
Readme:
Cześć, 
na wstępie chciałem Ci bardzo podziękować za zakup Kursu Fengii Fundament Online, a 
przede wszystkim za ZAUFANIE. Wierzę, że ten kurs Cię nie zawiedzie.

Bardzo mi zależy, abyś wyciągnęła/ wyciągnął z tego szkolenia 100% już przy pierwszym 
oglądaniu, dlatego super, jeżeli zastosujesz się do poniższych zaleceń:
Wiedzy jest bardzo dużo i każda minuta jest bardzo ważna, dlatego nie przeskakuj między 
materiałami oraz minutami. Postaraj się oglądać wszystko po kolei. 
Przygotowałem dla Ciebie plik PDF, który ułatwi Ci przyswojenie wiedzy. Znajdziesz go w 
materiałach do pobrania. Wydrukuj go, zanim zaczniesz oglądać pierwszy film.
Jeżeli oglądasz film 1 i go nie rozumiesz - daj sobie trochę więcej czasu i obejrzyj kolejny raz. 
Ważne jest, abyś zrozumiała/zrozumiał każdy materiał, zanim przejdziesz do kolejnego.
Za nożyczki chwyć dopiero, kiedy obejrzysz i zrozumiesz materiał.Jeżeli rozumiesz, to 
przejdź do kolejnego kroku.
Pracuj z filmami! Poświęć sobie więcej czasu na naukę z materiałami. Znajdź wśród znajomych 
modelkę lub pracuj na główce. Przygotuj sobie wygodne stanowisko i miejsce na laptopa. 
Zaczynamy! Zrób podział na sekcje równo ze mną. Oglądaj cały materiał bardzo skrupulat-
nie. Zwracaj uwagę na każde detale i szczegóły punktu odniesienia.
Gdy będziesz przechodzić do strzyżenia, najpierw obejrzyj, jak ja wykonuje strzyżenie 
pojedynczego pasma włosów. Następnie zatrzymaj film i spróbuj to powtórzyć. Po twoim 
cięciu porównaj efekty. Jeżeli są ok - przejdź do kolejnego pasma.

W SKRÓCIE:

1. Wydrukuj pomocniczy plik PDF.
2. Usiądź w skupieniu i włącz pierwszy materiał.
3. Oglądaj w skupieniu, jeżeli czegoś nie rozumiesz - cofnij materiał.
4. Oglądaj każdy film minuta po minucie. Nie “przeskakuj” materiału.
5. Po zrozumieniu materiału, przechodzę do pracy.

PRaCa:
Zaproś modelkę lub skorzystaj z główki,
Włącz laptop, tablet lub telefon,
Pracuj z filmem. Pamiętaj! Najpierw ja (Fengii), a później Ty.
Sprawdzam efekty i upewniam się, że dobrze pracuje.

Podsumowanie:
To wszystko! Teraz możesz wydrukować plik PDF i przejść do platformy sz-
koleniowej! Wierzę, że Ci się uda i wyciągniesz z tego kursu ile tylko się da! 
Powodzenia!


