


POZNAJ 3 UKRYTE
POWODY TWOJEJ

BLOKADY FINANSOWEJ,
(NAWET, JEŚLI

STARASZ SIĘ ZE
WSZYSTKICH SIŁ). 

Jeśli masz poczucie, że już od dawna
starasz się, żeby zarobić duże

pieniądze i je pomnożyć, ale wciąż nie
wychodzi, to weź oddech i czytaj

uważnie, ponieważ odkryjesz, że to nie
Twoja wina, nie brak umiejętności, ani

osobisty pech.



Czy to na pewno Ty decydujesz o swoim życiu?

Kto decyduje, że zaczynasz pracę w jednej firmie i potem męczysz
się w niej przez 20 lat za psie pieniądze? Kto decyduje, że jej nie
zmienisz albo nie zawalczysz o więcej?

Kto lub co decyduje, że Twój kolejny biznes się rozpada, bo rynek to
zło. Albo wpadasz w kolejną spiralę długów i nie widzisz wyjścia?

Kto lub co decyduje, że kiedy budzisz się rano nie wyskakujesz z
łóżka jak korek z szampana, tylko ciągle martwisz się o przyszłość
finansową?

Myślisz, że to Ty o tym decydujesz?
To jest kilka przykładów, ale każdego dnia doświadczamy setek
innych mniejszych
sytuacji, w których myślisz, że podejmujesz świadomą decyzję, ale
jesteśmy poddani działaniu tak potężnych sił, że każda decyzja jest
tak naprawdę ich miksem.

Co to są te potężne siły?
Jak każdy z nas (i jak góra lodowa) posiadasz dwie części.
Widzialną i niewidzialną.  Widzialna część, to ta świadoma, w której
deklarujesz, że chcesz być bogaty, szczęśliwy i uśmiechnięty.
Niewidzialna część, to jest właśnie miejsce skąd działają te potężne
siły. I co może być w podwodnej części? Same skarby:
To wszystkie ukryte mechanizmy, uwikłania i strategie sprawiające,
że wciąż jesteś daleko od tego, co deklarujesz.

Zresztą, jeśli żyjesz już wystarczająco długo, to możesz to
zauważyć. Zmiana pracowników, branży, wspólników, nawet
zmiana kraju, daje tylko chwilową zmianę. A po jakimś czasie efekt
się powtarza. Jak w powiedzeniu. Miało być tak pięknie, a wyszło
jak… zawsze.
Jaki to ukryty powód sprawia, że zawsze wychodzi tak jak zawsze?
Oraz czy może wyjść… inaczej?
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01

U K R Y T Y
P O W Ó D

Nie  spad łeś  z  n ieba . .  



Żyjesz, ponieważ tata dał Ci życie, a mama Cię urodziła.
Nikt z nas nie pojawił się na świecie w inny sposób. 
W idealnym świecie rodzice troszczą się o swoje dziecko, dbają o nie,
pomagają rozwijać jego talent i budują w nim poczucie własnej wartości
oraz pewności siebie. A tak wyposażone dziecko, kiedy dorasta rusza w
świat i robi karierę i zarabia dobre pieniądze.
I na tym koniec bajki.

Bo w prawdziwym świecie rodzice są różni.
Nieobecni, zajęci, uzależnieni, przemocowi…

I dla większości z nas relacja z rodzicami, to problem. 
A sedno sprawy w aspekcie sukcesu finansowego, polega na tym, że
relacja z rodzicami, to relacja z Życiem.
Dopóki mamy żal, pretensje i złość do rodziców, to Życie, jak posłuszne
lustro daje nam to samo. Powody do żalu, pretensji i złości.
I możemy się starać, deklarować, wypruwać sobie żyły i pracować na 5
etatach, ale dopóki nie zmienimy tego w sobie, to nic na zewnątrz się nie
zmieni. Dopóki nie zgodzimy się na Rodziców takich, jakimi byli - dopóty
podświadomie nie zgadzamy się na Życie. A życie, to też PIENIĄDZE.
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U K R Y T Y
P O W Ó D

Wczoraj magia, dziś nauka..



Jesteś członkiem swojego rodu.
I nawet, jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to możesz odtwarzać w
swoim życiu tragedie i dramaty odległych przodków.
Kiedyś to była magia. 
Obecnie zajmuje się tym specjalna dziedzina nauki, zwana Epigenetyką.
Mówi ona, że, wraz z życiem, każdy z nas dziedziczy każde doświadczenie
swoich przodków.

Co to znaczy?
Na przykład, że zamożna osoba, żyjąca w zachodniej Europie może mieć
depresję i koszmary nocne, w których z detalami przeżywa sytuacje z życia
pradziadka, ofiary Holocaustu (mimo, że świadomie, nawet nie wiedziała o
jego istnieniu).
W ten sam sposób, każdy z nas może w swoim życiu przechodzić
trudności, które „nie są jego”. Dostał je niejako „w spadku”.
Czasami, po baczniejszym zbadaniu sprawy, okazuje się, że te trudności
są niezwykle zbliżone.
Ktoś, kogo rodzina została wysiedlona nie może nigdzie zagrzać miejsca i
regularnie powtarzają się problemy z wynajmowanym mieszkaniem.
Ktoś, kogo przodek przegrał majątek w karty, zmaga się z uzależnieniem
od hazardu.
A prężny biznesman, regularnie ociera się o bankructwo (jak jego dziadek),
mimo świetnych pomysłów i pracowitości.
Poza Epigenetyką, zajmuje się również tą kwestią metoda Ustawień
Systemowych, stworzona przez Berta Hellingera. Zajmuje się tematem od
bardziej praktycznej strony, rozwiązując rodowe uwikłania.
Upraszczając, można powiedzieć, że to co bada Epigenetyka, można
uzdrowić poprzez narzędzia Ustawień Systemowych, zgadzając się na los
swojego przodka i zostawiając go przy nim, z miłością i szacunkiem.
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U K R Y T Y
P O W Ó D

Lęk  to  ty lko  myś l  
(a  może n ie?)



Każdy z nas się czegoś boi. Lęk to nieodłączna część życia. Lęk nie
pozwala przejechać na czerwonym. Lęk, nie pozwala głupio stracić życia,
czy zdrowia. Jednak jest jedna fundamentalna różnica… Są osoby, które:
umieją rozróżniać swoje lęki. Wiedzą, skąd one pochodzą. Potrafią z nimi
żyć, a nawet dzięki nim wzrastać. A są osoby, które… myślą, że lęk mają na
stałe, jak rękę czy nogę i nic nie można z tym zrobić!

Zaraz pokażę Ci, dlaczego warto być w tej pierwszej grupie.
W aspekcie sukcesu finansowego możemy bliżej przyjrzeć się trzem lękom.

Lęk przed sukcesem:
Ludzie boją się zwyciężać i rozwijać - już samo to zdanie jest nielogiczne.
Gdyby tak było, gatunek ludzki nigdy nie zaszedłby tak daleko.
Niestety, dla wielu osób lęk przed odnoszeniem sukcesów często jest
wyrazem fałszywej lojalności wobec rodziny. Jeśli ktoś wywodzi się z
ubogiej rodziny, to może nieświadomie sabotować własne działania w
kierunku zdobywania bogactwa w życiu, ponieważ nieświadomie obawia
się, że zostanie odrzucony przez najbliższych.
Czasami lęk przed sukcesem wynika z przekonania, że tam gdzie pieniądze
tam nie ma miłości. I tak na przykład dzieci zamożnych osób, dorastające w
atmosferze wyścigu szczurów, z całym dobrem materialnym do dyspozycji,
ale brakiem miłości, czułości i serdeczności, potrafią szybko i łatwo zarobić
duże pieniądze. Ale tak samo szybko potrafią je stracić. Podświadomość
dąży do wyzerowania, bo "pieniądze, to brak miłości".

Lęk przed porażką:
To lęk, z którym mierzy się chyba każdy. Nikt nie chce okazać się głupim,
niewłaściwym, nie takim. Bo nikt nie chce zostać oceniany i odrzucany.
Czasami strach przed popełnieniem błędu sprawia, że ludzie nie podejmują
ryzyka. Brak ryzyka = brak działania. Nigdy nie poniosą porażki, ale nigdy
nie zaczną działać - co w swoim założeniu jest porażką…
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Relacja z mamą i tatą.
Uwikłania rodowe.
Oraz nieświadome lęki.

I te 3 powody właśnie, czyli:

Mogą być przyczyną tego, że mimo starań wciąż
kręcisz się w kółko, a Twój wynik finansowy jest wciąż
daleki od Twoich prawdziwych możliwości.  Jeśli
chcesz dowiedzieć się więcej i przede wszystkim
poznać sposoby na TE UKRYTE POWODY - to
zapraszam Cię na bezpłatny webinar 6 grudnia 2022 o
godz. 19:00. Koniecznie bądź na żywo! Jeśli jeszcze
nie ma Cię na liście to, KLIKNIJ TUTAJ, żeby się
zapisać.
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http://www.metodaruszdusze.pl/pieniadze


Ekspert Głębokiej Zmiany
Twórca Metody RuszDuszę
Trener Tlenowej Przewagi

6 grudnia, godz. 19:00

Paweł J. Sowa

Bezpłatny webinar 
"Gdzie pieniądze są za las? 

Czyli jak odblokować dopływ kasy"

ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Pracuje na wszystkich poziomach:
duch, biznes, umysł. Pomaga ludziom
zobaczyć moc w swoich problemach i
zamienić je w osobisty, niepodrabialny
sukces.
Podczas pracy wykorzystuje wszystko,
czego nauczył się przez 25 lat –
łącząc kilka metod rozwoju osobistego
w jedną, która daje mocne efekty.
Prowadzi sesje indywidualne,
stacjonarnie oraz online z klientami na
każdym kontynencie. Ma na koncie
ponad 1000 sesji indywidualnych oraz
ponad 500 warsztatów. Prowadzi
także autorskie, indywidualne
programy zmiany osobistej
„Ustawienie Życia" oraz kultowe
campy RuszDuszę (KOLIBER I
PUMA).

https://metodaruszdusze.pl/pieniadze

