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O konferencji ALIVE, podążaniu za marzeniami
i życiu jak koczownik – z Janą Schuberth
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/048

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 48. Dzisiaj z moim gościem
opowiemy, co to znaczy „być Alive”.
Cześć i dzień dobry, witam Cię w 48. 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, dzień dobry w lany poniedziałek! Z Waszej perspektywy lany
poniedziałek, z mojej nieco wcześniej. Ale jeśli czytacie uważnie mojego bloga, to mogliście
przeczytać na nim, że w maju ubiegłego roku, 2014, brałem udział i także występowałem na
konferencji Alive w Berlinie. Mówiłem też o tym w trakcie mojego występu na Auli
w Poznaniu, który trafił w całości do podcastów nr 42 i 43, tak że można tam przesłuchać.
I wtedy to moje wystąpienie u boku czołowych amerykańskich blogerów, autorów
bestsellerowych książek to było coś takiego, co pomogło mi utwierdzić się w przekonaniu, że
idę dobrą drogą. Dzisiaj mam niesamowitą przyjemność gościć w tym odcinku Janę Schuberth
− osobę, która stworzyła konferencję Alive, która stoi za nią, to był jej pomysł i jej realizacja.
Rozmawiamy o tym, co to w zasadzie znaczy żyć pełnią życia. Rozmawiamy też o tym, w jaki
sposób to spotkanie ubiegłoroczne wpłynęło na życie wszystkich jego uczestników, albo
większości, bardzo wielu w każdym razie. Ja także przepytuję Janę po to, żeby dobrze
zrozumieć, jak to możliwe, że takiej dziewczynie z Niemiec, która przez kilkanaście lat
mieszkała także w Anglii, udało się jakimś cudem przenieść do Europy ducha najlepszych tego
typu wydarzeń i spotkań, które odbywają się przede wszystkim w USA. Przepytuję też Janę
o to, jak udaje się jej dzisiaj łączyć przygotowania do kolejnej edycji tej konferencji z życiem
koczownika, które zaczęła wieść. Ona od blisko roku co miesiąc, dwa zmienia kraj, w którym
żyje. W lutym, jak byłem na feriach z dzieciakami, czyli pod koniec stycznia, pamiętam, że
rozmawialiśmy wtedy z Janą przez Skype’a i była w Kenii, a w trakcie nagrywania tego
odcinka była na Hawajach.
Tak że dzieli nas kawał świata, a jednocześnie udaje się rozmawiać, o tym także rozmawiamy:
jak utrzymać dobre, bliskie kontakty z rodziną, pomimo że być może jesteśmy na dwóch
różnych końcach świata. Cała nasza rozmowa jest nagrana w języku angielskim, ale pod
adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/048 znajdziecie już jej transkrypt, a także tłumaczenie na
język polski. Mam nadzieję, że się do czasu publikacji odcinka z tym wyrobię. A teraz bardzo
serdecznie zapraszam do wysłuchania rozmowy!
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Michał Szafrański: Cześć Jana!
Jana Schuberth: Cześć! Co u Ciebie, Michał? To dla mnie wielka przyjemność występować
w Twoim podcaście, dzięki za zaproszenie.
Michał: Dzięki, że się zgodziłaś być moim gościem. Jana, dla wszystkich, którzy Cię nie znają,
powiedz proszę, czym się zajmujesz i od czego zaczęłaś.
Jana: Jasne! Z Michałem poznaliśmy się podczas spotkania, który jest moim raczkującym
projektem, a nazywa się „Alive in Berlin”. Jest to tak naprawdę konferencja dla ludzi, którzy
w tym świecie starają się mieć własny pomysł na życie i którzy chcą mieć takie życie, dla
którego warto żyć. To wydarzenie po raz pierwszy odbyło się w maju zeszłego roku. Świetnie,
że wtedy przywiozłeś ze sobą grupę fanów z Polski, „team Poland”, do Berlina. To było
fantastyczne.
I to jest jedna część mojego życia zawodowego. Druga część, a właściwie
główna moja praca to coaching-consulting, zwłaszcza w odniesieniu do zmian
behawioralnych i pomoc w zaprowadzaniu trwałych zmian. Pracuję głównie
z przedsiębiorcami właściwie z całego świata i pomagam im rozwijać ich firmy, ale przede
wszystkim ich osobowość po to, by mogli następnie rozwijać swoje firmy.
Michał: Super! Właśnie tak, spotkaliśmy się na konferencji „Alive in Berlin”. W zasadzie trudno
powiedzieć, czy jest to konferencja, czy raczej spotkanie gromadzące ludzi kreatywnych
i pełnych pasji, którzy chcieliby zmienić świat.
Jana: Właśnie!
Michał: Tak, ale zanim zagłębimy się w temat Alive, co myślę jest istotne, to poznajmy
historię tej konferencji. Więc czym się kierowałaś, tworząc Alive?
Jana: Jasne! Masz rację, że trudno określać Alive konferencją, bo dla mnie wcale niekoniecznie
taka musiała być jej forma. W moich oczach, kiedy po raz pierwszy wpadłam na ten pomysł
w Phoenix w Arizonie w 2012 roku, projekt miał pozwolić mi stanąć w jednym pomieszczeniu
z moimi przyszłymi przyjaciółmi.
Wielu ludzi żyje w dzisiejszym świecie, którzy oglądają konferencje TED, czytają najlepszych
autorów „New York Timesa”, starają się naśladować Amerykanów i chodzą na amerykańskie
konferencje... szukają w Stanach najnowszych informacji i książek. Dotyczy to czegokolwiek:
pieniędzy, finansów, psychologii czy marketingu. Ja miałam wielu mentorów, byłam
w Stanach na wielu konferencjach i programach coachingowych, jednak w czasie, gdy
mieszkałam w Wielkiej Brytanii czułam, że nie mam tam tego poczucia wspólnoty
i pomyślałam, że naprawdę chciałabym mieć taką wspólnotę w Europie. I zawsze czułam, nie
wiem, czy Ty, Michał, również masz to wrażenie, że wielu ludzi w Europie czuje się jakby
pozostawali w tyle za Stanami. Czy to jeśli chodzi o tryb i tempo życia, design czy inne
aspekty, wyczuwało się, a niektórzy może nadal tak czują, że nie mamy takich zasobów.
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Więc nie tylko chciałam sprowadzić do Europy, Niemiec w tym przypadku, ale też w ogóle do
Europy, najlepszych amerykańskich mówców, ale także stworzyć nowe pokolenie
europejskich, którzy byliby aktywni na naszej scenie. Pomóc im zabłysnąć, dostać się na listę
„New York Timesa”.
Ale w gruncie rzeczy chodzi o stworzenie wspólnoty ludzi myślących podobnie, którzy dzielą
te same wartości i poglądy na rozwój i życie pełnią życia, czują się panem życia.
I o sprowadzenie ich z różnych zakątków Europy w jedno miejsce. W zeszłym roku na
konferencję przyjechali ludzie z 19 krajów i myślę, że byli to ludzie dużego kalibru. No, Ty
przyjechałeś, prawda?
Michał: Tak.
Jana: No więc wielu fantastycznych ludzi, których udało się nam zachęcić, i był to mój główny
cel. Myślę, że nie chodzi tylko o to, kto przemawia w czasie konferencji, moim celem jest coś
więcej niż inspiracja, chodzi o przemianę człowieka. Tutaj życie ludzi zmienia się na zawsze
i w bardzo pozytywny sposób. Dzięki temu mogą wyjść z konferencji i zrobić to samo dla
innego człowieka.
Michał: Właśnie tak. I myślę, że Ci się to udało. Możesz również powiedzieć o tym, jak
utrzymaliśmy kontakt po konferencji, bo dla mnie to jest jedna z największych korzyści Alive.
Jana: Jasne, taki był zamiar. Myślę, że narodziło się wiele przyjaźni i wielu ludzi nawiązało
relacje. O to właśnie chodzi, żeby mieć coś w rodzaju grupy ludzi, którzy myślą tak jak my. Na
kontynencie, na którym można czuć się odizolowanym. Miałam wrażenie, że wiele osób
mówiło: „O, ja też czułem się jak Chris Guillebeau, ale wokół mnie nie ma nikogo, kto by
zrozumiał, jak ktoś może się zajmować czymś takim”, więc tu chodzi o gromadzenie takich ludzi,
bycie jak gdyby latarnią morską dla nich, by pomóc im się odnaleźć.
Michał: Właśnie. OK, ale wróćmy do początków, naprawdę zastanawiam się, jak to było, bo
musiało być bardzo trudno zorganizować pierwszą konferencję tutaj w Europie i zdołać
zaprosić takie wielkie osobistości jak Chris Guillebeau albo Pamela Slim. Dla nich to coś
w rodzaju lokalnej europejskiej konferencji, gdzieś tam w Berlinie w Niemczech. Jak zdołałaś
zaprosić te wszystkie osoby?
Jana: Tak, wiem, co chcesz powiedzieć. Myślę, że to nie jest typowy przypadek... że ich nie
znałam, napisałam maila, a oni odpisali „Tak!”. To jest właściwie bardzo interesujące, Michał,
szczerze mówiąc, bo w tym roku jest zupełnie inaczej w kwestii zapraszania mówców. Wiele
osób, z którymi nie miałam silnej osobistej relacji, nawiązało ze mną kontakt. Również
dostałam dużo odpowiedzi odmownych.
Właśnie dzisiaj dostałam maila od kogoś, kto byłby osobą dużego kalibru, znacznie większego
niż Chris czy Pamela, w którym pisał: „Przykro mi, ale nie dam rady przyjechać”. Przygotowując
się do pierwszej konferencji, wybierałam spośród osób, które w ciągu ostatnich 10 lat miały
na mnie duży wpływ, od których się nauczyłam, które znałam, które namieszały mi w głowie,
a z którymi zdołałam nawiązać relacje przez te lata.
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Tak że Chris i Pam mogą wydawać się wielkimi osobistościami, bo występowali na
konferencjach TED i znaleźli się na liście najlepszych autorów „New York Timesa”, ale ja znam
osobiście Pam... chyba od 2010 roku. Wiesz, więc do czasu, kiedy ją poprosiłam o występ,
spotkałam ją parę razy, znała mnie dzięki współpracy z Susan Hyatt, która była również moją
mentorką wcześniej.
Z Chrisem było podobnie, spotkałam go wiele razy i do czasu, kiedy go poprosiłam,
widywałam go na spotkaniach autorskich, rozmawiałam z nim już wcześniej. Miałam z nim
nawet taką rozmowę, bo bardzo chciałam znaleźć kogoś, kto by razem ze mną zajął się
organizacją konferencji w Europie, więc rozmawiałam z nim, czy można by wykorzystać nazwę
WDS w Europie, czyli z jego konferencji World Domination Summit. Więc w momencie, kiedy
go prosiłam o występ, mieliśmy już jakąś relację i to nie było takie proste, albo tak trudne, jak
zwyczajnie napisanie maila o treści: „Hej! Mógłbyś przyjechać i wystąpić?”.
Oni naprawdę wierzyli w moją ideę i w ideę grupy i wspierali w stworzeniu czegoś
o podobnej wadze w Europie, czego do tej pory nie było. Wspierali mnie przez cały czas
i wspierali ogólną wizję na to. Cała konferencja była oczywiście wymagająca dla mnie, nie
tylko pod kątem znalezienia mówców, ale w ogóle od strony organizacyjnej. Nie jestem
pewna, czy bym polecała komukolwiek podejmowanie się tego, sama miałam mnóstwo
wątpliwości i zmartwień z tego powodu.
Michał: Jasne, a jakie miałaś największe zmartwienie? Chciałbym lepiej zrozumieć, jak to było
i wejść głębiej w to, co przeżywałaś.
Jana: Jasne! O mój Boże, wejdziemy w samo sedno Twojego tematu, bo chodziło w stu
procentach o pieniądze. Bardzo dużo się nauczyłam wraz z organizacją pierwszej konferencji,
to jest pewne, ale jedną z oczywistych rzeczy było to, że nie szukałam sponsorów
w pierwszym roku. A przyczyną głównie była moja niewiedza o tym, co właściwie możemy
firmom zaoferować.
Michał: OK.
Jana: To miała być mała konferencja, poruszająca wiele tematów, grupująca ludzi z całego
świata. Tak że co właściwie możemy sprzedawać, co jest dla nich wartością? Nie byłam
pewna, co to może być. Dlatego nie poszliśmy w tę stronę, poszliśmy w stronę sprzedaży
biletów.
W efekcie w zależności od tego, jak nam szło z biletami, na zmianę zamartwiałam się i nie
zamartwiałam się, czy to się opłaca. Miejsce konferencji było dosyć drogie, chociaż wspaniałe.
Chciałam, żeby spotkanie było profesjonalnie zorganizowane, więc dochodził koszt sprzętu do
filmowania i tego typu rzeczy. Tak że cała konferencja kosztowała dużo pieniędzy i nie
zdołaliśmy odzyskać ich wszystkich, żeby wyjść na zero.
W związku z tym musiałam zainwestować swoje własne środki, żeby doszło do konferencji.
Pieniądze były z pewnością moim największym zmartwieniem. Nie pieniądze same w sobie,
ale sprzedaż biletów, ponieważ wszyscy mówili: „Wow, to jest fantastyczna sprawa!”
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i wszystkim się podobał pomysł, ale najlepszym wskaźnikiem była sprzedaż biletów. To jest
bardzo zero-jedynkowa kwestia.
Wiesz, bilety oferowaliśmy w rozsądnej cenie, jak na to, ile pracy w to włożyliśmy i co
oferowaliśmy, ale tak, pieniądze to była główna rzecz, która nie dawała mi spać w nocy, na
pewno. Sprawa upewnienia się, że zapełnimy salę uczestnikami, że zapewnimy
wartościowych mówców oraz że będzie się opłacało finansowo.
Michał: W każdym razie konferencja była świetna.
Jana: Tak?
Michał: I mam nadzieję, że będzie Ci się w tym roku opłacała finansowo.
Jana: Jasne, na pewno będzie. Ale to jest właśnie inwestycja, prawda? Jeśli wierzysz w coś tak
bardzo, to myślisz sobie: „Nawet jeśli będzie mnie to kosztowało w pierwszym roku...”, czego
podejrzewam doświadcza wiele osób, które organizują pierwszą konferencję czy jakieś
wydarzenie ogólnie, „... to mimo wszystko będzie warto”. I o mój Boże, było warto wydać każdy
grosik! To był najpiękniejszy moment w moim życiu, byłam taka dumna! Stworzyłam coś
z niczego.
Michał: Właśnie.
Jana: I wiesz, reakcje ludzi, więzi, jakie udało mi się stworzyć z uczestnikami i innymi ludźmi
i więzi, jakie oni potworzyli między sobą − to jest absolutnie bezcenne.
Michał: Tak i szczerze mówiąc, uważam, że stworzyłaś wzorzec europejskich konferencji dla
tych wszystkich kreatywnych ludzi. Jak się zastanawiam, czy jest podobna konferencja na
terenie Europy, to nie ma. Tak jak powiedziałaś, tu chodzi o perspektywę wieloletnią.
Jana: Tak, zdecydowanie tak. Próbowaliśmy tego po raz pierwszy, nikt tego wcześniej nie
zrobił, więc musieliśmy stworzyć swoją własną, małą wersję czegoś, czego jeszcze nie było.
Tak że jedną z rzeczy, którą ostatnio zaznaczałam w wywiadach, było to, że decyzji do
podjęcia było bardzo dużo!
Michał: [śmiech]
Jana: Boli mnie głowa od samego myślenia o nich. Chcesz to czy to? Chcesz, żeby było
zrobione tak czy tak? Chcesz muzykę tam czy tam? To była szalona liczba decyzji. No właśnie,
więc jest ciągle praca i zawsze będzie.
Michał: Jasne, a jak duży zespół współtworzy z Tobą Alive?
Jana: W tej chwili jest 15 osób. W poprzednim roku byłam to głównie ja oraz Anne Sophie
i Caroline. Obydwie były wtedy w ciąży, właściwie do dnia samego wydarzenia. Jedna urodziła
na cztery tygodnie przed Alive, a druga tydzień po. [śmiech]
Michał: Właśnie, właśnie.
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Jana: Tak że ledwo się zmieściłyśmy. Ja byłam z pięćdziesięcioma pięcioma klientami
w kontakcie w tym samym czasie, pracowałam po 16 godzin, spałam po pół nocy przez pięć
miesięcy, więc to było bardzo, bardzo stresujące. Zaczynaliśmy od tego, a teraz mamy 15 osób
z różnymi obowiązkami. Mamy dwóch kierowników projektu, mamy specjalistę technicznego,
menedżera do spraw finansów, do marketingu. W ten sposób różne obszary są wspierane.
Mamy menedżera podcastów i inne przeróżne funkcje. To jest niesamowite, z perspektywy
podziału pracy. A dla mnie to jest zupełnie nowe zadanie, nauczyć się bycia ich szefową
i zarządzania piętnastoosobowym zespołem. Ale to jest dużo lepsze, fajniejsze.
Michał: Jest to bardzo dobry moment w naszej dyskusji, żeby przeskoczyć na inny temat. Na
temat Twojego nietypowego stylu życia. Zastanawiam się, jak udaje Ci się zarządzać
piętnastoosobowym zespołem, który jest rozsiany po całej Europie, a chyba nawet po całym
świecie. Proszę powiedz nam, gdzie teraz jesteś? Śledzę Twoje podróże na Facebooku i wiem,
że od kilku miesięcy, właściwie w każdym miesiącu zmieniasz kraj, prawda?
Jana: Tak, to prawda. Wyprowadziłam się z mojego poprzedniego domu w Anglii około
9 miesięcy temu i od tamtej pory podróżuję. Moim małym założeniem, które nie zawsze się
udaje, jest przeprowadzanie się z kraju do kraju co miesiąc. Jest to na pewno spory wysiłek,
który podejmuję po to, żeby się rozwijać i stawiać siebie samą w trudnych do przewidzenia
sytuacjach. Chcę poznawać nowe rzeczy, miejsca, ludzi, bez przywiązywania się do nich.
Pytałeś gdzie teraz jestem, dla ciebie jest już „jutro”, dla mnie jest „wczoraj” na Hawajach.
Mieszkam na Oahu, jednej z najbardziej znanych wysp Hawajów ze stolicą w Honolulu.
Spędziłam miesiąc w Honolulu w poprzednim miesiącu na plaży Waikiki w komercyjnym
i turystycznym centrum wyspy. Potem przeniosłam się na północny brzeg, który jest znacznie
bardziej wiejski, pełen surferów, plaż i sportów wodnych. Tutaj teraz mieszkam!
Michał: Świetnie, a gdzie wcześniej w tym roku mieszkałaś?
Jana: Wcześniej spędziłam miesiąc w Nairobi w Kenii, tam mieszkałam. Przedtem poprzedni
miesiąc spędziłam w zasadzie pomiędzy Florydą, Anglią i Niemcami, ze względu na święta
i rodzinne urodziny. Wcześniej spędziłam miesiąc na Bali, nie w Ubud, tam też byliśmy, ale
mieszkałam na południu Bali, w rejonie zwanym Canggu.
Przedtem byłam głównie w Zurychu w Szwajcarii, we Frankfurcie, w Berlinie, w Helsinkach
w Finlandii, tam mieliśmy spotkanie Alive w Helsinkach w październiku. Wcześniej jeszcze
byłam na wyspie Gran Canaria.
Michał: Szaleństwo! Absolutne szaleństwo. Czyli to jest taki wędrowny styl życia, tak?
Jana: Tak, to jest coś, czego zawsze jakoś zazdrościłam ludziom. Trudno jest to zrobić, kiedy
masz życie w jakiejś strukturze, masz dom, partnera, grupę przyjaciół i wszystko jest
właściwie ustrukturyzowane. Moja praca, związana z coaching-consultingiem zawsze była
raczej niewiążąca, jeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania. Tak jest od 5 lat, odkąd ją mam.
To nie stanowiło dla mnie problemu, ale chodziło raczej o zostawienie wszystkiego, co
dawało mi pozorne poczucie bezpieczeństwa.
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Michał: OK, a poruszając kwestię wad, tak to ujmę, czy rzeczywiście trudniej jest prowadzić
biznes w podróży, czy nie?
Jana: Oczywiście, jest to wyzwanie w różnych obszarach. Pierwsza rzecz, która decyduje o
moim dniu, to strefa czasowa, w której się znajduję. W tej chwili jestem w GMT-10, a to
znaczy, że w większości pracuję od godziny 5.00-6.00 rano do przerwy lunchowej,
maksymalnie do godz. 15.00.
Takie będą u mnie godziny podczas standardowych godzin pracy na terenie Europy. Albo, tak
jak powiedziałeś, dla moich pracowników w Europie, wtedy czytają maile. To jest w zasadzie
bardzo śmieszne, bo zawsze gdy się budzę, mam pełną skrzynkę odbiorczą, bo o tej godzinie
wszyscy są w pracy. Tak jak dla Ciebie, jest rano, więc wszyscy już wstali. Dostaję mnóstwo
maili, wszyscy są w pracy i piszą, moja skrzynka odbiorcza jest całkowicie wypełniona
i później, kiedy już ją oczyszczę... bo jestem typem człowieka, który musi mieć wyzerowaną
i wyczyszczoną skrzynkę odbiorczą, żeby pracować. [śmiech]
Michał: Tak, właśnie.
Jana: Kiedy to już oczyszczę, to do końca dnia jest bardzo cicho. Tak samo dzieje się
z Facebookiem, to jest bardzo ciekawe. Wieczory są najlepsze do pracy, bo nic mnie nie
rozprasza. Ale jeśli chodzi o inne kwestie, to dużym wyzwaniem są telefony. Na Bali, gdzie
jest GMT+8, dzień układa się na odwrót. Pracowałam od godziny 19.00-20.00, do 2.00-3.00
rano z klientami z coachingu dla przykładu. Tak było ze zorganizowaniem wszystkiego. Tutaj
czuję, że jestem zawsze o dzień do tyłu, ludzie oczekują, że coś zrobię, ale ja nadal jestem
wczoraj.
Tak że muszę odpowiedzieć jutro, ale wiesz, problem w tym, że oni znowu są jutro! To są
śmieszne problemy. [śmiech]
Michał: [śmiech]
Jana: Poza tym myślę, że praca w takim trybie niczym się nie różni. Cała ekipa nigdy nie była
w tym samym miejscu i nie mam wątpliwości, że gdybyśmy w pełni poświęcali się dla Alive,
to byłoby niesamowicie! Ale tak nie jest, wszyscy mamy inne zajęcia. Oni wszyscy są
wolontariuszami.
Tak samo jak oni, mam coaching-consulting, mam całą serię rzeczy w świecie cyfrowym do
zrobienia. Zajmuję się trochę szkoleniami w ciągu dnia. Jest kilka innych rzeczy w moim życiu,
dla których muszę znaleźć czas i miejsce, tak samo jak wszyscy inni. Możemy zrobić tylko tyle,
ile możemy w ciągu dnia. Każdy z nas ma tylko 24 godziny, prawda?
Michał: OK, wiesz co, muszę Cię jeszcze o coś zapytać. Staram się odnieść to, co mówisz, do
swojej sytuacji i zastanawiam się, czy tęsknisz za rodziną i znajomymi, którzy zostali
w Europie. Jesteś w ciągłym ruchu, prawda?
Jana: To ciekawe pytanie. Mam siostrę, która mieszka w Berlinie, rodzice mieszkają na
północy Niemiec. Nie mieszkałam w Niemczech od 13 lat, więc nie tęsknię za nimi cały czas,
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bo i tak nie jestem przyzwyczajona do widywania ich często. Ale przez 8 lat mniej więcej,
które spędziłam w Anglii, wprowadziłam w swoje życie małą rutynę − kontaktuję się
z rodzicami co niedzielę. W tej chwili to się rozwinęło i wzbogaciło o grupę na WhatsApp.
Siostra, ja i rodzice stworzyliśmy grupę na WhatsApp, dzielimy się zdjęciami właściwie
codziennie, wiedzą, czym się zajmuję.
Mama właśnie napisała, że powinnam poszerzyć swoje ubezpieczenie zdrowotne, bo
niedawno zaczęłam skakać ze spadochronem. [śmiech] Zapomniałam mojego jedynego
płaszcza, zostawiłam go w Kenii w Nairobi. Mama wysłała zdjęcia płaszcza, który kupiła dla
mnie, bo przyjeżdżają do Nowego Jorku za kilka tygodni i mama przywiezie mi płaszcz.
Spotykamy się tam wszyscy i robimy sobie rodzinne wakacje.
Kontaktujemy się regularnie, a co niedzielę staramy się połączyć przez Skype. Jest OK
z rodziną. Jeśli chodzi o znajomych, to wiesz, całe piękno WhatsAppa i Facebooka dla mnie
polega na tym, że nie czuję się daleko od nich. Rozmawiam z ludźmi naprawdę dość
regularnie, czasami nagrywam dla nich wiadomości wideo albo notatkę głosową, wysyłam im
notatki głosowe na WhatsAppie.
Myślę, że jeśli zdecydujesz, że chcesz być w kontakcie, to możesz i będziesz. Bardzo często
zdarza się, że mieszkając w tym samym mieście, nie wiem, czy też tak masz, Michał, ale
mieszkając w tym samym mieście, można nie spotkać się z kimś przez sześć czy trzy miesiące.
Michał: Tak.
Jana: Oczywiście bardzo miło jest się spotkać, wróciłam w okolicy świąt Bożego Narodzenia
i spotkałam się z wieloma osobami, zaskoczyłam niektórych, nie spodziewali się, że przyjadę,
tak że to jest na pewno bardzo miłe. Ale również bardzo lubię poznawać nowych ludzi, to jest
fascynujące, tak że dla mnie takie rozwiązanie też jest dobre.
Michał: Tak, właśnie sobie zdałem sprawę, że przy pomocy WhatsApp, to jest taka aplikacja,
coś jak Skype, która pozwala kontaktować się z innymi, tak?
Jana: Tak.
Michał: Właśnie zdałem sobie sprawę, że Ty masz znacznie lepszy kontakt ze swoimi
rodzicami aniżeli ja z moimi. Dystans pomiędzy moim mieszkaniem a domem moich rodziców
to mniej więcej dwa kilometry, wiesz? Ale uczciwie mówiąc, nie widziałem się z nimi od
trzech tygodni, jak nie więcej.
Jana: [śmiech] Wiesz, przez Skype możesz zadzwonić też na telefon stacjonarny.
Michał: Właśnie.
Jana: Czasami można wydać dużo pieniędzy na telefony do domu, a to jest dobry sposób na
kontaktowanie się z rodziną. Jeśli zdecydujesz, że chcesz być w kontakcie, to dalej jest już
łatwo.
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Michał: Właśnie, świat jest mały, naprawdę. A technologia nam pomaga. Przeskoczę do
kwestii finansowej Twojego wędrownego stylu życia. Jest taka opinia, albo mit, nie wiem, że
taki sposób życia i zmieniania zamieszkania, podróżowania po świecie w ramach swojej
codzienności, musi być dość drogi. Zastanawiam się, czy to prawda. Jak byś porównała koszty
życia w różnych częściach świata do kosztów życia w Niemczech albo Anglii?
Jana: Jasne, nie pamiętam dobrze kosztów życia w Niemczech, wyprowadziłam się stamtąd
w wieku 20, 21 lat. Ale w porównaniu do Anglii... po pierwsze to całkowicie zależy od tego,
gdzie mieszkasz, prawda? Nigdy nie miałam tak niskich kosztów życia jak np. na Bali.
Wszystko kosztuje jedną trzecią albo jedną czwartą tego, ile wydałbyś gdziekolwiek indziej.
[śmiech] Mieszkałam tam miesiąc i wybrałam się na 10-15 masaży. Godzinny masaż kosztował
tam 10 dolarów. Naprawdę mało tam się wydaje. Myślę, że dlatego wiele osób o wędrownym
stylu życia ciągnie do południowo-wschodniej Azji. Tajlandia, Bali, wszystkie kraje Indonezji.
Możesz żyć w naprawdę wysokim standardzie za niewielkie pieniądze. Myślę, że z łatwością
możesz żyć bardzo wygodnie za 1000 dolarów miesięcznie. Za dom, skuter czy cokolwiek
innego, co możesz potrzebować. Rachunki telefoniczne są bardzo niskie i tego typu rzeczy.
Kenia dla porównania albo Hiszpania, Hiszpania jest jeszcze po tej tańszej stronie, ale Kenia
jest prawie tak droga jak Anglia, co mnie zaskoczyło. Dlatego jeśli spojrzysz na koszty takiego
wędrownego życia, nie jestem pewna, ale chyba jest to nieco droższe w sumie. Płacisz nie
tylko za wynajem, za jedzenie itd., ale chcesz też pozwiedzać, prawda?
Michał: Jasne.
Jana: Chcesz doświadczyć różnych rzeczy, chcesz skoczyć ze spadochronem, ponurkować czy
cokolwiek innego. Te rzeczy dodatkowo kosztują. Kupiłam rower w Honolulu, kosztował ok.
150 dolarów, bo chciałam być bardziej elastyczna i poruszać się po mieście i zamierzam
podarować go komuś potrzebującemu, jak będę stąd wyjeżdżać. Nie muszę tego powtarzać za
każdym razem, jak gdzieś jadę. Jeśli masz dom, to kupujesz to wszystko raz i trzymasz te
rzeczy. Tak jak np. samochód itp. Tutaj wynajmuję samochód. Więc myślę, że są pewne
wydatki na pewno, których by nie było, gdybym mieszkała w jednym miejscu. Inną kwestią
jest oczywiście to, że oprócz wynajmowania i mieszkania gdzieś, muszę również latać.
[śmiech]
Michał: Właśnie.
Jana: Za dwa tygodnie lecę do Nowego Jorku, to mnie kosztuje 550 dolarów. Czy wydałabym
tyle, gdybym mieszkała w Anglii? Nie. Ale myślę, że dużo zależy, bo można być naprawdę
mądrym w tej kwestii. Np. w Nowym Jorku nie będę płaciła za wynajem, będę mieszkała
u znajomej. Prawdopodobnie dzięki temu zaoszczędzę tam pieniądze, w porównaniu z tym, ile
płaciłam za wynajem w Anglii. To zależy. Staram się być rozsądna, korzystać ze swoich
kontaktów, nie wynajmować od byle kogo, nie korzystać z B&B, wiesz, być sprytna w tej
kwestii.
Również myślę, że warto przyjmować pomoc od ludzi. Doszłam do wniosku, że cokolwiek by
się działo, nigdy nie będę spała na ulicy. To bardzo pocieszające uczucie, mieć tę świadomość.
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Michał: [śmiech] Jaką masz taktykę, jak gdzieś przyjeżdżasz? Zmieniasz lokalizacje w sposób
zaplanowany? Masz już wcześniej zorganizowane mieszkanie czy nie?
Jana: Różnie bywa, bo rzecz w tym, że cała ta pogoń i ciągłe przeprowadzanie się ma na celu
to, żebym czuła się komfortowo w sytuacji, w której nie wiem, czego się spodziewać. Czuć się
komfortowo w dyskomforcie. I np. kiedy przyjechałam do Honolulu po raz pierwszy, miałam
kolegę, którego znałam z Robins Research International z grupy coachingowej Tony’ego,
rozmawiałam z nim kilka razy przez telefon i powiedział, że jak już tu będę, to możemy się
spotkać. Ale nigdy się z nim nie widziałam, więc nie wiedziałam, czego mam się tutaj
spodziewać.
Podobna sytuacja miała miejsce pod koniec miesiąca, kiedy miałam w planach powrót do
Kenii do pracy, ale to nie doszło do skutku, o czym dowiedziałam się na dwa dni przed
wyjazdem. W związku z tym nie miałam kupionego lotu, za dwa dni miałam nie mieć
mieszkania i naprawdę nie wiedziałam, co mam robić. Powinnam może opuścić wyspę?
Chciałam trzymać się mojej zasady, że co miesiąc się przeprowadzam. W sobotę wieczorem
byłam zdenerwowana, że następnego dnia mam się wyprowadzić i nadal nie mam gdzie
mieszkać. Powysyłałam e-maile i ogłoszenia do ludzi z Craigslist, B&B i tego typu miejsc na
północnym wybrzeżu i do Honolulu. Mówiłam, że potrzebuję mieszkania od jutra. Nikt mi nie
odpisał.
Michał: O!
Jana: Naprawdę zaczęłam się stresować. A później powiedziałam do znajomej: „Wiesz co, po
prostu to odpuszczę, zaufam, że coś nagle wyskoczy z rana i jutro już będę wiedziała, gdzie mam
iść”. I spędziłam naprawdę bardzo miły sobotni wieczór ze znajomymi. W niedzielę rano
dostałam wiadomość od kogoś o treści: „Hej, widziałem Twój wpis na Facebooku. Mam znajomą,
który wyjeżdża z kraju na wakacje i potrzebuje kogoś, kto będzie się opiekował jej kotem”. Kota
możesz czasami, Michał, usłyszeć w tle. [miauczenie kota] O, tego kota! [śmiech]
Michał: [śmiech] Jest kot!
Jana: Teraz trochę marudzi, bo chce jeść. Osoba potrzebowała kogoś do opieki nad kotem, do
podnajęcia jej domu na północnym wybrzeżu, a więc problem się sam rozwiązał! Człowiek
uczy się ufać, tak jak mówiłam, wiem, że nigdy nie będę spać na ulicy.
Michał: Właśnie.
Jana: Nauczyłam się, że nie muszę się zamartwiać. To bardzo fajne uczucie, bo kiedyś
wszystko bym miała zawczasu ustalone. Jeśli byś mnie znał kilka lat temu, wszystko bym
miała zaplanowane, każdy szczegół, a teraz czuję się komfortowo z taką niewiedzą.
Michał: Też wszystko planuję. Jak jadę na wakacje, tutaj w Europie, planuję każdą rzecz,
nawet decyduję, czy kupię więcej paliwa do samochodu w tym konkretnym kraju, żeby
wiedzieć, gdzie się zatrzymam. [śmiech]
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Jana: Dla niektórych ludzi proces planowania jest przyjemny, ale naprawdę nauczyłam się, że
trochę podekscytowania, spontaniczności i życia, które idą w parze z brakiem planu, też warto
doświadczyć.
Michał: Jasne, na pewno tak. Dla mnie to jest jak marzenie, jak patrzę na to, co robisz, na to,
co robią inne osoby z Alive, mówię sobie: „O Boże, chciałbym zrobić tak samo”, ale jak o tym
dłużej myślę, dochodzę do wniosku, że lubię siedzieć w domu, bo czuję się komfortowo i lubię
to, wiesz? [śmiech]
Jana: To też dobrze, jak najbardziej OK, jeśli w taki sposób chcesz żyć.
Michał: Tak, właśnie, chodzi o zaakceptowanie swoich odczuć. Zapytam Cię o ludzi, bo dużo
podróżujesz i jak mówiłaś, brałaś udział w wielu konferencjach w Stanach przed stworzeniem
konferencji Alive w Europie. Zastanawiam się, jakie dostrzegasz różnice między
Europejczykami a Amerykanami albo innymi ludźmi z całego świata? Co mogłabyś o tym
powiedzieć?
Jana: To ciekawe pytanie. Jeszcze kilka lat temu powiedziałabym, że Amerykanie są bardziej
otwarci, bardziej troskliwi i chętni do tego, żeby się dzielić z innymi. Na pewno bardziej
przychylnym okiem patrzą na rozwój osobisty. Ale teraz już nie wiem. Właściwie wydaje mi
się, że ludzie, którzy są tacy jak my, gdziekolwiek nie będziemy. [śmiech]
Michał: Nie ma tak wielu różnic, prawda?
Jana: Nie ma. Myślę, że ludzie, którzy przyjeżdżają na takie konferencje, zawsze czują się
trochę jak odmieńcy w innych miejscach. Wszyscy szukają jakiejś szansy, wszyscy widzą
wartość w rozwoju osobistym, uczeniu się, byciu kreatywnym albo zrobieniu czegoś przy
użyciu swoich umiejętności. Czegoś, do czego mają pasję. Koniec końców wydaje mi się, że
wszyscy cenimy te same wartości.
Michał: Tak, ja czuję podobnie, szukam jakichś różnic, ale widzę, że nie ma ich zbyt wiele.
Chris Guillebeau, tak jak mówiłem, był jednym z powodów dla mnie do przyjazdu na
konferencję Alive, to żadna tajemnica. Chciałem poznać go osobiście. Chciałem się przekonać,
czy jest on tą samą osobą, którą widziałem w sieci czy w książkach. Zdałem sobie sprawę, że
mamy podobne spojrzenie na świat, podobne wrażenia, uczucia itd. Nie ma wielu różnic.
Dla mnie największą korzyścią Alive było uświadomienie sobie, że należę do grupy ludzi,
która nie jest ograniczona tylko do Warszawy czy do Polski. Takie same sposoby myślenia
znajdę wśród ludzi na całym świecie. Podniosło to bardzo moją samoocenę. Pomyślałem
sobie, że jestem częścią większej grupy, to była duża wartość dla mnie. Pozwól, że wrócę już
do tematu Alive.
Jana: To niesamowite. Naprawdę to jest świetne, dla mnie to ważne, żeby usłyszeć takie
rzeczy od ludzi. Często wydaje nam się, że wielcy ludzie, tacy jak Chris albo Pam, którzy
zrobili coś dużego, to supermeni. Mam nadzieję, że zauważyłeś w czasie Alive, że pomimo iż
są niesamowici i zrobili wiele dużych rzeczy, to nadal są po prostu ludźmi.
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Michał: Tak, naprawdę są bardzo dostępni. Jak myślimy o znanych autorach, znanych
blogerach, to mamy wrażenie, że jest jakaś granica, linia, której nie powinniśmy przekraczać,
bo oni osiągnęli coś, czego my nie osiągnęliśmy. Nie jest tak, to są ludzie tacy jak wszyscy
inni.
Jana: Tak, właśnie, dobrze jest ich spotkać i się o tym przekonać.
Michał: Tak, dokładnie. Ale wróćmy do tematu Alive.
Jana: Jasne.
Michał: Wydaje mi się, że zrozumienie atmosfery podczas Alive jest trudne dla kogoś kto
nigdy tam nie był.
Jana: Dlaczego tak mówisz? Co jest według ciebie trudne do wytłumaczenia?
Michał: Bo jest tam pewien sposób myślenia i zawsze sobie mówię: "Ok, to jest tylko zwykła
konferencja.". Ale to nie jest tylko konferencja, tylko pewien rodzaj relacji, które się tam
tworzy. Niezależnie od rozwoju Alive, te relacje rozwijają się odrębnym torem. Mamy swoją
grupę Facebook'ową i mogę przez Facebook'a wysłać każdemu uczestnikowi Alive
wiadomość. Otworzyło mi to wiele drzwi, kiedy tylko chcę czyjejś rady, to piszę krótką
wiadomość i dostaję feedback. To jest moja osobista korzyść z Alive.
Jana, czy mogłabyś wytłumaczyć o co chodzi w Alive tym, którzy go nie znają?
Jana: O co w tym wszystkim chodzi? [śmiech]. Chodzi o uczestników, o relacje. Oczywiście
główni mówcy dodają wartości, wnoszą nowe pomysły, pomagają ludziom przejść
transformację i stanowią o strukturze wydarzenia. Wartość wnoszą również prowadzący
warsztaty, którzy w tym roku są głównie byłymi uczestnikami Alive, tak jak ty na przykład. To
jest przestrzeń dla ludzi o podobnych wartościach. Przestrzeń, w której nie jesteś oceniany za
swoje marzenia. To jest wyjątkowe. Miejsce, w którym wszyscy mówią twoim językiem,
wszyscy wymagają wiele od życia. Ludzie, którzy tam przychodzą chcą wszystkiego: pieniędzy,
niezależności finansowej, trochę przygody i podróży, świetnych relacji i seksu, chcą pasji
i intymności w ich życiu osobistym. Chcą mieć zdrowe ciało, dobrą dietę i aktywność fizyczną.
I kiedy myślą o pracy, chcą również czuć ekscytację.
Michał: Dokładnie.
Jana: Dla wielu ludzi rzeczy takie jak wspólnota i duchowość, rozwój osobisty, są częścią ich
codziennego życia. Albo przynajmniej chcą myśleć o takich sprawach. My im to umożliwiamy,
w Alive naprawdę chodzi o życie pełnią życia, we wszystkich jego obszarach.
Wydaje mi się, że jest dużo konferencji na świecie, które koncentrują się na konkretnych
tematach. Traktują o pracy, marketingu albo nowych technologiach. I czułam, że ktoś, kto
prowadzi na prawdę świetny biznes, niekoniecznie wiedzie szczęśliwe życie.
Michał: Właśnie.
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Jana: Myślę, że powodem, dlaczego tak trudno jest opisać konferencję Alive w porównaniu
z konferencją np. moich znajomych Marcusa i Feli, którzy organizują konferencję Digital
Nomad Conference w Berlinie, jest fakt, że Alive oznacza coś innego dla każdego. Digital
nomad to znane, zdefiniowane sformułowanie, wiemy, co oznacza. To ktoś, kto podróżuje
i może pracować z dowolnego miejsca na świecie, nie? A co to znaczy być Alive? To znaczy
coś innego dla każdego człowieka. Z tego powodu chyba trudno jest to zdefiniować, tak mi
się wydaje.
Michał: Właśnie, chociaż użyłaś jednego słowa: szczęście. Inna rzecz, że szczęście można
zdefiniować również na wiele sposobów. Dla mnie chodziło o pewność siebie… feedback, jaki
otrzymywałem od samego siebie. Ciekawe sformułowanie, prawda? [śmiech]
Jana: Tak. [śmiech]
Michał: Kiedy poznamy różne punkty widzenia i poznamy różnorakie historie, to też otwierają
nam się oczy i patrzymy na swoje życie z myślą: OK, czy jestem szczęśliwy? Co mogę zrobić,
żeby być szczęśliwym? Co mogę zrobić z czasem, który mi został?
W zeszłym roku uświadomiłem sobie podczas prezentacji Grega Hartle’a, że czas, który mi
został, może być nie taki długi. To jest pytanie, które zawsze sobie zadaję: „Co bym zrobił,
gdybym wiedział, że został mi rok życia? Co by się zmieniło w moim postępowaniu, w moim
systemie wartości, gdybym wiedział, że mam 300 albo 350 dni życia?”.
Jana: Oczywiście. Nie tylko Ty zmieniłeś swój punkt widzenia, ale ja również i wiele innych
osób. Wymienialiśmy z Gregiem maile dzisiaj, wciąż żyje na szczęście. Spotkanie z Gregiem
bez wątpienia bardzo wpłynęło na moją decyzję o tym, żeby zerwać z napięciem, jakie
towarzyszyło mi w Anglii.
Wyjechałam i zaczęłam cieszyć się w pełni swoim życiem, tak jak bym chciała, gdybym miała
tylko dziewięć miesięcy życia. Poza tym wiele innych rzeczy miało kształtujący wpływ, wydaje
mi się, że jest popyt na tego typu przemowy, bo to naprawdę wprowadzało jakieś zmiany
w życiu tych ludzi.
Michał: Właśnie, Jana, podałabyś jakieś przykłady?
Jana: Jasne, właśnie zamierzałam podać kilka przykładów, jestem dość skromna, szczerze
mówiąc. Poczynając od bardzo prostych rzeczy, jak np. tatuaż, który miał tej osobie o czymś
ważnym przypominać, po zrywanie związków, rozpoczynanie nowych związków, wyznawanie
komuś miłości. Jakaś para po wyjściu z konferencji zamknęła swój biznes, sprzedała go
i zaczęła podróżować. Nadal są w podróży, od tamtej pory niczym innym się nie zajmują.
Jeden z uczestników tegorocznego Alive, który również był w tamtym roku, dokonał tak wielu
zmian w swoim życiu, że nawet nie chcę ich wszystkich teraz zdradzać. W każdym razie na
pewno zamierza porzucić swoją firmę, którą prowadzi od 10 lat. Zamierza pójść w zupełnie
nowym kierunku ze swoim życiem prywatnym i zawodowym. Podejmuje niesamowicie
odważne decyzje.
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Ludzie rzucali pracę, zakładali swoje firmy. Nawet jeśli był to biznes na boku, wiesz,
tworzenie wspólnych projektów, bycie kreatywnym. To mogłyby być duże albo małe rzeczy,
ale przede wszystkim chodziło o tę zmianę w myśleniu: „Jeśli chcę żyć pełnią życia i nie
oczekiwać, że zostało mi bardzo dużo czasu, to co chcę zrobić w czasie, który mi został?”. Myślę,
że ta przemowa miała wpływ na każdego, na mnie również.
Michał: Super, poruszyłaś temat tegorocznych prezentacji podczas Alive 2015. Czego możemy
się w tym roku spodziewać i kiedy odbędzie się tegoroczne Alive?
Jana: Jasne, to będzie ten sam weekend, piątek oraz sobota, 29-30 maja. Prawdopodobnie
większość ludzi przyjedzie najpóźniej w czwartek i zostanie również do niedzieli. Powinni
zostać, bo na niedzielę zaplanowane są rzeczy, których nie chcieliby opuścić.
Ale tak jak powiedziałeś, myślę, że pierwsza konferencja stanowi punkt odniesienia. Istotną
wartość miało doświadczenie osobistej transformacji, zmiany, która była główną myślą Grega.
Myślę, że trudno będzie przeskoczyć tak wysoko postawioną poprzeczkę. Nie będziemy teraz
mieli następnej prezentacji o umieraniu.
Michał: OK, dzięki wielkie! [śmiech]
Jana: [śmiech] Trudno będzie znaleźć coś lepszego, wtedy decyzję podjęłam na pięć tygodni
przed konferencją i była to bardzo intuicyjna decyzja. Wiem, że jego obecność uzupełniała
całą konferencję, wszystko pozmieniała. W tym roku tego nie mamy. Nie będzie Grega
Hartle’a, chociaż pytałam go, czy przyjedzie, ale okazało się, że zdrowie mu nie pozwala na
takie podróże. W każdym razie tegoroczny temat dotyczy wypełniania luki pomiędzy
uświadomieniem sobie prawdy a życiem w zgodzie z prawdą. Często w naszym świecie
doświadczamy tego, że ludzie widzą, że ich praca czy związek nie ma sensu, ale nie
podejmują w tym kierunku żadnych działań.
Podajemy przykłady ludzi, którzy doświadczyli tego samego i coś w tym kierunku zrobili, żeby
pokazać więcej sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach. Poukładali sobie życie zupełnie
od nowa, zrobili coś naprawdę trudnego, podjęli odważne decyzje. Otwarcie i jednoznacznie
opowiadają o pewnych obszarach życia.
Naszym gościem będzie Kim Anami, która jest specjalistą i coachem od związków i seksu.
Będzie opowiadać o byciu w związku, o tym, jak ważna jest głęboka relacja w związku
i osiąganie orgazmu. Seks i relacje to był jeden z gorętszych tematów w zeszłym roku, ludzie
odnosili się często do wystąpienia Bena Austina i do tego, co mówił o energii kobiety
i mężczyzny, ich biegunowości i tego typu rzeczach. Zależało nam, żeby w tym roku zaprosić
kogoś równie interesującego. Kim będzie opowiadać o tym obszarze, o tym, co jest ważne, jak
to wpływa na relację, na biznes i na całe życie w ogóle.
Tak jak po wspomniałam, goście tacy jak Emily Penn czy Dave Cornthwaite pochodzą z Anglii,
to jest dla mnie zawsze ekscytujące, kiedy mogę znaleźć gości z Anglii czy z Europy.
Mogłabym wymienić wiele amerykańskich nazwisk ludzi, którzy mogliby przyjechać na Alive
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i opowiadać o czymś na tym poziomie, a europejskich nie tak wiele. Emily i Dave są
poszukiwaczami przygód: Emily pracuje w Ocean Advocate, ma dyplom z architektury, a poza
tym podróżuje po częściach świata, których my prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy. Ma
poza tym bardzo specyficzny pogląd na życie, na świat, na środowisko. Jej partner, Dave
Cornthwaite, naprawdę bardzo głęboko zbadał świat dzięki podróży, którą odbył na pojeździe
bez silnika. Przejechał 25 000 mil. Oni oboje wnoszą ducha przygody do Alive, pełnego
podróży i tego typu doświadczeń.
Poza tym, jak już mówiłam, mamy wiele własnych historii transformacji, więc na przykład Guy
How będzie mówił o błędach wyboru, bo jego życie tak drastycznie się nagle zmieniło, że
pomyśleliśmy, że mogłoby to być inspiracją dla innych. Poza tym mamy aż 18 warsztatów
przygotowanych przez uczestników poprzednich edycji, przez ludzi z naszego teamu, przez
berlińczyków mówiących o pieniądzach i na wiele innych tematów, które ciągle się pojawiają.
Między innymi wraca Dave Ursillo, który tak jak Ty rok temu był bardzo dobrze odebrany.
Zatem ogólnie program jest bardzo naładowany, jednak nie chcemy zapełnić go
przemówieniami, lecz czasem na rozmowy dla uczestników.
Michał: Właśnie. Jeszcze jedno pytanie, a właściwie może dwa. Jeszcze raz zmienię temat.
Chciałbym poznać Twoją opinię czy też usłyszeć radę, którą dałabyś ludziom, którzy chcą
podążać za swoimi pasjami, ale boją się porzucić pracę, którą mają, zrezygnować z tej
stabilności. Co myślisz? Co mogą zrobić?
Jana: Myślę, że to bardzo ciekawe, bo przecież sama znalazłam się w takiej sytuacji. W Anglii
byłam księgową i miałam naprawdę atrakcyjne warunki zatrudnienia, samochód firmowy
i tego typu dodatki. I nie chciałam tego, chciałam robić coś, co naprawdę było moją pasją.
Dlatego myślę, że tego typu zmiana nastawienia może zająć trochę czasu i trzeba na to
pozwolić. Z jednej strony rozwój osobisty polega trochę na wywieraniu presji na samym
sobie: „Po prostu to zrób!”. Często jednak ludzie nie powinni jeszcze rzucać swojej pracy: gdy
zaczyna się coś nowego, warto chyba to robić na boku aż do momentu, gdy okaże się, że
można na tym zarobić. Nie tylko, że w ogóle będzie można na tym zarobić, ale że będzie to
solidny zarobek, szczególnie jeśli od tych pieniędzy zależy utrzymanie całej rodziny.
Zwłaszcza dla mężczyzn. Jestem coachem dla ok. 60% mężczyzn i oni odczuwają olbrzymią
presję, żeby zarabiać pieniądze. Często utrzymują całą rodzinę albo przynajmniej swoją drugą
połówkę.
Dlatego pomagamy ludziom podejmować ryzyko, znaleźć się w sytuacji, w której czują się
wystarczająco pewnie, żeby zostawić bezpieczną strukturę, w której żyli, dla rozpoczęcia
czegoś nieco mniej pewnego. Moim zdaniem od momentu, kiedy decyzja zostanie podjęta, nie
ma dalej sytuacji bez wyjścia. Decyzja o odejściu z pracy na przykład, dla prowadzenia czegoś
innego, postawi Cię w takiej sytuacji, przynajmniej początkowo, że będziesz miał ogromne
pragnienie, żeby dojść do celu i odnieść sukces. Zupełnie inaczej sprawa się ma, kiedy nadal
pracujesz. Pamiętam, że moja codzienna praca tak mnie męczyła, że nie miałam siły budować
niczego nowego, byłam wyczerpana. Do momentu, gdy zupełnie rzuciłam tamtą pracę,
czułam, że nie ruszę dalej z moim własnym biznesem. Więc zrobiłam to w ten sposób, że
odłożyłam pieniądze na 6 miesięcy – nie musiałam nic zarabiać przez następne 6 miesięcy,
dzięki czemu nie czułam natychmiast tej presji, żeby od razu wyjść na swoje.
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I oczywiście, to bardzo pomaga, gdy Twój partner wspiera te plany i tak właśnie było
z Mike’em. Więc uważam, że jeśli ludzie wiedzą dokładnie, co jest ich pasją, jest to również
moment na myślenie poważnie o firmie. Czy to jest naprawdę wartościowy biznes, czy tylko
fajnie byłoby go prowadzić? Jakie potrzeby realizuje? Jakie problemy rozwiązuje ludziom i czy
w takim stopniu, żeby byli gotowi za to zapłacić?
Trzeba spróbować, zrobić coś z tym pomysłem, nie tylko o nim mówić, wypróbować go,
oferować za darmo, zrobić cokolwiek się da, żeby móc go wypróbować i otrzymać jakiś
feedback. Naprawdę myślę, że najważniejsze to podjąć działanie, spróbować czegoś. Bo tylko
działanie, a nie analizowanie, rozwieje wątpliwości.
Michał: O, to jest najważniejsze stwierdzenie! Całkowicie się zgadzam! [śmiech]
Jana: No właśnie. Ludzie ciągle analizują: „Co z tego wyniknie?”. Nie! Zrób coś i dopiero
zobacz, co z tego wyniknie!
Michał: Tak, właśnie. Trzeba pomysł wypróbować. Dzięki, Jana. Powiedz, gdzie szukać, żeby
dowiedzieć się więcej o Tobie lub o konferencji Alive?
Jana: Oczywiście wszystkie informacje o konferencji znajdują się na stronie aliveinberlin.com,
na której można znaleźć mój adres mailowy: jana@aliveinberlin.com. Zawsze chętnie czytam
maile i chętnie na nie odpowiadam, pomagam jak tylko mogę. Poza tym mam moją własną
stronę internetową: janaschuberth.com.
Kontakt ze mną przez Facebooka również jest łatwy. Jeśli chcecie dodać mnie do znajomych
na Facebooku, wpiszcie adres: facebook.com/jana.schuberth i dodajcie krótką wiadomość, bo
nie akceptuję zaproszeń od przypadkowych osób. Napiszcie, że usłyszeliście o mnie
w podcaście, a chętnie takie zaproszenie zaakceptuję i pozostanę w kontakcie. Odezwij się,
napisz: „Hej!”. Na stronie internetowej Alive można się zarejestrować i dzięki temu
otrzymywać aktualności oraz dowiedzieć się na przykład o uruchomieniu kolejnej sprzedaży
biletów. Następna sprzedaż ruszy pod koniec tego miesiąca: 24-28 marca.
Radzę zdecydować się na kupno biletu jak najszybciej, bo w miarę upływu czasu bilety
drożeją. Kiedy się zarejestrujesz, dostajesz dostęp do wielu informacji: bieżące newsy, różne
gratisy, nagrania głównych przemówień.
Michał: Niestety Słuchacze nie będą mieli okazji sięgnąć po marcową promocję wejściówek
na konferencję, bo publikujemy podcast 6 kwietnia.
Jana: OK, 6 kwietnia. To nie szkodzi, bo będzie jeszcze ostatnia runda promocji w kwietniu.
Więc nikt nic nie przegapi, a w dodatku z racji tego, że będą to ludzie od Ciebie, a Ty masz od
nas dostęp od kuchni, to dla nich bilety będą mimo wszystko w promocyjnej cenie!
Michał: Dobrze to usłyszeć! To bardzo dobra wiadomość.
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Jana: Tylko teraz, dla Polaków.
Michał: Mam nadzieję, że „team Poland” będzie w tym roku większy. Zobaczymy.
Jana: Super!
Michał: OK, Jana, bardzo dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia w Berlinie pod koniec maja!
Jana: Oczywiście. I dzięki jeszcze raz, że zaprosiłeś mnie do udziału w tym podcaście. Bardzo
się cieszę, że Cię poznałam, moje życie jest o wiele bogatsze dzięki Tobie. Dziękuję bardzo.
Michał: [śmiech] Wzajemnie, wzajemnie! Dziękuję, trzymaj się!
Jana: Do zobaczenia!
Wow, było ciekawie? Mam nadzieję, że było inspirująco. Jeśli byście chcieli usłyszeć, czym dla
mnie była konferencja Alive, tak osobiście, to zachęcam do zerknięcia do notatek do tego
odcinka podcastu. Jakoszczedzacpieniadze.pl/048, ja tam zamieściłem link do nagrania,
w którym tłumaczyłem, jak bardzo Alive wpłynął na moje życie.
Dodatkowo, tak jak deklarowała Jana, w notatkach znajdziecie też link umożliwiający Wam
zarejestrowanie się na tegoroczną konferencję, o ile będziecie chcieli oczywiście. Do niczego
absolutnie nie zmuszam. Ta konferencja odbędzie się w dniach 29-30 maja w Berlinie. Berlin
jest naprawdę bardzo blisko Polski, to jest właśnie fajne, że można się na tego typu
konferencję wybrać, nie wsiadając do samolotu i nie lecąc wcale do Stanów Zjednoczonych.
Ja akurat do Berlina zawsze jeżdżę pociągiem ostatnio, bo to jest szybkie i wygodne, można
sobie po drodze popracować, artykuły popisać na bloga. Bilety na tę konferencję nie są tanie.
Ale tak jak mówię, według mnie, dla takich osób, które oczywiście chciałyby wziąć udział
w takim wydarzeniu i uważają, że są w dobrym momencie życia, żeby poszukać takiej
inspiracji z jednej strony, a z drugiej strony poznać osoby, które mogą być takimi partnerami
w wytrwaniu w postanowieniach, które przed sobą stawiamy.
To są takie osoby, z wieloma z nich mam kontakt, które dla mnie dzisiaj są bratnimi duszami.
Powiem tak, czasami trudno mi się podzielić moimi planami, przemyśleniami czy
wątpliwościami w Polsce. A z kolei dosyć bezpiecznie się czuję, dzieląc się nimi z osobami,
które są daleko ode mnie i nie są wcale blisko mojej rzeczywistości. A jednocześnie całkiem
konstruktywną krytykę do tych moich działań mogę w ten sposób otrzymywać. Inny punkt
widzenia po prostu.
Konferencja odbywa się oczywiście w języku angielskim, to też muszę zaznaczyć. W ubiegłym
roku na tej konferencji było trzech Polaków, był Andrzej Tucholski z bloga jestkultura.pl, był
Krzysiek Szymański, który był już trzykrotnie gościem mojego podcastu. Z Krzysztofem
rozmawiałem między innymi o tanim zwiedzaniu świata, także o tym, jak nie dać się okraść
w różnych miejscach świata, gdzie złodzieje mają różne sztuczki i polują na nas jako turystów.
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Linki do tych odcinków podcastów też zamieszczę w notatkach. Z Andrzejem
zarejestrowaliśmy się na Alive już bardzo dawno temu i już nie możemy się doczekać. W tym
roku jedziemy na pewno. Zobaczymy, jak to będzie dalej.
Jeszcze korzystając z tej świątecznej okazji, zdradzę Wam, że za dwa tygodnie także będę
rozmawiał z osobą, która przebywa na drugim końcu świata. Tym razem będzie to osoba
z Tajlandii i będzie to Polak. Polak, który tam się przeprowadził i tam się osiedlił. Pomimo
tego, że cały czas tutaj prowadzi biznes w zasadzie dla klientów z Polski. O tym, jak to zrobił,
ile kosztuje życie w Tajlandii, jakie są plusy i minusy takiej przeprowadzki z perspektywy
kogoś, kto większość życia spędził w Polsce. Właśnie o tym będę z nim rozmawiał.
No właśnie, a tymczasem dziękuję Ci już za wspólnie spędzony czas i życzę skutecznego
przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom! Do usłyszenia!
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