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Soul & Quantum Coach

Jest trenerką rozwoju osobistego, doradcą duchowym.
Pomagam odkryć życiową misję i kreować w zgodzie z nią
życie i biznes, w przepływie i obfitości.
Pracuję głównie na bazie autorskiej metody Droga do Obfitości , którą
otrzymałam w przekazach wraz z ogromnym darem kwantowego oczyszczania
z blokad, na wszelkich poziomach oraz rozbudzania czystej jakości obfitości.
Proces ten powstał z udziałem pierwotnego Źródła Obfitości, którego jestem
częścią i przy udziale, którego uczestniczę w globalnym otwieraniu ludzkości na
pełen przepływ. Proces ten jest również kluczową częścią innowacyjnego
Programu SPARK- Boska Iskra, który współtworzę, wprowadzającego w Nową Erę
prowadzenia biznesu.

Programy, procesy, sesje indywidualne czy produkty tworzę, z pięknego,
potężnego potencjału Czystego Źródła. Będąc w tym Polu, przyjmując
jakości Czystego Światła oraz Źródła Obfitości, wchodzisz na drogę
ogromnych transformacji w swoim życiu oraz otwierania się na
przepływ, obfitość, na misję życiową.

© ARI_ANNADUSZYŃSKA 2022

DROGA DUSZY

STR 4

Witaj Droga Duszo

W tym ebooku zapoznasz się z podstawami komunikacji i dostrajania
do wibracji własnej Duszy oraz Wysoko wibracyjnych Istot.
Wiedza przekazana tutaj służy do codziennej praktyki, aby móc z coraz
większą lekkością i łatwością nabierać zaufania i pewności w łączeniu
się z Wyższą Mądrością własną czy Wszechświata.

Znajdziesz tu pełną wiedzę omówioną podczas kursu,
abyś mogła z większą łatwością przyjąć pewne prawdy,
z większą łatwością zaakceptować Świat, takim jaki jest.
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Zanim ruszysz w drogę...
Przyjrzyj się temu z czym zaczynasz,
z jakim bagażem wchodzisz w tę drogę.

Wypełnij proszę Koło Samorozwoju poniżej,
zaznaczając, jaki jest Twój poziom samoświadomości
oraz satysfakcji z poszczególnych sfer życia, według skali
1 - wcale do 10 - w pełni.
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A
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W tej części znajdziesz

WIEDZĘ
Poznasz znaczenie zagadnień:
Dusza, prowadzenie duchowe.
Jak rozwijać naturalną intuicję

MEDYTACJE
CIAŁO I DUSZA
Oczyszczanie ciała fizycznego
i energetycznego na poziomie energii
Harmonizacja ciała na poziomie energii
TRENING UMYSŁU
Oczyszczanie umysłu
Poszerzysz zdolności postrzegania pozazmysłowego

KROK I
Optymalne przygotowanie ciała fizycznego, energetycznego
oraz umysłu do wysokich wibracji własnej Duszy.

Tak, jak to zostało omówione przeze mnie w Kroku 1, aby móc komunikować się
z Duszą, aby ta komunikacja nabierała coraz większej jakości, klarowności
niezbędna jest, nazwałabym to, podstawowa higiena energetyczna.
Należą do niej:

oczyszczanie umysłu
oczyszczanie ciała fizycznego i energetycznego na poziomie
energii
harmonizacja ciała na poziomie energii
dbanie o kondycję psychofizyczną

O trzy pierwsze zadbałaś w czasie medytacji w Kroku 1. To ona posłużyła
właśnie do harmonizacji ciała, a także oczyszczania umysłu, aury etc.
W Kroku 1 wykonałaś gruntowne oczyszczanie i podniosłaś własne wibracje, na
tyle, aby dostroić do wysokich częstotliwości własnej Duszy.
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DROGA DUSZY

KROK I

Dusza Twoja
wibruje na, o wiele wyższych częstotliwościach niż Twój umysł czy ciało
czyli trzech elementów, które wpływają na jakość komunikacji z Duszą:

ciało fizyczne
ciało energetyczne
umysł

To te trzy, aby komunikacja z Duszą, Przewodnikami, otworzenie na tak
zwane prowadzenie duchowe czy inaczej nazywając głos intuicji, powinny
być oczyszczone i utrzymywane minimum z umiarkowanej kondycji,
jako codzienna praktyka.
Do tego otrzymasz MEDYTACJE
Aby każdego dnia móc dbać o własną kondycję energetyczną.
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Oczyszczanie
Harmonizowanie energii
Dostrajanie do wibracji Duszy

Medytacja pozwalająca zharmonizować, oczyścić z bieżących obciążeń ciało
fizyczne i energetyczne. Jest uniwersalnym narzędziem, po które możesz sięgać,
na każdym z etapów rozwoju świadomości. Pomaga zharmonizować własną
energię, wzmocnić naturalny przepływ energii w ciele. Dodatkowo pozwala na
dostrajanie się do wysokich częstotliwości własnej Duszy.

DROGA DUSZY

KROK I
DUSZA CIĘ PROWADZI...
Aby móc jasno, czytelnie odbierać od niej informacje, sygnały
czyli dać się jej prowadzić, potrzebne jest dostrojenie się w pełni
do jej częstotliwości.

Im wyższe Twoje wibracje, im wyższy poziom świadomości, a im wyższe
wibracje każdego dnia - czyli radość, lekkość, wdzięczność, tym kontakt z
Duszą, jest bardziej jasny i czytelny.

To tu wchodzimy w zakres dbania o własną kondycję psychofizyczną. Warto w
codziennych czynnościach, rytuałach uwzględnić takie czynności, rzeczy etc.
które podnoszą Twoje wibracje. Może to być ruch, spacer, ćwiczenia fizyczne,
odpowiednia dieta, otaczanie się pięknymi wysoko wibracyjnymi
przedmiotami, bycie w pięknych miejscach etc. Obserwuj siebie i staraj się
znaleźć w swojej codzienności wszystko to, co Cię karmi, wspiera, wzmacnia.
Każde z tych pozwoli Ci równocześnie dostrajać coraz mocniej swoje
wibracje do głosu swojej Wewnętrznej Mądrości.
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KROK I
UWAGA

Gdy jesteś w wibracjach niskich, wchodzisz w narrację lęku, braku z umysłu,
wchodzisz w niewspierające emocje czy ciało Twoje woła o pewną uwagę z
Twojej strony, są to momenty, w których zazwyczaj ze zdwojoną siłą
potrzebujesz wsparcia Duszy.

Niestety to właśnie poprzez wchodzenie w niższe wibracje, z o wiele większą
trudnością jest nam się z nią skontaktować, porozumieć, poczuć jej
prowadzenie. Możesz zaobserwować nawet subtelną różnicę między próbą
łączenia się z Duszą, aby otrzymać jasne wskazówki na temat własnych
kroków, wyborów, wykonywaną na łonie natury, gdzie wibracje naturalnie są
wyższe, a np. w centrum handlowym, gdzie chaos informacyjny i gęstość
wibracyjna jest o wiele wyższa i o wiele trudniej o harmonię i dostrojenie do
częstotliwości, jakich pragniemy. Miejsce ma ogromne znaczenie. Nawet, gdy
mieszkasz w mieście, odczuć możesz dużo większą trudność w stałym
kontakcie z Duszą, niż osoba zamieszkująca bliżej natury.
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KROK I
INTUICJA, DUSZA, PROWADZENIE DUCHOWE

Zaczniemy może od początku, a w zasadzie pewnego usystematyzowania.
Intuicja, dusza, prowadzenie duchowe - czy to wszystko to samo, jak je
odróżnić? Teorii jest wiele, ja przedstawię jak ja to odbieram i jak prowadzi
mnie w tym moja prastara Dusza, która jest tutaj prawie od samych
początków powstawania Ziemi.
To co dziś nazywamy intuicją, prowadzeniem, wszelkie znaki sygnały, obrazy,
sny, wizje, czy autopisanie czy wreszcie jasnowidzenie - to wszystko jest nic
innego, jak próby prowadzenia człowieka przez jego własną Duszę.

Dlaczego właściwie Dusza chce nas prowadzić?

Ponieważ dlatego zeszła tutaj na Ziemię, aby wypełnić wyższe zadania, więc
jej rolą jest do tego doprowadzić. Dlatego też całe życie próbuje, podejmuje
próby, jak to po ludzku możemy nazwać, tego abyśmy kroczyli właściwą
drogą.
Dusza to inaczej nasza Wyższa Mądrość, Wyższe Ja, do której mądrości warto
się odwoływać, ponieważ Dusze nasze zbierają doświadczenia w dużo
dłuższej perspektywie niż jedynie bieżące życie - jak np. umysł i mają one
bezpośrednie połączenie ze Źródłem, Stwórcą Wszystkiego Co Jest.
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KROK I

To dzięki połączeniu z Duszą możemy połączyć się nie tylko z własną Wyższą
Mądrością, ale i poczuć i zrozumieć Wszechświat, istnienie prawdziwe, w
pełni siebie, nie spłaszczone na potrzeby umysłu. Łącząc się z Duszą,
doświadczasz w równym zakresie, ale połączenia z całym Światem i tego, że
wszyscy jesteśmy jednością i pochodzimy od jednego, od Źródła.

Misja każdej Duszy, jest jej niepowtarzalną ścieżką, planem realizacji
wyższych celów w tym życiu, poprzez drogi realizacji w świecie fizycznym.
Czując i wiedząc, że każda Dusza, Twoja, moja, Twoich bliskich swój początek
ma w Źródle, Stwórcy, z dużo większym szacunkiem i wdzięcznością możemy
przyjmować tę misję, wartość jaką mamy dawać Światu. Także własną
niepowtarzalność, do której dojść możemy poprzez stały kontakt z Duszą, a
także zdejmowanie warstw tego, co od niej odgranicza, co robimy m.in. w
Drodze do Obfitości®.

Aby odkrywać siebie prawdziwą, każdego dnia, coraz bardziej i coraz
bardziej widzieć Świat takim, jaki jest naprawdę, warto zadbać każdego dnia
o harmonizowanie własnej energii, oczyszczanie umysłu, a także dbanie o
kondycję psychofizyczną.
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KROK I
PRAKTYKA
Poniżej zrób listę tego, co w codziennym życiu Cię wspiera, a co blokuje.
Dotyczyć może czynności, rytuałów, miejsc, ludzi, zadań zawodowych czy
prywatnych, wszystkiego co wypełnia Twoją codzienność. Wiedz, że to Ty
codziennymi wyborami, wzmacniania tego co wspiera, sukcesywnym
eliminowaniem tego co blokuje, wpływasz i kreujesz tworzenie własnej,
wyjątkowej codzienności i pięknego życia.

Co mnie wspiera?
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Co mnie wspiera?
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POSTANOWIENIA
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Oczyszczanie umysłu
Odzyskanie spokoju i równowagi
Otwieranie na postrzeganie pozazmysłowe

W czasie procesu oczyszczałaś swój umysł z przekonań, wzorców etc.
Aby był on w dobrej kondycji i wspierał Cię na Twojej własnej drodze,
umysł Twój potrzebuje regularnego oczyszczania i harmonizowania.
Medytacja ta pozwali na oczyszczenie, a także wyciszenie umysłu,
wspomoże w odzyskaniu równowagi i spokoju.

W tej części znajdziesz

WIEDZĘ
Poznasz znaczenie zagadnień:
Co oddziela od prowadzenia duchowego
Jak dbać o kontakt z Duszą w codziennym życiu

MEDYTACJĘ

DROGA DUSZY
Dostrajanie do wysokich wibracji własnej Duszy
Podnoszenie poziomu świadomości
Odzyskanie spokoju i równowagi

KROK II
Dostrajanie do wysokich częstotliwości Duszy,
a także przywracanie jej pierwotnego potencjału.

Dusza, ze względu na to, że jest w wyższych częstotliwościach niż nasze ciało,
potrafi odłączać się, odseparowywać od ciała. A im my mamy niższe wibracje,
im ciężej się żyje, im więcej zapraszamy do swojego życia lęku, strachu, braku
równowagi, chaosu, tym i naszej Duszy żyje się z nami mniej komfortowo.

Dusza świetnie rozkwita i pięknie nas prowadzi, gdy jesteśmy w
wysokich wibracjach, gdy zapraszamy do swojego życia radość,
miłość, wdzięczność.

Dusze nasze w czasie swojej wędrówki na Ziemi, tracą także swój potencjał.
Dzieje się tak z wielu powodów, między innymi poprzez przeżyte traumy.
To one potrafią zatrzymać fragment naszej Duszy w pewnym czasie i
przestrzeni, przez co Dusza nie jest pełna, nie jest kompletna.
Gdy już odczujemy Duszę kompletną, wtedy czujemy zmianę jakości
w życiu. Dziś żyjąc z Duszą nie połączoną w pełni z ciałem lub z fragmentami
będącymi poza nią, możesz nie wiedzieć, nie czuć, nie mieć świadomości
tego, co to oznacza być kompletną. Dopiero poczucie dopełnienia pozwala
poczuć, ile w moim życiu było mnie prawdziwej do tej pory.
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KROK II

Jest to proces, który z jednej strony jest pięknym,
niesamowitym doświadczeniem.
Bywa jednak również trudny.
Dlaczego?

Ponieważ połączenie ze swoją Wyższą Mądrością, ze swoim prawdziwym
Ja pokazuje często ile iluzji, półprawd wypełniało nasze życie. Pozwala
dostrzec, że widzenie siebie do tej pory często mogło być ułudą, pozorem
zbudowanym od urodzenia, poprzez uwarunkowania, wzorce, schematy,
w jakich przyszło nam żyć.

Dochodzenie do własnej prawdy jest piękne, ale właśnie z tego
powodu potrafi być również procesem trudnym, ponieważ
pozwala
na zadawanie sobie pytań:
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Kim ja właściwie jestem?
Czy tą Duszą, Wyższą Mądrością, czy jednak
tym obrazem siebie, który budowałam całe życie?
Która Ja jest prawdziwa?
Która Ja żyła w iluzji?
Gdzie jest moja prawda?
Gdzie jest moja prawdziwa droga?
Czy całe życie nie byłam sobą?

DROGA DUSZY

KROK II

Codzienny kontakt z Duszą, pozwala sukcesywnie zdejmować warstwy tego,
co prawdą nie jest, a co jest esencją Ciebie i Ciebie prawdziwą wzmacniać.
Warto przyjmować to z wdzięcznością i pozwalać na odchodzenie
z własnego życia iluzji i półprawd.

Poniżej Medytacja, która pozwoli Ci zapraszać własną Duszę, dostrajać się do
niej, aby była z Tobą, aby Cię w harmonii prowadziła, wtedy kiedy tego
potrzebujesz.

Dziś już Dusza jest z Tobą zawsze, Ty nią jesteś, prowadzi Cię i
wspiera zawsze, ale to poprzez świadome dostrojenie się do niej,
wyrażenie woli na prowadzenie, dajesz pełną zgodę i akceptację,
na przyjmowanie jej do swojego życia i dostrojenia się do jej
prowadzenia każdego dnia.
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KROK II

PRAKTYKA

Świadomie obserwuj, co wydarza się w Twoim życiu.
Czy zauważasz, że zwiększa się Twoja świadomość?
Zaczynasz doświadczać więcej spokoju, harmonii w codziennym życiu?
Czy jesteś bardziej obecna, bardziej w tu i teraz?

Zauważ i doceń również to,
czy nie zwiększa się Twoja produktywność, koncentracja?

Praktykę łączenia z Duszą polecam wykonywać przed przystąpieniem do
zadań zawodowych, wpływa to na piękne prowadzenie, a także na momenty
tzw. flow, prowadzenia, dużo większej łatwości trafiania do odpowiednich
ludzi, na odpowiednie miejsca, wydarzenia etc.

Poniżej zanotuj, jakie wspierające zmiany zauważ w swoim życiu dzięki
codziennemu kontaktowi z własną Duszą. Jakich wartości wspierających
zauważasz w swoim życiu więcej. Jakie niesłużące, blokujące czynniki,
zaczynają mieć coraz mniejsze znaczenie, w Twojej codzienności.
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Wspierające
Czego zauważam w życiu więcej?
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POSTANOWIENIA
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Dostrajanie do wysokich wibracji własnej Duszy
Podnoszenie poziomu świadomości
Odzyskanie spokoju i równowagi

Medytacja, która pozwoli Ci dostrajać się do wysokich częstotliwości własnej
Duszy. Pozwoli zharmonizować ciało, wprowadzić spokój i równowagę
wewnętrzną. Dodatkowo wykonywana regularne pozwoli podwyższać
poziom świadomości.

W tej części znajdziesz

WIEDZĘ
Poznasz znaczenie zagadnień:
W jaki sposób Dusza może się komunikować
Jak zadbać o rozpoznanie i rozwijanie własnych kanałów
komunikacji

MEDYTACJĘ

KONTAKT Z DUSZĄ
Dostrajanie do wibracji Duszy
Otwieranie kanałów komunikacji z Duszą

KROK III
Otwieranie na prowadzenie duchowe
oraz życiową misję.

KONTAKT Z DUSZĄ

Codzienna praktyka pozwoli Ci na coraz większe doświadczenie
połączenia z Duszą, a także coraz jaśniejszą, bardziej pewną,
klarowną komunikację.

W tej części znajdziesz krótką medytację nawiązywania kontaktu z Duszą, do
codziennej praktyki, a także wskazówki, jak komunikację tę pogłębiać, w jaki
sposób formułować pytania etc.

Warto każdego dnia oczyszczać, harmonizować ciało, oczyścić umysł i wtedy
przystąpić do połączenia i komunikacji z Duszą. To wpływać będzie na jakość
komunikacji. Z czasem, praktyką samo położenie ręki na sercu i przywołanie
Duszy pozwoli na nawiązanie kontaktu.
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KROK III

KOMUNIKACJA

Jak wiesz już z Kroku III, każdy ma inny, swój własny sposób komunikacji.
każdy człowiek będzie miał inne bardziej dostrojone do komunikacji zmysły,
części ciała czy rodzaj postrzegania pozazmysłowego dający jasny kontakt.

To te, znaleziona w Kroku III warto rozwijać, nie skupiać się w pierwszym
okresie, na rozwijaniu wszystkich, bo nie jest to niezbędne i konieczne do
kontaktu z Duszą. Rozwijanie jednego, dwóch sposobów komunikacji, może
być dla Ciebie wystarczające do jasnego prowadzenia każdego dnia, już do
końca życia.

Dziś możesz wykonać raz jeszcze medytację z Kroku III, której fragment
znajdziesz poniżej i zadać raz jeszcze odpowiednie pytania, które znajdziesz
w dalszej części. Gdy już jasność w doborze kanałów komunikacji do
rozwijania będzie dla Ciebie pełna, to w taki sposób możesz praktykować
kontakt z Duszą, każdego dnia.
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Dostrajanie do wibracji Duszy
Otwieranie kanałów komunikacji z Duszą
Otwieranie na prowadzenie duchowe

Medytacja ta, pozwoli Ci dostroić częstotliwości do własnej Duszy, a także
otworzyć się na prowadzenie duchowe. Twoja Dusza wibruje na o wiele
wyższych częstotliwościach niż ciało, umysł. Aby głos i prowadzenie Duszy
były coraz bardziej jasne, klarowne warto dostrajać się do Niej, a także
dbać o wysokie wibracje każdego dnia. Wykonywana regularnie, pozwoli
nawiązać coraz lepszą relację i kontakt. Dostrój się, obserwuj odczucia,
doznania w ciele, przyjmuj z zaufaniem napływające myśli, wizje i in.

DROGA DUSZY

KROK III

MEDYTACJA I PRAKTYKA

Nawiąż kontakt z Duszą i raz jeszcze poszukaj w sobie, swoim ciele
fizycznym, energetycznym miejsc, punktów najbardziej dostrojonych do
komunikacji z Duszą, jak i Przewodnikami Duchowymi. W ten sposób
rozpoznajesz, jak Dusza do Ciebie mówi, jak Cię kieruje, będziesz mogła
odbierać sygnały od niej z coraz większą jasnością i swobodą.

Moje główne kanały komunikacji

Moje zmysły najmocniej otwarte na komunikację
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Moje TAK

Moje NIE

Moje NEUTRALNE

MOJA MISJA

Drogi realizacji misji

Przewodnicy Duchowi, na drodze wypełniania misji
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DROGA DUSZY

KROK III
KOMUNIKACJA Z DUSZĄ

Wskazówki do samodzielnego praktykowania

Połóż rękę na sercu,
na znak oddania się prowadzeniu swojej Duszy
i zaproś słowami, przywołaj intencją:
"Zapraszam Opiekuna i Duszę, które mnie prowadzą"
„Zapraszam Cię moja Duszo, oddaję się Twojemu prowadzeniu,
w zaufaniu i spokoju. Bądź przy mnie, gdy tego potrzebuję,
kieruj, wskazuj drogę, pozwól być moim przewodnikiem”.

Pytania pomocnicze
(gdy kontakt nie przychodzi od razu,
jako ponowne zaproszenie do kontaktu)

Czy jesteś już przy mnie?
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W jaki sposób mogę się kontaktować?
Czy poprzez wizje i sny
Czy poprzez myśli, słowa?
Czy poprzez czucie?
Pokaż mi proszę jak mogę się kontaktować?
Jaki jest mój główny kanał komunikacji?
Czy poprzez wydarzenia i zbiegi okoliczności,
które mają mnie prowadzić?
Czy poprzez znaki, symbole?
*
Pokaż mi proszę jak najlepiej słyszę twój głos, prowadzenie?
Czy poprzez uszy?
Czy poprzez oczy?
Czy poprzez nos?
Czy poprzez dotyk?
Czy poprzez serce?
Czy poprzez umysł?
Pokaż, jak najlepiej słyszę Twój głos?
Pokaż tę część, która na teraz, jest najlepiej
dostrojona do Twojego prowadzenia?
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Pokaż gdzie pokazujesz mi moją drogę, prawdę?
Czy poprzez czakrę sakralną?
Czy poprzez czakrę serca?
Czy poprzez czakrę trzeciego oka?
Czy poprzez czakrę korony?
Pokaż, które z tych jest moim głównym drogowskazem?

Tutaj nauczysz się praktycznego zastosowania w codziennym
życiu kontaktu z Duszą. Jeśli z poziomu umysłu chciałabyś
posiąść wiedzę o konkretnych rodzajach intuicji, rozwoju, tutaj
rozpoznasz, jaka jest Twoja, a po więcej wiedzy możesz zagłębić
się w lekturze:
Jak rozwinąć naturalną intuicję
Autor: Sherrie Dillard
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Uniwersale zasady, które ułatwią komunikację

Praktyka, najlepiej codzienna, z czasem pozwoli wypracować pełną,
jasną komunikację, najlepszą dla Ciebie samej. Na sam początek,
kilka wskazówek, które ułatwią komunikację. Rekomenduję:

Pytania zamknięte
Pytania krótkie, konkretne
Bez zdań wielokrotnie złożonych (zaburzają one jasny przekaz)
Pytania ułożone tematycznie, w obrębie jednego obszaru
Jeśli przekaz, odpowiedź nie jest jasny możesz poprosić:

pokaż mi proszę, w inny sposób - i aż do skutku, aż zrozumiemy.

Jeśli będzie towarzyszyć brak zaufania czy to komunikacja od Duszy,
czy głos umysłu, zapytać:

Czy to przekaz/ informacja od Duszy/ Przewodnika?
Czy to przekaz/ informacja od umysłu/ ego?
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Gdy pojawia się jakaś obecność, warto każdorazowo upewnić się pytaniami:

Czy to moja Dusza? Czy to Przewodnik Duchowy?
Czy jesteś tu dla mojego najwyższego dobra?
Czy jesteś tu bezinteresownie?
Czy przekazujesz mi wiedzę/moc bezinteresownie?

Zwrot: dla mojego najwyższego dobra, jest bardzo mocnym, uniwersalnym
pytaniem, które warto zadawać, gdy pojawi się jakakolwiek wątpliwość. Pozwala
on na zachowanie odpowiedzialnego i bezpiecznego kontaktu z Istotami Wyższymi.

Jeśli odpowiedź na powyższe pytania nie pojawi się, bądź padnie odpowiedź NIE,
należy zakończyć kontakt. Jeśli obecność będzie nadal wyczuwalna, pożegnać
słowami, zwrotem:

Powołuję się na prawo własności energii

Zwrot ten jest odwołaniem do uniwersalnego prawa Wszechświata, które
respektować powinny wszystkie Istoty, od Przewodników, Aniołów, po nisko
wibracyjne byty.
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MOJE PRZEMYŚLENIA
Co biorę dla siebie z tej wiedzy?
Jakie praktyki pragnę wykonywać każdego dnia?
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MOJE PRZEMYŚLENIA
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KOŁO SAMOROZWOJU
Wracaj do koła cyklicznie, aby zauważać, doceniać
postępy na własnej drodze do siebie i własnej prawdy.

Wypełnij proszę Koło Samorozwoju poniżej,
zaznaczając, jaki jest Twój poziom samoświadomości
oraz satysfakcji z poszczególnych sfer życia, według skali
1 - wcale do 10 - w pełni.

JA
MIS
A
OW
I
C
ŻY

Wiedza, praktyki, medytacje, wykorzystane w tym
ebooku, są częścią pracy, jaką wykonuję w ramach:

Niezwykły, transformujący proces, który otwiera na pełen
przepływ w życiu, a także prowadzenie duchowe, na drodze
realizacji życiowej misji.

Jeśli poczujesz, że chciałabyś pójść głębiej, dalej na własnej drodze,
zapraszam. Szczegóły na:

ari-annaduszynska.pl

DROGA DUSZY
Autorska metoda stanowiąca część procesu
DROGA DO OBFITOŚCI

ari-annaduszynska.pl
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