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Dziennika intuicji

Jak z niego korzystać?
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Zanim zaczniesz, pragnę, abyś wiedziała, że...

Wszystkie odpowiedzi masz już w sobie, a podróż z Dziennikiem 
Intuicji pomoże Ci je wydobyć z głębi Twojego serca. 

Nie ma jednego „idealnego” sposobu na prowadzenie Dziennika 
Intuicji. Każdy Dziennik to nowa przygoda i podróż w głąb siebie. 
Po prostu oddaj się prowadzeniu swojej duszy i zaufaj wewnętrznej 
mądrości. 

W Dzienniku Intuicji otrzymujesz moje prowadzenie oraz wskazówki 
dotyczące tego, jak z niego korzystać. Jednak zachęcam Cię, abyś 
z procesem poznawania siebie oraz tego narzędzia dostosowała 
to do siebie, swoich potrzeb oraz rytmu dnia.  
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Przesłanie wewnętrznej prawdy

Pierwsze strony Dziennika Intuicji zostały zaprojektowane w taki 
sposób, aby każdego dnia o poranku poprowadzić Cię krok po kroku 
poprzez rytuały, które pomogą Ci zacząć dzień z pozytywnymi 
wibracjami, połączeniem z intuicją, przywołaniem wizji na swoje życie 
oraz przypomnieniem sobie, kim naprawdę jesteś. 

W każdym z kolejnych kroków możesz skorzystać moich propozycji, 
które znajdziesz w Dzienniku, lub stworzyć swoje własne. 

Pierwsze strony

W tej części zachęcam Cię do głębokiego połączenia się ze swoim 
wnętrzem i zapisania tego, w co wierzysz. Czy wierzysz, że Wszechświat 
Cię wspiera? Czy wierzysz, że głos intuicji prowadzi Cię w zgodzie 
z Najwyższym Dobrem? Połącz się z głosem wewnętrznej prawdy 
i zapisz to, co popłynie z Twojego serca. Na początku możesz oczywiście 
korzystać z mojej propozycji. Te słowa będą dla Ciebie codziennym 
przypomnieniem. 

Intencje
Zapisz intencje na najbliższy czas w twoim życiu. Jak pragniesz 
się czuć? Czego pragniesz doświadczyć z głębi serca? Możesz również 
skorzystać z innych gotowych intencji, które znajdziesz na Ścieżce 
Intuicji. Jeśli temat intencji jest dla Ciebie nowy, zapraszam Cię 
do odsłuchania odcinka podcastu, w którym dokładnie opisałam 
proces tworzenia intencji.

https://kamilasurma.com/intencje-czym-sa-i-jak-je-tworzyc-aby-wprowadzic-pozytywna-zmiane-w-swoim-zyciu/  
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Przyciągasz do swojego życia to, na czym skupiasz swoją uwagę. 
Jeśli pragniesz coś zmienić, zacznij od przyjrzenia się powtarzającym 
się myślom, a następnie przetransformuj je w takie, które będą 
wspierały Twój rozwój. 

Afirmacje to pozytywne twierdzenia, które pomogą Ci skierować Twoje 
myśli na to, czego pragniesz oraz podnieść poziom Twoich wibracji. 
Wybierz te afirmacje, które są najbardziej spójne z Twoimi intencjami 
oraz obecnym czasem w Twoim życiu. Jeśli np. czujesz, że potrzebujesz 
poświęcić większą uwagę tematowi miłości do siebie, zapisz tam 
więcej afirmacji właśnie z tego obszaru. Możesz skorzystać również 
z gotowych afirmacji, które znajdziesz w materiałach Ścieżki Intuicji 
oraz w kompasach tematycznych.

Afirmacja Wizji Życia
Afirmacja Wizji Życia to opis Twojego pragnienia w czasie teraźniejszym, 
tak jakby wszystko, o czym marzysz, już się zmanifestowało. Zamknij 
oczy i pozwól się ponieść swojej wyobraźni. Gdyby wszystko było 
możliwe i miałabyś całkowitą pewność, że Wszechświat Cię wspiera 
i dostarcza wszystkich potrzebnych zasobów (jak czas, pieniądze, 
umiejętności, znajomości), to czego chciałabyś doświadczyć? Oddaj 
się marzeniom. 

Na początku możesz zapisać na osobnej kartce całą taką wizję, 
zaczynając od słów „chciałabym…”, a następnie przepisać gotową 
Afirmację Wizji Życia do Dziennika. Jeśli wolisz, możesz oczywiście 
zacząć od zapisania wizji od razu w czasie teraźniejszym. 

Ta część jest niezwykle ważna, ponieważ to dzięki niej zaczynasz 
świadomie tworzyć swoje życie, dostrajać się do wibracji osoby, 
która już żyje tą wizją, a dzięki temu otwierać się na jeszcze głębszy 
przepływ Twojej intuicji, która wskaże Ci najlepszą i najszybszą drogę. 

Afirmacje

https://kamilasurma.com/sciezka-intuicji/
https://kamilasurma.com/zestawy-na-nowy-rok/
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Najlepsza modlitwa zaczyna się od słowa „dziękuję”. Zapisz słowa, 
którymi pragniesz otwierać oraz kończyć każdy dzień, tak aby 
wypełniły Twoje serce, duszę oraz umysł wewnętrznym spokojem 
i radością. 

Podobnie jak w poprzednich krokach, możesz posłużyć się dodatkowymi 
materiałami ze Ścieżki Intuicji. 

Inspirujące przesłania
Tutaj przygotowałam dla Ciebie miejsce na wpisanie Twoich ulubionych 
cytatów lub przesłań z książek. Dzięki temu każdego dnia zaczniesz 
dzień z pozytywnymi wibracjami. 

Modlitwa

Pytania do dziennika
Pytania do dziennika mają służyć Ci w otworzeniu się na intuicyjny 
przepływ. To oznacza, że nie musisz znać odpowiedzi zanim je zapiszesz. 
To właśnie zapisanie pytania i chęć poznania na nie odpowiedzi 
otwiera przestrzeń na komunikację z Twoją wewnętrzną mądrością. 

Zachęcam Cię, aby intuicyjne pisanie poprzedzić chwilą medytacji 
i połączeniem się ze swoim wewnętrznym kompasem, aby mieć 
pewność, że odpowiedzi płyną do Ciebie z serca, a nie umysłu.
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I tutaj kończy się pierwsza część porannej pracy z Dziennikiem Intuicji. 
To od Ciebie zależy, czy chcesz przejść do intuicyjnego pisania, 
czy wrócić do niego w innym czasie dnia. Podzielę się z Tobą tym, jak 
to wygląda u mnie, a Ty zrób tak jak czujesz. 

Jak to wygląda u mnie?
Każdy poranek zaczynam od praktyki jogi i medytacji, 
a następnie przechodzę do pracy z pierwszymi 
stronami Dziennika. Przywołuję swoje intencje, 
afirmację, afirmację wizji życia oraz modlitwy. 
Jeśli czuję przestrzeń, zaczynam również od chwili 
swobodnego pisania, tak aby po prostu spisać myśli, 
które płyną do mnie z samego rana. 

W ciągu dnia, najczęściej wieczorem, poświęcam 
chwilę na medytację, a następnie pracuję z pytaniami 
z Dziennika lub ćwiczeniami, które tam znajdziesz. 

Możesz spróbować takiego rozwiązania lub wyczuć 
swoje pory dnia. Jednak zachęcam Cię do tego, aby 
każdego dnia rano poświęcić chociaż 10-15 minut 
na swoją poranną praktykę, żeby połączyć się 
ze swoją wewnętrzną mądrością zanim w pełni wyjdziesz 
do świata. 
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Jest kilka sposobów, od których możesz zacząć. Pamiętaj, aby każdy 
z nich poprzedzić chwilą medytacji. To może być nawet kilka minut 
medytacji opisanej w Dzienniku, możesz skorzystać też z nagranych 
przeze mnie medytacji prowadzonych. Jest to ważna część, aby mieć 
pewność, że odpowiedzi płyną z Twojego serca. Chwila medytacji lub 
świadomego oddechu pomoże Ci się połączyć z Siłą Wyższą, do której 
mamy dostęp właśnie poprzez ciszę i wgląd do swojego wnętrza.
jakaś energia prowadziła Twoją dłoń. 

Jak zacząć pisać?

Możesz zacząć od zapisania tego, jak się czujesz oraz wszystkich 
myśli, które do Ciebie płyną. Bez oceny czy oczekiwań, że od razu 
pierwsze zdanie ma być przesłaniem od Twojej intuicji. Dziennik 
to również narzędzie, która ma Ci pomóc poznać siebie oraz 
przywrócić wewnętrzny spokój. Stanowi też on formę autoterapii, 
dlatego swobodnie możesz zapisywać w nim swoje doświadczenia, 
wydarzenia oraz związane z nimi emocje. 

Możesz również zacząć od wypisania rzeczy, za które jesteś wdzięczna. 
Jest to moja ulubiona forma pisania w Dzienniku. Zazwyczaj kiedy go 
otwieram, zaczynam od słów: Dziękuję Ci Wszechświecie za… i tutaj 
wypisuję te kolejne rzeczy. Wdzięczność jest wspaniałą praktyką, 
która podnosi nasze wibracje, oraz sprawia, że skupiamy swoją 
uwagę na obfitości i pozytywnych aspektach swojego życia, dzięki 
czemu przyciągamy ich jeszcze więcej. Dzięki regularnej praktyce 
wdzięczności w Twoim życiu naprawdę zacznie dziać się magia! 
I możesz otworzyć się na nią już teraz :)

Wybierz jedno z pytań z Dziennika lub dodatkowych materiałów, 
które znajdziesz na Ścieżce Intuicji lub w Kompasach tematycznych.
Zapisz je w Dzienniku, a następnie po prostu zacznij pisać. 
Na początku możesz wypisać wszystkie swoje myśli i odczucia 
związane z tym pytaniem (podobnie jak w punkcie 1.), ale zaufaj, 
że z czasem poczujesz, jak Twoje odpowiedzi zaczną płynąć z serca. 
Może się wtedy zmienić nawet Twój charakter pisma lub poczujesz, 
jak gdyby jakaś energia prowadziła Twoją dłoń. 

https://sklep.kamilasurma.com/kategoria-produktu/medytacje/
https://kamilasurma.com/sciezka-intuicji/
https://kamilasurma.com/zestawy-na-nowy-rok/
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Kiedy chcesz i czujesz. Jednak uważaj na głos swojego ego, które 
czasem może Cię odciągać od pisania lub zaglądania do Dziennika, 
mówiąc, że np. nie masz czasu, teraz tego nie czujesz. To niestety 
niezła sztuczka ego, której doświadczają zarówno moje klientki, 
jak i ja sama. Ego wie, że praca z Dziennikiem to podróż do serca. 
A to oznacza nie działanie, w zgodzie z tym co podpowiada ego, 
dlatego próbuje Cię przed tym uchronić. Jeśli pojawi się taka sytuacja, 
zauważ ją i wybierz świadomie głos miłości i to co wiesz, że służy 
Twojemu rozwoju i pozostaniu na ścieżce miłości. 

W Dzienniku znajdziesz również dodatkowe ćwiczenia i przesłania. 
Nie musisz ich robić wtedy, kiedy na nie natrafisz podczas pisania. 
Możesz je zrobić w dowolnym dla siebie czasie. Płyń tak jak czujesz. 

Zachęcam Cię również do tego, aby Dziennik Intuicji mieć zawsze przy 
sobie. Dlaczego? Ponieważ wskazówki od naszej intuicji mogą wpadać 
do nas w najmniej oczekiwanym momencie. Miałam już tak wiele razy. 
Kiedyś na przykład jechałam na rowerze i nagle poczułam impuls 
do tego, żeby zacząć pisać. Czułam, że muszę poddać się tej energii. 
Zjechałam ze ścieżki, usiadłam na ławce, wyjęłam Dziennik, nie mając 
jeszcze pojęcia co zapiszę. Ale moja intuicja już wiedziała. Zapisałam 
ok. 5 kartek ze wskazówkami, przesłaniami i podpowiedziami odnośnie 
mojej dalszej drogi. Czasem to będzie 5 kartek, a czasem to będzie 
jedno zdanie lub słowo. Ważne jest to, żeby je zapisać, ponieważ 
wskazówki intuicji są jak puzzle. Dopiero po czasie, kiedy już wszystkie 
się ułożą, jesteśmy w stanie zrozumieć kolejne przesłania (pojedyncze 
puzzle), które otrzymywałyśmy. 

Kiedy najlepiej pisać?
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Kiedy łączymy się z naszą intuicją, angażujemy inną część naszego 
mózgu, niż wtedy, gdy wykonujemy zadania, myślimy logicznie lub 
odhaczamy to do list. Lewa półkula odpowiedzialna jest za analityczne 
i racjonalne myślenie, logikę, fakty, porządek, sekwencyjność. 
Natomiast prawa półkula odpowiedzialna jest za naszą intuicję, 
kreatywność, wyobraźnię oraz emocje. 

Gdybyś nie czuła swobodnej przestrzeni w Dzienniku do pisania, 
sabotowałabyś tym samym przepływ intuicyjnego pisania i pojawienie 
się odpowiedzi oraz podszeptu Twojej duszy. 

Dlaczego w Dzienniku Intuicji jest tak wiele miejsca na swobodne pisanie? 

Jeśli Twoja podróż z Dziennikiem Intuicji dobiegła końca, to oczywiście 
zapraszam Cię do wyruszenia w kolejną. Wierzę, że żadna podróż nie 
będzie taka sama. I każda otworzy Cię na kolejne przesłania i pomoże 
jeszcze głębiej połączyć się z głosem swojej wewnętrznej prawdy.

W kolejnym Dzienniku możesz pracować z innymi intencjami, 
afirmacjami wizji życia, jak również wykorzystywać dodatkowe 
materiały, które znajdziesz na Ścieżce Intuicji lub w Kompasach 
tematycznych.

Dziennik się skończył... i co dalej? 

Życzę Ci cudownego przepływu w pracy z dziennikiem,
Kamila

https://kamilasurma.com/sciezka-intuicji/
https://kamilasurma.com/zestawy-na-nowy-rok/
https://kamilasurma.com/zestawy-na-nowy-rok/

