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MŮJ  VISION  BOARD

Pro udržení své vize a snu je dobré mozku dávat pot8avu. Mozek má rád obrazy, co si umí přestavit, to je schopný realizovat. Vison board je tCoje 
nástěnka vize - budoucího stavu. VyFCoř si svůj VISION BOARD pro své budoucí já - jaký je obraz tCého já na konci roku 2018? 

Jak na to, jak vyFCořit svůj VISION BOARD? 
1) Obklop se obrazy - sežeň si časopisy, noviny, kde jsou obrázky a titYlky, které souvisí s tCojí vizí Můj obraz budoucího já v roce 2018. Podívej se 

na interZet na inspirativní obrázky. VýborZé jsou fotobanky - někteé poskyFYjí obrázky a fotog8afie zdar^a - například www.pixabay.com. 
Vystaíhej a vyFiskni si vše, co se ti líbí a souvisí s tCojí vízí. 

2) Sežeň si velký papír, tYžky, pastelky, fixc, lepidlo, nůžky. 
3) Udělej si fajn at^osférY a klid jen sám/a pro sebe. Pusť si pěknou hudbu, zapal svíčku, prostě si udělej hezké a příjemné fczické prostaedí, 

které ti pomůže se naladit na svou vizi a její zhmotZění do Vision boardu. 
4) Na papír si napiš nadpis - titYlek, kteri nelépe vystihuje tCůj sen | vizi tCého budoucího já. Obrazu tCého já na konci 2018. Můžeš si zkusit 

představit, že je to opravdu titYlek jako z novin. TitYlek, kteri upoutává pozorZost, má energetický náboj. Nemuíš býF při zemi, pusť uzdu své 
fantazie, buď odvážný/á. 

5) Začni lepit a připevňovat obrázky, které souvisí s tCou vizí a vyFCoř tak koláž plnou obrázků. 
6) Koláž můžeš doplnit o afir^ace = motivační hesla a titYlky. 
7) Dobré je do koláže doplnit i svoje vlastZí kresby nebo sy^boly. 
8) Najdi si místo, kde svou Vison board pověsíš. Místo, které se ti líbí. 
9) Můžeš si udělat i menší kopii Vison board a nosit jí ve svém diáři nebo jí použít jako tapetY ve svém mobilním telefonu. 
10) Pravidelně meditYj na svůj Vison board. Vtiskni si obraz do své mysli. Užívej si každý krtček, kdy se tCá vize naplňuje. Žij svůj sen.
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