


 Se tem uma coisa que 2020 nos ensinou, foi a 

planejar mais. E também deixar rolar quando todos 

os planos ficarem só no papel.  Esse planner é um 

convite para você imaginar, rabiscar e se expressar 

com um olhar mais gentil para a sua própria rotina.

Além dos planos, inclua mais pausas, mais reflexões 

no seu dia. E que em 2021 você não esqueça de viver 

com leveza e respeito ao ritmo da sua jornada.

Siga a gente nas redes sociais:

               /TransitionsBrasil
  
                @transitions_br

                @Transitions_BR



2021: que os astros 
estejam conosco

Janeiro
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Não é porque não tem festa 
que também não tem glitter, 

não é mesmo? O mês é 
curtinho demais pra passar 
vontade de fazer uma make 

brilhante só pra você!

Fevereiro
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As águas de março 
vêm pra lavar a alma. 

É tempo de renovação <�

Março
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Que tal deixar aquele seu 
cantinho mais aconchegante 

e permitir sentir aquele 
conforto no coração? 

Abril
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Alô, trabalhadores! 
Primeiro dia do mês 

e vamos de #feriadou 

Maio
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Eita mês bão demais! 
Prepara a pipoca 
que é temporada 

de festa junina

Junho
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JULHOU! 
Força migues, já se 
foi meio ano e os 

humilhados finalmente 
serão exaltados

Julho
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Separem todos 
os seus rituais que 
agosto está online!

Agosto
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Lembrete do mês: pratique 
o tipo de mudança que 

você deseja ver no mundo. 
Comece agora 

Setembro
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É outubro, mas ainda dá 
tempo de você aplicar aquele 
autocuidado e reconhecer o 
que fortalece o seu corpo, 

alma e mente 

Outubro
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Baita jornada até aqui, hein? 
A dica é dar aquele último 

gás, sem deixar de cuidar da 
sua saúde física e mental

Novembro
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Ufa! Já podemos 
comer panetone e 

celebrar o ano novo 
que vem por aí

Dezembro
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Aqui é aquele momento que 
você faz um giro por toda a sua 
jornada deste ano! Respire, leia, 

reflita e pode entrar 2022


