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"Jeśli masz marzenie, daj mu szanse zaistnieć" - Richard DeVos
Marzenia się spełniają tylko wtedy jak spełniamy je same, czyli przekształcamy marzenia
na cele!
Jeżeli stoisz w miejscu i nie wiesz jak ruszyć to już Ci pomogę to zrobić:
1. Określ w jakim obszarze życia chcesz to marzenie zrealizować.
2. Podziel marzenie na etapy i ustal plan działania.
3. Sięgnij po wsparcie KOBIETPRO.
4. Przyciągaj marzenia, wizualizuj i afirmuj to czego pragniesz.
1. Określ w jakim obszarze życia chcesz to marzenie zrealizować.
Stwórz listę, która będzie zawierać marzenia i określi cele oraz pozwoli usystematyzować
plan dalszego działania. Każda z nas ma jakiś obszar życia, który wymaga dopracowania.
Może to być sytuacja zdrowotna, zawodowa lub relacje osobiste. Zaznacz w którym z
obszarów chciałabyś zrealizować swoje marzenie i obok zapisz konkretny cel
(zacznij od 1 lub 2):

Zdrowie fizyczne i duchowe.....................
Wygląd i dbanie o siebie.......................
Wolność finansowa..............................
Satysfakcja finansowa..........................
Przyjaciele i społeczność......................
Miłość i związek...............................
Rodzina........................................
Rozwój osobisty................................
Podróże i hobby................................
Słowo pisane ma wielką moc i daje Ci zrozumienie w którym kierunku dążyć!

2. Podziel marzenie na etapy i ustal plan działania.
Poruszanie się krótkimi etapami na drodze do spełnienia marzeń niweluje niepokój i
powoduje, że każdy krok rozpoczynasz z optymizmem. Podziel swoje marzenia na mniejsze
kroki oraz ustal ramy czasowe. Dzięki temu zabiegowi nie odwlekasz czynności na
‘’później”. Po lewej stronie zapisz cel i pod cele krótkodystansowe, a po prawej stronie czas,
do kiedy chcesz zrealizować ten krok:
Marzenie numer 1:
Kroki
-

Marzenie numer 2:
Kroki
-

Data do kiedy to zrobię
-

Data do kiedy to zrobię
-

Osiągnęłaś połowę sukcesu – już wiesz konkretnie czego chcesz!
3. Sięgnij po wsparcie KOBIET PRO.
Zastanów się, czy jesteś w stanie realnie osiągnąć swoje marzenie sama czy potrzebujesz
pomocy? Możesz poprosić o wsparcie bliską osobę, a jeśli rozejrzysz się dookoła,
uświadomisz sobie, że jest wiele kobiet, które mają podobne marzenia i cele do Twoich
(oo, to na pewno!). Kreatywne, z pasją i motywacją do działania KOBIETY PRO chętnie
podzielą się doświadczeniem i pomogą w drodze do zrealizowania planu.
Zapisz listę 5 osób w Twoim otoczeniu, z którymi czujesz się pełna energii, które
inspirują Ciebie poprzez dążenie do swoich marzeń oraz są otwarci na Świat. Osoby,
które dzięki doświadczeniu i rozwojowi mają możliwość wesprzeć Cię w Twojej drodze:
1.
2.
3.
4.
5.

Znajdowanie się w gronie tych osób naturalnie podnosi poziom Twojej motywacji i
wiary. Przez zadawanie pytań masz możliwość dowiedzieć się o kluczowych nawykach,
które będą Ci potrzebne w drodze do realizowania planu.
4. Przyciągaj marzenia, wizualizuj i afirmuj to czego pragniesz.
W chwilach zwątpienia pomyśl sobie jak chciałabyś się czuć kiedy już je spełnisz?
Wizualizacja swojego stanu jest kluczowa, poczuj ciałem i duchem, że już spełniłaś
swoje marzenie. Ponieważ sukces przyciąga się kiedy masz stan gotowości do niego. I jak
Twoje ciało i świadomość jest gotowa na określony poziom życia i tego, co się wokół
Ciebie dzieje - zaczniesz realnie spełniać marzenia. Spójrz na listę wykonanych małych
kroków i uświadom sobie jaką drogę już przeszłaś!
Odhaczaj każdy zrealizowany krok i świętuj sukces, bo uczucie szczęścia i realizacji
odbywa się już, w momencie podjęcia Twojej decyzji, że idziesz w kierunku marzeń.
Wierzymy w Ciebie i stworzyliśmy Nasz projekt KOBIETY PRO z myślą o Tobie, żeby
razem osiągać cele i realizować marzenia!

