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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!
Vad roligt att du okckså vill komma igång med planering med papper & penna
eller Bullet Journaling som det kallas i folkmun idag.

En fantastisk metod för planering och struktur av vardagen.
Detta är en mejlkurs i fyra steg som du få skickad till dig under de kommande
fyra dagarna. Du kommer att få tydliga instruktioner och för att du ska kunna
komma igång med din planering.
Det enda du behöver är en anteckningsbok, en svart penna, en blyertspenna,
ett sudd och en linjal.
Att surfa runt och titta på alla underbara foton på andras uppslag i sina bujos
kan bli överväldigande och det gör det extra svårt att veta eller våga sätta igång
med sin egen.
Det är just det den här kursen ska hjälpa dig med: komma igång! Vi ska råda
bot på den kreativa ångesten är tanken.
När våra fyra dagar är slut kommer du ha vad du behöver för att kunna fortsätta
med din planering i din Bullet Journal. Grunddelarna kommer vara på plats. Du
kommer vara redo att planera och organisera din vardags om i sin tur kommer
höja din produktionsnivå.
Vi hörs imorgon!
Hälsningar, Dorotea
PS. Jag är nyfiken på vad du känner är det jobbigaste med att komma igång.
Skriv gärna ett svar i ett vändande mejl till mig.
Glöm inte att visa vad du gör under kursens gång. Lägg upp dina bilder
på Instagram under hashtag
#planeringmedpapperochpenna
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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