
Advent
Calendar

Celebrate yourself! 



1. Sună pe cineva pe
care nu ai mai sunat
demult! Trimite un
mesaj vocal sau filmat!  
Sigur va aduce multă
bucurie și va fi o
surpriză plăcută. 

Fă o bucurie! 



2. Coace ceva bun, cu specific de
Crăciun!

  Poate ai o rețetă tradițională, sau
ceva ce nu ai mai apucat să prepari
anul trecut. Mireasma din casă te va

ajuta să intri în atmosfera de
sărbătoare a acestei luni. 

Intră în atmosferă!



3. Scrie o
scrisoare/felicitare cuiva la
care te gândești cu drag.
 
Sau comandă o felicitare
pictată manual din cele pe
care le-am pregătit pentru
tine în formularul de
comandă. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4JR-6_NmPqr0URmINojkuHJdYEgquRZ5ifuMpoibOONOCzg/viewform


                  4. Fă ceva doar pentru tine! 
Fă o baie parfumată! Bea un ceai relaxant și
uite-te la o comedie sau un film de Crăciun!

Așterne-ţi gândurile pe o foaie. 
Pune-ţi o mască pe faţă sau pe păr! 

Dă-te cu ulei de corp și fă-ţi un masaj! 

Timp pentru tine! 



5. Începe ceva nou! 
Poate ai un craft pe care

plănuiești de mult să îl faci.
Poate vrei să te apuci să înveţi
o limbă străină. Sau poate vrei
să te reapuci de împletit. Chiar

de e sfârșit de ani, poţi da
startul pentru anul viitor. 



6. Cumpără un mic dar de
Crăciun cuiva - coleg de

serviciu, membru al familiei,
poate cineva care te-a ajutat în

anul ce a trecut. Chiar și
doamna de la Poștă care te-a
ajutat cu un colet rătăcit se va
bucura să primească o atenţie

de la tine. 



7. Tu ești persoana ta favorită. 
Sau ar trebui să fii. Ce ar fi să îţi scrii ţie o scrisoare?

Fie că e o scrisoare către cea care ai fost în copilărie, fie
că e către cea din tinereţe. Sau poate vrei să îţi scrii o
scrisoare ţie, cea care vei fi peste 10 ani. Știi că acum

există posibilitatea să o trimiţi pe email și să o primești
atunci? Scrisul e terapeutic și eliberator. Îmi vei

mulţumi, sunt convinsă. 



8. Azi e zi de curăţenie. 
Fă ordine într-un loc în care nu ai mai umblat de

ceva vreme: poate e dulăpiorul cu cosmetice,
poate e poliţa din baie, poate noptiera pe care ai

adunat prea multe cărţi, sau chiar biblioteca. Poţi
dona din ceea ce ţie nu îţi mai este necesar. E un

moment potrivit pentru asta. 



Vizitează un târg
de Crăciun!

9. Vizitează un târg de Crăciun! Poate fi un târg
real, de la tine din oraș, sau unul virtual. Sunt atâţia

artiști inimoși care se pregătesc cu minunate
produse pentru aceste târguri. Cumpără de la ei

daruri pentru cei dragi sau ornamente pentru casă.
Merită! 

https://www.facebook.com/groups/798476807655328


10. Cumpără-ţi ceva bun!
Ceva ce ţi-ai dorit de multă vreme și nu ţi-ai dat voie
să îţi iei. Poate poftești la macarons. Sau poate la niște
praline belgiene. Ori poate îngheţata este slăbiciunea

ta.     Meriţi să te răsfeţi. 



11. Decorează casa pentru Crăciun
 

Fie că împodobești sau nu bradul, decorarea casei e o
bucurie. Scoate ornamentele care îţi sunt dragi, atârnă

luminiţe și ghirlande, scoate păturile cu modele de sezon
și pernele confortabile și pregătește casa de sărbătoare. 



12. Azi e momentul pentru un Vision Board. 
Dacă vrei să faci ceva mai simplu, poţi face doar o lisă cu
dorinţe, obiective pentru anul ce vine. Sau poţi face acea

faimoasă listă cu 100 de lucruri de făcut într-o viaţă. Dacă
nu acum, atunci când? Lasă-ţi mintea liberă și scrie fără să

te gândești dacă e sau nu posibil să ajungi în New York
(nici eu nu credeam că voi ajunge acolo, dar am ajuns) sau

să sari cu parașuta. The sky is limit. 



13. Azi te invit să te urci pe
podium.

 Poartă ceva special din garderoba ta.
Accesorizează-te cu cele mai frumoase

bijuterii pe care le ai. Parfumează-te! Fie că
o faci doar pentru a bea cafeaua pe

canapeaua din sufragerie, fie că intri într-o
întâlnire pe zoom, simte-te de Oscar. Vei

vedea ce boost de energie vei căpăta dintr-o
dată. 



14. Fă-ţi bucle! 
Vopsește-te! Întinde-ţi părul!
Fă ceva nebunesc, ceva la care
visai demult. Poate vrei să-ţi

faci părul mov. Există
nuanţatoare. Poate vrei să
porţi sclipici. Dacă nu în
decembrie, atunci când? 



15. Fă ceva pentru prima dată! 
Poartă ruj roșu, cercei mari, o haină

într-o culoare îndrăzneaţă!
Mănâncă ceva ce nu ai mai

mâncat! Sau fă o listă cu lucuri de
făcut pentru prima dată și

programează mental momentul în
care le vei face. 



16. Știi proiectul acela pe care îl amâni
 și îl tot amâni?

 Acum e momentul să apuci taurul de coarne
și să îl începi. Poate ai o carte pe care vrei să o

citești, sau e un curs de care vrei să te apuci
sau la care vrei să te înscrii. Sau e articolul pe

care îl ai în draft și nu ai găsit niciodată
momentul să îl publici. Ori e o reţetă

complicată de prăjituri pe care o tot ocolești.
Acum e momentul să o faci. 



17. Fă o listă cu 3 lucruri noi
de învățat pentru anul ce vine!

 
 Fie că e o limbă străină, fie

că e o nouă aplicație de
editare, fie că vrei să începi
un blog. Scrie pe hârtie! Odată
scrise, mintea le va fixa și

gândul te va purta către ele iar
inevitabilul se va produce: vei

trece la acțiune. 



18.  Fă o călătorie înapoi în timp! 
Adică uite-te pe poze! Retrăiește anul

care a trecut privind pozele din
vacanţă, pozele pe care le-ai făcut
pentru Social Media sau pentru

prieteni! Mergi înapoi în timp, la
pozele din anii trecuţi. Vei vedea ce

bine îţi va face o astfel de călătorie. Te
vei privi cu alţi ochi chiar pe tine. Vei

spune: azi sunt cea mai bună versiune a
mea!



19. Schimbă drumul! 
Fie că te duci pe altă stradă
decât ești obișnuită către

serviciu, fie că schimbi traseul
către supermarket, sau pur și
simplu ieși la plimbare pe

străduțe pe care nu ai mai fost,
toate acestea îți pot scoate în

cale întâmplări noi, peisaje noi,
case noi. Așa se nasc și ideile

noi. 



20. Azi e momentul să te simți
de parcă e deja Crăciunul
 Cumpără-ți un mic cadou.

Comandă-ți o cutie cu un ceai
special.

 Ieși la cumpărături! 
Comandă-ți un prânz deosebit.
Orice te face să te simți ca
într-o zi de sărbătoare, e

pentru tine. 



21. E timpul să închei toate
deadline-urile, toate
acțiunile începute și
neterminate, toate

proiectele la care lucrai și
pe care nu le-ai finalizat.
Azi dedică-ți toată ziua
muncii! Te vei elibera

pentru zilele următoare și
te vei simți tare bine să
vezi că ai bifat tot ce ai

avut pe listă. 



22. Eu ador secvențele din filmele de Crăciun în
care se adună cu toții să facă biscuiți, curcan
umplut și alte bunătăți. Cheamă familia alături

pentru a pregăti felurile principale ale mesei de
Crăciun sau doar deserturile. Nici o prăjitură de

cofetărie nu se compară cu biscuiții făcuți
împreună acasă. Indiferent dacă vor ieși fragezi
sau buni de pictat și pus ca ornament în brad de

tari ce sunt, important e timpul petrecut
împreună, în familie. 

Timp cu familia 



23. Fă un compliment
cuiva!

 
 Fie că e într-un comentariu pe
social media sau pe un blog, fie
că te adresezi vânzătoarei de la
magazin sau unei vecine. Să faci
complimente e ca un dar pe care
îl faci cuiva, un dar care nu te
costă nimic, dar aduce atât de
multe beneficii și de o parte și

de alta. 



24. Magia e aici!
 

 Fii pregătită să
primești cu inima
deschisă darurile,
bucuriile, relaxarea și
pacea din ziua de
Crăciun.
 Bucură-te de luminițe,
de miresme, de odihnă și
de cei dragi! 



Iţi mulţumesc că ai făcut această
călătorie alături de mine! Oricând

simţi nevoia, te poţi întoarce la unele
din aceste pagini. În orice zi poate fi

o sărbătoare. 
Îţi doresc să ai un an minunat, să ai

grijă de tine, să te asculţi și să fii
atentă la tine și la nevoile tale! 

Crăciun fericit! 
La mulţi ani! 


