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Opinie czytelników

Krysia L. – Czułam ….. Do 15 strony rozpłynęłam się w Miłości.
Robię przerwę. Pływam w Miłości Początek tak mnie „doładował
„, że bez problemów (z jednym wyjątkiem) płynnie dotarłam do
końca. DZIĘKUJĘ będę wracała do wybranych rozdziałów. Pierwsze
15 stron to moja modlitwa Hi hi Max Love Pozdrawiam Cię
serdecznie. Moc Miłości <3

Frank E. – Nie mogę wytrzymać czytając Biblię Miłości i muszę
napisać, że zostałem przez tę lekturę zmielony na placek. ta
lektura w dużym stopniu omawia rozterki z jakimi się obecnie
borykam – od toksycznych rodziców, związku, gdzie nie ma
żadnej wspólnej przestrzeni do MY, braku zaufania, moich
kłamstwach…ufff normalnie szok.. ta lektura świetnie się czyta
pięknie piszesz.

Tomasz Sz. – dzięki Max za ksiazke przeczytalem pare stron i
mam wrazenie ze masz podobne spojrzenie na temat milosci jak
,,osho ‚” ale upewnie sie po przeczytaniu calosci. (po 2
godzinach) przeczytalem w sumie 100 stron,,biblii” i chyba
musze sie z tym przespac bo bardzo duzo odnioslem do swoich
relacji i chyba mam odpowiedz na swoj ,,problem ”

Anna S. – jestem pod wrazeniem Biblii Milosci.
Duzo
przeczytalam w zyciu ksiazek, duzo sie uczylam, probowalam
roznych rzeczy, eksperymentowalam i robie to nadal, ale po raz
pierwszy czytam ksiazke, ktora jest mi tak bliska, jest
jednoczesnie wyzwaniem i mowieniem o rzeczach oczywistych,
ktore wcale oczywiste nie sa. I jest tak bardzo tym, co
chcialabym przeczytac I ma w sobie tak duzy potencjal robienia
dobra. Dzieki, ze ja napisales i udostepniles.

Danuta K. – Witaj Mariuszu, przeczytałam Biblie Miłości i jest
naprawde piekna i zarazem prosta w przekazie. Chwilami miałam
wrazenie że czytam o swoich doświadczeniach. Hmmm tez
urodziłam sie w Swiebodzinie. Bardzo pięknie to wszystko
ująłes włącznie z czakrami włącznie…Jestem pełna zachwytu i
jednocześnie dziekuję ze mogłam przeczytac twoje dzieło.
Pozdrawiam z kaprysnej obecnie Irlandii.
Wioletta G. – Czytam. Faktycznie jako do Biblii bedę do niej
wracać. Wynotowałam sobie kilka zdań, już nawet praktykuję
odruchy dawania uczucia Miłości wszystkiemu (mam nadzieję, że
to będzie trwały stan) ale poniższe zdanie jest bardzo trafne,
adekwatne do mojej sytuacji życiowej: „Jej wewnętrzna rozterka
powodowała konflikt na zewnątrz pomiędzy nami. To bardzo
powszechna sytuacja, gdy coś zewnętrznego pokazuje, co się
dzieje wewnątrz.” I ja miałam pewną rozterkę, z którą zmagałam
się,ale nie potrafiłam odejść pierwsza-tak definitywnie.
Pozdrawiam

Wiola

L.

–

Właśnie

przeczytałam

Twoją

Biblię

Miłości..cóż….DZIĘKUJĘ
Jest taka bliska życiu i fajnie napisana dziękuję raz
jeszcze,będę podawać dalej pozdrawiam

Ewa Sz. – Piękna książka:-)

Bogdan P. –

Dzięki Maxie za ten wspaniały dar

Janusz – Witaj Max Love Po wywiadzie (porozmawiajmy.tv) jaki
udzieliłeś, zdałem sobie następujące pytani co taki (gówniarz)
może wiedzieć o miłości. TO JA DOŚWIADCZONY ŻYCIEM FACET MAM
COŚ DO POWIEDZENIA!!! I za raz usiadłem, przeczytałem Twoją

książkę, aby potwierdzić swoją teorię. A tu nagle dostaję
kopniaka i zaczynam wyciągać wnioski. Zaczęły otwierać mi się
oczy, i stwierdziłem jak mało wiem a Twoje doświadczenia będą
moim drogowskazem bez zakazu i nakazu. twoja książka jestem
fascynująca i zaskoczyłeś mnie, że jest w większej części
książka o mnie, choć jestem mężczyzną. Chcę nadmienić, że
czytając ją miałem wrażenie jak moje uczucia były poruszane i
to Ty spowodowałeś, że zdałem sobie sprawę że Miłość to
energia a energia to Miłość. Zdawało mi się że ja to wszystko
wiem do momentu twej lektury. Wszystko co napisałeś
pochłonąłem za jednym posiedzenie i zauważałem w swoim
sposobie myślenia zmiany za co bardzo ci dziękuje i
przepraszam za powyższego (gówniaż). Wiem że mi wybaczysz,
ponieważ kochasz wszystkich. Urodziłem się 61 lat temu i wiem,
że będę się uczył życia od takich ludzi jak Ty. DZIĘKUJE
DZIĘKUJE I KOCHAM CIĘ !!!

Biblia Miłości czeka na twoją opinię
Dodaj ją w komentarzu lub prześlij na maila.
Dziękuję

Chcesz ściągnąć Biblię Miłości? Kliknij poniżej
Share/Udostępnij na facebooku.
Udostępnij na facebooku aby ściągnąć plik
Po udostępnieniu strona się przeładuje i wyświetli się link do
ebooka
Dziękuję za udostępnienie <3 <3 <3

Ważne
Musisz mieć odblokowane okienka Pop-Up w przeglądarce,
aby udostępnić na facebooku.
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Kliknij tutaj i zobacz jakie książki, ebooki, audiobooki,
multimedia booki, szkolenia są w przygotowaniu

