
MODUŁ 0: Wprowadzenie do kursu
(transkrypcja nagrania audio)

Cześć, dzień dobry! Witam Cię bardzo serdecznie w module zerowym naszego „Kursu na cel”. Moduł zerowy jest rozgrzewką.
Nie ma w nim niczego merytorycznego, więc teoretycznie mogłabyś go pominąć. Nie chcę jednak, żebyś to robiła, ponieważ
sposób, w jaki zaczynamy, w znacznym stopniu warunkuje późniejszą pracę.

Powiem Ci kilka słów o tym, jak najlepiej pracować z kursem – zarówno pod kątem merytorycznym, jak i technicznym.

Zaczniemy od kwestii merytorycznych. 

Chociaż moim celem jest to, żebyś skończyła kurs, tak naprawdę chciałabym, żebyś w końcu zrealizowała swoje cele. Żebyś
określiła swoje cele, świetnie je zaplanowała i równie świetnie poradziła sobie z ich realizacją. Przygotowałam kilka wytycznych,
które ułatwią Ci realizację kursu.

Po pierwsze, kurs składa się z siedmiu modułów merytorycznych (zerowego nie wliczam). Każdy z nich jest ważny. Nie ma
modułu mniej lub bardziej ważnego. Nie ma takiego, który „możesz pominąć, jeżeli coś Ci się nie podoba”. Wszystkie moduły są
istotne i wszystkie moduły dobrze byłoby przyswajać w określonej kolejności, czyli takiej, jaką zaproponowałam.

Chciałabym, żebyś zaplanowała realizację kursu, czyli wyznaczyła konkretny dzień i konkretną godzinę pracy. Nie zostawiaj tego,
aż  „znajdziesz  wolną  chwilę”,  bo  gwarantuję  Ci,  że  ta  chwila  nie  nadejdzie.  Pamiętaj  też,  że  nie  musisz  być  przykuta  do
komputera,  aby realizować kolejne moduły.  Jedynym elementem, który wymaga włączenia komputera,  są  nagrania  wideo
(bardzo krótkie zresztą). Sedno merytoryczne zwarłam w nagraniach audio, checklistach, plikach PDF i ćwiczeniach – wszystkie
materiały  możesz  pobrać  choćby na  telefon  komórkowy i  odsłuchiwać  w tramwaju,  w drodze do  domu lub  pracy,  stojąc
w kolejce na poczcie, czekając na kuriera i w innych sytuacjach.

Chciałabym też, żebyś wzięła odpowiedzialność za swój proces uczenia się i realizowania celów, ponieważ odpowiedzialność
za to, czy Twoje cele zostaną zaplanowane i zrealizowane wynosi fifty fifty, czyli 50% jest po mojej stronie, a drugie 50% – po
Twojej. 

Moje 50% polega na tym, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby przekazać Ci całą swoją wiedzę na temat tego, w jaki
sposób planować i realizować swoje cele. Przekazałam Ci wszystkie moje doświadczenia, jak robić to sensownie. Drugie 50%
należy do Ciebie. To Ty musisz zdecydować, w jaki sposób będziesz sobie radzić, w jaki sposób będziesz realizować kurs.
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Chciałabym też, żebyś się nie spieszyła. Mamy, niestety, dosyć mocne naleciałości szkolne: wydaje się nam, że im szybciej coś
zrobimy, tym lepiej; że jeśli będziemy szły zgodnie z założeniami, które przyjęłyśmy (na przykład jeden moduł w jeden dzień),
to będzie to lepsze, niż gdybyśmy miały rozłożyć pracę na dwa dni. A jeśli zaczynamy porównywać się z kimś innym, kto również
bierze udział w kursie i kto przerabia czwarty moduł, podczas gdy my jesteśmy dopiero na trzecim….! To jest głupie i niczemu
nie służy, a na pewno nie służy temu, żebyś realizowała swoje cele. Porzuć zatem wszelkie szkolne naleciałości i pracuj z kursem
w swoim tempie.

Owszem,  kurs  został  tak  zaplanowany,  żeby  każdy  moduł  zajmował  Ci  30–45  minut,  ale  mam  na  myśli  zapoznanie  się
z materiałami,  odsłuchanie i  przeczytanie,  nie zaś Twoją pracę, ponieważ nie jestem w stanie określić, ile  zajmie Ci  praca
własna. Jedna z nas może wykonywać ćwiczenie przez dwie minuty, druga – przez dwadzieścia, i obie sytuacje są w porządku.
Najwyraźniej  taką  mamy sytuację  życiową i  takie  cele,  że  potrzebujemy czasu,  aby  zapoznać  się,  przećwiczyć,  przetrawić
i wdrożyć.

Pamiętaj, że to kurs ma dopasować się do Ciebie, czyli wpasować w Twoje życie. Nie znajdziesz nagle godziny dziennie, aby
spokojnie przepracować moduł.  Jeśli  masz tylko piętnaście minut, to podziel materiał kursu na piętnastominutowe odcinki
i wykorzystaj je. Takie działanie też jest w porządku i pozwoli Ci uzyskać efekty. Co więcej – powiedziałabym, że efekty okażą się
lepsze, niż gdybyś w jednym dniu zrealizowała kurs z wielkim hurraoptymizmem (co teoretycznie również jest możliwe).

Pamiętaj też (będę Ci to powtarzać), że najlepiej wdrażać jedną zmianę w jednym czasie. Im trudniejsza, im bardziej znamienna
dla nas w skutkach zmiana, tym bardziej powinniśmy dokonywać jej bez włączania dodatkowych elementów.

W kursie pojawią się elementy trudne, które będziesz musiała przemyśleć i którym będziesz musiała poświęcić więcej czasu.
Nie bierz na swoje barki zbyt dużej liczby zmian jednocześnie. 

Będę opowiadać o procesie realizacji celu, tendencjach, jakie mamy w tej kwestii, a także błędach, które powodowały, że nie
realizowałyśmy swoich celów. Dlatego nastaw się na jedną zmianę jednocześnie.

Zdecyduj też,  w jaki sposób najefektywniej  się  uczysz.  Kurs został  tak zaprojektowany, żebyś korzystała ze zróżnicowanych
sposobów  nauki:  nagrania  wideo  są  dla  tych  z  Was,  które  lubią  oglądać,  nagrania  audio  dla  tych,  które  lubią  słuchać,
transkrypcje nagrań audio dla tych, które wolą czytać. Są również ćwiczenia, pliki PDF i checklisty do pobrania. Starałam się
zaproponować Wam kilka metod nauki; wybierz najwygodniejszą dla siebie formę przyswajania wiedzy i generowania nowych
umiejętności.
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Chciałabym Ci jeszcze powiedzieć o kilku zagadnieniach technicznych i logistycznych, żebyś gładko i szybko korzystała z kursu. 

Po pierwsze – przeglądarka. Kurs najlepiej działa na przeglądarkach Mozilla Firefox i  Chrome. Jeśli  chodzi o logowanie się,
dostałaś mejl z loginem i hasłem. Twój login to Twój adres e-mail, który wprowadziłaś w chwili zakupu kursu. Hasło zostało
do Ciebie wysłane w pierwszej wiadomości po zakupie. 

W module 0 podano adres, pod którym możesz zresetować automatyczne nadawane hasło i ustawić nowe. 

Większość materiałów została zapisana w postaci edytowalnych plików PDF – możesz otworzyć je w komputerze, zapisać swoje
przemyślenia i dopiero wtedy wydrukować. Zachęcam Cię jednak, żebyś ręcznie uzupełniała ćwiczenia, ponieważ nasz mózg
inaczej działa, gdy zapisujemy coś w komputerze, i inaczej, gdy robimy to ręcznie. 

Jeżeli wolisz uzupełniać na komputerze, pamiętaj, żeby najpierw pobrać dokument i zapisać go w swoim komputerze, następnie
otworzyć, wypełnić i zapisać ponownie, ale już jako wypełniony, w przeciwnym wypadku zmiany nie zostaną zachowane.

Do panelu z kursem najlepiej logować się zawsze z tego samego urządzenia. Możesz oczywiście załadować na telefon nagrania
audio  i  podczas  ich  odsłuchiwania  wykonywać  ćwiczenia,  jednak  do  panelu  kursowego  loguj  się  wyłącznie  z  jednego
urządzenia.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy techniczne, z czymś nie potrafisz sobie poradzić, czegoś nie możesz otworzyć, coś
Ci się zawiesza – pisz do nas na adres: pytania@paniswojegoczasu.pl. Zawsze pomożemy. 

To tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. Życzę Ci doskonałej pracy z kursem! Życzę Ci szybkich efektów! Powodzenia!
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