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Chesz 
• Mieć klarowność Twojej misji

• Pomagać innym i zarabiać tym pieniądze

• Przeprogramować  blokady o pieniądzach w Twojej podświadomości 

• Budować swój biznes z poziomu kobiecej energii

• Wykreować swój 1 produkt 

• Poznać skuteczny system budowania biznesu online



Dowiesz się:

- Jak odkryć swoją misję?
- Od czego zacząć?
- Jak wyróżnić Twój biznes na rynku?
- Jak generować największą sprzedaż w biznesie?
- Jakie wartości pomogą Ci się wybić? 
- Jak wygenerować sprzedaż w zgodzie z Tobą?
- Co to jest Projekt Przeznaczenia?



Jak zbudować Biznes Marzeń 
bez kręcenia się w kółko



Czy to  ty? 
❖ Martwisz się, że dalej się będziesz kręcić w kółko

❖ Próbowałaś już różnych strategii

❖ Chciałabyś pokazać siebie i Twoje Talenty światu, ale coś Cię blokuję

❖ Masz dużo wiedzy, ale nie wiesz jak ją wykorzystać?

❖Nie wiesz gdzie ma być  Twój Fokus ?

❖ Masz dość pracy poniżej swoich kompetencji

❖ Chcesz wreszcie pracować z lekkością i radością



To nie jest dla Ciebie jeśli 

❖ Boisz się zmian

❖ Wierzysz ludziom wokół bardziej niż sobie

❖ Potrzeba sfery komfortu zdominowała wszystkie Twoje inne potrzeby

❖ Chcesz budować biznes wyłącznie na męskiej energii



To nie jest problem:

Że jeszcze nic nie stworzyłaś
Że nie wiesz co dalej.

PRAWDZIWYM PROBLEMEM JEST TO, ŻE NIE ZNASZ JESZCZE NOWYCH 
SPOSOBÓW NA STWORZENIE 

 BIZNESU Marzeń  opartym na Kobiecej Mocy.



Poznasz 5 dróg 
do stworzenia Biznesu Marzeń 



JEŚLI WYBIERZESZ NOWĄ DROGĘ WRESZCIE BĘDZIESZ MOGŁA:

1. Wejść w swoją wyższą wibrację 
2. ZMARTWIENIA finansowe związane z pracą STANĄ SIĘ 

PRZESZŁOŚCIĄ
3. Zaczniesz robić to co kochasz 
4. Wejdziesz na następny poziom



Kim jesteśmy 

           KASIA FOREST

Kasia jest strategiem marketingu, prelegentem i właścicielką agencji marketingowej 
digital lotus. Jest konsultantem marketingowym pracującym dla firm polskich i 
irlandzkich. Posiada długoletnie doświadczenie w międzynarodowym biznesie, mediach, 
rozwoju osobistym i coachingu. Dzięki temu jest skuteczna w projektowaniu 
spersonalizowanych strategii, które umożliwią kobietom osiągnięcie sukcesu, wolności 
finansowej i wymarzonego stylu życia oraz zrealizowanie ich celów życiowych. Jej kariera 
rozpoczęła się od otwarcia Kasiaforest Creative Arts Studio w 2014 roku w Dublinie, a 
następnie prowadzenia polonijnych mediów hello Irlandia w Irlandii. Założyła także 
agencje marketingowa Digital Lotus. Przez lata Kasia pomagała w budowaniu strategii 
marketingowych dla irlandzkich i polonijnych biznesów, podnosząc ich profil branżowy, 
ucząc ich efektywnej komunikacji za pomocą strategii marketingowej, budując struktury i 
systemy oraz zmieniając ich sposób myślenia i system przekonań. 



Kim jesteśmy 
           AGA SCHMIDT

Misją Agi jest pomóc kobietom stać się lepszą wersja siebie. Proces ten polega na 
aktywowaniu wyższej świadomości, głębokiego rozluźnienia się i wejścia we flow. 
Poprzez pracę z metodami otwierającymi głębszą świadomość i podświadomość 
możemy zaktualizować swoje przeznaczenie i dojść do głębszej prawdy, kim 
jesteśmy. Aga pracuje również z klientami prywatnymi i firmowymi jako 
certyfikowany coach hipnozy, NLP i mindfulness oraz trener międzykulturowy i 
kompetencji miękkich, także w biznesie. Aga pomaga kobietom kreować projekty 
Przeznaczenia jako pierwsze kroki w biznesu. Aga trenuje w Szwajcarii i w Polsce. 
Pasją Agi jest rozwój, medytuje od ponad 20 lat.  Aga oprócz dyplomów uczelni w 
Polsce i w Niemczech posiada swoje umiejętności w certyfikowanych programach 
od najlepszych światowych trenerów takich jak n.p. Marc Galal, Dr. Claire Zammit, 
Tony Robbins, T. Harv Eker,  i Regan Hillyer.



Znalazłyśmy 5 dróg do  Biznesu Marzeń 



1 droga: Prób i błędów 
Sama próbujesz stworzyć coś intuicyjnie i intelektualnie

Plusy?

Minusy?

Fakty: tylko ok 4% biznesów przeżywa



2 droga: Wsparcie bliskich 

Opierasz się na radach i wskazówkach bliskich osób

Plusy: 

Minusy:  

Fakty: Jesteś jak 5 najbliższych Ci osób



3 droga: Systemów biznesowych 
Opierasz się na gotowych systemach tworzenia biznesu

Plusy:  

Minusy: 

Fakty: Jeśli masz blokady, to nie działa. 



4 droga 

Dalej będziesz robiła to samo  co zawsze

Plusy: 

Minusy:  

Fakty: 
Einstein “Definicją szaleństwa jest robienie tego samego i oczekiwanie 
innych rezultatów”



5 droga 

Z serca! 

2 - Stopniowa ścieżka 

Od Projektu przeznaczenia do biznesu na bazie tego co kochasz oraz 
o czym marzysz!

Ze sprawdzonym systemem na bazie kobiecej mocy

Mastermind z nami



Pomożemy Ci wyklarować 

❖ Jakie jest Twoje powołanie?

❖ Jak możesz wykorzystać kryzys?

❖Jak stworzyć produkt i dla kogo?

❖Jak sprzedawać etycznie i z kobiecej energii?



Pomożemy Ci zbudować Twój biznes w oparciu o swoje mocne 
strony - narzędzia

❖TEST TALENTÓW GALLUPA = THE CLIFTONSTRENGTHS ASSESSMENT / STRENGTHSFINDER  - płatny online - 

zakłada istnienie 34 talentów, określających nasze mocne strony i predyspozycje. 5 z nich może odpowiadać 

za dominujące wzorce. (https://store.gallup.com/p/en-ie/10108/top-5-cliftonstrengths)

❖High 5 darmowy test mocnych stron online, który możesz zrobić online. Choć twórcy High 5 zastrzegają, że test 

nie jest substytutem ani repliką popularnego testu StrengthsFinder to jest w nim wiele podobieństw. 

(https://high5test.com/strengthsfinder-free/)

❖Raport DISC –to cztery style zachowań: dominujący, wpływowy, stały, sumienny.

❖MBTI - Myers – Brigss Type Indicator - 6 typów osobowości w biznesie i życiu. MBTI pozwala czerpać z różnic 

między ludźmi w obszarach: komunikacji, podejmowania decyzji, stylów życia/ stylów pracy, przetwarzania 

informacji, myślenia o ludziach i celach, budowania relacji, rozumienia potrzeb i strategii innych.

❖      SUKCES w BIZNESIE & W ŻYCIU OSOBISTYM DLA KOBIET – autorski program online



Na początek odpowiedz

❖ 3 “rzeczy” o które jestem zazdrosna



Nasza oferta

Pokażemy Ci jak transformować Twoje blokady do biznesu. 
Dostaniesz na tacy gotowy sprawdzony system

Ta oferta jest szczególnie interesująca dla osób, które chcą 
wejść na wyższy poziom wolności emocjonalnej, biznesowej 
i finansowej.



DOŁĄCZ DO BUSINESS MASTERMIND

- OCZYŚCISZ BLOKADY PROCESAMI PRACY Z PODŚWIADOMOŚCIĄ

-ZAPROJEKTUJESZ SWOJEGO IDEALNEGO KLIENTA

 - STWORZYĆ ATRAKCYJNĄ OFERTĘ 

PROJEKT PRZEZNACZENIA JAKO BIZNESOWĄ INICJACJĘ

 



DOŁĄCZ DO BUSINESS MASTERMIND, JEŚLI CHCESZ :

 - ZBUDOWAĆ SILNY WIZERUNEK MARKI ORAZ  WYPROMOWAĆ USŁUGI I PRODUKTY

 - NAUCZYĆ SIĘ JAK SKUTECZNIE PROWADZIĆ ROZMOWY SPRZEDAŻOWE ORAZ DBAĆ O KLIENTA ZA 
POMOCĄ INDYWIDUALNIE DOBRANYCH PAKIETÓW I PRODUKTÓW

- DZIELIĆ SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ ORAZ BYĆ SKUTECZNYM W NETWORKINGU 

 - KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z KLIENTAMI I ODBIORCAMI ONLINE I OFFLINE

 - ZOSTAĆ INFLUENCEREM W SOCIAL MEDIA



Dołącz do  nas!

●Zapisz się na bezpłatną konsultację online

●Zapisz się na nasz bezpłatny NEWSLETTER i odbierz PREZENT:

 https://www.ladiesnightsclub.com/o-nas



Dla kobiet mocy 
Dołącz do 3-MIESIĘCZNEGO INTERAKTYWNEGO PROGRAMU MASTERMIND 

BIZNES MARZEŃ
Od projektu przeznaczenia do biznesu marzeń z poziomu kobiecej mocy

20 % zniżki do 20 listopada włącznie. 

Gwarantującego SUKCES w BIZNESIE & W ŻYCIU OSOBISTYM DLA KOBIET. 
● Grupa wsparcia
● 10 wideo
● 2 zoomy w tygodniu
● Super Bonus wysoko wibracyjne 2 transy przeprogramowujące Twoją podświadomość
● Medytacja na Umysł Królowej
● Medytacja na tęczowe światło
● 2 Coachingi indywidulane



Kontakt

Ladies Night Club

ladiesnightsclub@gmail.com   

+353 877 489 517
+44 1 537 1471 

ladiesnightsclub.com



Jesteśmy dla Ciebie

Kasia Forest

Aga Schmidt

ladiesnightsclub@gmail.com  


