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Ekstra Bonus nr 17 ~ Tablica Marzeń 

do książki Przyciągnij Miłość ~ Attract Love™ 
 

                                 

 

Copyright © Agnieszka Przybysz, Coaching Institute, Polska 

Publikacja przeznaczona do indywidualnego wykorzystania łącznie z książką Przyciągnij Miłość  
– zastosuj sekret prawa przyciągania w związkach i relacjach! 

    Korzyści     

Jakie są główne korzyści dla Ciebie z zastosowania Tablicy Marzeń 
 uświadomienie Twoich pragnień i ich werbalne nazwanie  
 przygotowanie czystego pola energii na materializację Twoich celów. Wg prawa przyciągania Twoje myśli 

 i uczucia przyciągają do Ciebie to czego doświadczasz w realnym świecie  
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Zawartość  

~ Tablica Marzeń ~ Instrukcje ~  
Dowiesz się z tej publikacji jak stworzyć Twoją własną Tablicę Marzeń  

 
Życzę wartościowej lektury! 

Potrzebne przybory: 

  Karton – duży A3 lub większy, kolorowy lub biały      Flamaster czarny lub złoty 

  Nożyczki             Kolorowe magazyny i zdjęcia 

  Twoje najlepsze zdjęcie         Klej  

  Gazety, wydruki kolorowe z internetu                             Otwarty umysł i pomysłowość 

Czas wykonania:  min 1 godzina 

Tablica Marzeń 

Możesz stworzyć tablicę Marzeń tylko dla obszaru Partnerstwo, lub Kariera, ale znacznie lepiej będzie jeśli uwzględnisz  
pozostałe obszary Twojego życia.  

Ważne warunki, które powinny być spełnione przy tworzeniu Tablicy Marzeń to ramka czarna lub złota na brystolu znacząca 
granice tego co wkleisz w środku, zdjęcie na górze (symbol duchowości: np. symbol religii, Anioł itp.), w środku Twoje zdjęcie 
najlepsze jakie masz. Lub zdjęcie twojej głowy i ciała osoby z gazety jak chciałbyś wyglądać. Pamiętaj jednak bądź reali-
styczny w wyborze obrazka z gazety, byś łatwiej mógł sięgając po Twój cel krok po kroku. Tak Najlepiej jak nakleisz obrazki, 
zdjęcia reprezentujące Twoje marzenia, ale nie pisząc swoją ręką opisując zdjęcia lecz wycinając litery lub słowa z gazety. 
Interpretacja: często łatwiej jest uwierzyć w słowa drukowane w gazetach niż własne pismo! 
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Na dole napis: to lub coś lepszego teraz przyciągam do mnie w Boskim czasie dla mojego najwyższego dobra 
i wszystkich, których to dotyczy to uwalnia nas od tak zwanego błędu, że mógłbyś zamówić coś czego nie chcesz, a  
jednocześnie daje Wszechświatowi - Bogu otwartą drogę do przyniesienia Ci czegoś lepszego… czegoś lepszego czego mogłeś 
nie uwzględnić w Twojej Tablicy Marzeń (z ang. vision board). Osobiście uwielbiam to stwierdzenie. Często je stosuję pisząc 
cele i parametry na końcu: Przyciągam to lub coś lepszego dla mojego najwyższego dobra i wszystkich których to dotyczy. 

Bądź jednocześnie świadom co zamawiasz i dodaj jw. 
Codziennie zerknij na swoją Tablicę Marzeń i powiedz dziękuję, z pewnością, że to lub coś lepszego jest w drodze do Ciebie  
i w Boskim czasie zmaterializuje się w Twoim życiu. Twoim zadaniem jest słuchanie intuicji i wykonywanie inspirujących  
działań.  
Trzymaj Tablicę Marzeń tam gdzie nikt nie zagląda … jeśli są w Twoim domu dzieci to Ok., ale lepiej by nie było tej tablicy na 
wierzchu, możesz trzymać ją w szafie … by nikt prócz Ciebie na nią nie patrzył. Patrząc na Tablicę możesz powiedzieć zamiast 
proszę o to co na tej tablicy jest powiedz / napisz przyciągam to lub coś lepszego dla mojego najwyższego dobra i wszyst-
kich, których to dotyczy. Dziękuję!  
Lub po prostu dziękuję za to lub coś lepszego dla mojego najwyższego dobra i wszystkich, których to dotyczy. 

Życzę sukcesów, miłości i obfitości, 
Dziękuję, że poświęciłeś swój czas na przeczytanie tej publikacji, na drodze do Twojego sukcesu w Twoim rozwoju. 

Agnieszka Przybysz 

          
 
Zapraszam napisz do mnie po zastosowaniu tego ćwiczenia ap@ci.bi.pl nagrodzę najciekawsze wypowiedzi  
książką. Możesz zaprosić koleżankę lub kolegę do zapoznania się z Przyciągnij Miłość. 
 

Profesjonalny Mentor Coach™, Ekspert Relacji.  
  Jest polską pionierką coachingu i założycielką pierwszego w Polsce Coaching Institute. 

Autorka warsztatów: Przyciągnij Sukcesy z Pasją,  Przyciągnij Miłość sekret relacji, książki 
Przyciągnij Miłość – coaching budowania relacji oraz publikacji:  
Sięgnij Gwiazd - praktykuj Sekret. 5 zasad formułowania celów i jak uniknąć największego błędu  
->  http://www.coachinginstitute.biz/po/sukces‐i‐kariera/index.php ; 
Medytacja Kolorami -> http://www.coachinginstitute.biz/po/medytacja-kolorami/index.php  

mailto:ap@ci.bi.pl
http://www.coachinginstitute.biz/po/sukces-i-kariera/index.php
http://www.coachinginstitute.biz/po/medytacja-kolorami/index.php
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Bogactwo 
Dobrobyt 

 
Inspiracje  
Duchowość 
 

 
Partnerstwo, Miłość 
Małżeństwo 

 
Zdrowie 
Tradycja, Starość 

 
Ty – Twoje zdjęcie 

 
Kreatywność, 
Dzieci 
 

 
Wiedza 
 

 
Kariera 

 
Podróże, 
Przyjaciele 
 

To lub coś lepszego teraz przyciągam do mnie w Boskim czasie, dla mojego najwyższego dobra i wszystkich,                      
których to dotyczy 

 
 / Stosowanie przedstawionych technik i materiału jest DOBROWOLNE! Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie przedstawionych technik. Fakt,  
że wykorzystywane techniki pomogły innym ludziom nie gwarantuje, że pomogą  Tobie. Ufam jednak, że przyniosą rezultaty i Tobie zgodnie z Twoją wolą.  

Konsekwentnie pracując nad sobą, Sam możesz zdecydować, aby techniki te działały dla Ciebie./ 


