
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Przybysz 

Przyciągnij 
Sukcesy z Pasją 
COACHING Fragment 

COACHING INSTITUTE :: fragment z książki Przyciągnij Sukcesy 
z Pasją. Twoja droga do sukcesu: wspaniała kariera, biznes z 
pasją, wolność finansowa, radość życia.                 
PRZEWODNIK DLA CIEBIE I TWOJEGO COACHA.          
Skuteczny, profesjonalny polski coaching. 06-09-2009 
 



 

_______________ Przyciągnij Sukcesy z Pasją ____________

Copyright ©Agnieszka Przybysz, www.CoachingInstitute.biz , www.PrzyciagnijSukcesy.pl 
  Strona 2 
 

 

 

Publikacja „Przyciągnij Sukcesy z Pasją”  

fragment z książki  

jest całkowicie GRATIS 

Możesz go udostępniać gratis w dowolny sposób tylko w całości jako 

dokument PDF – bez przekształcania, publikowania we fragmentach lub 

innej niż elektroniczna forma, bez indywidualnej pisemnej zgody autorki: 

ap@ci.biz.pl 

******** 

Prawa autorskie 

Copyright © 2008- 2015 Agnieszka Przybysz, COACHING INSTITUTE, 

Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Logo Coaching Institute, Mechanizm Sukcesu są znakami towarowymi 

zarezerwowanymi dla Coaching Institute, Polska 

TM użyte przy sformułowaniach w treści książki – oznacza znaki towarowe 

Coaching Institute 

Wydanie w wersji książkowej: Nowa Proza, Warszawa 

 

Dziękuję wszystkim, którzy zainspirowali mnie i przyczynili się do 

powstania tej publikacji. Szczególne podziękowania dla Ewy, która 

jest bohaterką tego fragmentu książki i osób coachowanych 

przeze mnie w procesach profesjonalnego coachingu. 
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„ Profesjonalny coaching z Tobą był naprawdę wspaniałym przeżyciem 

podczas którego czułam, że wzrasta moje poczucie wartości.  

Czułam, że nie jestem sama ze swoimi problemami, że ,,mam" dobrego 

przewodnika, który umie słuchać i wie co jest dla mnie dobre.  

 

Coaching z Tobą spowodował to, że mam coraz więcej pewności w życiu 

osobistym i zawodowym. Wiem co jest dla mnie dobre, czego chcę.  

Poza tym zaczęłam wierzyć, że mi się uda znaleźć pracę taką jaką chcę. 

Wcześniej wszystkie moje próby kończyły się na znalezieniu kolejnej pracy 

na pełen etat w wielkich korporacjach, nie umiałam znaleźć dla siebie 

innego, lepszego rozwiązania. Dopiero podczas rozmów z Tobą udało mi 

się odnaleźć w sobie inny sposób realizacji zawodowej. Uwierzyłam, że 

mogę pracować inaczej, otworzyć własną firmę, robić z pasją to co lubię. 

Wcześniej tylko chciałam zmiany, lecz nie umiałam tej zmiany dokonać.” - 

- Beata Sołtysiuk 

„Podczas sesji coachingów dałaś mi do ręki „motykę”, „łopatę” i wysłałaś 

na „pole”. Dajesz do ręki narzędzia, uczysz jak ich używać i sprawdzasz, 

czy uczeń dobrze wykorzystuje zdobytą wiedzę. Jesteś efektywna, bo nie 

odpuszczasz, przepytujesz, dopytujesz, drążysz, zadajesz trudne pytania. 

Do tego wszystko dzieje się w atmosferze ciepła, miłości i pełnego 

poczucia, że Tobie zależy, aby drugiemu człowiekowi wiodło się dobrze w 

życiu. Wszystkim, którzy poszukują swojej drogi życiowej szczerze 

polecam coaching u Ciebie.” Anna Łazicka 
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******** 

Zawartość 

Przyciągnij Sukcesy z Pasją    

Rozdział I  - Coaching i inne formy rozwoju 

Rozdział II  - Harmonia w życiu zawodowym i osobistym 

Rozdział III - „Sięgnij gwiazd”, sięgnij po więcej 

Rozdział IV - Zastosowanie prawa Wszechświata w życiu zawodowym,  

pracy i biznesie 

Rozdział V - Kariera z pasją 

Rozdział VI - Zmiana pracy – sukcesy z coachingiem kariery  

Rozdział VII - Syndrom „poniedziałku rano” 

Rozdział VIII - Rozwój własnego biznesu – firmy - coaching biznesowy 

Rozdział IX  - Dobre relacje międzyludzkie  

Rozdział X - Z korporacji do własnego biznesu 

Rozdział XI - Zmiana kariery, wyzwanie czy stres? 

Rozdział XII - Mechanizm Sukcesu 
 
Rozdział XIII - Skuteczność narzędzi - technik autorskich 
 
Rozdział XIV - Zamówienie do wszechświat na pracę 
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Rozdział XV - Listy uwalniające i prysznic mentalny, badania skuteczności 

działania 

Rozdział XVI - Menedżer – Lider w roli coacha  

Rozdział XVII  - Kryteria wyboru coacha 

Rozdział XVIII - Skuteczność coachingu 

 

Życzę wartościowej lektury! 

Zapraszamy media i partnerów do współpracy! 

 

Wraz z książką zyskasz 8 prezentów (w tym audiowizualizacje, testy), 

które możesz natychmiast po zakupie pobrać z serwisu: 

www.PrzyciagnijSukcesy.pl (zachowaj paragon).  

Jeśli dostałeś książkę w prezencie napisz do nas, chętnie Ci pomożemy 

ap@ci.biz.pl   
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******** 

Rozdział XI 

Zmiana kariery, wyzwanie czy stres? 

„GDZIE JEST TALENT, TAM SĄ TAKŻE PIENIĄDZE”  

Agnieszka Przybysz 

5 kroków do zmiany kariery 

1. Upewnij się co lubisz, a czego nie w swojej aktualnej pracy? 

Zrób listę tego co lubisz, a czego nie ... 

2. Scharakteryzuj idealny model pracy dla Ciebie, taki w którym jest pasja 

z wykonywanej pracy? 

3. Nazwij swoje predyspozycje, talenty i umiejętności. 

4. Określ, jakie stanowisko, pozycja lub zawód najbardziej odpowiadają 

odpowiedziom na powyższe pytania? Jeśli stwierdzisz, że to musiałby być 

Twój biznes, zacznij go rozwijać po pracy, to najbezpieczniejsza strategia, 

bez rzucania się na głęboką wodę… 
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5. Zrób pierwszy krok w kierunku nowej kariery … Porozmawiaj z szefem  

o zmianie działu lub stanowiska, lub rozkręć własny biznes, stań się 

ekspertem w tym co lubisz robić. 

Po dwóch miesiącach coachingu Ewa przyszła do mnie na sesję  

i oświadczyła, że chce wracać do domu, ma wszystkiego dość, stres w 

pracy, chaos panujący w organizacji jej stanowiska pracy (była przesuwana 

z działu do działu), zmiana przełożonych. Powiedziała: „Nie czuję, że robię 

coś ważnego”. Oświadczyła mi, że to źle wpływa na jej zdrowie. Lekarze 

podejrzewali występowanie komórek rakowych w okolicach szyi … stres.  

Nie mogła już tak dalej funkcjonować. Nasz dalszy proces coaching stał pod 

znakiem zapytania? Rozważała możliwość porzucenia wszystkiego i powrotu 

do domu rodzinnego, poproszenia dyrekcji o przeniesienie jej z Polski do 

pracy w jej rodzinnym mieście. Widziałam jednak smutek w jej oczach, 

wiedziałam, że nie chce wyjeżdżać, wymieniła wiele powodów, dla których 

chciała zostać w Polsce.  

Po pięciu miesiącach coachingu powiedziała mi: „Cieszę się, że się wtedy 

nie poddałam”. W międzyczasie dostała nowy projekt do realizacji,  

o wartości kilkuset tysięcy Euro. Ustaliła cele priorytetowe, przełożyła je 

na plan działań, podzieliła je na etapy i przystąpiła do ich realizacji.  
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Jako menedżer tego projektu, a był to jej pierwszy samodzielny projekt, 

udoskonaliła w ciągu kilku miesięcy pięć umiejętności menedżerskich:  

1. Stawianie celów i ustalanie priorytetów, 

2. Komunikacja w zespole,  

3. Zarządzanie stresem, 

4. Zarządzanie czasem, 

5. Kierowanie projektem, zbieranie danych i ich analiza, 

Wzmocniła się, zaczęła czuć siłę i stanowczość, a także odpowiedzialność 

za swój projekt, z którym sobie doskonale radziła. Plany sprzedażowe jej 

departamentu zakładane na rok zostały osiągnięte przed czasem. 

W jej życie weszło więcej radości i chwaliła się, że z własnej inicjatywy 

wykorzystuje przekazane jej w trakcie coachingu narzędzia, co doskonale 

wpływa na jej samopoczucie. Wyzwania zdrowotne zaczęły się 

normalizować i obawy, podejrzenia lekarzy z czasem zniknęły. Istotną rolę 

w utrzymaniu zdrowia miała kontrola stresu i sposobu myślenia, który 

reaguje na ciało i może powodować choroby w ciele fizycznym, a także 

zastosowanie m.in. „czyszczenia centrów energetycznych w ciele.” 
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Jak sama się przyznała, uzdrowiła swój sposób myślenia, swój umysł od 

negatywnych emocji i myśli. Powiedziała mi, że uświadomiła sobie, czego  

chce w pracy, że chce działać i negocjować w zgodzie ze swoimi 

wartościami, by wszyscy uczestniczący w transakcjach skorzystali z jej 

pracy. 

Często przekazuję narzędzia, które sama wykorzystuję w mojej pracy  

i życiu, a także kreujemy wspólnie z osobą coachowaną narzędzia 

dostosowane do jej potrzeb w procesie. 

Przeszłyśmy długą drogę, w trakcie której dostrzegła ogromne zmiany  

w swojej postawie, podejściu do pracy i życia, nabrała większej 

samoświadomości. Warto było być cierpliwym. Muszę przyznać, że moja 

cierpliwość jako profesjonalnego coacha, też została wystawiona na próbę. 

Wierzyłam jednak w efekt końcowy i ta wiara w możliwości sukcesu  

i przezwyciężenia wyzwań inspirowała pozytywnie tę wspaniałą kobietę. 

Myślę, że ona też uwierzyła, że posiada siłę do zwalczenia dolegliwości 

zdrowotnych, do przezwyciężenia stresu, do bycia efektywnym 

menedżerem projektu, do szybkiego uczenia się i sprawdzania swoich 

umiejętności w coraz to nowych sytuacjach. Jestem zachwycona jej 

szybkimi postępami w szlifowaniu umiejętności menedżerskich, które 

wspaniale jej służyły na samodzielnym stanowisku. 
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Z sukcesem przygotowała się do poprowadzenia konferencji. Była pełna 

entuzjazmu i energii, promieniowała radością, gdy mi o tym opowiadała.  

„Gdy czułam stres i napięcie, podczas kilku dni przygotowań stosowałam 

techniki, których nauczyłam się w efekcie coachingu, nie przestraszyłam 

się ryzyka i z optymizmem przystąpiłam do przygotowań”. 

„Przeprowadziłam konferencję szczęśliwa, radosna, spokojna, czułam 

spokój w moim ciele. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z mojej prezentacji, 

a międzynarodowi partnerzy również przychylnie ustosunkowali się do 

mojej propozycji biznesowej i projektu. Było to cudowne uczucie w ramach 

budowania większej pewności siebie. Mobilizujący stres, który czułam 

przed wydarzeniem zniknął, potem nastąpiła ulga i radość, że się udało, 

przeskoczyłam kolejną przeszkodę i zwyciężyłam, czując się z tym bardzo 

dobrze”. 

Szczęście i uśmiech na jej twarzy są dla mnie największą nagrodą po kilku 

miesiącach coachingu i dowodem na to, że profesjonalny coaching przy 

aktywnej współpracy osoby coachowanej działa i daje zaskakująco dobre 

rezultaty. Dla nas obu coaching był prowadzony w języku angielskim, 

który nie jest jej ojczystym językiem. 
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Budowanie kompetencji menedżerskich to tylko jeden aspekt poruszany 

podczas coachingu menedżerskiego, w tym wypadku w trakcie coachingu 

zostały osiągnięte także inne wspaniałe cele osobiste wg. pragnień tej 

cudownej kobiety. 

Jakie Ty chcesz szlifować kompetencje, umiejętności menedżerskie? 

Na samym początku procesu coachingu odkryłyśmy, że jej marzeniem 

było posiadanie własnego biznesu, zaproponowałam jej, by wykonywała 

swoją pracę najlepiej jak potrafi oraz by potraktowała pracę w korporacji 

jak „uniwersytet”, w którym szlifuje umiejętności menedżerskie, by kiedyś 

móc je zastosować w swoim biznesie, w innej branży. Ponad półtora roku 

od rozpoczęcia procesu coachingu ze mną spotkałyśmy się przed końcem 

jej kilkuletniego kontraktu w korporacji X. Miała podpisać nowy kontrakt  

w tej samej korporacji, w innym mieście. Wiedziałam, że ma dość tej 

pracy. Powiedziałam jej wtedy stanowczo, że nawet jeśli podpisze kolejną 

umowę o pracę, to jeśli nie rozpocznie kursu w weekendy, o którym 

marzyła i obiecała skończyć w zgodzie z jej pasją - dawał jej nowy zawód 

- to będzie to nasz ostatni kontakt. Znałam ją dość dobrze i wiedziałam, 

że mówię to dla jej dobra, w głębi serca pragnęła mieć nowy zawód. 

Powiedziałam: Decyzja należy do Ciebie. Złożyłyśmy sobie życzenia 

świąteczne i Ewa wyjechała…  
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Po miesiącu napisała: 

„ Gratuluję Ci wydania wspaniałej książki. Ja także zrobiłam postępy: 

ukończyłam szkołę kosmetyczną - piękności ze wspaniałym rezultatem -  

i znalazłam miejsce, gdzie mogę oferować moje usługi. Zobaczę je  

w czwartek. Interesujące jest to, że widziałam to miejsce w moim śnie,  

a potem po dwóch dniach widziałam to miejsce w rzeczywistości.  

Czytam dużo o prawie przyciągania i robię wizualizacje. I wygląda na to, 

że działają! 

Zaczynam także kolejny kurs masażu i pomyślałam, że to będzie świetna 

oferta dla kobiet, by zaoferować im zabiegi na ciało. Jestem bardzo 

podekscytowana tymi zmianami. Od kilku miesięcy także jestem  

z mężczyzną”. 

Pogratulowałam jej szczerze i okazało się, że moja stanowczość 

spowodowała, że Ewa poważnie potraktowała obietnice pójścia do szkoły, 

o której marzyła, i teraz jest szczęśliwa, zarówno we własnym biznesie, 

robiąc to co kocha, jak i z nowym mężczyzną. 

Zdałam jej pytanie: Ciekawiło mnie co spowodowało, że ostatecznie 

zrezygnowała z kolejnego kontraktu w korporacji. 
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Oto co odpowiedziała: “ Po prostu nie byłam już dłużej szczęśliwa w pracy. 

Budziłam się rano każdego dnia z niesmakiem do pracy i wtedy myślałam, 

że to nie jest normalne, że powinnam być szczęśliwa także w pracy,  

że powinnam robić coś co lubię, a nie cierpieć każdego dnia idąc do pracy. 

Po prostu myślę, że praca nie pasowała do mojej osobowości pod wieloma 

aspektami. 

Zawsze myślałam o kosmetyce i miejscach gdzie jest miło, spokojnie, 

gdzie ładnie pachnie, jest przyjemnie … Gdzie ludzie przychodzą odpocząć 

i uwolnić stres. 

Czytałam też, że ludzie są na Ziemi, po to, by żyć dobrze i być 

szczęśliwym, i że to nasz wybór jak będziemy żyć, i że wszystko o czym 

fantazjujesz, co jest w Twojej wyobraźni, jest możliwe do wykonania  

w rzeczywistości.  

Ty mi powiedziałaś bardzo ważną rzecz, że „GDZIE JEST TALENT, TAM 

SĄ TAKŻE PIENIĄDZE”. 

Zaczęłam w to wierzyć, że każdy ma unikalne talent, które może dać 

światu i powinien za nimi podążać, Ja także je mam. 

Wtedy, gdy przyjechałam do rodzinnego miasta i wróciłam do korporacji 

po kilku kłótniach z moim szefem, zdecydowałam się zrezygnować  

z pracy. 



 

_______________ Przyciągnij Sukcesy z Pasją ____________

Copyright ©Agnieszka Przybysz, www.CoachingInstitute.biz , www.PrzyciagnijSukcesy.pl 
  Strona 14 
 

 

Czułam się wypalona, system pracy był mało efektywny, nie pracowałam 

na niezależnym stanowisku, wprowadzałam głównie dane do systemu. 

Zdecydowałam się zwolnić z dnia na dzień. 

 

Było to także stresujące i niełatwe, byłam w tej korporacji od dziesięciu lat 

i każdego dnia miałam telefony od dyrektorów. 

Odpoczęłam i powiedziałam sobie, że teraz jest czas na zmiany, o których 

myślałam. 

Wraz z rozpoczęciem nowego kontraktu rozpoczęłam też szkołę 

kosmetyczną w weekendy. To także było ważne, czułam jak mi się podoba 

szkoła coraz bardziej i jakie wspaniałe uczucia mam z nią związane.  

 

To także pomogło mi porzucić pracę w korporacji, ponieważ wiedziałam, 

że mam następny cel, który czyni mnie szczęśliwą i który mogę 

kontynuować. 

Skończyłam już szkołę i po prostu chcę kontynuować tę drogę, nie mam 

żadnych propozycji pracy i wszystko kieruje mnie do tego salonu, 200 m 

od mojego domu, w miłej dzielnicy. 
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Ta praca da mi niezależność, spokój, miłą atmosferę i będę mogła 

pomagać ludziom robiąc to co lubię. Ta praca bardziej pasuje do mojej 

osobowości. 

Jestem dopiero na początku drogi, ale nawet teraz czuję się znacznie 

lepiej, spokojniejsza, szczęśliwa, zdrowa itd. 

Wynajęłam lokal w centrum miasta i mam już pierwszych zadowolonych 

klientów. Jestem szczęśliwa i robię to co lubię. 

Gdy się zmieniłam, to zaczęłam przyciągać innych przyjaciół. Gdy lepiej o 

sobie myślę, to przyciągam bardziej jakościowe osoby do swojego życia. 

Ewa 

Specjalnie dla czytelników Przyciągnij Sukcesy z Pasją możesz pobrać 

gratis prezenty na www.PrzyciagnijSukcesy.pl dostępne wraz z wydaniem 

książki! 

Coaching z Agnieszką trafił mi się w przełomowym okresie mojego życia - 

bardzo złym okresie. Już jednorazowe warsztaty pozwoliły mi znaleźć 

metody i sposoby wyjścia z kryzysu. Na swój sposób Agnieszka 

uratowała mnóstwo mojego czasu od zmarnowania. Mogę powiedzieć, że 

uratowała część mojego życia. Bez jej pomocy nie byłbym tym, kim 

jestem dzisiaj, i nie byłbym w tym miejscu swojego życia, w którym 

jestem. Współpracę z Agnieszką polecam wszystkim będącym na dużych i 

małych zakrętach życia. Ale nie tylko. - Mariusz Dłużniewski 
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Uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez Agnieszkę Przybysz 

uzyskałam wiele informacji dotyczących wprowadzenia 

pozytywnych zmian w swojej karierze zawodowej i w życiu 

osobistym. Warsztaty pomogły mi urzeczywistnić moje marzenia. 

Zdobyte na warsztatach wiadomości pozwoliły mi stać się cenionym i 

poszukiwanym przez pracodawców specjalistą w branży. 

- Renata Brudek  

cdn ... 

Chcesz doświadczyć osobiście działania prawa przyciągania w 

życiu zawodowym, sprawdź szkolenia: Przyciągnij Sukcesy z Pasją 

prowadzone od 2006r pod nazwą: Jak osiągnąć sukces osobisty  

i zawodowy http://www.coachinginstitute.biz/po/mechanizm-

sukcesu/index.php  

 

Życzę Ci sukcesów i obfitości, 

Agnieszka Przybysz 
Profesjonalny Mentor Coach™, Ekspert Relacji 

Polska pionierka coachingu i założycielka pierwszego w Polsce Coaching Institute. 

Publikacje dotyczące coachingu z jej udziałem znalazły się m.in.  

w „Rzeczpospolitej”, „Elle”, „Sens”, TVP, TVN, Onet.tv i portalach internetowych,  

w których jest Ekspertem w dziedzinie profesjonalnego coachingu, relacji i 

kariery & biznesu z pasją. 

Autorka szkoleń-warsztatów: Przyciągnij Sukcesy z Pasją, Przyciągnij Miłość 

System - sekret relacji, książki bestsellera Przyciągnij Miłość – coaching 

budowania relacji, Przyciągnij Sukcesy z Pasją – kariera, biznes z pasją,  
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Przyciągnij Pieniądze Miłością (wstępny tytuł) oraz publikacji: Medytacja Kolorami,  

Sięgnij Gwiazd - praktykuj Sekret: 5 zasad formułowania celów i jak uniknąć 

największego błędu, Duchowa Przygoda Indie podróże z pasją oraz raportu 7 

sekretów w związkach i relacjach  pobierz Gratis w www.przyciagnijmilosc.pl/raport 

i 7 sesji coachingu on-line (cele zawodowe lub osobiste) do pobrania GRATIS: 

Coaching w Twoim domu w www.CoachingInstitute.Pl  Wszystkie publikacje 

znajdziesz na blog autorki: www.AgnieszkaPrzybysz.com/produkty    

Profesjonalny Coach jest Twoim partnerem motywującym i inspirującym Ciebie, 

abyś stał się osobą, jaką pragniesz być, i wiódł życie, jakiego pragniesz - 

zarówno osobiste, jak i zawodowo. Jest jak osobisty profesjonalny partner, który 

pomaga Ci zidentyfikować problemy, wyzwania, ustalić cele i zachęca Cię do 

podjęcia działań, byś osiągnął lepsze rezultaty. Coach doprowadza Cię do 

znalezienia własnych rozwiązań w procesie zmian na drodze rozwoju osobistego i 

zawodowego, towarzysząc Tobie w tej drodze i aktywując Twój pełen potencjał. 

 

  
 

 

„Wczoraj kupiłam „Przyciągnij miłość”. Zachłysnęłam się tą książką i 
przeczytałam ją za jednym razem, kładąc się spać o 5 nad ranem. Jesteś 
genialna, wiesz o tym? :-) Po raz pierwszy w głębi duszy pomyślałam „to 
może się udać”. W zasadzie nie wiem dlaczego … być może dlatego, że piszesz 
o nas Polakach o polskich realiach, kobietach takich jak Ty i ja? A może 
dlatego, że techniki o których piszesz mimo iż mają wiele wspólnego z naszą 
podświadomością, siłą przyciągania, czyli rzeczami, które dla wielu wydają się 
jeszcze takie mistyczne, w Twojej książce brzmią bardzo logicznie. W każdym 
bądź razie zaczynam. Nie szukam jedynie miłości. Chcę wywrócić swoje życie 
do góry nogami, odnaleźć prawdziwą siebie, zmienić pracę na lepszą, dostać od 
życia to na co zasługuję, wyrwać się z więzów przeszłości, które bardzo mnie 
ograniczają. Mam nadzieję, że z twoją „pomocą” tym razem się uda.” Karolina      
www.PrzyciagnijMilosc.pl

„Książka bardzo pozytywna i pełna wiary w możliwości każdego człowieka, 
pokazuje że w każdym z nas jest – drzemie - siła do zmian na lepsze. 
Najbardziej podoba mi się praca nad sobą, nad odnalezieniem własnego celu  
i dążenie do niego, gdyż właśnie na takim etapie jestem. 
Ćwiczenia, rady i metody zaproponowane dają 'kopa' do działania, którego tak 
często nam potrzeba. W jasny sposób przybliża temat coachingu i rolę coacha 
oraz jego właściwe cechy jakie posiadać powinien. Z całym przekonaniem 
polecam tę książkę każdemu, kto chce zmiany w swoim życiu. Mnie dodała 
więcej sił i wiary w siebie. 
Wciąż jestem pod wrażeniem tego, co mnie spotkało, ta praca i parametry, które 
się zgadzają z zamówieniem na pracę:)))” Piotr 
www.PrzyciagnijSukcesy.pl  
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„Powiem po prostu - jest to fantastyczna pomoc przy realizacji 
jakiegoś celu marzenia.  
Ktoś, kto przeczytał książkę "Sekret" na pewno ma wiele ochoty do pracy, 
niestety książka nie podaje konkretnie żadnej techniki. I tu idealnie pomaga nam 
pakiet Agnieszki Przybysz - "Sięgnij gwiazd – praktykuj sekret". 
Dziękuję Ci Agnieszko, za wspaniały pomysł, za Twój spokojny głos. 
Dzięki Tobie praca nad sobą jest przyjemna, i mogę ja stosować kiedy tylko 
chcę. 
Może to śmieszne, ale płyta jeździ ze mną wszędzie :) Nigdy nie wiem, kiedy 
znajdę chwilę czasu, by ją posłuchać i udać się w krainę moich marzeń.” Maja 
www.AgnieszkaPrzybysz.com/produkty 

Poznaj sekrety relacji z pieniędzmi. Jak przyciągać pieniądze zamiast je 
odpychać znajdziesz w obszernym wartościowym fragmencie nowej książki. 
"Dziękuję, wideo świetne, podoba mi się, że podajesz Agnieszko na swoim 
przykładzie, w ten sposób bardziej trafia do ludzi.  
 
Mam fragment książki, ciekawie się zapowiada. Rzeczywiście mam mnóstwo 
zakorzenionych negatywnych przekonań na temat pieniędzy, które mnie 
hamują, wręcz dołują. Wideo oglądałam kilka razy, zrobiłam notatki. Same 
konkrety, to co lubię. Dziękuję i pozdrawiam". Justyna  
 
http://www.PrzyciagnijPieniadze.pl/ksiazka  

„Fajne jest to, że metody które opracowałaś są proste, nie zajmują dużo 
czasu, a są tak skuteczne. A uwierz mi, korzystałam wcześniej z innych 
warsztatów samodoskonalenia.  
Po zastosowaniu Twoich metod jestem bardziej wyciszona, spokojniejsza, 
optymistyczna i co najważniejsze zmienia się na lepsze jakość mojego życia.  
 
Przestałam też brać leki antydepresyjne, które stosowałam przez 2 lat i nie 
wybudzam się w nocy. Jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję i życzę Ci, aby jak 
najwięcej ludzi trafiło w Twoje ręce, których nauczysz miłości przede 
wszystkim do siebie samych i do całego świata”. Małgorzata 
www.AgnieszkaPrzybysz.com/produkty 

5 wizualizacji, które oczyszczają, doenergetyzują, relaksują i harmonizują 
Ciało, Umysł i Duszę. 

Kolekcja 5 cudownych ćwiczeń i narzędzi Agnieszki Przybysz autorki 
bestsellera Przyciągnij Miłość  m.in. wizualizacja: Dotyk Słońca, Magia 
Wodospadu, Diamentowy Ogród, Serce Relacje, Serce Idealna Praca w wersji 
mp3 i wideo. Bardzo pomocne w Twojej transformacji na miarę nowej „Złotej 
Ery” dostatku i prosperity, w którą wkracza ludzkość. Ty też możesz tego 
doświadczyć.  www.AgnieszkaPrzybysz.com/produkty 
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Zapraszam napisz do mnie, Twoje refleksje na temat tego co przeczytałeś: 

ap@ci.biz.pl, najciekawsze wypowiedzi nagrodzę publikacją. Dziękuję. 

 

 
 

www.AgnieszkaPrzybysz.TV  


