
ПОСЛЕДВАЙ МЕ:

ПРОЦЪФТЯВАЩА ВРЪЗКА С МИЛЕНА

КАК ДА
ПРИВЛЕЧЕШ
МЪЖ, БЕЗ ДА ГО
ПРЕСЛЕДВАШ?

https://www.facebook.com/thrivingrelationshipwithMilena
https://www.instagram.com/thriving.relationship.milena/
https://bit.ly/3az4SFz
https://thrivewithmilena.com/


ПОСЛЕДВАЙ МЕ:

Като женски треньор, енергиен терапевт 
(K-power инструктор и REMAP фасилитатор) и
семеен констелатор, моята мисия е да помагам
на успешните и независими жени, постигнали
върхове в кариерата, да постигнат върхове и в
личния си живот като привлекат най-подходящия
за тях мъж за хармонични и пълноценни
отношения, в които се чувстват обичани, желани,
удовлетворени и щастливи.

ЗА МЕН

https://www.facebook.com/thrivingrelationshipwithMilena
https://www.instagram.com/thriving.relationship.milena/
https://bit.ly/3az4SFz
https://thrivewithmilena.com/


Процъфтяваша връзка с Милена

Това приех за своя мисия, защото аз самата
извървях този път на трансформация.

Дълго време страдах и ме болеше, че не можех да
срещна подходящ за мен мъж. Не разбирах как може
привлекателно, интелигентно и амбициозно момиче с
кариера да бъде само и необвързано. Толкова много
се страхувах, че отново ще бъда наранена,
отхвърлена, нежелана. А толкова силно копнеех да
срещна свестен и достоен мъж, с когото да изградя
пълноценна, хармонична и щастлива връзка с
взаимно споделени чувства.

МОЯТА МИСИЯ



Процъфтяваша връзка с Милена

Бях тъжна, самотна, самосъжаляваща се и
затворена в себе си.

Непрекъснато изпитвах съмнения дали ще срещна
мъжа за мен,
нямах достатъчно вяра в себе си и се критикувах,

че не съм достатъчно добра,
че не съм женствена и привлекателна,
че не съм ценна и стойностна,
чe явно проблемът е в мен,
че проявявам много активност в комуникацията с
мъжете,
че не умеех да се доверявам и следвам, след като не
можех да привлека подходящ за мен мъж, с когото
да изградя щастливи и пълноценни любовни
отношения.

Звучи ли ти познато?

МОЯТА МИСИЯ



Процъфтяваша връзка с Милена

Но това се промени, когато разбрах, че причините
за нещастния ми любовен живот се крият дълбоко в
мен. Тогава взех осъзнато решение, че искам да
променя себе си и излезна от този омагьосан и
порочен кръг, в който се намирах.

Днес аз съм самоуверена, женствена и
щастливо омъжена жена, наслаждаваща се на
любящи и хармонични отношения, в които съм
обичана, ценена, уважавана и удовлетворена.

Ти може да имаш същото!

МОЯТА МИСИЯ



Процъфтяваша връзка с Милена

висша ценност;
единственото нещо, което ти липсва в живота
СЕГА;
приоритет номер 1 и  искаш да привлечеш мъж,
с когото да имаш истинска и взаимна любов.

Търсиш ли осъзнато и целенасочено решения как
да промениш себе си и какви
стъпки да предприемеш, за да си щастлива в
любовния си живот и да бъдеш обичана?

На кое място като приоритет поставяш любовта?
Бъди честна със себе си.

Ако за теб любовта е:

Тогава тази  книжка е точно за теб.

ТАЗИ КНИЖКА Е ЗА ТЕБ



Процъфтяваша връзка с Милена

ДА, само при едно единствено условие:

поставила си фокус върху личния си
живот и си готова да прекъснеш негативните
модели на поведение, да излезнеш от комфортната
си зона, да преодолееш страховете и  натрапчивите
си мисли и усвоиш нови знания и умения.

Готова ли си да го направиш?

Тази книжка ще ти разкрие тайната как да случиш
любовта красиво, естествено и с лекота, така че
мъжът да копнее за теб и твоето присъствие в
неговия живот, докато те обсипва с внимание,
кавалерско отношение, нежност, уважение.

ЧУДИШ СЕ ДАЛИ ЩЕ
РАБОТИ ЗА ТЕБ



Предлагам ти да започнеш с един бърз тест за
оценка на твоето поведение към мъжете. 

Обикновено ти първа му звъниш и изпращаш
съобщения с покана за среща или просто да
разбереш как е?
        Да 
        Не

Чудиш ли се как да привлечеш вниманието му и се
раздаваш за него?
        Да
        Не

Чувстваш ли се сякаш ти си мъжът в тези
отношения? 
       Да 
       Не

Ти си тази, която прави подаръци и изненади, а
рядко получава?
       Да
       Не

Процъфтяваша връзка с Милена

ТЕСТ 



Ти си тази, която не спира да се интересува от
неговата личност и да му задаваш въпроси за живота
му, но рядко той проявява такова любопитство към
теб?
        Да 
        Не

Съгласяваш се с това, което той казва и иска
неохотно?
        Да
        Не

Разпознаваш ли се в тези редове?

Ако имаш повече отговори ДА, то тогава ти
проявяваш повече мъжка енергия. Силно си
фокусирана върху мъжа, чак вкопчена в него,
опитваш се да контролираш отношенията,
проявяваш решителност и твърдост в постигането на
целта си – да бъдеш обвързана и да имаш мъж до
себе си. 

Процъфтяваша връзка с Милена

ТЕСТ 



Ако искаш да привлечеш мъж, който теб да гони, да
бъде постоянен и желае твоята компания, трябва да
престанеш да живееш през мъжката енергия и ти да
го преследваш. 

Ти заслужаш повече! 
Може би си забравила колко ценна, достойна и
прекрасна жена си!

Сега направи следното упражнение:
Вземи огледало и го повтори на глас, докато се
гледаш право в очите.

Аз съм ценна жена!
Аз съм достойна жена!
Аз съм прекрасна жена!
Аз заслужавам да обичам и да бъда обичана от
свестен мъж, с когото имам щастливи и
хармонични отношения!

Повтори тези фрази няколко пъти (минимум 3 пъти)
и си дай време да усетиш процеса. Не забравяй да
вдишаш и издишаш през леко отворена уста.

Процъфтяваша връзка с Милена

УПРАЖНЕНИЕ



Запиши какви мисли, страхове, съпротиви и чувства
се надигат в теб, когато правиш това упражнение.
1................................................................................................
2................................................................................................
3................................................................................................
4................................................................................................
5................................................................................................

А може би отлагаш да направиш това упражение –
ЗАЩО? Какви са твоите извинения, зад които се
криеш?
1................................................................................................
2................................................................................................
3................................................................................................
4................................................................................................
5................................................................................................

Ако искаш може да споделиш своите осъзнавания и
отговори с мен в затворената фейсбук група:
Процъфтяваща връзка с Милена>>>

Процъфтяваша връзка с Милена

УПРАЖНЕНИЕ

https://www.facebook.com/groups/2504762719650739


Процъфтяваша връзка с Милена



Това, което привлича един мъж към жената е
женската енергия, която присъства в нея. 

Това е голямата тайна и ключът към твоя щастлив
любовен живот.

Женската енергия е в основата на женската сила,
творчесто и излъчване. Една жена, независимо от
нейната възраст, която е осъзнала своята
женственост и усвоила тънкостите на женската
енергия озарява всяка стая, в която влезе. Тя се
е превърнала е източник на светлина и любов,
сияйна жена, която стопля сърцето на мъжа.

Провери кои прояви на женска енергия е нужно да
се научиш да проявяваш в отношенията си към
мъжа, за да бъде той омаян от теб в чеклиста, който
следва.

Процъфтяваша връзка с Милена

ТАЙНАТА КЪМ ТВОЯ
ЩАСТЛИВ ЛЮБОВЕН
ЖИВОТ



  
Остави мъжа да бъде мъж в отношенията ви -
той да поема инициативата  и да води в
общуването. Твоята задача е да бъдеш
истинска, женствена и щастлива жена, която го
очарова със своето вътрешно сияние по време
на срещата, а той остава жаден - за още срещи,
в които да разговаря  с теб и да те опознава.

Процъфтяваша връзка с Милена

ЧЕКЛИСТ

Бъди отпусната

Бъди уязвима
  
Разкажи за мечтите си, интересни неща от
личния си живот, какво ти носи радост и
удоволствие. Може да загатнеш как обичаш да
прекарваш свободното си време и да му дадеш
възможност той да се постарае за теб като те
изненада с интересна покана за следващата
среща.



  
Тази магична дума „Благодаря“ разтопява
мъжкото сърце. Особено, когато отбелязваш
всеки жест, внимание и мило отношение на
мъжа към теб. Колкото повече искрено му
благодариш, толкова повече му даваш криле и
го окуражаваш да прави за теб неща, за да те
направи щастлива.

Процъфтяваша връзка с Милена

ЧЕКЛИСТ

Бъди благодарна

Бъди  в хармония със себе си

Бъди удовлетворена от живота си, завладяна от
собствените си желания, мечти и интереси. Той
е привлечен от теб точно, каквато си. Направи
живота си изпълнен с положителни емоции,
устройвай му празници и изненади – така ще
събуждаш нови емоции с него.



  
Изградиш стабилна самооценка, самоувевеност  
и развиеш любов към себе си;

Постигнеш яснота от какъв мъж и отношения
имаш нужда на този етап в живота си;
     

Създадеш портрет на най-подходящия за
теб мъж;
      

Излизаш на срещи със самочувствие и
привлечеш мъжа с лекота, който желае да те
опознае, инвестира време и усилия в
теб да те ухажва и движи връзката напред.
     

Да се научиш да излъчваш мекота, но и да
умееш да поставяш граници.

Процъфтяваша връзка с Милена

АКО ИСКАШ ДА

Засилиш женската си енергия и живееш със
сърце, изпълнено с любов;



  
Онлайн мастъркласове / тренинги на тема
как да привлечеш мъжа за себе си – следи за
тях на фейсбук страницата ми;

K-power сертификационни курсове
"Епигенетични лечебни цикли" и
"Освобождаването от стрес е лесно" – да
усвоиш знания как да се освобождаваш от
негативни емоции, емоционална болка, тъга,
гняв, чувство на срам, обида, страхове и да
управляваш енергията си. Да знаеш как да я
насочиш в посоката, която ти желаеш. Пример:
да интегрираш в себе си любов, търпение,
смирение, постоянство,  развиеш женската
си енергия, преодолееш раздяла, привлечеш
партньор или балансираш текущите си
партньорски отношения.

Процъфтяваша връзка с Милена

РАБОТА С МЕН

Практика „Влюби се в себе си, за да се
влюбят в теб“ - следи за дата за следващото
събитие на фейсбук страницата ми;



Процъфтяваша връзка с Милена

РАБОТА С МЕН 

Индивидуална консултация & пакет от
консултации - в тях ще  получиш моята лична
подкрепа в конфиденциална, топла и
подкрепяща среда. Ще те мотивирам,
вдъхновявам да се развиваш, разгръщаш своя
потенциал и давам конкретни стъпки в твоя
процес на трансформация. Ще ти разкрия
алгоритъм от действия, за да привлечеш мъжа
за себе си и изградиш щастливи и любящи
отношения. Ще бъда до теб в трудните ти
моменти в този процес, но ще споделям и
постиженията и радостите ти.

За контакти с мен:

Facebook:
www.facebook.com/thrivingrelationshipwithMilena

Website: 
https://thrivewithmilena.com

E-mail:
thriving.relationship.milena@gmail.com



Процъфтяваша връзка с Милена


