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Fie ca aceste pagini să îţi deschidă calea pentru ca 
dorinţele sufletului tău să se materializeze, potenţialul măreţ 

care exista în interiorul tău să fie eliberat, iar iubirea 
şi bucuria să intre în fiecare lăcaş al vieţii tale.

Dacă m-am pierdut, te rog să mă duci înapoi la



Bun venit în colţul tău de lume zen :)

Eu sunt agenda ta zen şi poţi să mă foloseşti oricum îţi doreşti. 
Fie că vrei să îți organizezi activităţile zilnice sau vrei să ai alături un jurnal 
în care secretele tale să fie bine păstrate, eu îţi voi fi alături în călătoria ta. 

Scopul meu este să te ajut să fii mai zen de fiecare dată când mă deschizi :)
Eu cred că pixul şi hârtia sunt încă la modă şi că ele te ajuta să iei din 
când în când o pauză de la ecranele care de multe ori îţi provoacă 

oboseala, aşadar te invit să mi te alături şi să fim parteneri 
de călătorie în lumea zen.

Vom începe această călătorie prin a-ţi seta 6 intenţii esenţiale 
pe care se va construi mai apoi parcursul vieţii tale. 

Eşti gata? 



Intentiile mele
Scopul acestei secţiuni din agenda ta zen este să te ajute să ai mai 
multă claritate în viaţa ta cu privire la felul în care îţi doreşti să îţi trăieşti 
viaţa. De obicei, ne setam obiective, ne facem liste "to do", realizăm 
planificări strategice şi ne notam toate lucrurile pe care ne dorim să le 
obţinem sau să le experimentăm în exteriorul nostru. 
Toate aceste aspiraţii sunt ghidate de o dorinţă interioară de a ne 
simţi într-un anumit fel, considerăm că dacă facem o anumită acțiune 
ne vom simţi într-un anume fel dorit.

TU NU URMĂREŞTI SĂ ATINGI UN SCOP ÎN SINE - 
TU URMĂREŞTI SĂ OBŢII SENTIMENTUL PE CARE 
CREZI CĂ ÎL VEI AVEA DACĂ ÎŢI ÎMPLINEŞTI ACEL 
OBIECTIV

Cum ar fi dacă am răsturna această procedură? 
Cum ar fi dacă mai întâi ţi-ai clarifica care este modul în care vrei 
să te simţi şi apoi să îţi conturezi lista de obiective şi de "to do"?

ÎN LOC SĂ TE GÂNDEŞTI LA OBIECTIVELE EXTERIOARE,
PORNEŞTE DE LA A-ŢI CLARIFICA MODUL ÎN CARE ÎŢI
DOREŞTI SĂ TE SIMŢI ÎN FIECARE PARTE A VIEŢII TALE

Cum ţi-ai dori să te simţi când te uiţi la orarul tău săptămânal? 
Cum ai vrea să te simţi când te pregăteşti de plecare dimineaţa? 
Dar când îţi bei cafeaua? 
Ce ai vrea să simţi atunci când intri pe uşa de la locul de muncă? 
Cum ţi-ai dori să te simţi când auzi că sună telefonul, când trimiţi acel 
e-mail, când predai proiectul la care ai lucrat îndelung, când îţi 
aştepţi copilul să iasă de la şcoală, când te îndrăgosteşti?



SĂ ŞTII CUM VREI SĂ TE SIMŢI ESTE CEA MAI PUTERNICĂ 
FORMĂ DE CLARITATE PE CARE O POŢI ADUCE ÎN VIAŢA TA, 
IAR A GENERA ACELE SENTIMENTE ESTE OPERA DE ARTĂ 
CARE ÎŢI ANIMA VIAŢA.

Cum îţi doreşti să te simţi?

Stil de viaţă:
Casă, stil, posesiuni, moda, 
călătorii, resurse, cadouri.

Carieră:
Muncă, bani, sarcini, birou.



Relaţii şi socializare:
Cuplu, prietenie, familie, colabo-

rări, comunitate, contribuţie.

Spiritualitate: 
Suflet, regăsire interioară, 

adevăr, intuiţie, credinţa, practici.

Corp şi bunăstare:
Fitness, mâncare, vindecare, 

repaus, relaxare, sport.

Creativitate şi studiu:
Hobby, expresie de sine, 

interese, educaţie.
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Iubire
Merit să mă bucur de iubire infinită. Întâlnesc iubire oriunde merg. 

Iubirea e pretutindeni, iar eu sunt iubit(ă) şi iubitor(oare). În viața mea 
există oameni iubitori, iar eu îmi exprim cu uşurință iubirea pentru ceilalți. 

Ofer şi primesc iubire necondiţionat.

A F I R M   A C U M



Motive de recunoștință și sărbătorire a vieții:
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Tot ce îmi doresc vine la mine cu uşurinţă, bucurie şi în moduri perfecte. 
Prosper oriunde mă duc. Acum văd pretutindeni oportunități pentru abundență. 

Sunt binecuvântat(ă) şi prosper(ă). Merit tot ce este mai bun şi accept 
tot ce este mai bun acum. Sunt înzestrat(ă) mental şi emoțional 

să mă bucur de o viață prosperă şi plină de iubire. A merita tot binele este 
un drept din naştere. Îmi revendic acest drept.

A F I R M   A C U M

țăăAbundenta



Motive de recunoștință și sărbătorire a vieții:
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Iubesc viața. Să trăiesc cu bucurie şi liber(ă) este dreptul meu din naştere. 
Ofer vieții exact ce îmi doresc ca viața să-mi ofere mie. 

Plantez ACUM în mintea mea gânduri de pace, de iubire necondiţionată,
bucurie, încredere şi credinţa infinită. Sunt bucuros(oaşa) că trăiesc.

A F I R M   A C U M

Bucurie



Motive de recunoștință și sărbătorire a vieții:
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Mă aflu în procesul schimbării pozitive. Mă dezvolt în moduri care mă împlinesc. 
Numai ce e bun vine către mine. 

Acum exprim sănătatea, fericirea, prosperitatea şi pacea minții.

A F I R M   A C U M

țEvolutie



Motive de recunoștință și sărbătorire a vieții:
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ECHILIBRU
MINTE    CORP    SUFLET
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