
MODUŁ 0: WPROWADZENIE DO KURSU
(transkrypcja nagrania audio)

Dzień dobry! Witam Cię bardzo serdecznie na kursie „Mama ma czas”. Moduł, który właśnie rozpoczynasz, to moduł zerowy,
czyli wprowadzający do kursu –  żebyś była pewna, że wszystko wiesz odnośnie tego, jak się zabrać za pracę i jak z kursu
korzystać. 

Mimo że kurs nosi nazwę „Mama ma czas”, nie jest przeznaczony wyłącznie dla mam.  To kurs przeznaczony dla rodziców, dla
osób, które w taki czy inny sposób opiekują się dziećmi, wychowują je i chcą mieć chociaż trochę czasu dla siebie. 

Nazwałam ten kurs „Mama ma czas” i będę mówić głównie do kobiet. Wynika to z tego, że moimi czytelniczkami i kursantkami
w przeważającej większości są kobiety. Jeśli  więc jesteś mężczyzną, mam nadzieję,  że nie będzie to dla Ciebie jakiś wielki
kłopot. Treści,  które przekazuję w większości przypadków są uniwersalne i można je odnieść zarówno do kobiety, jak i do
mężczyzny, czyli i do mamy, i do taty, do opiekunów obojga płci. Jest to przekaz dla mnie ważny, ponieważ rodzina to według
mnie pewien wspólny system, za który wszyscy członkowie rodziny są odpowiedzialni. Nie tylko kobiety są odpowiedzialne za
wychowanie dzieci; ta odpowiedzialność spoczywa także na mężczyznach i będę o tym na kursie mówiła wiele razy.

Ale wracając do początku. 

Kurs składa się z 7 modułów merytorycznych. Moduł zerowy jest modułem wprowadzającym.

W module pierwszym opowiem Ci o tym, dlaczego standardowe zarządzanie czasem (takie, z którym wszędzie możemy się
zetknąć), nie działa w wypadku rodziców. Obalę wiele mitów i mam nadzieję, że z tego skorzystasz. 

W module numer dwa będę Cię namawiać do tego, żebyś zaczęła od siebie. W wielu aspektach. Żebyś na zarządzanie sobą
w czasie i organizację spojrzała ze swojego punktu widzenia. Oczywiście dokładnie Ci wyjaśnię, co mam na myśli. 

W module trzecim nauczysz się określać priorytety, czyli decydować, co jest najważniejsze w Twoim życiu i jak zabrać się do
realizacji tego, co najważniejsze. 

W module czwartym będziemy mówić o planowaniu:  w jaki  sposób najlepiej  planować rodzinnie,  w jaki  sposób włączać
w planowanie całą rodzinę, w jaki sposób uczyć planowania nasze dzieci i co nam to daje. Nie wszyscy rodzice są bowiem
przekonani, że uczenie dzieci organizacji i zarządzania sobą w czasie jest dobrym pomysłem. 

W module piątym w szerszym kontekście opowiem o tym, jak włączać dzieci w proces organizacji i zarządzania sobą w czasie.
Fakt, że jako dorosłe osoby mamy problemy z planowaniem, wynika właśnie z faktu, że nikt nas tego nie nauczył. Nikt nas nie
nauczył,  co oznacza organizacja.  Nikt  nas nie nauczył,  czym są priorytety.  Nikt  nas  nie  nauczył,  jak  sensownie  planować.
Chciałabym od razu zaznaczyć,  że sensowna organizacja, sensowne planowanie i  sensowne zarządzanie sobą w czasie nie
polegają na robieniu jeszcze więcej, ani na ciągłym zwiększeniu produktywności i efektywności, ani na wciskaniu coraz większej
liczby zadań w coraz mniejsze jednostki czasu. Nie uczę takiego zarządzania sobą w czasie, dlatego nie będę Was namawiać,
abyście robiły coś takiego swoim dzieciom. 
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W module szóstym przygotowałam dla Ciebie zestaw „trików”, metod i sposobów, które usprawniają, tak zwyczajnie mówiąc,
nasze życie z dziećmi. Usprawniają, czyli często powodują, że pewne rzeczy dzieją się szybciej albo łatwiej. Przyporządkowałam
je do różnych obszarów naszego życia, aby łatwiej było się nam w nich odnaleźć. Pamiętaj jednak, że słowo „triki” wzięłam
w cudzysłów.

Moduł  siódmy to  jedyny  moduł,  który  jest  poświęcony  pewnej  metodzie  wychowawczej  i  prowadzony  przez  gościa
(a  w zasadzie  gościówę),  czyli  Joasię  Baranowską  –  specjalistkę  od  Pozytywnej  Dyscypliny.  Asia  jest  oficjalną  edukatorką
i  promotorką  Pozytywnej  Dyscypliny  w  Polsce.  To  metoda  wychowawcza,  której  zaufałam  i  którą  –  mówiąc  wprost  –
uwielbiam. Jestem jej  wielką,  wielką zwolenniczką, bo rozwiązuje problemy i w trudnych sytuacjach związanych z dziećmi
pomaga „stanąć na nogi”. Chociaż stosujemy tę metodę w naszej rodzinie, postanowiłam oddać głos specjalistce – dlatego
moduł w całości (poza wideo wprowadzającym) jest zrealizowany przez Asię.

Ostatni moduł to bonusy. Do stworzenia tego kursu zaprosiłam wiele fantastycznych osób i specjalistów w swoich dziedzinach.
Większość z nich przygotowała bonusy, które uważamy za ciekawe dla rodzica. Sprawdź, co na Ciebie czeka i zobacz, co okaże
się dla Ciebie przydatne.

Chcę, żebyś wiedziała, że podczas kursu nie poruszam tematu metod wychowawczych i w ogóle nie odwołuję się do nich. Nie
oceniam, która metoda wychowywania dziecka jest  lepsza.  Nie sugeruję,  w jaki  sposób należy dziecko wychowywać.  Nie
wtrącam się – i nie zamierzam się wtrącać – w to, w jaki sposób wychowujesz swoje dziecko. 

Odwołuję się jednak do konsekwencji, jakie w zachowaniu dziecka i w naszym postrzeganiu czasu wywołuje nasze działanie.
Co mam na myśli? Patrzę, jak wychowywanie dzieci wpływa na to, ile mamy czasu. I choć można to postrzegać przez pryzmat
metod wychowawczych,  nigdzie  nie powiem, że  to,  co robisz,  jest  złe.  Bo to  wyłącznie  Twoja  decyzja.  Opowiem jedynie
o konsekwencjach, żebyś mogła świadomie podjąć decyzję, czy chcesz je ponosić.

Abyś jak najlepiej skorzystała z kursu, kilka uwag na temat jego realizowania:

Po pierwsze, moduły zostały przygotowane w określonej kolejności – i nie jest to losowa kolejność – dlatego nie przeskakuj ich,
tylko wykonuj je po kolei.

Po drugie,  w każdym module  znajdziesz  nagranie audio,  nagranie wideo,  wiele ćwiczeń,  checklist  i  dodatkowych PDF-ów
do przeczytania. Zapoznaj się ze wszystkimi materiałami. Oczywiście jeśli pojawi się problem, jeśli mimo kilkakrotnych podejść
nie  będziesz  potrafiła  wykonać  jakiegoś ćwiczenia,  to  idź  dalej.  Wrócisz,  gdy będziesz  gotowa.  Nie  pomijaj  jednak całych
modułów.

Po trzecie, pracuj w swoim tempie i w swoim czasie. Nie zmuszaj się do robienia czegoś szybciej. Nie traktuj modułu jak treści,
którą musisz przyswoić w ciągu jednego dnia.  Wszystko zależy od wieku Twoich dzieci,  Twojej  sytuacji  życiowej i  Twoich
możliwości. Niektóre kobiety będą w stanie przeznaczyć jeden dzień na jeden moduł, inne być może będą musiały podzielić
moduł na dwa, trzy, a nawet cztery dni. I to jest w porządku. Chodzi o świadomość, że czerpiesz z kursu pełną parą. 
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Po czwarte, nie porównuj się do innych. W ogóle porównywanie się to kiepski sposób na cokolwiek. Jeśli masz kontakt z innymi
kursantkami, nie porównuj swojego tempa pracy do ich tempa pracy. Inne kursantki nie są Tobą; nie mają Twoich dzieci,
Twojego męża, Twojego domu i Twojej sytuacji życiowej. Porównywanie się nie ma najmniejszego sensu.

Na koniec sprawy techniczne.

W każdym module znajdziesz ćwiczenia. To nie są ćwiczenia teoretyczne. To są ćwiczenia, które mają Ci pomóc w praktyce,
więc  byłoby fajnie,  gdybyś  je  wykonała.  Pliki  możesz  wypełniać  w dwojaki  sposób:  wydrukować i  uzupełniać  ręcznie  lub
uzupełniać na komputerze.

W module wprowadzającym masz także checklistę – zachęcam Cię, żebyś ją pobrała i odhaczała sobie, co już zrobiłaś, co już
jest za Tobą.

To tyle, jeśli chodzi o moduł zerowy. Zapraszam Cię bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Słyszymy się w module numer
jeden. Pa!
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