
CZY RYNKI FINANSOWE SĄ DLA KOBIET?

Z pewnością nie raz już zadawalas sobie to pytanie i dalej masz obawy czy oby  ja -plec
piekna- mam szanse sie w tym odnaleźć...

Odpowiedź brzmi :TAK!

Okres pandemii dla każdego byla to na pewno próby i wyzwania, czy to  mentalne, czy
zawodowe, czy rodzinne...Wiele osób było zmuszonych  przekształcić swoje biznesy na
biznesy online, lub zupelnie sie  przekwalifikowac. Dla mnie był to okres nauki nowej
umiejętności.  Umiejetnosci, ktora jeszcze rok temu powodowala strach, odrzucenie, I
totalny  brak zrozumienia o co kaman!

Ale moze od poczatku...

Wyjechałam do Irlandii 19 lat temu, żeby robić to co kocham, czyli praca z  końmi, moja
pasja od małego... Z wykształcenia i z zawodu jestem  nauczycielem języka angielskiego,
w czym tez sie znalazlam, gdyż kocham  uczyć ludzi... W Irlandii zaczęłam w końcu robić,
to co było moja pasja przez  całe życie... przy koniach wyścigowych przepracowałem tu
przez ponad  dobrych 12 lat. Z czasem z powodu problemów z plecami musialam sie
przekwalifikowac do pracy w biurze, potem własna działalność szkoleniowa,  kursy, itd.,
praca jako tłumacz, w międzyczasie dalsze poszukiwania innych  rozwiązań i pomysłów
na dodatkowy dochód, az w koncu natknelam sie na  tematy finansowe i inwestycyjne,
ktore zaczely zmieniać moje życie.

Tematami finansowymi I inwestycjami zaczelam sie interesowac jakieś 6 lat temu, a
chodzi tu w szczególności o kryptowaluty. Jest to temat dla wielu bardzo
kontrowersyjny i niezrozumiały, tak tez na poczatku bylo ze mna. W
miarę zdobywania wiedzy temat ten stal się dla mnie coraz bardziej  interesujący, I tak
zajęłam się czymś zupełnie nietypowym dla kobiet tradingiem kryptowalut I inwestycjami.
Odkryłam w tym nie tylko nowe  możliwości zarobku, ale także pasję w działalności, o
której wcześniej miałam  mgliste pojęcie.
Ku mojemu zdziwieniu, coraz więcej kobiet zaczyna działać na giełdzie krypto, nie  jest to już
rynek zdominowany tylko przez płeć męską. My kobiety mamy wręcz  pozorom lepsze
predyspozycje do handlu na tym rynku.

Edukacja jest dla mnie na pierwszym miejscu, edukacja finansowa jest to  edukacja, która
płaci… jest to nie tylko inwestycja w kryptowaluty, ale przede  wszystkim inwestycja we
mnie, w siebie samą… i muszę powiedzieć, że jest to  najlepsza inwestycja jaką kiedykolwiek



zrobiłam w życiu!

Ta pandemia tak naprawdę umożliwiła mi rozwój w zupełnie nowym temacie… I  jestem za to
wdzięczna. Trading dla mnie to jak nauka nowego języka, nowej  umiejętności, która pozwala
mi się realizować i spełniać marzenia. Dlatego czuje,  ze ppowinnam dzielic sie moja historia I
moja wiedza z innymi kobietami, które  chcą wziąć życie we własne ręce. Moja misja to
szerzenie tej wiedzy z innymi  kobietami, aby pokazać im, że MY KOBIETY też możemy
odnieść sukces na  rynkach finansowych I możemy stać się niezależne finansowo.
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