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Jak poprawić swoje relacje z pieniędzmi?  

Co zrobić, aby mieć dobre relacje z pieniędzmi? 

Hipnotyczne nagranie budujące dobre relacje z 

pieniędzmi 
Celem tego nagrania jest wprowadzenie, utrwalenie i wzmocnienie w 

Podświadomości dobrych przekonań dotyczących pieniędzy oraz 

sprowokowanie Świata do stwarzania takich możliwości, dzięki którym 

otworzą się przed Tobą nowe kanały z pieniędzmi. 

Czy wystarczy, że będziesz tylko słuchać tego nagrania? 

Tak. To wystarczy, aby zmienić przekonania Podświadomości. 

 

Przekonania Podświadomości 
Dzięki temu, że zmienia się Twoja Świadomość zaczynasz zauważać 

sytuacje, zwracać uwagę na ludzi, na pomysły, na informacje, które 

pojawiają się wkoło... Gdy poczujesz to wszystko - automatycznie 

przepełnia Cię o wiele większa wrażliwość na bodźce. Dzięki temu, że 

rozpoznajesz od razu te istotne informacje, możesz przejść do działania. 

Dzięki swojej pracy nad sobą zmieniasz siebie i prowokujesz zmianę w 

Świecie. 

Kiedy więc będziesz wiedzieć, że "to jest ważna informacja" - zapisz ją, 

zanotuj nawet jeśli w tym momencie nie rozumiesz, jak może Ci pomóc. 

Dzięki temu, że zwracasz uwagę na ważne informacje i je notujesz, jeszcze 

bardziej zwracasz uwagę na ważne informacje. To takie sprzężenie 

zwrotne: im bardziej się angażujesz, tym więcej informacji otrzymujesz. 

 

https://prekognicja.pl/
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To NIE JEST nagranie, które zrobi Coś za Ciebie. 

To JEST nagranie, dzięki któremu możesz zmienić siebie, 

a dzięki zmianie siebie możesz zacząć działać z nową jakością 

otwierając się na nowe możliwości. 

"Prawo Przyciągania - Dobre Relacje z Pieniędzmi" 

- jak korzystać 
1. Zanim zaczniesz, albo bezpośrednio po pierwszym skorzystaniu z 

nagrania, zaznacz w swoim kalendarzu 100 dni począwszy od teraz. 

Zaznacz dzień za sto dni. 

2. Słuchaj "Dobrych Relacji z Pieniędzmi" przez 100 dni, każdego dnia 

rano po przebudzeniu i wieczorem przed snem. 

3. Nagranie ma charakter hipnotyczny (nie zawiera treści 

podprogowych), więc może się zdarzyć, że zechcesz słuchać go więcej 

niż rano i wieczorem, np. w drodze do pracy, szkoły, przy zmywaniu 

naczyń, itp. To normalne i niezależnie od tego ile razy dziennie 

słuchasz pamiętaj, aby słuchać rano i wieczorem. 

4. Słuchawki pogłębią Twoje wrażenia. 
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