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WNOP odcinek 043 – 26 lutego 2015 r.
Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli
moja kręta droga do bloga wartego miliony –
część 2
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/043

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek czterdziesty trzeci. Dzisiaj druga
część mojego wystąpienia na Auli w Poznaniu, czyli odpowiedzi na łatwe i trudne pytania jej
uczestników.
Cześć i dzień dobry, witam Cię w czterdziestym trzecim 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!
Dzień dobry! Tydzień temu mieliście okazję posłuchać zapisu mojego wystąpienia na Auli
w Poznaniu, które było zatytułowane „Dlaczego warto kwestionować status quo, czyli moja
kręta droga do bloga wartego miliony” – nieco przewrotny tytuł. Jeśli jeszcze nie słuchałaś
albo nie słuchałeś tego odcinka, to gorąco zachęcam, by to uczynić.
Niektóre z tych pytań, które pojawią się dzisiaj, nawiązują właśnie do tamtego wystąpienia.
Ten odcinek jest kontynuacją prezentacji, musiałem podzielić ją na dwie części, bo byłaby
zbyt długa. Dzisiaj usłyszycie sesję pytań, która trwała około pięćdziesięciu minut.
Dowiecie się z niej m.in. w którą stronę zmierza mój blog. Gdzie jeszcze planuję występować
w tym roku? Jak moja najbliższa rodzina reaguje na moje sukcesy? Dlaczego nie odwiedziłem
jeszcze Pata Flynna? Jak sobie radzę z obowiązkami domowymi? Albo jak sobie nie radzę
z obowiązkami domowymi? Czy nie mam obaw, że stracę wiarygodność? Pytano mnie także,
jak radzę sobie z pułapką perfekcjonizmu i jakie mam podpowiedzi dla tych osób, które
dopiero myślą o rozpoczęciu blogowania. Jest tam również wiele innych pytań i wiele innych
odpowiedzi, tak że nie przedłużam już i serdecznie zapraszam do wysłuchania!
Prowadząca: O! Jest pierwsze pytanie.
Michał Szafrański: Ile zarobiłeś w zeszłym roku?
Uczestnik 1: Cześć Michał, Jacek Adamczyk.
Michał: Cześć!
Uczestnik 1: Mam takie pytanie a propos tych elementów coachingowych, elementów
motywacyjnych, które zawierasz w swoim blogu, podcastach, prezentacjach nawet. Dla mnie
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„Jak oszczędzać pieniądze” z tyłu głowy zapala pewne cyferki. Dzisiaj nawet w Twojej
prezentacji było 90% elementów motywacyjnych. Czy to był jakiś element szerzej
zakrojonego procesu w Twoim blogu, wprowadzanie tych elementów…
Michał: O strategia.
Uczestnik 1: … czy to wyszło przypadkiem? Takie jest moje pytanie.
Michał: Powiem tak, jak rozmawiałem z Magdą… Magda, gdzie jesteś? Jak rozmawiałem
z Magdą przed wystąpieniem, to pytałem, Magda potwierdzi, czy mam zrobić taką prezentację
z gruntu rzeczy finansową, czy bardziej inspirującą. I Magda powiedziała, że bardziej
inspirującą. Później jeszcze na Twitterze się upewniałem, dwa dni temu czy wczoraj, zadałem
takie pytanie, czy na pewno. I odpowiedzi były mieszane, ale raczej w kierunku inspiracji.
To jest tak, ja na pewno nie chcę być takim gościem, który mówi o rozwoju osobistym, bo
mnie ten temat mierzi, mówiąc wprost, jest bardzo dużo szarlatanów, jest dużo osób, które
robią dużo szumu. A ja mam taki punkt widzenia, że się boję skrzywdzić, w tym sensie, że
zwracam uwagę na to, żeby tym, co mówię i co komunikuję, nie doprowadzić kogoś do takiej
sytuacji, że podejmie błędne decyzje.
Tak że, jeszcze raz powiem, że to, co Wam pokazywałem, to są moje przemyślenia, moje
doświadczenia na podstawie mojego życia. I to, czy one się aplikują, czy nie aplikują do
Waszego życia, to jest oddzielna kwestia. Jeżeli wysupłacie z tej prezentacji 2 punkty, które
były dla Was istotne, to już będzie mój sukces. Nie, nie mam takich planów.
Mówiąc o planach blogowych zupełnie wprost, to jest tak, że na ten rok będę ogłaszał bardzo
dużą współpracę z bardzo dużym partnerem. Chciałbym Wam powiedzieć wprost, ale nie
mogę jeszcze. Ona będzie trwała 12 miesięcy i z tym partnerem zrealizuję rzeczy, których nie
udało mi się zrobić w zeszłym roku. Między innymi zrobimy kurs dla osób, które są zadłużone
i które chcą wyjść z długu, a nie wiedzą jak. Spirala zadłużenia i wydostawanie się z niej.
Różne, różniste scenariusze i sposoby.
Ten kurs będzie bezpłatny dla każdego chętnego, bo ja nie mam serca brać pieniędzy od
ludzi, którzy są zadłużeni, w ogóle mi się to w światopoglądzie nie mieści. Więc to jest coś
takiego, co bym chciał dać w tym roku jako jeden element. Wiem, że dam. Drugi element to
jest książka, nad którą pracuję i która w drugiej połowie roku powinna się ukazać. Książka
stricte o tematyce finansowej, ale obalająca sporo mitów czy wyobrażeń na temat tego, co jest
ważne, co jest nieważne w kontekście finansów.
Jeżeli obserwowaliście Elementarz Inwestora w zeszłym roku, to on będzie kontynuowany,
tylko że muszę od niego odsapnąć po prostu, bo strasznie mnie zmęczył ten temat. My sobie
tam ze Zbyszkiem narzucili straszny reżim – 48 artykułów i podcastów się w zeszłym roku
ukazało na ten temat i szczerze mówiąc, pod koniec roku już miałem tak serdecznie dosyć tej
tematyki… Zresztą wiem, że ona zdominowała, gdzieś tam się proporcje zachwiały.
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Dzisiaj traktuję blog jako coś, co służy innym, ale niekoniecznie musi być związane stricte
z tematyką oszczędzania. Dzielę się też innymi doświadczeniami, z jakich narzędzi korzystam
itd. Ale jednak gdzieś w tle te pieniądze są bardzo mocne i ta tematyka zostanie, będzie
osadzona w finansach osobistych. Może nie tylko związana z oszczędzaniem, ale szerokie
spojrzenie na finanse, również aspekty związane z finansami behawioralnymi.
Czyli trochę psychologii i tego, w jaki sposób ona rzutuje na pieniądze. Jeżeli spojrzysz na
psychologię z różnych aspektów, typu właśnie „Jak wstawać codziennie rano prawą nogą?”, to
trzeba to sobie jakoś w głowie poukładać. Nie mówię, że to są wszystko dobre rozwiązania.
Nie. Każdy musi dobrać coś dla siebie.
Na pewno nie będzie tak, że każdy tekst, który publikuję na blogu, trafia do każdej osoby,
która blog czyta. Miałem kiedyś takie wyobrażenie, że tak powinno być. Ale już to
przewartościowałem, już się sam pogodziłem z tym, że tak nie będzie. Zawsze będzie tak, że
są osoby bardzo zadowolone z danego tekstu i zawsze znajdą się osoby skrajnie
niezadowolone, powiedzą: „Nie, w ogóle odszedłeś od tematyki” itd. Ale już w tej chwili mam do
tego dystans. Ja robię swoje.
Chcę publikować dobre jakościowo materiały z różnych obszarów, dotykające finansów
przede wszystkim oczywiście. A niech każdy po prostu wybiera to, co jest dla niego
wartościowe. Trochę pokrętnie, ale chyba odpowiedziałem.
Uczestnik 1: Jasne, dzięki.
Michał: OK, proszę bardzo.
Uczestnik 2: Mam dwa pytania.
Michał: Śmiało.
Uczestnik 2: Jak sobie radzisz z obowiązkami rodzinnymi, z ustawieniem priorytetów między
rodziną a swoimi osobistymi celami, bo to się kompletnie zmienia w momencie, kiedy się
pojawiają dzieci, rodzina, kredyty i tego typu rzeczy. A drugie pytanie, które mi się nasunęło:
jak to się stało, że tak zmotywowana, zorganizowana osoba jeszcze do tej pory nie odwiedziła
osobiście Pata Flynna?
Michał: Dobra, to są bardzo dobre pytania! Jak masz na imię?
Uczestnik 2: Bartek.
Michał: Bartek, to są bardzo dobre pytania. Amerykanie tak zawsze mówią: „This is a very good
question. Tough one”. Pierwsze pytanie. Dobrze, że mojej Żony tu nie ma, postaram się, żeby
tego nie usłyszała, ale za dużo Was jest, muszę ważyć słowa.
To jest tak, że ja sobie ewidentnie nie radzę. Ja jestem pracoholikiem, mam tego głęboką
świadomość i mam to niesamowite szczęście i radość, że moja Żona jest bardzo wyrozumiałą
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i bardzo tolerancyjną osobą w stosunku do mojej aktywności. Co nie znaczy, że jej cierpliwość
jest nieskończona, to jest pierwsza rzecz.
Mój cel osobisty na ten rok, zresztą na zeszły rok też był, ale niewiele z tego wyszło, to jest:
ciąć wszystko, co nie jest związane z core’owymi projektami, których wyznaczyłem sobie 3
w tym roku, i stoi w kolizji z rodziną. Dlatego to wystąpienie, ono było wcześniej
zakontraktowane, Magdzie obiecałem już dawno temu. Magda chciała, żebym przyjechał na
pierwszą Aulę, rozmawiała o tym ze mną chyba w sierpniu w zeszłym roku.
Powiem tak, ja wycinam większość tego typu aktywności. Później mam wystąpienie gdzieś
w Jankach w Warszawie i powiedziałem sobie: „Więcej nie”. Nawet odrzuciłem propozycję
TEDx-a, mówię zupełnie poważnie. Była jakaś tam propozycja ze strony TEDx-a, nie
warszawskiego, tylko jakiegoś tam regionalnego, odrzuciłem. Powiedziałem: „Guys, sorry. To
nie jest ten moment”.
Muszę w swoim życiu wprowadzić zmiany i to jest to, co Wam mówiłem. Tylko ja za to
odpowiadam. To są bolesne decyzje, bo bardzo dużo rzeczy muszę wyciąć ze swojego życia,
po to, żeby być bardziej dla rodziny. Ale znowu, to jest praca każdego dnia. Jeżeli siadam do
odrobienia lekcji z moją córką, to już jest dobrze. To już jest dobrze, bo już jej pomogłem. To
pierwsze pytanie.
A drugie pytanie, dlaczego nie pojechałem do Pata Flynna. Jeszcze. Dobra, to powiem
publicznie, możecie zachować dla siebie, możecie mówić publicznie, wszystko jedno. Mam
z Żoną taki układ, że nie jeżdżę do Stanów Zjednoczonych.
Sala: [śmiech]
Michał: Mówiłem zupełnie poważnie. Byłem, parę razy byłem, ale mam taki układ, że nie
jeżdżę do Stanów Zjednoczonych, nie będę wnikał w powody. Była w zeszłym roku okazja, Pat
Flynn był na Filipinach, przy czym w zeszłym roku, było coś takiego strasznego, że dopiero
rzuciłem pracę na etacie i nie wiedziałem, czy będę w stanie tyle zarobić, żeby sobie pozwolić
na wyjazd na Filipiny. To nie o to chodzi, że pieniędzy nie mam, ale racjonalnie podchodzę do
tego.
Te pieniądze, które mam, to są pieniądze, które wydajemy na życie. One nie są po to, żeby
spełniać swoje zachcianki. I w tym roku, gdyby się wydarzył taki wyjazd, to bym pojechał bez
problemu. Jakoś bym to z Żoną załatwił, zabrałbym ją, cokolwiek.
Ale do Stanów niechętnie, to jest też ten ból, ja bardzo chętnie bym jeździł na konferencje do
Stanów. Np. jednym z takich moich marzeń, powiem wprost, może jednak Żona usłyszy, jest
to, żeby pojechać na World Domination Summit. To jest konferencja, bardzo inspirująca, dla
ludzi: creatives, blogerów itd. organizowana przez Chrisa Guillebeau – tego, który jest
autorem książki „The 100-dollar Startup”. To jest gość, którego jednym z celów w życiu, które
sobie postawił, było odwiedzenie wszystkich krajów na świecie przed trzydziestką piątką…
i cholera mu się udało! Nie? Tak że, świetny facet. Grupujący świetnych ludzi wokół siebie.
Konferencja w Portland, zawsze w lipcu.
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No, już dwa razy naprawdę byłem nad „Kup bilet”, ale niestety zawsze Żona mówi: „Nie”
[śmiech]. Dlatego nie jeżdżę. Ale myślę, że to nadejdzie. Pat wczoraj wysłał informację, że
bardzo zazdrości tym, którzy przyjeżdżają na konferencje do Europy, bo się coraz fajniejsze
konferencje zaczynają w Europie organizować. Mam nadzieję, że się kiedyś w końcu skusi
i przyjedzie. Być może będzie okazja. To dojdzie do skutku.
Uczestnik 2: Dziękuję.
Michał: Proszę bardzo.
Uczestnik 3: Nazywam się Damian. Mam takie pytanko do Ciebie odnośnie tego, jak zacząłeś.
Publicznie mówisz o swoim sukcesie, że inwestujesz, zarabiasz. I jak Twoje najbliższe
otoczenie zareagowało? Taka polska zawiść, nie? Bo na pewno się to pojawiło.
Michał: „Najbliższe” to co to jest? Taka najbliższa rodzina: tata, mama, ciocia, wujek?
Uczestnik 3: Tak, ciotki, wujki, dalsze, bliższe. Znajomi oczywiście.
Michał: Powiem tak, mam chyba w znajomych dwie ciocie na Facebooku, więcej nie mam.
I nie widziałem jakichś przejawów zawiści, nienawiści czy czegokolwiek takiego. Myślę, że ja
jestem trochę traktowany w rodzinie jako taki dziwak. Bo siedzę w domu, coś tam piszę
i podobno zarabiam [śmiech]. Wiesz, jak to jest.
Ja mam czterdziechę, nie? Ponad. Jak masz ciocię, no to ciocia ma pięćdziesiąt parę,
powiedzmy sześćdziesiąt. To jej postrzeganie świata jest trochę inne. Jak to gość może nie
chodzić, nie odbijać karty w fabryce i zarabiać pieniądze? Nie mam takiego też
bezpośredniego feedbacku: „O, jak to dobrze, że świetnie sobie radzisz i zarabiasz kasę”. Też tego
nie mam. Jest raczej cisza w rodzinie, niektórzy po cichu kibicują, jakieś siostry cioteczne itd.
Wiadomo, dla nich to też jest zjawiskowe, że ich bratu ciotecznemu w internecie coś tam się
udaje osiągnąć.
Wiesz, ale jest taki efekt pozytywny, jak występowałem w telewizjach różnych i nikomu o tym
nie powiedziałem w rodzinie, to później było: „Jak to? Byłeś w telewizji i nie dałeś nam znać,
żebyśmy cię zobaczyli?”. Więc już od pewnego momentu daję cynk mojemu tacie i on jakoś to
sprytnie rozprowadza po rodzinie. Zawsze jak idę do TVN, Polsatu, puszczam maila do taty, że
jutro o 10:30. Ja już nie jestem w to zaangażowany. Tak że o tyle to jest fajne, że tylko tacie
daję znać.
Uczestnik 3: Czyli nie miałeś przypadku, że ktoś tam, jakiś kolega Ci powiedział: „Ej Michał, ja
już Cię nie lubię, bo Tobie się powiodło” albo coś takiego?
Michał: To jest też przestroga, dla wszystkich myślę, którzy zaczynają zarabiać pieniądze. To
jest wręcz odwrotnie. Jak zaczynasz być gościem, który zdobywa jakąś popularność, a tym
bardziej zaczyna mieć pieniądze, to masa znajomych się koło ciebie pojawia, takich
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fałszywych znajomych często też, nie? Ktoś tam odświeża kontakt po dziesięciu latach i mówi:
„O cześć, co u Ciebie słychać?”. Ja mówię: „Wszystko w porządku, dziękuję”.
Tak że raczej w drugą stronę bym patrzył na to. W tej chwili muszę dużo bardziej filtrować to,
co się dzieje wokół mnie. I nawiązując do tego pytania Bartka, np. z kim się umawiam i po co.
Bo szkoda mi czasu, mówiąc zupełnie wprost. Ja dzisiaj podejmuję takie decyzje, jeżeli
walczyłem o to, żeby mieć czas dla znajomych, takich najbliższych, których czuję, że sam nie
dopieszczam, za rzadko się spotykamy po prostu i dla rodziny. Tak że jeżeli to są moje cele, to
wcale nie powinienem szukać sobie nowych znajomych. To wcale nie jest takie oczywiste.
Wiesz, o co chodzi?
To nie jest tak, że ja jestem „anty” w stosunku do ludzi. Nie. Ale też chcę zadbać o te relacje,
które uważam, że są ważne. Tylko nie widać, żeby one były ważne. Wiesz, o co chodzi.
Uczestnik 3: Dziękuję.
Michał: Proszę bardzo.
Prowadząca: Ooo… [śmiech]
Michał: Po kolei. Chociaż się streszczamy.
Uczestnik 4: Cześć, jestem Patryk. Mam takie pytanie bardziej odnośnie blogowania, bo
w jednym z ostatnich podcastów mówiłeś, że bardzo się zastanawialiście, czy robić
Elementarz Inwestora o Foreksie, bo to śliski temat. I czy miałeś jeszcze inne momenty,
w których się bardzo zastanawiałeś, czy wyjść, czy możesz stracić zaufanie?
Michał: Cały czas mam. Nawet ta pierwsza oferta afiliacyjna to było takie pytanie: co się
wydarzy? Przy czym przy pierwszej to była lokata BGŻOptima, mi się wydawało, że nic z tego
nie będzie. Nie miałem przeświadczenia, że robię coś, z czego będzie pasztet. Historia jest
dosyć zabawna. Jechałem do Berlina na konferencję Alive, potem wracałem pociągiem
i mówię sobie: „Cholera jasna! 6 czy tam 7 dni bez artykułu na blogu, muszę coś puścić. Dobra,
jest taka oferta, może coś zarobię jeszcze przy okazji”.
To nie jest tak, że siedzę i analizuję każdą ofertę. Ale tę przeanalizowałem i mnie olśniło, że
to są wielkie procenty. W takich sytuacjach tak, puszczam, to poleciało trochę na żywioł. Ale
są takie sytuacje, Forex był bardzo trudnym tematem, on jest śliski, kontrowersyjny itd. Tak
jak mówiłem w podcaście, baliśmy się ze Zbyszkiem. My wiedzieliśmy, że dołożymy wszelkich
starań, żeby ten temat rozpracować dobrze. Ale ten efekt był niewiadomy. Dzisiaj mam bardzo
dużą odwagę w robieniu tego, co chcę zrobić, bez liczenia się z konsekwencjami.
Uważam, że nie ma takiego tematu, którym o ile chciałbym się zająć, to powinienem dobrze
rozważyć jego skutki. Nie. Po prostu trzeba go dobrze zrobić. Jeżeli go dobrze zrobię, to niech
się dzieje, co chce. Jakość sama się broni. Ale to przyszło z czasem. To przyszło w ubiegłym
roku, gdzie przyszło 10−15 zewnętrznych potwierdzeń, że robota, którą robisz, jest dobra. To
jak wszyscy ci mówią, że jest dobra, to nie ma podstaw, żeby w to nie wierzyć.
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Uczestnik 4: Dzięki!
Michał: Proszę.
Uczestnik 5: Cześć Michał, Bartek.
Michał: Cześć!
Uczestnik 5: Mam pytanie. Domyślam się, wiem, że jesteś perfekcjonistą. Chciałem się
dowiedzieć, jak radzisz sobie z pułapką związaną z perfekcjonizmem pod tytułem wieczne
analizowanie, poprawianie swojej pracy, które ciągnie się w nieskończoność? Kiedy mówisz
„Stop”?
Michał: Jak zadawałeś pytanie, to myślałem nad odpowiedzią i mam gotową odpowiedź, nie?
Uczestnik 5: Dawaj.
Michał: Ale powiem ci, że ze 3 warianty przećwiczyłem, nie? [śmiech] Powiem tak, oprócz
tego, że jestem perfekcjonistą, jestem gigantycznym leniem. Ja wiem, że tego być może nie
widać po efektach, ale to jest tak, że gdzieś ten leń wewnętrzny mnie stopuje. On mówi:
„Dobra, stary, przeginasz po prostu. Po co? Weź się zastanów. I tak to łykną”. Nie, to nie jest też
tak, że ja nie popełniam błędów.
Trochę jest tak, że to, że popełniam błędy, pomimo że wrzucę w coś dużo pracy, powoduje, że
mam świadomość, że nie ma sensu w coś wkładać dużo pracy, bo i tak te błędy popełnię. Czyli
dzisiaj np. wolę wypuścić wpis, oczywiście staram się, żeby był dopracowany, ale jeżeli ktoś
w komentarzach wytknie, że się gdzieś rąbnąłem, co mi się czasami zdarza, to po prostu
skoryguję. Dla mnie też jest przewaga tego medium internetowego. To nie jest tak, że wyszła
książka i jest literówka na czwartej stronie i już się nic nie da zrobić. No, odpowiedziałem?
Uczestnik 5: Dzięki!
Michał: Proszę bardzo.
Uczestnik 6: Cześć, ja mam takie pytanie, bo mówiłeś w swojej prezentacji, że nie byłeś
specem od finansów, jak zaczynałeś…
Michał: Nadal nie jestem.
Uczestnik 6: … no i nadal nie jesteś i mam takie pytanie: jak wybrać temat, jeżeli nas
interesuje bardzo dużo rzeczy? Jak wybrać temat, o którym moglibyśmy blogować? To pytanie
dla początkujących blogerów.
Michał: Dobra. To jest długi temat. Ale zacznę tak prosto. Pomyśl sobie nad tym, co Cię
interesuje, a później spróbuj wymyślić, ja tak zrobiłem, 30 tematów albo 40 tematów, na które
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mogłabyś napisać, jeżeli myślisz o tym, żeby to robić sensownie, systematycznie i żeby to
miało jakiś charakter ciągłości.
Jeżeli wymyślisz 40 tematów i założysz, że artykuły się ukazują 2 razy w tygodniu na przykład,
po miesiącu będziesz wiedziała, czy jesteś w stanie to pisać, czy nie. Ja tak sobie zakładałem
na samym początku. Mówię: „Dwa razy w tygodniu, 8 materiałów miesięcznie. I potrzebuję mieć
materiały na co najmniej 3−4 miesiące zaplanowane w głowie, nie napisane”. Żebym wiedział, co
zrobić. Wtedy pojawił się cykl „Budżet domowy” itd. Czyli już od pierwszego artykułu było
wiadomo, że to będzie cykl.
Jeżeli sobie to zaplanujesz i na każdy z tych tematów potrafisz sobie powiedzieć, że napiszesz
to i to, uważam, że to będzie ciekawe, interesujące dla kogoś, kto na ten temat nic nie wie
albo chciałby się dowiedzieć więcej, to będziesz wiedziała, że masz taki temat. I jednocześnie
Twoje serce nadal będzie po stronie, żeby to robić, a nie, że zbuntujesz się i sama sobie
powiesz: „Nie, jednak mi się znudził ten pomysł”, to jest dobra droga, żeby pójść do przodu.
Autentycznie, czyli plan.
Uczestnik 6: Właśnie chodzi mi o to, że jeżeli jest kilka takich tematów, które nie mogą
egzystować razem na jednym blogu, bo po prostu staniemy się jakoś niewiarygodni, ludzie
powiedzą: „Tu pisze o czymś takim, a zaraz jest całkowicie coś innego”.
Michał: To nie ma nic wspólnego z wiarygodnością, możesz być bardzo wiarygodna,
poruszając różne tematy. Oczywiście, ryzyko, które jest, to że ktoś, kto do Ciebie przychodzi,
nie będzie wiedział, o czym Ty piszesz. Bo skaczesz z kwiatka na kwiatek. Zobacz, ja trochę
zepsułem ten mój blog, piszę na różne tematy, pomimo że wytyka mi się czasami, że pomimo
iż nazwa jest jakoszczedzacpieniadze.pl, to powinienem pisać o tym, jak oszczędzać
pieniądze. Kropka.
To nie jest tak, że w formule bloga, bez względu na jego nazwę, nie mieszczą Ci się różne
tematy. Dlatego że ludzie nie przychodzą na bloga dla tematów w pewnym momencie.
Oczywiście, z Google’a wpadają zawsze po konkretny temat, Google im podpowie. Kefiry, to
tu. Ledy, to tu. Coś tam jeszcze. Ale jeżeli jesteś interesująca, zaczyna się wokół Ciebie
pojawiać pewna społeczność… teraz, uwaga! Ta społeczność wcale nie musi być duża, to
może być 100, 200, 500 osób, które chcą do Ciebie wracać, dlatego że podoba im się styl,
w jakim to robisz, pogłębianie tematów itd. Ja mówię w kontekście bloga specjalistycznego.
One będą wracać bez względu na to, co Ty napiszesz. Dlatego że w blogerze najcenniejsze, co
jest, to mówię z całą świadomością, to podglądanie jego sposobu postrzegania świata.
My wchodzimy do blogerów po to, żeby przeczytać ich subiektywną opinię. Nie obiektywną,
ale subiektywną. Oczywiście, jeżeli jest to charakter poradnikowy bloga, to wiadomo, że to nie
może być taka subiektywna opinia, która jest nieosadzona w rzeczywistości. Zobaczcie moje
teksty, staram się obiektywizować, ale gdzieś tam pod spodem zawsze jest ta moja opinia czy
moje stanowisko w stosunku do produktów typu dług, polisa UFK itd. Da się to wyłuskać.
Jeżeli masz już to grono, możesz zacząć z jedną tematyką, a potem stopniowo poszerzać
i patrzeć, co się dzieje. Czy ten ruch Ci spada, czy rośnie. Ja powiem tak, gdybym słuchał opinii
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osób, które komentują, na temat tego, jak ja powinienem prowadzić swój blog, to pewnie bym
nie miał takich efektów, jakie mam dzisiaj. I to też taka wskazówka dla każdego, kto bloguje −
procent osób, które komentują, w stosunku do procenta osób, które odwiedzają Waszego
bloga, to jest mniej więcej jedna dziesiąta procenta, czasami nawet mniej.
I teraz, jeżeli wśród tej jednej dziesiątej procenta, co jest kompletnie niereprezentatywne dla
ruchu, jaki macie na blogu, znajdzie się 5% krytycznych głosów, to ile to jest po przecinku? Ile
to jest za zerem? Dużo, nie? Czwarte miejsce po przecinku? Wszystko jedno. Teraz pytanie,
czy warto. A nasza głowa działa w taki sposób, jeżeli masz 10 komentarzy pozytywnych
i jeden komentarz negatywny, to założę się, że ten jeden zwróci Twoją uwagę dużo bardziej
niż te 10 pozytywnych.
Bo do pozytywnych się bardzo szybko przyzwyczajamy i traktujemy je jako normę, a te
stanowią pewne odstępstwo od reguły. To jest bolesne odstępstwo od reguły, bo być może
ten komentarz jest podszyty krytyką, która jest celna, tak? Czyli krótko mówiąc, trafia do nas
i musimy się w jakiś sposób do niej odnieść. Nie musimy jej komentować, ale wewnętrznie
musimy to przetrawić.
Żeby nie wyciągać za dużo wniosków na podstawie tych krytycznych głosów, bo wiadomo, że
to są głosy, które powstały w wyniku pewnej polaryzacji. Ja napisałem coś, co pobudziło tę
osobę do wyrażenia swojej opinii, a krytyczną opinię dużo łatwiej wyrazić niż konstruktywną
wbrew pozorom. W internecie, bo twarzą w twarz nie.
Uczestnik 6: Dziękuję.
Prowadząca: Jeszcze jakieś pytania? Dobra, to teraz tam idę.
Michał: Będą dwa mikrofony.
Uczestnik 7: Cześć Michał, z tej strony Michał.
Michał: Cześć Michał!
Uczestnik 7: Po pierwsze gratuluję Ci szeroko pojętego sukcesu!
Michał: Dzięki wielkie!
Uczestnik 7: I dwa pytania. Pierwsze od strony technicznej a propos blogowania: na ile sam
się uczyłeś programowania i pisania swojej strony, a na ile to outsourcujesz? I drugie pytanie:
masz 40 lat z haczykiem, dwadzieścia parę lat spędziłeś na etacie, w tej chwili jest zmiana –
tylko i wyłącznie blog, 3 zasady − Why? How? When? Co będzie dalej? Jak długo to się
utrzyma? Jakie są plany na przyszłość? Pytam, wiem, że to jest później do zweryfikowania, ale
chciałbym wiedzieć mniej więcej, jaki to będzie kierunek.
Michał: Jasne, dobra, reguła stuprocentowej transparentności w tym przypadku, w związku
z tym odpowiadam. Pierwsze pytanie było na temat tego, jak ogarniam szczegóły
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programistyczne itd. Ten blog, który widzicie, czyli to, co widać u mnie w tej chwili, to jest
100% mojej pracy. Ja się wywodzę z IT. Byłem kiedyś tam administratorem, później byłem
szefem działu IT, później przeszedłem na drugą stronę barykady, czyli zająłem się sprzedażą
i business developmentem w firmie informatycznej. Czyli jakieś korzenie tam mam. Pisałem
dema na XP, nawet napisałem grę na taki egzotyczny komputer, który się SAM Coupe
nazywał, to było gdzieś tam w UK sprzedawane, oficjalnie wyszło jako gra. Pewne
doświadczenie programistyczne mam, aczkolwiek ono jest zupełnie nieprzydatne w świecie
HTML, CSS i te wszystkie inne rzeczy. Ale powiedzmy, że łatwo jest mi przyswajać tę wiedzę.
Jak gdzieś poczytam, jakieś wzorce przećwiczę, to po prostu wgryzam się w to. I nad tym
szablonem, który jest, to jest gotowy szablon, który dostosowałem do swoich wymogów, to mi
zajęło tygodnie, ale się udało. Ja już tego nie dotykam, mi się nie chce. Chciałbym mieć nową,
fajniejszą szatę na blogu. Przydatniejszą, czytelniejszą, większe literki itd., ale po prostu już
się boję dotykać w tej chwili.
Teraz outsourcuję, ostatnio pracowałem na kursem „Budżet domowy w tydzień”, to całość
była zrobiona przez developera. Ja już się nie dotykałem. Oczywiście z gotowych
komponentów, ale on tam wszystkie zmiany wprowadzał. I to jest model, który jest dla mnie
OK, dlatego że to jest bardzo prosta kalkulacja. Jeżeli dzisiaj wiem, ile zarobiłem w 2014 roku,
jeżeli podzielę to przez liczbę godzin roboczych, to po prostu moja godzina kosztuje x.
I nieważne, czy to jest odkurzanie, czy to jest ścięcie trawnika, którego nie mam, jako przykład
tylko podaję, czy zatrudnienie kogoś do jakiejś pracy, którą mógłbym ja wykonać, to jest
kwestia tego, że po prostu bardziej mi się opłaca zapłacić za to niż wykonywać to
samodzielnie. A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę ten skończony czas na to, po prostu
totalnie nie ma to sensu.
I super, że to w ogóle jest możliwe, że są możliwości finansowe na to, żeby płacić innym
osobom za wykonywanie pracy. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie było na temat przyszłości
i strategii, jak to będzie wyglądało. Trochę odwrócę, ale nawiążę do tego. Moim idealnym
biznesem jest biznes jednoosobowy, w którym nie muszę polegać na innych osobach.
Ja pracowałem jako business development director, miałem ludzi pod sobą. Ludzie są różni,
czasem ma się świetny zespół, innym razem gorszy. Niektórzy performują lepiej, niektórzy
gorzej. Cały czas było dla mnie dużym stresem zwalnianie pracowników i nadal jest. Nawet
nie zwalnianie, ale jeżeli ktoś sam wybiera swoją ścieżkę życia i odchodzi po prostu z firmy,
to jeżeli ja na nim polegam, to w pewnym sensie odbieram to personalnie. Ja sobie z tym
nigdy do końca nie poradziłem.
Jesteśmy ludźmi, tak? To są emocje. I powiem tak, zależy mi na tym, żeby budować biznes,
który nie musi zatrudniać nikogo. Oczywiście, podwykonawcy, faktura, firma-firma, jak
najbardziej funkcjonuje, nie mam z tym problemu. Ale nie chciałbym być pracodawcą,
w sensie takim sensu stricte, że zatrudniam pracowników. To jest tak mocne pragnienie
z mojej strony, że dzisiaj wiele pomysłów, typu np. „A, zróbmy aplikację mobilną”, „A zbudujmy
na tym biznes”, „Zróbmy porównywarkę ofert” − ja to skreślam.
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Nie jest mi to do szczęścia potrzebne, wiem, że to wymaga pracy, wiem, ile pracy to wymaga,
bo byłem taką osobą, która takie projekty realizowała. I nie chcę tego robić po prostu. Więc
idealny model jest taki, żeby blog był blogiem i działalności okoliczne mi pozwalały zarobić
na moje życie. I ja na blogu to otwarcie pisałem, dla mnie poziom satysfakcjonujący
absolutnie, nie muszę więcej zarabiać, to jest 200 000 rocznie.
Za to utrzymam rodzinę, będziemy sobie żyli normalnie, nie mam większych potrzeb.
Oczywiście, jak się pojawiają większe pieniądze… no cóż.
Sala: [śmiech]
Michał: Ale to nie znaczy, że mam je przejeść, to też jest istotne, tak? Trzeba gdzieś tam na
przyszłość odkładać i tyle. Ewentualnie robić jakąś działalność, która jest taka dobroczynna,
bo to też zaczyna być coraz ważniejsze w moim życiu. I teraz tak: strategia na przyszłość jest
taka, że trzymać to tak długo, jak się da, ale jednocześnie wspólnie z partnerami.
Pozyskiwać takich partnerów, żeby oni finansowali moją działalność. Czyli np. jestem
zdeklarowanym przeciwnikiem paywalli, czyli tego wszystkiego, co widzicie na Gazeta.pl czy
w innych serwisach internetowych, typu Puls Biznesu. Gdzie musicie płacić za dostęp do
treści. Ja uważam, że to jest absurd. I uważam, że to się nie przyjmie w skali makro.
Oczywiście, mogą to wszystkie gazety wprowadzić, ale nie będzie tak, że będą miały wielu
czytelników.
Czyli być może same się wykoleją na tym. I to mówię jako gość, który wyszedł z wydawnictw
w 2002 roku, a przepracował w nich 9 lat. Prasowych wydawnictw. Po prostu ja wtedy
podjąłem taką decyzję, że odchodzę z pracy, ponieważ uważam, że prasa tradycyjna się
kończy, jeżeli oni nie znajdą modelu na internet, to tam nie ma pieniędzy po prostu. I to się
powoli zaczyna dziać. Spojrzałem w moją szklaną kulę i tak wyszło.
Moja szklana kula na dzisiaj mówi mi: „Chcę być gościem, który pokazuje, że jakościowe
blogowanie jest możliwe, że da się na nim zarabiać i który spowoduje, że za rok czy za 2 lata
Kominek będzie pisał, że to był rok Michała Szafrańskiego, a za nim długo nic. Chcę zrobić tak,
żeby tych blogerów, którzy potrafią utrzymywać się z działalności swojej w internecie,
a jednocześnie jest to jakościowa działalność, było jak najwięcej”. Dlaczego? Bo uważam, że jest
bardzo dużo osób, na tej sali założę się, że też, które mają gigantyczną wiedzę, którą można
w dużym cudzysłowie „sprzedać innym”.
Zaoferować za darmo i znaleźć model na zarabianiu na tej wiedzy. OK? Czyli dzisiaj chcę być
takim gościem, który trochę ciągnie tę blogosferę do góry, uważam, że mam do tego mandat,
a z drugiej strony robić tę działalność na blogu, którą robiłem, związaną z poprawianiem
finansów osobistych trzydziestu ośmiu milionów Polaków. Oczywiście, dużo mniej dociera, ale
to jest taki cel.
Uważam, że to jest tak ambitny plan, że mogę go realizować jeszcze przez długi czas, dopóki
mi się nie znudzi. Bo też zakładam, że może mi się prędzej czy później znudzić. Nie mam
pomysłu, nie mam planu B. Tzn. też, wracając… jeżeli ktoś zakłada: „Dzisiaj robię plan A, ale
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mam plan B” tzn. że być może nie stawia wszystkiego na plan A. Nie wierzy do końca w plan A.
Ja dzisiaj bardzo wierzę w plan A, ale gdzie ten statek popłynie, to nie mam zielonego pojęcia.
Odpowiedziałem?
Uczestnik 7: Dzięki!
Michał: Dzięki!
Prowadząca: OK, tam z lewej strony jakieś pytanie jeszcze było. To chyba przedostatnie
będzie, bo trochę już jesteśmy po czasie.
Michał: E tam, mi nie przeszkadza, ja mogę tu siedzieć.
Uczestnik 8: Hej, ja się nazywam Marta, ja też tak do tematu blogowania trochę.
Michał: Cześć.
Uczestnik 8: Chciałam się zapytać, jak zaczynałeś bloga, jak do Ciebie ludzie trafiali?
Michał: To jest tak… może inaczej… jakoszczedzacpieniadze/bfg jak Blog Forum Gdańsk,
2014. Tam są zebrane wszystkie materiały dotyczące mojego blogowania, tam jest
w szczególności taki artykuł przedrukowany, który kiedyś tam napisałem, gdzie tłumaczyłem,
jak to się działo na samym początku. Warto do tego zajrzeć. To jest tak: przede wszystkim
Facebook mi wtedy pomógł. Po drugie, uważam, że absolutnie krytyczny, jeżeli chodzi
o blogowanie i kontakt z czytelnikami, jest newsletter.
Ja od pierwszego dnia, kiedy posiadałem bloga, zbierałem adresy e-mailowe tych osób, które
chciały dostawać powiadomienia o kolejnych artykułach na moim blogu. Mogę śmiało
powiedzieć, że to newsletter rozbujał mojego bloga. Nie media społecznościowe, aczkolwiek
media społecznościowe były dobrym kanałem do pokazywania światu, że taki blog w ogóle
istnieje. I pierwszy rok blogowania był takim rokiem, kiedy ja konsekwentnie trzymałem się
tego scenariusza: newsletter plus media społecznościowe. Zajawka każdego artykułu itd.
Plus oczywiście interakcja z czytelnikami. Jak już się te komentarze pojawiają, to
rozmawiamy, tak? To było łatwo opanować, bo tych komentarzy było mało. W tej chwili,
powiem Wam szczerze, czytam wszystko, ale nie jestem w stanie odpowiadać. Ale czytam
wszystko, tak że jeżeli będziecie chcieli coś zamieścić, to czytam wszystko. Maile też. Ale
nieważne, zrobiłem taki trik. Był taki moment, że dostawałem 400, 450 maili od czytelników
i zrobiłem taki trik, że na stronie Kontakt napisałem, że nie odpowiadam na maile. Wiecie, że
ta liczba spadła tak mniej więcej o połowę? Czyli jak się napisze, że się nie odpowiada na
maile, to ludzie nie piszą.
Sala: [śmiech]
Michał: Ale to też jest dobre, bo zobaczcie, to jest o tyle dobre, że wtedy piszą ci najbardziej
zdeterminowani. To jest pierwsza rzecz. Czyli ktoś, kto jest zdeterminowany, napisze, pomimo

Strona 12

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

że musi się liczyć z tym, że ja być może nie odpowiem. Ja staram się odpowiadać na maile.
I druga rzecz, która jest, też taki eksperyment zrobiłem, chciałem zobaczyć, co się wydarzy.
Chyba w ostatnim podcaście ogłosiłem, że będę rekrutował, ale proszę nie przesyłać do mnie
CV, bo dopiero będę rekrutował, jak ogłoszę, że rekrutuję, nie? Czyli wypuściłem takiego
gołębia, ale mówię: „Nie strzelajcie do niego”. I wyobraźcie sobie, że na razie nikt nie napisał
[śmiech].
Nie wiem, jak to interpretować. Z jednej strony mogę interpretować, że wszyscy mają taką
świetną pracę, a z drugiej strony mogę interpretować tak, że mam niesamowity posłuch
u moich słuchaczy, bo skoro mówię, żeby nie przesyłać, to nie przesyłają. Tak że to też jest
fajne. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania?
Prowadząca: Ostatnie, proszę, proszę.
Michał: Śmiało, tylko do mikrofonu mów, to będę słyszał.
Uczestnik 9: Nazywam się Sławomir Kłusek i mam dwa pytania. Pierwsze pytanie może
będzie trochę szokujące, ale powiem tak, chodzi o kwestię tych komentarzy. Bo tutaj padło
takie stwierdzenie, że jak chodzi o komentarze, to komentuje de facto jedna dziesiąta osób,
które wchodzą na stronę. Jedna dziesiąta procenta. Co by było, gdyby jakiś bloger, powiedzmy,
że popularny, zrobił taki szokujący krok, że by zakazał dodawania komentarzy. Po prostu
zniósłby tę możliwość. Powiedziałby, że tylko przez maila. To po pierwsze.
A po drugie, no też może takie kulturotwórcze, mianowicie jak Pana zdaniem wpływa rozwój
internetu i blogosfery, w ogóle nowoczesnej technologii, np. na wypieranie języka polskiego
przez język angielski zwłaszcza w sferze finansowej?
Michał: To najpierw do tego drugiego się ustosunkuję, generalnie do profesora Miodka trzeba
by się udać. Mówię zupełnie poważnie. To jest tak, że my mówimy językiem potocznym i on
absorbuje coraz więcej zapożyczeń. I jakkolwiek by puryści językowi nie narzekali na to, to
prawda jest taka, że prędzej czy później wchodzi to do kanonu języka i pozamiatane. W takiej
czy innej formie. Można nad tym boleć, można się zżymać, no trudno, tak jest.
Ja obserwuję tylko rzeczywistość. Staram się mimo wszystko pisać bez nadmiernego używania
zapożyczeń z języka obcego, mimo wszystko staram się tak pisać, aczkolwiek nie do końca mi
się to pewnie udaje. I przechodząc do pierwszego pytania, pierwsze pytanie brzmiało…
jeszcze raz. Komentarze, wyłączenie komentarzy…
Uczestnik 9: Co by było np. jeżeli jest jakiś artykuł i powiedzmy, że bloger pisze artykuł, a pod
nim są komentarze i bloger odpowiada na te komentarze, to trochę podcina gałąź, na której
sam siedzi, bo pewną myśl, która jest w tym komentarzu, mógłby później sprzedać w artykule.
Michał: Dobra, to już rozumiem intencję, która stała za zadaniem tego pytania. Najpierw
powiem odnośnie komentarzy. To nie jest tak, że na wszystkich blogach komentarze są
włączone. Są takie blogi, które nie dopuszczają komentarzy, nawet taki znany amerykański
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bloger, który się nazywa Michael Hyatt, który miał komentarze na blogu przez wiele, wiele lat,
ale ostatnio komentarze wyłączył.
Powiedział, że one już nie spełniają swojej roli. Komunikacja przeniosła się do mediów
społecznościowych i że on tam będzie dyskutował z czytelnikami. Dla mnie nadal komentarze
są nierozerwalną częścią bloga i są czymś, co zwiększa wartość artykułu, który napisałem. Dla
mnie artykuł jest pewnym przyczynkiem do dyskusji i niektóre z tych artykułów są pisane
świadomie w taki sposób, żeby tę dyskusję stymulować.
Można by było powiedzieć, gdybym te komentarze wyłączył, to prawdopodobnie uciąłbym
część wartości, która jest na tym blogu po prostu. Na dzisiaj nie wyobrażam sobie takiego
kroku. Muszę Wam zdjęcie zrobić. Dawaj.
Uczestnik 10: Z tej strony Paul. Mam takie pytanie, ponieważ spodobała mi się część Twoich
podcastów, potrafiłeś znaleźć taką osobę, która ma coś ciekawego do przekazania w takim
podcaście.
Michał: Mów, mów, słucham.
Sala: [śmiech]
Michał: Dawaj, dawaj.
Uczestnik 10: Tak, tak, która ma też coś ciekawego do przekazania w takim podcaście i mam
takie pytanie, ponieważ na pewno jakoś musiałeś przekonywać takie osoby, które też mają
ograniczoną ilość czasu, zwłaszcza te osoby zapracowane. I to od początku, kiedy zaczynałeś
tego bloga prowadzić. Jak to robiłeś?
Michał: Powiem tak: najpierw skorzystałem z moich znajomości. Czyli tak naprawdę rozmowy
z Piotrem Hryniewiczem, który jest w ogóle z Poznania, niektóre osoby znają, to była osoba,
z którą ja już w jakimś stopniu współpracowałem. W związku z tym po prostu powiedziałem
Piotrowi, że chcę z nim porozmawiać, jemu też zależało na tym, żeby gdzieś z tym swoim
komunikatem wyjść w świat i przyszło to całkiem naturalnie.
Pierwszą osobą, która była dla mnie niedostępna był Pat Flynn, który wystąpił w szóstym
odcinku podcastu. No i tak szczęśliwie się złożyło, że Pat miał premierę swojej mikroksiążki,
która się nazywała „Let go” i po prostu ja w tym momencie do niego puknąłem. Napisałem:
„Pat, będziesz pisał taką książkę, ja też rzucam etat, bardzo bym chciał z Tobą na ten temat
przeprowadzić rozmowę”. Już mieliśmy kontakt wcześniej, bo już tę maratońską historię znał,
więc byliśmy takimi korespondencyjnymi znajomymi. Pen friends. [śmiech]
Ja się śmieję, bo mój syn teraz pisze chyba z jakąś Dunką. To w ogóle przetrwało, słuchajcie,
to w szkołach jest. Też mi było łatwo. I w zasadzie można powiedzieć, nie miałem trudności
z nikim. Były dwie osoby, o których nie usłyszeliście, bo po prostu nie wyraziły zgody, no
i trudno. Tak?
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Uczestnik 10: Właśnie, jak taka osoba nie wyrażała zgody, a Ty bardzo chciałeś, miałeś jakieś
sposoby? Próbowałeś jeszcze?
Michał: Próbowałem, pamiętacie odcinek z Rafałem Brzoską z Integera? Ja tam opisałem,
w jaki sposób dotarłem do Rafała Brzoski i to jest prawda. Dotarłem do niego przez
Facebooka i nawet zamieściłem cały ten komunikat, który do niego wysłałem. A siedziałem
nad nim, no nie wiem, z godzinę nad tym komunikatem. Żeby on go przeczytał w dwie minuty
czy w minutę, a jednocześnie, żeby tam było samo mięcho, po którym on powie: „Tak! Chcę
z Tobą porozmawiać”.
Wiesz, tak że oczywiście, staram się pisać w taki przekonujący sposób i nie lubię… To, co
mówię, że jestem introwertyk na odwyku, to jest prawda. Podniesienie słuchawki
i zadzwonienie do kogoś telefonicznie i to z mojej inicjatywy, to jest koszmar. A jeszcze
gorzej, jak dzwoni do mnie jakiś numer, którego ja nie znam. I mówię zupełnie poważnie.
Mam gigantyczny problem, żeby porozmawiać przez telefon i cenię sobie te internetowe
sposoby komunikacji. Bo one są dla mnie dużo bardziej akceptowalne.
Czy były takie osoby? Rafał Brzoska to była decyzja taka… jak ja mu to wysłałem, to
dosłownie po paru minutach miałem odpowiedź: „Tak, tu masz kontakt do mojej asystentki i się
umów na spotkanie”. To nam się tak wydaje, że to osoby są nieosiągalne. Tak? Ale jeżeli mamy
sensowny komunikat, czasami proszą mnie niektórzy o rozmowę i jeżeli widzę, że nie wiem,
ile ta rozmowa zajmie, kto to jest, ta osoba mnie w ogóle nie wprowadza w temat itd., to
mówię „Nie”. Bo nie chce mi się zgłębiać tego.
Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się przyłoży do tego, opisuje bardzo szczegółowo itd.
a jednocześnie konsystentnie (sic!), widzę, że umie fajnie zbierać myśli, to być może fajnym
rozmówcą będzie. Tak po prostu, żeby poznać tę osobę. To już jest taki głos na tak. I ja wtedy
dużo chętniej podchodzę do takiej osoby, przynajmniej nie zamykam tej furtki w pierwszej
odpowiedzi, nie?
Uczestnik 10: A jak zakładałeś bloga, tzn. jak planowałeś go założyć, to już planowałeś, że
będziesz na tym zarabiał tyle i tyle? Miałeś jakieś pułapy czy po prostu: „A, po pracy usiądę
sobie, napiszę coś, bo wcześniej się już tym trochę zajmowałem”. Jak to wyglądało u Ciebie?
Michał: Nie było biznesplanu takiego finansowego. Był bardzo konkretny plan na to, żeby
zweryfikować, czy moje założenia są prawidłowe, czy nie. Ja sobie wyznaczyłem pół roku,
zresztą o tym też gdzieś pisałem, żeby dowiedzieć się paru rzeczy. Pierwsza rzecz: czy potrafię
regularnie pisać. Narzuciłem sobie ten reżim dwóch wpisów tygodniowo. I sprawdzałem, czy
potrafię to wytrzymać. Czy to jest tempo, które potrafię utrzymać, pracując na etacie itd.
Druga rzecz: czy moje wpisy są w ogóle w stanie kogokolwiek zainteresować, czy pojawiają
się komentarze. Czy są dyskusje jakościowe pod wpisami. I znowu, wzorowałem się na
blogach amerykańskich. Bo tam były jakościowe dyskusje.
Ja nie byłem przekonany, czy w Polsce jest możliwa jakościowa dyskusja pod wpisami na
blogu. Bo jak czytasz komentarze na Onecie, na Gazeta.pl itd., a niestety, ja tylko portale
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przeglądałem, nie czytałem wcześniej blogów, nie miałem pojęcia, uważałem blogi za
pamiętniki nastolatek… Wiesz, jak nie wiesz tego, to musisz to zweryfikować.
I trzecia rzecz, już nie pamiętam trzeciego celu, on był gdzieś spisany, być może on był
ilościowy. Do końca roku chciałbym mieć ileś tam osób miesięcznie, które odwiedzają mojego
bloga. I chyba ten cel spełniłem też, więc to nie były cele finansowe.
Ja dopiero wtedy zacząłem myśleć o tym, że mogę odejść z pracy i spróbować bloga rozbujać.
Tzn. doprowadzić do tego, że znajdę pomysły na to, jak na blogu zarabiać, ale na początku nie
myślałem o zarabianiu na blogu, tylko na działalnościach okolicznych, że szkolenia będę
organizował, takie offline’owe.
Czarny scenariusz był taki, że jeżeli mi się nie uda z blogiem, to po prostu będę robił
consulting IT, czyli dwa razy w miesiącu gdzieś tam pojadę i pomogę mu zespół
programistyczny ustawić. Zainkasuję ze 4000 zł za taką wizytę. Cokolwiek, tak? Dwie takie
wizyty mi koszty stałe pokryją, w tym kierunku kombinowałem. Dopiero później uznałem, że
rzeczywiście gdzieś w tym blogowaniu są pieniądze.
We współpracach z firmami, w prowadzeniu szkoleń, prowadziłem trochę szkoleń, ale mało na
szczęście, w afiliacji również. I dopiero ten strzał z BGŻOptima pokazał, że to się może
niesamowicie toczyć. To są takie pieniądze, że możesz skreślić niektóre współprace
komercyjne i powiedzieć „Nie robię tego”, bo jest szkoda czasu i energii życiowej na to. Chcę
robić takie wpisy, które i tak chcę robić.
Uczestnik 10: A tak a propos jeszcze tych polis, przepraszam, trzecie pytanie, ostatnie już.
Michał: Chrrr… pśśś… chrrr… pśśś…
Uczestnik 10: A propos jeszcze tych polis UFK, taka dygresja, bo mamy rynek finansowy
w Polsce, jaki mamy, natomiast często np. banki mają główny dochód z ubezpieczeń,
niekoniecznie się powinny tym zajmować. Niektórzy sądzą, że tak, niektórzy sądzą, że nie. Czy
Ty zamierzasz jakoś z tym walczyć, żeby była ta większa wiedza finansowa, z tego typu
pomysłami instytucji finansowych, które po prostu chcą jak najwięcej pieniędzy od
konsumentów?
Michał: Ale słuchaj, to jest prawo rynku. Jest popyt, jest podaż. Albo odwrotnie − zależy,
w którym momencie patrzysz na te krzywe, nie? [śmiech] Po jednej stronie są dostawcy,
którzy próbują wysiudać klientów, to jest oczywiste, tak? Próbują zarobić jak najwięcej
pieniędzy od klientów, którzy te pieniądze mają. Tak sektor finansowy funkcjonuje.
I z drugiej strony masz osoby, które są bardziej lub mniej świadome. Potrafią wykorzystywać
ten system na swoją korzyść bądź nieświadomie ulegają wszystkim mechanizmom tego rynku,
tak? Jedyne, co ja, mały żuczek, mogę zrobić, mały żuczek, nie oszukujmy się, to jest
edukować. To jest jedyne, co mogę robić – uświadamiać. I staram się to robić. Kiedyś mi się
wydawało, że wszystkie moje wpisy muszą być bardzo kompleksowe, na temat, takie
precyzyjne, głębokie, skomplikowane, po czym czytelnicy mnie uświadomili, że nie.
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Ten poziom wiedzy finansowej, jest dużo niżej, niż mi się wydaje. Tak naprawdę powinienem
pisać na jeszcze niższym poziomie, bardziej opisowo, żeby to było bardziej zrozumiałe. Ja
wtedy nie chcę powiedzieć, że się załamałem, ale wtedy uświadomiłem sobie, jak bardzo to
jest potrzebne. Jak wielkie jest ssanie na to, żeby tę wiedzę podawać w taki sposób, który jest
zrozumiały dla osób, które mają czasami 40 lat i nie wiedzą, że istnieje coś innego niż lokata
bankowa, tak?
A jednocześnie dają sobie watę na uszy nawijać. „Kup pan sobie tutaj taką poliskę, to panu
obniżymy marżę na kredycie hipotecznym o 0,7%”, później nie 0,7%, tylko 0,2% i się okazuje, że
gość wtopił, tak? Podaję Wam przykład z artykułu, który lada chwila będzie napisany, mam go
pisać jutro, jak będę wracał pociągiem do Warszawy. Ale mam komplet danych zebranych, taki
case klientki, który jest nieciekawy.
Prowadząca: Tak, dziękujemy, to już było ostatnie pytanie tego pana. Dobra, słuchajcie, miło
się gada, ale już się zrobiło wpół do dziewiątej, nie wiem, czy wiecie.
Michał: Turbo finito.
Prowadząca: Tak jest, tak że kończymy. Widać miałam szczęście, że Cię złapałam jeszcze
przed tą abstynencją. Super, Michał, słuchaj, mam dla Ciebie też kubek, na pamiątkę.
Michał: Dary losów dla blogerów. Dziękuję bardzo.
Prowadząca: Proszę bardzo. Brawa dla Michała!
Sala: [brawa]
Michał: Mogę jeszcze słowo?
Prowadząca: Tak!
Michał: Słuchajcie, ja przede wszystkim chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować, bo po
prostu zrobiliście… jak wczoraj mi Magda przesłała informację, że jest 330 osób zapisanych,
zapisanych, nie wiem, ile jest tutaj na sali…
Prowadząca: Więcej.
Michał: … no, to powiem Wam, że po prostu mi się nogi ugięły. Ale fajnie, że byliście, że
wytrwaliście, że wysłuchaliście. I w ogóle, że jesteście ciekawi. Powiem tak, jeżeli jesteście
czytelnikami, to ja chcę z wszystkimi piątkę przybić! Mówiłem to samo na Auli w Warszawie.
Jeżeli ktoś chce przybić piątkę i pogadać, to już na blogu też komunikowałem, śpię w Ibisie
i jeżeli ktoś chce przyjść, to będę siedział tam jeszcze przez dwie godziny. Możemy sobie
pogadać na dowolne tematy, jeżeli macie jakieś pytania finansowe, niefinansowe itd., to
śmiało. Tak że jeszcze raz: dzięki wielkie! I do zobaczenia następnym razem!
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Sala: [brawa]
Dzięki wielkie za wysłuchanie! Mam do Ciebie serdeczną prośbę, jeżeli ten odcinek Ci się
podobał i podoba Ci się taka formuła pytań i odpowiedzi, to koniecznie daj mi o tym znać
w komentarzu. Nieczęsto to robię, a jestem ciekawy Waszych opinii, tak że po prostu wejdź na
jakoszczedzacpieniadze.pl/043 i napisz, co myślisz. Jeżeli będzie zainteresowanie, to takich
sesji pytań i odpowiedzi będzie więcej.
A przy okazji, wszystkim tym osobom, które blogują, przypominam, że trwa etap zgłaszania
blogów do konkursu Blog Roku 2014, konkursu organizowanego przez Onet, w mojej opinii
najważniejszego konkursu dla blogerów w tym kraju. Zgłoszenia można dokonać do trzeciego
lutego, do godz. 12:00, tak że zostało naprawdę niewiele czasu. Link do strony Bloga Roku, do
artykułów na ten temat, jak również linki do wszystkich wymienionych w tym odcinku
podcastu zasobów znajdziecie w notatkach do tego odcinka, którego adres przed chwilą
podawałem.
No i tak. Chyba będę się już z Wami żegnał dzisiaj. Fajnie, bardzo się cieszę, że jesteście.
Bardzo się cieszę, że mam okazję się z Wami osobiście spotykać! Mam nadzieję, że to był
fajnie spędzony czas, gdziekolwiek znowu jesteście, gdzie mnie słuchacie, sam jestem
ciekawy.
I teraz dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego przenoszenia Twoich
celów finansowych na wyższy poziom. Do usłyszenia za dwa tygodnie!
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