
WAKACYJNA CHECKLISTA
ODLOTOWEJ MAMY

 
Briefing*, czyli kilka słów wstępu:

Ogromnie cieszę się, że pobrałaś Checklistę. Mam nadzieję, że da Tobie
dużo frajdy i sprawi, że to naprawdę będzie piękne lato! 

Koniecznie zapisz się na odlotowy newsletter, pobierz PODCAST i
KARTY PRACY, a w kolejne wakacyjne poniedziałki odkreślaj ze mną
punkty i zadania. Notuj, dopisuj swoje i baw się dobrze!
(wtedy niczego nie przegapisz)

Spakuj do torby frajdę, optymizm, kreatywność i relaks po swojemu! 

To nie jest nadbagaż! To Twoja Karta Pokładowa!

Z tą listą zaplanujesz odpoczynek, regenerację psychiczną i fizyczną, w
zgodzie z Tobą! 

Na luzie, bez spinania się i odpuszczając to, co mało ważne!

Dzięki tej liście fantastycznie wykorzystasz 
wakacyjny czas! 

A wrzesień powitasz z niesamowitą energią! 

Zobaczysz, co wtedy będzie możliwe, jak się będziesz czuła i dokąd Cię
to zaprowadzi ;) 

 

*pouczenie załogi przed lotem
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Gorąco Cię zapraszam do założenia dziennika
wakacyjnego. 

Wklej tam check listę, twórz, pisz i baw się dobrze!

Będzie to piękna pamiątka, która ogrzeje Cię w

jesienno- zimowe wieczory, no i doda energii, chęci

chcenia, gdy nie będzie się chciało… bo zimno, bo

szaro i bleeee ;)

 

 
 
 
 
 
 

Gotowa? Lecimy!!!
Życzę Tobie miłego lotu ;) 

ENJOY & HAVE FUN!
 



będzie dużo “achów i ochów”, no i z wielkimi oczami powiesz
radośnie WOW (przynajmniej ze 3 razy!)
poczujesz ekscytację, gęsią skórkę, dumę z samej siebie i
motyle w brzuchu*
z wrażenia zapomnisz o internecie, telefonie i … swojej
fryzurze ;)

PLANUJ I DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ- BĄDŹ GOTOWA NA
NIESPODZIANKI! 

Czyli Odlotowa Lista i niezbędny ekwipunek “mentalny” , by
osiągnąć wakacyjne cele.
Blog Odlotowej Mamy 28.06

ZRÓB COŚ, CZEGO NIGDY NIE ROBIŁAŚ, A ZAWSZE
CHCIAŁAŚ SPRÓBOWAĆ!

Czyli lista naprawdę odlotowych rzeczy, które sprawią, że :

 Blog Odlotowej Mamy 05.07
 

BADAJ TO, CO JESZCZE NIEZBADANE I NIEPRZEBYTE

Czyli o Twojej odwadze i wierze. Bardzo ważny punkt listy! I
prawdziwie odlotowa skala, która pewnie Cię zaskoczy, a na
pewno rozbawi ;)Koniecznie sprawdź!
Blog Odlotowej Mamy 12.07

NADMUCHAJ SWOJE KOŁA RATUNKOWE 

Czyli o optymizmie, poczuciu humoru 
i tańcu w deszczu ;)

Blog Odlotowej Mamy 19.07
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(P)OBUDŹ SWOJĄ KREATYWNOŚĆ

Czyli o wolności, otwartości i ciekawości w smakowaniu życia.
A kreatywność w macierzyństwie, to po prostu radość 
i frajda - u Ciebie i Dzieci! BEZCENNE! 
Podpowiedzi i inspiracje:
Blog Odlotowej Mamy 26.07

ŻEBYŚ ODWAŻNIE MARZYŁA I ODWAŻNIE
REALIZOWAŁA SWOJE MARZENIA

Coś, co doda Tobie skrzydeł i energii! Jak mrożona kawa w
upalny dzień gdzieś w przestworzach, albo na hamaku ;)
Blog Odlotowej Mamy 02.08

A NIECH BĘDZIE ROMANTICO- FANTASTICO

Czyli bez tupotu małych stóp i rozdzierającego ciszę
“Maaaamooooo!!!”
Blog Odlotowej Mamy 9.08

STOP! PRZERWA NA SIKU, NA KAWĘ, NA ODDECH!

Czyli o odpoczywaniu, luzie i błogości na maksa!
Blog Odlotowej Mamy 16.08
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“NIE GADAJ, TYLKO RÓB”*

…. i zdobywaj świat! Czyli o działaniu i małych krokach w Twoim
tempie, by zdobyć, wejść, osiągnąć, spełnić, zrealizować… 

Blog Odlotowej Mamy 23.08

LĄDOWANIE I ... THANK YOU FOR TODAY!

Czyli podsumowanie, wnioski i wspomnienia, byś wiedziała, jak
czerpać z tego czasu, gdy powieje chłodem i opalenizna wyblaknie. 

Blog Odlotowej Mamy 30.08

 
 
 
 
 
 

Dziękuję Tobie i życzę cudownych wakacji, inspiracji, odwagi,
refleksji i frajdy. 

 
Zawsze bezpiecznej podróży, pięknej pogody, zachwycających

widoków i dobrych ludzi, gdziekolwiek będziesz! 
 

Trzymaj się ciepło Odlotowa Mamo!
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Jeśli chcesz zostać ze mną na dłużej, to zapraszam
Cię serdecznie w kilka odlotowych miejsc ;)

Skorzystaj z Gratisowej Konsultacji

Rozmowa pełna wartości, inspiracji i konkretniego
wsparcia.

Blog Odlotowej Mamy   

Znajdziesz tam dużo wartościowych treści
wspierających Mamy w ich zabieganej codzienności.
Z dobrą kawą i frajdą z macierzyństwa.

https://odlotowa-mama.pl/

Odlotowy Newsletter

Wiadomości mailowe, które przylecą do Ciebie co
poniedziałek- na dobry początek tygodnia.

FanPage Odlotowej Mamy 

Publikuję tu treści inspirujące, wspierające i
pokazujące codzienne życie, radość i frajdę bycia
mamą.

https://www.facebook.com/odlotowamama/
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NOTATKI ODLOTOWEJ MAMY


