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Instrukcja obsługi zakupionych materiałów 

Zakupione materiały 

1. Po zakupie na podany adres email otrzymasz link, który 
przekieruje Ciebie na kurs. System nada Tobie nazwę 
użytkownika.  

2. Ze względów bezpieczeństwa najlepiej od razu ustaw sobie 
nowe hasło logowania.  

3. Do logowania możesz używać nazwy użytkownika lub 
Twojego adresu email. 

4. Zakupione materiały: ebooki, kursy itp. znajdują się 
na platformie na stronie twojaprzemiana.pl/moje-konto/. 
Możesz też wejść z poziomu strony głównej, kliknąć ikonkę 
„ludzika” z napisem „moje konto”. 

5. Jeśli dokonałaś/-eś już wcześniej zakupu, nowe materiały 
znajdziesz na platformie kursowej, wykorzystaj wtedy 
Twój stary login i hasło. 

6. Jeśli zapomniałaś/-eś hasła, wejdź na platformę i kliknij „Nie 
pamiętasz hasła?” 

7. Jeśli chcesz zacząć korzystać z kursu online lub obejrzeć 
nagranie webinaru to wejdź w „Panel Kursanta” -> 
a następnie wybierz „ Moje Kursy”. 

8. Aby skorzystać z ebooka lub innych plików do pobrania 
to z widoku po zalogowaniu wybierz „Pliki do pobrania”. 
Tam znajdziesz wszystkie zakupione ebooki i dokumenty. 

 

Korzystanie Z ZAKUPIONYCH KURSÓW, WEBINARÓW, 
EBOOKÓW 

Wymagania techniczne: 
• dostęp do Internetu – zadbaj o dobre łącze, 
• aktywny adres e-mail, z którego dokonałaś zamówienia 

(zwróć uwagę na poprawne wpisywanie adresu email przy 
zakupie), 

• po dokonaniu zamówienia sprawdź folder SPAM, INNE, 
OFERTY, 

• standardowa przeglądarka internetowa, 
• standardowy system operacyjny np. Windows, Mac itp., 
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• możliwość otwierania plików pdf, doc, xsl, xlsx, video 
odpowiednim programem. 

 
Pozostałe kwestie techniczne związane z zakupionymi 
materiałami zgłoś na kontakt@twojaprzemiana.pl 
 

Dla korzystających z KURSU 

1. Pamiętaj o praktyce 
Najważniejsza rzecz, to, abyś pamiętała o wykonywaniu 
ćwiczeń praktycznych. Realnej transformacji dokonuje 
życie tą zmianą, której chcesz doświadczyć. To dopiero 
praktyka zmienia mózg – nie myślenie o zmianie 
i wchłanianie teorii. 

2. Zeszyt ćwiczeń 
Do kursu otrzymujesz zeszyt ćwiczeń zawierający, 
w jednym miejscu, wszystkie ćwiczenia do kursu, 
uporządkowane według modułów. 

3. Materiały kursowe 
Przy każdej lekcji znajdują się materiały prezentowane 
w formie pdf. Możesz go przeczytać lub wydrukować. 

4. Struktura kursu 
Każdy moduł rozpoczyna się od wprowadzenia, 
w którym omawiane są najważniejsze zagadnienia 
z danego modułu. Lekcje trwają około 30 minut – niektóre 
nieco dłużej, niektóre krócej. Najważniejsze jest, abyś 
z kursem pracowała systematycznie. Zarezerwuj sobie 
odpowiednią ilość czasu – to jest czas dla Ciebie! 

5. Efekty 
Efekt zmiany u każdej osoby może być inny, zależy od wielu 
czynników, przede wszystkim od Twojego zaangażowania. 
Każda praca wykonana nad sobą ma znaczenie.  
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