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*** Zanim Zaczniesz  *** 
 

 
o Chcesz Pieniadze – Zmien Myslenie !!! 
o By miec to co CHCESZ – musisz miec INNA WIEDZE i INNE UMIEJETNOSCI. 
o By miec to co CHCESZ – musisz ZARABIAC pieniadze w INNY SPOSOB. 
o By miec Lepsze Zycie i Przyszlosc - w tym Finanse - MUSISZ o to Szczerze Zabiegac i Zmienic najpierw SIEBIE. 

TY musisz WALCZYC o Swoja Dobra Finansowa Przyszlosc i Zycie – i WIEDZIEC jak to robic !!! 

Jesli chcesz zarabiac WIECEJ pieniedzy, musisz wiedziec WIECEJ o pieniadzu. Prawdziwe? 
 

 

 
 
 

Wazne Powieddzenia:  
 Stare przekonania trzymaja Cie gdzie teraz jestes 

 Twoje nastawienie okresla jak wysoko zajdziesz 

 Pamietaj, i Ty mozesz to osiagnac – nic nie jest niemozliwe ! 

 Sukces jest rowniez w Twoim zasiegu 

 Szybuj jak jastrzab 

 Twoj umysl jest Swiatynia dla Twoich mysli – Wybieraj je Rozwaznie ! 
 

 

By osiagnac sukces w Swoim Zyciu i w TEJ Kompanii: 
 Jesli chcesz zeby rzeczy sie zmienily    Ty musisz sie zmienic 

 Jesli chcesz miec Swoje zycie lepsze    Ty musisz stac sie lepsz(y/a) 

 Jesli chcesz cos czego datad nigdy nie mial(e/a)s    Ty musisz robic to czego, dotad 

nie robil(e/a)s 

 Jesli bierzesz porade od Zamoznych    Ty bedziesz tez zamozny (i na adwrot tez) 
 

 

Badz Swiadom(y/a): 
 Mysli staja sie Rzeczami 

o Na czym sie skupiasz: zadluzenia lub oszczednosci? Jesli na Negatywach  zmien je na Pozytywy 

 Jesli myslisz stereotypami i nie studiujesz specjalnych rozwiazan – to NIGDY do niczego nie dojdziesz 

 

Contact: Andrew Morawski, President 

Ph / Fax: 630-372-6652  /  630-372-6653 

Internet: www.CompexBES.com  

Email:  amorawski707@gmail.com   

    amorawski@CompexBES.com  

Please call first before sending email 
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Pracujac z TA Kompania: 
Jesli chcesz robic korzystne rzeczy dla innych – tu jest to miejsce! 

Jesli chcesz zabezpieczyc swoja przyszlosc – tu jest unikalna struktura do uzyskania tego 

Jesli chcesz zarabiac pieniadze – nikt nie oferuje tak dozo za tak malo do zrobienia niz tutaj 

 

 

I Pamietaj,  Jesli Ty nie zrobisz tego, ktos inny to zrobi !!! 

Czy jestes gotow(y/a) do poprawienia Swojego Zycia? 
 

 

 

 

TAK !!! 
 

 

Twoj Umysl jest Swiatynia dla Twoich Mysli. 

Uzywaj go Bardzo Rozwaznie gdyz ... Tak Zyjesz jak Myslisz. 

 

 

 

 

 

 

 

Zyczacy Takze Tobie sukcesu, 
  Andrew Morawski C: 630-707-2050 O: 630-372-6652 

Email: amorawski@CompexBES.com   and 

amorawski707@gmail.com 

Prosze zadzwon najpierw zanim wyslesz email. 
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