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Trenerka rozwoju osobistego, doradca duchowy
 
 

Specjalizuję się w otwieraniu na przepływ i obfitość w życiu,
a także kreowania biznesu, w zgodzie z własną misją 

oraz prawami nowego paradygmatu.
 
Pracuję głównie na bazie autorskiej metody Droga do Obfitości  , którą otrzymałam
w przekazach wraz z powołaniem, aby nauczać jak żyć wypełniając własną życiową
misję, w przepływie i 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 składową
Programu SPARK, wprowadzający 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.

Energy & Abundance Coach
 

ari-annaduszynska.pl

https://ari-annaduszynska.pl/droga-do-obfitosci
https://ari-annaduszynska.pl/droga-do-obfitosci
https://www.boskaiskra.pl/
https://ari-annaduszynska.pl/oferta


 
Publikacja ta zawiera informacje z pierwotnego 

Źródła Obfitości, na temat tego, czym tak naprawdę jest
obfitość, przepływ, a także jak ogromne ma znaczenie, 

na jej drodze, otwieranie się na mądrość 
oraz głos własnej Duszy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wiedza z czystych przekaz�w z pierwotnego �r�dła Obfito�ci
07-12.2021
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OBFITOŚĆ
 
 
 
 

Czym tak naprawdę jest obfito��, a jak jest mylnie rozumiana przez ludzi?
 

Zobaczy� sercem, a nie umysłem – jest to podstawą tego, aby poczu�,
dotkną� i do�wiadczy� tego, czym jest dobrostan, czym jest obfito��. 

Nasze odczuwanie tego stanu pozwala dopiero zweryfikowa�, czy jeste�my
w Polu Nieograniczonej Obfito�ci. Nie rachowanie umysłem, analizowanie i

przeliczanie – to zgubne, sztuczne i do niczego nieprowadzące.
 
 
 
 
 
 
 

Czym jest obfitość? 
 
 

Jest naturalnym stanem każdego człowieka, naturalnym, ale takim, 
od kt�rego sami się odcięli�my,  od kt�rego na drodze ewolucji, wręcz 

nieodwracalnie uciekli�my. Dzi� już jest szansa, na nowo odrodzi� tę jako��
dla ludzi. Coraz większe rzesze ludzi budzą się, podnosi się �wiadomo��

globalna, społeczna i dzięki temu miejsce umysłu, pomału zaczyna
zastępowa� czucie – Dusza, serce, to co niewidzialne, nienamacalne, a co

jest czę�cią tego �wiata, najważniejszą jego czę�cią. 
 

PRZEPŁYW I OBFITOŚĆ
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Czym jest obfitość w praktyce? 
 
 

Jest stanem, w kt�rym czujesz się kompletna, pełna, wspierana, w kt�rym
masz pełne zaufanie i prowadzenie w tym co robisz, każdego dnia. Stan, w

kt�rym nie ma miejsca na brak, na walkę, jest miejsce na miło�� i pełne
do�wiadczanie życia, w takim zakresie, jakie dla danej osoby jest osiągalne

i najważniejsze. 
 

My ludzie, obfito�� widzimy gł�wnie przez pryzmat pieniędzy – one r�wnież
są czę�cią obfito�ci, ale nie najważniejszą jego czę�cią. Pieniądze, jak i

wszystko inne jest energią.
 

 Obfito�� to stan, w kt�rym jest naturalna wymiana energii, naturalny,
ciągły jej przepływ, niezaburzony, niezmącony i taki, kt�ry nie dopuszcza

do poczucia braku czy niedosytu. Obfito�� to uczycie, gdy czego� pragniesz,
nie oczekujesz, a pragniesz i dostajesz to z nawiązką, w nadmiarze. Jako�ci,

kt�re są Ci w danym momencie potrzebne, tak 
aby� czuła, że żyjesz tutaj po co�, dla większego celu, niż jedynie samo

egzystowanie.
 
 
 
 

Obfitość, będzie jakością, która coraz mocniej i szerzej będzie się dla nas
ludzi otwierała. To już się dzieję i grono ludzi, żyjących w tej jakości, jest
coraz większe. Najważniejsze, aby powiększało się, ponieważ siła ogółu to

siła jednostki. Jeśli Ty żyjesz w obfitości, to cały świat może, jeśli świat
może, to i Ty możesz. Dokładnie tak jak z miłością – im jej więcej dajemy,

tym rozprzestrzenia się ona w większy kolektyw.



HISTORIA
 
 
 

Nasza planeta, w pierwotnej postaci była kryształowa, czysta, w kt�rej było
jedynie Czyste �wiatło. Z tej czę�ci wyodrębniła się Pra Aria, pradawna

cywilizacja Czystego �wiatła, w kt�rej panowała harmonia ducha i materii
oraz pełen przepływ. 

 
Obfito�� była naturalnym stanem, o kt�ry nie trzeba było walczy�, zabiega�,

dąży�. Obfito�� ,rozumiana jeszcze przed zniszczeniem jego znaczenia,
oznaczała pełne zaufanie do życia, do Wszech�wiata, pełne w nim

prowadzenie, tak aby na drodze przypisanej danej osobie nie zabrakło jej
niczego – d�br, komfortu, wiary, zaufania. Istoty wspierane były w

wykonywaniu własnej misji, nie istniało poczucie braku, niedosytu czy
walki, wy�cigu o dobra. Każdy miał tyle dobra, ile potrzebował, dawał i

dostawał innym tyle dobra, ile m�gł da� i otrzyma�. Wszystko było w
r�wnowadze.  

 
 
 

Planeta nasza, przez lata ewolucji, wchodziła w coraz niższe wibracje i
coraz bardziej odcinała się od tego pierwotnego �r�dła Obfito�ci. Na dzi�

dzie� jeste�my jako ludzko��, całkiem od tego odseparowani.
 
 
 
 
 

W pamięci mojej Duszy, która również jest prastara, jest zapisana ta część,
dlatego wciąż mam dostęp do wiedzy, jakości i wizji pełnego przepływu. 
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Stan ten jest do odbudowania, ale nie w męskiej energii, kt�ra
zdominowała temat pieniędzy, władzy, biznesu. Odbudowa� możemy to

jedynie w energii że�skiej, nowego paradygmatu, kt�ry m�wi, że dzieląc się,
dając, otrzymujesz, tyle samo dajesz, ile bierzesz, w r�wnowadze, z brakiem

poczucia niedosytu i pogoni za więcej. Nasze naturalne prawo do 
obfito�ci możemy odbudowywa� kolektywnie – im więcej os�b

przebudzonych, żyjących w zgodzie ze sobą i �wiatem, tym więcej
przepływu będzie między lud�mi.

 
 
 

Co to w praktyce oznacza? 
 
 

Gdyby wszyscy ludzie posiedli możliwo�� działania w zgodzie ze sobą i
wsparciem Pola Obfito�ci, nie byłoby na �wiecie człowieka, kt�ry cierpiałby

brak, czy jakąkolwiek niedogodno��. Na ludzki wymiar, na dzi� dzie�
wydaje się to utopią, ale kolektyw oznacza, że im większa będzie rzesza

os�b, działających w zgodzie ze sobą, wypełniających plan własnej Duszy,
tym większe kręgi os�b żyjących pięknie, ze wsparciem Pola Obfito�ci, w

przepływie, miło�ci i satysfakcji, będzie.
 
 

Dobrostan sięga daleko wstecz, do czas�w, gdy pieniądz i dobra nie istniały,
a człowiek miał dokładnie tyle ile pragnął. Ta czę�� jest wciąż w każdym

człowieku, ona nie została zapomniana i  proces Drogi do Obfito�ci, pomoże
to rozbudzi� i na nowo przywr�ci� harmonię w życiu.



MISJA
MISJA | PLAN DUSZY

 
 

Po co tutaj jestem? 
Po co przyszłam na ten świat?

 
To pytanie towarzyszy wielu osobom, kt�re budzą się, nabierają

�wiadomo�ci w swoim życiu. Misja Duszy jest odpowiedzią na to pytanie. 
To co�, dlaczego zostali�my powołani na ten �wiat. Je�li misja nie jest

wypełniania, Dusza, Przewodnicy na naszej drodze, wszelkimi możliwymi
sposobami, będą pr�bowali nakierowa� nas  na wła�ciwą drogę. Je�li

jeste�my głusi, �lepi, ignorujemy znaki, sygnały, nie wejdziemy na wła�ciwą
drogę. Dusza pr�buje, całe życie będzie pr�bowała, ona się nie podda.

Będzie pr�bowała na r�żne sposoby, aż zrozumiesz, aż się przebudzisz, aż
poczujesz jako cała, cały Ty – razem z ciałem, umysłem, ego – do czego

została� powołana.
 

Dusza to Ty, 
Misja Twojej Duszy, to Twoja misja, 

to po co przyszła� na ten �wiat.
 
 

A to co Cię od niej oddziela to czynnik ludzki, kt�ry gło�no krzyczy i zagłusza
wszystko co warto�ciowe i ważne. Ale to się zmienia, ludzko�� się przebudza

i prowadzi w dobrym kierunku. Jest nadzieja, że nasz gatunek nabierze
takiej warto�ci jak dawniej, gdy Dusze były pełno wibracyjne i zajmowały
istotną pozycję w całym życiu człowieka. Dzi� umysł zajmuje taką rolę, co

jest zgubne dla człowieka. Umysł to nie czę�� Ciebie, w odr�żnieniu od
Duszy, umysł to wspaniałe narzędzie w jaki zostali�my wyposażeni, kt�ry

możemy wykorzystywa� do rzeczy wielkich. W praktyce to umysł zawładnął
nami i wykorzystuje nas do rzeczy małych.
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MISJA
MISJA DUSZY | PLAN DUSZY

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Misja życiowa, 
misja Twojej Duszy, 

to najważniejszy cel Twojego życia. 
Gdy wejdziesz na jej ścieżkę, 

poczujesz się kompletna i spełniona.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misja, Dusza, brzmią pompatycznie i nieosiągalnie, a jest wręcz przeciwnie. 
Pojęcia te są całkowicie naturalne, proste i w zasięgu każdego człowieka, 

kt�ry potrafi �wiadomie zarządza� własnym umysłem, ego i wybrykami ciała. 
Wszystko w naszych rękach.
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DROGA DO OBFITOŚCI
 
 

Niezwykły proces, który pozwala oczyścić blokady na drodze do obfitości,
połączyć z pierwotnym Źródłem Obfitości oraz otworzyć na prowadzenie

duchowe, na drodze wypełniania własnej, życiowej misji.
 
 
 

Droga do Obfito�ci    powstała, aby wspiera� osoby gotowe wypełnia�
własną misję, realizowa� drogę do kt�rych zostały powołane, dla kt�rych są
tutaj, w tym życiu. Proces ten pomoże tę misję nazwa�, wyklarowa�, a także
da� pełne wsparcie w jej realizacji – wsparcie Duszy, kt�ra jest najlepszym
drogowskazem na życiowej drodze, wsparcie Przewodnik�w Duchowych,

wsparcie Pola Obfito�ci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pole Nieograniczonej Obfito�ci jest dla każdego otwarte i dostępne. 
Aby do�wiadczy� w pełni jego potencjału, potrzeba trzech krok�w 
- oczyszczenia z tego co blokuje naturalny przepływ, połączenia z

pierwotnym �r�dłem Obfito�ci, a także wypełnianie, bąd� bycie na drodze
własnej Duszy. Gdy wypełniamy własną misję, Pole wspiera nas w 100%

swojego potencjału.

PRZEPŁYW I OBFITOŚĆ
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PRZEPŁYW
 
 
 

Czym jest przepływ i dlaczego jakość ta, 
jest kluczowa do spełnionego, szczęśliwego życia?

 
 
 

Wszystko w �wiecie jest energią – ja, Ty, wszystko to co nas otacza, jest
zbudowane z atom�w, cząsteczek, kt�re nieustannie wibrują, drgają. 

 Nieustanna, ciągła wymiana drga� tworzy ruch energetyczny. Drgania te
r�wnież wzajemnie na siebie oddziałują, przyciągają, dążą do r�wnowagi.

 
 
 

Jak tę informację wykorzystać w życiu codziennym?
 
 

 Dla zobrazowania, odniosę to do prostego przykładu przepływu
finansowego. Je�li jest w nas wiele lęku, strachu o pieniądze, to dokładnie
tym samym wibrujemy, czyli przyciągamy coraz więcej lęku o pieniądze , a

tym samym automatycznie odpychamy je od siebie.  Kiedy jeste�my tego
�wiadomi, możemy podją� kroki w stronę otworzenia się na dobre emocje

związane z pieniędzmi. Wybierzemy, jakie jako�ci chcemy przyciąga�, a
kt�re chcemy pożegna� w codziennym życiu, a to doprowadzi do kolejnych

krok�w, zbliżających do życia w obfito�ci. 
 
 

PRZEPŁYW I OBFITOŚĆ
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Przepływ to ciągły ruch energii
 

Co w tym tak niezwykłego?
 

�wiadomo�� tego, że to czym wibrujemy,  dokładnie to do swojego życia
przyciągamy, podejmowanie �wiadomych wybor�w w zgodzie z tą wiedzą,

pozwala na życie w przepływie, ale takim kt�rego pragniemy, czyli poprzez
przyciąganie do swojego życia ludzi, wydarze�, materii, kt�re sprzyjają

naszemu rozwojowi.
 
 
 

Energia a obfitość finansowa
 
 

Je�li wciąż my�lisz o braku pieniędzy, budujesz w swoim polu
energetycznym potężny ładunek związany z tematem pieniądza, kt�ry

mimowolnie wysyłasz w �wiat. Jako, że przyciągasz do siebie to czym
wibrujesz, przyciągasz do siebie dokładnie to, co rezonuje z ładunkiem

energetycznym, jaki wysyłasz do �wiata. Jest to bardzo proste – my�ląc o
braku, przyciągasz brak, jeste� w przepływie owszem, ale przepływie

ciągłego niedosytu i niskich wibracji.
 
 

Kiedy wok�ł pieniędzy, w Twoim życiu panują pozytywne emocje,
skojarzenia, lubisz pieniądze, lubisz ich obecno�� w swoim życiu, Tw�j

ładunek energetyczny związany z tym tematem, przyciąga do Ciebie
wła�nie to, co od Ciebie wypływa – jeszcze więcej pozytywnym emocji,
energię pieniądza i przepływ, ale naładowany wysokimi wibracjami.
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O tym co może oddziela� od obfito�ci, a także jak się na nią otwiera�, przeczytasz
więcej artykułach: 
Droga do Obfito�ci

Jak otworzy� się na obfito�� w życiu?

Czym jest przepływ?
 
 

Jest naturalną czę�cią życia każdego z nas, ale �wiadomymi wyborami
możemy sprawi�, że przepływ nabierze wymiaru płynnego, nie

zablokowanego, przepływu dobrych rzeczy, kt�re będziemy przyciąga� do
swojego życia. Początki mogą wydawa� się dziwne, trudne – jak mam czu� i
wysyła� do �wiata ładunek energetyczny związany z obfito�cią, kt�rą mam

w życiu, skoro materia w fizycznym �wiecie, tego stanu nie oddaje?
 

To tylko początek, za tym p�jdzie ruch, ale we wła�ciwym kierunku,
następnie działania i je�li pojawiające się w życiu dowody i odczucia bycia

w obfito�ci, przyjmowa� będziemy z coraz większą rado�cią i
wdzięczno�cią, przepływ obfito�ci będzie coraz większy.

 
 
 

Jest to naturalne dla każdego z nas 
i każdy ma do tego dostęp.

PRZEPŁYW I OBFITOŚĆ

https://ari-annaduszynska.pl/droga-do-obfitosci-blog
https://ari-annaduszynska.pl/jak-otworzyc-sie-na-obfitosc-w-zyciu


Dziękuję

ari-annaduszynska.pl

 
 

Dziękuję Ci za czas i uwagę poświęconą na tę krótką publikację.
Mam nadzieję, że wniosła wartość do Twojego życia.

 
Życzę Ci wszystkiego dobrego na Twojej własnej 

drodze do obfitości. 
 

 
 

Anna Duszyńska

https://ari-annaduszynska.pl/
https://ari-annaduszynska.pl/

