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Buduj swoje życie ODPOWIEDZIALNIE                         
i ZUCHWALE – czyli moja przygoda z książkami 
Kamili Rowińskiej

– Ela Obara

POTENCJAŁ WEWNĘTRZNY

Przygoda z rozwojem z Kamilą Rowińską zaczęła 
się od przeczytania książki Kobieta niezależna. 

Dla mnie być niezależną kobietą oznacza odważ-
ne, śmiałe i odpowiedzialne myślenie i z jeszcze 
większą odwagą, śmiałością oraz odpowiedzial-
nością działanie. Bez działania nic się nie zmienia.

Niezależność to ciągłe pokonywanie siebie, prze-
szkód, przekonań, strachu, poszerzanie strefy 
komfortu i upór podtrzymywania swoich intuicyj-
nie dobrych decyzji, które często nie podobają się 
innym. To zaangażowanie się w swoje jedyne życie, 
które mam. Życie według własnego scenariusza.

Każdy z nas sam pisze scenariusz swojego życia. 
Napisz najlepszy, jaki potrafisz.

Aby stać się niezależnym człowiekiem, trzeba za-
płacić odpowiednią cenę za swój sukces. Czy się 
opłaca? Jaka jest nagroda?

Nagrodą jest wolność osobista i finansowa, mądrość 
życiowa, spokój wewnętrzny, radość, spełnienie.

Dziś wiem i rozumiem, że trudne momenty, 
które dostajemy od życia, są nam potrzebne. 
Dzięki nim możemy się ocknąć, sprawdzić,                    

co dla nas istotne, 
a przede wszystkim przekonać się,                                    

jak bardzo silni jesteśmy.

Z reguły jesteśmy mocniejsi, niż nam się wydaje. 
/Kamila Rowińska/

Stać się kobietą niezależną to mój cel.

Nie mogłam się po prostu oderwać od książki  
Kobieta Niezależna Kamili Rowińskiej. Nie będę 
opisywać szczegółów. Chcę cię zainspirować do 
przeczytania.

Jeśli myślałaś kiedykolwiek nad zmianami w swoim 
życiu, jeśli brakuje ci motywacji do zmiany i nie 
wiesz, od czego zacząć, polecam ci książkę Kobie-
ta niezależna. Książka da ci konkretne wskazówki 
do zmian w swoim życiu, pokaże, jak osiągać 
wyznaczone cele, jak budować swoją niezależność 
finansową.

http://elaobara.pl/ksiazka-kobieta-niezalezna
http://bit.ly/KobietaNiezaleznaKsiazka
http://bit.ly/KobietaNiezaleznaKsiazka
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