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WNOP odcinek 007
Rzucam pracę dla blogowania...
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/007

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek siódmy – 007. Dzisiaj usłyszysz
między innymi, dlaczego rzucam pracę dla blogowania.
Cześć i dzień dobry, witam Cię w siódmym, bardzo szczególnym dla mnie 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.
My name is Szafrański. Michał Szafrański. Odcinek 007 – magiczna liczba. A ja jestem wielkim
fanem Bonda. Dla tych, którzy nie wiedzą. Dzisiaj skoncentruje się na dwóch bardzo ważnych
tematach.
Pierwszym są okrągłe – pierwsze urodziny mojego bloga „Jak oszczędzać pieniądze”.
No właśnie, mija już rok mojego blogowania. Powiem Ci jakie lekcje wyniosłem, gdzie
popełniłem błędy, co mogę Tobie doradzić, jeśli zastanawiasz się nad tym, czy stworzyć
własnego bloga. O tym właśnie będę mówił w tym odcinku podcastu.
Ale jest jeszcze jeden – drugi temat i jeżeli przeczytałeś tytuł tego podcastu, to już wiesz o co
chodzi. Rzucam pracę. Tak, rzucam moją bardzo dobrze płatną pracę, po to by skoncentrować
się na blogowaniu i realizowaniu mojej pasji, jaką jest edukacja finansowa, dzielenie się
informacjami dotyczącymi tego jak oszczędzać, jak pomnażać oszczędności, jak to robić
mądrze. Przyznam Ci się, że to była bardzo trudna decyzja i w zasadzie, bez względu na to jak
potoczy się dalej ta cała moja historia, ta decyzja będzie miała na pewno kluczowy wpływ na
moje życie i życie mojej rodziny. W zasadzie już ma. Dzisiaj Ci opowiem o kulisach podjęcia tej
decyzji oraz moich planach na przyszłość.
Ale zanim zacznę, to chcę Ci bardzo serdecznie podziękować, w zasadzie Wam wszystkim
podziękować, że mnie słuchacie, że czytacie moje artykuły na blogu. Szczególnie dziękuję tym
osobom, które angażują się w dyskusję w komentarzach, piszą do mnie maile. Mogę śmiało
powiedzieć, że dzisiejsze święto obchodzę z Wami wspólnie, bo na pewno nie byłoby tego
bloga, gdybyście przez ten cały czas nie przekonywali mnie, że praca którą w niego wkładam
ma sens, że Wam to się przydaje, że warto dla was pisać. Powiem Wam autentycznie, że duma
mnie rozpiera. Nie tylko z tego powodu, że udało mi się ten rok przetrwać, ale też dlatego,
że czuję wielką satysfakcję, że udało mi się wokół bloga zgromadzić tak zaangażowaną grupę
czytelników i również słuchaczy tego podcastu. Cieszę się też, że powoli zaczyna się to
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również konkretyzować od strony biznesowej, także mogę wiązać z tym blogiem i z tym
podcastem bardziej poważne plany.
Tak na początek może garść statystyk bloga. Przez te ostatnie 12 miesięcy napisaliście na nim
ponad 4200 komentarzy. Ja napisałem z kolei około 90 wpisów, więc wychodzi na to,
że bardzo intensywnie i aktywnie komentujecie to co piszę. To jest około 50 komentarzy
na pojedynczy wpis. Także jak popatrzymy na inne blogi, no to można śmiało powiedzieć,
że tutaj przejawiacie olbrzymią aktywność. Bardzo dużo czytelników odwiedza także mój
blog. W samym czerwcu było to do tej pory 32 tysiące osób. 32 tysiące osób! Gigantyczna
liczba! No taka liczba, która 9 miesięcy temu kompletnie nie przyszłaby mi do głowy. Była dla
mnie niewyobrażalna. Cieszę się, że udało się w jakiś sposób spopularyzować ten blog.
Przyznam się, że w zasadzie nie robiłem niczego specjalnego, poza tym, że pisałem artykuły.
Cieszę się, że uznajecie je za ciekawe. Masę serca w to wkładałem. No i troszeczkę
próbowałem być obecny w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku. Korzystałem
również z mailingu, aby Was informować o nowych artykułach. Sam fakt tego, że niedawno
w czerwcu, na samym początku czerwca dodałem na blogu kalkulatory finansowe, w zasadzie
powtórzyłem to co już na blogu miałem – kalkulatory były rozsiane na blogu. W chwili
obecnej po zapisaniu się na newsletter możecie ściągnąć 22 kalkultory Microsoft Excel.
To spowodowało, że te rejestracje na newsletter po prostu wystrzeliły w kosmos. W samym
czerwcu na newsletter zapisało się trzy razy więcej osób niż w maju. Także uważam, że
z takich najważniejszych doświadczeń jakie wyniosłem, to budowanie bazy mailingowej, która
z kolei służy mi do tego, żeby Was ponownie zachęcić do wejścia na bloga, to jest najlepsza
decyzja jaką mogłem podjąć na samym początku rok temu. Robiłem to od pierwszego dnia
praktycznie i dzięki temu mam możliwość łatwego informowania Was o tym, co się dzieje
u mnie, a z drugiej strony Wy możecie powracać po te artykuły, które są dla Was interesujące.
Zastanawiałem się, co było najtrudniejsze w trakcie tworzenia mojego bloga. Chyba
najtrudniejszą rzeczą było to, żeby znaleźć czas na to wszystko, czym chcę się z Wami
podzielić. Same aspekty techniczne, uruchomienie bloga na WordPressie, wybranie skórki
graficznej dla niego, jakieś modyfikacje tej skórki - to nie było szczególnie trudne. Jest w
Internecie bardzo dużo informacji, które pomagają osobom, które dopiero ruszają ze swoim
blogiem.
Jeszcze tutaj na samym początku też chciałbym od razu zaznaczyć, że to nie jest tak, że
budowałem pozycję mojego bloga samodzielnie. Bardzo dużo zawdzięczam osobom, które
pomogły mi na samym początku. Innym blogerom, którzy można powiedzieć, systematycznie
mi pomagają. Pamiętam, że pierwszy był Remigiusz z „Racjonalnego oszczędzania”, który
udostępnił mi łamy swojego bloga, bym mógł napisać wpis gościnny. Wziąłem udział w
konkursie u niego na blogu. Potem był Krzysiek z „Metafinansów”, który prowadzi również blog
usługi „Kontomierz”. Był Piotr z „Konto-lokata”, który ratował mnie poradami na temat reklamy
na blogu, zarabiania na tym blogu, czego do dzisiaj mi się w zasadzie nie udaje jeszcze
porządnie realizować. Pamiętam, że dużym pierwszym takim sukcesem, jeżeli chodzi o wzrost
ruchu taki istotny, to było wrzucanie linka przez Zbyszka z bloga „AppFunds” na jego bloga.
Także tutaj wielkie podziękowania i z drugiej strony wielki szacunek również, bo jeżeli
spojrzycie sobie na http://appfunds.blogspot.com, to ten blog jest po prostu z niesamowitą
częstotliwością aktualizowany. Ja jak patrzę na to, jak często jego autor publikuje wpisy, no to
po prostu przysłowiowa szczęka mi opada. Pomógł mi także Maciek Samcik z „Subiektywnie
o finansach”. Także generalnie jest to wysiłek kolektywny. Ja po prostu starałem się tworzyć
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jak najbardziej merytoryczne artykuły i miałem to szczęście, że gdzieś tam „wpadałem
na radar” tych kilku poczytniejszych blogerów.
Takim bardzo ciekawym doświadczeniem były ankiety, które publikowałem u mnie na blogu.
Zapytałem Was chyba dwa razy, o czym chcecie czytać. Podałem Wam listę tematów i
poprosiłem o zagłosowanie na nie. No i powiem szczerze, że miałem dosyć mieszane uczucia,
gdy te odpowiedzi już w końcu spłynęły. Z jednej strony ucieszyłem się, że jest takie
zainteresowanie i że wskazaliście mi konkretne tematy, a z drugiej strony, jak już ułożyłem tą
listę na podstawie Waszych głosów, to okazało się, że te ścieżki tematyczne, które mi
wytyczacie, odbiegają trochę od podstawowej tematyki bloga. To był taki moment, że
zastanawiałem się jak to dobrze rozegrać. Postarałem się w zasadzie można powiedzieć, pisać
te artykuły w takiej kolejności, w jakiej one Was interesowały. Oczywiście byliście najbardziej
zainteresowanymi tymi trudnymi tematami jak, np. zakup mieszkania i tak dalej.
No cieszę się też, że miałem okazję przez ten okres ostatnich 12 miesięcy poznać naprawdę
bardzo dużo wartościowych osób. I na blogu i w e-mailach. Pewnie nawet częściej w
e-mailach dajecie mi dowody, że realnie wpływam w taki pozytywny sposób na Wasze życie,
co jest absolutnie niesamowitą nagrodą za ten wysiłek, który wkładam w pisanie bloga. Ja od
samego początku chciałem tworzyć coś, co będzie przydatne dla innych osób. Wydawało mi
się, że są to inne odległe osoby, że to jest ktoś taki anonimowy, z kim nie będę miał większego
kontaktu. Okazało się, że każdy z Was to jest bardzo konkretna osoba, w konkretnej sytuacji,
także finansowej czy osobistej.
Niektórzy z Was, przesyłają mi bardzo osobiste maile, gdzie opisujecie mi historie Waszego
życia ogólnie rzecz biorąc. Ja bym chciał każdemu z Was tak indywidualnie pomóc, ale
czasami to jest po prostu niemożliwe, bo często trudno jest mi wniknąć w sytuację. Pisałem
o tym ostatnio w artykule „Oszczędny czy sknera”. Pisałem o tym, że ważny jest kontekst. Ja nie
zawsze jestem w stanie ten Wasz kontekst do końca zrozumieć i poznać go. Po prostu mam za
mało informacji, więc trudno jest mi Wam tak bardzo precyzyjnie coś podpowiedzieć.
Prośba moja wielka: pamiętajcie, że nie jestem żadnym doradcą finansowym. Nadal uważam,
że najlepszym doradcą finansowym dla siebie, jesteście Wy sami. To Wy powinniście
samodzielnie podejmować wszelkie decyzje. Oczywiście możecie się radzić. Ja chętnie
podpowiem to i owo, co mi się wydaje albo co ja bym zrobił, gdyby taka sytuacja przytrafiła
się mi. To nie oznacza, że powinniście mnie traktować jak jakiegoś „guru”. Ja żadnym „guru” nie
jestem, żeby to było jasne.
Fajne jest to, że ja na początku myślałem, ten kontakt z Wami będzie taki anonimowy, a to się
okazało, że nie. Że Internet to jest takie miejsce, w którym można istnieć jako konkretna
osoba. Ja już Was rozpoznaje po nickach z komentarzy, po Waszych adresach mailowych
i cieszę się, że jest grupa osób, które są ze mną od bardzo, bardzo dawna i w zasadzie każdy
nowy artykuł pochłaniają migusiem. Bałem się na początku trochę hejterstwa, zawistnych
komentarzy. Mogę powiedzieć, że tego w ogóle u mnie na blogu nie ma. Przyznam się Wam,
że przez cały ten okres 12 miesięcy skasowałem tylko 3 komentarze, które kompletnie nie
nadawały się do publikacji, także bardzo Wam dziękuje za bardzo wysoki poziom dyskusji.
Z tego co widzę, potwierdza się reguła, że dobre jakościowo artykuły przyciągają również
dobre komentarze. Jakby jedno napędza drugie.
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To nie jest też tak, że nie popełniałem błędów przez ten ostatni rok. Myślę, że za mało czasu
poświęcałem na marketing bloga, pomimo że on się w zasadzie z Waszą pomocą tak świetnie
rozwinął. Parę wydarzeń mi umknęło. Nie wystartowałem w konkursie Onetu na „Blog roku”,
który był na początku roku, bo po prostu nic o nim nie wiedziałem. Jak już się dowiedziałem,
że taki konkurs jest, to było za późno.
Zdecydowanie za mało także współpracowałem z innymi blogerami, co na pewno ograniczało
mój zasięg. Też za dużo chyba próbuję robić na blogu sam. To znaczy mógłbym skorzystać
niejednokrotnie z pomocy czy to programisty czy jakiegoś specjalisty od WordPressa, od tych
wszystkich szablonów graficznych i tak dalej. Pewnie jemu niektóre prace zajęłyby kilka minut
czy pół godzinki. Ja czasami poświęcałem na to godziny, czy całe wieczory. Także to na pewno
był błąd i już w tej chwili, w niektórych zagadnieniach próbuję się radzić innych i korzystać
z pomocy innych.
Zastanawiałem się, co mógłbym Ci powiedzieć jako osobie, która potencjalnie jest
zainteresowana uruchomieniem własnego bloga. Nie mam dużego bagażu doświadczeń. Robię
to dopiero rok, ale kilka wniosków już mi się nasuwa. Pierwszy wniosek i najważniejszy: jeśli
zastanawiasz się czy warto prowadzić własny blog, czy pomoże Ci on zbudować Twoją
pozycję, brzydkie słowo - „eksperta”, osoby, która zna się czy orientuje się w konkretnym
temacie, jest specjalistą w tym temacie, albo po prostu jest pasjonatem w tym temacie – to ja
uważam, że warto. Cały czas jest miejsce na nowe blogi. To nie jest tak, że każdy temat jest już
„obstawiony”. Jest miejsce na nowe blogi. Zresztą wiele blogów się pojawia i znika. Wykruszają
się. Nawet w tej tematyce oszczędnościowej. Jak startowałem to było ileś tam blogów, część
z nich zniknęła, a pojawiło się też wiele nowych blogów. Po mnie, np. pojawił się blog
livesmarter.pl. Całkiem fajny, z aktualnymi informacjami o promocjach organizowanych przez
banki czy innych okazjach związanych z oszczędzaniem czy finansami osobistymi.
Zdecydowanie warto. Jeśli chcesz tylko pisać i chcesz być konsekwentny i wytrwały, to warto
z tym blogiem ruszyć. To pozwala usystematyzować własne myśli i przemyślenia na dany
temat.
Możesz uważać, że mój sukces jest niepowtarzalny. Bo ja uważam, że osiągnąłem sukces.
Że osiągnięcie poziomu 30 tysięcy czytelników miesięcznie to jest coś poza Twoim zasięgiem.
Ale jeżeli spojrzysz na to z drugiej strony, rok temu – 28 czerwca 2012 roku ja miałem zero
czytelników i zero wpisów na blogu. Pierwszy wpis pojawił się na początku lipca. Także
w dowolnym momencie można wystartować i w zasadzie możesz powtórzyć to co mi się
udało osiągnąć.
Kolejne porady: po pierwsze, ciężka, systematyczna praca. W tym nie ma nic trudnego. Musisz
tylko chcieć pisać.
Kolejna rzecz: warto sobie zaplanować listę tematów, które będziesz poruszał na swoim
blogu, tak żebyś miał kalendarz, harmonogram na najbliższy miesiąc, dwa czy trzy. Ja
zaplanowałem wpisy na mniej więcej trzy miesiące. I powiem Ci szczerze, mam więcej
tematów w chwili obecnej, niż miałem rok temu.
Kolejna rzecz: ćwiczenie pisania. Warto ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć pisanie.
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Kolejny element: od samego początku, jak będziesz ruszał ze swoim blogiem, myśl o tym, że
w jakiś sposób będziesz go promować. Także ja od dnia pierwszego miałem swój fanpage
na Facebooku. To jest bardzo prosta sprawa założenie takiego fanpage’a. Od początku
budowałem również listę mailingową. Promowałem mój blog, każdy wpis na blogu we
wszystkich kanałach społecznościowych na jakich się udzielam, a więc również na LinkedIn
oraz Google+.
Kolejny bardzo ważny element to jest to, że pisząc pamiętaj o tym, że piszesz dla czytelników.
Nie piszesz dla siebie. Jeżeli czytelnik nie znajdzie w Twoich tekstach czegoś interesującego
dla siebie, to nie będzie do nich powracał. Nie będzie wracał na Twojego bloga. W ogóle jest
tak generalnie, że mało kto powraca na bloga. Ta grupa osób, które w ogóle komentują i chcą
wracać na Twojego bloga, to jest powiedzmy 1% czy 2% wszystkich osób, które Twój blog
odwiedzają. Tak przynajmniej wygląda to w moim przypadku. Przez cały ten okrągły rok,
na mój blog weszło ponad 160 tysięcy osób, a mam raptem 4200 komentarzy. A więc jak
widać mała liczba osób zostawia komentarz.
Teraz kolejna rzecz, która się z tym wiąże: skoro tak mało osób komentuje, tak mało osób
zadaje sobie wysiłek, żeby podzielić się z Tobą swoimi przemyśleniami, to wydaje mi się, że
powinieneś być wdzięczny jako autor, że te osoby w ogóle chciały cokolwiek skomentować. Ja
staram się dziękować za każdy konstruktywny komentarz. Tylko dzięki temu udaje się w jakiś
sposób budować społeczność i angażować w dyskusję. Ważne jest to, że jeżeli te dyskusje
u Ciebie na blogu się pojawiają, no to wiadomo, że mogą być dla Ciebie bardziej przechylne
głosy i mniej przechylne głosy. Trzeba umieć sobie z tym samodzielnie poradzić. Nie brać
wszystkiego absolutnie do siebie. Być ponad to i jednocześnie dążyć do tego, żeby dyskusja
i sposób dyskutowania Twój jako autora z czytelnikami, dodawały nową wartość tym tekstom,
które już na blogu zamieściłeś.
Wiadomo też, że Ty jako autor będziesz miał gorsze i lepsze dni, więc prawda jest taka, że już
sam fakt pojawienia się dyskusji na Twoim blogu, będzie Cię bardzo pozytywnie motywował.
Ci najbardziej lojalni czytelnicy pomogą Ci przetrwać te gorsze chwile, chociażby tym, że będą
Cię zachęcali do dalszej pracy. Także warto być na pewno jako autor, cierpliwym,
konsekwentnie trzymać się obranego kierunku. Chociaż tak naprawdę inni blogerzy, mogą
powiedzieć co innego, że warto skakać z kwiatka na kwiatek. To są moje doświadczenia,
niekoniecznie one muszą być zgodne z doświadczeniami innych osób.
No i dwa takie ostatnie elementy myślę: pierwszy to jest, żeby nauczyć się technologii
internetowych ogólnie. Żeby rozumieć co to jest Google Analytics, żeby rozumieć co to jest
Google AdWords. W jaki sposób analizować, skąd czytelnicy trafiają na Twojego bloga
i troszeczkę pomagać Google w tym, żeby Twój blog pojawił się wysoko w wynikach
wyszukiwania. Ja nie mówię o jakichś tam zaawansowanych technikach SEO itd., bo na tym
kompletnie się nie znam. Ale wystarczy już samo to, że piszemy artykuły i w tych artykułach
piszemy na konkretne tematy, oraz chociażby dobór tematu tego artykułu i formatowania
w taki sposób, żeby była większa szansa odnalezienia Twojego artykułu w Google.
Ostatni element, który uważam jest bardzo, bardzo istotny to jest współpraca z innymi
blogerami. Nawet jeżeli to nie jest tak, że się wspieracie non-stop i linkujecie do siebie nonstop, to warto wiedzieć kto jeszcze pisze na takie tematy jak ja, bo jest to dosyć dobre źródło
informacji. Zawsze można wdać się w polemikę z innym blogerem na łamach swojego bloga.
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To zawsze troszeczkę pomaga i tak naprawdę pomaga również rozwijać tematy, które
pojawiają się gdzieś indziej.
No i myślę, że to na szybko tyle wniosków, jeśli chodzi o pierwszy rok blogowania. Przejdę
teraz do dużo ważniejszego dla mnie wydarzenia, jakim jest moje odejście z pracy.
Zapowiadałem Wam jakiś czas temu wielki news. I to jest ten wielki news: ODCHODZĘ
Z PRACY. Możecie powiedzieć „Ojej, co się dzieje? Szafrański, będziesz miał najwyżej zaraz
następną pracę”. Nie będę miał innej pracy! Nie idę nigdzie na etat. Mam bardzo ważny plan.
Chcę się skoncentrować na tworzeniu bloga oraz poszerzaniu jego tematyki o inne
zagadnienia, które mi chodzą od dawna po głowie, a po prostu nie mam czasu na ich
realizację.
Teraz już tak sobie myślę, że pewnie część z Was zastanawia się albo jest zaskoczona, że w
ogóle taki racjonalny facet podejmuje takie ryzyko. Teoretycznie mam wszystko o czym marzy
przeciętny Polak. Stanowisko dyrektorskie w firmie informatycznej, prężnej, realizującej fajne
projekty. Świetnie zarabiam - można już powiedzieć, że zarabiałem. Absolutnie nie narzekam.
Mam dwa mieszkania, mam kochającą rodzinę. Tu się akurat nic nie będzie zmieniało :-)
Można powiedzieć, że jestem w wieku, w którym powinienem się zastanawiać nad
„odcinaniem kuponów”, a nie poszukiwaniem nowych wyzwań.
Z drugiej strony jest tak, że mój blog wcale nie zarabia. Bo to co blog zarabia, to są grosze.
Ja wierzę, że ma pewne perspektywy zarobków, ale zupełnie w innym obszarze niż ten, który
utylizuję dotychczas. Jest jeszcze jeden istotny aspekt związany z tym blogiem. W zasadzie
grupa docelowa, którą Wy jesteście. A przynajmniej mówię do Czytelników mojego bloga, nie
tyle słuchaczy tego podcastu, bo ma on nieco szerszą formułę. Grupą docelową są osoby
oszczędne. A więc, nawet jeślibym chciał myśleć o tym, aby dostarczyć Wam jakieś dodatkowo
płatne produkty w okolicach bloga (czy to szkolenia, czy książki czy cokolwiek innego),
to może się okazać, że po prostu nie jesteście osobami, które znajdą na te produkty fundusze.
Oczywiście bardzo się będę starał, żeby dostarczyć Wam jak najbardziej wartościowe
rozwiązania, ale być może wcale mi się to w tym obszarze nie uda.
Możecie się zastanawiać, dlaczego w końcu zdecydowałem się to zrobić. Z jednej strony
rzucam pracę, z drugiej strony nie mam pewności co do przyszłych przychodów z bloga.
Jednocześnie mówię, że chce się poświęcić blogowaniu. Prawda jest taka, że tych powodów
jest co najmniej kilka. Z jednej strony moja praca, która dawała mi jeszcze jakiś czas temu
bardzo dużo satysfakcji, po prostu mi spowszedniała. Mam coraz mniej serca do niej i coraz
więcej rutyny się pojawia. A jeżeli ja nie wkładam w coś serca, no to nie spodziewam się, że
z tego będą dobre efekty. W zasadzie można powiedzieć, że nie chcę oszukiwać sam siebie.
Chcę się realizować w tym, co mnie pasjonuje. Pasjonuje mnie w tej chwili temat dzielenia się
wiedzą w obszarze oszczędzania i pomnażania przychodów. Tego jest mniej na blogu, ale
myślę, że tą tematykę również będę rozwijał.
Kolejny aspekt jest taki, że ja widzę, że ta wiedza Wam się przydaje. I teraz mówiąc takim
prostym, chrześcijańskim językiem – chcę czynić dobro. Nie chcę tego wprowadzać, ale tak
naprawdę fajnie by było, gdyby na blogu pojawił się taki licznik „Pomogłem oszczędzić już X
tysięcy złotych” albo „Wyciągnąłem już z długów X rodzin”. Także tutaj zdecydowanie aspekt
edukacyjny jest bardzo ważny. Mam wiedzę i chcę się nią dzielić. Tam, gdzie jej nie mam,
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to potrafię skorzystać z pomocy innych, zaprosić ekspertów. Po to właśnie, abyście Wy mogli
na tym skorzystać.
Tak naprawdę przez ostatni rok w pewnym sensie testowałem własną wytrzymałość w pisaniu
i popularyzowaniu bloga. Przekonałem się, że potrafię to robić w sposób, który jest dla Was
akceptowalny. Jednocześnie w taki sposób, który jest po prostu satysfakcjonujący. Ja nie
miałem w ogóle pewności, czy potrafię promować się w Internecie. Dzisiaj już wiem, że
potrafię. Pomimo, że jak dotychczas robiłem to tak naprawdę „tyci tyci”, to udało mi się
osiągnąć całkiem fajne efekty. Teraz, żeby rozwinąć to co robię na blogu, bo naprawdę to jest
dopiero początek tego, co planuję zrealizować, to żeby to rozwinąć, to potrzebuję czasu, a tego
czasu nie mam, pracując na etacie. Niestety moja rodzina strasznie cierpiała w ostatnim
okresie z tego powodu, że pracowałem i równocześnie blogowałem i naprawdę tego czasu
było coraz mniej.
Prawda jest też taka, że mnie praca bardzo angażowała. Gdzieś tam miałem takie poczucie, źle
się z tym czułem, że z jednej strony zarabiam pieniądze, przynoszę te pieniądze do domu, ale
równocześnie zbyt mało jest mnie dla moich najbliższych. Absolutnie nie chcę za jakiś czas
żałować tego, że tak bardzo się angażowałem w pracę, a tak mało się angażowałem w domu.
W szczególności ja nie chcę żałować tego, że miałem szansę spróbować rozwinąć blog i żyć
z blogowania oraz innych biznesów, które oczywiście gdzieś tam może na boku uda się
rozkręcić, a nie spróbowałem. Także chcę zaryzykować i liczę na to, że mi się uda. Mam dwie
ręce, mam dwie nogi. Mam głowę pełną pomysłów i chcę to wykorzystać.
Teraz oczywiście możecie szukać jakiegoś drugiego dna w tym wszystkim. Ja tylko powiem tak
dla sceptyków trzy słowa. To nie jest tak, że nie mam poduszki bezpieczeństwa. Stać mnie na
to, żeby spróbować. Jestem w stanie przeżyć ponad rok bez żadnych zarobków, także stawiam
wszystkie moje oszczędności na taki zakład z sobą samym, że mi się uda. Czy mi się uda?
Nie wiem tego. Zobaczymy. Nie mam pewnika, ale wierzę w swoje możliwości. Mam to
szczęście i ten fart, że moja rodzina bardzo mnie wspiera. Żona w zasadzie jako pierwsza mi
powiedziała, że powinienem spróbować. Że mogę zrobić wszystko, za co się zabiorę. Tak
naprawdę, to ja musiałem uwierzyć w swoje możliwości, jak również zaakceptować ryzyko,
które się wiąże z tym próbowaniem. Było mi naprawdę cholernie trudno. Użyję tego słowa
tylko raz, ale cholernie trudno było mi podjąć tą decyzję, bo byłem dotychczas w takiej „złotej
klatce”. Myślę, że większość z nas, pracujących w dobrych firmach na dobrych stanowiskach,
jest w takiej „złotej klatce”. Zarabiamy świetne pieniądze, cieszymy się z tego. Czujemy jakiś
może niedosyt od czasu do czasu, ale boimy się wyrwać, bo stracimy te korzyści. Ja ryzykuję.
I to dużo ryzykuję. Spłacam kredyty, a jednocześnie rzucam robotę. Decyduje się zostać
pełnoetatowym blogerem, nie mając przychodów z bloga dzisiaj, które pokrywałyby moje
koszty. Także długi czas będę pod kreską.
Wielu osobom może się to nie mieścić w głowie, bo wyobrażamy sobie ten model blogowania
w Polsce w inny, taki sposób: gdzieś tam na boku to robię (bloguję) i jeżeli już widzę, że
osiągam przychody wyższe niż z pracy na etacie albo bliskie, no to wtedy łatwo jest podjąć
decyzję o porzuceniu pracy etatowej. Ja robię inaczej – przeprowadzam eksperyment na
żywym organizmie. Prawda jest taka, że lubię skakać na głęboką wodę i też zawsze
powtarzam znajomym, że w tej wodzie ja się najlepiej czuję i najszybciej przebieram rękami,
gdy gonią mnie rekiny. A więc łatwo skoczyć nie było, ale skoczyłem.
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Niektórzy mogą powiedzieć, że jestem nieodpowiedzialny, że oszalałem. Powiem tak: mówcie
co chcecie. Ja już się pogodziłem z tym, że być może będę tak oceniany i po prostu będę robił
swoje. Dla was jest to taki bezpieczny eksperyment. Ja stawiam na szali bardzo wiele. Patrząc
z boku, będziecie mogli obserwować mnie, obserwować czy mi się uda, czy nie uda. To będzie
jak przedstawienie, jak taki reality show. Ci, którzy są sceptykami, no to jeśli mi się nie uda, to
powiecie „A nie mówiłem?”. Ale ta prawda jest taka, że w żaden sposób nie poprawi to Waszej
sytuacji. Być może utwierdzi to Was tylko w przekonaniu, że nie warto próbować. Ja wcale nie
uważam, że nie warto próbować. Warto próbować. Oczywiście warto mieć jakiekolwiek
zabezpieczenie.
Z drugiej strony, jeżeli mi się uda, no to co będziecie mogli zrobić? Mówię do sceptyków cały
czas. Będziecie mogli czerpać ode mnie to co najlepsze – to jest pierwsza możliwość. Ja się
bardzo chętnie będę tymi wszystkimi informacjami dzielił – co i jak zrobiłem. Mam nadzieję,
że to Wam pomoże. Albo po prostu drugi wariant – uznacie, że miałem farta i tyle. Że Wam się
to nie uda.
Prawda jest taka, że tu nie będzie żadnego farta. Ja jestem nastawiony na ciężką pracę. Liczę
na to, że znajdę wśród Was wielu kibiców – takich pozytywnie nastawionych kibiców. Także
bardzo Was również o to wsparcie proszę.
Powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Zastanawiałem się nad tym, co jest takim najgorszym
scenariuszem? Co się może wydarzyć, jeżeli nie uda mi się zrealizować moich planów? Nie
uda mi się żyć z blogowania i powiedziałbym okolicznych działalności wokół bloga. Co się
stanie jak odniosę porażkę?
Pierwsza rzecz to jest taka, że ja mam taką świadomość, że jeżeli nawet uda mi się w tym
czasie iluś osobom pomóc dzięki mojej aktywności, to w wyniku tego, będę po prostu lepszym
człowiekiem. Także ja się nie boję takiej porażki w aspekcie moralnym. Porażką będzie to,
jeżeli nie uda mi się zarabiać, „przepalę” wszystkie pieniądze, które posiadam. No to co się
wtedy stanie? Być może będę musiał wrócić na etat. Czyli powiedzmy, przepracuję rok, może
trochę dłużej. Nie uda mi się finansować mojego życia i będę musiał wrócić na etat. Ja się nie
obawiam o to, że znajdę pracę na etacie. Znajdę! Mam bardzo dużo umiejętności i
doświadczeń. Będę po prostu bogatszy o kolejne doświadczenie. Grunt, żebym z tego
doświadczenia potrafił wyciągnąć wnioski.
Jedna rzecz jest pewna. Ja wiem, że plułbym sobie w brodę za jakiś czas, gdybym nie
spróbował
No dobra, to jeszcze trzy słowa na temat tego, jak tutaj się sytuacja będzie rozwijała u mnie.
Prawda jest taka, że pracuję na etacie do końca lipca. Także jest to dosyć trudny okres dla
mnie, bo przekazuje wszystkie moje obowiązki w firmie. Jest już troszeczkę bardziej z górki,
bo już ten proces się dzieje, no ale do finiszu jeszcze trochę pozostało. Później planujemy
wspólnie z rodzinką oczywiście wakacje no i później po tych wakacjach wracam i zabieram się
pełnowymiarowo za blogowanie.
No właśnie. I teraz jestem ciekawy, co Ty o tym sądzisz. Czy w jakiś sposób pomożesz mi
odnieść ten sukces? Czy w ogóle wierzysz, że mi się uda? No jestem strasznie ciekawy
Waszych opinii. No i myślę, że na dzisiaj już starczy, że będą się już z Wami żegnał. Dzisiejszy
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odcinek był taki strasznie egocentryczny – mówiłem tylko o sobie. Próbowałem podzielić się
jakimiś radami i przemyśleniami. Mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach podcastu dostarczę
więcej treści dla Ciebie, z czego będziesz mógł skorzystać. Mimo wszystko wierzę, że
doświadczenia, które będę miał przez najbliższy czas, przez najbliższy rok, także będą dla
Ciebie ciekawe. Potraktuj to także jako wstęp do całkiem ciekawej opowieści.
Mam taką prośbę do Was, jak zwykle zresztą :-) Jeżeli Wam się podoba ten podcast, to bardzo
Was proszę o wejście do iTunes i wystawienie mu oceny i zagłosowania. Możecie się również
podzielić informacją o tym, że taki podcast istnieje, że taki Szafrański, który rzuca pracę dla
blogowania istnieje. Podzielić się tą informacją ze swoimi znajomymi.
Ja tymczasem bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś ten odcinek podcastu. Przypominam, że
wszystkie adresy stron czy notatki dotyczące tego odcinka znajdziesz pod adresem
http://jakoszczedzacpieniadze.pl/007
A jeśli poczujesz, że ten podcast dostarczył Ci wartościowe informacje, które pomogą Ci być
może realizować Twoje marzenia, to proszę podziel się nim ze swoimi znajomymi. Powiedz im
po prostu, żeby weszli na mojego bloga jakoszczedzacpieniadze.pl.
Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas i zapraszam Cię już teraz do wysłuchania
następnego odcinka. Będę miał szansę porozmawiać z przedstawicielem PAYBACK, który
odpowie na pytania, które zadaliście na blogu.
A tymczasem życzę Ci świetnego dnia i weekendu i skutecznego przenoszenia Twoich celów
finansowych na wyższy poziom.
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