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VİZYON VE İLHAM PANONUZU 
YARATMAK 
 
8. Modüle Giriş 
 
Vizyon ve ilham panosu amaçlarınız ve hayalleriniz doğrultusunda 

yaptığınız görsel bir panodur.  

 

Bu panoya fotoğraflar, resimler yapıştırabilir, anahtar kelimeler, 

cümleler yazabilirsiniz. Dilerseniz kendi fotoğrafınızı da 

koyabilirsiniz.  

 

Hedef ve hayallerinizi gözünüzde canlandırmak ve bunu bir 

çalışma olarak hergün görebileceğiniz bir yerde bulundurmak, 

onları gerçekleştirmek yolunda atabileceğiniz güçlü bir adımdır.  

 

 



 
Bir resmi aklnızda yeterinde tuttuğunuz zaman er ya da geç 

gerçekleşir. 

 - Justin Perry -  

 
 
Aksiyon 
 
Vizyon & İlham Panonuzu kolay bir şekilde yaratabilirsiniz.  
 

1. Dergilerden kestiklerinizi  
 

2. İnternetten bulduğunuz görsellerin çıktısını 
 

kullanabilirsiniz. 

 

Vizyon & İlham Panonuzu Yaratmak İçin 
Adımlar 
 
 

1. Vizyon & ilham panonuzu dergilerden mi internetten mi 

oluşturacağınıza karar verin. Şundan emin olun, yeterince 

görsel ve kelime için kaynağınız geniş olsun, görseller 

hayallerinizi, tutkularınızı, hedeflerinizi yansıtabilsin (bu 

çalışma için size önerdiğim süre 5 dakika). 

 

Bu görselleri büyükçe bir kağıt üzerinde bir araya getirin.  

 

2. Şimdi 5 dakikanızı hazırlayacağınız vizyon & ilham panonuz 



üzerinde düşünmeye ayırın. Bunlar kafanızda yeterince net 

olsun çünkü bunları hayata geçireceksiniz. (bu çalışma için 

size önerdiğim süre 5 dakika). 

 

3. Haydi şimdi başlayın. Dergileri karıştırın, internetten arama 

yapın, panonuza koymak istediğiniz, tutkularınızı yansıtan 

görselleri, kelimeleri bulun. Bunları kesin ama henüz tahtaya 

yapıştırmaya başlamayın. Kendi kişisel fotoğraflarınızı da 

kullanmaktan çekinmeyin. 

 

4. Görsellerin, kelimelerin tümünü toparladıkan sonra size en 

uygun şekilde bunların sıralamasını, yerleşimini yapın. 

Muhtemelen göreceksiniz ki çok fazla malzemeniz olmuş. Size 

en çok uyan, sizi en çok canlandıran ve sizin için en anlamlı 

olanları seçin.  

 

5. Bunları panonuza yapıştırın/tutturun (bilgisayarda çalıştıysanız, 

kopyalayın, yapıştırın). 

 

6. İSTEĞE BAĞLI: Panonuzun merkezinde kendi fotoğrafınız 

için bir yer ayırın. Mutlu bir fotoğrafınızı panonun ortasına 

yapıştırın ve bunun sizin hayatınız olduğunu unutmayın.  

 

7. Şimdi vizyon & ilham panonuzu inceleyin. Bu tablo oldukça 

güçlü bir tablo olmalı, ve sizi heyecanlandırmalı. Eğer 

heyecan duymuyorsanız, belki de farklı içerikler bulmalısınız, 

bunun üzerinde biraz çalışın.  

 



8. Vizyon & ilham panonuzu her gün görebileceğiniz bir yere 

asın. Yatağınızın yanında bir yerler uygun olacaktır. 

Uyumadan önce ve sabah uyanır uyanmaz göreceğiniz bir yer. 


