DOM Z PLAKATU MARZEN
Zawsze lubilam ogladac piekne domy. Pamietam,jednej niedzieli pojechalismy sobie cala rodzina na przejazdzke
i od tak zwyczajnie, dla zrobienia sobie przyjemnosci, wjechalismy po drodze,w piekna okolice poogladac domy.
Temu, ktory spodobal mi sie najbardziej,zrobilam zdjecie i powiesilam na “plakacie moich marzen”, ktory umiescilam
naprzeciw moich oczu, w moim pokoju biurowym. Bylo to w 1999 roku.
Kazdy kto przychodzil do mnie do pokoju pytal …” O, czy to jest twoj przyszly dom?”.., moja odpowiedz byla …”tak,
to jest dom moich marzen”…
Minelo 8 lat i kiedy bylismy gotowi na zmiane domu, zastanawiajac sie czy budowac, czy kupic , wybralam sie
z mezem znowu w niedziele na przejazdzke samochodem, aby “lowic” pomysly i robic zdjecia jak powinien wygladac
nasz dom. Odrabialismy zadanie domowe dla umowionego z nami na srode architekta.
Aczkolwiek, dzien wczesniej, we wtorek znalezlismy dom. Mimo, ze 2 tygodnie wczesniej zdjelam zdjecie domu
z plakatu marzen, myslac ze “chyba jednak nie o taki dom nam chodzi”, moja podswiadomosc nie dala sie oszukac.
Moja podswiadomosc pracowala systematycznie na bazie codziennie otrzymywanych informacji ode mnie , poprzez
plakat marzen “co chce” i wreszcie wyszukala i zaprowadzila mnie do domu z plakatu marzen, ktory byl dla niej baza
danych z haslem “szukaj” przez 8 lat!!!
Kiedy wyslalam “zdjecie wyszukanego domu” do moich dzieci, byly w szoku..” Mamo, mamy ciarki po calym ciele,
przeciez ten dom jest prawie identyczny, jak Twoj dom z plakatu marzen. Mamo, to nadzwyczajne, przyciagnelas go
sila Twoich intencji”… Brawo - co za lekcja o sile intencji dla naszych dzieci!!!

Dom z plakatu marzen w Barrington
Zdjecie zrobione w 1999 r.

Dom, ktory kupilismy teraz w 2007 w Barrington
Budowany w 1999 r.

Wiesz, kiedy pierwszy raz weszlam do tego domu, mialam dziwne uczucie, czulam jakby ktos ogarnal mnie cieplym
pletem i serce zaczelo mi bic szybciej. Teraz wiem dlaczego. To moja podswiadomosc wysylala mi signal “Twoje
zamowienie sprzed 8 lat jest wlasnie realizowane”.
Z modlitwa na ustach...”Panie, jesli to jest ten dom, to prosze o blogoslawienstwo, ale jesli to nie jest ten, to prosze
zamknij mi kazda droge do niego, abym nie popelnila bledu”… To mial byc nasz dom, to JEST nasz dom.
Cos jeszcze umiescilam na plakacie marzen - zamowienie na wybudowanie Obszaru Krajowego i ono brzmialo:
“Ludzie przyjda ze wschodu i zachodu, z polnocy i poludnia”. Ludzie przyszli z trzech kontynentow, czterech panstw
swiata: USA, Polski, Kanady i Filipin. Debiutowalismy Obszar Krajowy 1 maja 2006 roku.
Moje serce wypelnione jest wdziecznoscia. Co prawda przyjezdzajac do USA, nie przywiozlam pieniedzy (mialam
$92 w kieszeni) ale przywiozlam cos wiecej, przywiozlam NADZIEJE na lepsze jutro dla mnie i mojej Rodziny.
Podobnie wchodzac do Mary Kay Cosmetics, zainwestowalam NADZIEJE na przyszlosc.
Moje motto “Nie to jest wazne czego nie mam, ale to co chce”.
Dziele sie z Toba ta historia mojego domu z plakatu marzen, abys i TY uwierzyla, ze wszystko jest mozliwe!!!
MIEJ DUZE MARZENIA.
Z pozdrowieniem ,
Halina Rygiel - NSD

CZY WARTO ZROBIC PLAKAT MARZEN I DLACZEGO?
JAK ON DZIALA?
Mimo ze tak wiele slyszalam o istotnej roli plakatu marzen w naszym osiaganiu ale sama go dlugo nie mialam. Uwazalam, ze
wiem czego chce i mam to w glowie i to powinno wystarczyc.
Nikt nie wytlumaczyl mi tak naprawde, na jakich zasadach ten plakat dziala. Az ktoregos dnia czytajac ksiazke, dostalam
olsnienia - zrozumialam prace plakatu marzen!!!
Czy wiesz co zrozumialam?
Czy wiesz, ze Twoj i moj mozg pracuje jak aparat fotograficzny robiac zdjecia? Nastepnie przesyla ich ze sfery swiadomej do
sfery podswiadomosci, ktora gromadzi wszystkie potrzebne informacje, aby stac sie naszym “przewodnikiem” w zyciu.
Nasza podswiadomosc pracuje wylacznie na bazie danych, ktorych jej dostarczamy codziennie poprzez nasze myslenie i
poprzez obrazy, czyli to co widzi i slyszy na biezaco. A zatem , nigdy nie mysl o tym czego nie chcesz i nie maluj sobie obrazu,
na ktory nie chcesz patrzec, bo niewlasciwie zaprogramujesz swoj dysk w podswiadomosci, ktory przyniesie Ci niewlasciwy
rezultat, zgodnie z powiedzeniem “Jak myslisz tak osiagasz, to o czym myslisz, to przyciagasz”.
Czyli innymi slowy, plakat marzen buduje baze danych, koncentrujac podswiadomosc na tym co chcemy, a nasza
podswiadomosc jako nasz “pilot” staje sie odpowiedzialna za “JAK” to dostarczyc do naszego zycia. My programujemy “CO”,
a nasza podswiadomosc “JAK”. Oczywiscie musimy pomoc naszej podswiadomosci i dac cos z siebie; wysilek, czyli

pracowac w tym kierunku aby to osiagnac.
Z chwila kiedy to zrozumialam, w najblizszy poniedzialek robilam plakat marzen wraz z moimi konsultantkami na
spotkaniu grupy biznesowej.
Uwierz mi, ze ani Ciebie ani mnie nie stac na to aby myslec o tym “czego nie mam”, “co bedzie jak nie zrobie”, “co bedzie jak
mi nie wyjdzie”.A jednak ten rodzaj myslenia jest w naturze czlowieka i wynika z obawy przed upadkiem!
NIE MALUJ SOBIE OBRAZU, NA KTORY NIE CHCESZ PATRZEC!
A zatem pomoz sobie!
ZROB PLAKAT MARZEN i umiesc na nim to co chcesz miec dla siebie i Twojej Rodziny!!! I idz pracuj na to!!!
Pomoz swojej podswiadomosci doprowadzic Cie do wszystkich wspanialych rzeczy, ktore P.Bog przygotowal dla Ciebie na
miare Twojego potencjalu. Tworzac Cie, wyposazyl Cie we wszystko co bedziesz potrzebowac aby to osiagnac. Dal Ci wszystkie zdolnosci abys mogla stac sie tym do czego Cie powolal. Prosze zaufaj Mu i idz po osiagniecie swojego potencjalu bez pytan
i wahania.
Ty musisz tylko malowac na plakacie to co chcesz, wierzyc w siebie ze mozesz i wiedziec ze zaslugujesz na to. Z takim mysleniem pracuj na to systematycznie i z takim przekonaniem jakby to juz bylo osiagniete.Pracuj wytrwale, z determinacja i z
nastawieniem - “Zrobione”!!!
Zycze Ci tego z calego serca, wierzac, ze zrobisz plakat Twoich marzen.
Z wiara w Ciebie,
Halina Rygiel - NSD

