Miłość i Pieniądze - Jedyna taka książka w Polsce, która przedstawia praktyczne
i transformujące podejście do Twojej relacji z pieniędzmi. Jak traktujesz pieniądze.
Dlaczego przychodzą one do Ciebie z trudnością. Dlaczego jest ich za mało albo jest ich
za dużo, ale nie potrafisz ich utrzymać przy sobie. Pozbywasz się ich coraz szybciej.
Albo masz dostatek pieniędzy, ale musisz ciężko na nie pracować, albo obawiasz się, że
możesz je szybko utracić, i oszczędzasz na „gorsze czasy”. Im więcej masz pieniędzy do
dyspozycji, tym bardziej piętrzą się Twoje rachunki – musisz pracować i zarabiać więcej…
Co i kto rządzi Twoim bogactwem i jak utrzymać zdrową relację z pieniędzmi, stosując
sprawdzony SYSTEM i 8 sekretów bogactwa, które na zawsze odmienią Twoje spojrzenie na
pieniądze, Twoją relację z pieniędzmi, Twój stosunek do pieniędzy i bogactwa, by smakować
życie.






Pracujesz na etacie w korporacji lub administracji i marzysz o awansie, byciu
docenionym
i o świetnych zarobkach.
Jesteś przedsiębiorczy, prowadzisz własny biznes i chcesz utrzymać stały trend
wzrostowy, by pracować mądrzej, nie ciężej i więcej, wnosić swój wkład w życie
innych i mieć obfitość czasu na to, by realizować potrzeby serca.
Interesujesz się rozwojem osobistym i ważne jest dla Ciebie, by Twój rozwój był
zintegrowany z Twoim zawodem, karierą z pasją lub biznesem z pasją.

Miłość i Pieniądze to jedyna taka książka, która łączy rozwój osobisty ze świadomością
bogactwa, którą na długo zapamiętasz. Poparta wieloletnim praktycznym doświadczeniem
autorki bestsellera „Przyciągnij miłość”, eksperta relacji, pionierki coachingu w Polsce i wielu
tysięcy osób, którym skutecznie pomogła cieszyć się obfitością pieniędzy i bogactwa
(w różnych obszarach życia, osobistego, zawodowego, relacji, duchowego i biznesowego,
jednocześnie).

Zrób sobie i przyjacielowi bezcenny prezent. Wraz z książką otrzymasz dostęp do inspirującej
edukacji na wideo www.miloscipieniadze.pl (zachowaj paragon)
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Pionierka coachingu, ekspert relacji, autorka książek m.in.
bestsellera Przyciągnij Miłość – coaching relacji,
Przyciągnij Sukcesy z Pasją, które pomogły tysiącom
Polaków w kraju i za granicą.
Praktyk biznesu. Z zamiłowania przedsiębiorca z pasją
pomagania ludziom. Założycielka pierwszego w Polsce
Coaching Institute.
Posiada największe praktyczne doświadczenie w branży
coachingu w Polsce i zdumiewającą skuteczność autorskich
metod i narzędzi, które pomagają skutecznie uczestnikom
w ponad 11 krajach Europy.
O czym świadczą liczne opinie uczestników programów m.in ABC Przyciągnij Miłość,
Kobieca Moc, Biznes z Pasją.
Widziana i słyszana w wielu mediach, m.in: TVP, TVN, Onet.Tv, Pytanie na Śniadanie,
Radio Kolor, Wprost, Sens, Radio Zet, Forbes, Charaktery, Elle, Polskie Radio.
Coaching jest Agnieszki PASJĄ i pomaganie ludziom w ich rozwoju osobistym, zawodowym
– biznesowym.
Kocha ekspresje poprzez słowo mówione i pisane: audycje w mediach i pisanie książek.
Uwielbia dalekie i egzotyczne podróże. Odbyła podróże rozwojowe, biznesowe i turystyczne
– zwiedziła pół świata, włączając w to Azję i Australię. Latem kocha morze i żagle na
mazurskich jeziorach, a zimą narty.
Pasjonuje ją zdrowy styl życia, w tym eko gotowanie.
Szczęśliwa w wyjątkowym związku z Bratnią Duszą.
www.AgnieszkaPrzybysz.com
Dołącz do nas i bądź na bieżąco na Facebook i YouTube:
www.agnieszkaprzybysz.com/fb | www.agnieszkaprzybysz.com/yt
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