Czy jesteś zmęczony poszukiwaniem
szczęścia, bogactwa czy miłości …
Zastanawiałam się nad tym samym jak to
jest, że ktoś spotyka miłość swojego życia w
szybkim tempie i żyją szczęśliwie, a inni są
samotni długie lata, tęsknią za prawdziwą
miłością?
Zajęło mi wiele czasu i bolesnych
doświadczeń, by wreszcie odkryć
*SYSTEM*, który pomógł już wielu
tysiącom osób …
Zostawiłam karierę w Polsce i wyjechałam za
moją pierwszą bratnią duszą na drugi koniec
świata, tylko po to, by się wkrótce przekonać,
że największa miłość mojego życia, jak
wtedy myślałam, nie była gotowa do deklaracji.
Mieliśmy niewiele czasu dla siebie pomiędzy jego kolejnymi ważnymi biznesami, które
wspierałam.
Wkrótce potem doświadczyłam złamanego serca, miałam dość relacji na odległość.
Moje serce umiało wybaczać, wielokrotnie lecz także moja niepewność w związku i
poświęcenie się jemu doprowadziło do tego, że zaczęłam sobie wyobrażać, że mnie zdradza.
Mój umysł wykreował taką sytuację – nie dość, że ją wykreował, to jeszcze w wyobraźni
stworzyłam obraz kobiety, z którą potem mnie zdradził, jedną z jego współpracowniczek.
Wtedy przestraszyłam się co mogę stworzyć, stworzyłam miłość, ale też przyciągnęłam
zdradę. Dziś wiem, że nie kochałam siebie wystarczająco mocno, że popełniłam szereg
błędów w tej relacji, poświęciłam swoje szczęście, by budować Jego.
Tęskniłam za zawodem z pasją i wolnością finansową. Ta sytuacja doprowadziła mnie do
przełomowej decyzji… Postanowiłam zadbać o swoją moc i obudować siebie, swoją obfitość
z nim lub bez niego. On nie był chętny by mi pomóc, obserwował i podziwiał co tworzę.
Nie chciałam wracać do przeszłości… zamknęłam ją, uwolniłam Ex partnera i otworzyłam
serce na nową miłość. Odtąd moją misją od wielu lat stało się pomaganie kobietom, ale też
światłym mężczyznom, poprzez własne doświadczenia.
Wielu tysiącom osób pomogłam przyciągnąć miłość z łatwością, zbudować zawód i biznes z
pasją oraz sięgnąć po wspaniałe pieniądze i wolność.
Po drodze zyskałam wspaniałą miłość Bratniej Duszy.
Uwielbiam zdrowy styl życia i wzbogacające duszę ciekawe podróże.
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Wierzę, że każdy zasługuje na wzajemną miłość i obfitość, dlatego stworzyłam skuteczne
narzędzia autorskie i sprawdzone systemy & metody, z których korzystają Polacy z ponad 11
krajów Europy i nie tylko.
Zapraszam kobiety do przygody życia jaką jest stały rozwój i podnoszenie świadomości.
Moją misją jest pomaganie kobietom i Tobie w odzyskaniu kobiecej mocy, byś żyła w obfitości i
miała życie, które pokochasz.

Dziękuję za Twój wkład. Przekaż proszę dalej link do www.kobiecamoc.com i siej obfitość.
Z miłością i pasją,
Agnieszka Przybysz
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