
V�zyon
panosu
Görselleştirme, yapabileceğin

en güçlü zihin egzersizlerinden biridir. İster inan
ister inanma, bilimsel araştırmalarla

görselleştirmenin işe yaradığını artık biliyoruz.
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Görselleşt�rme, yapab�leceğ�n en güçlü z�h�n egzers�zlerden b�r�. İster �nan �ster
�nanma, görselleşt�rmen�n �şe yaradığını b�l�yoruz. Ol�mp�yat sporcuları on yıllardır
performanslarını arttırmak �ç�n bu yöntem� kullanıyorlar. Örnek vermek gerek�rse, halterc�ler�n
el�nde ağırlık olmamasına rağmen ağırlık kaldırdığını hayal ett�ğ�nde kaslarının aynı şek�lde
akt�ve olduğu ölçüldü. 
Bu nedenle b�z de bey�n kaslarımızı çalıştırmak �ç�n v�zyon panosu yapacağız. V�zyon panosunda
öneml� olan k�l�t nokta, sadece �sted�ğ�n şeylere değ�l, nasıl h�ssetmek �sted�ğ�ne de odaklanmak.
İşe yarayan b�r v�zyon panosu oluşturmanın yalnızca b�r ana kuralı vardır ve o da herhang� b�r
kural olmadığıdır. Aklınıza geleb�lecek temel soruları cevaplandırmaya çalıştım.

Vizyon panoma ne koymalıyım?
Sana �lham veren ve mot�ve eden her şey. V�zyon panosunun amacı, üzer�ndek� her şey� hayata
geç�rmekt�r. İlk olarak, hedefler�n�n aşağıdak� alanlarda ne olduğunu düşün: �l�şk�ler, kar�yer,
f�nans, ev ortamı, seyahat, k�ş�sel gel�ş�m (manev�yat, sosyal yaşam, eğ�t�m dah�l) ve sağlık.
Hayal�n her ne �se onunla �lg�l� her şeye sah�pm�şs�n�z h�ss� verecek görseller �nternetten,
derg�lerden çıkartıp kes�p panonuza ekleyeb�l�rs�n. Daha önce de söyled�ğ�m g�b�, odaklandığın
şey gen�şler. İsted�ğ�n� ve nasıl h�ssetmek �sted�ğ�n� bel�rled�kten sonra, �şler�n her yerde nasıl
ortaya çıkmaya başladığına şaşıracaksın.

Hayatımın farklı alanları için bir ana vizyon panosu mu yoksa farklı farklı küçük vizyon
panoları mı yapmalıyım?
Bu tamamen sana kalmış. Hayatınızdak� en anlamlı şey ned�r? Şahsen ben tek büyük b�r v�zyon
panosuna sah�p olmayı daha çok sev�yorum. Hayatımızın her alanı b�rb�r�n� etk�ler, bu nedenle
b�r ana v�zyon panosuyla başlamak genell�kle mantıklı olur. Yaşamının bel�rl� olaylarına veya
alanlarına odaklanan tema panoları da har�kadır; örneğ�n, düğün gününe özgü b�r etk�nl�k,
büyük gününde nasıl h�ssetmek �sted�ğ�ne odaklanmana yardımcı olur.
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Bu belgede yayınlanan yazıların tarafımdan aks� bel�rt�lmed�kçe 5846 numaralı Tel�f Hakları Kanununa uyarınca tamamının ya da
parçalarının kopyalanması, �z�ns�z olarak yayınlanması, yazarının adının değ�şt�r�lmes� yasaktır.



Vizyon panomu ne sıklıkla tekrar yapmalıyım?
Ne zaman doğru gel�yorsa. V�zyon panonuzda boş yerler
bırakab�l�rs�n. Böylece �sted�ğ�n�z zaman eklemeler de
yapab�l�rs�n. 

Neye ihtiyacınız olacak?
Herhang� b�r tür pano, b�r mantar pano da olab�l�r, renkl� b�r
karton da olab�l�r.  
Makas, bant, uhu, renkl� kalemler, �stersen�z çıkartmalar veya
panonu süslemey� düşüneb�leceğ�n herhang� b�r şey. 
Görüntü ve alıntıları keseb�leceğ�n derg�ler.
En öneml�s�, her gün bakmak �sted�ğ�n şeyler. Fotoğraflar,
alıntılar, sözler, g�tmek �sted�ğ�n yerler, etk�nl�kler, veya k�ş�ler,
kısacası sana �lham verecek her şey�n görsel�.
Zaman. Panonu b�r araya get�rmek �ç�n kend�ne stress�z b�r saat
ver. 

Nasıl yapılır:
Ruh hal�n� ayarla. Telev�zyonu ve telefonunu kapat ve
d�nlend�r�c� b�r müz�k aç. İstersen b�r mum yak ve çalışma
alanını tem�zle. Sonrasında �sted�ğ�n g�b� hayal ve hedefler�n�
yansıtan v�zyon panonu hazırla. 
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Esk� usül boş b�r pano ya
da kartonda
hazırlayab�leceğ�n g�b�
P�nterest'te de
yapab�l�rs�n.

M�n� b�r not

Hayal
ett�ğ�n�z
her şey
gerçekt�r.
Pablo P�casso
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Vizyonunda gelecekte hangi duyguları daha çok
hissetmek istiyorsun?  

Alıştırma

Gözlerini kapat. Bu duyguları hayal et. Bu duyguları
sana hissettiren hangi anılarını hatırlıyorsun?
Bir tanesini yaz.  

Özgüvenli, dingin, tatmin olmuş, huzurlu, enerjik, cesur, etkileyici, heyecanlı, yaratıcı vs.  
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İlk olarak, hedeflerinin aşağıdaki alanlarda ne
olduğunu düşün: ilişkiler, kariyer, finans, ev ortamı,
seyahat, kişisel gelişim (maneviyat, sosyal yaşam,
eğitim dahil) ve sağlık.

Alıştırma

Artık hazırsın, son notlarını al ve vizyon panona başla.



SANA İYİ GELEBİLECEK PROGRAMLARIM

21 GÜNDE 100 SORU

Bu program sayes�nde
-Hedefler�ne ulaşmak �ç�n harekete
geçeceks�n.
-El�ndek� �şler� kolayca tamamlayacaksın. 
-Çalışmalarını daha eğlencel� ve �lg� çek�c�
hale get�receks�n. 
-Mot�vasyonun artacak. 

Ne kadar uğraşırsan uğraş, asla
yeter�nce �y� olmadığını mı
düşünüyorsun? Eleşt�r�den kaçınmak
�ç�n �şler� yapmaya çalışmak �ç�n çok
fazla mı zaman harcıyorsun?

Daha doyumlu, cesur, key�fl� b�r hayata
beraber yolculuğa çıkalım mı? 
Bu program sayes�nde kend�n� daha �y�
tanıyacaksın, her gün kend�ne özel b�r
zaman ayıracaksın. Hayat yolculuğuna
daha farkında devam edeceks�n. 

TIKLA

TIKLA

Farklı hangi çalışmalarım olduğunu seninle de paylaşmak isterim.
Bu programlarım aldığın gün elinde olacak.

ERTELEMEDEN ÖZGÜRLEŞ

MÜKEMMELLİYETÇİLİKTEN 
 ÖZGÜRLEŞ

TIKLA

TIKLA

TIKLA

https://biletino.com/tr/e-ajm/akilli-mutfak-akilli-alisveris-online-program/
https://www.turkisiminimalizm.com/sadeleserek-ozgurles
https://shopier.com/6646603
https://shopier.com/6645400
https://shopier.com/6794378

