
Postaw na to, co czujesz. Nie sugeruj się zdaniem 
innych czy realnością własnych celów. Pozbądź się 
kalkulacji. Przełamanie wewnętrznych barier to ważny krok w tworzeniu Twojej mapy. 

KROK .   Nie bój się ograniczeń

Marzenia stanowią cel Twojej podróży. Niepowtarzalnej. Skrytej w 
sercu. Poszukaj do nich drogi - odkrywaj. Jeśli marzysz o domu z 
ogrodem przeanalizuj sytuację finansową, zastanów się nad 
lokalizacją, umów się na spotkanie z doradcą ds. nieruchomości, 
przejrzyj projekty domów, zwizualizuj sobie wnętrze...

KROK .   Znajdź drogę do swoich marzeń

Jeśli ktoś powtarza Ci „zawsze marzyłaś o zobaczeniu Barcelony”, 
natomiast Ty pragniesz obecnie zwiedzić Rzym, zapisz właśnie to. 
Pochyl się nad tym, co podpowiada Ci serce właśnie dziś. Nie analizuj.

KROK .   Słuchaj siebie

Aby zdać sobie sprawę z tego, o czym marzymy, należy najpierw powiedzieć sobie głośno 
„zasługuję na to”. Poszukaj wewnętrznego spokoju i określ, co chciałabyś osiągnąć. Skup się na 
swoich wartościach i emocjach (jak się będziesz czuła, gdy to osiągniesz?)

KROK .   Wycisz się. Uwierz. Nazwij.
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Dziel się marzeniami. Powiedz bliskiej osobie o swojej 
mapie i zachęć ją do stworzenia własnej, abyście mogły 
opowiadać przed sobą o swoich postępach.

Zaznaczaj pokonane etapy drogi. Możesz to zrobić 
cieniując ulubionym kolorem przebytą już drogę.

Spoglądaj często na plan swojej podróży.
Postaw ją w widocznym dla siebie miejscu.

MAPA GOTOWA - CO DALEJ?
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..W ścieżkach wypisz sposoby realizacji swoich marzeń, czyli konkretne działania, które pozwolą dotrzeć na miejsce 
docelowe.

Marzenia to cel podróży na Twojej mapie - poprowadź zatem 
do każdego z nich ścieżkę z dwóch falowanych linii.

Przy krańcach arkusza wypisz swoje marzenia, a następnie 
wklej wycinki z gazet, które odzwierciedlają Twoje pragnienia.

Otocz swoje zdjęcie i motto dowolnym kształtem (kołem, 
kwadratem, sercem, gwiazdą).

Na środku arkusza papieru przyklej swoje zdjęcie, które 
dobrze Ci się kojarzy, a pod nim zapisz własne imię oraz motto 
(wykorzystaj do tego wyobraźnię bądź zainspiruj się).

Wypisz na osobnej kartce swoje marzenia (według powyższych 
kroków) - np. dom z ogrodem, wakacje nad morzem, niezależność 
finansowa, dobra kondycja, praca dająca satysfakcję...

INSTRUKCJA KREACJI TWOJEJ MAPY MARZEŃ


