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TVOJE DNEVNE NALOGE

KOLEDARČEK TVOJEGA NAPREDKA

Spodnji koledček ti bo pal sprljati tvoj nredek. Vk d, ko opviš vs šest nalog 
kvadtek odklukaj. Da boš na dol rok lažje sprljala svoj nredek vko od zgornjih dnevnih navad 

vnesi v svoj Moj Vibe pl in iz meseca v mesec sledi svoju nredku. 

1. d 2. d 3. d 4. d 5. d 6. d 7. d

8. d 9. d 10. d 11. d 12. d 13. d 14. d

MISLI 
jonaling oz. jutnje stni- Vko jutro bo 
pile naše jutnje stni, gre za prosto pinje 
kj svinčniku mo pustiš, da na pir prese 
vse tvoje misli. Ne nadziš misli, ne truidiš se z 

oblikovj stavkov, mo pustiš, da se na pir 
zlije vse k je v tvoji glavi. 

5 -10 stni dnevno - Kadkoli v dnevu si vzi 
čas, da preš vj 5 stni knjige na področju 
osne sti. To ti bo vzelo največ 10 minut, zato 

ni nobe izgovo, da nimaš ča. 

TELO 
 bodi aktivna vj 20 min dnevno - Vk d 
izvedi o aktivnost in poskrbi za svoje telo. 

Lko je to sprod, jo, tek, f itnes, hoja v hbe, 
kolerjje ali kata koli dru aktivnost. 

 zdva prna - Lko si določiš cilj spiti 2l 
vode na d, ne jesti sladkorja, poskrbeti za zdv 

in polnovred zajtrk, imeti t redne obroke v 
dnev... k koli te bo ppeljalo kok bliže 

zdvu načinu prnjevja, ki podpi 
tvoje telo. 

VIBE  
  hvaležnost - Vk d niši ali mo v mislih 

poišči vj o stv za kato si hvaležna. 
Hvaležno srce je magnet za čudeže in večjo 

pozornost kot posvečo drobnim stv, ki 
n na usta nišejo nasm več jih bo 

ptegnili v svoje življje. 

  skrb zase - Vk d poskrbi, da zase in za 
svojo dušo nediš vj o stv. Lko je to 
jutnja skodelica mate, meditacija, maža 

stopal, kopel..
 


