
Jak odkryć
wewnętrzną 
siłę i uwierzyć 
w siebie?
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Cześć! 
Z tej strony Kamila Rowińska. 
Jestem autorką kilku bestselerów z dziedz-
iny rozwoju osobistego i biznesu, takich jak:  
„Kobieta niezależna”, „Zasługujesz na sukces”, 
czy „Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuch-
wale”. 

Od 2010 roku prowadzę firmę Rowińska Busi-
ness Coaching i być może mieliśmy okazję 
spotkać się podczas jednego z eventów organ-
izowanych przez firmę Milewski & Partnerzy,  
a na którym miałam przyjemność występować: 
„Życie bez ograniczeń”, a może „Queens  
of Life”.

Każdego roku ponad 6000 ludzi przewija się 
przez moją salę szkoleniową i uczy się ode mnie 
tego, w jaki sposób budować zespoły marzeń, 
sprzedawać i budować swoją pewność siebie. 

W S T Ę P

Kolejne kilkanaście tysięcy 
osób spotyka się ze mną podczas 
moich wystąpień motywacyjnych. Na ten 
moment moja firma odnotowuje milionowe 
przychody, co pozwala mi spełniać się również 
jako inwestor. 

Jednak nie jest tak, że biznes to jedyne,  
co wypełnia moje życie. Prywatnie jestem 
żoną i mamą dwójki dzieci. Natomiast w cza-
sie wolnym uprawiam sport i spotykam się  
z przyjaciółmi. 

Nie zawsze tak było. Pochodzę z małej 
miejscowości – ze Zgorzelca. Wskutek trud-
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nych sytuacji, które nastąpiły, kiedy byłam 
małym dzieckiem, a o których teraz nie chcę 
opowiadać ze szczegółami, wylądowałam  
w domu dziecka. 

Moją mamę poznałam dopiero wtedy, kiedy 
miałam 7 lat. Zabrała mnie do Gliwic, gdzie 
rozpoczęłyśmy wspólne życie. Mieszkałyśmy 
w małej kuchni, bez dostępu do łazienki  
czy przedpokoju. Już wtedy wiedziałam,  
że jeżeli chcę prowadzić inne życie i czegoś 
więcej dla siebie, to prawdopodobnie będę 
musiała wziąć za to odpowiedzialność. 

Od najmłodszych lat rozwijałam swoją 
przedsiębiorczość. W wieku 8 lat postanowiłam 
wraz z moją koleżanką otworzyć wypożyczalnię 
komiksów. Potem odkryłam, że potrafię do-
brze pisać i za pieniądze pisałam wypracow-
ania dla koleżanek i kolegów z klasy. Dzięki 
takim drobnym pracom mogłam potem kupić 
sobie ptysia na długiej przerwie. 

Motywacją do zarobienia pierwszych 
„poważnych” pieniędzy, była chęć pójścia  
na dyskotekę. Z racji, że nie miałam na bilet  
autobusowy, to podążając za wzorem moich 
kolegów, postanowiłam myć szyby samo-
chodów stojących na skrzyżowaniach. Właśnie 
w taki sposób zarobiłam swoje pierwsze  
5 złotych. 

Gdy miałam 15 lat, przeczytałam w gazecie 
ogłoszenie, że można zostać konsultantką 
kosmetyczną. Wtedy jednak nie mogłam 
zarejestrować się sama na siebie, ponieważ nie 
byłam pełnoletnia. Poprosiłam moją mamę, 
aby się zarejestrowała, a ja działałam w jej 
imieniu. Kilka lat później dołączyłam do innej 
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Zgodzisz się ze mną, że kiedy ma się 25 lat  
i wszystko układa się tak dobrze, to można 
czuć się niesamowicie szczęśliwym – tak też 
było ze mną.

Jednak rok później moje szczęście zaczęło 
przygasać. Kiedy miałam 26 lat zmarła moja 
mama, a dwa lata później zdiagnozowano 
u mnie pierwszego guza piersi. Wtedy też, 
rozpoczęły się problemy w moim małżeństwie. 
Kolejne 2 lata to była walka zarówno o moje 
zdrowie, jak i małżeństwo. 

Właśnie wtedy zdecydowałam, że zapiszę się 
na studia coachingowe. Wiedziałam, że chcę 
pomagać innym i dzielić się swoją wiedzą, 
ale zawsze odkładałam podjęcie tej decyzji  
na później. Kiedy zaczęłam chorować, zdałam 
sobie sprawę z tego, że „później” może nie 
nastąpić. Myślałam, że już gorzej być nie może 
i wtedy na raka zmarł mój ojczym. U mnie nato-
miast zdiagnozowano kolejne guzy. Podjęłam 
również decyzję…o rozwodzie. 

Po tych wszystkich przeżyciach byłam 30-letnią 
kobietą, w trakcie rozwodu, która musi 
rozpocząć swoje życie na nowo. Wiedziałam, 
że jestem zdana głównie na siebie. Moi rodzice 
umarli, a mój syn na mnie liczy. 

Stopniowo rozpoczęłam wdrażanie swo-
jego planu. Z racji, że byłam już po studi-
ach coachingowych, dokładnie wiedziałam,  
co powinnam dalej robić. Pracowałam nad 
sobą i jednocześnie z roku na rok coraz bardziej 
wychodziłam na prostą. 
Kiedy zakończyłam ten proces, postanowiłam 
pomóc innym ludziom. Zdaję sobie sprawę  
z tego, jak wiele jest osób, które mają problemy 

firmy kosmetycznej i tam zdecydowałam się 
budować strukturę organizacji sprzedaży, tak, 
aby awansować do tytułu menedżerskiego.  

Po pięciu miesiącach pracy zarządzałam 
zespołem 150 osób, a w kolejnych latach 
rozbudowałam go do 3500 osób. Trzynaście 
lat, które spędziłam w tej firmie na budow-
aniu organizacji, nauczyło mnie doskonałej 
sprzedaży, budowania zespołu, jak i wystąpień 
publicznych. Tam też zrozumiałam, jak bardzo 
ważne jest inwestowanie w siebie i w swoje 
kompetencje. 

Kiedy okazało się, że tak szybko awansowałam, 
wiele osób pytało mnie: „Kamila, jak Ty to ro-
bisz, bo ja też chciałabym mieć takie wyniki?”. 
Jednocześnie, kiedy w sobotę wstawałam  
o godzinie 5:00, po to, aby na 10:00 dostać 
się z Gliwic do Bytomia, a potem szłam pieszo  
na szkolenie, bo nie było mnie stać  
na taksówkę, to nie było ich przy mnie. 

Za swoje pierwsze zarobione 140 zł nie kupiłam 
bluzki, czy spodni, ale odłożyłam te pieniądze, 
by dozbierać jeszcze 360 zł, ponieważ nie-
bawem szykowało się pewne szkolenie. To był 
rok 1999 i kosztowało ono 500 zł, ale mimo 
wszystko postanowiłam, że na nie pojadę. 

Uczestnictwo w tym szkoleniu bardzo szybko 
mi się zwróciło i wtedy zrozumiałam, po raz 
kolejny, że dobrze jest inwestować przede 
wszystkim w swoje kompetencje. 

Wszystko rozwijało się doskonale. W między-
czasie skończyłam studia na Politechnice 
Śląskiej i zostałam inżynierem produkcji,  
a następnie wyszłam za mąż i urodziłam syna. 
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i nie mogą sobie z nimi poradzić. Nawet jeśli  
na ten moment ich nie mają, to z pewnością 
nadejdzie taki moment, kiedy staną przed trud-
nym dla nich wyzwaniem. Dlatego napisałam 
książkę „Buduj swoje życie odpowiedzialnie  
i zuchwale”. 

Po napisaniu książki rozpoczęłam prow-
adzenie szkoleń. Na początku były to grupy 20, 
czy 50-osobowe. W międzyczasie poznałam 
Rafała, a dwa lata później przeprowadziliśmy 
się do Warszawy, wyszłam za niego za mąż  
i rozpoczęliśmy nasze wspólne życie. Kiedy 
byłam w ciąży i szykowałam się do narodzin 
drugiego syna, wydarzyła się dla mnie przykra 
sytuacja. Otóż jedna z korporacji, z którą wtedy 
współpracowałam, po informacji o mojej ciąży 
zerwała ze mną kontrakt.

Dla mnie nie była to jakaś ogromna strata pod 
względem materialnym, bo byłam już wtedy 
zabezpieczona finansowo. Pomyślałam sobie 
wtedy: „co wtedy, gdyby było to moje jedyne 
zlecenie?”. Zastanowiłam się, w jakiej wtedy 
byłabym sytuacji? W jakiej sytuacji są bardzo 
często kobiety, które zachodzą w ciążę i tracą 
przez to pracę? Mężczyźni natomiast nie mają 
tego problemu. 

Kiedy przez 13 lat współpracowałam z kob-
ietami, zauważyłam, że bardzo często sabotują 
one swoje prawo do sukcesu. Nawet jeśli dają 
sobie prawo do tego, aby zarabiać jakiekol-
wiek pieniądze, to rzadko myślą o zarabianiu 
naprawdę ogromnych kwot. Wciąż powtarzają, 
że to nie dla nich i bardzo często kwestie finan-
sowe powierzają w cudze ręce – najczęściej za-
jmuje się tym ich partner, albo małżonek. 
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I niestety, kiedy sytuacja jest podbramkowa, 
czyli taka kobieta bardzo potrzebuje pieniędzy 
i powinna liczyć na tę drugą osobę, to niestety 
w Polsce bardzo często zdarza się, że zostaje 
ona na lodzie. 

Codziennie otrzymuję listy, maile oraz 
wiadomości od kobiet, które mają teraz 
więcej niż 40 lat i ogromne problemy finan-
sowe. Dlatego, że wcześniej nie zadbały  
o to, żeby zarabiać na siebie i zadbać o swoją 
niezależność finansową. Z tego powodu, 
będąc w ciąży, postanowiłam napisać „Kobietę 
niezależną” – książkę, która będzie zachęcała 
kobiety do tego, aby wzięły odpowiedzialność 
za swoje finanse i życie. 

Być może Ty też, tak jak ja kiedyś, zmagasz 
się z problemami zdrowotnymi, a może Twój 
związek właśnie się rozsypuje? Może zdarzyło 
się tak, że awans, na który Ty liczyłaś, dostał 
ktoś inny? Może planujesz otworzyć własną 
firmę i wciąż Ci nie wychodzi? 

Wiem, jak to jest zaczynać na nowo, przechodzić 
problemy zdrowotne i jak to jest, kiedy rozsy-
puje się całe Twoje życie. To, co musisz zrobić, 
a co bardzo mi pomogło, kiedy rozpoczynałam 
pracę nad sobą, to przede wszystkim uwier-
zenie w siebie i swoje możliwości. 

Wiem, łatwo powiedzieć: „po prostu uwierz  
w siebie i zacznij działać”. To nie jest jednak tak, 
że to zadziała, jak za dotknięciem czarodziejsk-
iej różdżki – to jest proces. Proces, który wyma-
ga Twojej pracy, cierpliwości oraz czasu. 

Dlatego za chwilę powiem Ci o 7 krokach, które 
potrzebujesz przejść, aby bardziej uwierzyć 

w siebie, swoje możliwości i rozpocząć budow-
anie życia na nowo. 

Weź teraz coś do notowania i koniecznie rób  
z tego swoje notatki. Pamiętaj jednak,  
że potrzebujesz to nie tylko zapisać, ale  
od razu wdrożyć.

Wiem, łatwo powiedzieć: 
„po prostu uwierz  
w siebie i zacznij działać”. 
To nie jest jednak tak, 
że to zadziała, jak za 
dotknięciem czarodziejsk-
iej różdżki – to jest proces. 
Proces, który wymaga 
Twojej pracy, cierpliwości 
oraz czasu.
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ZAAKCEPTUJ
SWOJĄ PRZESZŁOŚĆ
Niewiele znam takich osób, które są w 100% zadowolone z wszystkiego, co wydarzyło 
się w ich życiu. Każdy z nas przeszedł przez jakieś sytuacje, które były testem. Swoją 
drogą wszystko, co wydarza się w naszym życiu, jest właśnie testem albo treningiem. 
W związku z tym, jeśli coś trudnego wydarzyło się w Twoim życiu, to znaczy, że wtedy 
właśnie życie testowało Cię. Teraz masz czas na trening, a za chwilę ono znowu Cię 
przetestuje. 

ZAAKCEPTUJ
SWOJĄ PRZESZŁOŚĆ1
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Niewiele znam takich osób, które są w 100% 
zadowolone z wszystkiego, co wydarzyło się 
w ich życiu. Każdy z nas przeszedł przez jakieś 
sytuacje, które były testem. Swoją drogą 
wszystko, co wydarza się w naszym życiu, jest 
właśnie testem albo treningiem. W związku  
z tym, jeśli coś trudnego wydarzyło się w Two-
im życiu, to znaczy, że wtedy właśnie życie 
testowało Cię. Teraz masz czas na trening,  
a za chwilę ono znowu Cię przetestuje.

Poza tym nigdy nie znasz szerszego obrazu 
danej sytuacji. Być może to, że zwolniono Cię 
z pracy, było trudną chwilą, ale tak naprawdę 
wtedy, kiedy zdecydowałaś się ogarnąć na 
nowo, to dostałaś nową, jeszcze lepszą pracę. 
Może nawet otworzyłaś ten biznes, o którym 
zawsze marzyłaś?

Jeżeli w przeszłości mężczyzna Twojego życia, 
ten, który miał być tym jedynym, zranił Cię  
i oszukał, więc byłaś zmuszona rozstać się  
z nim, to możesz oczywiście żyć dalej w poc-
zuciu krzywdy i wypominać mu całą tę sytuację. 

Jednak, o ile łatwiej byłoby Ci wybaczyć mu 
to zachowanie i zaakceptować, że w danym 
momencie zachował się najlepiej, jak potrafił, 
a w przyszłości otworzyć się na nowe uczucie? 
Jestem przekonana, że gdzieś na tym świecie 
czeka na Ciebie mężczyzna, który nawet teraz 
jest w stanie spowodować, że będziesz z nim 
szczęśliwa. Zbudujesz jeszcze lepszy związek 
od tego, który właśnie się zakończył. 

Natomiast, jeśli wychowałaś się w rodzinie, 
która nie była idealna. Nie było tak świetnie, jak 
w reklamie, czy na filmach – prawdę mówiąc, 
mało jest takich rodzin. Wtedy też możesz całe 
życie wypominać Twoim rodzicom wszystkie 
błędy, które popełnili i przez które płakałaś, 
kiedy byłaś dzieckiem, a może nawet płaczesz 
do dzisiaj. 

Tylko po co? Możesz to wykorzystać jako swoją 
siłę do tego, aby stworzyć swoją własną rodzinę 
– taką, o jakiej zawsze marzyłaś. Nawet jeśli wt-
edy jej nie miałaś, to teraz możesz ją mieć. 

Podsumowując:
Zaakceptuj przeszłość i przejdź do przyszłości. 
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ZAAKCEPTUJ
SWOJĄ PRZESZŁOŚĆ
Niewiele znam takich osób, które są w 100% zadowolone z wszystkiego, co wydarzyło 
się w ich życiu. Każdy z nas przeszedł przez jakieś sytuacje, które były testem. Swoją 
drogą wszystko, co wydarza się w naszym życiu, jest właśnie testem albo treningiem. 
W związku z tym, jeśli coś trudnego wydarzyło się w Twoim życiu, to znaczy, że wtedy 
właśnie życie testowało Cię. Teraz masz czas na trening, a za chwilę ono znowu Cię 
przetestuje. 

PRZEJMIJ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ2
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Weź odpowiedzialność za wszystko, co 
dzieje się w Twoim życiu. To nie jest tak,  
że życie Ci się po prostu przytrafia, natomiast 
Ty nie bierzesz w nim w ogóle udziału. To, co 
się w nim dzieje, w pewnej części zależy też od 
Ciebie.

Dlatego, jeśli chcesz, żeby w przyszłości Two-
je życie rozwijało się inaczej, to potrzebujesz 
teraz przejąć za to odpowiedzialność. Przestań 
czekać, aż ktoś przyniesie Ci na tacy gotowe 
rozwiązania, aż ktoś Cię zatrudni, pokocha  
i okaże zrozumienie dla tego, co wydarzyło się 
w Twojej przeszłości. 

Jeżeli masz problemy zawodowe, to prawdo-
podobnie potrzebujesz mieć większe kompe-
tencje. Zacznij więcej czytać, idź na studia po-
dyplomowe, czy też przyjdź na szkolenie, które 
pozwoli Ci rozwinąć się w Twoim zawodzie. 

Jeśli masz problemy w relacjach, czy też tak-
ie, które ciągną się za sobą od dzieciństwa, 
to potrzebujesz pójść na terapię. Idź tam  
i rozwiąż te problemy. 

Podsumowując:
Po prostu przejmij odpowiedzialność 
i zacznij działać!
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ZAAKCEPTUJ
SWOJĄ PRZESZŁOŚĆ
Niewiele znam takich osób, które są w 100% zadowolone z wszystkiego, co wydarzyło 
się w ich życiu. Każdy z nas przeszedł przez jakieś sytuacje, które były testem. Swoją 
drogą wszystko, co wydarza się w naszym życiu, jest właśnie testem albo treningiem. 
W związku z tym, jeśli coś trudnego wydarzyło się w Twoim życiu, to znaczy, że wtedy 
właśnie życie testowało Cię. Teraz masz czas na trening, a za chwilę ono znowu Cię 
przetestuje. 

PRZYPOMNIJ  SOBIE
SWOJE SUKCESY3
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Niewiele znam takich osób, które są w 100% za-
dowolone z wszystkiego, co wydarzyło się w ich 
życiu. Każdy z nas przeszedł przez jakieś sytu-
acje, które były testem. Swoją drogą wszystko, 
co wydarza się w naszym życiu, jest właśnie 
testem albo treningiem. W związku z tym, jeśli 
coś trudnego wydarzyło się w Twoim życiu,  
to znaczy, że wtedy właśnie życie testowało 
Cię. Teraz masz czas na trening, a za chwilę 
ono znowu Cię przetestuje.

Niezwykle ważne jest to, żeby nie 
rozpamiętywać wyłącznie tego, co nam nie 
wyszło, ale żeby tworzyć listę wszystkich swoich 
sukcesów. Przeglądanie ich oraz analizowanie 
da Ci poczucie, że potrafisz zrobić coś lepiej  
i osiągać swoje cele. 

Podsumowując:
Koniecznie sporząć taką listę  

zaraz po obejrzeniu tego wideo.
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ZASTANÓW SIĘ  NAD
SWOIMI MOCNYMI STRONAMI
Każdy z nas ma mocne strony i talenty – takie rzeczy, które przychodzą mu łatwiej, 
płynniej i lepiej niż innym ludziom. Jednak nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę 
i nie buduje swojej kariery oraz osiągnięć na bazie swoich mocnych stron. Dlatego 
przeanalizuj bardzo dokładnie wszystkie Twoje dotychczasowe osiągnięcia i wyciągnij 
z nich swoje mocne strony. Będzie Ci to potrzebne do tego, o czym powiem później.

4
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ZAKOŃCZENIE RELACJ I
Z  OSOBAMI,  KTÓRE SĄ 
DLA CIEBIE  TOKSYCZNE
5
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Jeśli w swoim otoczeniu masz osoby, które 
są „małe mentalnie” i ciągle ściągają Cię  
w dół, mówiąc: „nic Ci nie wyjdzie”, „do nic-
zego się nie nadajesz” – takie, które nigdy nie 
wierzą w Twoje możliwości i za każdym razem, 
kiedy planujesz coś zrobić, wątpią w Ciebie,  
to potrzebujesz się z nimi rozstać.

Powinnaś zakończyć te relacje i zbudować takie 
otoczenie, które będzie dla Ciebie wspierające. 

Ja wiem, że to nie jest łatwe, żeby od razu znaleźć 
takie osoby. Jednakże, jeśli nie pożegnasz się 

z tymi toksycznymi ludźmi, to nie stworzysz 
przestrzeni dla tych, którzy mogliby być dla 
Ciebie wsparciem. 

Szukaj osób, które odnoszą sukcesy,  
bo są „duzi mentalnie” i będą ciągnęli Cię  
do siebie, gdyż dla nich będzie radością fakt,  
że chcesz rozwijać się właśnie przy nich. Nato-
miast, ludzie „mali mentalnie” będą chcieli 
sprowadzić Cię do swojego poziomu, który jest 
niski.

Podsumowując:
Jak najszybciej zakończ zatem wszystkie
toksyczne relacje.
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INWESTUJ  W SWOJE
KOMPETENCJE6
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Jeżeli chciałabyś osiągnąć więcej, to musisz 
dawać więcej z siebie. Nikt do 67 roku życia nie 
będzie zatrudniał Cię wyłącznie na podstawie 
tego, czego nauczyłaś się w szkole średniej, czy 
na studiach.

Potrzebujesz uzupełniać swoją wiedzę  
i doświadczenie. Musisz pracować nad swo-
imi kompetencjami, dlatego zainwestuj  
w nie. Kiedy będziesz mieć poczucie, że coś 
wiesz i potrafisz zrobić dane rzeczy, to wtedy 
błyszczysz. Błyszczysz niesamowitą energią  

i przyciągasz do siebie zarówno zlecenia, jak  
i lepszych pracodawców. 
Dlatego zainwestuj w swoje kompetencje.  
Najlepiej już za chwilę wypisz sobie książki, sz-
kolenia czy studia, które potrzebujesz przejść, 
aby poczuć się pewnie w tym, co chcesz 
osiągnąć. 

Podsumowując:
Inwestuj w swoje kompetencje.
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WYZNACZAJ  SWOJE
CELE7

18



Nie skupiaj się jednak na celach 
długoterminowych, np. od teraz do momen-
tu za 5-10 lat. Mam na myśli cele, w których 
skupisz się na tym, co wydarzy się w kolejnym 
tygodniu, czy maksymalnie za dwa tygodnie – 
czyli cele krótkoterminowe.

Większość osób nie osiąga swoich celów, 
ponieważ planują na zbyt dużą skalę. I wtedy, 
kiedy po 1-2 tygodniach nie mają rezultatów, 
to czują się zdemotywowani. Ty natomiast 
masz za zadanie planować krótkoterminowo. 

Zaplanuj swój jutrzejszy dzień, czy to,  
co wydarzy się w przyszłym tygodniu i postaw 
sobie konkretny cel. Kiedy będziesz to robić, 
to zadaj sobie pytanie, jak Ty chcesz się czuć 
i jakie mają towarzyszyć Ci uczucia względem 
tego, co zrobisz jutro, czy pojutrze. 

Nie nastawiaj się wyłącznie na zadania, ale 
również na uczucia i na to, jak chciałabyś się 
poczuć. Ja zawsze tak robię i bardzo dobrze się 
to u mnie sprawdza. 

Kiedy pisałam swoją pierwszą książkę, to nie 
zaplanowałam sobie od razu, że chcę napisać 
książkę i sprzedawać ją w tysiącach egzem-
plarzy, bo to było zbyt duże przedsięwzięcie. 

Na każdy tydzień postawiłam sobie za cel 
napisanie jednego rozdziału. Tylko jeden 
rozdział, nic więcej. 

Nie myślałam o tym, co będzie w drugim, 
trzecim, czwartym czy piątym tygodniu. 
Koncentrowałam się na tym, co chciałabym 
napisać w najbliższych dniach. 

Kiedy kończył się dany tydzień, a ja miałam 
jeden rozdział napisany, to zaczynałam kole-
jny i potem znowu następny itd. W ten sposób 
po 6 miesiącach dotarłam do końca i mogłam 
szczycić się tym, że napisałam swoją pierwszą, 
potem drugą, trzecią i kolejną książkę. 

Podzieliłam się dzisiaj z Tobą swoją historią. 
Opowiedziałam Ci o tym, jak trudno mi było 
wtedy, kiedy wychowywałam się w domu 
dziecka. Jak ciężkim przeżyciem była śmierć 
mojej mamy, czy też, kiedy chorowałam i w 
międzyczasie odszedł mój ojczym, a potem 
rozpadła się moja rodzina. 

Nie było mi się łatwo pozbierać po tym wszyst-
kim. To właśnie te 7 punktów, o których może 
już kiedyś słyszałaś, zastosowane w praktyce 
pozwoliły mi wyjść z tych sytuacji. 

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE!
Powtarzam jeszcze raz, ponieważ są osoby, które kiedyś o tym wszystkim 
słyszały, ale tego nie robią. To, że Ci o tym powiedziałam, to nie wszystko, 
bo to nie zadziała samo z siebie.

Czasami ktoś do mnie przychodzi i pyta: „Kamila, czy to naprawdę działa?”. 
Ja wtedy odpowiadam: „jeśli Ty działasz, to wtedy wszystko działa”.
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1. LISTA 
PRIORYTETOWA

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ TUTAJ
Jeśli zapiszesz się teraz, to na 12 godzin przed oficjalną 
premierą kursu otrzymasz ode mnie powiadomienie. 
To też spowoduje, że będziesz mogła znaleźć się w gro-
nie tych pierwszych 50 osób, które przy zakupie kursu 
otrzymają dodatkową niespodziankę. 

Już niebawem rusza szkolenie online „Kobieta 
niezależna”.  Szkolenie, które przygotowywałam 
miesiącami po to, aby móc przekazać Ci swoją 
wiedzę. Pierwsze 50 osób, które zainwestuje  
w ten kurs, otrzyma ode mnie dodatkowo 
specjalny bonus. 

Dlatego bardzo ważne jest, aby znaleźć się     
na liście priorytetowej, do której zapisać może 
się w formularzu pod nagraniem wideo. 

Mam dla Ciebie jeszcze dwa ważne komunikaty.

20

http://rowinskabusinesscoaching.com/jak-uwierzyc-w-siebie/


2. PREZENT
ZA POŚWIĘCONY
CZAS
Mam dla Ciebie również prezent, który otrzy-
masz po spełnieniu jednego, łatwego zadania. 

Napisz w komentarzu pod nagraniem, jakie 
dwie ważne lekcje wyciągasz dla siebie z tego 
nagrania. Jeśli komentarz umieścisz do środy, 
do północy, to wtedy otrzymasz ode mnie  
w prezencie dodatkowe wideo. 

Zawiera ono pewne ćwiczenie coachingowe, 
które jest niezbędne do tego, aby spojrzeć 
na swoje życie z perspektywy lotu ptaka. 
Jest to ćwiczenie, które wykonywałam, kiedy 
znalazłam się w naprawdę ogromnych tarapa-
tach. Wydawało mi się wtedy, że mam milion 
różnych problemów i nie wiedziałam, którym 
powinnam zająć się jako pierwszym. 

Dodając komentarz, pamiętaj o podaniu pop-
rawnego adresu e-mail. Sprawdź go dwa razy, 
bo to właśnie na ten e-mail w ciągu 48 god-
zin od dodania komentarza wyślę do Ciebie 
prezent. 

WEJDŹ TERAZ NA TĘ STRONĘ 
I ZOSTAW KOMENTARZ
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Dziękuję Ci 
serdecznie  
i do zobaczenia 
w kolejnych 
materiałach 
wideo!
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