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WNOP odcinek 045 - 23 lutego 2015 r.
Wenusjanki, czyli krzyżowy ogień pytań
przedsiębiorczych kobiet
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/045

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy”, odcinek czterdziesty piąty. Dzisiaj
usłyszycie nagranie ze spotkania Wenusjanek, gdzie odpowiadałem na pytania
przedsiębiorczych kobiet.
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 45. 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, dzień dobry! Zazwyczaj to jest tak, że to ja przepytuję moich gości, ale dzisiaj
role się odwrócą. W styczniu 2015 roku byłem gościem na spotkaniu Wenusjanek i to ja,
można powiedzieć, znalazłem się w krzyżowym ogniu pytań. Ten odcinek podcastu to jest
zapis tamtego spotkania. Nie występowałem na nim z żadną prezentacją.
Oddałem się na nim całkowicie w ręce kilkudziesięciu przedsiębiorczych kobiet, które od góry
do dołu i w drugą stronę też przepytywały mnie na temat mojej działalności blogowej, ale
również mojej opinii na temat finansów kobiet. Tego, jakie mam zboczenia zawodowe
również. I także tego, gdzie widzę siebie za kolejnych 10 lat.
Możecie się zastanawiać, kim są te Wenusjanki. To jest taka inicjatywa skierowana do kobiet
aktywnych. Kobiet biznesu, ale nie tylko, także tych kobiet, które po prostu chcą się dalej
rozwijać i w takich regularnie organizowanych spotkaniach biorą udział zarówno panie
z ugruntowaną pozycją zawodową, jak i te, które są gdzieś na początku swojej drogi
zawodowej. Celem spotkań Wenusjanek jest dawanie inspiracji, pomaganie w nawiązywaniu
kontaktów pomiędzy tymi kobietami, jak również dostarczanie im nowych pomysłów. Także
z takich podstaw funkcjonowania w świecie biznesu. Te spotkania odbywają się dosyć
regularnie w Krakowie, Kielcach, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku. Co miesiąc w każdym
z tych miast prowadzone są spotkania, w których są takie 3 tematy przewodnie. Pierwszy to
jest biznes, drugi to zdrowie i uroda, i trzeci to inspiracja. Do prowadzenia każdego z tych
tematów zapraszany jest gość i ja miałem okazję uczestniczyć w takim spotkaniu
w Warszawie, co było niesamowicie przyjemne.
Uczestniczyłem w tej najbardziej interesującej dla mnie części, czyli tej dotyczącej inspiracji.
Za chwilę usłyszycie serię pytań i moich odpowiedzi. Te spotkania nie mają prezentacji,
odbywa się to w formie dyskusji. Mnie przepytywała bezpośrednio Anita Kijanka, która jest
pomysłodawczynią całej serii spotkań Wenusjanek.
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Większość pytań zadawała właśnie ona, ale pojawiały się też pytania z sali. Ja, wiedząc, że
nagrywam cały przebieg tego spotkania, starałem się je powtarzać, ale w kilku przypadkach
tego nie zrobiłem. Tam Marcin, który montował ten odcinek podcastu, podbił głośność tego,
co można było usłyszeć z sali. Mam nadzieję, że będzie to dla Was słyszalne, chociaż czasami
trzeba się rzeczywiście wsłuchać. Tym bardziej mam nadzieję, że to będzie dla Was ciekawe
i inspirujące. Serdecznie zapraszam do wysłuchania!
Anita Kijanka: To co? Możemy?
Michał Szafrański: Siadamy?
Anita: Tak. Siadamy.
Michał: Dzień dobry!
Sala: Dzień dobry!
Anita: Michale, bardzo dziękujemy Ci za to, że jesteś tutaj z nami. W zasadzie nie będę Cię
pytała o to, czym się zajmujesz, bo wszyscy już to wiemy. Powiedz mi lepiej na początku:
blogujesz od sierpnia 2013, tak?
Michał: Od lipca 2012.
Anita: Od lipca 2012, dobra. Jaka była reakcja żony, kiedy powiedziałeś jej, że odchodzisz
z firmy i zajmujesz się tylko blogowaniem?
Michał: To nie było tak do końca, bo ja przez pierwszy rok blogowałem i pracowałem
równolegle. Dopiero lipiec 2013 był moim ostatnim miesiącem w pracy etatowej. I to też tak
było, że w zasadzie to Gabi była, nie chcę powiedzieć przyczyną, bo przyczyną pewnie byłem
ja, ale Gabi była sprawczynią tego, że ja zostawiłem pracę na etacie.
Ja sam w siebie i w to, że jestem w stanie zarabiać na utrzymanie rodziny blogowaniem, nie
wierzyłem. I też miałem taką sytuację, że żyłem w złotej klatce. Pracowałem w bardzo fajnej
firmie informatycznej, w której w zasadzie wszystko albo bardzo wiele było ustawione pode
mnie. Firma zatrudniała kilkudziesięciu pracowników, ja byłem dyrektorem ds. rozwoju firmy.
Ja i mój zespół pracowaliśmy na styku z klientami, przynosiliśmy projekty informatyczne do
firmy. I w zasadzie, można powiedzieć, byłem jednym z rozdających karty. To życie w złotej
klatce było o tyle fajne, że miałem świetną pracę, w której się rozwijałem przez bardzo długi
okres czasu, ciągle robiłem nowe projekty i miałem świetne zarobki.
To nie jest tak łatwo powiedzieć: „Ucinam tę pępowinę w momencie, kiedy przede mną, jako
blogerem albo konsultantem informatycznym, bo różne scenariusze dopuszczałem, jest wielka
niepewna przyszłość”. Tak że gdyby nie wsparcie Żony i takie zaufanie i wiara, że „Michał, ty
sobie dasz radę!” to prawdopodobnie... no nie wiem, jak by się potoczyły te losy moje, ale
myślę, że dużo dłużej bym tę decyzję podejmował.
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Anita: Co przesądziło, że jednak stwierdziłeś, że masz dość tej złotej klatki, tylko chcesz
trochę ryzyka w życiu?
Michał: Nie wiem, czy to jest ryzyko. Ryzyko to jest coś takiego, co można policzyć
i skalkulować i podjąć bardzo rozsądną decyzję, czy ten stopień ryzyka w tych okolicznościach
akceptujemy, czy nie. Jest tak samo przy inwestowaniu. To nie jest działalność związana
z dużym ryzykiem, jeżeli posiadamy wiedzę, doświadczenie, jakiś plan działania. Więc w moim
przypadku było tak, że nie był to pierwszy moment w życiu, kiedy sobie zadałem takie
pytanie.
To jest pytanie o to, czy to, co chcę robić, chciałbym robić za kolejne 5 lat. I jeżeli odpowiedź
jest „Nie” lub zaczynam mieć wątpliwości, to sobie zadaję pytanie: „A za dwa lata?” i jeżeli nie
ma odpowiedzi zdecydowanie twierdzącej, to znaczy, że jest pora na zmiany i ja w życiu mam
tak, że nie potrafię tego kierunku zmian jakoś świetnie przewidzieć i zaplanować. W pewnym
sensie skaczę z wysokiego klifu bez skrzydeł. Wpadam do tej wody i próbuję pływać. Jeżeli
tam skał nie ma za dużych pod spodem i orientuję się, że nie zabiję się od razu po skoku, to
jestem gotowy takie ryzyko podejmować.
Chcę też powiedzieć, że w moim... naszym przypadku, bo to nie w moim, tylko w przypadku
naszej rodziny też nie było tak, że się rzuciliśmy z tego klifu, nie wiedząc, że przeżyjemy.
Dlatego że miałem poduszkę bezpieczeństwa, dzięki temu, że świetną pracę miałem i dużo
zarabiałem, a jednocześnie mniej wydawaliśmy, niż zarabialiśmy, to byłem w stanie odłożyć
na to, żeby zbudować taką finansową poduszkę bezpieczeństwa, która dawała nam możliwość
przeżycia, blisko 2 lata, bez żadnych przychodów. Ponosząc te same koszty, spłacając te same
kredyty, byliśmy w stanie przeżyć. Czyli krótko mówiąc, miałem taki bufor czasowy: 2 lata na
to, żeby wymyślić sposób, jak ja będę zarabiał.
No i teraz pytanie: jaki jest najczarniejszy scenariusz? Jeżeli ktoś słucha moich podcastów, to
wie, że najczarniejszy scenariusz jest taki, że wrócę na etat. Czyli tak naprawdę ten
najczarniejszy scenariusz nie jest wcale taki zły, jak by się dobrze nad tym zastanowić.
Anita: Pamiętasz pierwszy dzień, kiedy obudziłeś się i już byłeś na swoim? Co pomyślałeś?
Michał: Wiesz co? Dużo gorszy był ten okres, kiedy już podjąłem decyzję, a jeszcze nie
odszedłem z pracy etatowej. To był bardzo długi okres w moim przypadku, ja się bardzo
spokojnie rozstawałem z moim pracodawcą. On usłyszał o tym w okolicach połowy stycznia,
a ja odszedłem dopiero pod koniec lipca z pracy. Był taki długi okres, kiedy w firmie poza
moim szefem i najbliższym współpracownikiem nikt nie wiedział o tym, że ja odchodzę.
A jednocześnie już rozpoczynał się ten proces przekazywania obowiązków. I to był taki
najgorszy okres, bo to było parę miesięcy, w których, można powiedzieć, przyjaciele, albo
prawdziwi, albo tacy w cudzysłowie, pojawiają się z boku i mówią: „Wiesz co? Chyba ci się nie
uda”, „Wiesz co? W Polsce nie ma osób, które by zarabiały na blogowaniu, a już na pewno nie
zarabiałyby tyle, ile zarabiasz tutaj”.
To jest taki problem, że tacy trolle pojawiają się w życiu i zaczynają torpedować nasze
pomysły. Ja uważam, że zbyt długo trwał ten mój proces odchodzenia z etatu. Bo ja się dałem
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zatruć takimi bardzo dużymi wątpliwościami. Czyli w lipcu, kiedy już odchodziłem z pracy
i był to ostatni miesiąc, byłem autentycznie kłębkiem nerwów. Tzn. ani na blogu nie
zarabiałem, ani nie miałem rozsądnej perspektywy, że będę zarabiał konkretne pieniądze,
a jednocześnie decyzja była już podjęta i publicznie ogłoszona. Jakoś trzeba było sobie
poradzić.
Zrobiliśmy sobie wspólnie taki detoks. 5 tygodni wakacji, czyli po zakończeniu pracy etatowej
ja po prostu wyjechałem. I podczas tego okresu przekonałem się też, że to, że bloguję dużo
rzadziej, bo przez te 5 tygodni tylko 3 wpisy się na blogu ukazały − a wcześniej miałem taki
bardzo mocny reżim: 2 wpisy tygodniowo, 8 miesięcznie − musiałem się przekonać o tym, że
to, że rzadziej bloguję, to, że rzadziej ten blog jest aktualizowany, wcale nie powoduje, że jest
mniej Czytelników. Paradoksalnie ruch wzrósł. Ja wtedy po powrocie z tego urlopu już miałem
taki spokój, mówiłem sobie: „Dobra, stary, masz jeden cel i teraz musisz ostro zasuwać do przodu.
Jak będziesz dobrze zasuwał, to może coś z tego będzie”.
Kolejna rzecz, której musiałem się nauczyć... możecie mówić, że jestem człowiekiem
oszczędnym, ale to nie do końca jest prawda. Generalnie wydaję mniej, niż zarabiam, o tak
powiem, co nie do końca znaczy, że jestem jakiś szczególnie oszczędny. Ale musiałem się
przyzwyczaić do tego, że zaczynam palić pieniądze. Jak sobie wyobrazisz, że masz górę
oszczędności, to jest tak, jakbyś co miesiąc do pieca wrzucała kolejne pliki banknotów, a góra
nie przyrasta. Dla mnie to była bardzo ważna zmiana w głowie. Przyzwyczajanie się do tego,
że przez najbliższy rok prawdopodobnie nic nie zarobię. To będzie tylko palenie oszczędności.
Po powrocie był kolejny miesiąc takiego przyzwyczajania się do tego, że pieniądze się wydaje,
a nie zarabia.
Anita: Ostatni rok był rokiem bardzo dla Ciebie intensywnym, ale też rokiem pełnym
sukcesów, czy to medialnych, czy finansowych. Co było najtrudniejsze, kiedy myślisz o roku
2014?
Michał: Pokonanie lenistwa, autentycznie. Ja pomimo że jestem pracoholikiem... nie wiem,
może to jest jakiś paradoks − ja jestem pracoholikiem, ale jestem jednocześnie wielkim
leniem i też się do tego przyznaję, wszystko robię z lenistwa, też o tym publicznie mówię. I to,
że próbuję sobie w życiu wszystko poustawiać inaczej, też wynika z tego lenistwa. To jest dla
mnie taki motor napędowy [śmiech]. Staram to sobie tak zorganizować, żeby samo się
toczyło, bez mojego pośrednictwa. Ale szczerze, przez to, że była fala sukcesu, że był Blog
Roku, były inne nagrody i wyróżnienia, wpadłem w taki młyn, można powiedzieć, także
medialny. Byłem zapraszany. I bardzo łatwo jest w takim przypadku utracić cel. Wiedziałem,
jakie cele sobie postawiłem na cały rok 2014, ale bardzo trudno jest wytrwać w realizacji tych
celów, jeśli obok nas pojawiają się nowe, atrakcyjne możliwości, być może otwierające jakieś
furtki. Trudno jest im powiedzieć „Nie”. Jeżeli zbyt często mówimy „Tak”, to rozdrabniamy się,
zaczynamy gonić własny ogon.
Z jednej strony mogę powiedzieć: „Uciekłem z pracy na etacie po to, żeby mieć więcej czasu dla
rodziny, dla przyjaciół, dla siebie”. A jednocześnie wpadłem w taką gonitwę, która powoduje, że
OK, jestem przedsiębiorcą jednoosobowym, ale niestety coraz mniej mnie jest. Czyli pracując
na etacie, w zasadzie miałem więcej czasu niż w tej chwili.
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I próbuję to porządkować. Złapałem taką głęboką refleksję nad tym, jak bardzo gonię swój
ogon i próbuję ucinać rzeczy, których nie uważam za istotne. Ale znowu – najpierw sobie
trzeba odpowiedzieć na pytanie: co jest dla nas istotne? Bez takiej odpowiedzi bardzo trudno
jest nam świadomie mówić „Nie”. Podawałem parę dni temu taki przykład, już nie wiem, bo
tygodnie mi się plączą, ale chyba w zeszłym tygodniu byłem na Auli w Poznaniu. I podawałem
taki przykład, że sam sobie narzuciłem zasadę, że nie ma mnie w mediach do końca lutego,
z wyjątkiem konkursu Blog Roku, bo tam jestem ambasadorem w tym roku. Bardzo łatwo jest
teraz odpowiadać „Nie” na wszystkie próby ściągnięcia mnie. Zwłaszcza teraz, gdy była
sytuacja z frankiem, każda telewizja do mnie dzwoniła. Pytali o słowo komentarza dla
biednych kredytobiorców, co się teraz wydarzy i po ile będzie frank za pół roku. Tak jak byśmy
wróżkami byli.
Konsekwentnie mówiłem „Nie”, ale też nauczyłem się mówić uczciwie, tzn. mówię wprost:
„Obiecałem sobie, że do końca lutego nie występuję w mediach, przepraszam, nie pojawię się.
Realizuję inne, ważne dla mnie projekty, chcę się skupić na tym, co istotne”. To bardzo pomaga,
jak mamy takie zasady, przynajmniej u mnie, one muszą być, bo to mi porządkuje
rzeczywistość.
Anita: Jak wygląda jeden dzień z życia Michała? O której wstajesz? Czy od razu otwierasz
laptopa, patrzysz na telefon i sprawdzasz Facebooka?
Michał: Leczę się z takiej choroby, która polega na sprawdzaniu komórki, od razu jak tylko
oczy otworzę. Ostatnio mi się udaje. Od jakiegoś półtora, dwóch miesięcy. Zmuszam się do
porannego wstawania, nie jestem takim ortodoksem, tzn. jeżeli późno położę się spać, to po
prostu śpię dłużej. Staram się co najmniej 6 godzin spać, a ostatnio udaje mi się nawet 7,5.
Tak średnio. Tak że nie jest źle.
Staram się wstawać w tej chwili w okolicach godziny 6.00, 6.30 maksymalnie. To jest coś, co
zaczerpnąłem z książki pt. „The Miracle Morning”, niektórzy pewnie znają. Książka polecana
przez amerykańskich blogerów. Przeczytałem, rzeczywiście, jakaś mądrość w tym jest. Ta
książka mówi tak: „Dobrze by było, żebyś do godziny ósmej rano zrobił to, co uważał za ważne.
Zupełnie inaczej twój dzień będzie wyglądał”. Dla mnie jest tak, że wstaję rano, siadam sam
sobie w ciszy, wszyscy jeszcze śpią, krótka modlitwa, krótkie zaplanowanie dnia, ale w tym
sensie, że to jest identyfikacja tych celów i zadań, które mam do zrealizowania, ale obiecałem
sobie, że ich nie będzie więcej niż 3. Taki, można powiedzieć, scenariusz menedżera.
Najważniejsze 3 rzeczy realizuję, a cała reszta tylko jeżeli czasu mi starczy. Chodzi o to,
żebym pod koniec dnia był zadowolony z tego dnia. Znowu jest taka higiena osobista. Jeżeli
sobie tylko 3 rzeczy zaplanuję i je zrealizuję, to już jest wstęp do dobrze zakończonego dnia.
Ale jednocześnie rano wykonuję też te czynności, na które nie mam czasu. Jakoś w ciągu dnia
on ucieka. Czytam książkę: 20-30 minut czytania książki oraz wykonuję trening. Czyli albo
biegam, albo wykonuję ćwiczenia w domu. W bieganiu sobie narzuciłem taki reżim, że biegam
co drugi dzień. A co drugi dzień ładuję pompki, brzuszki w domu, 15 minut takiego ostrego
zmęczenia. Powiem Wam, że jak już to zrobię i przejdę przez tą rutynę poranną, to jestem
naprawdę naładowany i gotowy do pracy.
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Czyli później tylko prysznic, śniadanko, siadam i do godziny 12.00 mam już te 3 zadania
zazwyczaj skończone. Też dbam o to, żeby te zadania nie były zbyt trudne [śmiech].
Sala: [śmiech]
Anita: Teraz odniosę się do tekstów, jakie publikujesz na blogu. Powiedz: ile zwykle zajmuje
Ci przygotowanie jednego wpisu?
Michał: Nie ma „zwykle”, bo nie ma reguły. Jest tak, że potrafię z głowy bardzo wiele
informacji wyciągnąć, na podstawie wcześniejszych doświadczeń, czyli dokonuję syntezy tego,
co się gdzieś tam w moim życiu wydarzyło i nareszcie nadszedł ten moment, kiedy gotowy
jestem wyrzucić to z siebie w sposób na tyle zrozumiały dla Czytelników, żeby to było dla
nich wartościowe. To jest jeden scenariusz. Wtedy taki wpis to jest powiedzmy dzień pracy.
Solidny dzień roboczy pracy, 8 godzin. Jeszcze doszukanie czegoś, jak to mówili Indianie
i Piotr mówił, research taki... ale podstawowe, elementarne takie zweryfikowanie tych
informacji, które już posiadam.
Ale są i takie wpisy, które zabierają mi autentycznie tygodnie. Ale to nie jest proces ciągły.
Zdarza mi się. Teraz siedzę nad takim materiałem, który wymaga bardzo głębokiego
przeanalizowania i jest w oparciu o takie dane, które czasami trudno wygrzebać. Robię
porównanie, znowu na tej fali franka itd., robię porównanie, w jak świetnej sytuacji są ci,
którzy brali kredyty we frankach, w porównaniu z tymi, którzy brali kredyty w złotówkach.
Dzisiaj się mówi, że nie powinny być kredyty brane we frankach, ja nadal uważam, po
pobieżnym przeliczeniu w głowie, że dużo lepiej te osoby wyszły, czytaj: dużo mniej
dotychczas zapłaciły niż te osoby, które brały wtedy, w tamtych latach kredyt w złotówkach,
o ile by ten kredyt w złotówkach w ogóle dostały, dlatego że mogły nie mieć wtedy takiej
zdolności kredytowej w złotówkach, jaką miały we frankach.
Oczywiście inne problemy się pojawiają i chcę to na liczbach pokazać. Chcę pokazać,
przeanalizować sytuację. Ktoś, kto brał kredyt w roku 2008 w złotówkach i we frankach. Ile on
tak naprawdę pieniędzy zapłacił, uwzględniając wszystkie zmiany stóp procentowych po
drodze. I to jest rzemieślnicza robota, bo trzeba te dane wygrzebać, zestawić, zastanowić się,
a ja mam taką ambicję, żeby tworzyć kalkulatory, które są „reużywalne”. Ktoś, kto taki
kalkulator ode mnie z bloga ściągnie, może tam wstawić jakieś dane dotyczące swojego
kredytu i coś tam sobie policzyć. Mam nadzieję, że to będzie kolejny etap uspokojenia osób,
które mają kredyt we frankach i płaczą.
Anita: No właśnie, jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. Wszędzie opowiadasz o tym, że chcesz
tworzyć treści takie ponadczasowe, takie, które za rok czy za 2 lata będą aktualne. Dla mnie,
w momencie, jak myślę o finansach, to są takie rzeczy, które bardzo szybko się zmieniają.
Jakim cudem, jak to udaje Ci się osiągnąć i skąd szukasz wiedzy, żeby faktycznie dbać o tę
elastyczność i trwałość tekstów przez miesiące czy lata?
Michał: Ja piszę przede wszystkim takie materiały, które są rzeczywiście ponadczasowe. Jak
się dobrze zastanowimy nad finansami, osobistymi w szczególności, to kwestie związane
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z planowaniem wydatków, z tym, żeby nie wydawać więcej, niż zarabiamy... takie prawdy,
nazwijmy to mądrości życiowe, to jest coś, co nasze babcie nam przekazywały.
Anita: No tak.
Michał: Ja po prostu zbieram to w jednym miejscu. I teraz, nawet jeżeli piszę jakiś tekst, który
oparty jest o aktualne ceny, to dołączam ten kalkulator w Excelu po to, żeby można było
wstawić np. inny koszt ciepłej, zimnej wody, produktów jakichś konkretnych czy
zaktualizować koszt litra paliwa. Dzięki temu można sobie dostosować do aktualnych danych
ten materiał, nawet za rok, za 2.
A jest też wiele takich materiałów, które są absolutnie uniwersalne. Czyli np. jak mówimy:
konto wspólne czy oddzielne dla małżonków? Można powiedzieć, że nie ma konkretnych
danych, adresów konkretnych placówek banków, tylko materiał jest raczej na styku
z psychologią. Takie finanse behawioralne – to, jak my się zachowujemy na styku
z pieniędzmi. Niekoniecznie w odniesieniu do jakichś konkretnych ofert z danej chwili.
Anita: Bardzo otwarcie mówisz o swoich finansach...
Michał: Zmienia się to.
Anita: ... no właśnie, dlatego teraz chciałam Cię zapytać o jedną rzecz. Moi znajomi, którzy
prowadzą bardzo duże firmy, twierdzą, że pieniądze lubią ciszę.
Michał: Lubią.
Anita: No właśnie, teraz jak to, że pieniądze lubią ciszę, odnosi się do tego, że jesteś taki
transparentny, jeśli chodzi o Twoje przychody.
Michał: Jest tak, że miałem pewien cel. Zależało mi, żeby mój blog był czytany. Jest bardzo
trudno przełamać taką barierę, żeby mówić o pieniądzach, nie pokazując tych pieniędzy.
W szczególności bardzo trudno jest zdobyć wiarygodność, kiedy nie wiemy, kto jest po drugiej
stronie. Kim jest autor tego bloga, który próbuje nam pokazać, w jaki sposób mamy swoimi
pieniędzmi zarządzać? Ja bardzo mocno podkreślam, że się dzielę swoimi doświadczeniami,
aczkolwiek trochę takiego mentorskiego tonu na moim blogu jest, siłą rzeczy. Sprzedaję swój
subiektywny punkt widzenia, ale jednak staram się obiektywizować na tyle, na ile potrafię.
Zależało mi na tym, żeby osoba, która czyta mój blog, mogła bardzo szybko zweryfikować, czy
ona się ze mną identyfikuje, czy nie. Czyli wchodzi na mój blog, widzi, jaki ja mam poziom
kosztów, bo na początku to były tylko koszty. Widzi, jaki mamy jako rodzina poziom kosztów
i potrafi się do tego odnieść. „Skoro ten gościu ma taki poziom kosztów, to być może ja nie
powinienem go czytać, bo on jest zupełnie z innej parafii”. Tak? Ani w jedną, ani w drugą stronę
nie wartościując. W momencie, jak się zaczęły pojawiać zarobki, czyli w momencie, kiedy
przeszedłem na swoje, to jako bloger chciałem pokazać tę moją drogę, jak stopniowo udaje
mi się finansować nasze życie dzięki blogowi.
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To było coś, co cieszyło się i nadal cieszy się dużym zainteresowaniem, bo lubimy zaglądać do
portfela innych. Nie ukrywam, że to zwiększa popularność bloga, oczywiście, aczkolwiek
w zeszłym roku te kwoty zaczęły być na tyle spektakularne, że ja musiałem sobie zadać takie
bardzo poważne pytanie: z jakich pobudek w chwili obecnej ja się tymi danymi dzielę.
Zacząłem się nad tym bardzo głęboko zastanawiać, moja Żona mi już od bardzo dawna
mówiła, że nie powinienem tych danych ujawniać. W pewnym momencie już postawiła takie
totalne liberum veto, powiedziała: „Koniec, to był już twój ostatni raport kosztów i zarobków”.
A ja też odczułem, że robię to w pewnym sensie siłą rozpędu.
W momencie, w którym poczułem, że odklejam się od rzeczywistości, a może inaczej, że mogę
być posądzony o to, że odklejam się od rzeczywistości moich Czytelników, bo jestem totalnie
z innej parafii. Jeżeli w Polsce niecałe 3% osób zarabiających ląduje w tym drugim progu
podatkowym, gdzie nie płacimy 18, tylko 32% według skali podatkowej, a ja się tam znajduję,
tzn. że jestem reprezentantem tej grupy, która jest totalną elitą, można powiedzieć,
finansową.
Więc w jaki sposób to, co ja piszę, miałoby się aplikować do całej reszty? Ja gdzieś chciałem
przełamać ten mit, chciałem pokazać, że można zarabiać dużo pieniędzy, a jednocześnie żyć
wg zasad podstawowych, bez nadmiernego konsumpcjonizmu, bez wydawania pieniędzy na
prawo i lewo, a jednocześnie z poszanowaniem tych pieniędzy. Nie bez powodu ci najbogatsi
ludzie na świecie to są ludzie, którzy żyją bardzo, bardzo oszczędnie. Jeżdżą starymi
samochodami... Polecam taką książkę pt. „Millionaire next door”, po polsku też wyszło −
„Sekrety milionerów” się nazywało. To są historie osób, które po prostu są bogate, tak można
powiedzieć, a jednocześnie żyją tak jak ich sąsiedzi, którzy nie są bogaci. Myślę też, że udaje
mi się pokazywać, że pieniądz to jest tylko narzędzie. Narzędzie, które służy do realizacji
jakichś celów, każdy z nas te cele ma inne. Też wydaje mi się, że udaje mi się pokazywać, że
staram się pozostać normalnym człowiekiem, żeby mi ta palma nie odbiła, bez względu na to,
ile pieniędzy posiadam.
No ale mówię, podjąłem decyzję, w zasadzie zostałem przymuszony przez Żonę do podjęcia
decyzji, żeby tych raportów nie publikować. Trochę się męczyłem z ogłoszeniem tego, bo nie
wiedziałem, jaka będzie reakcja Czytelników, no ale ogłosiłem to również, tak że liczę na
wyrozumiałość [śmiech].
Anita: Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy z Tobą, znalazłam taki fajny cytat: „Pieniądze
szczęścia nie dają, lecz każdy chce sprawdzić to osobiście”. Wydaje mi się, że troszkę w tym
prawdy jest, ale teraz chciałabym Cię zapytać o to, jak widzisz siebie za 10 lat? Gdy
oglądałam różne prezentacje z Twoim udziałem, mówiłeś wszędzie, że Ty budujesz
przedsiębiorstwo i budujesz coś pod przyszłość. Jak będzie wyglądał Michał w 2025 roku? Jak
będzie wyglądała Twoja firma?
Michał: Będę siwy [śmiech].
Sala: [śmiech]
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Michał: Nie, ja jestem siwy w ogóle. To, że nie mam włosów, wynika z tego, że to jest bardzo
pragmatyczne podejście. Dobrze, już chciałem uciec od odpowiedzi na pytanie... wiesz, ja nie
wiem, gdzie będę za 10 lat! Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Osiągnąłem to, co
chciałem osiągnąć, czyli bawię się tym, co robię. Eksperymentuję i jest mi z tym fajnie. Mam
taki luksus dzisiaj, że mogę powiedzieć: „Chcę być jednoosobowym przedsiębiorcą, nie chcę mieć
pracowników sensu stricto”. Nie chcę zatrudniać ludzi.
Oczywiście współpracuję z ilomaś tam osobami, bardzo się dla mnie liczy taki komfort
psychiczny... ja tego nie robię oczywiście, pracoholizm mi się włącza, ale mam taki komfort
psychiczny, że mogę w dowolnym momencie powiedzieć sobie „Stop. Tydzień urlopu”. Jeszcze
tego nie zrobiłem, może trzeba to zrobić, ale mam ten komfort, że wiem, że w każdym
momencie mogę to zrobić. I to jest coś, co chciałbym zachować. Czyli wszystko, co będę robił,
będzie podporządkowane temu, żeby wykonywać taki model pracy, który powoduje, że
pracuję raz, a to zarabia na siebie przez długi okres czasu. I blog jest realizacją tej koncepcji.
Można powiedzieć: pasywne przychody. Oczywiście, one nigdy nie są pasywne, to wymaga
bardzo dużo pracy z mojej strony. Ale ja lubię pracować raz i widzieć, że to procentuje, zbiera
żniwo przez długi okres czasu, że ktoś, kto przeczytał mój tekst dzisiaj, pierwszy raz trafił na
mój blog, przeczytał tekst z 2012 roku i on go poruszył, przesyła mi maila i pisze: „Stary,
zmieniłeś moje życie”. To jest coś takiego, że z jednej strony fajnie to słyszeć, a z drugiej strony
to mi też udowadnia, jak ważne jest to, żeby systematycznie wykonywać dobrą pracę. Że
każdego dnia gdzieś tam dodaję coś więcej do mojego wielkiego portfolio, ale nie jest tak, że
najważniejsze jest dzieło, które wykonałem wczoraj czy w zeszłym tygodniu. Nie, nie. To jest
suma, która składa się na wartość tego wszystkiego, co robię, jako całości.
Gdzie będę za 10 lat? Nie wiem, autentycznie nie wiem. Nie wiem, czy będę się w stanie
bawić tym, co robię. Być może 10 razy, 5 razy albo 2 razy zmienię kierunek. Dzisiaj mam taki
bardzo ambitny cel. Uświadomiłem sobie, że jestem coraz bliżej niego. Ja powiedziałem
w jednej z rozmów, że moim celem jest dotarcie do 38 mln Polaków i zmienianie zawartości
ich portfela, na plus oczywiście. W zeszłym roku mój blog odwiedziło ponad 1,5 mln osób,
czyli można powiedzieć, nie jest tak daleko. Tak? Wystarczy przemnożyć przez 30 i już tam
będę! Nie?
Więc to jest to, co chcę dzisiaj realizować. Mam też dużą potrzebę pomagania innym, bo
pieniądze są tym narzędziem, to jest to, co powiedziałem. Ale dzięki temu, że mam tę pozycję,
którą mam w blogosferze, chociaż nie wiem, może się powinienem przestać definiować jako
bloger, Piotrze, w każdym razie pozycję jakąś tam zdobyłem z jednej strony. Ale z drugiej
strony ten komfort, który mi dają dzisiaj pieniądze, które zarabiam na blogu, pozwala
realizować swoje własne pomysły, własne projekty, które są pomysłami niekomercyjnymi.
Będzie bardzo fajna rzecz, która się wydarzy. Miałem taki plan, żeby skonstruować kurs dla
osób, które są zadłużone, o tym, jak mogą wychodzić ze spirali zadłużenia, bo takim osobom
indywidualnie pomagam, ale to się nie skaluje. Przewaga internetu nad każdym innym
sposobem działania jest taka, że ja mogę coś zrobić raz, a docieram do wielu, wielu osób,
które tych informacji potrzebują. W połowie roku będę udostępniał kurs dla osób
zadłużonych, który będzie totalnie bezpłatny i prowadzący po prostu za rękę krok po kroku.
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Mam nadzieję, że uda się wielu osobom pomóc. To jest to, co chcę realizować w jeszcze
większym stopniu.
Anita: Niektórzy mają takie zboczenie zawodowe. Jest ktoś projektantem odzieży i patrzę: ale
się wystylizowała. Makijażystka, patrzę: ale ma makijaż. Osoba, która się zajmuje aranżacją
przestrzeni czy wnętrz i patrzę: ale zaaranżowana przestrzeń. Czy Ty kiedy jesteś np.
w sklepie, patrzysz w koszyki ludzi, co kupują i myślisz: „O, poszalał”?
Sala: [śmiech]
Michał: Nie, dlatego że po pierwsze robi to moja Żona, za co jestem jej niesamowicie
wdzięczny, ale to jest tak, że każdy z nas jest inny i każdy z nas ma inne preferencje, inne
potrzeby. Ja się nauczyłem to szanować. To znaczy może w ten sposób − życie mnie nauczyło,
że ważne jest to, co ja robię, a nie to, co robią inni. Oczywiście, o ile ten ktoś inny zaczyna
mieć jakiś problem, z którym jest gotowy się do mnie zwrócić, to wtedy się tym zainteresuję.
W tym sensie, że możemy się przyjrzeć problemowi, który możemy zdefiniować jako
zakupoholizm czy niespinanie budżetu domowego. Ale ja staram się nie oceniać innych i to
jest też to, co komunikuję na moim blogu. Jeżeli ktoś zamieszcza jakiś komentarz, to staram
się go prostować, żeby zawsze powiedział, że to jest jego punkt widzenia, żeby nie wyciągać
wniosków ogólnych, nie generalizować.
Ja się bardzo wiele razy pomyliłem, próbując gdzieś generalizować w jakimś temacie. Wiecie,
jaki jest np. najpopularniejszy sposób płatności w polskim internecie? Opłata za pobraniem.
I to wychodzi z badań wszelkich. Ja się już dawno przekonałem, że ja nie jestem
reprezentatywny dla ogółu społeczeństwa, nawet nie jestem reprezentatywny często dla
ogółu moich przyjaciół. Tak? To jest tak, że każdy z nas jest inny, a często wyciągamy wnioski
ogólne w oparciu o to, co nam się wydaje. Warto kwestionować też swoją pewność siebie
i swoje zdanie, bo to pomaga nam się rozwijać. Jak zadajemy sobie pytanie „Czy aby na
pewno?”, to możemy znaleźć potwierdzenie na inny punkt widzenia, że inny punkt widzenia
jest bardziej prawidłowy niż nasz. Oczywiście, każdy ma prawo do swojej opinii, tylko żeby
miał świadomość, że to jest jego opinia, niekoniecznie reprezentatywna.
Anita: A ja bym chciała, żebyśmy troszeczkę pogeneralizowali. Ale tak ogólnie, ponieważ na
sali jest kilkadziesiąt kobiet, a jak sam powiedziałeś, Twoja żona robi zakupy. Czy umiałbyś
powiedzieć o kilku takich zwyczajach zakupowych, które kobiety mają, które są
charakterystyczne, a które np. poprzez wyeliminowanie sprawiłyby, że miałybyśmy tych
pieniędzy więcej?
Michał: Nie.
Sala: [śmiech] Brawo!
Anita: Czyli trudno kobiety zdefiniować, czy trudno zgeneralizować?
Michał: Trudno zgeneralizować, no. Ciebie zapytam, słuchaj: jak masz zły dzień, to co robisz?
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Anita: Czytam książkę.
Michał: No widzisz. A ktoś idzie do sklepu. I teraz... czy da się zgeneralizować? No, nie da się.
Jakbyś mnie zapytała, czym się różni podejście kobiet od podejścia mężczyzn do finansów...
Anita: Miałam Cię o to zapytać, ale to powiedz teraz.
Michał: ... to powiem tak, to nie jest pewnik, to, co ja powiem, wręcz jestem mocno niepewny
tego, co powiem, ale jest to pewna obserwacja, którą mam na podstawie chociażby maili,
które otrzymuję od Czytelniczek i od Czytelników.
Faceci mają często przekonanie, że bardzo dobrze zarządzają pieniędzmi, tylko bardzo rzadko
się kuszą o to, żeby to się odbywało poza ich głową. Im się wydaje, że mają kontrolę. Kobiety
częściej są bardziej skrupulatne, przynajmniej, jak mówię, to odczytuję z korespondencji, którą
otrzymuję. Notują, rzeczywiście wypisują i sprawdzają, czy to po lewej stronie się zgadza
z tym po prawej stronie.
Zresztą, nawet jak pamiętam, akurat ja jestem tak skrzywiony, że spisuję wszystkie wydatki,
u nas w domu to ja zarządzam finansami osobistymi, ale jak przypomnę sobie moich
rodziców, to pamiętam, że to Mama prowadziła zapiski, nie Tata. I myślę, że to jest takie
dosyć charakterystyczne, że kobiety chyba mają taką zdolność. Gdybam, nie generalizuję,
wiecie lepiej to ode mnie, ale mają taką zdolność do wyciągania pewnych wniosków
i szybszego podejmowania działania w sytuacjach problematycznych. Czyli łatwiej kobietom
przyznać się do błędu czy porażki i przejść do działania. W kontekście pieniędzy mówię.
A u facetów jest często tak, że chowamy głowę w piach i problem zakopujemy, dopóki to nie
jest już takie śmierdzące jajo, że trzeba się tym zająć, bo nic innego nie da się zrobić. Ale
mogę się mylić.
Anita: Jesteśmy po świątecznych zakupach, teraz jest styczeń, czas przecen, wyprzedaży. Jak
kupować mądrze?
Michał: Łał.
Sala: [śmiech]
Michał: Oj, to jest temat rzeka, generalnie. Pytasz teraz, jak kupować mądrze czy tak ogólnie,
jak kupować mądrze?
Anita: Teraz jest czas przecen, czyli generalnie wszyscy nas mamią czerwonymi i żółtymi
wykrzyknikami, napisami: „Tu kupisz taniej”.
Michał: Wiesz co, zaczyna się od takiego „Why?”, czyli po co ja miałbym coś robić. Jeżeli wiesz,
do czego są Ci pieniądze potrzebne, to potrafisz sobie bardzo dobrze zaplanować, czy Ty
chcesz je przeznaczyć na coś innego. Ja akurat nie mam natury podróżnika, jestem
domatorem, ale np. planujesz, że w końcu zrealizujesz swoje marzenia, że uzbierasz pieniądze
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i pojedziesz w podróż dookoła świata. Bilet kosztuje np. 12 tysięcy złotych, ten taki around the
world, załóżmy i Ty chcesz go kupić. Masz dowolną liczbę przelotów, musisz się poruszać do
przodu, oblatujesz kulę ziemską w jednym kierunku, nie możesz się cofać. Masz taki plan.
I mówisz sobie: „OK, 12 tysięcy złotych, to jeżeli chciałabym to zrealizować za rok, to muszę
odkładać tysiąc złotych miesięcznie”. Dużo? Mało? No, pewnie kosztem czegoś musisz to robić.
I jeżeli masz takie cele, coś sobie zaplanowałaś, ważniejszego od chwilowej potrzeby, to
będziesz potrafiła to kontrolować. Często tak to działa. Mamy jakiś zewnętrzny motywator,
który mówi nam: „300 złotych kosztuje nowa sukienka, ale może niekoniecznie, bo to mnie już
przybliża do mojego celu i w perspektywie tego miesiąca to jest jedna trzecia tego, co powinnam
zaoszczędzić, żeby za rok polecieć dookoła świata”.
I dużo łatwiej jest nam kontrolować, co robimy z pieniędzmi. Budżet domowy to też jest taki
plan, który układamy po to, żeby nie popłynąć i nie wydać zbyt dużo. Jeżeli wiesz, ile
miesięcznie możesz wydawać na jedzenie, na ubrania, na jedzenie na mieście, to łatwiej Ci
jest zaplanować to dobrze i sobie odmówić.
Przypadkowe zakupy się często biorą z takiego impulsu, że akurat tu i teraz chcemy dokonać
jakiegoś zakupu. Pomimo tego, że ja mówię, że tak się powinno robić, to bardzo trudno jest
odmówić sobie, jeżeli nie mamy lepszego przeznaczenia dla tych pieniędzy. Ale można
wprowadzić zasadę podstawową: nie kupuję niczego, czego nie zaplanowałam od razu. Mogę
przymierzyć, mogę się zastanowić, ale daję sobie co najmniej jeden dzień, a najlepiej parę dni
na to, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że tego potrzebuję. Nie zawsze się da, bo czasami są
okazje oczywiście, za chwilę mi ktoś zabierze z wieszaka. Więc kupiłam, tak? No, OK, ale
zawsze mogę zwrócić. Nie bać się tego. Jeżeli coś kupiliśmy i zaczynamy mieć wyrzuty
sumienia zaraz po przyjściu do domu, to następnego dnia zwróćmy to do sklepu,
niekoniecznie musi wisieć na wieszaku. Ja mam taki bardzo dobry sposób, że próbuję zawsze
przekonać się, że ta cena jest ceną złą.
Anita: No właśnie, chciałam zapytać Cię, z czym masz problem, żeby sobie odmówić.
Michał: Wiesz co, ja już wszystko mam, czego w życiu potrzebuję. Tak że ja nie mam takiego
problemu. Nie, poważnie. Nawet ostatnio się zastanawiałem, mówię: „No dobra, powiedzmy, że
chciałbym kupić nowy samochód. Ale jaki?”. To jest taki problem, żeby to wybrać, wiesz? Nie, to
wolę jeździć tym, co mam.
Mnie jest bardzo trudno to skomentować, być może nie jestem reprezentatywny, na pewno
nie jestem reprezentatywny, ale większość rzeczy mam. Zresztą, jak widzicie mnie, ja się
dzisiaj bardzo odświętnie ubrałem, nie wiem, czy zauważyłyście.
Anita: Zauważyłyśmy i dziękujemy, bardzo nam miło.
Michał: To jest specjalnie dla Was, bo ja mam zestaw T-shirtów, które jak mi się znoszą, to
wymieniam na następny zestaw T-shirtów i nieszczególnie przykładam wagę do tego. Jest
taka sentencja, która mówi: „Wydajemy pieniądze na rzeczy, których nie potrzebujemy, próbując
zaimponować ludziom, na których tak naprawdę nam nie zależy”. I jeżeli zaczniesz uświadamiać
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sobie, jak bardzo jest to prawda, to dużo łatwiej jest Ci podejmować takie decyzje: „Eee, dobra,
ale po co?”. I odpowiedź na pytanie „Ale po co?”, kiedy stoisz nad czymś i wiesz, że stać Cię...
w ogóle nie ma problemu, mogę wyciągnąć gotówkę i nawet gotówką mogę zapłacić,
niekoniecznie muszę kartą płacić. Ale po co? Jak nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie „Ale po
co?”, znaczy inaczej, jak zaczniesz sobie zadawać to pytanie często, to się przekonasz sama, że
nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie „Ale po co?”. Czasami jest i wtedy kupujesz, tak? Ale
często nie ma. To jest kwestia samoświadomości i poznawania siebie. Też z drugiej strony
poznawania technik, które są stosowane po to, żebyśmy my produkty kupili.
Anita: Ale powiedz mi w takim razie, jak uczysz dziecko takiego stwierdzenia „Ale po co?”?
Przecież małe dziecko, które widzi jakąś zabawkę, cukierka, to chce.
Michał: Wiesz co, pytanie jest takie, czy dla dziecka... akurat moje dzieci mają kupę zabawek,
żeby było jasne. To nie jest tak, ja się tu wymądrzam, ale tak naprawdę nie jest tak łatwo,
zdaję sobie z tego sprawę. To jest tak, że pytanie jest, czy dziecku musisz robić prezent
każdego dnia. Czy dziecko powinno być przedsiębiorcze i postarać się o coś?
I znowu są takie zasady, w ogóle jest taka dyskusja długa, czy dawać dzieciom kieszonkowe,
czy nie? Z jednej strony dajemy dziecku kieszonkowe, dziecko może zarządzać w jakiś sposób
swoimi pieniędzmi i możemy je uczyć, ale z drugiej strony oponenci mówią, że to jest socjal.
To są pieniądze za nic. Dajesz coś w prezencie. Dziecko powinno w zasadzie na to
zapracować. Tak?
Czasami jest tak, że wystarczy zmienić lekko nazwę tego i zmienić kwalifikacje. Typu: jeżeli
będziesz wypełniał swoje obowiązki, to będziesz otrzymywał, jeżeli nie będziesz wypełniał
swoich obowiązków, to nie będziesz otrzymywał. To już zupełnie inaczej ustawia. Np. czy
dawać kieszonkowe dziecku, które nie wydaje pieniędzy, tylko je gromadzi.
I też jest taka szkoła, która mówi, że to jest bez sensu, bo nie chcemy dziecka nauczyć, żeby
kisiło pieniądze, tylko chcemy nauczyć tego, żeby rozumiało ich wagę z jednej strony, czyli
wiedziało, ile kosztowało je ich zdobycie albo rodziców ich zdobycie, bo to można robić na
różne sposoby. Ale z drugiej strony, żeby ono potrafiło nimi zarządzać, czyli żeby wiedziało...
niektórzy uczą dobroczynności od pierwszych dni, mówią: „10% twoich przychodów powinieneś
przeznaczać na to, żeby się podzielić z innymi”, większość nie.
Ja też nie. I mówię zupełnie wprost. Ja też nie. Akurat u mnie dzieci kieszonkowego nie
otrzymują, bo też była taka dyskusja, czy my dajemy kieszonkowe, czy nie. Nie, nie dajemy
kieszonkowego, bo nasze dzieci akurat mają tak, że dostają wszystko, czego potrzebują, a to
jest na zasadzie takiej, że jest wymiana barterowa. Nie ma przypływu pieniężnego. Wykonały,
spełniły to, czego oczekiwaliśmy, to otrzymują pewną nagrodę. Nie? Nie wiem, czy
odpowiedziałem na pytanie?
Anita: Wydaje mi się, że tak. Drogie panie, czy macie jakieś pytania do Michała?
Michał: Śmiało!
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Uczestniczka: W jakim wieku są dzieci?
Michał: Jezu, żeby teraz nie skłamać.
Sala: [śmiech]
Michał: Roczniki Ci powiem, wiesz jak to jest. Syn jest rocznik 2000, ma 14 lat, będzie miał
w listopadzie, a córka jest 2003, czyli ma 11 lat. Stary koń jestem. Śmiało!
Będę powtarzał pytanie, tak żeby wszyscy słyszeli: Kto jest targetem mojego bloga, czy jest
więcej kobiet, czy więcej mężczyzn?
U mnie jest wspaniale, bo jest więcej kobiet.
Sala: [śmiech]
Michał: Mam trochę lepszy przekrój Facebooka na blogu, czyli na Facebooku jest chyba 52%
kobiet w tej chwili, a ja mam 53%. I jestem z tego bardzo dumny, cieszę się z tego, dlatego że
rozmowy i dyskusje, które się toczą pod moimi wpisami, są dla mnie wartościowe i widać, że
tam się udzielają i kobiety, i mężczyźni.
Trochę jest tak, że udało mi się stworzyć takie medium, gdzie prowadzona jest kulturalna
dyskusja i rozmowa, i to dużo zmienia. Jak porównuję się z innymi blogami finansowymi, to
tam jest czasami tak, że 90, 90 kilka procent stanowią faceci. Więc, no fajnie to wygląda i to
mi się bardzo podoba.
Pytałaś też, kto jest targetem. Targetem jest każda osoba, która chce być trochę bardziej
świadoma finansowo i chciałaby dążyć do osiągnięcia bezpieczeństwa finansowego, które − ja
uważam − jest podstawą do myślenia o takim spokojnym, stabilnym życiu. Dlatego że jeżeli
spojrzycie na drugi biegun, czyli osoby, które mają problemy finansowe, to problemy
finansowe są najczęściej źródłem wielu innych problemów w życiu − atmosfera w domu,
rozpady małżeństw itd. Tak że mi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób przeciągać, może nie
z tej sytuacji problematycznej, bo ja bardzo mało na razie pisałem o wychodzeniu z długów,
raczej to są takie relacje jeden do jednego niestety, ale takie osoby, które po pierwsze
zarabiają mało, chciałyby zarabiać więcej... bo wiecie, jakość życia się poprawia nie tym, że
będzie się cięło koszty, tylko tym, że będzie się zarabiało coraz więcej. Powtarzam taką
maksymę od samego początku istnienia bloga, że najlepszym sposobem oszczędzania jest
zwiększanie przychodów. I to jest prawda, po prostu tak jest.
W zeszłym roku na Blogu Roku dostałem 3 nagrody i taka najbardziej dla mnie cenna to była
nagroda, która nie była bezpośrednio od jurorów Onetu, tylko która była od magazynu „Brief”.
To była nagroda dla najbardziej inspirującego bloga. To mnie też przekonało, że to, co robię,
jest czymś, co warto kontynuować w tym obszarze. Że wychodzę poza sferę finansów
i dotykam aspektów związanych z tym, jak sobie w głowie rzeczy poukładać.
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Chociaż psychologiem nie jestem, żadnym mądralą itd. Dzielę się pewnymi swoimi
przemyśleniami i doświadczeniami, po prostu. Tak że moim targetem, wracając, są wszystkie
te osoby, które chcą mieć więcej w portfelu. Myślę, że cała polskojęzyczna nacja nasza.
Dawaj, Agata. Hmm, OK, pierwsze pytanie brzmi: jak oduczyć męża rozrzutności? To działa
w obydwie strony, to nie jest kwestia męża tylko, tak? Czasami jest tak, że mąż pyta, jak
oduczyć żonę rozrzutności. Prawidłowa odpowiedź brzmi... znowu, zero generalizowania. Ja
się kieruję w życiu taką zasadą, że staram się być przykładem dla innych. Czyli jeżeli zależy mi
bardzo na tym, żeby druga osoba w związku coś robiła, to muszę pokazać, że ja to robię i mi
bardzo na tym zależy. My nie rozmawiamy w ogóle, ogólnie jako Polacy, nie rozmawiamy
o pieniądzach. W związkach też rzadko rozmawiamy o pieniądzach. Zaczynamy rozmawiać
dopiero wtedy, kiedy jakiś problem się pojawia. I to nie są spokojne rozmowy najczęściej. I to
wiem od moich Czytelników, bo bardzo dużo takich maili dostaję. Dostaję też bardzo dużo
maili: „Podpowiedz mi, w jaki sposób zachęcić mojego męża, czy moją żonę, do czytania Twojego
bloga”. [śmiech]
Sala: [śmiech]
Michał: To nie jest łatwe, nie? Miałem na blogu taki tekst, nie pamiętam już w tej chwili
tytułu. Wrzucę Wam później na grupę link do tego tekstu. On był dokładnie o tym, żeby być
takim pozytywnym przykładem. Czyli jeżeli zależy nam na tym, żeby druga strona rozumiała,
co się dzieje w ogóle w finansach, a to my prowadzimy finanse w domu, to po prostu
próbować ten budżet tworzyć wspólnie.
Pokazywać, jakie są koszty. Wiecie, co najbardziej oczy otwiera? Jak się zsumuje pozycje
kosztowe w danym miesiącu i się pokaże. Np. „Słuchaj, na jedzenie wydaliśmy 2,5 tysiąca w tym
miesiącu. Na coś tam innego wydaliśmy tyle i tyle. Na paliwo wydaliśmy tyle i tyle. Na Twoją
rozrywkę wydaliśmy tyle i tyle, a na moją rozrywkę tyle i tyle”. I teraz, uwaga, lepiej pokazać, że
nasza była większa, nie? Bo jak będzie odwrotnie, to będzie, że to jest zarzut. Jakąś empatią
się wykazywać w stosunku do drugiej strony, unikać potencjalnie śliskich tematów, ale
pokazywać, że nam bardzo zależy. „Słuchaj, usiądźmy, zastanówmy się, co możemy zrobić,
żebyśmy mieli za co na wakacje pojechać”.
Jeżeli teraz to zrobicie, w styczniu, to jest atmosfera do rozmowy. Bo jak się okaże, że siadacie
do tego w czerwcu, to wiadomo, że tych pieniędzy już nie ma. Więc, no, myślę, że
odpowiedziałem na to pierwsze pytanie. To nie jest łatwe, wiem, że to nie jest łatwe.
Najlepiej się dopasować w związku, nie? Finansowo.
Jak byśmy chcieli na ten grząski grunt wejść, to jest tak, że zanim wejdziemy w związek
małżeński, dobrze zweryfikować, jak ten nasz partner finansowo wygląda, jaka jest jego
higiena finansowa.
Sala: [śmiech]
Michał: A w szczególności, teraz już bez żadnych śmiechów powiem, czy ten partner czegoś
przed nami nie zataja. Bo historie w stylu: fajny facet, wyszłam za niego, się okazuje, że ma
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kolosalne długi, o których ja się dowiaduję dopiero jak już dziecko mi się rodzi, bo wcześniej
nie było pretekstu dobrego, że są kłopoty finansowe. To są historie, które się dzieją non stop.
Tak że trzeba uważać.
I drugie pytanie: jakie były pierwsze propozycje biznesowe na blogu i kiedy? Ty pracowałaś
w PKO BP, prawda?
Sala: [śmiech]
Michał: I rozmawialiśmy. Więc pojawiały się propozycje, niektóre były poważne, niektóre były
niepoważne, z mojej perspektywy. To nie znaczy, że propozycje były niepoważne, tylko one po
prostu nie korespondowały z tym, co ja robiłem na blogu. I tak jest, bardzo wiele propozycji
się pojawia, one nie mają wiele wspólnego z tym, co ja chcę realizować na blogu.
Jeżeli jest się blogerem i jest jakiś ruch, to wiadomo, że się pojawiają firmy, które chcą
zapłacić za to, żeby ten ruch pozyskać. I najchętniej by zapłaciły jak najmniej. I niestety często
jest tak, że chciałyby w jak najbardziej prymitywnej formie na tym blogu zaistnieć. Powiem
Wam tak, propozycje cały czas są. Większość, zdecydowana większość jest odrzucana, ja
staram się realizować wyłącznie własne projekty w tej chwili. Czyli wymyślam sobie, jaki cykl
artykułów chciałbym opublikować, jaki kurs chciałbym zrealizować, jak np. kurs wychodzenia
z długów. I szukam partnera, który jest gotowy zostać patronem dla takiej serii publikacji.
To mi się na szczęście udaje, ale zdarzają się też takie propozycje, które są bardzo trudne do
odrzucenia. Miałem propozycję, od jednej z firm oczywiście, która zajmuje się zakładami
w internecie. I to była propozycja na górne sześciocyfrowe kwoty za współpracę, tak? Czyli
można powiedzieć górne kilkaset tysięcy za to, żebym ja kilka wpisów popełnił i zachęcił do
zakładania kont i hazardu w internecie, co jest nielegalne generalnie, tak?
Spodziewam się, że osoby, które mają trudną sytuację finansową, jako blogerzy, a wiążą
bardzo duże nadzieje z blogiem, w sensie, że on będzie dla nich źródłem zarobku, mogą na
takie propozycje reflektować. I też trzeba być świadomym, że to, co czytacie, gdziekolwiek
czytacie, powinniście filtrować. Mieć do tego dystans. Nawet jeżeli czytacie o czymś na moim
blogu, to też powinnyście to filtrować. Nie z tego względu, że tam jest zła wola, ale z tego
względu, że każdy z nas jest człowiekiem, popełnia błędy i ma jakiś swój wypaczony punkt
widzenia. Moja rzeczywistość nie jest Waszą rzeczywistością i w drugą stronę. Chociaż bardzo
lubię słyszeć, jak ta rzeczywistość z Waszej strony wygląda.
Anita: I ostatnie pytanie.
Michał: Dobra, powtórzę pytanie. Czy te produkty, które ja rekomenduję na blogu: lokaty,
konta itd. – czy to jest coś, przy czym powinna się zapalać Czytelnikowi czerwona lampka, czy
nie?
Ja uważam, że po to mamy głowy, żeby ich używać. Czyli to, że ja coś polecam... wiadomo, ja
staram się być wiarygodny i staram się opisywać produkty, które polecam, żebyście Wy, jako
Czytelnicy, znali ich plusy i minusy. I potrafili podjąć decyzję, czy to jest produkt dobry dla
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Was. Ale to nie jest tak, że dany produkt jest zawsze dobry dla każdego. No nie. Tak nie jest.
Podam taki przykład: jeżeli jest lokata, która płaci x%, no nieważne, załóżmy, że dobre
oprocentowanie i tam można dostać premię za założenie tej lokaty, dodatkowe 50 zł. Bank
zapłaci za pozyskanie klienta 50 zł. To Wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcecie
swoje dane osobowe przehandlować bankowi za 50 zł. Dla niektórych z Was będzie to
problem, a dla innych nie.
Może być tak, że dla osoby zarabiającej 10 000 zł miesięcznie to jest w ogóle gra nie warta
świeczki, ale dla osoby, która zarabia 1200 zł, 1600, 1800, to jest kolosalna różnica, że będzie
miała w portfelu, w danym miesiącu, 50 zł więcej. Że wpadnie jej nieopodatkowane 50 zł.
I mówię, to trzeba zawsze ocenić przez swój pryzmat.
Ja staram się nie narzucać, nie mówić, że coś jest dobre albo złe. Pokazuję też takie przykłady,
teksty się pojawiały na blogu: czy młoda osoba biorąca kredyt hipoteczny podejmuje dobrą
decyzję? Młoda osoba mająca, nie wiem, 22 lata. Dziewczyna, jeszcze na studiach, bierze
kredyt hipoteczny, bo ma jakieś tam źródła przychodu. Czy to jest dobra decyzja, czy zła? To
zależy. Po pierwsze od jej poziomu świadomości, też od tego, jaki ona ma plan dla siebie na
życie itd. Jeżeli miałbym generalną zasadę zastosować, to powiem: nie należy w ogóle brać
kredytów. Nie żyjmy na kredyt. Finansujmy nasze życie gotówką, którą zarabiamy. Tak?
Oczywiście, trudno jest kupić mieszkanie z zarobków, nie posiłkując się kredytem
hipotecznym. Ale jeżeli mówimy o kredytach konsumpcyjnych, to mówię wprost: absolutne
zło. To znaczy, że wydajemy więcej, niż zarabiamy, nas nie stać, a my to kupujemy.
Na blogu przeczytacie dwie historie o tych kredytach hipotecznych. Historia chłopaka,
w podobnym wieku, któremu ja powiedziałem: „W twojej sytuacji konkretnej to jest zła decyzja
z mojego punktu widzenia”. A także dziewczyny w podobnym wieku, w której przypadku
powiedziałem: „To jest bardzo dobra decyzja”. Chłopak nie wiedział niestety jeszcze, na czym
życie polega, bo mieszkał z rodzicami, a chciał kupować mieszkanie na kredyt. A tak
naprawdę nie wie, czy on jest w stanie przeżyć do pierwszego, kiedy się wyprowadzi z domu.
Więc to są różne sytuacje w życiu, różny bagaż doświadczeń i różne konteksty, w których
występujemy.
Anita: Proszę.
Uczestniczka: Chciałam zapytać, jak uczyłeś się tego blogowania. Jaka długość wpisów? Jaka
częstotliwość? Tematyka, szczegółowość? Jak uczyłeś się tego przez te miesiące?
Michał: Ja poszedłem taką swoją drogą, ale wzorowałem się na blogerach amerykańskich, tzn.
szukałem w Polsce wzorca jakościowego blogowania czy poradnikowego blogowania, takiego
eksperckiego, można powiedzieć, blogowania. Nie lubię tego słowa, nie uważam się za
eksperta.
Bardzo mnie też cieszy, że nie mam wykształcenia finansowego, bo to pozwala mi totalnie
z dystansu patrzeć na tematykę, którą przedstawiam. I patrzyłem na blogi amerykańskie
i uczyłem się od blogerów amerykańskich. Żeby być konkretnym, był to blog The Smart
Passive Income prowadzony przez Pata Flynna, to był blog, który się nazywał
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michaelhyatt.com, to są blogi typu Social Triggers. Jest taki blog prowadzony przez osobę
pochodzenia hinduskiego, nazywa się Ramit Sethi, Amerykanin, który prowadzi bloga
iwillteachyoutoberich.com i patrzyłem jak różnorodne są, nawet nie chodzi mi o treści, tylko
jak różnorodny jest styl, w jakim oni blogują. W jak różnorodne, w pewnym sensie role się
wcielają. To są blogi, które istnieją wiele lat i jak wyglądała ich ewolucja. Ja je przejrzałem od
samego początku aż do wpisów współczesnych. I zauważyłem parę takich prawidłowości: po
pierwsze, to nie jest tak, że bloger obiera jakąś linię i ona już zawsze taka będzie. Nie, nie.
Bloger ewoluuje. Tak jak każdy.
Czyli piszemy jakieś tam wpisy na początku, być może trochę inne, a później dopasowujemy
się, w pewnym sensie, do Czytelników, których posiadamy, jeżeli np. chodzi o długość wpisów,
ale też lepiej rozumiemy siebie, jeżeli chodzi o sposób przekazywania swoich myśli.
Rozwijamy się i dostosowujemy formę do tego, co chcemy przekazać.
Moje blogowanie jest takim blogowaniem, można powiedzieć, pewnie niepopularnym, bo
strasznie długie wpisy mam. One nie są jakoś bardzo naukowe, one po prostu prostymi
słowami próbują wytłumaczyć czasami złożone zagadnienia. Ale najdłuższy mój wpis, z tego
co liczyłem, ma ok. 80 stron w Wordzie. Komfort, który daje internet, to jest to, że nie widać
tej długości. Jeżeli ja wrzucam taki wpis na bloga, to owszem, to się myszką scrolluje, ale
jeżeli będzie ta treść interesująca, ona zostanie przeczytana od deski do deski. Większość być
może wodzi wzrokiem i wyłapują najbardziej interesujące rzeczy, ale są osoby, które czytają
od deski do deski. I ja dla takich osób piszę. I dlatego, też się śmieję czasami, dlaczego mam
tak mało hejterskich komentarzy, ja to mówię wprost, że te osoby, które chcą te komentarze
zamieszczać, myślą, że u mnie nie ma komentarzy, bo nie są w stanie tak szybko na sam dół
przescrollować.
Sala: [śmiech]
Anita: Ale naprawdę masz wpis na 80 stron w Wordzie?
Michał: Tak, jest taki wpis.
Anita: Tyle nie ma moja praca magisterska.
Michał: Moja chyba też.
Sala: [śmiech]
Michał: Tak mi się wydaje, czasami sobie liczę te znaki i wyrazy w tych wpisach, bo edytor
oczywiście zawsze to podaje automatycznie i sobie myślę: „O, to jest chyba najdłuższy wpis na
blogu”, po czym po miesiącu mówię: „Nie, tamten był krótki”. Ja teraz pracuję nad książką, jest
mi bardzo trudno zmieścić się w takiej liczbie stron, jaką założyłem. [śmiech]
Anita: To ile zakładałeś? 250?
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Michał: Wiesz co, 320, 350 stron. Taki limit sobie ustawiłem i naprawdę muszę pisać takimi
krótkimi zdaniami, żeby...
Anita: Zmniejsz czcionkę jakby co. [śmiech]
Michał: No, nie no, to się musi jeszcze czytać, nie? Odpowiedziałem na pytanie czy nie?
Dobrze. Dwa są. Czekaj, bo Ty już byłaś, to tam.
Uczestniczka: Mam pytanie, skąd czerpiesz wiedzę na temat finansów. Książki, blogi? Bo tak
usiąść i zacząć pisać o finansach jest trudno, więc skąd ta wiedza?
Michał: Wiesz co, zawsze mnie to interesowało od takiej praktycznej strony. I teraz, jak
pomyślisz sobie, ile praktycznych aspektów finansów można opisać, to ich jest bardzo, bardzo
dużo. Ja mam bardzo długą listę tematów, z których części nawet nie chcę poruszać, ale sobie
na listę wpisałem, bo są np. bardzo pracochłonne.
Jest tak, że dzisiaj Czytelnicy mi podsuwają tematy i sytuacja, która się rozwija, fakty, które się
dzieją, też mi podsuwają tematy. No zobacz, przy tym temacie franka. Byłem w Poznaniu,
rozmawiałem z kimś o kredycie we frankach, mówiłem, co ta osoba może zrobić, żeby
mniejsze koszty tego kredytu ponosić, po czym wróciłem do pokoju i zobaczyłem, że frank jest
właśnie po 5 zł. I mówię sobie: „No, pięknie. Przed chwilą podpowiadałem, a teraz się
przewróciło”. Wracając do Warszawy, już w pociągu zacząłem pisać wpis na ten temat,
uspokajający. Bo wiedziałem, co się będzie działo. Za chwilę media będą nakręcać tę panikę,
pokazywać tych płaczących ludzi, którzy mają te kredyty. Od razu napisałem ten uspokajający
wpis. I znowu – gdy pisałem ten wpis, od razu mi przyszły do głowy 3 tematy związane
dokładnie z tym zagadnieniem, które mogę pociągnąć jeszcze dalej. To jest tak, że wiesz, skąd
ja czerpię wiedzę?
Uczestniczka: Jedni powiedzą to, powiedzmy: „Rezygnuj z franka”, inni powiedzą co innego,
a skąd brać taką wiedzę merytoryczną?
Michał: Suma doświadczeń z jednej strony, a z drugiej strony ta suma doświadczeń pozwala
mi dobrze wgryzać się w dany temat i szukać tych informacji. Oczywiście szukam ich
w internecie, w książkach. Książek sporo czytam, staram się czytać coraz więcej książek, bo
miałem taki okres, kiedy nie miałem po prostu na to czasu i bardzo mnie to bolało. Czytam
wyłącznie non-fiction, nie czytam w ogóle książek kryminałów, przygodowych itd. Mam
potrzebę pogłębiania swojej wiedzy. Jak bardzo dużo źródeł różnej wiedzy czytasz, to też
dokonujesz jakiejś syntezy i w tej głowie coraz więcej się mieści. Włosy nie bez powodu
wyszły. Kto jeszcze chciał zadać pytanie?
Uczestniczka: Powiedziałeś, że jak odchodziłeś z pracy, to na blogu jeszcze nie zarabiałeś. To
tak naprawdę Twoje odejście z pracy było, nie chcę powiedzieć, że fanaberią, bo nie sądzę,
żeby nią było, ale co? Stwierdziłeś, że pociągniesz to i będziesz zarabiać za pół roku, za rok?
Czy po prostu: „Spełnię swoje marzenie, zobaczę co dalej”?
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Michał: Wiesz co, czy to było marzenie? Chyba marzenia mam trochę inne. Ale to było tak, że
ja 10 lat pracowałem w poprzedniej firmie i w pewnym sensie poczułem, że to, co robię, nie
daje mi już takiej frajdochy, którą mi dawało. Realizowałem projekty informatyczne, tzn. takie
projekty, w których my tworzyliśmy aplikacje, systemy, rozwiązania, ale pracowałem
z programistami przede wszystkim. I teraz, w pewnym momencie miałem już świadomość, że
zrobiłem w zasadzie wszystko, co chciałem zrobić. Zaczęła się taka powtarzalność i to było
mało rozwijające, a jednocześnie wiedziałem, że żeby przenieść to na wyższy poziom, to
muszę wrzucić tam jeszcze więcej swojej energii.
A ja wiedziałem, że nie miałem już ani czasu, ani siły, ani energii, gdzieś się wypaliłem w tym,
co robiłem. I wracam do samego początku, taką ładną parabolę żeśmy tu zakręcili.
Odpowiadasz sobie, próbujesz sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to, co robisz w tej
chwili... bo to są dwa rodzaje pytań. Jedno pytanie jest takie: co chciałabyś robić za 5 czy 10
lat? Jak odpowiesz, jak po prostu nie wiesz? Odpowiesz: „Nie wiem”. No to dokąd płynąć tym
okrętem? „No nie wiem”. Dobra, to inaczej? Czy to, co robisz dzisiaj, to jest coś, co chcesz robić
za te kilka lat? Ja miałem jednoznaczną odpowiedź: „Nie, już nie”. Nie miałem odpowiedzi, co
ja chcę robić. Ale miałem pomysł na to, że może ten blog jest takim rozwiązaniem. Po pół
roku blogowania już wiedziałem, że chcę blogować. Tylko wiedziałem też, że nie jestem
w stanie poświęcić blogowi tyle mojej energii, bo po prostu nie miałem czasu. Czyli to, że
ciągnąłem przez rok pracę etatową i blog równocześnie z poświęceniem czasu, który miałem
dla rodziny, to była harówa, tak?
Bo te materiały, które miałem wtedy tworzone, były równie pracowite, jak w tej chwili,
a jednak jeszcze te 10 godzin gdzieś tam w firmie spędzałem, bo też mało nie pracowałem.
Tak że ta doba jest bardzo krótka i coś musisz wyciąć z tego życia. I wtedy ja postawiłem
rzeczywiście na jedną kartę. Powiedziałem: „Dobra, to. Ale czy chcę skończyć na Dworcu
Centralnym, czy nie? No nie chcę. No dobra, to backup plan jest taki, że wrócę na etat. Ktoś mnie
zatrudni i to za niemałe pieniądze”.
Ja miałem jeszcze super sytuację, bo w momencie, kiedy ogłosiłem, że odchodzę z pracy, to
dostałem świetną propozycję pracy u konkurencji, można powiedzieć. Ale absolutnie świetną.
Tylko ja byłem już zdecydowany, że chcę zainwestować swój czas w coś swojego. Do tego
stopnia, że to była propozycja pracy, ja świetnie zarabiałem, a tamta propozycja była ponad
2 razy lepsza finansowo. Ale na szczęście dosyć szybko to skreśliłem, tak? Chwaliłem się
publicznie, że w zeszłym roku zarobiłem 4 razy tyle, co w najlepszym roku w moim życiu.
Więc generalnie opłacało się.
Anita: Drogie panie, bardzo serdecznie dziękujemy Michałowi za czas!
Michał: To ja serdecznie dziękuję! Dzięki wielkie!
Anita: To co? Zapraszamy częściej w takim razie. Dzięki!
No i muszę przyznać, że to było bardzo, bardzo miłe spotkanie. Wyobraźcie sobie mnie
siedzącego z przodu i całą salę kobiet. Dziękuję ślicznie Anicie za zaproszenie, gorąco
pozdrawiam wszystkie panie, z którymi miałem okazję się tam spotkać! A w szczególności

Strona 20

http://jakoszczedzacpieniadze.pl

Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

osoby, z którymi się już świetnie znam od jakiegoś czasu, czyli Bazylię, Ilonę, Ariadnę, która
występowała w drugim odcinku podcastu. Także Hanię, która prowadzi świetny blog Haart
i która była jedną z głównych sprawczyń mojego pojawienia się na Wenusjankach. Hania na
swoim blogu pokazuje krok po kroku, jak wykonywać różne rękodzieła, czyli tzw. Do It
Yourself, albo inaczej po polsku Zrób To Sam. Serdecznie polecam. Link do tego bloga oraz
linki do wszystkich książek i artykułów, które wymieniałem w tym odcinku podcastu
znajdziecie w notatkach pod adresem, tradycyjnie, jakoszczedzacpieniadze.pl/045, tak jak
45. odcinek podcastu.
A dla mnie ten najbliższy tydzień będzie bardzo, bardzo pracowity. Z dwóch powodów.
Trzeciego marca odbędzie się gala finałowa konkursu Blog Roku, w którym w tym roku jestem
jurorem, tak że sporo pracy przede mną. A dodatkowo tego samego dnia będę jeszcze
współprowadził warsztaty dla blogerów. Wystąpi na nich m.in. Konrad Kruczkowski, zdobywca
głównej nagrody w konkursie Blog Roku rok temu, wystąpi też Agnieszka Kaluga, która
prowadzi blog Zorkownia i wiele, wiele innych osób. Tak naprawdę będziemy podczas tych
całodniowych warsztatów mówili o wszystkich aspektach blogowania, zarówno o tej stronie
emocjonalnej, technicznej, jak i biznesowej.
Równolegle do prezentacji będą się odbywały również panele dyskusyjne, całkiem spore
wydarzenie i najważniejsze w tym wszystkim jest to, że blog Jak Oszczędzać Pieniądze został
patronem i wyłącznym sponsorem tego wydarzenia. To jest taki mój prezent i ukłon też
w kierunku blogosfery. Bardzo mi zależy na tym, by blogosfera się rozwijała, by powstawało
coraz więcej wartościowych blogów, a to będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy te osoby, które
posiadają wiedzę, uwierzą w to, że mogą skutecznie blogować. I albo dorabiać, albo wręcz
zarabiać i utrzymywać się z bloga. Tego wszystkim takim osobom jak najbardziej życzę
i chętnie się dzielę moich doświadczeniem. Dzięki temu, że objąłem patronat nad
warsztatami, to będą one całkowicie bezpłatne dla wszystkich uczestników.
Jednocześnie będziemy mogli ugościć na nich aż ponad 200 osób. Tak że jeśli blogujesz
i wystarczająco szybko odsłuchasz ten odcinek, to być może będziesz mieć jeszcze szansę, by
zapisać się na te warsztaty. Myślę, że miejsca rozejdą się bardzo szybko. Link do strony
z zapisami także umieszczę w notatkach do tego odcinka podcastu. No, a teraz myślę, że pora
już dać Wam od siebie odpocząć. Tak że bardzo, ale to bardzo dziękuję za ten wspólnie
spędzony czas. I życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy
poziom! Trzymaj się, do usłyszenia!
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