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Jesteś częścią Wszechświata. 

Cały czas płynie przez Ciebie energia, którą kierujesz na… na co? Na te 

wszystkie rzeczy, na które zwracasz uwagę. 

W sesji „Magnes Finansowy – Przesłanie Energetyczne” budzisz swoją 

świadomość, kierujesz uwagę na relację z Wszechświatem i na przepływ 

energii. Odrywam cię od tego, co robisz, wyrywam z transu, w którym 

żyjesz większość dnia, a potem.... A potem możesz zrealizować swoje 

przesłanie energetyczne. 

Technikę przesłania energetycznego poznałem w 2020 roku na kursie 

„Dienieżnyj Sezon”, Sezon na pieniądze, w moskiewskim Centrum 

Transerfingu.  

Przesłanie energetyczne polega na:  

1. „obudzeniu się”, zyskaniu świadomości siebie i świadomości 

otaczającego cię świata 

2. uświadomieniu sobie, że wszystko płynie, uświadomieniu sobie 

swojego połączenie z Wszechświatem 

3. wysłania swojego przesłania do Wszechświata. 

Stosując technikę przesłania energetycznego pamiętaj, aby twoje 

przesłanie było dynamiczne, ale jednocześnie bez napięcia, bez spinania.  

Do dyspozycji masz dwa nagrania. W drugim nagraniu jest tylko przesłanie 

energetyczne. W pierwszym nagraniu na początku budzę Cię i wyrywam z 

codziennego transu. W drugim nagraniu musisz obudzić się samodzielnie. 

Technika przesłania energetycznego wspiera twoją praktykę, jest do 

korzystania kilka razy dziennie, przynajmniej 3-4. Możesz z niej korzystać 

również przy okazji większości z moich afirmacji.  
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Jak stosować „Magnes Finansowy” 

„Magnes Finansowy - Przesłanie Energetyczne” może być samodzielną 
techniką, albo uzupełnieniem innego projektu.  

Miejsce i czas: dowolne, komfortowe dla Ciebie; 3-4 razy dziennie w 
równych odstępach czasu. 

Pozycja ciała: wygodna, z prostym kręgosłupem. 

Słuchawki: Zalecane (WYMAGANE przy 4-tym nagraniu) 

Kolejność nagrań: 

#1 – instrukcja (2:22) 

#2 – „Magnes Finansowy – Przesłanie Energetyczne” (11:05) – wersja ze 
„wstępem” budzącym świadomość 

#3 – „Magnes Finansowy – Przesłanie Energetyczne” (5:46) – tylko 
przesłanie 

#4 – bonusowe nagranie (3:01) z wybranymi afirmacjami. O ile w 
nagraniach 2 i 3 jesteś „Nadajnikiem”, świadomym emiterem określonej 
jakości, tak tutaj jesteś „Odbiorcą” – to nagranie wzmacniające dla Twojej 
Podświadomości. 
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Personalizacja nagrania - dodanie Twojego imienia do 

nagrania 

W wersji personalizowanej imię jest dodane w nagraniach #2 i #3. 

Na podświadomość zdecydowanie lepiej i mocniej działają komunikaty, w 
których jest Twoje imię. 

Przypomnij sobie te sytuacje, gdy ktoś jest zamyślony, nie reaguje na 
otoczenie, jest w transie… ale wypowiedz tylko imię i się „budzi” wracając 
do rzeczywistości. 

Albo gdy słyszysz swoje imię – instynktownie na nie reagujesz... Nawet, 
gdy chodzi o kogoś innego w twoim otoczeniu, podświadomie zwracasz 
uwagę na swoje imię. 

Twoja Podświadomość o wiele łatwiej przyjmuje nowe treści, gdy słyszy 
swoje imię. 

Dzięki temu, że Twoja PODŚWIADOMOŚĆ słyszy swoje imię – doskonale 
wie, że to ona ma zadziałać i jaki efekt uzyskać. Gdy Twój mózg słyszy 
swoje imię, o wiele łatwiej przyjmuje nowe informacje i tworzy nowe 
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jakości, bo ma wrażenie, że wskazówki odnoszą się bezpośrednio do 
Ciebie. 
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