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V i a ț a  e  f r u m o a s ă
 î n  s p o n t a n e i t a t e a  e i

Aşa este. Însă e bine să ştii de unde

porneşti, unde vrei să ajungi şi ce

posibilităti ai. Astfel poti profita la

maxim de ea.

Poti străbate o cale şi fără plan, însă

"Norocul este ceea ce se întâmplă când

pregătirea întâlneşte prilejul." 

şi deasemenea

„Dacă nu ştii în ce port vrei să

ajungi, nici un vânt nu este

favorabil.” - Seneca
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Fără  plan şi concept e ca şi cum ai vrea să
străbati o cameră  fără  lumină.  N-ai şti
exact în ce directie s-o iei, te-ai
împiedica în obstacole neaşteptate, te-ai
lovi. Poate chiar ai şi ameti şi te-ai
încetini şi mai tare. Mereu ai avea
senzatia de incertitudine: oare am pornit
în directia bună? N-ai putea progresa
decât căutând. N-ai şti cum ar fi mai
simplu să  ocoleşti piedicile şi poate ai
alege calea mai grea. Oricum ai fi incert
tot timpul. N-ai putea fi sigur niciodată
dacă  te-ai mai putea întoarce la scopul
initial.

Însă  dacă  aprinzi lumina, adică  ai plan şi
concept, vezi în ce directie trebuie să
mergi şi progresezi sigur. Dacă  e lumină
vezi clar piedicile, îti dai seama rapid
din ce directie să  le ocoleşti şi pe unde să
te întorci cât mai simplu la scopul
initial. Dacă  un plan îti luminează  calea,
îti vei atinge obiectivul mult mai repede,
chiar dacă  n-ar fi obstacole, pentru că  vei
progresa mult mai sigur. 

Să  ai plan, nu numai un scop! Viata oricum
va avea grijă  de spontaneitatea ei. : )

Fără  plan şi concept e ca şi cum ai vrea să
străbati o cameră  fără  lumină.  N-ai şti
exact în ce directie s-o iei, te-ai
împiedica în obstacole neaşteptate, te-ai
lovi. Poate chiar ai şi ameti şi te-ai
încetini şi mai tare. Mereu ai avea
senzatia de incertitudine: oare am pornit
în directia bună? N-ai putea progresa
decât căutând. N-ai şti cum ar fi mai
simplu să  ocoleşti piedicile şi poate ai
alege calea mai grea. Oricum ai fi incert
tot timpul. N-ai putea fi sigur niciodată
dacă  te-ai mai putea întoarce la scopul
initial.

Însă  dacă  aprinzi lumina, adică  ai plan şi
concept, vezi în ce directie trebuie să
mergi şi progresezi sigur. Dacă  e lumină
vezi clar piedicile, îti dai seama rapid
din ce directie să  le ocoleşti şi pe unde să
te întorci cât mai simplu la scopul
initial. Dacă  un plan îti luminează  calea,
îti vei atinge obiectivul mult mai repede,
chiar dacă  n-ar fi obstacole, pentru că  vei
progresa mult mai sigur. 

Să  ai plan, nu numai un scop! Viata oricum
va avea grijă  de spontaneitatea ei. : )

Fără  plan şi concept e ca şi cum ai vrea să
străbati o cameră  fără  lumină.  N-ai şti
exact în ce directie s-o iei, te-ai
împiedica în obstacole neaşteptate, te-ai
lovi. Poate chiar ai şi ameti şi te-ai
încetini şi mai tare. Mereu ai avea
senzatia de incertitudine: oare am pornit
în directia bună? N-ai putea progresa
decât căutând. N-ai şti cum ar fi mai
simplu să  ocoleşti piedicile şi poate ai
alege calea mai grea. Oricum ai fi incert
tot timpul. N-ai putea fi sigur niciodată
dacă  te-ai mai putea întoarce la scopul
initial.

Însă  dacă  aprinzi lumina, adică  ai plan şi
concept, vezi în ce directie trebuie să
mergi şi progresezi sigur. Dacă  e lumină
vezi clar piedicile, îti dai seama rapid
din ce directie să  le ocoleşti şi pe unde să
te întorci cât mai simplu la scopul
initial. Dacă  un plan îti luminează  calea,
îti vei atinge obiectivul mult mai repede,
chiar dacă  n-ar fi obstacole, pentru că  vei
progresa mult mai sigur. 

Să  ai plan, nu numai un scop! Viata oricum
va avea grijă  de spontaneitatea ei. : )

Fără  plan şi concept e ca şi cum ai vrea să
străbati o cameră  fără  lumină.  N-ai şti
exact în ce directie s-o iei, te-ai
împiedica în obstacole neaşteptate, te-ai
lovi. Poate chiar ai şi ameti şi te-ai
încetini şi mai tare. Mereu ai avea
senzatia de incertitudine: oare am pornit
în directia bună? N-ai putea progresa
decât căutând. N-ai şti cum ar fi mai
simplu să  ocoleşti piedicile şi poate ai
alege calea mai grea. Oricum ai fi incert
tot timpul. N-ai putea fi sigur niciodată
dacă  te-ai mai putea întoarce la scopul
initial.

Însă  dacă  aprinzi lumina, adică  ai plan şi
concept, vezi în ce directie trebuie să
mergi şi progresezi sigur. Dacă  e lumină
vezi clar piedicile, îti dai seama rapid
din ce directie să  le ocoleşti şi pe unde să
te întorci cât mai simplu la scopul
initial. Dacă  un plan îti luminează  calea,
îti vei atinge obiectivul mult mai repede,
chiar dacă  n-ar fi obstacole, pentru că  vei
progresa mult mai sigur. 

Să  ai plan, nu numai un scop! Viata oricum
va avea grijă  de spontaneitatea ei. : )



Începe cu Roata vietii! 
Caută  punctele forte şi punctele

neuralgice!
 

Stabileşte-ti prioritătile!
 

Stabileşte-ti scopurile pe termen scurt,
termen mediu şi termen lung!

 
Fă  la fel şi cu bugetul familial!

 
Planifică-ti anul!

 
Planifică  meniul săptămânal!

 
Întocmeşte lista de cumpărături!

 
Rutina zilnică  şi săptămânală  în

curătenia locuintei şi viata de zi cu zi
 

Curătenia pe zone inspirată  de flylady
 

Fii bine organizată  şi în călătorii!
 

Simplifică-ti munca din bucătărie:
măsurare fără  cântărire
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A l t e  f i ș e  u t i l e
 

Citirea contoarelor - pune câte una la
locul potrivit să  nu uiti s-o predai! : )

 
Tabel cu mărimea de sutieni

 

Fişa pentru şedinta cu părintii (tu

trebuie doar s-o completezi)

 
Tabel pentru ciclul menstrual

(dacă  vrei să  vezi dintr-o privire cum

stai sau să-i arăti ginecologului)

 
Am dat împrumut - Am luat împrumut

(de acum încolo vei şti de la cine să  ceri
înapoi cartea demult uitată  sau cui eşti

tu datoare)
 

Orar farmacii
 

Orar magazine - ca să  nu rătăceşti pe net
căutând informatii când oricum eşti

contra cronometru
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Roata vietii,
1. Punctează fiecare domeniu din viata ta de la 1 la 5 !

2. Colorează domeniile până la nivelul dat !

3. Se rostogoleşte uşor roata vietii tale sau stă blochată ?

5.

4.

3.

2.

1.

Familie

Dumnezeu

Să
nă

ta
te

Pr
iet

en
i

Muncă
Finanțe

mamainvacanta.com

"Păzește-ţi inima mai mult decât orice,
 câci din ea ies izvoarele vieţii." 

Proverbe 4, 23

,

1 . Tohu ș i bohu
2. Spini ș i pă lămidă
3. Suportabi l
4. Bine, ș i ar mai încape
5. Viaţă din belșug
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Cu ce domeniu esti cel mai putin multumită ?
 Pune mai mare accent pe acela! 

Stabilește-ti obiectivele
pe acest an

mamainvacanta.com

Scopuri SMART

SPECIFIC
MĂSURABIL
ACTIUNE
REALIST
TERMEN LIMITĂ

Un scop bine definit şi istet e concret, 
măsurabil, orientat pe actiune, realist şi 

limitat în timp.

De exemplu: nu e suficient să zici că doreşti să 
te ocupi mai mult de familia ta, ci 

concretizează: din două-n două săptămâni aloc o 
dupămasă numai pentru sotul meu. Aceasta va fi 

în ziua de miercuri, începând de săptămâna 
viitoare, după ce ieşim de la muncă până la orele 
20:00). Ne plimbăm şi povestim sau facem altceva, 

ce dorim amândoi.

,

,         ,     ,      
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Primul meu scop în acest an este: _____

Pentru acesta voi face deja azi _______________

În fiecare zi ________________________

În fiecare luna _______________________

În acest an  ________________________
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Al treilea meu scop în acest an este:____

Pentru acesta voi face deja azi _______________

În fiecare zi ________________________

În fiecare luna _______________________

În acest an  ________________________

mamainvacanta.com

"Dar cel ales la suflet face planuri alese 
și stăruie în planurile lui alese." 

Isaia 32, 8
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Pentru a profita la
maxim de agendă

mamainvacanta.com

la început de an ia-ti un moment de răgaz (sau

mai bine câteva ore) şi planifică-ti anul!

Zilele libere de sărbători sunt ideale pentru

asta, dar poti începe planificarea oricând,

chiar şi în luna martie. Sau de ce nu, în

septembrie, la început de şcoală, când oricum

începe un nou an şi în agricultură. În altă

ordine de idei nu aştepta data de întâi

ianuarie! Oricând poate fi un nou început
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foloseşte coduri de culoare diferite pentru

diferitele domenii ale vietii: instrumente de

scris, abtibilduri, stickere, benzi colorate

autoadezive (washi tape). Astfel vei vedea

imediat cu ce eşti preocupată într-adevăr zi de

zi

notează în agenda datată când expiră cardurile

de identitate, cardurile bancare, paşapoartele,

cardurile de sănătate, etc (notează-ti o

atentionare cu 2 săptămâni înainte)

la fel notează-ti în agendă când va fi cazul să

duci maşina la ITP, la schimb de ulei, service

periodic programat, etc. Portofelul îti va fi

multumitor în ambele cazuri.

notează-ti în agendă când ai dori sau când

estimezi că ar fi ideal să faci aprovizionările

de iarnă. M-am gândit să trec eu fiecare fruct

sau legumă în parte pe fundal cu o culoare mai

deschisă sau cu un font mai putin vizibil. Însă

mi-am dat seama că perioada în care astea sunt

mai ieftine diferă din zonă în zonă, respectiv

de la an la an în functie de vreme, etc, aşa că am

renuntat la idee. Totuşi ti-am dat un exemplu

pe planner-ul lunii mai, unde am notat pe

ultima săptămână "căpşuni". Deci notează-ti tu

în functie de experienta ta anterioară sau în

functie de ce-ti zic vânzătorii din piată!
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fii cât mai flexibilă - agenda nu este împotriva ta

ci pentru tine! Nu insista încăpătânată la toate

sarcinile planificate! Dacă vrei să decizi uşor ce e

mai important dintre două lucruri de făcut în

acelaşi timp (pentru că viata tot timpul îti va

aduce surprize în cale), fă un pas înapoi şi

priveşte lucrurile în perspectivă! Ce va fi

important pentru tine şi peste 20 de ani şi nu

numai pe moment? Ocupă-te de acela mai întâi! :)

la listele de zonă, la cele de rutină şi cele de

cumpărături cu alimentele de bază ti-am dat câteva

liste gata făcute. Le poti folosi ca puncte de

pornire, însă personalizează-le neaparat în

functie de stilul tău de viată!  Doar aşa te vor

ajuta cu adevărat. Pentru asta ti-am pregătit nişte

fişe goale. :)

listele de zone o dată trebuie făcute, şi dacă nu ti

se modifică radical locuinta, le poti folosi ani în

şir. Va fi nevoie maxim să te cronometrezi din când

în când, ca să vezi cât durează câte o sarcină.  Dacă

faci regulat curătenia de mentinere poate va dura

mult mai putin ca la început, iar asta e bine de

ştiut exact, când vine vorba de managementul

timpului. :)

pentru mai multe idei în organizarea treburilor

gospodăreşti vizitează blogul meu personal

mamainvacanta.com şi comentează articolele mele 

 (hai să ne ajutăm reciproc în comunitatea

mamainvacanta si pe facebook)
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