
JESTEŚ ...ENERGIĄ 
i Twoje myśli też są energią:) 



Ćwiczenie:

wymień skojarzenia ze słowem 
„energia”



Aktywność, Dynamiczność
Dziarskość, Ekspresja
Ikra, Moc, Obrotność, 
Operatywność
Prężność, Ruch
Werwa, Wigor
Witalność, Zaangażowanie
Zapał, Żwawość
Żywość, Czupurność
Entuzjazm, Jurność
Krzepa, Kondycja
Potencjał, Przebojowość



Energia występuje w różnych postaciach, np. energia kinetyczna, 
energia potencjalna, energia sprężystości, energia cieplna, 

energia jądrowa. 

Energia może zmieniać swoją postać, jednak nie może być 
tworzona ani niszczona (zasada zachowania energii).



CIEKAWOSTKA:
Kula plazmowa 



Człowiek jest istotą elektryczną - magnetyczną. 

Jesteśmy ogromnym zbiorem ładunków elektrycznych, 
ponieważ każdy z nas jest zbiorem ogromnej ilości atomów. 

Pomiędzy dwiema istotami – elektryczną i magnetyczną 
istnieje ścisły związek. Procesy biologiczne są regulowane 
polem magnetycznym, ale sterowane elektrycznie. Komórki 

nerwowe wytwarzają impulsy elektryczne i przekazują je 
dalej, do tkanek. Równocześnie oddziałuje na nie pole 

magnetyczne Ziemi 
                                                   (med-live świat zdrowia) .

 



„MYŚLIMY, ŻE SKŁADAMY SIĘ Z CIAŁA I KOŚCI,
ALE W RZECZYWISTOŚCI JESTEŚMY ZBIOREM  

OBDARZONYCH  INTELIGENCJĄ
ELEKTROMAGNETYCZNYCH SYGNAŁÓW.”

                                                                  Prof. W. Sedlak



 Człowiek = Ciało + Umysł + Dusza

C U D +  Emocje  Miłość  
= 

CUDEM jesteśmy :)  



Myśl jest energią !  

„Nasze myśli i poglądy są co najmniej półprawdami, 
przemieszanymi z mnóstwem błędnych przekonań, 

nie mówiąc już o niepotrzebnych fałszywych 
informacjach o samym życiu i społeczeństwie, 

którymi jesteśmy karmieni niemal od chwili naszego 
przyjścia na świat”. 

                                                        Erich Fromm

MYŚLENIE – DZIAŁANIE -WYNIK 



  

• Wszystko co jest źle w Twoim życiu, wynika 
z Twojego sposobu myślenia.

• Twój sposób myślenia został uporządkowany przez Twoją 
podświadomość. 

• Twoja podświadomość rządzi tym, co myślisz, jak się 
czujesz i co robisz. 

• Ty możesz przejąć odpowiedzialność  za swoje życie 
• Możesz nauczyć swoją podświadomość nowych 

sposobów myślenia.   
                            (Beata Pawlikowska „W dżungli podświadomości”) 



  

     PODŚWIADOMOŚĆ TO TWÓJ WIERNY SŁUGA, 
KTÓRY MÓWI: „TWOJE ŻYCZENIE JEST DLA MNIE 
ROZKAZEM” 



  

Ty sam jesteś twórcą swojej  własnej 
rzeczywistości. 

Aby skutecznie zarządzać rzeczywistością, 
należy dążyć do tego, by kontrolować swoje 

myśli i nie puszczać ich samopas.

Myśl jest tylko myślą i zawsze można ją 
zmienić. 



  

    Jeśli rozmyślasz o czymś, czego nie 
chcesz doświadczyć i trwa to już jakiś 

czas, to trwa u Ciebie proces 
negatywnego tworzenia rzeczywistości. 

W takiej sytuacji nie jesteś 
w stanie nagle zacząć myśleć całkowicie 

przeciwnie czyli pozytywnie. 
Ale jesteś w stanie wybrać jedną myśl 

powodującą w Tobie nieco lepsze 
samopoczucie niż myśl którą do tej pory 

generowałeś… 
a potem wybrać kolejną lepszą myśl … 

a po niej następną – i to pomoże Ci 
stopniowo zmienić kierunek Twoich myśli.



  

Niezależnie od tego, jakie myśli wysyłasz 
w świat, one wrócą do Ciebie jak bumerang. 



  







NEGATYWNE MYŚLI POWODUJĄ 
NEGATYWNE SŁOWA

 NEGATYWNE SŁOWA POWODUJĄ 
NEGATYWNE DZIAŁANIE 

NEGATYWNE DZIAŁANIE 
POWODUJE NEGATYWNY 

CHARAKTER 

A NEGATYWNY CHARAKTER 
POWODUJE NEGATYWNY LOS 



Myśl o tym, czego pragniesz, co chcesz, 
żeby się wydarzyło, 
a nie o tym, czego nie chcesz. 

    Zmień myśl, 
  a zmienisz życie





„KTO CHCE, SZUKA SPOSOBU 
KTO NIE CHCE, SZUKA POWODU”

Fotografie w prezentacji:  free photo, pixabay 
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