
חזון   יצירת

 . נושאים     רשימת יש הבא ,       בדף להיות   רוצה אתה היכן ודמיין עיניך עצום נושא כל  עבור
. 3בעוד      ...   ,   , יראה    זה איך ויזואלית תראה לך יהיה מה תרגיש איך תחום באותו שנים
-   דמיין  להתחבר       לעצמך תרשה ואוטנטית אמיתית הכי בצורה עבורך אפשרי  שהכל

.        - נושא   לכל מתחת שעולה מה כל ורשום אידיאלית חיים לתמונת
,   זוגיותדוגמאות,    ,     , מה:     יחד תעשו מה ביניכם התקשורת תהיה מה הזוג בן יראה  איך

...       , הקשר     בתוך שיהיה לך עקרוני מה יחד כשתהיו ושלו שלך התחושה
?  עסק       ? אליהם:       תתייחס ואיך לקוחותיך יהיו מי לעסק בהקשר שלך התחושה תהיה  מה

    ?  /    ? והתרבות    האווירה תהיה מה שלך מקום המשרד יראה איך לחודש תרוויח כסף  כמה
בעבודתך?

ורגשות  איכויות
נושא    כל :עבור  . דוגמאות       יתגשם כשהכל שתרגיש והרגשות האיכויות מהם וכתוב

.... ,  , תקשורת- פתיחות אהבה זוגיות
...  ,  , מקצועיות- הנאה שגשוג עסק

מועד
תשיג       אליו שעד המועד את .רשום שכתבת   מה את

מעכבות  אמונות
 , בחייך         תחום כל לגבי החזון את שוב קרא למחרת

 .         , איתן     להתמודד כיצד והחלט החזון בהשגת תומכות שאינן עולות שליליות אמונות אילו וכתוב

חזון   לוח הכנת
1. השראה.      מעוררות ותמונות מגזינים להביא
2    , למטרותינו.        " והחיבור ההשראה לגבי הארה תייצר שההצצה עד ולהתבונן השולחן על  לפרוס

,      .         : שם.    שיהיה רוצה הייתי מה בחיים לי שיש ממה הזו התמונה שונה במה השאלה את לשאול  בחיים
. התמונה      על שיופיע משפט לייצר ומשם

3.   .          , מילה.     אפילו תחום לכל החזון הצהרת את שמהווה משפט לייצר חשוב חזון לוח יצירת  לפני
..."   " ,"     " ," " ," חגיגה: " הם החיים שלי הגוף את אוהב אני הנאה חופש למשל

כולל   :  מה חזון    לוח
להיות   .1 צריך ,  החזון    ,  , להזכיר:     כדי שלנו ותמונה דמויות ציורים תמונות בו לשלב מומלץ  חזותי

. חיינו      את יוצרים שאנחנו לעצמנו
.לשלב.2    ,   , משמעותיות  מדמויות ציטוטים אהובים משפטים מנטרות
3.   . להיות       צריכים המשפטים טובים חיים לחיות השראה שמספקים חיוביים הווה  משפטים  :בלשון

"    ,   "  "_____ רוצה, " ____", "   הייתי או לי שהיה הלוואי במקום לי יש אני למשל
ואיכויות    .4 רגשות המבטאות מלים '.לשלב   ,  ,  ,  ,   : וכו.  אומץ אופטימיות שלווה חיוניות אהבה  למשל
5.. היום               כל לאורך זה את לראות יהיה שאפשר כדי פעילות שיש והיכן העיניים בגובה לשים
6..'   ,  ,   : וכו        עסק זוגיות משפחה למשל נושאים של ברמה ממוקד להיות יכול חזון לוח

הבא     בעמוד החזון לכתיבת דף



החזון    לכתיבת דף

:         / מטה  המופיעים החיים לתחומי בהתייחס הבאות השאלות על י ענה אנא

משפטים   .1 בכמה החזון מהו

שעלו   .2 דומיננטיים ורגשות איכויות

השגה .3 מועד

החזון   .4 בהשגת תומך מה

החזון    .5 השגת את חוסם מה
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