
MODUŁ 1: Jak realizować kurs, aby mieć efekty

Moim celem jest przede wszystkim to, żebyś skutecznie zaplanowała i zrealizowała swoje cele. To pierwsze jesteś w stanie
spokojnie  zrobić  w  ciągu  tygodnia  (zakładając,  że  jeden  moduł  kursu  realizujesz  w  jeden  dzień  i  działasz  codziennie).
Zrealizowanie celów zapewne potrwa dłużej. Nie wahaj się i wracaj do kursu, aby przypominać sobie o swoich działaniach
i ustaleniach.

Zanim jednak to zrobisz, sprawdź, jak uczestniczyć w kursie, aby osiągać jak najlepszy efekty i realizować swoje cele w jak
najlepszy sposób.

1. Zaplanuj realizację kursu. 

Nie zostawiaj pracy na „wolną chwilę”, bo założę się, że taka chwila nigdy nie nastąpi.

Pamiętaj, że razem z Tobą w kursie bierze udział kilkaset (jeśli nie kilka tysięcy) osób, co może wpływać na działanie serwera.

Pamiętaj  też,  że  nasza  pomoc techniczna i  logistyczna oferuje  wsparcie od 9.00 do 17.00.  Jeśli  uruchomisz  kurs  o 22.00
i pojawią się jakieś problemy, nie uda Ci się z nami skontaktować. 

Pamiętaj, że nie musisz być przykuta do komputera. Materiały możesz pobrać choćby na telefon, ale musisz zdecydować, kiedy
w ciągu dnia zapewnisz sobie te pół godziny pracy nad własnym rozwojem!

2. Weź odpowiedzialność za siebie. 

50% odpowiedzialności za realizację kursu i jego efekty leży po mojej stronie – zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żebyś
zmieniła swoje działania. Teraz piłeczka jest po Twojej stronie. Twoje efekty zależą od tego, czy – i w jaki sposób – przejdziesz
kurs.

3. Każdy element kursu jest przemyślany. 

Nie opuszczaj modułów, nie przeskakuj, a przede wszystkim – wykonuj ćwiczenia. Zmiany w naszym życiu nie pojawiają się
dzięki oglądaniu filmów lub słuchaniu nagrań, lecz dzięki działaniu!

4. Nie spiesz się! 

Realizuj kurs krok po kroku i nie przejmuj się, jeśli wydaje Ci się, że następuje to zbyt wolno. To nie wyścigi! To nie Ty masz się
dopasować do kursu, lecz kurs ma dostosować się do Ciebie. Wykonuj choćby jedną rzecz w danym module, ale codziennie,
zamiast błyskawicznie zaliczać trzy moduły, a następnie odpuszczać.
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5. Jedna zmiana w jednym czasie. 

To nie jest mój pierwszy kurs online. Dotychczas w moich programach wzięło udział kilka tysięcy kobiet. Wiem, jakich odkryć
dokonują.  Wiem,  jakie  zmiany  zachodzą  w ich  życiu.  I  wiem,  że  w  pewnym  momencie  możesz  poczuć  się  przytłoczona
rodzajem i liczbą tych zmian. Zaakceptuj to uczucie, ale nie pozwól, aby Cię zdołowało. 

Nie musisz wszystkiego zmieniać już, teraz, natychmiast. Zmiany wprowadzaj spokojnie, krok po kroku. Gdy jedna zmiana na
dobre zadomowi się w Twoim życiu – czas na następną.

6. Zdecyduj, w jaki sposób najefektywniej się uczysz. 

 Kurs został  tak zaprojektowany, abyś przyswajała wiedzę w najwygodniejszy dla Ciebie sposób – oglądając, słuchając,
czytając i wykonując ćwiczenia. To dlatego do nagrań audio udostępniłam transkrypcje – być może wolisz czytać, zamiast
słuchać.  To  dlatego  ćwiczenia  możesz  wypełniać  albo  na  komputerze,  albo  wydrukować  je  i  uzupełnić  w  wersji
papierowej. Twoja wygoda jest najważniejsza!

 W każdym module znajdziesz checklistę do pobrania, która jest „modułem w pigułce” – pomoże Ci skupić się na tym, co
najważniejsze.

 W niektórych modułach znajduje się także PDF pod tytułem „Jak to u mnie było”, w którym zebrałam wszystkie moje
doświadczenia. Uwielbiam uczyć się na doświadczeniu – swoim i  innych – ale rozumiem, że nie każda z nas tak ma.
Dlatego dorzucam je jako odrębne pliki. Zdecyduj, czy chcesz przeznaczyć na nie czas.

7. Nie masz obowiązku zrealizowania kursu w określonej jednostce czasu. 

Nie musisz też codziennie przez godzinę pracować nad kursem. To nie wyścigi. Nie interesuje mnie, czy poświęcasz 15 minut
dziennie,  czy  10  minut  co  dwa  dni.  Jedyne,  co  mnie  interesuje,  to  Twoje  efekty.  Niech  nie  przyjdzie  Ci  do  głowy,  aby
porównywać się  z  innymi  lub poszukiwać  jedynego słusznego wzorca  realizacji  kursu.  Nie  ma takiego.  Twój  wzorzec  jest
dobrym wzorcem.

8. Regularnie wracaj do kursu – zawsze wtedy, gdy tego potrzebujesz.

Pamiętaj, że dostęp do programu otrzymujesz NA ZAWSZE. 
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