księgarnia ( grudzień

sposobu należy po kolei wykonać
kroki ABC Przyciągnij Miłość. Każdy z tych kroków dla maksymalnych
efektów powinien być wykonany
w podanej kolejności, nie można
pominąć żadnego z nich. Każdy
etap obejmuje m.in. testy, ćwiczenia, skuteczne narzędzia budowania
związków i relacji, bez względu na
to, czy marzysz o nowym partnerze,
czy potrzebujesz więcej harmonii
w obecnym związku.
Jeśli chcesz wygrać jedną z książek
Co najczęściej przeszkadza ludziom
„Przyciągnij miłość”, napisz maila na
adres ksiazka@modanazdrowie.pl.
w budowaniu trwałych i udanych
Redakcyjne jury wybierze najciekawsze
relacji?
listy, a ich autorów nagrodzi książkami.
Największą przeszkodą w budowaniu takich relacji są sami ludzie.
Agnieszka Przybysz
Mam tu na myśli przekonania
jest polskim
i wzorce ludzi dotyczące związków
pionierem coachingu i relacji międzyludzkich wyniesione
i założycielem
jeszcze z domu rodzinnego. Dlatego
najpierw trzeba zacząć od identyfipierwszego w Polsce
kacji blokad i negatywnych wzorców
Coaching Institute.
w związkach, a następnie zastosować
Gdzie zdobywała Pani wie- kompletny system ABC Przyciągnij
dzę na temat budowania relacji Miłość z narzędziami, by pozbyć się
partnerskich?
balastu przeszłości – często zakodoNajlepszym nauczycielem jest życie wanego w podświadomości i stać się
– czyli praktyczne zdobywanie wie- atrakcyjnym w związkach.
dzy – interesuję się tym tematem,
odkąd skończyłam 20 lat. To wtedy
sięgnęłam po raz pierwszy po lekturę z zakresu rozwoju osobistego
i budowania relacji z ludźmi – za
sprawą wyzwania zarówno osobistego, płynącego ze związku, jak
i wyzwania dotyczącego budowania
relacji w pracy.
Jest Pani autorką książki „Przyciąg- Wyjawimy Ci sekret...
nij miłość”. Jaki jest Pani sposób na
przyciągnięcie miłości?
W styczniowym numerze Mody na
Zdrowie rozpoczniemy niezwykły cykl
Stworzyłam sprawdzony system
artykułów oparty na kultowych już pozyskładający się z 5 etapów i skutecz- cjach autorstwa Rhondy Byrne: „Sekret”
ny sposób na przyciąganie miłości, i jego kontynuacji „Siła”. Specjalnie dla
naszych czytelników zorganizujemy też
który pomógł już tysiącom Polek
konkurs, w którym do wygrania będą
i Polaków przyciągnąć miłość
zaprezentowane tytuły.
i poprawić relacje z ludźmi.
Według mojego autorskiego
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A jeśli już uda nam się „przyciągnąć”
miłość? Jak ją pielęgnować? Jakie
zachowania pomagają utrzymać
związek?
Jednym z wielu sposobów, których
uczę na moich warsztatach na wideo,
jest poznanie tego, w jaki sposób
partner chce być kochany. Każdy
człowiek ma swój ulubiony sposób
okazywania miłości i kiedy poznany jego wizję miłości, łatwiej będzie
okazać mu miłość w taki sposób,
jakiego on oczekuje. Co oznacza,
że Twój sposób okazywania miłości może różnić się zasadniczo od
sposobu okazywania miłości przez
partnera. Ta praktyczna wiedza
w zdecydowanym stopniu pomoże pielęgnować miłość na każdym
etapie związku.

JAK ZAMÓWIĆ:
 telefonicznie:

(22) 356 85 95, 605 353 508

(od pon. do pt. w godz. 9–17)
 e-mailem:

ksiegarnia@modanazdrowie.pl

JAK ZAPŁACIĆ:
(za zamówienie i przesyłkę)

 przelewem na rachunek o numerze:

59 1030 1508 0000 0008 0448 7034
Bank Handlowy SA w Warszawie
Odbiorca: Moda na Zdrowie,
ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa
(w tytule przelewu prosimy podać nazwy
zamawianych pozycji)
 za pobraniem
(tylko przesyłki kurierskie)
KOSZT PRZESYŁKI zależny od wybranej
formy dostawy:
8 zł – 10 dni (Poczta Polska – przelew)
16 zł – 5 dni (kurier – przelew i pobranie)
Za przesyłkę płacisz tyle samo,
bez względu na liczbę zamawianych
egzemplarzy.
Realizacja zamówienia: od 5 do 10 dni

foto: materiały promocyjne

Jak przyciągnąć miłość?

