Webinar
25 maja

WEBINAR

"5 sposobów na znalezienie czasu,
będąc mamą"

www.rysunkowomi.pl

Zostań
DO KOŃCA

PREZENT

www.rysunkowomi.pl

Plan na dziś:
1. Część merytoryczna
2. Klub Energii Dla Mam
3. Prezent: prezentacja
4. Pytania
Webinar potrwa ok. 1,5 h

www.rysunkowomi.pl

Dlaczego prowadzę ten webinar?
Pytania od innych:
Jak znajduję czas na spotkania z koleżankami, czytanie
książek, mając 3 dzieci i swoją firmę?
Jak znajduję czas, by ten webinar przygotować i poprowadzić
w sobotę? (użyłam sposobu z mp3)
Kto słuchał mp3?

www.rysunkowomi.pl

MARIOLA OLKOWICZ
Moją misją jest inspirowanie i motywowanie mam dzieci
w wieku 2-8 lat do zmian, dzięki którym będą miały
więcej energii, czasu i radości w swoim życiu.
Ułatwiam współpracę z dziećmi w wieku 2-8 lat, rysując pomoce
wizualne:
baza ikonek dla rodziców Rysunkowy świat dziecka, czyli pomoce wizualne
wspierające rozwój i samodzielność dzieci,
bazy logopedyczne,
ćwiczenia rozwijające (lewopółkulowe) dla dzieci,
szkolenia online dla rodziców (o obowiązkach domowych, planach,
kalendarzach, samodzielnym ubieraniu się, porządku w zabawkach),
rysunkowe plansze dodawania i odejmowania,
program dla mam "Pracuj efektywniej z domu. Odzyskaj
spokój i równowagę bez zaniedbywania siebie i rodziny".
www.rysunkowomi.pl

Prywatnie jestem mamą 3 synów:
8 lat, 4 lata i 12 miesięcy.
Od kilku lat pracuję z domu, nie mając niani ani
dziadków na miejscu do pomocy, a mimo tego
mam czas na rodzinę, pracę z domu i odpoczynek,
dla siebie.
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Podaję praktyczne przykłady z mojego życia, abyś
mogła łatwiej zrozumieć i zastosować proponowane
metody tak samo lub podobnie albo się nimi
zainspirować i wypracować swój własny sposób.
Jako Aktywator i osoba o stylu I ( wg testu DISC 4D)
zarażam pozytywną energią i motywuję do działania!
Jako Zbieracz zdobywam wiedzę z różnych dziedzin,
łączę ją i przekazuję Ci to, co najważniejsze.
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OPINIE O MOICH SZKOLENIACH
DLA RODZICÓW
"Odzyskałam wolne wieczory. Plan działa. 20.30 usypiam.
I małolaty trzymają się planu. Przy okazji planów.
Odświeżyłam akcje zabawek znowu połowę spakowałam.
Wypakowałam dawno schowane, i nadal mam opisane miejsca
z ubrankami. Mariola robisz dobrą robotę.
Alicja

„Dziękuję za uświadomienie mi tak wielu rzeczy podczas
tego wyzwania. Do tej pory nie chowałam zabawek –
wszystko było wystawione i dochodziły nowe. Drugi dzień
wyzwania to po prostu petarda – jak odetkanie jakiegoś
korka w głowie. To nie było tylko o porządkach, ale
bardziej o życiu. Twoje przykłady pokazały mi, jak
pięknie może działać Pozytywna Dyscyplina.
I że nie potrzebujemy mieć wszystkiego.”
Sylwia Bielawiec

"Obserwuję Cię prawie od początku, kiedy zaczęłaś
rysować zawodowo. [...] Lubię Twoje wyzwania,
podobają mi się dlatego, że nie tylko dostarczają
praktycznych wskazówek jak wykorzystać rysunki
na co dzień, ale też dzielisz się w nich swoimi
wartościami. To dla mnie cenne obserwować Twój
rozwój zawodowy i to jak stajesz się coraz bardziej
profesjonalna, a jednocześnie jesteś taką osobą,
z którą chętnie poszłabym po prostu na kawę :-) [...]."
Lidia Rusztowicz

Dziś także nie będzie tylko o sposobach,
by znaleźć czas, ale bardziej o życiu!
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Kartka i długopis
Zapisz wszystko, co przyjdzie Ci do głowy podczas
webinaru, by to wdrożyć.

www.rysunkowomi.pl

Gotowa?

Zadbaj o maksymalnie skupienie,
wyłącz inne zakładki.
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ZACZYNAMY!
Poznaj 5 sposobów na znalezienie czasu, będąc mamą

www.rysunkowomi.pl

Na co chcesz mieć czas?
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Dbanie o siebie, o czas dla siebie, o swój odpoczynek
to dbanie o rodzinę!
Jeśli mama nie ma energii, jest przemęczona to także na rodzinę wpływa to
negatywnie, częściej się denerwuje, krzyczy, nie ma ochoty na zabawę z dziećmi itp.

Masz prawo do odpoczynku, nie musisz na niego zasłużyć.
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"Kiedy słyszę pytanie, dlaczego nie mamy czasu, zawsze
odpowiadam, że powodem jest zbyt duża liczba rzeczy,
bodźców, informacji i możliwości. Gdybym miała postawić
globalną diagnozę dla świata, w którym żyjemy, to
powiedziałabym, że chorujemy na przesyt, przesadę i nadmiar."
Bożena Kowalkowska "Poza czasem. Potyczki z codziennością"
"Odzyskać czas"

www.rysunkowomi.pl

1 . Usuwanie/Odpuszczanie
Nie da się zrobić wszystkiego, być wszędzie, mieć wszystko.

Naucz się rezygnować!
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- prasowanie,

Co odpuścić?

- zbyt częste sprzątanie, mycie okien przed świętami,
- mniej zajęć dodatkowych dzieci (dla dzieci lepiej mniej zajęć),
- konkursy (niby) dla dzieci,
- w kuchni: ubijanie piany z białek, np. omlet Asi z Pozytywnie o jedzeniu.
Nie musi być idealnie! Zrobione jest lepsze od doskonałego.
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Z powodu antybiotykoterapii odpuściłam ten webinar
w kwietniu, ponieważ chciałam lepiej zadbać o zdrowie
i uniknąć stresu (ma wpływ na florę bakteryjną, która była
osłabiona po antybiotyku).
Uczę też mamy w programie o efektywnej pracy,
aby w pierwszej kolejności odpuszczały i odpoczywały
(Moduł I "Odpoczynek").
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Rozpraszacze zjadające mnóstwo czasu
Zrezygnować, zminimalizować czas na nich:
Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, zaglądanie na pocztę x razy dziennie
itp.
- zabierają czas
- potem trudno skoncentrować się na zadaniu, więc wykonujemy je dłużej.
Sprawdź 1-2 dni bez mediów społecznościowych!
Sprawdź, ile tracisz czasu: Cyfrowa równowaga/Czas przed ekranem.
Ustaw sobie limity w tej aplikacji: Panel oraz Tryb pełnej koncentracji.
www.rysunkowomi.pl

Usuwanie
lub rzadziej, mniej, później
(przekładać)
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Zapisz na kartce (w komentarzu)
Z czego mogłabyś zrezygnować?
Co robić rzadziej/krócej/mniej?
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2. Delegowanie

NIE wszystko MY musimy robić.
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Zawożenie do przedszkola, szkoły, na zajęcia, na urodziny itp.:
mąż, na zmianę z innymi rodzicami.
Najpierw my wyjdźmy z inicjatywą i podwieźmy czyjeś dziecko.
U nas od początku mąż zawozi do przedszkola (syna sam chodzi do szkoły), a ja odbieram
z przedszkola pomimo tego, że syn musi wcześniej wstać i tego nie lubi (u nas działa
obudzenie jeszcze 5 minut wcześniej, by miał czas się powoli rozbudzić, poleżeć).
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Obowiązki domowe: mąż lub dzieci
- dzieci: wyjmowanie ze zmywarki: Wolisz wyjąć talerze czy kubki?
- mąż: Wolisz odkurzać czy myć podłogę?
- gotowanie obiadów na zmianę (mąż gotuje w weekendy, a ja wtedy
czytam książkę)
Moje wyzwanie "Jak zaangażować małe dzieci w obowiązki domowe?"
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Samodzielne dzieci - pozwalajmy na samodzielność!
- samodzielne chodzenie do szkoły
- samodzielne odrabianie lekcji
(live na IG -> BONUS w Klubie Energii Dla Mam)
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Płacimy czasem lub pieniędzmi

Kupowanie gotowych rzeczy, np. baza ikonek, gotowe dania,
stroje karnawałowe zamiast robić samemu.
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Zapisz na kartce (w komentarzu)
Co mogłabyś wydelegować innym?
(mężowi/dzieciom/zlecić komuś)
Z czego gotowego mogłabyś skorzystać/co kupić
zamiast samej to robić?
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3. Usprawnianie
Podobnie jak w pracy: organizacja przestrzeni, używanie programów,
bloki tematyczne, godziny zadań, ustalanie czasu na zadanie.
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Organizacja przestrzeni:
- minimalizm
- używanie pudełek (ubrania, zabawki (posegregowane), małe rzeczy).
Ubrania: minikurs "Porządki w szafie dziecka"

Mniej rzeczy, lepiej ułożone -> mniej bałaganu -> mniej sprzątania
oraz dzieciom łatwiej posprzątać, łatwiej znaleźć.
Przy zakupie Klubu Energii Dla Mam (po wypełnieniu danych, przy płatności) pojawi
się order bump: wyzwanie "Porządek w zabawkach" (2 video) - za 39 zł zamiast 99 zł.
www.rysunkowomi.pl

Używajmy programów, np. Asany:
- zadania cykliczne: płatność za przedszkole, obiady w szkole + za
jednym razem wszystkie płatności (w opisie linki, potrzebne informacje)
- przypomnienie o potwierdzeniu żłobka co miesiąc
- informacje, jak PESELE, info o czymś ze szkoły, przedszkola
W Klubie Energii Dla Mam będzie webinar ekspertki:
Anna Wojnowska - "Jak Asana pomoże Ci zaoszczędzić czas i energię,
będąc mamą?"
YouTube i inne programy: słuchać na przyśpieszeniu 1,25 czy 1,5
(ustawienia -> Prędkość odtwarzania).
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Harmonogram dnia:
- logopeda o 15:00 od razu po przedszkolu
- godziny szczytu i korki
- przyjrzeć się sobie, kiedy my mamy więcej energii i kiedy coś
zrobimy szybciej
(z dzieci łatwiej współpracować rano, w dzień niż wieczorem,
gdy są zmęczone lub po drzemce, a nie przed, np. sprzątanie
z dziećmi)
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Wyeliminować czas na dojazd:
- fizjoterapeuta u nas w domu - brak dojazdu
- konsultacje, zajęcia online
Jak Klub Energii Dla Mam online ;)
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Ustalić czas na wykonanie zadania
Prawo Parkinsona:
Zadanie wypełni cały czas, jaki został na nie przeznaczony.
- 10 minut na sprzątanie, jako zabawa z dziećmi, czy zdążymy wszystko
posprzątać
- gdy goście przychodzą to nagle szybciej sprzątamy
- ten webinar 1h, bo chcę oszczędzać Wasz czas (mogłabym go prowadzić i 2 h
bez wyznaczenia sobie od razu czasu)
- spotkania 40 minut zamiast 1 h, konsultacje 20 minut za miast 30 minut
www.rysunkowomi.pl

Zapisz na kartce (w komentarzu)
Co mogłabyś zmienić/usprawnić w Waszym
domu/w zadaniach, które robisz?
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4. Dzieci pod opieką innej osoby
(mp3)
Gdy nie możemy tego usunąć, wydelegować, ani już bardziej usprawnić.
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Mąż, babcia, koleżanka
Mój mąż teraz wyszedł z dziećmi.
Z koleżanką wymiana.
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Zadbać też o czas wolny drugiej osoby.
Raz Ty masz wychodne, raz mąż.
Najpierw mąż ma pół godziny dla siebie, potem ty pół godziny masz
dla siebie.
Czasami lepiej na zmianę pilnować dzieci niż oboje pilnują
i wszyscy są zmęczeni i nikt nie ma czasu na odpoczynek
bez dzieci.
Więcej o tym w mp3, które otrzymałaś po zapisie na webinar.
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Zapisz na kartce (w komentarzu)
Kiedy mogłabyś dać dzieci mężowi pod opiekę,
by mieć czas dla siebie?
Z czyjej pomocy w opiece nad dziećmi mogłabyś
jeszcze skorzystać?
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Gdy z czegoś zrezygnujesz, oddelegujesz komuś, usprawnisz,
by robić to krócej czy dasz dzieci komuś pod opiekę to...
wykorzystaj ten czas -> nie na Instagramie, przed tv, tylko
ZRÓB TO, na co zwykle nie masz czasu.
Gdy mąż w weekend gotuje obiad to ja wtedy zwykle czytam
książkę.

www.rysunkowomi.pl

5. Planowanie
Minuta planowania oszczędza 10 minut działania.

www.rysunkowomi.pl

Zamiast podejścia "Jak znajdę czas to poczytam książkę".
Można planować:
- pisząc,
- rysując/gotowe ikonki z mojej bazy "Rysunkowy świat dziecka, czyli
pomoce wizualne wspierające rozwój i samodzielność dzieci"
(oszczędność czasu),
- rozmawiając z mężem, dziećmi,
- zastanawiając się chociaż, co chcemy zrobić i jak to sensownie
ułożyć.
Bez planu może się ten czas skończyć FB, IG itp.
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Nie zostawiać na ostatnią chwilę
Z rana robić jak najwięcej, póki nie ma "pożarów".
Przygotowanie obiadu: ja obieram warzywa już rano lub po
drzemce, gdy pilnuję niemowlaka.
Z dziećmi łatwiej współpracuje się rano, w dzień niż wieczorem.
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Ja sprzątam i gotuję przy dzieciach, a gdy śpią to pracuję
lub odpoczywam. Dłużej gotuje się z dziećmi, ale i tak je pilnuję.
Jednak pracować polecam bez dzieci, bo to co innego.
Szybciej, efektywniej będziesz pracować bez dzieci
(w skupieniu).
www.rysunkowomi.pl

Plany rysunkowe z dziećmi:
- zaznaczyć czas dla mamy, np. czytanie książki podczas samodzielnej
zabawy dziecka (zacząć od 2 minut nawet i wtedy 2 strony dziennie
to 60 stron w miesiącu, 720 stron w roku, czyli 3-4 książki w roku!).
Lepiej najpierw Specjalny Czas z dzieckiem, a potem jego samodzielna
zabawa.
Szkolenie "Tworzenie planów z dziećmi w wieku 2-8 lat".
Już z 2-latkami!
Podcast Pozytywnej Dyscypliny ze mną o planach z dziećmi.
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Specjalny Czas z dzieckiem - 1 na 1, na 100%,
bez rozpraszaczy, bez innych osób
Dzieci 2-6 lat: min. 10 minut dziennie.
Powyżej 6 lat: min. 30 minut w tygodniu.
Zabawa: nie jest to czytanie książek, tylko zabawy (lepiej by nie były to gry
komputerowe).
Oprócz Czasu Specjalnego to oczywiście także wspólne gotowanie, sprzątanie itp.
Wg mnie, lepiej po 5 minut z każdym dzieckiem oddzielnie, niż 15 minut we 3.
Ważne, by dziecko wiedziało, kiedy się spodziewać Specjalnego Czasu (stała pora lub
ustalane wcześniej).
Poruszę temat Specjalnego Czasu też w Klubie, bo działa cuda!
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Z dzieckiem nie zrealizujemy planów w 100%?
Czy Ty codziennie realizujesz wszystkie zaplanowane zadania
zawodowe?
Plan nie musi być idealnie wykonany, ale jeśli pomoże nam
zrealizować 70% czynności, zamiast 40%, a na dodatek
w spokojniejszej, milszej atmosferze, to czy nie warto?
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Oglądanie bajek- zmiana pory.
Uprzedzić dziecko o tym.
Mastermind 12:00-14:00
12:00-13:00 - samodzielna zabawa
13:00-14:00 - 2 bajki
Tu pomogą też plany rysunkowe.
Najpierw zabawa, potem bajki - odwrotnie ciężko
dziecom przejść do zabawy po tv.
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Planowanie kariery
Chcesz za rok, 5 lat, 10 lat nadal
pracować po 8 h? + Dojazdy?
Może pomyśl o:
- zmianie branży
- pracy zdalnej (pracuj efektywnie)
- rozliczanie za wyniki, a nie za czas
- może DG
- może 3/4 czy 1/2 etatu.
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Za ciągły pośpiech można
zapłacić zdrowiem :(
Leki, depresja, chroniczne
zmęczenie, częstsze przeziębienia
i choroby, uszkodzenie błędnika.
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Jesteś pracodawcą?
Rozliczaj pracowników za zadania, a nie za czas (po co 8 h dziennie)?
Ważny jest czas czy wykonane zadania? Wyjście z pracy po wykonaniu zadań, a nie o 16:00.
Pracownik, który pracuje krócej będzie efektywniejszy, kreatywniejszy, zdrowszy - wyjdzie
to także firmie na plus.
Najlepsze pomysły przychodzą pod prysznicem (gdy jesteśmy wypoczęci, mamy dobry
humor, odpoczywamy), a nie gdy jesteśmy przemęczeni i zestresowani.
Wypoczęty pracownik to efektywniejszy, kreatywniejszy pracownik!
Wiedząc, że można szybciej wyjść z pracy, to szybciej wykonamy zadania.
Dbaj o odpoczynek pracowników. Gdy ktoś jest chory to zwolnienie, a nie urlop!
www.rysunkowomi.pl

20-minutowe bezpłatne konsultacje z efektywnej pracy
(napisz do mnie po terminy: kontakt@rysunkowomi.pl lub odpisz
na newsletter).
Mentoring grupowy: Pracuj efektywniej z domu, będąc mamą.
Odzyskaj spokój i równowagę bez zaniedbywania siebie i rodziny
Czasami wystarczy zmiana godzin zadań, grupowanie zadań itp.,
a można zaoszczędzić nawet 1 h dziennie!
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Krótki film na YouTube:
8 godzin nie ma sensu! Jak długo powinniśmy pracować?
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Książka "Czego najbardziej żałują ludzie umierający?"
Justyna Brzozak:
Ludzie u kresu życia najbardziej żałują tego, że za mało kochali,
za mało przytulali bliskich, za rzadko się uśmiechali, bawili
z dziećmi, spotykali z przyjaciółmi....
Żadna z pytanych osób nie żałowała, że za mało pracowała...
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A czego Ty byś żałowała u kresu życia, gdybyś nadal żyła tak,
jak teraz?
Może tego, że za mało miałaś czasu dla rodziny, dla siebie,
na życie?
Pamiętaj: Nie można mieć wszystko, być wszędzie.
Naucz się rezygnować, odpuszczać, deleguj, usprawniaj,
wprowadzaj zmiany, aby mieć
CZAS NA ŻYCIE!
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Zacznij myśleć o tym, jakie życie chcesz mieć.
Nawet: Nie wiem kiedy, nie wiem jak, ale wiem, jakie życie chcę mieć.
Wtedy zaczniesz zauważać okazje (jak w ciąży).
(Zamiast: Mi się nie uda, ja nie mogę zmienić pracy itd.)
To, na czym się skupiasz - wzrasta!
www.rysunkowomi.pl

KTÓRY SPOSÓB CI SIĘ
NAJBARDZIEJ SPODOBAŁ?
1. Usuwanie
2. Delegowanie
3. Usprawnianie
4. Dzieci pod opieką innej osoby
5. Planowanie

CO BYŁO DZISIAJ DLA CIEBIE NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ?

www.rysunkowomi.pl

Jesteś mamą dziecka w wieku od 2 do 8 lat?
Brakuje Ci czasu i energii do działania?
Nadmiar obowiązków Cię przytłacza?
Dbasz o wszystkich, tylko nie o siebie?
Masz dość życia w ciągłym niedoczasie?
Czas zadbać o energię i czas dla siebie!

www.rysunkowomi.pl
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Przedstawiam Ci

dzięki któremu odzyskasz energię, radość, czas na odpoczynek
i przestrzeń dla siebie.

www.rysunkowomi.pl

TWOJE ŻYCIE MOŻE JUŻ WKRÓTCE WYGLĄDAĆ TAK:
Twoje dni są przepełnione energią i uśmiechem;
Wstajesz z radością i skupiasz się na pozytywach;
Twoje dzieci i partner angażują się w domowe
obowiązki;
Odzyskany czas inwestujesz w swój rozwój
czy relaks;
Atmosfera w domu jest lekka i pozbawiona
frustracji;
Korzystasz ze wsparcia innych mam
w bezpiecznej zamkniętej przestrzeni.
www.rysunkowomi.pl
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Wierzę w to, że każda mama może wprowadzić do swojego życia
więcej energii i radości. I dlatego dla mam, takich jak Ty,
stworzyłam Klub Energii Dla Mam.

www.rysunkowomi.pl

Nie jest to zwykły klub, gdzie jest dużo osób,
mnóstwo wiedzy, a mało lub w ogóle wspierania.
Zależy mi na tym, aby wsparcie moje i innych mam
było w tym Klubie najważniejsze. Chcę, by Klub
dodał Ci energii, chęci, motywacji i inspiracji,
by zadbać o siebie i o swoją przestrzeń.
Abyś w byciu mamą nie zapominała o tym, że
jesteś WARTOŚCIOWĄ KOBIETĄ, która także ma
swoje pasje, marzenia, chce się rozwijać czy po
prostu odpocząć.

www.rysunkowomi.pl
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W ramach Klubu w każdym miesiącu:
1. Widzimy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca:
a) Od 14:00 do 15:00 otrzymasz dawkę wiedzy ode mnie na webinarze, dzięki której zadbasz o swoją
energię, swój czas, będąc mamą.
Tematy, które będę poruszać na moich webinarach to m.in.:
– Zadbaj o samodzielność dzieci od najmłodszych lat
– Sprawdź, co zabiera Ci energię
– Małym nakładem energii zadbaj o rozwój dziecka
- Łatwiej współpracuj z dzieckiem podczas choroby (ćw. od logopedy, fizjoterapeuty itp.).
2 pozostałe tematy webinarów ustalę z Klubowiczkami.
Będziesz mieć dostęp do powtórek moich webinarów.
b) Od 15:00 do 16:00 - integracja dla chętnych. Podzielone na małe grupy, w ramach opcji „dzielenie
na pokoje” w programie Zoom, byś mogła wymieniać się z innymi mamami swoimi przemyśleniami i
wyzwaniami oraz dostać od nich wsparcie i inspiracje.
Integracja nie będzie nagrywana. Ty decydujesz, czy chcesz podczas integracji włączyć kamerkę i
mikrofon (także w każdej chwili możesz je wyłączyć).

www.rysunkowomi.pl

2. Otrzymasz ode mnie praktyczny rysunek
Rysunek będzie w kilku formatach do różnego wykorzystania,
który ułatwi Ci organizację czasu rodziny.
3. W każdy poniedziałek otrzymasz ode mnie nagranie mp3
W krótkich nagraniach (ok. 10 minut) zainspiruję Cię do zadbania o swoją energię w danym
tygodniu. Z każdym nagraniem będzie związane praktyczne zadanie do wykonania
(do wykonania w życiu, a nie na kartce).
Osoby, które będą wypełniać te zadania (czyli, które będą dbać o swoją energię wg moich
wskazówek) otrzymają nagrody!
Dzięki wykonywaniu zadań wdrożysz wskazówki w życie i szybko zobaczysz pozytywne
zmiany w Twoim życiu.
Live z Asią z Pozytywnie o jedzeniu na Instagramie o zadaniach praktycznych.

www.rysunkowomi.pl

4. Dodatkowy webinar z ekspertką Klubu:
czerwiec – Joanna Sasin-Kowalczyk – „Jak nie tracić energii i pieniędzy widząc kolejną budkę z lodami?”
lipiec – Karmena Łasicka – z tematyki zdrowego stylu kobiet
sierpień – Beata Broniek – z tematyki rodzicielstwa cyfrowego w praktyce
wrzesień – Ewa Cendrowicz – „Jak nie traci energii na chorowanie dzieci?”
październik – Anna Wojnowska – „Jak Asana pomoże Ci zaoszczędzić czas i energię, będąc mamą?”
listopad – Helena Ignatowska – trening dla mam

Wszystkie webinary moje i ekspertek będą nagrywane
i możesz oglądać powtórkę do czasu, gdy jesteś w Klubie
(będą jako video i mp3).
Jedynie integracje bez nagrywania.

www.rysunkowomi.pl

Zadbam o to, by odzyskiwanie przez Ciebie energii,
przestrzeni, uwolnienie czasu i postawienie na siebie,
nie odbywało się kosztem dzieci, ale wspierało ich życiowe
kompetencje i wzmacniało Was jako rodzinę.

W czerwcu zostanę certyfikowaną Edukatorką Pozytywnej Dyscypliny i jeszcze
lepiej będę mogła Ci pomagać w temacie wychowania dzieci, wspierania ich
kompetencji i współpracy w rodzinie.

www.rysunkowomi.pl
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WAŻNE: Webinary (będą także w mp3), nagrania mp3 możesz oglądać w dowolnej
kolejności. Możesz wybierać tylko tematy, które Cię interesują
(nie musisz wszystkiego przerabiać).

Dl

Oprócz wiedzy dostajesz też praktyczne zadania do wykonania, dzięki czemu z dnia
na dzień wdrażasz wskazówki i szybko widzisz pozytywne zmiany!

b
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Pierwszy pomysł na Klub od kogoś pod koniec 2020 r., potem inni, ale to nie było moje.
Dopiero grudzień 2021 r. po rozmowie z Alicją, która była w moim Klubie w Siedlcach: atmosfera,
towarzystwo, motywacja, a nie sama wiedza. Stąd pomysł na integracje na Zoom.
W Siedlcach spotkania w tygodniu o 17:00, by mąż został z dzieckiem, a mama sama była na Klubie.
Dlatego teraz webinary ze mną i integracja w sobotę, bo jest mąż.

www.rysunkowomi.pl
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Boisz się, że:
będzie to dla Ciebie za trudne do wdrożenia,
zabraknie Ci motywacji, by działać i zmieniać
swoje życie na lepsze?

Stworzyłam przestrzeń, w której znajdziesz
wsparcie innych mam, motywację, energię,
inspirację i chęć do zadbania o siebie
MAŁYMI KROKAMI
(krótkie mp3 w poniedziałki).
Alicja z tamtego Klubu:
"Jak zawsze po rozmowie z Tobą wzięło mnie za usprawnienia."

www.rysunkowomi.pl

Dołączając do Klubu to zaczniesz:

dbać o swój odpoczynek

mieć więcej
radości z życia

znajdować czas dla siebie

nabierać więcej sił i chęci
do spędzania wartościowego
czasu z rodziną

mieć więcej energii

pozytywniej
patrzeć na świat

Odzyskasz energię, radość, czas na odpoczynek i przestrzeń dla siebie.
www.rysunkowomi.pl

Jestem najlepszą osobą, jaka mogła stworzyć
taki Klub, ponieważ:
1. Jestem mamą 3 dzieci (8 lat, 4 lata i 12 miesięcy), mam energię i
czas na rodzinę, pracę i czas dla siebie.
2. Jestem Aktywatorem – zarażam pozytywną energią i motywuję
do działania.
3. W czerwcu zostanę Edukatorką Pozytywnej Dyscypliny,
we współpracy z dziećmi wykorzystuję techniki PD.
4. Podaję praktyczne przykłady z mojego życia.
5. Prowadziłam Klub Mam stacjonarny w Siedlcach 7 lat temu.

www.rysunkowomi.pl

Opinie o moich produktach i pracy ze mną:
Produkty Marioli pomogły mi w wieku dziedzinach życia: uporządkować
dziecięce i swoje ubrania, zabawki, stworzyć plan dnia... Dzięki niej wiem,
jak żyć z dziećmi bez wiecznego chaosu, nie marnować czasu na
wieczne sprzątanie. Ale przede wszystkim czuje też, że wspieram
samodzielność swoich dzieci, zamiast im coś nakazywać - rozwijam je.
Pracowałam z domu z dziećmi przez blisko 3 lata (na zmianę z mężem) i
dzięki wskazówkom Marioli moje dzieci od początku rozumiały, że praca z
domu to praca jak każda inna i wiedziały, kiedy mają mamę dla siebie, a
kiedy trzeba poczekać. Polecam produkty Marioli wszystkim mamom
pracującym z domu, dla których ważne jest wychowanie samodzielnych
dzieci i jednocześnie ich własna samorealizacja i wygospodarowanie
czasu przy tym wszystkim po prostu dla siebie.

Mariola jest wulkanem energii i wiedzy oraz
inspirujących pomysłów. Zaraża swoją energią
i spontanicznością. Dobrze się jej słucha i czyta
jej maile. Jest bardzo konkretna i dokładna.
Sprzedała mi swoje patenty na zarządzanie
czasem, współpracę z dziećmi i porządki w
domu, a nawet sposób na relaks...
Wszystko było inspirujące. Najbardziej ucieszyła
mnie nagroda-spotkanie z Nią i możliwość
pogadania w cztery oczy.
Bardzo polecam jej bazy rysunkowe, skorzystałam
z nich jako logopeda i jako mama.

Justyna Stańska

Natalia, mama Stasia i Basi
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Opinie o moich produktach i pracy ze mną:
Dzięki produktom Marioli uporządkowałam zabawki i ubrania
dzieci, stworzyłam poranną i wieczorną rutynę, która wspiera nas
w kryzysowych sytuacjach, dzieci chętniej po sobie sprzątają i wiedzą
gdzie odkładać swoje zabawki po zabawie. Najbardziej jednak cenię
sobie wskazówki Marioli dotyczące pracy z domu, organizacji
codziennych zadań oraz odpoczynku.[...] Mariola jest świetnym
przykładem na to, że można prowadzić swój biznes z sukcesem,
będąc jednocześnie mamą małych dzieci, a co najważniejsze nie
zapominając w tym wszystkim o sobie! Polecam każdej mamie,
która czuję, że już nie ogarnia swojej codzienności z dzieckiem, jest
zmęczona, a ilość zadań ją przytłacza
Magdalena Matusiak, mama 2 dzieci

Wzięłam udział w wyzwaniach dla rodziców na
chwilę przed narodzeniem dziecka. Potrzebowałam
przede wszystkim motywacji do zrobienia porządków
w zabawkach i ubraniach. Konkretny plan działań
i termin pomógł mi małymi krokami uczynić
zmiany w domu. Efekty? Córki zaczęły się same
ubierać bez tworzenia stosu ubrań na podłodze.
Łatwiej im coś sobie wybrać. Chętniej się bawią
wybranymi zabawkami, które się zmieniają i w końcu
na półce jest porządek, a nie stos nie używanych
zabawek :) Polecam każdemu, kto chciałby coś
zmienić, a nie wie jak się za to zabrać!
Ola, mama 3 dzieci
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Najczęstsze pytania
Czemu dla mam dzieci w wieku 2-8 lat?
Jeśli masz młodsze lub starsze dzieci, to także skorzystasz z Klubu, ale w pełni najlepiej
skorzystają mamy dzieci w wieku 2-8 lat, ponieważ gdy dzielę się sposobami
dotyczącymi dzieci to głównie podaję przykłady dla tego przedziału wiekowego.
Podobnie ten webinar - był dla mam dzieci 2-8 lat, więc pytanie, czy mając starsze dziecko
lub młodsze to też z niego dużo skorzystałaś? Jeśli tak, to i z Klubu podobnie skorzystasz.

www.rysunkowomi.pl

Najczęstsze pytania
Nie mam czasu.
Tym bardziej dołącz do Klubu Energii Dla Mam, ponieważ w Klubie nauczysz się ten czas
znajdować.
W krótkich nagraniach mp3 (ok. 10 minut), które będziesz otrzymywać w każdy poniedziałek
będę podpowiadać, jak dbać o swoją energię i swój czas w danym tygodniu.
Będę podawać Ci proste do wdrożenia wskazówki, dzięki którym będziesz wiedzieć, co robić, by
znajdować czas na najważniejsze rzeczy. Na koniec każdego nagrania będzie zadanie praktyczne
do wykonania. „Praktyczne”, ponieważ będzie do wykonania w życiu, a nie na kartce.
Dzięki wykonywaniu zadań ten czas odzyskasz!
Podobnie teraz: Ten czas poświęciłaś na webinar i gdy teraz wdrożysz to, co sobie wypisałaś, to
znajdziesz więcej czasu dla siebie.
www.rysunkowomi.pl

Najczęstsze pytania
Boję się, że przez Klub zaniedbam rodzinę.
Nie musisz być na webinarach na żywo, jeśli macie uroczystości rodzinne czy inne ważne rzeczy w tym czasie.
Ale jeśli możesz i chcesz to możesz to wcześniej zaplanować, porozmawiać z mężem i z dziećmi, spędzić z
dziećmi Specjalny Czas przed webinarem.
Czy w sobotę nie siedzisz na FB, nie idziesz na zakupy, nie sprzątasz tylko jesteś cały dzień z dziećmi?
Pokazać im dobre wzorce, że mama też ma prawo do odpoczynku, czasu dla siebie
i nie tylko wtedy, gdy dzieci śpią i są w placówkach.
Dbając o siebie dbasz o rodzinę, bo jesteś spokojniejsza, mniej się denerwujesz, rzadziej podnosisz
głos, jesteś bardziej cierpliwa.
Gdy jesteś zadowolona i wypoczęta to swoim entuzjazmem zarażasz dzieci i męża ;)
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Najczęstsze pytania
Czy jest sens dołączać na wakacje?
Tak, ponieważ w wakacje więcej jesteśmy z dziećmi i często więcej potrzebujemy
energii, by dotrwać do końca wakacji z uśmiechem ;)
Wsparcie moje i innych mam bardzo przyda Ci się w wakacje, gdy będziesz odliczać
dni do września ;) - to będzie taka odskocznia od dzieci.
Znowu: Jeśli wakacje są tylko, aby być z dziećmi to czy w wakacje nie siedzisz na FB,
nie sprzątasz, nie gotujesz itp.?
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Najczęstsze pytania
Czy trzeba brać udział w integracji na Zoom? Wstydzę się, nie znam Zoom.
Integracja jest dla chętnych, nie trzeba się na nią zapisywać. Kto chce to zostaje po webinarze na nią.
Otrzymasz instrukcję Zoom w pdf.
Nie będzie nagrywana, byś mogła z innymi mamami porozmawiać na luzie, w kameralnej
atmosferze.
Możesz z kamerką lub bez, mikrofon wyłączony i włączany tylko, gdy chcesz coś
powiedzieć. 14 maja mamy były różnie, czasami nawet z działki ;)
W każdej chwili będziesz mogła opuścić część integracyjną bez konieczności
tłumaczenia się (wystarczy, że użyjesz przycisku "Opuść spotkanie").

www.rysunkowomi.pl

Dla kogo NIE JEST Klub Energii Dla Mam?
Nie chcesz nic zmienić, bo:
a) Twoje życie do tej pory jest super: masz zawsze energię i zawsze
czas dla siebie, nie masz na co narzekać, nie potrzebujesz
motywacji, by działać, bo sama działasz i to konsekwentnie.
b) Nie jesteś zadowolona ze swojego życia, ale odpowiada Ci ciągły
pośpiech i przemęczenie. Uważasz, że matka nie ma prawa do
odpoczynku, do czasu dla siebie, wolisz czekać na czas dla siebie
do 18-stki dziecka, nie chcesz nic zmieniać.
www.rysunkowomi.pl

KLUB ENERGII DLA MAM
to INWESTYCJA, a nie koszt!
Zwróci Ci się niematerialnie oraz materialnie.
Niematerialnie: Ile byś dała za więcej czasu, energii (mniej kawy), spokojniejsze życie,
mniej stresu, lepsze zdrowie psychiczne, fizyczne, lepsze wzorce dla dzieci (by także
dbały o siebie)?
Materialnie: Może mniej wydasz na zajęcia dla dzieci (mniej zajęć - webinar), mniej na
paliwo (wożenie na zmianę lub dziecko samo chodzi do szkoły - webniar), mniej na
leki, lekarzy, więcej siły i chęci do działania (może lepsza i lepiej płatna praca), mniej
wydasz na zabawki, ubrania.
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Dla Klubowiczek:
- zniżki na moje produkty
- grupa na Facebooku: motywacja do robienia zadań z mp3 oraz
miejsce do wymiany spostrzeżeń, myśli.
Grupa nie przytłoczy Cię, bo nie jest moim celem, byś tam spędzała
dużo czasu.
Klub Energii Dla Mam to zamknięta, kameralna przestrzeń: w
tej chwili 19 mam, a nie setki, tysiące.

www.rysunkowomi.pl

Waham się, bo może sama spróbuję zadbać o swoją energię, o czas dla siebie...
"Wystarczy że, zacznę działać, sama wdrożę Twoje wskazówki."
Dostaję mnóstwo podobnych wiadomości i... większość tych osób wraca do mnie po
kilku miesiącach, czasami po 2 latach! I kupują ten sam produkt, który chcieli kupić
kilka miesięcy temu czy 2 lata temu tylko teraz drożej (czasami 3 razy drożej!).
Jeśli do tej pory miałaś problem z motywacją, z konsekwencją to nagle się to
nie zmieni. Lepiej, jeśli ktoś Cię w tym wesprze np. ja w Klubie.
Np. wiesz, że warto zrobić sobie przerwę 1-2 dni od FB, IG.
Ale czy ją robisz co jakiś czas? Czy zatrzymujesz się na tym, że wiesz?
Potrzebujesz motywacji z zewnątrz, że np. w tym tygodniu, bo takie jest zadanie.
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WAŻNE:
Kolejna edycja Klubu dopiero od grudnia.
Czekając na kolejną edycję od grudnia nie otrzyma się
tych materiałów z tej I edycji.

Chyba nie chcesz przez kolejne pół roku:
- nadal czuć się w niedoczasie,
- ciągle powtarzać, że nie masz czasu
- czuć, że z każdym dniem energii, chęci do działania
masz coraz mniej?

www.rysunkowomi.pl

Jeśli chcesz w końcu odzyskać radość i energię oraz mieć czas
dla siebie, jednocześnie nie zaniedbując przy tym swojej rodziny, to

PODŁĄCZ SIĘ DO KLUBU ENERGII DLA MAM!

www.rysunkowomi.pl
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BONUSY

- Wyzwanie "Granie z dziećmi w wieku 2-8 lat"
- 5 nagrań mp3:
"Co robić, by dziecko samodzielnie odrabiało lekcje?"
"Co robić, by dziecko nie odrabiało lekcji na ostatnią chwilę?"
"Jak zacząć wdrażać zmiany w domu?"
"Co zrobić, by dziecko chętniej sprzątało zabawki?"
"Co zrobić, gdy mąż nie chce się angażować w zmiany
(w domu/w wychowaniu)?"

Wartość: 400 zł

- 6 webinarów:
„Jak ułatwić sobie życie z dziećmi?”
„Jak pracować w swoim biznesie mając mało czasu na pracę?”
"Jak efektywniej pracować z domu będąc mamą? Sprawdź, co
dokładnie Ci w tym przeszkadza”
„Rola rodzica w terapii logopedycznej”
„Jak sprawniej przygotowywać się do zajęć logopedycznych?”
"5 sposobów na znalezienie czasu, będąc mamą"
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DZISIAJ - dodatkowy BONUS
Dla osób, które DO DZISIAJ (25 maja) dołączą
do Klubu Energii Dla Mam:

nagranie mp3
„Poznaj prostą metodę, która ułatwia życie i oszczędza czas.
Możesz ją stosować w kontekście dzieci i dorosłych
(w sprawach prywatnych i służbowych)”

www.rysunkowomi.pl

Klub Energii Dla Mam - można dołączyć TYLKO DO 31 MAJA do godz. 22:00
Klub na 3 miesiące
czerwiec-sierpień

Klub na 6 miesięcy
czerwiec-listopad

277 zł
mniej niż 100 zł miesięcznie

347 zł
mniej niż 60 zł miesięcznie

Mniej niż 2 zł/dziennie za energię, radość, czas dla siebie!

WWW.RYSUNKOWOMI.PL/KLUB

Pobierz prezentację

Link do prezentacji w komentarzu - Lidia Kardasz - link będzie do 19:00.

www.rysunkowomi.pl

PYTANIA
www.rysunkowomi.pl

DZIĘKUJĘ!

www.rysunkowomi.pl

