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Din Bullet Journal på fyra dagar. View this email in your browser

Kom igång med
planering med papper & penna.

Din Bullet Journal
på fyra dagar.

Hej!

Nu närmar du dig en riktigt bra början till din Bullet Journal. Du har ditt index,
din framtidslogg, en månadsöversikt och en veckoöversikt. Hur bra som helst
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skulle jag vilja säga.

Väldigt snart kommer du börjar märka hur roligt det här är men framför allt
vilken skillnad det kommer göra i din vardag. Ditt fokus kommer bli bättre och
du kommer känna dig mer effektiv. Helt klart en bonus med tanke på hur roligt
det är att göra sidorna.

Idag ska vi ge oss på den dagliga planeringen. Den som kommer ge dig
tydlighet varje dag men först skulle jag vilja prata om tre saker som många
finner svårt eller misstag som flera gör.

1. Du är rädd för att ta det första steget

Här kan jag säga att jag känner igen mig. Det är läskigt att sätta pennan mot
pappret i en helt ny anteckningsbok. Framför allt om man inte riktigt vet vad det
är man ska göra. Anledningarna att inte börja är många. Det kan vara rädslan
att göra fel eller att man inte vill börja mitt i en månad så man väntar tills nästa
månad börjar. Det kan också vara att man inte har "rätt" anteckningsbok
hemma eller "rätt" penna. Ingen av dessa anledningar är relevanta. Sätt bara
igång och ta en sida i taget.

2. Du känner dig överväldigad

Att inte riktigt förstå sig på systemet kan kännas överväldigande. I början är det
många saker att hålla reda på. Gör det enkelt för dig genom att bara göra det
som passar dig till en börja och efter hand kan du lägga till när du ser något du
tycker om.

Jag hoppas att denna mejlkurs hjälper dig att komma igång och hitta in i
systemet.

3. Men jag kan ju inte skriva fint

Denna är supervanlig. Du tittar på alla andras och tycker att deras sidor är så
fina och att deras handstil är perfekt. Bullet Journaling är från början inte tänkt
att användas som målarbok eller som en handstilstävling. Det är ett system
som ska underlätta din vardag. Det andra har kommit till för att många av dem
som använder systemet också råkar älska att pyssla. 

Och kom ihåg, den som övar blir bättre. 



Om du tycker allt känns lite jobbigt och det finns för mycket att titta på så
föreslår jag att du fokuserar på den här kursen till en början och gör dina
första sidor. På så sätt lär du dig systemet och kan sedan uvecklas.

Då är det dags för den dagliga planeringen i din Bullet Journal.

DEN DAGLIGA PLANERINGEN (daily spread)

Den dagliga planeringen är där du skriver in det som ska hända idag. Det är
här du antecknar sådant du vill komma ihåg och det är här du skriver om din
dag om du önskar.

Här finns det tusen och en variationer och på hur det kan se ut. Du kan
använda en hel sida, ett uppslag eller en del av en sida. Det beror helt och
hållet på hur mycket du kommer att skriva under en dag. 

Jag har testat många olika varianter och jag har efter två år snart kommit fram
till att en halv sida räcker för mig. 

Innan du börjar fundera på hur mycket plats du kommer behöva vill jag
presentera de markörer (key) som används för att förtydliga de olika
uppgifterna i din dagliga planering. De markerar vilken typ av uppgift det är eller
hur långt du kommit med den.

Du kan välja att göra dina egna markörer eller så kan du använda dig av Ryder
Carrols. Själv använder jag Carrols och vissa perioder färgkodar jag men idag
ska vi fokusera på markörerna.

uppgift

När du skriver in något i din dagliga planering sätter du den markör som passar
framför och under dagen går du tillbaka och kryssar eller flyttar fram beroende
på hur dagen fortlöper.



Om du inte gör klart en uppgift så och bestämmer dig för att den ska flyttas
fram så markerar du den med > för att du när du planerar morgondagen
kommer ihåg att sätta den på att göralistan. Om du istället bestämmer att den
ska göras vid ett helt annat tillfälle så sätter du < och skriver in den i din
framtidslogg eller månadsöversikt beroende på vart den passar bäst.

Nu tycker jag att du ska öppna din Bullet Journal och göra din dagliga planering
så som du vill ha den.



Gör så här: 

Vänd till första tomma sida och skriv dagens datum som rubrik. Kolla din din
månadsöversikt och din veckoöversikt om det finns något som passar in för den
dag du planerar för och skriv i så fall med det. Skriv också till det du behöver
göra under dagen som du vet ska bli gjort. 

Du kan blanda privat och jobb i samma planering. Jag rekommenderar det
faktiskt för det blir lätt rörigt med flera planeringar och ett av huvudsyftena med
en bujo är ju att samla allt på samma ställe. 

Det var det när det kommer till din dagliga planering men glöm nu inte att du
självklart får lägga till vad du vill och göra den som vill. Lägg till färg, citat, skriv
med olika typsnitt eller låt det vara väldigt minimalistiskt. Gör sidan till din
egen. 

Du närmar dig slutet nu och du har så mycket på plats. Om du har frågor eller
känner att något är svårt så är det bara att klicka retur och skriva till mig. Jag
svarar.

Imorgon ska vi ge oss på samlingar (collections) som du kan ha med i din
bujo. Det är här du verkligen kan göra din bujo personlig genom att fylla
den med exakt det du behöver.



Vi hörs imorgon,

Hälsningar, Dorotea

Glöm inte att visa vad du gör under kursens gång. Lägg upp dina bilder
på Instagram under hashtag 
 

#planeringmedpapperochpenna

Om du har några frågor eller vill berätta något så går det bra att klicka
skriv i detta mejl och skicka iväg ett mejl till mig.

Om du önskar mer inspiration om Bullet Journaling så föreslår jag att du
kikar in på min YouTube-kanal och går in och läser på bloggen.
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