i bez Twojego 
większego wysiłku.

Oprócz tego, w nagraniach zastosowano technologię wibracji dźwięku, która 
synchronizuje lewą i prawą półkulę, zapewniając optymalne funkcjonowanie Twojego 
mózgu. Usprawnia to jeszcze bardziej proces przyswajania pozytywnych afirmacji.

Dodatkowo, specjalne fale dźwiękowe mogą wprowadzić mózg w dowolny stan: Alfa, 
Theta- czyli stan głębokiego relaksu, stan medytacji lub Beta-stan koncentracji i 
kreatywności- w zależności od specyfiki nagrania).

Skuteczne Afirmacje słuchane regularnie sprawią, że zaczniesz myśleć i działać 
inaczej... Będziesz pozytywny i zmotywowany, a efekty tej wewnętrznej przemiany 
już wkrótce zaczną przynosić wymierne rezultaty w Twoim życiu.
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Każdy album Skutecznych Afirmacji dostępy jest w KILKU wersjach.

Podział na wersje ma za zadanie- oprócz pozytywnego programowania podświadomości- 
spełnić Twoje dodatkowe potrzeby. Np. uwolnić Cię od stresu, poprawić nastrój, wspomóc 
zdrowy i naturalny sen.

Wszystkie WERSJE zawierają AFIRMACJE SUBLIMINALNE- o treści zgodnej z tytułem 
Twojego ALBUMU. Bez względu więc na to, której wersji słuchasz, do Twojej 
podświadomości trafiają pozytywne sugestie. Szczegółową listę afirmacji Twojego albumu 
znajdziesz na końcu tej instrukcji.

DOBÓR NAGRAŃ

Jeżeli zakupiłeś ZESTAW PODSTAWOWY to posiadasz dwie wersje nagrań:

R - relaksacyjne, do słuchania o dowolnej porze dnia, 
szczególnie, gdy odczuwasz stres lub  jesteś 
zdenerwowany. Dzięki zawartym w tym nagraniu 
częstotliwościom ALFA osiągniesz przyjemny stan 
relaksu, jednocześnie wprowadzając bezpośrednio do 
podświadomości pozytywne afirmacje.

Z tej wersji nagrania nie korzystaj podczas wykonywania 
czynności wymagających dużej koncentracji 
(np.  prowadzenie samochodu).

24h - to specjalne nagranie,  którego możesz słuchać 
całą dobę. Zawiera ono TYLKO afirmacje subliminalne, 
umieszczone na częstotliwości 14.800 Hz. Jest to  
pasmo słyszalne wyłącznie przez Twoją podświadomość. 
Twój świadomy umysł nie będzie słyszał nic, dlatego 
nazywane jest również nagraniem cichym. W związku z 
tym, że Twoja świadoma cześć umysłu nie będzie niczym 
zajęta lub  rozproszona podczas korzystania z tego 
nagrania, możesz jednocześnie wykonywać inne 
czynności. W przeciwieństwie do innych technik czy 
nagrań można z niego korzystać cały dzień, a nawet 
podczas snu.

“.....słucham afirmacji, w każdej wolnej chwili, bo dzięki 
cichemu nagraniu mogę je połączyć z własną muzyką, 

radiem, jak również bez problemu słuchać podczas 
oglądania filmu. Tylko przed snem słucham nagrania 
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Wersja dla MĘŻCZYZNPEŁNA Wersja dla KOBIET

LISTA AFIRMACJI PRÓBKA

• Lubię siebie takim jaki jestem
• Jestem zdolny do wspaniałych 

rzeczy
• Jestem wartościową osobą
• Kocham siebie
• Moje życie jest wartościowe
• Darzę siebie szczerą, głęboką 

miłością
• Jestem wyjątkowy
• Jestem świadomy swoich zalet i 

talentów
• Dostrzegam swoje wszystkie 

pozytywne cechy
• Jestem niepowtarzalny
• Lubię swoje własne towarzystwo
• Kocham siebie takim jaki jestem
• Lubię być sobą
• Czuje się bardzo dobrze ze sobą
• Odniosłem wiele sukcesów
• Moje życie jest piękne
• Mam wiele talentów
• Dostrzegam i doceniam swoje 

pozytywne cechy charakteru

• Lubię siebie taką jaka jestem
• Jestem zdolna do wspaniałych 

rzeczy
• Jestem wartościową osobą
• Kocham siebie
• Moje życie jest wartościowe
• Darzę siebie szczerą, głęboką 

miłością
• Jestem wyjątkowa
• Jestem świadoma swoich zalet i 

talentów
• Dostrzegam swoje wszystkie 

pozytywne cechy
• Jestem niepowtarzalna
• Lubię swoje własne towarzystwo
• Kocham siebie taką jaka jestem
• Lubię być sobą
• Czuje się bardzo dobrze ze sobą
• Odniosłam wiele sukcesów
• Moje życie jest piękne
• Mam wiele talentów
• Dostrzegam i doceniam swoje 

pozytywne cechy charakteru

Wersja dla KOBIET (PRÓBKA)
• Lubię siebie taką jaka jestem
• Jestem zdolna do wspaniałych 

rzeczy
• Jestem wartościową osobą
• Kocham siebie
• Moje życie jest wartościowe
• Darzę siebie szczerą, głęboką 

miłością
• Jestem wyjątkowa

LISTA AFIRMACJI WERSJA PEŁNA (PŁATNA)

Wersja dla MĘŻCZYZN (PRÓBKA)
• Lubię siebie takim jaki jestem
• Jestem zdolny do wspaniałych 

rzeczy
• Jestem wartościową osobą
• Kocham siebie
• Moje życie jest wartościowe
• Darzę siebie szczerą, głęboką 

miłością
• Jestem wyjątkowy
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* Z afirmacjami subliminalnymi po raz pierwszy zetknąłem się w roku 1998, 
przeprowadzając się z Polski do Londynu. Pojawiły się one w moim życiu we 
właściwym momencie- był to dla mnie bardzo trudny  okres. Właśnie rozpadł się mój 
poważny 3-letni związek, opuściłem dom rodzinny, wyjechałem do obcego kraju, 
szukałem pracy. Potrzebowałem wsparcia, a będąc za granicą, nie mając jeszcze 
znajomych czy przyjaciół, nie mogłem go dostać z zewnątrz. 

* To właśnie nagrania afirmacji subliminalnych postawiły mnie na nogi, dały mi 
siłę, nadzieję i wiarę... że w życiu wszystko co dobre, jeszcze przede mną. Słuchając 
ich sumiennie codziennie wieczorem, otworzyłem się na wewnętrzny proces 
uzdrawiania podświadomości, a efekty były niezwykłe. Wiem, że ludzi, którzy są        
w trudnej sytuacji jest mnóstwo- i uważam, że każda metoda, która potencjalnie 
może pomóc, jest warta wypróbowania. 

* Niestety, w tamtym okresie tego typu nagrania audio nie były dostępne           
w wersji polskojęzycznej. Od tamtego czasu upłynęło wiele lat, a ja przeszedłem 
wiele zmian i transformacji, stykając się z rożnymi wspaniałymi technikami: 
wizualizacją, medytacją, hipnozą, autohipnozą. Wreszcie po latach zatoczyłem pełne 
koło i powróciłem do afirmacji subliminalnych. Tym razem już na innym etapie mojego 
życia i w innej roli. Choć do dziś sam z nich korzystam, to moją główną misją stało 
się udostępnienie i propagowanie tej techniki w Polsce.

* Moim szczerym pragnieniem jest aby Skuteczne Afirmacje™ pomogły Ci 
pokonać życiowe trudności, przeszkody, a także Twoje wewnętrzne słabości               
i niedoskonałości. Wierzę, że w podświadomości każdego z nas - również w Twojej - 
drzemie ogromny, niewykorzystany potencjał. Dlatego życzę Ci wytrwałości                
i sumienności w regularnym korzystaniu z naszych nagrań, które mam nadzieję będą 
dla Ciebie kluczem do lepszego, szczęśliwszego i bardziej satysfakcjonującego 
życia.

O misji i pasji słów kilka

Mark Hubert Kamerton
M&W Creative Coaching
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Skuteczność AFIRMACJI SUBLIMINALNYCH™

Jeśli korzystałeś wcześniej z techniki zmiany przekonań (np hipnoza, wizualizacja), a 
nie odniosłeś wyraźnych efektów to najprawdopodobniej nie dotarłeś do 
najgłębszego i najważniejszego TRZECIEGO poziomu pozytywnego programowania 
umysłu

Podział na trzy poziomy programowania, związany jest z budową mózgu, który 
podzielić można na trzy części. Część pierwsza to kora nowa, zwana pierwszym 
mózgiem. Odpowiedzialna jest za myślenie, uczenie się, zapamiętywanie, 
analizowanie, planowanie a także komunikowanie się. Nowa kora przetwarza wiedzę 
i doświadczenia, skłaniając do wytworzenia nowych połączeń i obwodów 
synaptycznych. Gdyby pierwszy mózg miał motto, mogłoby brzmieć ono: Tak 
właśnie myślę.
Mózg drugi, to mózg limbiczny. Zwany także mózgiem ssaczym i znajduje się on 
pod korą nową. Mózg limbiczny można nazwać mózgiem emocjonalnym, gdyż to 
właśnie on produkuje i uwalnia substancje chemiczne w postaci peptydów 
odpowiedzialnych za emocje. Gdyby mózg limbiczny miał jakieś motto mogłoby ono 
brzmieć: Tak właśnie czuję.  Trzeci i najgłębszy poziom programowania, odbywa się 
na poziomie móżdżka, który jest siedliskiem podświadomości. Jest on trzecią, 
najbardziej aktywną częścią mózgu i znajduje się w tylnej części czaszki. Można 
porównać go do mikroprocesora i ośrodka pamięci. Każdy neuron w móżdżku może 
potencjalnie połączyć się z co najmniej dwustoma tysiącami, a nawet z milionem 
innych komórek, kontrolując równowagę, koordynację, świadomość relacji 
przestrzennej części ciała i wykonywanie zamierzonych ruchów.
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TRZY poziomy PROGRAMOWANIA

W  móżdżku przechowywane są określonego rodzaju proste czynności i umiejętności. 
Są to zakodowane zachowania, które zostały przez nas opanowane i zapamiętane, 
a często są nieświadomymi odruchami. Dodatkowo utrwalone są tam postawy i 
reakcje emocjonalne, a także wielokrotnie powtarzane czynności, czyli nawyki. Kiedy 
jakaś informacja zostanie zapisana w móżdżku staje się głęboko zakorzenionym 
programem.

Proces programowania na trzech poziomach ma następujący mechanizm. Najpierw 
informacja jest przetwarzane w szarej korze na poziomie mentalnym. Jeśli pierwszy 
mózg ją zaakceptuje to doprowadzi do aktywowania drugiej części mózgu, czyli 
mózgu emocjonalnego, który  wydzieli substancje odpowiedzialne za emocje. Ten 
mechanizm sprawi, że to o czym pomyślałeś, również poczujesz w całym swoim 
ciele. Stan, w którym przez dłuższy czas tak samo myślisz i tak samo czujesz, 
zostaje zapisany na głębszym, trzecim poziomie przez móżdżek. Uznaje on, że skoro 
tak myślisz i tak czujesz to tak musi być. Uznaje to za fakt. A więc jego mottem 
mogłoby być: Skoro tak myślisz i tak czujesz to znaczy, że tak jest. Jak widać to 
właśnie w naszym móżdżku są zapisane i przechowywane nasze najgłębsze 
przekonania.

Aby proces pozytywnego programowania był skuteczny i przyniósł zamierzone 
efekty, informacja musi dotrzeć do móżdżka, czyli do podświadomości. Aby tam 
dotrzeć zazwyczaj musi przejść i zostać zaakceptowana przez pierwszy mózg na 
poziome mentalnym, i mózg drugi na poziomie emocjonalnym. Dlatego też, 
większość technik programowania umysłu, gdzie stosuję się np. wizualizację, 
podkreśla, że nie wystarczy sama myśl, czy sam obraz, musi on być poparty zgodną 
emocją. Wtedy dopiero jest szansa, że podświadomość, zgodnie ze swoim mottem 
uzna, że skoro tak myślisz i tak czujesz to znaczy, że tak jest, tworząc tym samym 
nowe przekonanie - nasz nowy program.✶

✶Powyższy opis opracowany został na podstawie 
najnowszej książki Dr Joe Dispenza Wymień 
umysł na lepszy model Studio Astropsychologii
2013 (s. 151).

Afirmacje SUBLIMINALNE™ są jedyną technologią, która całkowicie omija korę 
nową sprawiając, że pozytywne sugestie trafiają prosto do móżdżka, 
najskuteczniej kasując twoje stare, negatywne przekonania.


