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Din Bullet Journal på fyra dagar.
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Kom igång med
planering med papper & penna.
Din Bullet Journal
på fyra dagar.
Hej!
Jag vet, vi är klara men jag kan inte riktigt släppa dig än. Jag känner att jag har
mer att dela med mig av. Jag vill berätta för dig om varför jag använder en

Bullet Journal och jag vill svara på några väldigt vanliga frågor.
Min story
Jag började med min första Bullet Journal i februari 2016 som ett experiment.
Jag jobbar ju med tid och hjälper människor få ordning på sin vardag. Det
innebär att jag jobbar mycket med planering.
När jag började läsa om Bullet Journaling insåg jag rätt snabbt att detta har jag
gjort sedan den dagen jag började planera men nu hade det fått ett namn och
ett riktigt bra system. Jag tänkte att jag ville prova för att se om det kunde vara
passande för mina klienter som inte är så intresserade av att göra allt digitalt.
Jag började lite hipp som happ och testade mig fram. Jag utgick från vad jag
brukar vilja ha med i min planering. Kom nu ihåg, jag jobbar med planering så
jag är petig. Jag är en riktig planeringsnörd. Jag hade mina system redan och
nu gällde det att få till dem så de kunde passa in i den här världen.
Jag utvärderade varje vecka under en månad och skrev sedan en
månadsrapport där jag konstaterade att detta är en väldigt bra metod med en
brasklapp för att det kan bli tidskrävande (det skrev jag om i mitt förra mejl).
Sedan dess har jag fortsatt. Jag gör slut på en anteckningsbok på tre månader
men så planerar jag både privat och företag i min. Det betyder att varje liten idé
och alla mina projektplaner hamnar i min bujo.
Det jag älskar absolut mest är att jag har allt samlat på samma ställe. Jag
behöver inte leta efter lappar där jag skrivit något som jag verkligen behöver
komma ihåg och mina projektplaner är inte utspridda på många papper i en hög
på mitt bord. Väldigt skönt!
Jag är också väldigt förtjust i att jag kan vara kreativ och få utlopp för mitt
behov att skriva för hand och rita små blommor i marginalerna. I like it!
Vanliga frågor
Vad gör jag om jag fyller en anteckningsbok innan ett år är slut?
Som jag skrev i min story ovan så gör jag slut på en anteckningsbok i kvartalet.
Jag får alltså aldrig plats med ett år i en och samma. Det spelar ingen roll. För
över det du behöver ha i din nya och fortsätt där du slutade.

Hur ska jag göra när en ny månad börjar mitt i en vecka?
Detta händer i stort sett varje månad så det gäller att du själv bestämmer dig
för hur du vill göra. Jag har läst att vissa utgår från hur många dagar som ingår
i vilken månad avgör vilken månad den kommer tillhöra i veckoöversikten. Jag
brukar oftast avsluta veckan och göra min nya månadsöversikt efter det. Det
viktiga är att du trivs med din lösning.
Kan jag blanda planeringen med samlingar hur som helst?
Återigen en smaksak. För mig är just det briljanta med Bullet Journaling att det
både finns ett system och inte finns ett. Jag låter sidorna komma som de faller
sig. Jag gör det jag vill göra på första lediga sida. Ibland räknar jag sidorna så
att det jag är mitt i får sitt utrymme och så gör jag den nya sidan på den sidan
som jag räknat till. Din bok, ditt system.
Kan jag blanda privat planering med min jobbplanering?
Detta har jag redan svarat på under kursens gång. Jag rekommenderar att
blanda men självklart beror det på vad du jobbar med. Vissa tycker om att ha
två separata och jag vet också dem som har sina samlingar i en egen bok och
sin planering i en.
Vad gör jag om jag gör ett misstag?
Det här med misstag går inte att komma ifrån. Du kommer att skriva fel, rita fel,
få sneda streck eller pennan kommer blöda igenom till nästa sida. Det gör
inget. Det är helt okej. Det ingår till och med. Jag har gjort alla möjliga fel.
Skrivit fel dag, fel datum och dragit streck för långt. Det jag gör är att jag för det
mesta struntar i det och låter det vara som det blev eller så sätter jag ihop två
sidor och börjar om. Det går bra att klistra över något fint på sidan om det
känns bra.
Jag vill också skriva fint, hur gör jag?
Först och främst tycker jag att du ska se det vackra och personliga i din handstil
och börja tycka om den så som den är. Men om du vill utveckla dig och lära din
nya handstilar/typsnitt så ska du såklart göra det. Det bästa stället för det är
pinterest. Återigen. Här hittar du hur mycket inspiration som helst. Leta på
quotes och bullet journal så kommer du hitta massor eller under sökordet
calligraphy. Tänk till och skriv ett sökord för det du letar efter.
Och du vill träna din handstil och känner att det känns tråkigt att bara sitta och

skriva till dig själv så tycker jag att du ska gå med i snigelpostklubben. Där
skriver vi brev till varandra och tränar vår handstil.

Men dåså, då är det dags att jag lämnar dig och din Bullet Journal och låter er
fortsätta er resa utan mig.
Tack för att du varit med och tack för allt du har delat med dig av. Jag ser fram
emot att se dig ute i flödet på sociala medier. Glöm inte att skriva hashtag
#planeringmedpapperochpenna när du lägger en bild på Instagram.
Vi hörs där ute,
Hälsningar, Dorotea
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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