
4 szkodliwe  
przekonania, 
w które wierzą 
kobiety
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Cześć! Z tej strony Kamila Rowińska. 

Bardzo Wam dziękuję za wszystkie komen-
tarze i lekcje, które umieściliście pod ostatnim 
wideo. Zawierało ono moją prywatną i bardzo 
intymną historię, dlatego było dla mnie ważne 
to, w jaki sposób je odbierzecie. 

Bardzo się cieszę, że moja historia wie-
lu osobom pomogła i dodała wiary w to,  
że Wy również jesteście w stanie przejść przez 
niektóre trudne sytuacje w swoim życiu. 

Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o przekona-
niach – wierzeniach kobiet. Takich najpopu-
larniejszych, o jakich słyszę podczas szkolenia 
„Kobieta niezależna”, które prowadzę na żywo. 

Kilkanaście tysięcy kobiet ukończyło to szkole-
nie i bardzo często wskazują mi pewne przeko-
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nania, które stopują je w tym, 
aby zdecydowały się zarabiać pieniądze
i rozwijały swoją karierę.

Każde przekonanie, które masz, może być 
prawdą albo fałszem – w zależności od tego, 
jak Ty zdecydujesz i na czym się najbardziej 
skoncentrujesz. 
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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. 

PIENIĄDZE SZCZĘŚCIA    
NIE  DAJĄ‘‘
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Pierwsze przekonanie, które słyszę najczęściej 
od kobiet i ono powoduje, że czasami 
decydują się one na to, aby pieniędzy jednak 
nie zarabiać, to: „pieniądze nie są takie ważne 
i nie dają szczęścia”.

Za każdym razem, kiedy to słyszę, to myślę so-
bie, że takie słowa mówią najczęściej ludzie, 
którzy już je mają. Jeśli masz pieniądze, żeby 
godnie żyć, zapewnić odpowiedni byt sobie  
i swojej rodzinie oraz czujesz się stabilna fi-
nansowo, to tak naprawdę niewiele się zmieni, 
kiedy będziesz mieć kilka lub kilkanaście 
tysięcy złotych miesięcznie więcej. Nie wpłynie 
to tak bardzo na Twoje poczucie szczęścia. 

To czy będziesz wtedy jeździć BMW, czy Por-
sche nie wpłynie tak mocno na poczucie 
szczęścia. I jeden i drugi to fajne samochody, 
ale ich posiadanie może najwyżej wpływać je-
dynie na chwilowe poczucie radości. Natomi-
ast, jeśli chodzi o poczucie szczęścia i tego, czy 
jest to jakoś bardzo ważne w życiu, to myślę, 
że nie ma aż takiego znaczenia. 

Kwestia tego, czy Ty jesteś dzisiaj w sytuacji,  
że możesz powiedzieć o sobie: „jestem stabil-
na i bezpieczna finansowo”. 

Pieniądze są ważne, tak samo, jak wszystkie 
inne wartości. Tak jak ważne jest zdrowie, 
miłość, rodzina, rozwój osobisty, przyjaciele 
i otoczenie, w którym żyjemy, tak samo 
pieniądze są ważne. 

Pieniądze pozwalają Ci nie tylko realizować 
swoje marzenia i fantazje, ale również pomogą 
zadbać o edukację siebie, swoich dzieci czy zd-
rowie. 

Wiele razy przypominam sobie sytuację, kiedy 
miałam dziewięć guzów piersi do wycięcia. 
Zdecydowałam się na leczenie prywatne, 
ponieważ była to dla mnie szansa na szybszy 
powrót do zdrowia oraz to, że obejdzie się 
bez dużego ubytku estetycznego. Co tu dużo 
mówić, chyba dla każdej kobiety jej piersi  
są ważne, prawda? 
 
Pamiętam, że kiedy poszłam do lekarza,  
to powiedział mi, że usunięcie jednego guza w 
prywatnej klinice kosztuje 3000 zł. Miałam wt-
edy te pieniądze, więc mogłam sobie pozwolić, 
żeby skorzystać zarówno z badań, prywatnych 
wizyt lekarskich, jak i poddać się zabiegowi  
w prywatnej klinice.

Później usuwałam kolejne guzy – pierwszy, 
drugi, trzeci, czwarty i tak do dziewięciu. Jak so-
bie pomnożysz 3000 zł x 9 i wyjdzie Ci prawie 
30 000, to przyznasz, że lepiej jednak mieć 
pieniądze, niż ich nie mieć. 
 
Wielokrotnie stawałam w życiu w obliczu 
wydarzeń, w których pieniądze okazywały się 
kluczowe. Kiedy podjęłam decyzję o swoim ro-
zwodzie, to była ona dla mnie ogromnie trud-
na pod względem emocjonalnym. 

Często myślę o kobietach, które również 
znajdują się w takiej okoliczności. Muszą one 
zmagać się nie tylko z bólem emocjonalnym, 
poczuciem straty, porażki, które temu towar-
zyszy, ale również z problemami finansowymi. 
Dochodzę wtedy do wniosku, że byłam w up-
rzywilejowanej sytuacji, bo miałam pieniądze. 

Jak zatem widzisz, pieniądze są ważne, podob-
nie jak wszystkie inne czynniki Twojego życia.
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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. 

NIECH KTOŚ INNY
ZAJMIE SIĘ  ZARABIANIEM“
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Drugie przekonanie, które bardzo często to-
warzyszy kobietom to takie, że o pieniądze 
powinien zadbać ktoś inny, czyli najczęściej 
jest to ich druga połówka. Bo przecież rolą 
kobiety jest przede wszystkim zajmować się 
domem, a nie karierą. 

Ja sama bardzo często słyszałam tego typu 
„złote rady”, wtedy, kiedy po raz pierwszy 
zostałam mamą. Zawsze się zastanów, czy 
osoba, która Ci takich rad udziela i mówi: 
„ty masz się zająć wyłącznie domem, a nie 
karierą”, weźmie Cię w razie czego na swoje 
utrzymanie? Jaką masz w ogóle gwarancję,  
że tak miałoby się stać?

Wielokrotnie słyszałam: „Kamila, odpuść so-
bie biznes. Masz dzieci, zajmij się wyłącznie 
nimi…”. I ja wtedy odpowiadam, że jak na-
jbardziej, mogę się zająć dziećmi, ale co wtedy, 
jeśli cokolwiek wydarzy się z moim mężem? 
Jeśli z jakiegokolwiek powodu on nie będzie 

mógł zarabiać pieniędzy – rozchoruje się, ode-
jdzie, czy po prostu nie będziemy razem. Stat-
ystyki są nieubłagane: 1 na 3 małżeństwa się 
rozstaje i co wtedy będzie ze mną? Co wtedy 
stanie się z moimi dziećmi? 

Dla mnie dbanie o dom i dzieci, to również 
dbanie o bezpieczeństwo finansowe. 
Oczywiście robię to wspólnie z moim mężem, 
natomiast kompletnie nie zgadzam się z tym, 
że moją rolą jest pranie, gotowanie, dbanie 
o dom i dzieci, a mąż ma wyłącznie przynosić 
pieniądze. 

Zarówno mój mąż, jak i ja dbamy o dzieci, nasz 
dom, a także o pieniądze. Tej wersji będę się 
trzymać, a jeśli Ty masz na ten temat inne 
przekonanie, to zastanów się, co będzie, jeśli 
jakakolwiek sytuacja potoczy się nie po Two-
jej myśli. Z czym wtedy skończysz Ty i Twoje 
dzieci? 
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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 
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WIĘCEJ  P IENIĘDZY =  
C IĘŻKA HARÓWKA OD RANA 
DO NOCY
“
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Kolejne przekonanie, które mocno blokuje 
kobiety przed tym, aby nie budować swojego 
biznesu, brzmi: „kiedy będę zamożna, to będę 
też bardziej zapracowana”. Wtedy pieniądze 
kojarzą im się z przepracowaniem i wysiłkiem. 
I to też może być prawdą lub fałszem. 

Na pewno znasz takie kobiety, które np. 
pracują w centrum handlowym, czy jakiejś kor-
poracji, niekoniecznie na wysokim stanowisku, 
ale są bardzo zapracowane. Przychodzą rano 
do pracy, wychodzą z niej o późnych, wręcz 
nieprzyzwoitych, jak na pracę godzinach. Czy 
one są zamożne? Niekoniecznie. 

Bycie zamożnym oznacza, że ktoś pracuje  
w innej stawce godzinowej. Takiej, która po-
zwala mu zarabiać na tyle duże pieniądze,  
że jest osobą zamożną. Pod warunkiem, że tych 
pieniędzy od razu nie przepuszcza. Większość 
osób to, co zarobi, zazwyczaj szybko wyda. 
Jest nawet taki żart, że jeśli Polak zarobi trzy 
tysiące, to trzy z nich wyda, a resztę odkłada. 

Oczywiście nie ma tam żadnej reszty, gdyż  
z reguły żyje na kredycie. 

Zatem bycie zamożnym wcale nie oznacza, 
że będziesz zapracowana, pod warunkiem, 
że będziesz pracować za wysoką stawkę 
godzinową. Musisz zatem ustawić się w kole-
jce, gdzie dobrze płacą.

Jest niezbędne, abyś podniosła swoje kwalifi-
kacje i kompetencje, bo to nie jest tak, że so-
bie po prostu powiesz: „chcę zarabiać dużo”.  
Im więcej chciałabyś zarabiać, tym więcej 
potrzebujesz od siebie dać i tym cenniejszym 
musisz być pracownikiem, albo jeszcze bardziej 
rozwinięta biznesowo. 

Kobiety, które są zamożne, przez jakiś czas 
pracowały bardziej od wszystkich innych. Być 
może dodatkowo dokształcały się i to przez 
pewien okres powodowało, że faktycznie były 
bardziej zapracowane niż reszta. Natomiast 
później, kiedy wejdą na wyższy poziom oraz 
inwestują pieniądze, zamiast je „rozpuszczać”, 
to wcale nie są bardziej zapracowane niż ich 
koleżanki, które zdecydowały się tego kroku 
nie zrobić. 

Widać to szczególnie wtedy, kiedy te kobi-
ety mają po sześćdziesiąt kilka lat. Większość 
ludzi chciałyby wtedy powoli przejść w stan 
spoczynku, np. na emeryturę. Osoby, które 
są zamożne, jak najbardziej mogą sobie na to 
pozwolić, bo zwyczajnie je na to stać. Natomiast 
te, które nie zadbały o swoje bezpieczeństwo 
finansowe, nie są w stanie tego zrobić – 
często pracują pomimo tego, że mają już  
po siedemdziesiąt, czy więcej lat.
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JA  S IĘ  NIE  ZNAM
NA BIZNESIE. . .“

9



Czwarte przekonanie, które towarzyszy kobi-
etom to to, że „one nie znają się na biznesie”. 
W związku z czym, skoro nie znają się na tym, 
to nie mogą zarabiać więcej, ani zadbać o swo-
je bezpieczeństwo finansowe. Niektóre mówią 
także, że nie znają się na inwestowaniu. 

Ja jestem przekonana, że kobieta zna się  
na tym, na czym zdecyduje się poznać. 

Jeżeli rozmawiam z kobietami i zapytam  
o jakieś społeczne sytuacje, czy też co słychać 
u takiej, czy innej celebrytki, to z reguły wszyst-
ko wiedzą. Kiedy zadaję pytanie, skąd to wie, 
to od razu pada odpowiedź: „no jak to skąd?! 
Przeczytałam”. 

Jeśli czytasz plotki, kolorowe gazety oraz  
interesujesz się tym, co tam jest napisane,  
to od razu znasz się na tym wszystkim.
 

Teraz pytanie: ile miesięcznie czytasz gazet, 
magazynów albo blogów dotyczących in-
westowania lub biznesu? Na ilu szkoleniach 
dotyczących biznesu byłaś? Ile książek na ten 
temat przeczytałaś? 

Jeśli nie wykonałaś w tym kierunku żadnej pra-
cy, to nie możesz powiedzieć, że się na tym nie 
znasz „bo nie”. Jest tak tylko dlatego, że właśnie 
w ten sposób zdecydowałaś. Zdecydowałaś, 
że nie chcesz się na tym znać i nie wykonałaś 
żadnej pracy. 

Mężczyźni nie znają się na biznesie od urodze-
nia. Oni się na tym znają dlatego, że czują 
potrzebę, aby zgłębić wiedzę w tej dziedzinie. 

To są cztery przekonania, które najczęściej blokują kobiety przed tym, żeby 
zarabiać pieniądze i to właśnie o nich opowiadały mi kobiety podczas szko-
lenia „Kobieta niezależna”.

Ja jestem jednak ciekawa, jakie Ty masz przekonania, które blokują Cię  
czy też Twoje koleżanki przed tym, aby rozwijać się dalej. 

Napisz w komentarzu pod nagraniem wideo, bo dzięki temu będę wiedziała, 
do czego się odnieść później. Zrobię to albo w formie wideo, albo opowiem 
o tym więcej na szkoleniu. 

WEJDŹ TERAZ NA TĘ STRONĘ I ZOSTAW KOMENTARZ
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LISTA PRIORYTETOWA

KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ TUTAJ

Chciałabym Ci również przypomnieć o tym, 
że możesz się zapisać właśnie teraz na listę 
priorytetową i jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, 
to koniecznie to uczyń. Lista priorytetowa to 
jest lista osób, które na 12 godzin przed uru-
chomieniem kursu online, dostaną informację 
o tym, że on już wystartował.

Dlaczego jest to takie ważne 
dla Ciebie?
Otóż pierwsze 50 osób, które zainwestują 
w dołączenie do kursu, otrzymają ode mnie 
niespodziankę. Osobiście jestem przekonana, 
że chciałabyś taką niespodziankę dostać, za-
tem fajnie by było, gdybyś była jedną z tych 
pierwszych 50 osób.
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Dziękuję Ci 
serdecznie  
i do zobaczenia 
w kolejnym 
wideo!
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