
 
 
 

 

New Print Prosperity® 
najnowsza metoda skutecznego uwalniania od blokad i ograniczeń w drodze do 

osiągania sukcesu i dokonywania dobrych zmian. 
PRAKTYCZNY PROGRAM NOWEJ GENERACJI 

WŁAŚNIE TERAZ  
CZYTASZ INFORMACJĘ, KTÓRA MOŻE  ZMIENIĆ TWOJE ŻYCIE NA ZAWSZE. 

 
Nowa metoda 4 kroków New Print Prosperity®  

- zmienia natychmiast twoje relacje z pieniędzmi i prowadzi do uzyskania  
finansowej niezależności. 

 
Kiedy:  sesje indywidualne  (od 6 do 10 sesji x 1,5 godz.)  terminy spotkań ustalane indywidualnie z Klientem. 

Metoda 4 kroków: 
Oczyszczanie blokad, 
Zmiana przekonań, 
Nowe cele, 
Utrwalanie nowych nawyków. 

Cel szkolenia: 
skutecznie i szybko uwolnisz się od blokad i ograniczających przekonań, postawisz nowe cele i zbudujesz nowe relacje z 
pieniędzmi i zaczniesz wreszcie zarabiać tyle ile chcesz  by uzyskać wolność finansową i Stan Prosperity. 
 
W programie m.in.: 
• praca nową autorską metodą New Print Prosperity®, 
• zastosowanie procesu OZNU, 
• proces błyskawicznego oczyszczania blokad energetyczno-mentalnych, 
• oczyszczanie ograniczających przekonań nowatorskimi metodami, 
• zastosowanie Modelu formułowania celów Prosperity, 
• praca nad zmianą nawyków, 
• unikalne i skuteczne procesy, 
• uwalniasz dotąd zablokowaną energię życiową i uruchamiasz swoją wewnętrzną moc. 

Dla kogo: 
• dla pragnących niezależności finansowej w swoim życiu, 
• dla rozczarowanych swoją sytuacją finansową, 
• dla tych, którzy ciągle doświadczają porażek finansowych, 
• dla tych, którym pomimo intensywnych starań ciągle brakuje pieniędzy, 
• dla tych, którzy rozpoczynają nowy biznes, 
• dla tych, którzy próbowali wielu metod i afirmacji i są rozczarowani swoją sytuacja finansową, 
• dla tych, którym ciągle coś przeszkadza w zarabianiu pieniędzy, 
• dla tych, którzy ciągle tracą pieniądze lub są oszukiwani, 
• dla rozczarowanych i zmęczonych brakiem  pieniędzy, 
• dla tych, którzy nie mogą związać końca z końcem i ciągle borykają się z opłacaniem rachunków, 
• dla tych, którzy chcą zarabiać, ale nie wiedzą jak to zrobić, 
• dla tych, którzy uważają, że nie potrafią zarabiać pieniędzy, 
• dla tych, którzy chcą osiągnąć Stan Prosperity i cieszyć się życiem, itp.  

Korzyści dla uczestników.: 
• natychmiast zobaczysz i odczujesz pozytywne zmiany w swoim życiu, 
• praktyczna wiedza do natychmiastowego wykorzystania, 
 

Nowa metoda 4 kroków New Print Prosperity®  
- TO SZANSA DLA CIEBIE. 

 
Zainwestuj w siebie – zadzwoń i umów się na sesje. 

Zapraszamy   – www.instytutprosperity.pl – (22) 302 26 66; GSM: 721 245 778 


