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Chcesz, aby Twoje życie gnało jak szalone w kierunku, który obierzesz, było poukładane, pełne 
harmonii? 
Chcesz doskonale zarządzać sobą w czasie? 
Oto dwie techniki, które, połączone, mają niesamowitą moc i sprawią, że w Twoim życiu wydarzą 
się niesamowite rzeczy.

Metoda pierwsza to MIT. Jej nazwa jest skrótowcem sformułowania most impor-
tant task. Na czym polega?

Wieczorem wybierasz trzy najważniejsze zadania, którymi zajmiesz się następ-
nego dnia. Tylko trzy, nie może być ich więcej, bo wówczas nie będziesz wiedzieć, 
czym się zająć, albo zrobisz pewne rzeczy tylko do połowy – tak postępuje więk-
szość osób.

Następnie spośród tych trzech zadań wskazujesz jedno – nazwiemy je ChSS. 
Co oznacza ChSS? Choćby skały srały, ma to być zrobione. Nie pójdziesz spać, nie 
zjesz, nie uruchomisz Facebooka, dopóki nie wykonasz tego zadania.

Dlaczego warto stosować tę metodę?

Większość osób ma problem ze skupieniem się, zajmuje się wieloma zadaniami, 
a na koniec dnia, miesiąca czy roku żadne z nich nie jest ostatecznie zrobione. Jeśli 
wybierzesz priorytet, kluczowe zadanie, które wykonasz w pierwszej kolejności, 
będziesz miała gwarancję, że zostanie ono zrealizowane. Dopiero potem zajmiesz 
się resztą – już mniej istotną.

http://produktywnosc.tv
https://rowinskabusinesscoaching.com
https://www.facebook.com/rowinskacoaching
https://www.youtube.com/channel/UCwuv9F0z9dV5ItOUyg-Z9iQ
https://www.instagram.com/kamilarowinska.pl/
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Druga metoda to „złota godzina”. To oznacza, że zapadasz się pod zie-
mię i nie ma Cię dla nikogo. Zero telefonów, zero maili, Facebooka, Instagrama. 
Najlepiej przełącz się na tryb samolotowy. Oświeć wszystkich, że w tym czasie je-
steś niedostępna. Niech zostawią wiadomość. Jeśli pracujesz w biurze, wywieś na 
drzwiach kartkę: „Teraz mnie nie ma”, „Teraz pracuję”, „Przerwa robocza”, „Prze-
rwa na pracę – nie przeszkadzać!”.

To jest Twój czas na zrobienie wybranego zadania – napisanie artykułu, stworze-
nie grafiki, zaprojektowanie wnętrza, obrobienie zdjęcia. To złota godzina, podczas 
której maksymalnie się koncentrujesz. Właśnie w taki sposób pisze się książki albo 
uczy języka. Pomyśl, co zacznie się dziać w Twoim życiu, jeżeli codziennie przez 60 
minut będziesz wykonywała rzecz strategicznie ważną dla Twoich projektów.

Zacznij działać! Zastosuj te metody, daj im szansę, aby zaczęły zmieniać Twoje ży-
cie.

Chcesz pogłębić ten temat? Zapraszam Cię do wzięcia udziału w kursie online 
Maksymalna produktywność. To fantastyczny pomysł, aby uczyć się zarządzać sobą 
w czasie i lepiej osiągać swoje cele. Wejdź na stronę Produktywnosc.tv, zapoznaj się 
z ofertą i dołącz do nas! Do zobaczenia!

TAK, CHCĘ DOŁĄCZYĆ.

http://produktywnosc.tv
https://rowinskabusinesscoaching.com
https://www.facebook.com/rowinskacoaching
https://www.youtube.com/channel/UCwuv9F0z9dV5ItOUyg-Z9iQ
https://www.instagram.com/kamilarowinska.pl/
http://www.Produktywnosc.tv
http://produktywnosc.tv


DOŁĄCZ NA POKŁAD 
ROCZNEGO 
KURSU ONLINE

WWW.PRODUKTYWNOSC.TV

http://produktywnosc.tv
http://www.produktywnosc.tv


DZIĘKUJĘ CI SERDECZNIE
I DO ZOBACZENIA 

W KOLEJNYCH
MATERIAŁACH WIDEO!


