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WNOP odcinek 042 - 20 stycznia 2015 r. 
 
Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli 
moja kręta droga do bloga wartego miliony – 
część 1 
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To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” − odcinek czterdziesty drugi. Dzisiaj 
opowiem, dlaczego warto kwestionować status quo i otaczającą nas rzeczywistość. 
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w czterdziestym drugim odcinku podcastu „Więcej niż 
oszczędzanie pieniędzy”. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam 
konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam, jak rozsądnie 
wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz 
odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie! 
 
Nie wiem, czy to słyszycie, ale mój głos jest dzisiaj troszeczkę odbiegający od standardu. 
W ubiegłym tygodniu miałem okazję gościć w Poznaniu, gdzie występowałem na Auli Polska, 
to są takie cyklicznie organizowane spotkania, później mieliśmy spotkanko po moim 
wystąpieniu i powiem szczerze, coś mi się z głosem już zaczyna dziać. Gdzieś tam chrypka się 
wdarła. 
 
A w dzisiejszym odcinku podcastu usłyszycie kompletny zapis tamtego wystąpienia. Ono było 
zatytułowane: „Dlaczego warto kwestionować status quo? Czyli moja kręta droga do bloga 
wartego miliony”. Ale zanim przejdę do tego tematu, to chcę Wam przede wszystkim bardzo 
serdecznie podziękować. A w szczególności tym osobom, które w dniu finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, wysyłały tweety z hashtagiem #mastercardgrazwosp, tym 
osobom, które odpowiedziały na mój apel, żeby to robić. 
 
W skrócie, ta cała akcja polegała na tym, że za każdego użytkownika, który tego dnia wysłał 
tweeta, firma MasterCard przekazała na konto WOŚP-u 5 zł, no ale tam był limit, również 
w całej tej akcji, że na konto WOŚP-u trafi 5 zł za każdego użytkownika, ale nie więcej niż 
łącznie 100 000 złotych. Dzięki Waszemu zaangażowaniu tego dnia wysłaliśmy łącznie ponad 
115 000 tweetów i zrobiło to ponad 25 000 osób, dokładnie 25 750 osób. Mi się nawet udało 
Pata Flynna zachęcić do tego, żeby wysłał tweeta z takim hashtagiem! 
 
I ten limit 100 000 złotych osiągnęliśmy w zasadzie wczesnym popołudniem w dniu finału i ja 
wtedy stanąłem na uszach, żeby zachęcić MasterCard do podwyższenia tego limitu. Na 
szczęście firma była bardzo zaskoczona tak dużym odzewem użytkowników Twittera 
i ostatecznie we wtorek ogłosiła, że przekaże na konto WOŚP nie 100 000 zł, ale 200 000 zł, 
tak że można powiedzieć, że wywalczyliśmy dwukrotnie większą kwotę dla Fundacji. 
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Dla mnie osobiście to jest też taka olbrzymia nagroda, której nie tyle aspekt finansowy jest 
ważny, ale że po raz kolejny przekonałem się, że nie warto odpuszczać do samego końca. 
Warto cisnąć, warto te tweety wysyłać, przekraczać granice i zachęcać też innych swoją 
postawą do tego, żeby te granice przekraczały. Także takie duże firmy jak MasterCard. 
 
Tak że jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za poparcie tej akcji, nawet jeżeli nie macie takiego 
wrażenia, że to było coś bardzo, bardzo dużego. Było to bardzo duże, nawet w skali Twittera, 
było to zauważalne, bo #mastercardgrazwosp był tego dnia po pierwsze najpopularniejszy 
w Polsce, ale po drugie trafił też na listę piętnastu najpopularniejszych hashtagów w skali 
całego świata tego konkretnego dnia, 11 stycznia. Tak że gratuluję Wam, gratuluję 
MasterCard sprawnej reakcji i bardzo fajnej i dobrej decyzji! 
 
Teraz już przejdę do wprowadzenia do dzisiejszego tematu. Jeszcze 3 słowa, żebyście dobrze 
poczuli kontekst tej prezentacji. Ja przed przyjazdem do Poznania zapytałem Magdę, która 
organizowała Aulę w Poznaniu, o to, jaki temat życzyłaby sobie usłyszeć z moich ust. Czy to 
ma być wystąpienie na temat finansów osobistych, czy to ma być wystąpienie raczej 
inspirujące, pokazujące drogę, jaką przebyłem. Magda zdecydowanie opowiedziała się za tym, 
żeby to było inspirujące. No ale powiedziała: „Też wpleć tam trochę finansów”, więc 
próbowałem zrobić taki najlepszy mariaż, dostosowując się do tych wytycznych. 
 
Zainteresowanie tym wystąpieniem kompletnie przekroczyło moje oczekiwania, bo w dzień 
przed moim przyjazdem zapisanych było 380 osób i nawet wymieniono salę na większą 
w Auli, czterystuosobową, rzeczywiście ona była wypakowana w zdecydowanej większości, 
pojedyncze miejsca były puste. Sama prezentacja trwała ok. 45 minut, ale po niej nastąpiła 
też cała seria pytań i odpowiedzi, które zajęły kolejną godzinę. 
 
Ja od początku miałem taki plan, że nagram to wystąpienie, zamieszczę je w podcaście 
i w zasadzie mogę powiedzieć, że nagrałem dwa odcinki. Bo dzisiaj zamieszczę moje 
wystąpienie, a za tydzień, wyjątkowo za tydzień, nie za dwa tygodnie, opublikuję kolejny 
odcinek, w którym będziecie mogli posłuchać wszystkich, tych trudnych i nie tylko trudnych, 
pytań, które zostały mi zadane, oraz moich odpowiedzi. 
 
Dodam też, że podczas prezentacji posługiwałem się slajdami i w notatkach do tego odcinka 
podcastu pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/042 znajdziecie te slajdy, aczkolwiek one 
nie są zupełnie potrzebne do zrozumienia tego, o czym mówiłem, bo w zasadzie tylko 
uzupełniały. 
 
Te kluczowe informacje, które tam były, i tak wypowiedziałem, tak że możecie spokojnie 
wysłuchać nagranie. I pod koniec, już nie przedłużam, jeszcze powiem Wam, co wydarzyło się 
po moim wystąpieniu. A tymczasem serdecznie zapraszam do wysłuchania zapisu tej 
prezentacji. 
 
Dlaczego warto kwestionować status quo? Chyba tak to się mówi. Tak czy nie? Chyba tak. Ja 
jestem na Twitterze, na Twitterze jestem jako @szaffi, będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie 
tweetowali, bardzo chętnie odpowiem. 
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Dzisiaj Twittera wykorzystuję jako podstawowy kanał jeden do jednego, bo on jest cudowny, 
140 znaków, czyli musi być krótkie pytanie i krótka odpowiedź. I to mi się strasznie podoba, 
bo gubię się już trochę w takiej komunikacji facebookowej czy mailowej, zresztą jeżeli 
czytacie mojego bloga, to o tym wiecie. Kto czyta mojego bloga? 
 
To mnie znacie, to nie będę o sobie gadał. Blog się super rozwija, tak że bardzo się cieszę, 
pominę podstawowe slajdy i zrobię szybką ankietę. Kto z Was ma powyżej czterdziestu lat? 
Ręka w górę. Ja też. Niewiele nas. A kto ma, no właśnie, pomiędzy trzydziestką 
a czterdziestką? Dobra. Zjeżdżamy niżej, pomiędzy dwudziestką a trzydziestką. Dobra, 
większość. Fajnie, bardzo fajnie. A kto jest przed dwudziestką? Super. Nie bez powodu pytam, 
bo trochę inaczej profiluję to, co chcę powiedzieć. 
 
I teraz takie kluczowe pytanie, trochę trudniejsze. Kto z Was pracuje i kocha swoją pracę? Ale 
mówię poważnie, kocha swoją pracę. Jesteście pewni? Nie ma się czego wstydzić, nie? Dobra, 
to drugie trudniejsze pytanie. Kto z Was budzi się rano z takim powerem, że „Wow, nareszcie 
nowy dzień, chcę wstać, chcę zrobić to, co sobie zaplanowałem!”? Dobrze, nie jest tak źle w tym 
narodzie jak widzę. Myślałem, że będzie gorzej. [śmiech] 
 
Ta moja dzisiejsza prezentacja, o tym kwestionowaniu tej rzeczywistości, która nas otacza, po 
to, żeby robić fajniejsze rzeczy, takie większe, trochę przerastające nas, to jest w gruncie 
rzeczy odpowiedź na 3 pytania. Czyli: Why? How? When? Co nas motywuje? Jak chcemy do 
tego doprowadzić, żeby być tam, gdzie chcielibyśmy być? I na koniec kiedy to zrobić, kiedy 
zacząć? Jak to przeprowadzić, żeby sobie guzów za dużo w życiu nie ponabijać? Ja będę 
oczywiście opowiadał na przykładzie mojej historii i tego, jak mi się w życiu poukładało. 
 
Efekty, jak widzicie, są... znaczy ja pewnie widzę je bardziej spektakularnymi niż Wy. Myślę, że 
to jest ciekawa podróż. Zacznę od „Why?”, czyli od tego, co nas napędza, co powoduje, że 
robimy to, co robimy. I to jest tak naprawdę pytanie o szukanie takiego własnego „ja”. Na 
różnych etapach życia, jak jesteście młodzi, to się zupełnie inaczej układa. 
 
Ja miałem zupełnie inne priorytety jak miałem lat -naście, zupełnie inne jak miałem lat 25 
i zupełnie inne mam teraz. Ale cały czas to jest pytanie o to, dokąd zmierzam, co chcę po 
sobie zostawić? 
 
Kiedyś to były inne pytania, np. jak zarobić kasę na samochód, nie? Ale ważne jest to, że 
zadajemy sobie różne pytania, które nas doprowadzają do jakichś celów. I jeśli sobie tych 
celów nie stawiamy, to w gruncie rzeczy się nie rozwijamy. Ja nie wartościuję tych motywacji. 
W gruncie rzeczy każda motywacja jest dobra, pod warunkiem, że rzeczywiście idzie za nią 
pewien rozwój. 
 
Dla mnie takie pytania, które sobie w przełomowych życiach zadawałem, to były takie mniej 
więcej jak widać na slajdach. Co chcę robić za 5−10 lat? I na to pierwsze pytanie sobie nie 
potrafiłem często odpowiedzieć. Tzn. to nie jest tak, że przychodzimy na rozmowę 
kwalifikacyjną i nagle ni stąd, ni zowąd, trzecie czy czwarte pytanie: „No dobrze, a co byś chciał 
robić za 5 lat?”. A skąd ja mam kurczę wiedzieć? Przychodzę tutaj, chcę zarabiać kasę, być 
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może dobrze ją wydawać, a może oszczędzać. Ale nie mam pomysłu na siebie jeszcze, może 
gdzieś po drodze go znajdę. 
 
Lepsze pytanie, które mi bardziej pasowało, na które potrafiłem znaleźć odpowiedź, to czy to 
co robię w tej chwili, to jest coś, co chciałbym robić za 5 lat. Jeżeli sam sobie odpowiadałem, 
że nie, to się pytałem: „OK, a za 2 lata?”. Nie? No to cholera, trzeba zacząć działać! Coś trzeba 
zacząć zmieniać! 
 
Może Wam opowiem historię. Zaczęło się to u mnie tak, że miałem ileś przełomowych 
momentów w swoim życiu, każdy ma takie elementy w swoim życiu, Anglicy ładnie mówią, że 
to jest taki defining moment. To jest coś, co nas definiuje, co nas określa, co dla nas samych 
jest taką trampoliną, strefą bezpieczeństwa, że jeżeli coś w życiu się źle potoczy, to my 
sięgamy do tych momentów i w nich znajdujemy pewną motywację, żeby iść dalej. Mówimy: 
„OK, to mi się w życiu udało, to inne rzeczy być może też mi się udadzą”. 
 
Często mamy błąd takiej samooceny, to też jest istotne. Często jesteśmy bardzo krytyczni 
w stosunku do siebie, mamy nieufność, pewną niewiarę w swoje możliwości. Świat 
zewnętrzny często ocenia nas lepiej niż my sami. To jest normalne, tu nie ma nic dziwnego. Ja 
w 1995 roku napisałem książkę. Napisałem książkę pt. „Windows 95”, taki system operacyjny 
kiedyś był. Był to taki moment, który był dla mnie o tyle przełomowy, że ja byłem wtedy 
gówniarzem, nikt mi nie powiedział, że gówniarze nie powinni pisać książek, w związku z tym 
mi się udało. Czyli opracowałem książkę, załatwiłem nawet wypowiedź szefa marketingu 
Microsoft Polska na okładkę, ta książka się ukazała i sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach 
egzemplarzy. I to, co jest fajne, to jest to, że rzeczywiście przez długi okres życia to była dla 
mnie taka trampolina. Czyli ja w momentach, w których musiałem podjąć ważne decyzje, 
mówiłem: „Na pewno mi się uda, skoro to mi się udało, to ta kolejna rzecz także mi się uda”. 
 
Dla mnie też taka nauka, która z tego płynęła, była taka, że poznałem, można powiedzieć, siłę 
koncentracji. Uświadomiłem sobie, że jeżeli w krótkim czy dłuższym okresie czasu 
skoncentruję się absolutnie na jednej rzeczy, tą jedną rzeczą było napisanie książki, to mi się 
to uda. 
 
Tę książkę napisałem w ciągu niecałych 3 miesięcy, 400 stron, wyszła, super. I kolejna rzecz, 
która była istotna, dlatego mówię, że to jest taki moment definiujący, to jest to, że 
przekonałem się, że książkę się pisze raz, a zarabia się na niej przez kilka lat. Czyli raz 
wkładam pracę, a korzyści z tego czerpię przez kilka lat. Ta książka zarobiła na moje pierwsze 
mieszkanie. I to też było coś takiego wspaniałego i fajnego − nie pracuję, a pieniądze płyną. 
 
Powiem szczerze, że szukałem później tego modelu przez długi czas, blog jest w pewnym 
sensie takim modelem. Ale nie znalazłem niczego, co by do mnie mentalnie pasowało, a jeżeli 
mówimy o pisaniu książek, to niestety czytelnictwo w Polsce spada, konkurencja jest całkiem 
spora, całkiem dużo tłumaczeń się pojawiło. Dzisiaj takiej książki bym nie sprzedał 
w trzydziestu czy czterdziestu tysiącach egzemplarzy, absolutnie. 
 
Czyli ten model gdzieś tam się kończy. Chcę Wam pokazać też drugą rzecz, to są moje PIT-y 
sprzed piętnastu lat. Dlaczego je pokazuję? Bo kwoty są całkiem fajne, to jest PIT za 1999 rok, 
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162 tysiące przychodów, możecie wziąć pod uwagę inflację itd. Wtedy wartość nabywcza 
pieniądza była dużo wyższa. Kolejny, rok później, 188 tysięcy i 2001 rok, 205 tysięcy zł 
przychodu. Tu są tylko moje, nie ma przychodów mojej Żony. Dlaczego to jest takie ważne 
z mojej perspektywy? 
 
To był taki moment życia, kiedy... ja zawsze mówię, że byłem kuloodporny, czyli szedłem do 
przodu. Co rok zwiększały się moje przychody, co rok udowadniałem sobie, że potrafię 
zarabiać więcej, miałem wtedy 25−26 lat. Czyli w młodym wieku można było zarabiać 
konkretne pieniądze w Polsce. W czasach, w których, można było powiedzieć, mogły być 
świetne, mogły być trudne. Akurat 2000 rok mieliśmy kryzys dotcomów, tak? Więc tak różowo 
nie było, a jednak udawało się te pieniądze zarobić! 
 
To, co mi dało to, że te pieniądze są, to przekonało mnie, że te poziomy są dla mnie 
osiągalne. I jeśli mówimy o takim zdrowym podejściu do pieniędzy, to jest też coś takiego, że 
trzeba umieć zaakceptować to, że my jesteśmy „godni tego, żeby zarabiać duże pieniądze”. To 
jest trudne, bo to wymaga przestawienia klapek w mózgu. 
 
Z drugiej strony, jeżeli wcześnie w życiu macie takie momenty, że zaczynacie zarabiać 
konkretne pieniądze, to nie jest tak, że te pieniądze przyszły bez ciężkiej pracy. Ja pracowałem 
na dwa etaty. Byłem równocześnie dziennikarzem, później redaktorem w piśmie 
komputerowym i byłem szefem IT w wydawnictwie. Ludzie mi podlegali itd. Tak że to nie 
była lekka praca. 
 
Zaharowywałem się, ale ta kasa była. Oczywiście, później zaczynałem sobie zadawać pytania, 
tak? Czy warto tyle pracować dla takiej góry pieniędzy, z którą i tak nieszczególnie możecie 
coś zrobić. Mieszkanie pierwsze kupiliśmy chyba za niecałe 200 000 zł, 70 m² w Warszawie, 
tak że generalnie było nas stać na to, żeby tego typu zakupy w życiu dokonywać. 
 
Ale w takich sytuacjach pojawiają się także ryzyka i zagrożenia. Popełnia się także błędy 
i w momencie, w którym jako człowiek młody mam do dyspozycji dużo pieniędzy, to te 
pieniądze zaczynają przez palce przeciekać. To nie jest tak, że ja byłem oszczędny z natury 
przez całe życie. Po prostu wydawałem mniej, niż zarabiałem, a że zarabiałem dużo, to 
wydawałem też bardzo dużo. 
 
To, co mogę powiedzieć, że było taką dosyć dużą wartością w moim życiu, to było to, że 
jednak uczyłem się na błędach. Próbowałem wyciągać wnioski z tych błędów, które 
popełniałem. To były zarówno nietrafione inwestycje, trochę kasy na giełdzie poszło, trochę 
kasy w funduszach poszło. 
 
Przekonałem się także, że nie każda nietrafiona inwestycja jest z gruntu rzeczy zła. Dlatego że 
jeżeli gdzieś ulokujemy pieniądze... taki przykład mam z tej chwili, próbuję sprzedać działkę. 
Próbuję ją sprzedać od czterech lat. Tam jest kupa pieniędzy ulokowana. I niedużo na tym 
zarobiłem, można powiedzieć, jeszcze nie zarobiłem, bo jeszcze nie sprzedałem, niedużo 
potencjalnie zarobię. Działkę kupiłem w roku 2000, problem jest taki, że gdybym ją sprzedał 
6 lat temu, to bym zarobił kokosy, dzisiaj ona nie jest tyle warta. I teraz pytanie, czy warto 
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było w taką inwestycję wchodzić, skoro średnio roczna stopa zwrotu, po uwzględnieniu 
inflacji, może wyniesie 4, może 5%. 
 
No, o tyle było warto, że przynajmniej tych pieniędzy nie przepuściłem! I warto Wasze 
decyzje, jakiekolwiek w życiu podejmujecie, analizować z różnych perspektyw. Zastanawiać 
się, nie tylko wycinkowo patrzeć na dane działanie, ale także rozpatrywać, jakie byłyby inne 
konsekwencje, gdybyście podjęli inną decyzję. Bo być może byłyby gorsze, przynajmniej ten 
kapitał w tej chwili ma. 
 
Masę czasu poświęciłem na naukę gry w kręgle, autentycznie 3 treningi tygodniowo. Tysiąc 
pięćset, dwa tysiące miesięcznie, wydawane tylko na to, żeby ktoś mi tory przesmarował 
i żeby zapłacić za czas grania, plus za trenera. Grałem również w Counter Strike’a, absolutnie 
się tego nie wstydzę, wręcz jestem dumny, bo to mi dało taką naukę, to też jest 
kwestionowanie takiego status quo, które zastaniecie, że można w Polsce zrobić coś inaczej... 
w Polsce, takie szumne słowo, że można ogólnie coś inaczej, wbrew wszystkim i jednocześnie 
osiągnąć sukces. 
 
Ja postawiłem serwery counter-strike’owe, na których nie można było przeklinać. A jeżeli 
popatrzycie na to, jak gracze Counter Strike’a grają i jakich słów używają, to przekleństwo jest 
po prostu przecinkiem, to jest normalne, sam tak się zachowywałem. I chciałem to 
wykorzenić. Słuchajcie, długi bój, udało się! I mieliśmy jedne z najszybszych serwerów 
w Polsce, na których jednocześnie nie można było przeklinać. 
 
Ci sami ludzie, którzy na innych serwerach wiązankami sypali równo, jeżeli przychodzili do 
nas, po prostu piękna czysta polszczyzna. I to był też taki moment definiujący w pewnym 
sensie, który mi powiedział: „Stary, jeżeli dostarczasz coś wysokiej jakości, to ludzie gotowi są 
dostosować się do zasad, które ty narzucasz, żeby tą wartość i jakość otrzymać”. 
 
W pewnym sensie jest to zapłata za to, co wykonuję. Tylko oczywiście, jak by to powiedzieć, 
w serwerach gier nie ma pieniędzy, więc raczej bym rodziny z tego nie utrzymał. Ale naukę 
pewną wyciągnąłem. 
 
Przez długi okres w życiu w zasadzie nie miałem takiej wewnętrznej odpowiedzi dobrej, co ja 
chcę w życiu osiągnąć, co ja chcę po sobie zostawić. I w zeszłym roku miałem przyjemność 
niesamowitą wziąć udział w takiej konferencji Live w Berlinie, która była znowu kolejnym 
definiującym, przełomowym momentem. Dlaczego? Po pierwsze, spotkałem się, ja jako ten 
aspirujący bloger z Polski, zakompleksiony, bo ta nasza dziura, ten nasz grajdół polski itd., 
spotkałem się z wierchuszką blogerów amerykańskich. I co ciekawe, wystąpiłem również na 
tej konferencji, obok nich. I to było super! 
 
Spotkałem Chrisa Guillebeau, autora świetnej książki pt. „The 100-Dollar Startup”, ktoś czytał? 
Mało... brawo! Polecam! Jeżeli myślicie o zmianie swojego postrzegania świata, bo to nie jest 
książka o start-upach absolutnie, to jest książka o ludziach, którzy szukają nowej drogi 
w życiu i małym kosztem zaczynają na boku jakiś biznesik, cokolwiek. I nagle to przerasta 
przychody, które mają z regularnej pracy, dzięki czemu oni mogą się w to zaangażować na 
100%. 
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To jest trochę ten scenariusz, który ja na sobie przećwiczyłem. Ona była jednym z głównych 
inspiratorów do mojego działania. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, 
że na tej konferencji Live… szukamy sposobu na to, jak określić to własne „Why?”, tak? Na tej 
konferencji Live taką otwierającą prezentację miał człowiek, Greg, który ma problem 
z nerkami. Problem na tyle istotny, że nerki go nie filtrują, toksyny mu organizm zatruwają, 
gość miał przeszczep nerki i ten przeszczep został odrzucony. Nie ma szansy na to, żeby 
dostać drugą nerkę, jeśli jest jakaś niezgodność, bo przeszczep był odrzucony, on ląduje na 
końcu listy, drugiej nerki nie dostanie. Problem polega na tym, że facet wie, że umrze. 
I pokazał nam coś, co nazwał zegarem śmierci. Miał z grubsza określony czas, ile mu życia 
zostało. 
 
Dwieście siedemdziesiąt trzy dni, ten dzień wypada całkiem blisko, to jest strasznie ciężko 
mówić o tym, jak się tego gościa zna i się z nim rozmawiało. I Greg zrobił na nas takie 
ćwiczenie. Powiedział coś takiego: „Wypiszcie wszystko, co chcecie w życiu osiągnąć 
w perspektywie swoich trzydziestu lat. Wypiszcie swoje priorytety”. To jest ćwiczenie, które 
spokojnie możecie sobie w domu zrobić, to nie są warsztaty, nie będziemy tego robić tutaj. 
 
Później mówi: „Załóżcie, że macie 10 lat na realizację tych rzeczy. Jak ta lista się zmieni? Co 
z tego wykreślicie, a co tam zostanie?”. Nie wiem, chcecie więcej czasu spędzać z rodziną, 
chcecie czegoś tam dokonać, coś po sobie zostawić, częściej spotykać się ze swoimi 
znajomymi, zarobić milion dolarów, chcecie przeczytać tysiąc książek, odwiedzić wszystkie 
kraje świata, cokolwiek. Różne priorytety można mieć. „A teraz pomyślcie, że macie na to 
wszystko tylko 2 lata. Jak się ta Wasza lista zmieni? Jakie będzie to Wasze wewnętrzne »why?«? Do 
czego będziecie dążyć?”. 
 
I jak sobie uświadomicie, że stoi przed Wami facet, który prawdopodobnie ma niecały rok 
życia przed sobą, to rzeczywiście się nad tą listą pracuje. Ja wtedy pracowałem nad tą listą 
prawie dwie godziny. I powiem Wam, że bardzo dużo rzeczy wykreśliłem jako rzeczy 
nieistotne. 
 
Oczywiście, doprowadzenie do tego, żeby rzeczywiście tym żyć... my mamy tendencję do 
takiego optymizmu życiowego. „Eee, emerytura daleko”, „Eee, nic nam się nie przytrafi”, „Eee, 
wypadek to nie my. Dom nam się nie spali, samochód nam się nie spali”, „Po co ubezpieczenie 
posiadać?”, nie? 
 
Niestety słabe sytuacje w życiu się zdarzają. Tak że jeżeli już zrobicie takie ćwiczenie, jeżeli 
dojdziecie do tych paru punktów, które są dla Was istotne, to pojawia się drugie pytanie: „Jak? 
Jak do tego doprowadzić?”. W jaki sposób przejść z tego punktu, gdzie jestem dzisiaj, do tego 
punktu, gdzie chcę być? W jak najkrótszym czasie. No i zaczynają się pojawiać wymówki. 
 
W życiu generalnie jest tak, że mamy za mało dwóch rzeczy: czasu i pieniędzy. Każdy się 
pewnie może pod tym podpisać. Nie ma takiej ilości pieniędzy, której nie dałoby się wydać, 
nie? Jeżeli chodzi o czas, to polecam Wam taką lekturę, która się nazywa „Essentialism” – 
Greg McKeown. Bardzo fajna książka, która porządkuje bardzo dużo w kontekście czasu 
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i wprowadza takie truizmy niby, każdy z nas sobie to uświadamia, że jeżeli stoimy przed jakąś 
decyzją, którą mamy do podjęcia i tę decyzję odraczamy, to ktoś zdecyduje za nas. 
 
Jeżeli ktoś Wam przesyła zaproszenie na spotkanie, wysyła je do pięciu osób u Was w firmie 
i Wy jesteście jedną z pięciu osób i to jest przypadkiem szef. Rzadko kiedy zadajemy pytanie: 
„A jaka będzie agenda?”, „A po co to spotkanie?” itd. Zazwyczaj akceptujemy, później idziemy, 
spędzamy tam godzinę, półtorej, może dwie, nic z tego nie wynika, nikt nie notował. Tak? 
Czas zmarnowany. A tego czasu mamy bardzo, bardzo mało. 
 
Greg mówi, jeżeli coś nie jest definitywnym „Tak”, to znaczy, że jest definitywnym „Nie”. Jeżeli 
nie jesteś czegoś pewien, nie chcesz czegoś robić, to musisz temu powiedzieć „Nie”. Ja staram 
się swoje życie przestawiać w ten sposób, ale jest bardzo, bardzo ciężko. Powiem Wam, co 
ułatwia podejmowanie takich decyzji. Jeżeli znacie to swoje „Why?”, mój przykład podam: 
jeżeli znam projekty, które chcę zrealizować w tym roku, które są dla mnie ważne, to dużo 
łatwiej jest mi powiedzieć „Nie” wszystkim innym projektom. 
 
Na przykład teraz wprowadziłem abstynencją medialną. Do końca lutego nie występuję 
w mediach, bo przychodzi w tej chwili tych zaproszeń tak dużo, szczególnie po rankingu 
Kominka, który był opublikowany w tym tygodniu czy w zeszłym tygodniu, masowo zaczęły 
przychodzić zaproszenia. Wystąp tu, a powiedz tu, powiedz, jak to zmienia Twoje życie. 
Dziękuję, do końca lutego mam abstynencję medialną. Jedyny kontekst, w którym się 
pojawiam, to kontekst związany z konkursem Blog Roku, takie założenie przyjąłem. 
 
Wiecie, jak łatwo jest odmówić, jak się ma takie zasady? Tylko te zasady trzeba sobie najpierw 
sformułować. Do tego Was też zachęcam. To jest w kontekście czasu, o czasie nie będę więcej 
mówił. Ale za to mogę się wymądrzyć na temat finansów. Czyli jeżeli brakuje nam czasu 
i brakuje nam pieniędzy, to 3 słowa o pieniądzach. 
 
Problem z pieniędzmi jest taki, że jeżeli nie mamy żadnych oszczędności, o tym wiecie, 
chociażby z mojego bloga, to mamy obniżone poczucie bezpieczeństwa ogólnie. I pieniądze 
są nierozerwalnie związane z tym, na ile my dobrze psychicznie się czujemy. Możecie to 
kwestionować, ale możecie to przetestować też na sobie. Szczególnie te osoby, które gdzieś 
tam mają długi. Doskonale wiedzą, jak to potrafi zrujnować życie rodzinne, jak to potrafi 
zaniżyć samoocenę, jeżeli sobie z tym nie radzą. 
 
Tak że takie podstawowe zasady higieny finansowej z mojej perspektywy, to jest to, żeby po 
pierwsze budować i mieć poduszkę finansową, czyli coś, co stanowi ekwiwalent naszych 
kosztów przez 6 do 12 miesięcy. Jeżeli będziecie mieli na swoim koncie kasę na przeżycie 
sześciu miesięcy, to dużo łatwiej będzie Wam powiedzieć Waszemu szefowi w pracy: „Stary, 
sorry, ja tego nie zrobię. To jest poza moim zakresem obowiązków. Jeżeli chcesz, żebym 
konsekwentnie realizował Twoje pomysły, nietrafione, to porozmawiajmy i renegocjujmy warunki 
mojego zatrudnienia”, tak? I wtedy jesteście gotowi podjąć ryzyko, że on Was wywali na zbity 
pysk, to tak mówiąc wprost. 
 
Daje to niesamowity komfort psychiczny. Daje to również taki luksus, że potraficie podjąć 
decyzję typu: „Stać mnie na to, stać mnie na wakacje, ale nie pojadę na nie, bo mam inne »Why?«, 
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bo zbieram na coś innego”. Znowu, jeśli macie to „Why?”, jeżeli macie pieniądze, to otwierają 
się zupełnie nowe możliwości przed Wami. 
 
Niskie koszty stałe, to wszystko, co słyszeliście, optymalizacja podatkowa, nie wiem, czy 
widzieliście na tych slajdach, ja wrócę do mojego PIT-a. Tak jak mówiłem, to są lata 1999, 
2000, 2001, ja nigdy nie wierzyłem w to, że liczy się coś innego niż to, co wpływa na moje 
konto. Czyli nie wierzyłem, że warto płacić składki zdrowotne, składki emerytalne. Mówię 
zupełnie poważnie. Trzeba płacić, ale to nie znaczy, że trzeba się dawać kroić, mówiąc 
zupełnie wprost. 
 
Spójrzcie, to jest mój przychód, a to są zaliczki, które zapłaciłem. Wszystko było rozliczane 
albo umowami o dzieło, można mówić, że to są umowy śmieciowe itd., to są umowy, które 
powodują, że na Wasze konto wpływa najwięcej pieniędzy przy najniższym koszcie pracy dla 
pracodawcy. Ale również dla Was. Bo pracodawca zawsze przerzuci ten koszt na pracownika, 
zawsze, OK? 
 
Jako dziennikarz w ogóle zarabiałem tak, że koszty uzyskania przychodu to była połowa moich 
przychodów. Dziennikarze mają takie świetne warunki pracy, że oni etat mają traktowany tak 
jak umowa o dzieło. To też jest fajne. Tak że polecam myśleć o tym i zastanawiać się, bo ta 
optymalizacja podatkowa jest po prostu ważna. 
 
Dodatkowe przychody, czyli coś, co zarabiamy na boku, ale też jeżeli macie jakiś pomysł 
biznesowy na siebie, to warto zainwestować swój czas dodatkowy, poza pracą, po to, żeby 
przetestować tę Waszą koncepcję na nowe, lepsze życie. Równolegle niejako z pracą na 
etacie. 
 
Oczywiście, wtedy 8−10 godzin spędzacie na etacie, nie wiem, ile pracujecie, i jeszcze 
dodatkowo parę godzin w domu nad swoim własnym projektem. Ale może się okazać, że ten 
biznes, który sobie wystrugaliście na boku, w pewnym momencie zaczyna przynosić Wam 
połowę Waszego przychodu z pensji. 
 
Wtedy dużo łatwiej Wam będzie podjąć taką decyzję czy w ogóle rozważyć taki scenariusz, 
gdzie mówicie sobie: „OK, a może by jednak zrezygnować z mojej pracy na etacie?”. To jest 
dokładnie to, co ja zrobiłem, w pewnym sensie. No i ostatnie. Zasada ograniczonego zaufania 
do siebie i do innych. Ja myślę tutaj o takich scenariuszach, zresztą to było też w prezentacji 
powiedziane, żeby nie ufać rodzinie za bardzo, nie słuchać rodziny itd. w takich ważnych 
decyzjach. 
 
Macie swoje głowy, ja mam swoją głowę. Jeżeli mama mówi: „Synku, ty musisz mieć własne 
mieszkanie! Musisz, bo przecież kiedyś, jak będziesz chciał się hajtnąć, to gdzie ty będziesz 
mieszkać?”. To są wszystko mity. Nie musicie mieć własnego mieszkania, nikt nie musi mieć 
własnego mieszkania. Tzn. ci, co wynajmują mieszkania, muszą mieć własne, żeby 
wynajmować, no nie? 
 
Ja powiem tak, można oczywiście, to wszystko zależy od preferencji osobistych. Ale powiem 
Wam tak, dzisiaj jest tyle możliwości i zmiany pracy i przemieszczania się do innego miasta 
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i mieszkania w mieszkaniach, które najmujecie od kogoś, zmieniania tych mieszkań, 
dostosowując czynsz, który płacimy, do naszej aktualnej sytuacji finansowej, np. ograniczając 
koszty naszego dojazdu do pracy. Często się na to uwagi nie zwraca, mówimy: „OK, tę samą 
kwotę, którą płacę za czynsz, mógłbym płacić bankowi”, no mógłbyś, tylko że bankowi spłacasz 
to mieszkanie razy dwa, w gruncie rzeczy. 
 
Jeżeli weźmiesz kredyt na 30 lat, to zapłacisz dwa razy tyle, ile wziąłeś tego kredytu. Taka jest 
rzeczywistość. Można oczywiście to liczyć, ale znowu optymistycznie myślimy o naszym życiu 
i zapominamy o tym, że nie musi być w naszym życiu tak ekstra, jak było dotychczas. Możemy 
mieć w życiu takie okresy, że ta pensja na nasze konto nie będzie wpływać. Zwłaszcza jeżeli 
pracujemy dla kogoś. Bezpieczeństwo zatrudnienia już się dawno skończyło! 
 
Tak że ograniczone zaufanie do siebie i do innych. I koniecznie unikanie wszelkich długów. 
Uczyć się żyć za to, co zarabiamy i najlepiej wydawać mniej, niż zarabiamy. Bo wtedy 
w każdej sytuacji sobie poradzimy, będziemy potrafili zaplanować te nasze wydatki. 
I dlaczego o tych długach powiedziałem na koniec? Tak jak mówiłem, długi mają gigantyczny 
wpływ na naszą samoocenę, z jednej strony, na naszą wiarę w siebie. I tutaj też można 
w bardzo różny sposób sobie radzić. 
 
Ja powiem tylko tak, że to, co nam się wydaje naszym największym problemem, czyli brak 
pieniędzy i brak czasu, to nie jest prawda. Najczęściej problemem jest nasze nastawienie. 
Dlatego bardzo ważna jest praca nad samym sobą, w pewnym sensie samorozwój, edukacja. 
I również kwestionowanie tego, gdzie się znajdujemy. Pomaga również budowanie pewnych 
pozytywnych nawyków. 
 
Książka kolejna, którą polecam, pt. „The Miracle Morning”, o budowaniu codziennych, 
porannych nawyków, typu chwila z samym sobą, zastanowienie się nad tym, co mamy do 
zrobienia, przypomnienie sobie pewnych sukcesów w naszym życiu, tych momentów, które 
stanowią trampolinę do rzeczy większych, niż robimy w tej chwili. Zdecydowanie polecam! 
 
Chcę dać dwa przykłady i dwie historię pokazać. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Hell Week? 
To jest takie szkolenie, tydzień tortur, można powiedzieć w Navy Seals, czyli w tych 
oddziałach fok amerykańskich. Armia amerykańska jest armią bardzo sprytną, czyli jak bierze 
kadetów, którzy mają służyć w Navy Seals, to już w trzecim tygodniu szkolenia organizuje im 
Hell Week. Hell Week to jest 5,5 dnia bardzo trudnych fizycznie, psychicznie ćwiczeń, testów, 
sprawdzianów, które mają pokazać wytrzymałość tych kadetów na ból, na różne 
niedogodności psychiczne, na zimno, brak snu. Także nastawienie na to, żeby działać 
zespołowo. Tam jest taka bardzo fajna zasada, tego nie przeczytacie pewnie, ja też tego nie 
przeczytam, istotne jest to, że przez ten tydzień przechodzi tylko 25% kadetów. Większość 
odpada. Ale to przeczytacie, tam jest taka niepisana zasada, że jeżeli ktoś ma narzekać, to 
niech to zostawi dla siebie samego, bo narzekanie obniża morale całego zespołu. 
 
Narzekanie na swoją sytuację niczego nie poprawi. Wiadomo, że każdy ma trudną sytuację 
tam. W związku z czym narzekanie niczego nie poprawi i nie pomaga rozwiązać sytuacji, 
w której ci goście się znajdują. Tak że, krótko mówiąc, stawia się kadetów przed takim 
wyborem. „Stary, albo wybierasz pozytyw w tej sytuacji, albo masz dobre swoje »Why?«, dlaczego 
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ty chcesz być foką, albo po prostu spadaj!”. Ten test służy wyłącznie temu, żeby odsiać ziarno od 
plew. 
 
To jest cytat, który mówi, że przez lata, w trakcie, kiedy ten Hell Week się odbywa, przez lata 
psychologowie pracujący z wojskiem próbowali znaleźć wspólne cechy tych osób, które ten 
test przechodzą, tych 25% i jedyne, co znaleźli, to jest motywacja, nic więcej. To nie jest tak, 
że najsilniejsi przetrwają. Ci, którzy są najszybszymi pływakami, przetrwają ten tydzień. Nie, 
nie. Mówią, że jedyna rzecz, która odróżnia tych ludzi, to jest ten błysk w oku. Oni wiedzą, po 
co to robią. 
 
Tu jest taka fajna scena, którą widzicie, kolesie pływają ze związanymi rękami, ze związanymi 
nogami, aż nie padną, przez kilka godzin. Można? Można. Pokonywać własne bariery. 
Dlaczego ja ten przykład wyciągam? Bo widzę sporo analogii do tego, co mi się wydarzyło. 
Dla mnie takim momentem kolejnym definiującym, czytaliście o tym na blogu na pewno, był 
mój wypadek. Ja byłem gościem, który uważał się za kuloodpornego, nieomylnego, w zasadzie 
przez długi okres czasu nie kwestionowałem tej swojej nieomylności. I niestety rzeczywistość 
to brutalnie zweryfikowała. 
 
Jeździłem sobie poza trasami, jak były trasy. To są zdjęcia z moich szlaków. Przez lasy gdzieś 
tam się przedzierałem itd. Wszystko fajnie do grudnia 2007 roku, kiedy któryś tam skok mi się 
nie udał i złamałem sobie obydwie nogi, jak to powiedzieli lekarze, to było typowo 
spadochronowe złamanie, czyli jak przyjechałem do kliniki na operację, to mówili: 
„O, spadochron!”, a ja mówiłem: „Nie, snowboard”. „Niemożliwe”. A jednak. 
 
To jest tak, że piszczele się rozsypały po uderzeniu w stopy, tak w dużym uproszczeniu. Dla 
mnie to oznaczało jedno, że z moją miłością, którą były sporty ekstremalne, mogę skończyć, 
bo jest mało prawdopodobne, że do tego wrócę. Co więcej, było ryzyko, powierzchnie 
stawowe były porysowane, że było poważne pytanie, czy ja w ogóle będę chodził. Więc jak ja 
usłyszałem tę informację, to był totalny disaster. Mi się wszystko rozsypało. Powiem Wam tak, 
w momencie, kiedy mnie zoperowano, to jeszcze byłem optymistyczny. 
 
Uznałem, że znowu, dlatego mówię o tym nawiązaniu do Navy Seals, uznałem, że to ja 
decyduję, czy się będę czuł dobrze, czy źle. W związku z tym powiedziałem sobie: „A, już po 
operacji, to teraz tylko pół roku i będzie wszystko w porządku. Pół roku jeżdżenia na wózku, rok 
rehabilitacji”. Ale wiecie o tym, że postawiłem sobie taki cel, że przebiegnę maraton, totalnie 
absurdalny. 
 
Problem się dopiero zaczął w 2009 roku, kiedy pobiegłem w maratonie, ale nie dobiegłem do 
mety. I wtedy ten plan, misternie układany, znowu się posypał. Znowu się posypał! Nie 
miałem jakichś takich dobrych punktów zaczepienia dla siebie samego. Znowu musiałem 
bardzo głęboko poszukać tego swojego „Why?”. Jednym z powodów założenia mojego bloga 
było to, że gdzieś w życiu iluś osobom pomogłem wykaraskać się z problemów finansowych. 
 
I to te osoby powiedziały mi: „Michał, to jest wartość. To jest coś, co możesz dawać innym, 
z czego inni mogą skorzystać”, ja tak nie do końca w to wierzyłem, ale z pewną dozą 
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niepewności ten mój blog odpaliłem. I to była dosyć dobra decyzja. I jeszcze powiem o tym 
okresie. 
 
Generalnie to było tak, że, zobaczcie, ta zmiana, która się w nas dzieje, zawsze się zaczyna od 
jakiejś decyzji. Albo się poddajemy jakiejś sytuacji, albo uznajemy, że mamy na nią wpływ. 
I jeżeli się poddajemy, mówimy, że oddajemy losowi władzę i potem mówimy: „To los tak 
zdecydował”, jeżeli natomiast my decydujemy w jakiś sposób, chociażby taki, podam bardzo 
prosty przykład... 
 
Jadę metrem. Patrzy na mnie jakaś starsza pani. Uśmiechnąłem się. Drugi raz, jak wsiadam do 
pociągu, taszczy biedna kobiecina wielką walizkę, pytam się: „Może pani pomóc?”, „Nie, nie, 
nie”, no i w końcu jej nie pomogłem, ale przynajmniej wykonałem ten krok do przodu. To jest 
coś, co daje mi takie małe radości każdego dnia. Gdzieś tam czuję, że robię coś przydatnego, 
w mniejszej lub większej skali. Wszystko zaczyna się od decyzji, można dzioba nie otworzyć, 
można tych mięśni tutaj nie użyć, żeby się podniosły kąciki ust. Tyle, nie? 
 
Jeżeli my już wiemy, tak naprawdę, „Why?” i „How?”, to zostaje „When?”. Prawda jest taka, że 
nigdy nie ma optymalnego momentu na to, żeby wprowadzać w swoim życiu zmiany. Można 
powiedzieć, że zrobię to od jutra. Można też powiedzieć, że robię to teraz. Bo każda decyzja, 
którą podejmujemy, w jakiś sposób traktuje naszą przyszłość. 
 
Ja się zastanawiałem, czy jest gdzieś taki moment w życiu, kiedy jest już za późno na 
wprowadzenie zmian. Zastanawiałem się, odchodząc z mojego poprzedniego etatu, w wieku 
lat czterdziestu, czy to już nie za późno. Czy nie zmarnowałem dziesięciu lat? Nie 
zmarnowałem, czegoś się tam nauczyłem, to nie jest tak, że byłbym równie dobrym 
przedsiębiorcą, gdybym zaczął dziesięć lat wcześniej. 
 
Ci goście zaczęli bardzo późno. Darwin teorię ewolucji napisał jak miał pięćdziesiąt parę lat, 
Reagan był aktorem, dopiero w wieku pięćdziesięciu pięciu lat został gubernatorem, został 
politykiem, można powiedzieć. Tego gościa z KFC to znacie, pułkownik Sanders, 65 lat miał, 
jak otworzył sieć. Wcześniej jakiś warsztat samochodowy prowadził. Tak że totalnie inne 
doświadczenia miał wcześniej. 
 
To są ludzie, którzy udowodnili, że się da. Szef McDonalda też chyba miał 52 lata, jak 
wymyślił markę McDonald, kogoś od Coca-Coli jeszcze chyba widziałem, tak John Pemberton 
– 55 lat, gdy opracował formułę Coca-Coli. Oczywiście, im jesteśmy młodsi, tym lepiej, jak 
nam te synapsy zaczną pracować. Ale nie musi tak być, nigdy nie jest za późno! 
 
Dla mnie ten moment, znowu przełomowy, to był wrzesień 2012 roku, kiedy wbiegłem na 
metę maratonu, kiedy uznałem, i to też jest istotne, że nie ma sensu się wstydzić mojej wiary, 
że nie boję się jakiś konwenansów publicznych, deklaracji dokonywać itd. Mam to w nosie, 
robię po prostu swoje. To było dokładnie 4 miesiące po rozpoczęciu prowadzenia bloga i też 
4 miesiące przed tym, jak powiedziałem mojemu szefowi, że odchodzę z pracy. 
 
To, że w końcu zamknąłem ten rozdział mojego życia, czyli dokonałem gdzieś przełomu, to 
jest coś, co pozwoliło mi nabrać wiatru w żagle, mówiąc wprost. Później ruszyło takie domino, 
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taka lawina, mniejsze rzeczy, które się dzieją, większe, które się dzieją. Niektórych rzeczy Wy 
nie widzicie, a ja je dostrzegam, niektórymi się z Wami podzielę i to jest super! 
 
Pat Flynn, który był moim bogiem, moim wzorcem blogowania. Od niego się uczyłem, jak 
prowadzić dobrego jakościowo bloga w Polsce. Pat Flynn na którejś z konferencji pokazał 
moje zdjęcie i powiedział: „Ten gość wbiegł na metę maratonu, dziękując mi za to, że pomogłem 
mu przygotować się i do maratonu, i otworzyć bloga”. 
 
Jak będziecie chcieli Patowi wysłać, to jest Twitter jego, jak będziecie chcieli wysłać, 
zatweetować jemu, że prowadzę prezentację i mówię o nim, to bardzo chętnie. Możecie 
napisać, nie wiem np. „Hi Pat, @szaffi is speaking about you”. To wystarczy. To jest gość, 
z którym nawzajem taki ping-pong stosujemy w tej chwili, gdzieś tam siebie popychając. 
Mówię zupełnie poważnie. Za chwilę pokażę, dlaczego to jest takie ważne. Podam Wam 
jeszcze inny przykład pokonywania barier, które teoretycznie są nie do pokonania, taki 
totalnie absurdalny. Po konferencji Alive rozmawiałem z jednym z blogerów, który też był dla 
mnie dosyć dużą inspiracją, to jest Tom Ewer z takiego bloga Leaving Work Behind. 
 
On pisał bloga o tym, jak rzucił etat, jak sobie radzi freelansując, zarabiając na pisaniu tekstów, 
na różnych fuchach. I ja się dowiedziałem, że Tom będzie jechał na konferencję do Stanów 
i że tam się spotka z Patem Flynnem i mówię: „Stary, ja się z Patem nie widziałem jeszcze”, 
kiedyś to nastąpi, definitywnie do tego dojdzie, ale mówię „nie widziałem się jeszcze z Patem, 
ale zrób coś dla mnie. Prześlij mu mój uścisk. Zrób mu miśka”. 
 
Zrobiliśmy sobie zdjęcie i wysłaliśmy zdjęcie do Pata i powiedzieliśmy: „Pat, ten misiek jest 
w drodze do Ciebie”. I to jest coś, co wydarzyło się, jak byłem na urlopie. Pierwszy uścisk miał 
miejsce pod koniec maja, a ten drugi wydarzył się w lipcu i powiem Wam, otwieram oczy, bo 
to czas amerykański, oni późno w nocy to przysłali... otwieram oczy i dostaję tweeta, 
sprawdzam telefon i mówię „Oh my goodness”, mój misiek dotarł gdzieś tam na koniec świata. 
 
Takie proste rzeczy, które są w pewnym sensie banalne, ale bardzo mocno wpływają również 
na to, jak siebie samych postrzegamy i jak postrzegamy to, co robimy. Przekonujemy się, że 
warto takie drobne wysiłki podejmować, bo nigdy nie wiemy, czym one zaowocują, bo może 
zaowocują czymś większym. Może właśnie przybliżyłem coś większego. 
 
Chcę Wam jeszcze podsumować, jakie jest moje „Why?”, moje „How?” i moje „When?” w tej 
chwili. Moje „Why?”, będę to czytał. Poza takimi celami prywatnymi, rodzinnymi itd. to moim 
„Why?” zawodowym jest to, żeby pomagać jak największej liczbie ludzi zapanować nad swoim 
portfelem, nad swoimi finansami. Będziecie tego widzieli coraz więcej. Bo, o ile rok 2014 był 
dla mnie naprawdę taką rozbiegówką, w tym sensie, że gdzieś tam dużo działań 
wykonywałem, nie do końca wiedziałem, co jest sensowne, a co nie. Też musiałem się tego 
nauczyć. 
 
To w 2015 staram się być już bardzo skoncentrowany i ucinać to, co jest z mojej perspektywy 
nieistotne, a kierować swoją energię tam, gdzie ona będzie miała największy efekt. I do tego 
„Why?” dobieram swoje „How?”. 
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Na początku blogowania, to też jest istotne, powiedziałem sobie: „Ja jestem cieniasem. To jest 
dziedzina, o której ja nic nie wiem. Muszę się jej nauczyć. Jeśli mam się jej uczyć, to muszę się 
uczyć od najlepszych, od blogerów amerykańskich”. Autentycznie w Polsce nie znalazłem 
dobrych przykładów na blogi eksperckie. 
 
To, że powiedziałem sobie, że jestem cieniasem i całe moje doświadczenie, pomimo że mam 
20 lat doświadczenia w pracy zawodowej, mogę wywalić do śmietnika, bo ono jest totalnie 
niezwiązane z tą dziedziną, pozwoliło mi startować z poziomu, z którego ja z jednej strony 
traktuję to jako zabawę, ale z drugiej strony wiem, że to jest rafa, gdzieś tam pod tą wodą i co 
chwila mogę popełniać błędy. Dlatego bardzo zwracałem uwagę na to, co robię, 
analizowałem swoje zachowania. 
 
I powiem Wam, to jest najlepsze, co można dla siebie zrobić. Dlatego mówię, o tym 
kwestionowaniu status quo, nie polegamy wyłącznie na swojej intuicji, wszystko, co robimy, 
testujemy, sprawdzamy. Zastanawiamy się nad tym. Podważamy te nasze wybory. Szukamy 
dziury w całym, bo dzięki temu zdobywamy nową wiedzę, możemy iść do przodu. Jeżeli 
oceniać po efektach, to widać, że to się sprawdziło. No i „When?”, to był ten lipiec 2012, kiedy 
powiedziałem, że odpalam bloga. 
 
Lipiec 2013, kiedy definitywnie odszedłem z pracy, w styczniu podjąłem decyzję 
i zakomunikowałem mojemu szefowi, tak że mój proces odejścia z pracy etatowej także był 
bardzo długi, pół roku to trwało. I 2014, kiedy się okazało, że doganiam tych moich idoli, na 
których się wzoruję. Jeżeli zobaczycie na to, jaki ruch na blogu miał Pat w całym 2014 roku, to 
w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy blisko. On miał 1 660 000 na swoim blogu przez 
cały rok, a ja miałem 1 620 000. Co dopiero teraz w styczniu, jak analizowałem te dane, do 
mnie dotarło! Bo on też opublikował swoje statystyki. 
 
I teraz, zobaczcie, jesteśmy tu w Polsce. On jest gdzieś tam globalnie. Możemy tu, z Polski 
i w Polsce, niekoniecznie wychodząc za nią, ja bloguję i podcastuję po polsku, docierać do 
nawet większej liczby osób niż ci wielcy, na których my się wzorujemy. Absolutnie nie mamy 
powodów do jakichkolwiek kompleksów. To, co w Polsce się dzieje, a mówię to jako bloger, 
który już się orientuje troszeczkę w blogosferze, jeżeli chodzi o współprace komercyjne 
pomiędzy firmami, brandami a blogosferą, jest absolutnie unikalne na świecie. 
 
Mogę z przyjemnością ogłosić, bo podcast się ukaże z opóźnieniem, że we wrześniu, 
w połowie września będę występował na takiej konferencji – to jest odłam konferencji 
amerykańskiej. Konferencja się nazywa New Media Europe w Manchesterze, gdzie będę 
właśnie opowiadał o przykładach udanych współpracy pomiędzy firmami a blogosferą. Jak 
wysłałem przykłady case’ów, o których mógłbym opowiedzieć, to się okazało, że nigdzie na 
świecie się tego nie robi. Tak że jesteśmy, możemy być również w tym obszarze, jakimś 
wzorem dla świata. Oczywiście to nie jest jedyny obszar, w którym możemy być wzorem dla 
świata. 
 
Kończę, podsumowując. Na koniec: „Why?”, „How?” i „When?”, odpowiedzcie sobie przede 
wszystkim, co Was motywuje! Poszukajcie, jeżeli dzisiaj nie macie tego, to poszukajcie 
w sobie! Dla mnie to jest dzisiaj odpowiedź na pytanie: co chcę zostawić po sobie? Co ktoś 
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będzie mógł napisać na moim nagrobku? To nie jest taki trywialne pytanie. Wspaniały ojciec 
czy może ojciec, którego nie było? Gość, który pomógł ludziom, czy może gość, który nie 
wiadomo co robił, fajne fury sobie kupował. Fajne fury są fajne. 
 
By the way, informacja dla Was. Fajnych fur nie opłaca się kupować w tym kraju ani w żadnym 
innym. Wiecie, ile kosztuje wypożyczenie Ferrari we Włoszech? Ktoś ma w ogóle pojęcie? 
Jedziemy do Maranello i wypożyczamy Ferrari. Hm? 300 euro za godzinę jeżdżenia chyba. 
Gdzie siadamy z ekspertem, on nas wiezie itd. 300 euro − każdy z Was to ma! Ferrari można 
pojeździć za naprawdę małe pieniądze, nie ma sensu go trzymać w garażu. I tak dalej, i tak 
dalej. 
 
Warto przewartościowywać to, co widzicie. Niekoniecznie musicie wierzyć w to, co Wam świat 
zewnętrzny podpowiada. „How?”, „When?”, no i znowu, im szybciej poznamy swoje „Why?”, tym 
szybciej znajdziemy sposób na to i odpowiedni czas na zmiany, czego wszystkim Wam życzę! 
 
Ostatni punkt, każdy z nas ma taką samą ilość czasu. Steve Jobs, Wy, ja, Mark Zuckerberg czy 
kogokolwiek sobie wymienicie. 24 godziny na dobę. Decyzja jest Wasza! Dzięki wielkie! Mam 
nadzieję, że to było motywujące, tak miało być. 
 
Wow! Marcin, który montował ten odcinek, bardzo sprawnie wyciszył brawa, żeby moje ego 
zbytnio nie urosło. Tak jak mówiłem na samym początku, kontynuację tego wystąpienia, czyli 
serię pytań i odpowiedzi, usłyszycie w kolejnym odcinku podcastu za tydzień. Tam, między 
innymi, dowiecie się, dlaczego jeszcze nie spotkałem się z Patem Flynnem. Ale nie tylko. 
 
Usłyszycie także, jak moja rodzina reaguje na mój sukces, a także inne mniej lub bardziej 
trudne pytania. Teraz chcę przede wszystkim bardzo mocno podziękować wszystkim Wam, 
którzy przyszliście na moje wystąpienie! Naprawdę zobaczyć dużą salę pełną, wypełnioną po 
brzegi, to jest z jednej strony coś podbudowującego, a z drugiej strony przerażającego. I na 
szczęście, ja byłem tak mocno skoncentrowany na tym zadaniu, które mam przed sobą, że 
poszło mi całkiem sprawnie. Chcę też podziękować wszystkim tym, którzy zostali po 
prezentacji i po pytaniach na kolejne kilkadziesiąt minut, żeby przybić ze mną piątkę! Dla 
mnie to jest pioruńsko miłe, że w końcu mogłem zobaczyć Wasze twarze, usłyszeć Wasz głos. 
Brakuje mi tego! I bardzo za to dziękuję. 
 
Późnym wieczorem też, po tym spotkaniu, zgodnie z wcześniejszą obietnicą, pojawiłem się 
w restauracji hotelowej, tam zorganizowaliśmy sobie spontaniczne, po raz pierwszy 
zorganizowane bez żadnych ograniczeń, każdy mógł przyjść, spotkanie JOP Live, spotkanie 
z Czytelnikami bloga. Na szczęście nie było Was zbyt wiele. Zaczęliśmy późno, bo zaczęliśmy 
ok. 22:00, skończyliśmy ok. 1:30 w nocy. Przewinęło się tam, myślę, ok. 25 osób. 
 
Dyskutowaliśmy sobie tam i o finansach, i o podróżach. Były dwie osoby, które ruszają 
wkrótce w podróż dookoła świata, wyruszają na pół roku bądź na cały rok. To też jest tak, że 
ja na takich spotkaniach bardzo wielu ciekawych rzeczy od Was się dowiaduję i od Was się 
uczę! Rozmawialiśmy też o blogowaniu, ogólnie o życiu. O tym wszystkim, o czym chcieliście 
po prostu porozmawiać. 
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Kilka fotek z tego spotkania można znaleźć na Facebooku, jedną zbiorczą załączę też 
w notatkach do tego odcinka podcastu. Chcę jeszcze podziękować bardzo Weronice, która 
brała udział w tym spotkaniu, napisała po nim bardzo fajny wpis na swojego bloga, w którym 
w przemiły sposób komplementowała moją przeciętność. I bardzo mi się to podobało. 
 
Miło to usłyszeć, bo mi autentycznie bardzo zależy na tym, żeby palma mi nie odbiła pod 
wpływem tych wszystkich sukcesów, które są w moim życiu. Aby nadal pozostać bardzo 
normalnym gościem. Link do tego artykułu także znajdziecie w notatkach do tego podcastu, 
serdecznie zapraszam pod adres jakoszczedzacpieniadze.pl/042, jak czterdziesty drugi 
odcinek podcastu. 
 
No, a teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas! Życzę skutecznego przenoszenia 
Twoich celów finansowych na wyższy poziom! Do usłyszenia za tydzień! 


