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Dziękuję wszystkim, którzy zainspirowali mnie i przyczynili się do 

powstania tej Publikacji. Szczególne podziękowania dla Beaty. 

  

Wprowadzenie 

Kobiety najczęściej mają w swej naturze analizowanie różnych wydarzeń, 

w tym ich emocjonalnych przyczyn. Pragną zrozumieć emocje swoich 

partnerów jeszcze dogłębniej, zastanawiają się nad ulepszeniem siebie, 

partnera, swoich relacji, związku.  

Jednak w ich przemyśleniach,   rozmowach z innymi kobietami pojawiają 

się pytania, na które często nie mogą znaleźć jednoznacznej odpowiedzi  

w swoim gronie. 

Niekiedy być może dochodzisz do przekonania, że na niektóre pytania nie 

znajdziesz odpowiedzi nigdy. W wyniku konsultacji zebrałam na początek 

7 najczęściej zadawanych pytań przez kobiety (i nie tylko) w relacjach 

i związkach. Odpowiadam na nie według mojej profesjonalnej wiedzy  

i praktyki w zakresie rozwoju osobistego człowieka. Jeśli jednak masz coś, 

co chciałbyś dodać, chętnie przeczytam Twoją odpowiedź, komentarz lub 

Twoją opinię na temat tego co piszę. 

Zapraszam napisz do mnie: kontakt >> 

 

Najczęściej pytania - problemy koncentrują się w ujęciu ogólnym wokół 

tego: Jak osiągnąć X lub Y w związku? Dlaczego partner robi X lub nie robi 

Y? Jakie są przyczyny X lub Y (braku porozumienia, odejścia, rozwodu, 

rozpadu związku, zdrady, braku czułości, atrakcyjności itd.)? 

http://przyciagnijmilosc.pl/kontakt-przyciagnij-milosc
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Pytania – problemy: 

1. Jak rozbudzić lub rozwinąć i odnaleźć w sobie kobiecość? 

2. Jak przyciągnąć do Twojego życia wymarzonego partnera? 

3. Kiedy w końcu znajdziesz tego „wymarzonego”? 

4. Jak zmienić swoje życie, gdy powstrzymuje Cię strach i brak odwagi? 

5. Co zrobić, gdy mężczyzna staje się ciężarem, przeszkodą w zmianach, 

jakich pragniesz w Twoim życiu? 

6. Czy pozytywne nastawienie – myślenie - rzeczywiście działa w relacjach 

partnerskich, szczególnie w obliczu konfliktu? 

7. Czy seks jest zły, czy dobry? Dlaczego masz go za mało lub nie 

jest taki, jakiego pragniesz? 

 

→  1. Jak rozbudzić lub rozwinąć i odnaleźć w sobie 

kobiecość? 

Świetne pytanie, cieszę się, że mogę na nie odpowiedzieć. Wiele kobiet, 

z którymi pracowałam lub pracuję, jako jeden cel z grupy celów miały 

przebudzenie - rozbudzenie aspektu kobiecości, by stać się bardziej 

atrakcyjną dla siebie i dla partnera. 

Zacznijmy od uświadomienia sobie, jaką cześć kobiecości akceptujesz,  

a jakiej nie? Czym dla Ciebie jest kobiecość? Co tkwi pod pojęciem 

kobiecości? 

 

Definicja kobiecości dla każdej kobiety może być troszkę inna,  

np. kobiecość może być traktowana jako umiejętność wyrażania swojej 

atrakcyjności wewnętrznej i zewnętrznej, magnetyzm spojrzenia, 
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seksualność, atrakcyjność fizyczna, atrakcyjność pod względem energii, 

która od Ciebie emanuje. 

 

Dlaczego to ostatnie (atrakcyjność wewnętrzna) jest takie ważne? 

Według badań, w komunikacji z drugim człowiekiem ponad 80% tego, jak 

inni ludzie Cię odbierają, kształtuje Twoja energia, mowa ciała, 

kilkanaście procent - ton głosu, a dopiero kilka procent - słowa, które 

wypowiadasz. 

 

Co zrobić, aby zmienić Twój wizerunek wewnętrzny, abyś czuła się 

atrakcyjna jako kobieta także na zewnątrz? 

Najpierw należy zadbać o to, byś była atrakcyjna sama dla siebie, potem 

dla innych. Aby to uczynić, pracę nad własnym poczuciem kobiecości, czy 

wartości jako kobieta, warto zacząć o odpowiedzi na pytania (najlepiej na 

piśmie): 

Jakie przekonania masz na temat własnej kobiecości? 

Skąd pochodzą Twoje przekonania na temat Twojej kobiecości?  

(Od rodziny, partnera, koleżanek, mediów, może od siebie samej – lecz 

wtedy też mają źródło poza Tobą itp...). Zapisz je wszystkie. 

…............................................................................................................. 

Następnie zastanów się, które z nich są rzeczywiście prawdziwe, a w które 

przekonania na temat Twojej kobiecości uwierzyłaś, słysząc je często od 

innych jako powtarzające się komunikaty: jaka jesteś jako kobieta lub 

jako osoba? 

Jest to coś, co możesz na początek zrobić samodzielnie, inne techniki 

wiążą się z coachingiem tematu Twojej kobiecości. 
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Często utożsamiamy ogólne stwierdzenia typu „jesteś zła”, biorąc je do 

siebie i myśląc: „skoro on lub ona mówi, że jestem zła, to pewnie jestem 

zła również jako kobieta”, zaczynasz w to wierzyć. Jeśli taki komunikat jest 

powtarzany często, programuje się w Twojej podświadomości,  

lecz to Ty masz nad nim władzę, czy w niego uwierzysz, czy nie. 

 

Czy dopuścisz go do siebie i przyjmiesz jako prawdę, czy też odrzucisz, 

mówiąc: „nie ma znaczenia, co on lub ona mówi. Ważne jest to, co ja 

myślę o sobie!”. 

 

Mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość: Twoja kobiecość jest w Tobie od 

urodzenia, nie musisz jej szukać, a wystarczy ją uaktywnić - aktywować. 

Tak, to prawda, jesteś „kompletną”, wartościową kobietą i Twoja 

kobiecość jest już w Tobie. Jedyne, co masz zrobić, to pozwolić jej 

dojść do głosu. 

Pójść za głosem serca… zamiast wstydzić się swoich pięknych kształtów: 

obfitych piersi, krągłych seksownych pośladków i uroczo zadartego noska. 

 

Tak, zaakceptuj swoją kobiecość taką jaka jest. 

Miałam kiedyś kontakt z piękną kobietą - modelką, która zasłaniała swoje 

piersi włosami, bo uważała, że są za duże, i nie chciała, by inni na nie 

patrzyli (wynikało to z pewnych przekonań i doświadczeń z przeszłości). 

Faktem jest, że wiele kobiet, patrząc na siebie w lustro, pragnie coś ukryć 

lub zatuszować. 

 

Czy to jest sposób, by czuć się dobrze ze swoją kobiecością? To tak jakbyś  
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płynęła rzeką pod prąd, w której znajdujesz ciągle przeszkody – 

podobnie nie możesz zaakceptować swojej kobiecości. Widzisz wtedy 

wady, a im bardziej się na nich koncentrujesz, tym widzisz ich więcej. 

Zgodnie z prawem przyciągania: tego, na czym się koncentrujesz, 

dostajesz w życiu więcej :)  Zatem płyń z nurtem rzeki, skup się na 

swoim pięknie i zaletach! 

Każdy ma w sobie choć jedną piękną rzecz, cechę. Ty też! 

Zatem na czym chcesz się koncentrować w swojej kobiecości od 

dzisiaj? 

 

    

    „Z całą odpowiedzialnością polecam coaching osobisty i biznesowy  

z Panią Agnieszką Przybysz. To co zyskałam poprzez coaching nie ma 

ceny. W ciągu 3 miesięcy z zakompleksionej kobiety zmieniłam się 

w kobietę świadomą swojego piękna, swoich talentów i 

możliwości. Mam odwagę być taka jaką jestem, świadomie podejmuje 

wyzwania. Uratowałam swoje małżeństwo. Anna, Bełchatów, sesje 

telefoniczne 

 

 

 

→  Kolejny krok to zmiana przekonań i zaakceptowanie siebie. Proponuję: 

znajdź jedną rzecz, która jest ładna w Twojej kobiecości, którą inni 

dostrzegają - zapytaj może zaufaną osobę, co jej się w Tobie 

podoba. 

Wzmacniaj następnie to, co w Tobie jest już piękne, skupiając na tym 

swoją uwagę, a te rzeczy, które wyszły w trakcie analizy przekonań, 

zamień na grupę pozytywnych komunikatów – przykładową ich listę 
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znajdziesz w Przyciągnij Miłość - www.przyciagnijmilosc.pl 

 

Zewnętrzny wizerunek 

Dodam do tego też aspekt zewnętrznego wizerunku: doboru właściwych 

ubiorów i makijażu, tak byś czuła się w tym dobrze, ale też, by podkreślić 

Twoją własną osobowość, Twój unikatowy styl i kobiecość. Nie chodzi tu o 

najdroższe markowe ciuchy i kosmetyki, ale o dopasowanie ubioru, 

makijażu do Twojego charakteru i osobowości. 

Zgodnie z tym, jak relacjonuje babskie rozmowy Beata: „Zawsze w 

pewnym momencie schodzimy na tematy ciuchów: w tym ubraniu 

wyglądasz zbyt wyzywająco, a w tym jak ciocia, a w tym z charakterem, a 

te koronki to tak cię postarzają; o Boże, jak dobrze ci w czerwonej 

szmince. Co się stało, nigdy jej nie nosiłaś… czyli dochodzimy do 

wyrażenia archetypów”. 

 

Pamiętaj, że wizerunek zewnętrzny jest uzupełnieniem Twojego wizerunku 

wewnętrznego, a więc tego, co myślisz o sobie i jaka energia z Ciebie 

emanuje. Czy rozumiesz, co chcę przez to powiedzieć? 

 

Natomiast trzeba powiedzieć, że samo zadbanie o wygląd, wizerunek 

zewnętrzny nie zapewni Ci długotrwałej atrakcyjności. Dla Twojego dobra 

zadbaj o wnętrze w pierwszej kolejności. 

 

 

 

 

http://www.przyciagnijmilosc.pl/
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Buźka mi się normalnie uśmiecha od ucha do ucha. 

A zaczynając od początku, to ze mną było tak… Trafiłam do programu ABC Przyciągnij 

Miłość, nie dla reperowania relacji z mężem, tylko bardziej relacji w środowisku pracy, 

wiary w siebie, dojrzenia w sobie Kobiecej mocy… U mnie rezultaty były natychmiasto-

we, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.  

Co najwspanialsze jest w tym wszystkim, że to nie były tylko moje odczucia, czy spostrze-

żenia, tylko osoby z mojego otoczenia zaczęły mówić, widzieć, że się zmieniłam oczywi-

ście in plus. Nie wspomnę o moim mężu, który notabene też się rozwija duchowo, jak zoba-

czył jak wpływają na mnie te programy, oczywiście żartobliwie mówiąc stwierdził, że jak-

bym mogła to powinnam stosować te programy non stop.  

Już nie wspomnę o tym, że zaczęłam okazywać uczucia, z którymi miałam problem, zo-

stawiane ukradkiem karteczki z czułymi słowami do mojego męża, jakoś same się pisały i 

nie miałam uczucia, że się ośmieszam… Agnieszko po prostu jest BOSKO, bardzo Tobie 

dziękuje.  

Mój mąż obsypuje mnie kwiatami, sam z siebie bez okazji, zaprasza do restauracji na 

obiady, robi romantyczne kolacje, czuje się naprawdę wybrańcem losu, o i to w tak krót-

kim czasie. 

Zaczynam być zauważana na ulicy, nie jestem już traktowana jak powietrze, mężczyźni wo-

dzą za mną wzrokiem, nagle pojawiają się ni stąd ni zowąd przemili ludzie, zagadujący 

mnie, mówiący miłe słowa, na mojej drodze pojawiają się sytuacje, osoby, dzięki którym 

udaje mi się coś szybciej załatwić. A kiedyś wszystko szło pod górkę…. Po prostu zrobi-

łam przestrzeń, wyczyściłam się z negatywnych wzorców…. 

Jeszcze raz bardzo Tobie Agnieszko dziękuje, ponownie przywróciłaś mi wiarę w siebie. 

Pozdrawiam serdecznie. 

Kasia Su. (uczestniczka ABC Przyciągnij Miłość System i Kobieca MOC – robione łącznie) 

Data: Sat, 10 Nov 2012 
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→  2. Jak przyciągnąć do Twojego życia wymarzonego partnera? 

Wspaniałe pytanie! O tym mówi między innymi moja książka 

Przyciągnij Miłość :-). 

Postaram się jednak odpowiedzieć na to pytanie w możliwie 

skondensowanej formie. Coś w rodzaju „ABC pierwsze kroki” w kierunku 

przyciągnięcia wymarzonego partnera. 

 

ABC tego, jak TY możesz przyciągnąć wymarzonego partnera 

3 pierwsze kroki - relacje 

Z pewnością wiesz, jak to jest, gdy szukasz… szukasz i wydaje Ci się, że 

nie możesz znaleźć miłości? Czy zdarzyło Ci się, że wiele lat czekałaś na 

wymarzoną, najprawdziwszą miłość? 

Zastanawiałaś się, co z Tobą jest „nie tak”, że nie możesz spotkać 

wspaniałego partnera, która odpowiadałby Twoim oczekiwaniom? A może 

spotkałaś wielu partnerów, ale żaden nie był tym „wymarzonym”? 

Wiem jak się czujesz. Pragnę podzielić się z Tobą tym, jakie 3 pierwsze 

kroki możesz zrobić na drodze przyciągania wymarzonego partnera 

 

-> Krok A. Stań się atrakcyjna sam dla siebie [jako rozwinięcie 

wcześniejszej odpowiedzi na pytanie nr 1]. 

 

Tak, stań się atrakcyjna dla siebie najpierw, nie dla kogoś, nie na pokaz,  

a dla siebie, naprawdę dla siebie… Z miłości i akceptacji tego, kim jesteś, 

unikalnym człowiekiem. 

Jak myślisz, czy ktoś znajdzie w Tobie coś atrakcyjnego skoro sama nie 

akceptujesz siebie i nie widzisz siebie jako atrakcyjnego człowieka? 



                                                              

                                                                                                                                                                                                                                        

Copyright ©Agnieszka Przybysz, COACHING INSTITUTE, www.PrzyciagnijMilosc.pl      

                                                                                                                                                            10 | 
S t r o n a  

 

 

Czy rozumiesz, co chcę przez to powiedzieć? 

Jak możesz być atrakcyjna dla kogoś innego, skoro nie jesteś dla samej 

siebie? To najczęstszy powód zwlekania z przyciągnięciem wspaniałego 

partnera. 

Odpowiedz sobie na pytania: Czy uważasz siebie za atrakcyjną osobę? 

Czy uważasz, że wspaniały partner powinien się Tobą zainteresować, bo 

jesteś … wyjątkowa? [czy potrafisz wymienić jak wspaniała jesteś?] 

Co jest w Tobie atrakcyjnego? Jakie cechy charakteru u siebie cenisz? 

W czym jesteś unikalna? 

 

→ Krok B. Zrób miejsce dla nowego partnera. Jeśli masz jakiekolwiek 

niezamknięte związki z przeszłości, włączając w to związek ze sobą, 

który nie do końca akceptujesz, być może obwiniasz siebie o coś lub 

masz do siebie żal o coś, lub obwiniasz o coś ex-partnera, lub masz żal 

i tęsknisz do chwil spędzonych razem… czas, by stawić czoło prawdzie: 

ten związek zakończył się, czas zrobić porządki i miejsce na nowego 

partnera, wybaczyć lub uwolnić przeszłość! 

 

Proponuję: zrób miejsce w szafie dla nowego partnera, symbolicznie, zrób 

je w sercu, uwalniając się od poczucia winy, żalu itp. destrukcyjnych 

emocji... wybaczając dla siebie samej przeszłość… uwalniając blokady 

emocjonalne. O tym więcej znajdziesz w książce Przyciągnij Miłość i na 

warsztatach: ABC Przyciągnij Miłość sekret relacji. 
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To, co sama już teraz możesz zrobić, to porządki fizyczne: w szafie, swoim 

otoczeniu i swojej głowie. 

Odpowiedz sobie na pytanie: Jakiego partnera zdecydowanie nie chcesz? 

Jakich cech w związku nie tolerujesz, nie znosisz lub nie chcesz 

doświadczać? 

 

Kiedy już odpowiesz sobie, czego nie chcesz… [wypisz to] 

……………………………………………………………………………………………………………………............

odpowiedz sobie na pytanie, czego naprawdę chcesz w związku 

i jak chcesz się w nim czuć. Sprecyzuj i zapisz to wszystko, co przyjdzie 

Ci do głowy. [wypisz to] 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Z „zamówieniem na partnera”, używając metafory, jest podobnie jak  

z nowym ciuchem- musisz wiedzieć, co chcesz kupić, tzn. czego chcesz  

w swoim związku i kogo przyciągnąć, jakie cechy ma mieć ten partner. 

 

→ Tu dochodzimy do kroku C: 

Sprecyzuj, jakiego partnera i związku chcesz. I bądź swoim najlepszym 

przyjacielem, zaczynając od dzisiaj :-). 

Proste „zamówienie na partnera” znajdziesz w książce Przyciągnij 

Miłość, a więcej szczegółów dostosowanych  do Twojej konkretnej 

sytuacji w ABC Przyciągnij Miłość sekret relacji. 
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     „Dzięki Kochana, wyczuwasz mnie doskonale. Ja fruwam. I jestem na 

jakiejś innej planecie. Jestem Ci niezwykle wdzięczna, że mnie 

pilnowałaś i kazałaś dokładnie przemyśleć to zamówienie i szczegółowo 

wszystko opisać. Słowo stało się ciałem   

 

Jakoś tak szybko pokonujemy kolejne etapy – poznajemy swoich 

znajomych … w tzw. międzyczasie nawet zaliczyliśmy romantyczny wypad 

do Berlina. Oj dzieje się dzieje. 

 

Cudnie, że będzie kolejne spotkanko, bo je po prostu uwielbiam. I z chęcią 

poopowiadam babeczkom, jak Twoje programy genialnie działają. 

Pamiętasz jak się zarzekałam, że w sumie to jest mi chwilowo dobrze 

solo i nie muszę jakoś szybko materializować związku?   

Monika S. Warszawa 2013r. 

 

 

 

 

„ Zaczęłam od słuchania publikacji CD Sięgnij Gwiazd (praktycznego 

doświadczania wizualizacji). 

            „Wiele pracowałam nad sobą i pracuję nadal od czasu warsztatów: 

(zastosowałam otrzymane narzędzia) - po 30 dniach jest cudownie! 

Nie myślę o człowieku z przeszłości, a jeśli już to z całego serca i szczerze 

życzę mu dobrego. Nadal afirmuje - mam nagranie na dyktafonie- 

uwielbiam tego słuchać. Zmieniłam się - jestem cieplejsza, 

serdeczniejsza, często się śmieję i żartuję- przez dwa lata już 

zapomniałam, że umiem się śmiać.  Dziękuję Ci Agnieszko.”  

Alicja, żona, wiek 50 lat  

 

http://www.coachinginstitute.biz/po/przyciagnij-milosc-sekret-relacji/index.php
http://www.coachinginstitute.biz/po/przyciagnij-milosc-sekret-relacji/index.php
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→ 3. Kiedy w końcu znajdziesz wymarzonego partnera? 

Młodsze kobiety non stop zadręczają się pytaniem: „Kiedy w końcu 

znajdę tego wymarzonego - księcia z bajki?”. 

 

Odpowiadając na pytanie „kiedy?”, powiem krótko: 

To zależy przede wszystkim od Ciebie, kiedy będziesz gotowa na przyjęcie 

go. Tak, dokładnie - kiedy będziesz gotowa na przyjęcie go i Twoja energia 

będzie w harmonii z tym, kogo chcesz przyciągnąć do Twojego życia. 

„Znajdziesz” – spotkasz - go tak szybko, jak będziesz w stanie 

dołożyć starań we własnym rozwoju osobistym i wiedzieć tak 

naprawdę, kogo chcesz jako partnera. Nie chodzi tu bynajmniej o imię  

i nazwisko osoby, a o cechy osobowości i charakteru partnera. 

 

Ponadto musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy 

„wymarzony”? Jaki on ma być? To tyle na początek! 

 

Jeśli oczekujesz więcej, zajrzyj do: http://www.przyciagnijmilosc.pl/silver  

Przyciągnij Miłość poznaj sekret szczęśliwych relacji: 

  

   

→  4. Jak zmienić Twoje życie, gdy powstrzymuje Cię strach i brak 

odwagi? 

Boję się, że ktoś z mojego otoczenia np. partner na tym ucierpi, bo nie 

akceptuje moich zmian, mam poczucie winy, że go skrzywdzę, ale ja już 

nie chcę tak żyć jak do tej pory. Co mam robić? – napisała Grażyna. 

http://www.przyciagnijmilosc.pl/silver
http://www.przyciagnijmilosc.pl/silver
http://www.przyciagnijmilosc.pl/
http://www.przyciagnijmilosc.pl/
http://www.przyciagnijmilosc.pl/
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Warto byłoby zadać sobie pytanie: co tak naprawdę chcesz zmienić, czego 

boi się Twój partner? Każda zmiana zawiera pewną dawkę strachu, 

mniejszą lub większą; pytanie: czy to, czego się boisz, rzeczywiście 

istnieje, czy jest tylko iluzją? 

 

Być może nie chcesz skrzywdzić partnera, ale jeśli ta zmiana nie dotyczy 

zmiany partnera, to w jaki sposób miałabyś go skrzywdzić? A może tu 

chodzi o zmianę partnera? 

 

W jaki sposób zmiany wpłyną na życie Twoje i partnera bezpośrednio? 

Lub czy w ogóle wpłyną w jakikolwiek sposób na partnera? 

Proszę to sobie samemu doprecyzować, odpowiadając najpierw na 

powyższe pytania. 

Kiedy już będziesz wiedziała, w jaki sposób te zmiany wpłyną, bądź 

nie, na partnera, proszę doprecyzować, jakie korzyści osiągniecie Ty 

i partner dzięki tym zmianom? 

 

Jakie ewentualne koszty poniesiecie Ty i partner, dokonując tych zmian? 

Jak określisz koszty i korzyści? Warto następnie ustalić, co Cię bardziej 

motywuje do zmian: koszty czy korzyści dla was obojga, które będą 

efektem zmiany? 

Następnie proponuję ustalić, jakie swoje wartości uhonorujesz, idąc za 

głosem serca i dokonując zmian jak wyżej? 

Jakie wartości partnera będą honorowane, a jakie nie (jeśli w ogóle będą 

jakieś nie honorowane)? 
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Jeśli tak, to, proszę, odpowiedz sobie na pytanie: jak masz dokonać 

zmian, by honorować wartości swoje i partnera? 

Jak możesz wesprzeć partnera, honorując jego wartości, a jak on Ciebie, 

honorując Twoje wartości? (Z tego podświadomie może też wynikać Twój 

strach). 

Proponuję wykonaj z partnerem test. Lista wartości określająca jego  

i Twoje wartości jest w Przyciągnij Miłość w serwisie 

www.przyciagnijmilosc.pl – coaching wartości znajdziesz w ABC Przyciągnij Miłość. 

 

Proponuję podyskutować, jak wzajemnie możecie się wesprzeć, honorując 

swoje wartości – to, co dla Ciebie i dla niego jest na pierwszym i drugim 

miejscu w hierarchii wartości. 

Na koniec: Jakie koszty emocjonalne, mentalne i fizyczne poniesiesz, jeśli 

nie dokonasz zmian zgodnie ze swoimi wartościami? 

 

Zwykle nie podaję instrukcji krok po kroku, zanim nie porozmawiam z 

osobą, której to dotyczy. Jednakże, odpowiadając na to pytanie, 

przedstawiłam pewien proces prowadzący do większej świadomości 

zmiany. 

W rozmowie bezpośrednio z Tobą należałoby ten proces dostosować do 

Twojej konkretnej sytuacji. 

 

Co da Ci zastosowanie tych drobnych kroków? 

  

 

 

http://www.przyciagnijmilosc.pl/
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„Kobiety między 45-50 rokiem życia, które pozostały żonami mężów i albo 

nie pracowały, albo pracowały cały czas bezpiecznie w jednym miejscu od 

kilkunastu lat, chciałyby coś zmienić. Brakuje im odwagi, wiary, nawet 

jeśli zachłysną się np. „biegnącą z wilkami",  to mam wrażenie, że ten 

bunt kobiecy i szukanie zagubionego głosu instynktu są tak silne poprzez 

wieloletnie tłumienie. Nawet jeśli poczynią pierwszy krok - to jest on 

niezwykle silny dla otoczenia. Jest to tak duży szok wolności dla nich 

samych, że są przerażone i podkulają ogon pod siebie i płaczą po cichu 

jeszcze mocniej” - napisała Beata 

 

Jeśli jesteś taką kobietą, o jakich pisze Beata, to ile tak naprawdę 

kosztuje Cię pozostanie w Twojej strefie „pozornego komfortu”, bez 

dokonywania jakiejkolwiek zmiany dzisiaj? 

Wierzę, że każda kobieta ma w sobie wystarczającą siłę, by dokonać 

cokolwiek zechce… Wystarczy, że po nią sięgnie choć raz! 

 

Jak mówi Susan Jeffers „Poczuj strach i zrób to mimo wszystko”. 

Potraktuj strach jako motywację - nie jako przeszkodę - by sięgnąć po 

lepsze życie. Zasługujesz na nie, kobieto, kimkolwiek jesteś. 

 

Zasługujesz na lepsze życie i szczęście! 
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„Witaj Agnieszko i moje Drogie Koleżanki z warsztatów! Moja podróż z 

Wami przez 5 tygodni to wyjątkowy czas! Na ile wyjątkowy i magiczny - 

odkrywam to każdego dnia, każdego nowego dnia! 

 

Odkryłam też, że wiele faktów zadziało się w minionych dniach – ale 

wcześniej nie zwróciłam na nie uwagi, byłam mało czujna? Zbyt mało 

wyostrzyłam zmysły? Być może! Jedno jest pewnikiem – przez ostatnie 5 

tygodni świat wirował wokół mnie w takim tempie (pozytywnym), że 

umknęło mi kilka znaczących zdarzeń! 

 

Rodzina złagodniała, pseudoprzyjaciele „wykruszyli” się, uporządkowałam 

sprawy zawodowe – bez lęku i strachu. Zadziało się to wszystko w tak 

naturalny sposób, że nie zauważyłam! 

  

Muszę też przyznać, że sesje Kobieca Moc 1.0 i 2.0 oceniając subiektywnie – 

mają potężną moc! Gdyby przyszło mi wybierać którąś z wersji, to 

powiedziałabym, że jest część ćwiczeń z 1.0, które bardziej „docierają” do 

mojej struktury, a część z 2.0. Świetnie zatem, że mamy dostęp do obu 

wersji. 

Chcę bardzo podziękować Agnieszko za Twój czas, wiedzę, 

doświadczenie, które mi przekazałaś. Do usłyszenia. Pozdrawiam 

wszystkich ciepło!” Ewa B. 2013r. 

 

 

→  5. Co zrobić, gdy mężczyzna staje się ciężarem – przeszkodą 

w zmianach, jakich pragniesz w Twoim rozwoju? 

Beata napisała: „Koleżanka postanowiła zamieszkać w osobnym 

mieszkaniu, bo mężczyzna ją rozprasza, ale zabrała ze sobą 

trójkę dzieci, które jej nie rozpraszają. 
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Byłam u niej i faktycznie jest bardzo dobrze w porównaniu z tym, jak byli 

razem. Dzieci są spokojniejsze, bardziej radosne :-)) 

 

Facet za to cierpi męki odrzucenia, a ona rozkwita, jakby dosłownie 

zrzuciła z siebie całego ciężkiego chłopa.” 

Jest faktem, że partner, który nie nauczył się kontrolować swoich emocji, 

zatrzymał się w swoim rozwoju, może być ciężarem, dosłownie tak, jak to 

określiła Beata. 

Jego energia może być mało komfortowa dla drugiego partnera i wręcz 

ograniczająca lub pozostawiająca mało wolności, a dodatkowo stawiać 

wielkie oczekiwania. 

Rozwiązaniem jest zachęcenie (nie zmuszanie) partnera, by popracował 

nad swoim rozwojem i danie mu przestrzeni, by się zmierzył z tym 

wyzwaniem. 

W tym wypadku przeprowadzka może być mobilizacją do zmian w życiu 

partnera tej kobiety. 

Jeśli czyta to ktoś, kto czuje się w podobny sposób odrzucony przez 

partnera, powinien zrozumieć, że warto wziąć się w garść i zamiast 

ubolewać nad swoją sytuacją i obwiniać partnera, że się wyprowadził, 

lepiej będzie zająć się własnym rozwojem i samodoskonaleniem  

w relacjach. 

 

Kiedy w wyniku pracy nad sobą dokonasz postępów w swoim rozwoju, 

możecie albo ponownie do siebie wrócić, albo każde z was dostanie 

kogoś lepszego. Cokolwiek zrobisz dla siebie, skorzystasz na tym  

w pierwszej kolejności! Zrób to dla siebie! 
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      „Właściwa osoba, na właściwym miejscu. Ma wiedzę i odpowiednio ją 

wykorzystuje. Jest staranna, dokładna, z pasją i ogromnym wyczuciem 

prowadzi zajęcia. Pełen profesjonalizm połączony z ludzką 

życzliwością, ciekawością świata i ludzi to cechy, które wzbudzają 

zaufanie, sympatię i akceptację od pierwszej rozmowy. 

      

     Z całego serca polecam coaching z Agnieszką wszystkim osobom, 

które są gotowe poprawić swoje życie i uzdrowić relacje z innymi 

ludźmi. Tego typu zajęcia przeprowadziłam pierwszy raz w życiu i dzięki 

Agnieszce, jej pracy i zaangażowaniu efekty naszych spotkań 

przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo dziękuję 

Agnieszko.” Magda Samulik, bankowość  

 

 

→ 6. Czy pozytywne nastawienie – myślenie działa rzeczywiście  

w relacjach partnerskich, szczególnie w obliczu konfliktu? 

 

Posłużę się przykładem sytuacji, o której napisał Grzegorz: „Kiedy 

spodziewam się czegoś złego, to dana sprawa przechodzi zaskakująco 

łagodnie, a gdy się nastawię, że będzie dobrze, lub w ogóle nie 

spodziewam się katastrofy, to dotkliwie odczuwam negatywnie daną 

sprawę. 

Na przykład, wracam do domu spóźniony i spodziewam się, że żona da mi 

popalić, a tu spokój, zwykłe pytanie „gdzie byłeś?”, „co się stało, że tak 

późno?”. 

Często w ogóle nie spodziewam się reprymendy, nawet wyobrażam sobie 
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wspólny miły wieczór, a tu wielka awantura. 

Jak to się ma do pozytywnego myślenia? Może ja czegoś nie w tym 

rozumiem? Chociaż rozumiem na czym polega pozytywne myślenie, to 

doświadczenia mam inne, proszę o wyjaśnienie.” 

 

Dziękuję za opis i pytanie. Odpowiadając na nie, nie mam pełnych danych, 

co naprawdę robisz, o czym myślisz, że ściągasz niezadowolenie 

partnera i na jakim tle wybuchają najczęściej te awantury. Pozytywne 

myślenie nie dotyczy tylko tego, co myślisz w danej chwili, ale tego,  

co skumulowałeś przez ostatnie dni, tygodnie, miesiące, a nawet lata  

i w jakie uczucie się to przerodziło. 

Czy czujesz miłość do partnera mimo wszystko, czy strach przed nim, czy 

też żal? Każde z tych uczuć przyciąga więcej tego typu doświadczeń. 

Zatem jeśli czujesz skumulowany przez lata żal do partnera, to z 

pewnością doświadczysz więcej takich sytuacji, w których będziesz 

miał do niego żal. Tak działa prawo przyciągania - podobne przyciąga 

podobne. Czy to jasne? 

 

Jeśli wybaczyłbyś partnerowi mimo wszystko i te uczucia żalu, strachu 

zamienił na wdzięczność i widzenie w nim tego co dobre, z pewnością 

odczułaby to też w waszych relacjach Twoja partnerka. To jest jeden 

aspekt tego co możesz zrobić. 

W książce Przyciągnij Miłość znajdziesz wspaniałe ćwiczenia na temat 

poprawienia relacji w aktualnym związku oraz przykłady innych osób, 

które zastosowały proponowane przeze mnie narzędzia rozwojowe  

i coachingowe, czasami nawet ratując swoje małżeństwo. 
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Prawo przyczyny i skutku wraz z prawem przyciągania działa w każdym 

momencie, w każdej chwili tworzysz kolejne wydarzenia. 

Więcej na temat tego, według jakich praw funkcjonuje świat, czy jesteś 

tego świadom, czy nie, czy zgadzasz się z tym, czy też nie, znajdziesz  

w artykule: Samodoskonalenie w zgodzie z prawami natury, w drugiej 

książce: Przyciągnij Sukcesy z Pasją. 

 

Każda awantura, jak to określiłeś, ma swoją przyczynę. Może ona mieć 

swoje podłoże znacznie wcześniej w czasie niż przypuszczasz. 

Co takiego robiłeś, lub czego nie robiłeś, co budziło 

najczęściej niezadowolenie partnerki? 

 

Co takiego robisz, lub czego nie robisz, co wywołuje niezadowolenie 

i dezaprobatę partnerki teraz? 

Co takiego czujesz do partnera teraz? Jakie są dominujące uczucia? 

Czy pozytywne nastawienie pozwala Tobie łatwiej znosić tzw. awanturę? 

Gdybyś był negatywnie nastawiony, jak zakończyłaby się taka 

rozmowa z partnerem? Czy większym krzykiem i awanturą? 

Z doświadczeń wielu osób wiem, że negatywne nastawienie kilku 

rozmówców kumuluje się, to znaczy może doprowadzić do znacznie 

większej burzy i wymiany słów niż, gdy jedna ze stron zachowuje spokój 

i nie przywiązuje zbytniej wagi do złego nastroju partnera. 

 

Zły nastrój partnera może wynikać wcale nie z tego co zrobiłeś 
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lub nie zrobiłeś, ale z tego na ile Twój partner jest zadowolony z siebie.  

Na ile to, co robi lub czego nie robi, wpływa na jego nastrój. 

 

Ty jesteś tylko pretekstem, by uwolnić skumulowane w nim napięcie 

i emocje. Nie twierdzę, że to jest dobre, ale w wielu związkach 

obserwujemy taki model, że mąż lub żona nieświadomie przenoszą swoje 

niezadowolenie na partnera, zamiast powiedzieć otwarcie, co ją lub jego 

dziś dotknęło lub gnębi. 

Zamiast porozmawiać o uczuciach i poprosić o wsparcie partnera lub po 

prostu o wysłuchanie, zaczyna widzieć wszystko w negatywnych barwach. 

Wtedy swojego partnera (w tym wypadku Ciebie) traktuje jako 

katalizator negatywnych emocji, często nie mających żadnego 

logicznego związku z zachowaniem partnera (Twoim w tym przypadku). 

 

Pozytywne myślenie i pozytywne odczuwanie zawsze działa, w tym 

wypadku w sytuacji konfrontacji z partnerem chroni Ciebie przed 

nadmierną ekspresją emocji, zachowując większy spokój i nie 

przywiązywanie się zbytnio do tej sytuacji. 

 

Czy istnieje możliwość, byś w sytuacji, gdy Twoja partnerka jest w 

świetnym nastroju, porozmawiał z nią na ten temat  - o tym, jak się 

czujesz, gdy z błahego powodu robi awanturę.  Oczywiście nie powinieneś 

jej obwiniać, a raczej starać się zrozumieć jej emocje? Co takiego działo 

się w danym dniu, że była zdenerwowana? Pozwoli to Wam obojgu 

uświadomić sobie mechanizm tych awantur i konfliktów. 
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“Agnieszko! 

Wspaniały program Kobieca Moc Wenus! 

Jestem już po wszystkich 5 krokach. Niesamowita przemiana, chciałam się 

podzielić z Tobą moimi odczuciami! 

Kiedy zaczynałam w moich myślach czułam, że jestem już ^^stracona^^, po 

wielu wcześniejszych miesiącach terapii u różnych psychologów nie widziałam  

i nie czułam poprawy! 

Już po 1 sesji i wykonanym ćwiczeniu poczułam się niesamowicie, w każdym 

tygodniu programu czułam się coraz lepiej, dla większego poznania siebie 

postanowiłam dokupić Warsztaty ABC Przyciągnij Miłość 

Transformacja OGROMNA!  

 

Agnieszko jestem zupełnie inną kobietą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Po raz pierwszy w życiu uśmiecham się do siebie, czuję się szczęśliwa i mówię 

na głos KOCHAM SIEBIE! 

 

Jestem dwa miesiące po programach a cuda dzieją się nadal! Na 

początku bałam się, że jak otworzę oczy to czar pryśnie ale nic takiego się nie 

dzieje!  

Pielęgnuję tę przemianę medytacją kolorami, stosuję prysznic mentalny i listy! 

Nieznajomi mówią mi Dzień dobry, uśmiechają się a ja odwzajemniam im 

tym samym! Jestem Ci wdzięczna za to, że pojawiłaś się na mojej  

drodze, za wspaniałe narzędzia i wszystkie inne pomoce! 

To dopiero początek mojej zmiany na lepsze, cieszę się że z odwagą IDĘ 

do przodu i za to, że mam zawsze możliwość kontaktu z Tobą !!!! 

 

Życzę Ci nieustającej pasji pomagania innym, jesteś Aniołem! Dziękuję! 

Pozdrawiam ciepło,” Jolanta S. Szwecja (mogłeś usłyszeć Ją jak mówiła 

na jednej z telekonferencji, jak partner wyznał jej miłość po raz pierwszy 

od długiego czasu). KMW i ABC Przyciągnij miłość 2012r/2013r. 
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→ 7. Czy seks jest zły, czy dobry? Dlaczego masz go za mało lub 

nie jest taki, jakiego pragniesz? 

 

Temat seksu pojawia się niemal w każdej rozmowie towarzyskiej. Ale czy 

kiedykolwiek zastanawiałeś się, co jest prawdziwym fundamentem 

(przyczyną) tego, jak myślisz o seksie? To, co widzisz lub czego 

doświadczasz w kwestii seksu lub jego braku, najczęściej jest już 

rezultatem tego, co masz zakodowane w podświadomości na temat 

seksu. 

Rezultatem są Twoje kolejne nieudane związki, brak intymności lub 

tęsknota za bliskością, za „właściwym” partnerem, z którym 

w jednakowym stopniu będziesz się cieszyć się bliskością i intymnymi 

kontaktami. Czy zastanawiałeś się nad tym, skąd biorą się te przekonania 

w Tobie, że działasz jak autopilot, gdy jest mowa o seksie, 

intymności i bliskości z partnerem? 

Z pewnością nie.  

Pozwól, że otworzę Ci szerzej oczy: to wszystko, czego doświadczasz teraz  

w kwestii intymności, jest efektem tego, co na temat bliskości i seksu 

masz zakodowane w podświadomości. 

Tak działa prawo przyczyny i skutku. Twoje przekonania pochodzą 

z rodziny, od Twoich bliskich, ze społeczeństwa i mediów. Najczęściej mają 

one swoje korzenie w tym, co słyszałeś w swojej rodzinie na 

temat seksu, i tym, co obserwowałeś (co modelowali Twoi bliscy w tej 

kwestii). Zatem, czy pamiętasz, jakich słów używali Twoi rodzice – 

opiekunowie - mówiąc o bliskości i seksie? Czy wyrażali się o nim 
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z szacunkiem i ciepłem, tak że czułeś, że jest to coś wspaniałego  

w połączeniu z miłością, która łączyła rodziców? 

Czy też seks był elementem przetargowym Twoich rodziców - jedno 

chciało go więcej, a drugie było zbyt zmęczone lub zajęte? 

Co słyszałeś na ten temat? Jak Twoi rodzice wprowadzali Cię w świat 

dorosłych? Co mówili Ci na temat seksu? 

 

Czy może zdarzyło Ci się obserwować rodziców, gdy jedno odtrącało 

drugie, gdy chciało się zbliżyć i mieć kontakt intymny lub wręcz głośno 

komunikowało dezaprobatę i krytykowało chęć zbliżenia seksualnego? 

Jak Twoi rodzice modelowali zachowania w kwestii seksu? 

Być może czułeś złość wobec tego, co Ci przekazali w kwestiach seksu,  

i za wszelką cenę chciałeś budować swoje kontakty intymne inaczej, ale 

tak naprawdę Ci to nie wychodziło? 

 

Nie piszę tego, by winić kogokolwiek, ale byś uświadomił sobie, że Twoje 

przekonania na temat seksu działają jak autopilot w Twoim życiu 

intymnym. Czas, byś wziął odpowiedzialność za ich zmianę. Im dokładniej  

je zidentyfikujesz, tym masz większy wybór w tym, co chcesz wierzyć  

i co chcesz, by było Twoją rzeczywistością. Na temat zmiany przekonań 

czytaj więcej w książce Przyciągnij Miłość. 

       

      „Dopiero, kiedy zaczęłam coaching u Agnieszki odkryłam, że mój 

sposób myślenia i kierowania swoim życiem był właściwy, a techniki 

zaproponowane przez Agnieszkę ukierunkowały mój dalszy 

rozwój. Pierwsze spotkanie coachingowe z Agnieszką odbyło się  
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dokładnie jeden miesiąc po moim pierwszym spotkaniu z „D”. Na tym 

spotkaniu doprecyzowałam już na piśmie dokładny obraz mojego 

mężczyzny. W wyniku tego prostego ćwiczenia powstała lista kilkunastu 

afirmacji – wszystkie zrealizowały się w postaci „D”. Pozwoliło mi to 

utwierdzić się w przekonaniu, że „Darek” jest moim Księciem z Bajki. 

Agnieszka pojawiła się w kluczowym momencie mojego życia.” Anna Ł. 36 

lat, 2007r.  

 

 

Zapraszam napisz do mnie, Twoje refleksje na temat tego co 

Przeczytałeś i w czym mogę Ci pomóc jeszcze bardziej skorzystaj  

z formularza http://przyciagnijmilosc.pl/sesja  

Życzę Ci miłości i obfitości, 

Agnieszka Przybysz 

Pionierka coachingu, Mentor Coach, Ekspert Relacji 

autorka książek bestsellera Przyciągnij miłość – coaching relacji, które pomogły wielu tysiącom 

rodzin w kraju i za granicą. Posiada największe doświadczenie w branży coachingu w Polsce  

i zdumiewającą skuteczność autorskich metod i narzędzi, o czym świadczy wiele opinii uczestników 

programów m.in. ABC Przyciągnij miłość, Kobieca Moc i innych. 

 

 

ABC Przyciągnij Miłość System sprawdź: http://www.przyciagnijmilosc.pl/silver 

http://przyciagnijmilosc.pl/sesja
http://www.przyciagnijmilosc.pl/silver

