METODA
KARTECZEK
ROWIŃSKIEJ

Czy miewasz czasami takie momenty, kiedy czujesz się jak chomik w kołowrotku?
Masz wrażenie, że Twoje życie wypełniają praca, dom, dzieci, obowiązki, zadania, a brakuje w tym
wszystkim czasu dla Ciebie?
Nie masz chwili, żeby odetchnąć, pomyśleć o tym, co dalej, odpocząć, poczytać książkę, uprawiać
sport albo zająć się swoją rodziną?
To wszystko jest kwestią efektywności osobistej. Przedstawię Ci rewelacyjną metodę, którą zastosowało już wiele kobiet – efekty zobaczysz natychmiast po jej
wdrożeniu. Metodę tę nazwałam „karteczki Rowińskiej”.
Dlaczego powinnaś mi zaufać?
Od 1999 r. wspieram inne osoby w tym, aby osiągały swoje cele – zarówno osobiste, jak i biznesowe. Jestem autorką kilku bestsellerów, w tym: Kobieta Niezależna,
Zasługujesz na sukces i Buduj życie odpowiedzialnie i zuchwale. Od 2010 r. prowadzę
firmę szkoleniową Rowińska Business Coaching. Każdego roku 7000 osób spotyka
się ze mną na sali szkoleniowej, by nauczyć się, w jaki sposób lepiej zarządzać sobą
w czasie. Obecnie moja firma odnotowuje wielomilionowe przychody, co pozwala mi się spełniać. Jednak biznes to nie jedyna rzecz, która wypełnia moje życie.
Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci. Mimo że prowadzę firmę w Polsce,
mieszkam w Belgii. W czasie wolnym zajmują mnie przede wszystkim podróże,
sport, a ostatnio – nauka gry na pianinie.
Jak udaje mi się godzić ze sobą tak ogromną liczbę zajęć? Przede wszystkim bardzo dobrze zarządzam sobą w czasie. To jest to, czego musisz się nauczyć, aby
w życiu zawodowym osiągnąć finansowy sukces, a w życiu osobistym – szczęście
i spełnienie. Każdego dnia masz 1440 minut, każdego dnia możesz zarobić pieniądze, możesz je stracić i odzyskać. Jednak zmarnowanego czasu nie odzyskasz
nigdy. Czas to Twoje najcenniejsze dobro.
To nie jest tak, że sprawnie zarządzam sobą w czasie dlatego, że wspiera mnie
mój zespół, że moja firma się rozwija i mam pieniądze. Osiągnęłam to wszystko
właśnie dzięki temu, że od wielu lat pracowałam nad efektywnością osobistą. Nie
jest też tak, że mam supermoce. Ja również napotykam na swej drodze problemy,
tak jak Ty mam swoje życiowe wyzwania.
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Daję Ci na tacy moje najlepsze rozwiązania – zupełnie za darmo! Od czego zacząć?
Od odzyskania czasu dla siebie.
Kiedyś złapałam się na tym, że za każdym razem gdy wracam do domu, zaczynam
zajmować się dodatkowymi zajęciami – mimo iż mój mąż i syn odpoczywają. Przez
to ciągle byłam podenerwowana. Zaczęłam zastanawiać się, czego nie dopilnowałam. Właśnie wtedy wpadłam na pomysł, aby zrobić „karteczki Rowińskiej”.
Zarówno w biznesie, jak i w rodzinie bardzo ważne jest to, aby każdy wiedział, co
do niego należy. Dzięki temu łatwiej wywiązać się ze swoich obowiązków. Większość kobiet w Polsce bierze na siebie wszystkie zadania domowe, zakładając, że
pewne rzeczy do nich należą. To nie tak! Każdy z domowników powinien zająć się
obowiązkami rodzinnymi, aby później móc wspólnie odpoczywać.
Często sądzimy, że mężczyzna nie będzie w stanie wykonać danego zadania. Dałyśmy sobie wmówić, albo same sobie wmówiłyśmy, że wszystko musimy zrobić
osobiście. Czy kiedykolwiek zastanawiało Cię, jak to jest, że gdy chodzi o techniczne rzeczy, mężczyzna zawsze wie lepiej? Mężczyźni sprawniej prowadzą samochody, pilotują samoloty – a jednocześnie nie potrafią uruchomić pralki. Kobiety
dały sobie wmówić, że facet nie jest w stanie ogarnąć jednego pokrętła i dwóch
przycisków. A kiedy psuje się pralka, kogo wołają? Mężczyznę.
Co zrobiłam, gdy zdałam sobie z tego sprawę?
Wypisałam wszystkie czynności, które są do zrobienia w naszej rodzinie: przygotowywanie posiłków, prasowanie, pranie, rozpakowywanie zmywarki, tankowanie
i przeglądy samochodu, zakupy spożywcze, wyrzucanie śmieci, planowanie wakacji itd. Dodałam do tego chodzenie do pracy, do szkoły i wizyty lekarskie. Następnie zawołałam męża i syna i powiedziałam:
„Panowie, słuchajcie! W tym domu jest wiele rzeczy do zrobienia i ja czuję się nimi
przeciążona. Chciałabym, abyśmy podzielili się obowiązkami tak, by było sprawiedliwie i żeby każdy z nas mógł czuć się wypoczęty”.
Gdy syn i mąż wybrali swoje karteczki, na stole zostało ich jeszcze dużo. Spojrzałam na nich wymownie i zapytałam: „Czy ja mam wziąć resztę karteczek?”. Zaraz
dobrali kolejne.
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W ten sposób podzieliliśmy swoje obowiązki domowe. Ja dokładnie powiedziałam,
jaka jest moja intencja, jakie są moje uczucia i czego oczekuję. Nie poprosiłam
o pomoc, bo mężczyźni nie są od tego, by pomagać w domu, ale od tego, by brać
współodpowiedzialność za jego stan.
Pozwól wykonać za siebie pewne zadania! Podziel się swoimi obowiązkami. Dzięki
temu będziesz lepiej zarządzać sobą w czasie i rozpoczniesz takie życie, o jakim
marzysz.
Na koniec mam dla Ciebie prezent: przygotowałam pełną listę obowiązków, którą
możesz dostać w formie PDF-a. Wydrukuj ją i potnij, oczywiście dostosowując do
siebie. Następnie zrób to co ja – podziel się obowiązkami z członkami rodziny.
Jak otrzymać tę listę? Wystarczy, że zostawisz komentarz pod tym artykułem – koniecznie na blogu Kamilarowinska.pl – w którym odpowiesz na pytania: Jaką najważniejszą lekcję wyciągnęłaś dla siebie z tych zajęć? Jakie zadanie szczególnie utkwiło
Ci w pamięci?
Już niedługo odbędzie się bezpłatna konferencja online pt. Jak przestać odkładać
na później. Jeśli chcesz poznać najlepsze strategie, które pomogą Ci zabrać się natychmiast do działania, koniecznie się na nią zapisz, klikając w link poniżej. Nie
możesz być z nami na żywo? Powiadomimy Cię o retransmisji. Postaraj się jednak
znaleźć czas, bo przygotowałam super niespodziankę! Do zobaczenia!

TAK, CHCĘ DOŁĄCZYĆ.
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DOŁĄCZ DO BEZPŁATNEJ
KONFERENCJI ONLINE

WWW.PRODUKTYWNOSC.TV

DZIĘKUJĘ CI SERDECZNIE
I DO ZOBACZENIA
W KOLEJNYCH
MATERIAŁACH WIDEO!

