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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!

Då är vi inne på slutspurten. Idag ska du lägga till din personliga touch. Det lilla
extra.

https://mail.one.com/dorotea@dorro.se/INBOX/1/49899#


Om du verkligen har gjort allt du ska göra så ska du nu ha ett index, en
framtidslogg, en månadsöversikt, en veckoöversikt och en daglig planering.

Du känner dig antagligen att förvirringen sakta men säkert börjar släppa och
lugnet börjar falla över dig istället. Din bujo är till för att hjälpa dig med din
vardag. Du ska inte behöva känna dig stressad över att du inte vet vad du ska
prioritera eller rädd för att glömma något viktigt. Allt finns där. I en
anteckningsbok med en struktur som fungerar.

Så har du inte börjat än, så tycker jag att du ska göra det nu. Gå tillbaka till mejl
nummer två och sätt igång. 

Ja, men då tar vi väl och gör det sista. Yes! Det är dags för samlingar
(collections). Det handlar om att logga olika saker i ditt liv. Det kan vara
sömnen, vad du äter, när du tränar, om du dricker tillräckligt mycket vatten eller
hur du mår. Det kan vara matlistor, presentlistor, ekonomi, böcker du läst eller
medicinlistor. Om du ska iväg på semster kanske du vill ha en packningslista
eller så reser du mycket i jobbet och vill ha en checklista på vad du brukar ha
med dig. Alltså, här sätter bara fantasin gränser.

Börja med att ladda ner den här listan med förslag på olika sidor du kan ha i din
Bullet Journal. Markera vilka du tycker känns intressanta för dig och välj sedan
vilken du vill börja göra. Om inte annat kommer den väcka din fantasi och du
kommer komma på vad du faktiskt behöver och kommer ha användning av.

När du har valt öppnar du din bujo till första lediga sida och skriver din rubrik
och glöm inte bort att markera sidan och skriva till den i ditt index. 

https://gallery.mailchimp.com/b7d5e459b3e4e2b08e25df40f/files/d9eb3453-6b4b-4d86-823b-fd037fa1194e/Fo_rslag_pa_sidor_i_din_Bullet_Journal.pdf


Den här sidan är återkommande i min Bullet Journal. Den hjälper mig att
organisera upp min blogg.

En bra plats för inspiration är pinterest. Här kan du hitta hur mycket som helst
när det kommer till samlingar. Skriv bara det du söker efter och bullet journal
och jag lovar att du kommer hitta det du söker efter. Dock ska du akta dig för att
fastna. Tiden går snabbt på pinterest.

Och när jag nu ändå nämnder det här med tid så vill jag prata om det lite kort.
Det kan ta hur mycket tid som helst att ha en Bullet Journal men det är inte
syftet med den Tvärtom. Den ska hjälpa dig effektivisera men det är så lätt att
hamna i att göra fint och greja att timmarna går utan att du märker det.

Om du märker att din tid springer iväg så vill jag att du lovar mig att du stannar
upp och tänker efter. Fundera på vad syftet med din bujo är och fundera på om
allt du gör är nödvändigt. Din tid är värdefull.

Om du känner att du slappnar av och att din bujo ger dig en paus så är det
jättebra men kom ihåg att pausen kan inte vara hur lång som helst. Det finns
säkert något på din att göralista som ska bli gjort. Om inte, grattis!

Glöm nu inte att dela med dig av det du gjort. Ta ett kort och lägg upp på
Instagram under hashtag #planeringmedpapperochpenna.



Vet du vad? Du är klar! Du har det du behöver i din Bullet Journal. Du har nu
skapat dina första sidor och tagit första steget mot en organiserad vardag. Hur
känns det? 

Riktigt bra jobbat!

Tack så mycket för att du deltagit i denna mejlkurs och framför allt tack för att
jag har fått lov att vara med på din resa. Om du har några frågor eller har något
du vill säga till mig så är det bara att trycka svara och skriva det du vill.

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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