Podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” - transkrypt

ae

WNOP odcinek 066 - 14 grudnia 2015 r.
Dave Cornthwaite o pokonywaniu własnych granic i
byciu pozytywnym człowiekiem
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/066

To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek 66.
Cześć i dzień dobry, witam Cię w sześćdziesiątym szóstym 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! Dzisiaj taki odcinek, który spodoba się przede
wszystkim tym osobom, które żyją sobie z dnia na dzień, posiadają teoretycznie wszystko,
czego wymaga od nich współczesne społeczeństwo, ale z drugiej strony nie czują się
szczęśliwe – czują, że coś jest nie tak z ich życiem. Ja sam znajdowałem się kiedyś w takiej
sytuacji, pamiętam jak trudno było mi się z niej wyrwać.
Wydawało mi się, że to, co zrobiłem, było niesłychane. Ale poznaję coraz więcej takich osób,
przy których przekonuję się, że ta moja historia, to jest w ogóle mały pikuś w porównaniu
z tym, przez co one przechodzą. Dzisiaj moim gościem będzie Dave Cornthwaite. To jest
nietuzinkowy facet, którego poznałem zupełnie przypadkowo podczas konferencji Alive
w Berlinie. Poszliśmy większą grupą osób na obiad, podczas którego usiadłem sobie obok
niepozornego gościa i dopiero w momencie, w którym zapytałem go co robi i z czego żyje, to
stopniowo szczęka szła mi coraz bardziej w dół i przez jakiś czas tam została.
Dave to jest gość, który opowiada o wszystkim, co robi, z absolutnym spokojem. Nie wiem, czy
spokój może być zaraźliwy, ale jak ja z nim rozmawiam, to rzeczywiście sam się wyciszam.
A jednocześnie on ma niesamowicie pozytywne podejście do świata i życia ogólnie. Zresztą
zaraz o tym usłyszycie.
Gdybym miał przedstawić Dave’a, to tak w dużym skrócie mogę powiedzieć, że jest po prostu
podróżnikiem, ale bardzo nietypowym. W 2007 roku wstał z kanapy niezadowolony ze
swojego życia i zdecydował, że przejedzie Australię na deskorolce – tak po prostu. Zrobił to
w ciągu pół roku! W ciągu 156 dni pokonał prawie 6 tysięcy kilometrów, a dokładnie
5822 km. Zdobył oficjalny rekord Guinessa z tego powodu, nakręcono o nim film
dokumentalny, ale ważniejsze jest to, że ta podróż absolutnie zmieniła jego życie.
Dave po powrocie wyznaczył sobie kolejny cel, który nazwał „Expedition 1000”, czyli
„Ekspedycja tysiąc”, która polega na tym, żeby pokonać tysiąc mil za każdym razem, na różne
sposoby, w szczególności bez użycia sprzętu zmechanizowanego. To jest taka misja. Dave już
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takich odbył 11 takich ekspedycji. Teraz, gdy nagrywam wstęp do tego odcinka właśnie
rozpoczął dwunastą swoją misję – będzie o niej opowiadał.
Najbardziej niesamowitą z tych wszystkich misji było przepłynięcie wpław tysiąca jeden mil
rzeką Missouri w 2012 roku. Zajęło mu to wtedy 58 dni i pomimo, że widziałem film i relacje
medialne z tego dokonania, to autentycznie nadal jest mi ciężko zrozumieć, jak gość może po
prostu wskoczyć do wody i przez ileś tam dni płynąć. Za chwilę usłyszycie jak opowiada
o tym, jak takich rzeczy dokonuje.
Druga rzecz, która jest niesamowita to jest to, że wiecie, nam się czasami wydaje, mi się
czasami wydaje – nie chcę generalizować, ale wydaje mi się, że wiadomo, że są ludzie
wyjątkowi na świecie, ale oni są tak daleko ode mnie, że w ogóle nie mam z nimi kontaktu.
A tu się nagle okazuje, że taki gość, najzwyklejszy na świecie… naprawdę, jak byście go
spotkali, to byście powiedzieli, że nic Dave’a nie wyróżnia spośród tych tysięcy, czy dziesiątek
tysięcy facetów na świecie. Żaden osiłek, wyczynowiec – nie wygląda przynajmniej.
A jednocześnie dokonuje takich rzeczy ponadludzkich, można powiedzieć.
To, o czym zaraz usłyszycie w naszej rozmowie, to jest właśnie próba przepytania
i podsumowania: co trzeba w sobie mieć, żeby się podejmować realizacji takich nadludzkich
misji? Jakie nastawienie do życia ma człowiek, który udowadnia, że te granice są dużo dalej,
niż nam się wydaje? I w końcu: ile to wszystko kosztuje czasu, energii i pieniędzy? Jeszcze
jedną rzecz dodam dla jasności. Całe to nagranie będzie w języku angielskim, ale na moim
blogu pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/066, tak jak sześćdziesiąty szósty odcinek
podcastu, znajdziecie zapis tej rozmowy zarówno w języku angielskim, jak również
tłumaczenie na język polski.
A teraz już zapraszam do wysłuchania rozmowy z Davem.
Michał Szafrański: Cześć, Dave!
Dave Cornthwaite: Cześć! Witam z Anglii!
Michał: O, tak! Dzień dobry z Warszawy! Dave, dla wszystkich tych, którzy nas słuchają,
powiedz proszę: kim jesteś? Czym się zajmujesz? Kilka słów o sobie.
Dave: Nazywam się Dave Cornthwaite. Jestem Brytyjczykiem i przez 10 lat byłem przeciętnym
grafikiem. Teraz zarabiam na życie, opowiadając historie, zbliżając ludzi i inspirując ich
poprzez przygody.
Michał: Super! Co to są za ludzie?
Dave: Cóż, myślę, że mój główny cel to zmienić pojmowanie tego, co jest normalne.
Zwłaszcza chodzi o środowiska, gdzie każdy chodzi ze spuszczoną głową i nie rozmawia
z nieznajomymi. I o ludzi, którzy powstrzymują niejako swoje ambicje tylko po to, żeby
zarobić trochę więcej pieniędzy. Więc od 3 lat prowadzę społeczną inicjatywę „Say Yes More”,
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która opiera się na tym pięknym, prostym przekazie optymizmu i akceptowania nowych
możliwości.
W zeszłym tygodniu, ciągle jestem po nim zmęczony, mieliśmy nasz pierwszy Yestival,
w południowym Londynie. Mieliśmy 190 zaproszonych gości, 35 mówców ze świata biznesu,
społeczności, ekologii i sportu. Naszym pomysłem było stworzyć tę pozytywną wspólnotę
ludzi, w której każdy wspiera drugiego niezależnie od tego, czy się znają, czy nie. Jak na razie
wygląda na to, że to ma ręce i nogi.
Michał: To wspaniale! Czy możesz dać nam kilka przykładów rzeczy, którymi się zajmujesz?
Chodzi mi o to, że to brzmi bardzo ogólnikowo, że sprawiasz, żeby ludzie patrzyli sobie
w oczy na korytarzu. Czym dokładnie się zajmujesz, jeśli przejdziemy do konkretów?
Dave: Przede wszystkim zachęcamy każdego, żeby postawił sobie cel. Zaczynamy od tego,
żeby stworzył własną „Yes listę”. Może znasz the bucket list – kicking the bucket oznacza po
angielsku umierać, więc the bucket list to lista rzeczy, które chcesz zrobić przed śmiercią. Nie
uważam, żeby była to zbyt optymistyczna rzecz. Dlatego nazywamy ten koncept „Yes listą”.
Wiąże się to z wyrywaniem ludzi na zewnątrz, poza tereny miejskie, co jest bardzo istotne.
Kiedy ludzie znajdują się w bardziej naturalnym otoczeniu, w towarzystwie innych ludzi
podobnie myślących, znikają wtedy dzielące ich bariery. Na Yestivalu zrobiliśmy właśnie to. To
było miejsce oddalone zaledwie 45 minut jazdy pociągiem z dworca Waterloo. Ściągnęliśmy
35 prelegentów, z których każdy dzielił się swoją historią i metodami radzenia sobie
w trudnych chwilach, a także metodami na motywacje w pozostałych chwilach. Ściągnęliśmy
różnych ludzi: od Danny’ego Benta, który trzy razy w tygodniu organizuje w Londynie
darmowe zajęcia fitnessu („Projekt Awesome”), po rodzinę Meeksów: rodziców Tima i Kerry
oraz ich dwóch córeczek Amy i Ella w wieku 10 i 12 lat.
Amy i Ella były pierwszymi prelegentkami podczas Yestivalu. Przez ostatnie dwa lata rodzina
mieszkała w przyczepie campingowej, rodzice rzucili pracę i sami uczą córki. Amy i Ella nie są
typowymi dziećmi zamkniętymi w klatce systemu edukacji, które nie rozumieją świata
dookoła. Były najbardziej zdumiewającymi osobami na festiwalu.
Michał: Super! Czyli chodzi o pokazywanie ludziom świata dookoła i wpajanie im, że istnieje
coś więcej niż tylko wyścig szczurów, w którym uczestniczą?
Dave: Właśnie tak. Wiesz, na pewno znasz to, że w wyścigu szczurów nie ma znaczenia, czy
w nim wygrywasz, czy przegrywasz: ciągle jesteś szczurem. Więc myślę, że bardzo ważne jest
wyrwanie się z tej klatki. Ostatecznie każdy z nas musi sam podjąć decyzję i wykonać ciężką
pracę, ale jest to o wiele łatwiejsze, jeśli wiesz, że otaczają cię pozytywni ludzie. Jeśli
ktokolwiek z nas chce coś zmienić, a zwłaszcza jeśli chodzi o rzucenie pracy, wyjście z domu
itp., będzie miał rodziców, kogoś z rodziny, kolegów z pracy, którzy powiedzą: „Co ty robisz? To
nie jest dobry pomysł”, co sprawia, że czujemy się słabo. A przecież chcemy tej zmiany
z jakiegoś powodu.
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Więc to, co my robimy, to tworzymy przestrzeń i wspólnotę ludzi, w której jest pozytywność
i wsparcie. I to pomaga każdemu czuć się lepiej, ale też działać lepiej. Kiedy robimy rzeczy,
które nas prawdziwie definiują, ludzie, którzy się uśmiechają i angażują, widzą pozytywne
rzeczy w życiu, są kreatywni, wybierają optymizm, zamiast pesymizmu, wysyłają „dobre fale”
wokół siebie.
Możesz być naburmuszoną osobą, która mówi: „Nie, nie należy nic zmieniać, powinieneś zawsze
mieszkać w mieście, powinieneś zarobić na emeryturę”. Albo możesz być bardzo pozytywną
osobą, która będzie rozmawiała z nieznajomymi, będzie generowała pozytywne odczucia,
będzie mówiła „tak” nowym osobom i nowym zdarzeniom. Wybór należy do ciebie. Jestem
jednak pewien, że świat jest lepszym miejscem, jeśli większość ludzi jest szczęśliwa.
Michał: Z pewnością. Zastanawiam się: jak to się zaczęło w twoim przypadku? Chodzi o to,
kiedy stwierdziłeś, że zostaniesz bardziej otwartą osobą.
Dave: To zaczęło się w dzień moich 25 urodzin, w 2004 roku. Obudziłem się rano i mój kot
leżał na moim łóżku. W teorii miałem wszystko, co powinien mieć młody dorosły
w zachodnim świecie. Miałem dobrze płatną pracę, własny dom, od dawna byłem związany
z tą samą dziewczyną i miałem depresję. I spojrzałem wtedy na mojego kota i pomyślałem:
„Hmm, ty będziesz miał dzisiaj lepszy dzień niż ja”. I to po prostu było nie fair. I uświadomiłem
sobie, że jestem w stanie robić o wiele więcej niż tylko akceptować to łatwe życie, iść do
pracy na pięć dni w tygodniu i przynosić z powrotem trochę pieniędzy.
I to po prostu nie wyglądało na coś, co jest warte mojego wysiłku. Więc wtedy postanowiłem
spróbować czegoś nowego, stać się bardziej interesującą osobą. I wtedy spróbowałem
snowboardu. Bardzo mi się spodobało, a potem znalazłem też moją deskorolkę, na której
zacząłem jeździć. Po dwóch tygodniach jazdy na deskorolce postanowiłem przejechać na niej
dystans dłuższy niż ktokolwiek wcześniej. Najpierw pokonałem wzdłuż Wielką Brytanię: 900
mil (1450 km), następnie przejechałem 3500 mil (5630 km) w Australii. Pobiłem dwa rekordy,
dostałem kontrakt na książkę i nawet powstał o tym film.
Po tym pomyślałem, że po prostu nie ma mowy o tym, żebym wrócił do pracy jako grafik: jest
w życiu znacznie więcej niż po prostu ukrywanie się w jakimś biurze 5 dni w tygodniu. To
przecież ogromna część mojego dorosłego życia! Chciałem też zobaczyć, co się stanie, gdy
będę po prostu ciągle przyjmował nowe możliwości.
Ostatecznie przecież wszyscy mamy zdolność do rozwoju i za każdym razem, gdy robimy coś
nowego, rozwijamy się. Chciałem po prostu przesunąć te granice i przejść przez życie tak,
żeby dochodząc do ostatniego dnia życia wiedzieć, że wyciągnąłem z niego tyle, ile byłem
w stanie i że byłem takim człowiekiem, jakim naprawdę mogłem być.
Michał: To brzmi tak łatwo, jak o tym mówisz! [śmiech]
Dave: Cóż, na pewno to nie jest łatwe. Ale też nie jest łatwo być mieszczuchem. Niezależnie
od tego, jaką decyzję podejmujesz, zawsze godzisz się na kompromis.
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„Tak” to trudne słowo i myślę, że zawsze musimy pracować nad swoim optymizmem.
Ostatecznie jednak lubię żyć według zasad zdrowego rozsądku. Wiesz, chodzi o to, że jeśli coś
trzeba zrobić, nie ma znaczenia, czy to jest łatwe, czy trudne – jest to droga naprzód. Nie ma
sensu nasza obecność tutaj, jeśli nie idziemy do przodu i nie wykorzystujemy maksymalnie
czasu nam danego. To właśnie był mój punkt startowy: uświadomiłem sobie, że miałem
potencjał. I uświadomiłem sobie, że każdy inny też.
Michał: Wracając do kwestii wyprawy na deskorolce po Australii. Powiedziałeś, że
przejechałeś prawie 4000 mil (6440 km), tak? Zastanawiam się, jak wygląda podejmowanie
takiej decyzji. Miałeś związane z tym jakieś obawy? Jaki był twój stan umysłu wtedy? Chodzi
mi o to, że to nie jest łatwa rzecz, prawda?
Dave: Nie! Jako że byłem już na różnych ekspedycjach i postanowiłem wtedy, że nie pozwolę,
żeby strach pokrzyżował mi plany. Dzięki temu udało mi się zmienić naprawdę dużą rzecz
w coś prostego. Próbowałem uprościć swoje życie na tyle sposobów, na ile tylko się dało: jeśli
chodzi o deskorolkę, to skoro wiedziałem, że jestem w stanie przejechać na niej 10 metrów,
to jestem też w stanie przejechać 4000 mil. Potrzebujesz tylko czasu i silnej woli.
Musiałem po prostu jechać dalej. To było coś na moje siły i podobał mi się tamten czas.
Przejechanie Australii zajęło mi 5 miesięcy. Ale tak naprawdę to jest bardzo proste: jeśli
możesz się poruszać naprzód, możesz przejechać wielkie dystanse. Musisz po prostu dać
sobie czas.
Michał: Jakie są koszty życia na takiej wyprawie? 5 miesięcy to długo.
Dave: Tak, jest to długo. Koszty życia na takiej wyprawie są znacznie niższe niż koszty życia
w mieście. Nie płaciłem czynszu przez czas, w którym podróżowałem, bo nie mieszkałem
w tamtym mieszkaniu. Poza tym często spotkasz ludzi, którzy przyjmą cię do swojego domu,
znasz to może, że jak przejeżdżasz przez jakieś miejsce, jesteś w formie, jesteś zdrowy, robisz
coś niezwykłego, wszyscy chcą być tego częścią.
Oczywiście pewne koszty oczywiście są z tym związane, ale ciężko wkalkulować w budżet
hojność i gościnność ludzi, których spotkasz. A spotkasz ich na każdej wyprawie. Przez
ostatnie kilka lat zrobiłem ponad 11 wielkich wypraw i średni budżet na każdą z nich nie
przekraczał 800 funtów.
Michał: 800 funtów, fantastycznie. Trudno sobie to wyobrazić.
Dave: Jeśli pomyślisz o największych wydatkach związanych z życiem: podróże, jedzenie, dach
nad głową, to okazuje się, że dach nad głową zajmuje znaczną część budżetu. Jeśli wyjmiesz
go z kalkulacji, a ja przez ostatnie 10 lat często właśnie to robiłem, zostajesz z dużą ilością
pieniędzy. I od początku zdecydowałem, że chcę wydawać pieniądze w sposób, który pcha
mnie do przodu. Tak, nie zawsze to było komfortowe: spędziłem wiele czasu, sypiając na
kanapach znajomych, ale z drugiej strony bardzo było warto, jeśli chodzi o mój rozwój
osobisty.
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Po prostu wiedziałem, że to wypali. Czułem, że to było to, co chciałem robić. Jeśli miałbym
dom, nie osiągnąłbym tego wszystkiego, co osiągnąłem. Nie byłbym tą osobą, którą jestem
teraz.
Michał: Dokładnie. Ale to jest bardzo poważna decyzja. Zastanawiam się, czy jeździsz na
swoje podróże sam, czy ktoś ci towarzyszy?
Dave: To wygląda bardzo różnie. Mam teraz projekt, który nazwałem „Wyprawa 1000”, który
polega na zrobieniu 25 dużych podróży. Każda z nich na dystans przynajmniej 1000 mil (1609
km). W każdej użyję innego niezmotoryzowanego środka transportu: siła mięśni ludzkich,
zwierzę pociągowe lub woda/wiatr. Połowę z tych podróży już zrobiłem właśnie
samodzielnie.
Tak naprawdę chodzi o to, że jak podróżujesz samemu – a każdy, kto kiedyś podróżował
samemu, to wie – spotykasz wtedy bardzo dużo nowych ludzi. Czasami podróżuję z jednym
lub dwoma znajomymi, a dwa razy miałem ze sobą dużą grupę.
Michał: Co to za wyprawa, na której miałeś duży team?
Dave: Na wyprawie na deskorolkach, a w 2012 roku postanowiłem nauczyć się pływać,
poprzez przepłynięcie 1000 mil. I wtedy miałem ze sobą dwie osoby.
Michał: To było szalone! Powiedz – to było właśnie Mississippi?
Dave: Spływ był na Missouri. Rok wcześniej zrobiłem spływ na desce SUP na długości rzeki
Mississippi i w około połowie drogi, na 2400 mili (3860 kilometrze), spojrzałem w prawo
i zobaczyłem miasto St. Louis w stanie Missouri, do którego wpływałem. Właśnie tam swój
bieg kończyła rzeka Missouri i pomyślałem sobie: „Ciekawe, czy kiedyś też się razem
zabawimy…”
Z okazji tamtych Świąt Bożego Narodzenia moi rodzice dali mi okulary do pływania i 8
miesięcy później wskoczyłem do rzeki Missouri w Południowej Dakocie i przepłynąłem 1001
mil w dół tej rzeki. Zajęło mi to 58 dni.
Michał: To szalone! Jak szykujesz się do takiego spływu? Mówisz, że po prostu wskoczyłeś
i zacząłeś płynąć, tak? Serio?
Dave: Właściwie tak. Tak jak mówiłem, staram się upraszczać jak tylko można i w sumie
pomysł na spłynięcie 1000 mil wpław rzeką jest bardzo prosty. Po prostu musisz wskoczyć do
wody i zacząć płynąć. Główne przygotowanie, jakie mam, jest w zasadzie mentalne. Opiera się
na przekonaniu, że chcę tę rzecz zrobić. Jeśli czegoś chcesz, to po prostu to realizujesz.
Pomimo tego, że czasem jest trudno.
Potem oczywiście szybko zacząłem myśleć o potrzebnym do tego sprzęcie i szykować listę
rzeczy, których potrzebowałem. Więc w tym przypadku to była pianka, gogle i coś, w czym
mogłem ciągnąć swój sprzęt. Znalazłem tratwę wykonaną przez niejakiego Haydena Welcha,
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który zrobił już kilka podróży pływackich. Tak, no i przepłynąłem cały ten dystans z tą tratwą
i miałem w niej cały swój sprzęt. Potem rozpracowałem, skąd brać wodę i jedzenie i było po
sprawie.
Michał: Szalone! Absolutnie szalone. Zastanawiam się, jaka część jest najtrudniejsza. Myślę,
że pewnie ta gra mentalna, ale jednak: czy miałeś momenty, kiedy chciałeś po prostu
przestać, poddać się?
Dave: Nie, raczej nie miałem żadnych bardzo ciężkich chwil, kiedy myślałem sobie: to jest
niedorzeczne. Zawsze staram się organizować w ten sposób, że kiedy jestem trochę
zmęczony, słaby, to jem i wysypiam się. Nigdy, przenigdy nie powinno się podejmować decyzji
o wstrzymaniu projektu zbyt wcześnie. Nigdy nie podejmuj decyzji, kiedy jesteś głodny lub
zmęczony. Zawsze decyzję o rezygnacji podejmuj rano, wyspany i najedzony. Dopiero wtedy
myślisz jasno i klarownie.
Wiesz dokładnie, czego chcesz. Nigdy nie planuję tych rzeczy z bardzo dużym wyprzedzeniem.
Z wyboru mam bardzo elastyczne życie. Tak, po zakończeniu wyprawy, którą planuję w tym
momencie, nie mam w zasadzie planów na to, co będę robił do końca życia. Myślę, że nie
jestem w stanie zaplanować. Bo wiem, że przecież każdy projekt, który zrealizuję, zmieni mnie
trochę. Przekonanie, że w danym momencie pracuję na coś, czego bardzo, bardzo chcę, jest
kluczowe w zrealizowaniu tej rzeczy.
Michał: To są świetne wskazówki na temat tego, jak podchodzić do problemów w życiu: zjedz,
wyśpij się i dopiero następnego dnia podejmij decyzję. To jest genialne! Dobry pomysł.
[śmiech]
Dave: [śmiech]
Michał: Zastanawiam się też, jak długo zajmuje Ci dojście do siebie po każdej wyprawie.
Chodzi mi o to, że OK, po pierwsze robisz świetne rzeczy. Po drugie jednak musisz po nich
jakoś odpocząć. Ile w takim razie wypraw organizujesz? Jak często?
Dave: O, to dobre pytanie. Zależnie od długości wyprawy i sposobu, w jaki podróżuję, będę
potrzebował różnej ilości czasu, żeby fizycznie, czasem psychicznie, odpocząć. Kluczem tutaj
jest zachowanie ostrości umysłu. Więc, na przykład, po mojej wyprawie na deskorolce byłem
zupełnie wyczerpany. Nie wiedziałem, co zrobić dalej: moje życie wywróciło się do góry
nogami. Spędziłem 5 miesięcy na drogach Australii. Kiedy to się skończyło, nie miałem już
tego celu. Nie miałem mety w Brisbane. Naprawdę nie wiedziałem, co miałem zrobić dalej.
Trochę zajęło mi wyjście z tego dołka. Niedawno, po moim spływie, 5 miesięcy wracałem do
formy fizycznej, po 2 miesiącach pływania. Psychicznie natomiast nie miałem w ogóle dołka.
Zorientowałem się, że robienie nowych rzeczy nieustannie, nie wracanie do miejsc, które są
już znajome, jest naprawdę kluczem. I również trzeba mieć następny projekt, nad którym się
pracuje: może trochę lżejszy, nie do końca prawdziwa ekspedycja, żeby ciało mogło trochę
odpocząć. Zawsze jednak mam coś, na czym mogę się skupić i co trzyma mnie przy życiu. Nie
pozwala mi pogłębić się w stanie tęsknoty za tym, co dopiero robiłem.
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Michał: Wspaniale! Czyli najtrudniejszy moment był po wyprawie na deskorolce, bo nie miałeś
dalszego celu, tak?
Dave: Tak, na pewno psychicznie to było naprawdę trudne. No, a jeśli chodzi zarówno o część
psychiczną, jak i fizyczną, pływanie było najtrudniejsze.
Michał: [śmiech] Z pewnością. Wciąż nie mogę uwierzyć, jak tego dokonałeś. Niby widziałem
film, ale wiesz, to jest niewiarygodne. Jednak na pewno masz jakieś ograniczenia fizyczne,
tak? To brzmi zbyt łatwo: po prostu wskoczyć do wody i popłynąć. Ale każdy z nas ma jakieś
fizyczne ograniczenia, czy tu się ze mną nie zgodzisz?
Dave: Hmm… Nie zgodzę się w pewnym stopniu. Wszyscy jesteśmy zdolni do trochę innych
rzeczy, mamy nieco inne ograniczenia: fizyczne, energetyczne. Jednak ja, zanim wskoczyłem
do Missouri, w życiu nie przypłynąłem nigdy więcej niż 100 metrów…
Michał: [śmiech]
Dave: … nie jestem typem sportowca. Ale wiem, że jeśli mogę się poruszać w przód, mogę iść
coraz dalej. Zastosowałem to we wszystkich moich wyprawach. Więc zdecydowanie nigdy nie
pozwalam, żeby mój brak formy czy tężyzny fizycznej mnie powstrzymywał. To mogło się
przydarzyć podczas wszystkich moich wypraw: mogłem mieć wymówkę. Ale to byłaby wielka
strata. Przeszedłbym przez życie bez tych wspaniałych wspomnień, które powstałe po prostu
dzięki temu, że podjąłem decyzję.
To, co chcę powiedzieć wszystkim Słuchaczom, jeśli chodzi o przeżycie przygody czy po
prostu wprowadzenie zmiany w życiu to: jeśli cokolwiek Was przeraża, zabiera w nieznane,
nie róbcie sobie wymówek, żeby tego nie robić. Po prostu pomyślcie o tym, co się stanie, jeśli
to zrobicie. I to jest istotna sprawa.
Michał: Ja bym to rozwinął i zadał następujące pytanie: jakie są najważniejsze cechy osoby,
która może chcieć podążać Twoją drogą? Porady na to, jak stać się superbohaterem, można by
powiedzieć.
Dave: [śmiech] Pozytywne nastawienie – to by było pierwsze. W dowolnej sytuacji jedyna
rzecz, którą kontrolujemy, to nasz czas i jak z niego korzystamy. Dużą częścią bycia
superbohaterem jest wybór, aby być pozytywnie, a nie negatywnie nastawionym. To jest
kwestia przyzwyczajenia, ćwiczysz mówienie „Tak” w sytuacjach, w których możesz
powiedzieć „Nie”. Ćwiczysz uśmiechanie się, kiedy masz ochotę się rozpłakać. Ćwiczysz
przytulanie kogoś i mówienie „Nic się nie stało”, zamiast wypominania, że źle coś zrobił.
W każdej sytuacji, gdy przechodzisz przez nią z energią i światłem, zaczynasz promieniować.
Ta energia do ciebie też wraca. W związku z tym ja bym powiedział: zacznij stwarzać sobie
sytuacje do poznawania ludzi. Zacznij umożliwiać sobie przeżywanie trochę innej historii
i zacznij nią żyć. Zorientujesz się, że kiedy mówisz „Tak”, otwierają się przed tobą dwie pary
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drzwi. Czasami możesz wybrać tylko jedne z nich, ale fakt, że masz dwie możliwości, które
zawsze tam są, sprawia, że życie zaczyna być bardziej barwne.
Michał: Świetne. Świetna porada. Więc jeśli ktoś nie ma celu w życiu w tej chwili, wraca do
domu z pracy, siada przed telewizorem i robi tak każdego dnia – w jaki sposób może zacząć?
Kilka krótkich wskazówek.
Dave: Pozwól, że zacznę od poczucia winy.
Michał: OK.
Dave: Jeśli zauważasz, że wykonujesz te same czynności każdego dnia i jeśli próbujesz cofnąć
się myślami o kilka tygodni i nie potrafisz, bo każdy dzień płynnie zamienia się w następny –
nie po to jest życie na świecie. Jest tyle wyborów: możesz iść ulicą i iść w każdym kierunku
z 360 stopni. Więc po co się powtarzać?
Po pierwsze – tak jest łatwiej, po drugie – może za tym są pieniądze. Ale to wszystko zabija
twoją ambicję. Wyobraź sobie, że robisz to co teraz do końca swojego życia. Pomyśl o tym.
Według mnie to bardzo smutne! Ja wyobrażam sobie, że robię przez całe życie to, co robiłem,
przez następne 60 lat i nie osiągam nic, nie dowiaduję się niczego więcej o sobie samym,
nigdy nie jestem niczym zainteresowany podczas obiadu rodzinnego. Zawsze narzekam, że
w pracy jest źle, bo praca, to de facto całe moje życie. Ale mówię ci: nawet jeśli to wydaje się
bardzo dziwne i nierealne, możesz się z tego wydostać. Musisz zacząć robić nowe rzeczy.
Tutaj pojawia się pomysł „Yes listy”.
Weź kawałek papieru, spisz minimum 20 rzeczy, które zawsze chciałeś zrobić, które uważałeś
za ciekawe. To może być nauka gry na gitarze, odwiedziny babci, której nie widziałeś od
miesiąca i ciągle przekładasz na później. To może być zorganizowanie imprezy, może podróż
do Brazylii. Po prostu spisz te 20 rzeczy – dużych i małych, ale rzeczy, które wiesz, że
wywołają twój uśmiech, gdy je zrobisz.
A jak tylko rozpoczniesz realizowanie tej listy, zorientujesz się, że rzeczy, które chcesz zrobić,
jest jeszcze więcej! Lista będzie się poszerzać i poszerzać, i będziesz traktować ją jako
wskazówkę dla twojego życia.
Michał: Brzmi jakby to była prosta sprawa.
Dave: Bo jest.
Michał: Jest.
Dave: Weź kawałek papieru i zacznij spisywać, a jeśli nie jesteś podekscytowany – nie
spisujesz właściwych rzeczy. Naprawdę, zastanów się nad tym. Kiedy już będziesz miał tę
listę, ona jest dobrym podsumowaniem tego, kim chcesz być. I będziesz tym kimś, jeśli
będziesz kolejno odhaczał te rzeczy.
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Michał: Świetne! Dave, prowadzę bloga o finansach, jak wiesz. Ja i moi Czytelnicy i Słuchacze
jesteśmy zawsze zainteresowani kwestią dochodów i kosztów różnych aktywności lub różnych
sposobów na życie. Już powiedziałeś, że podróże kosztują Cię bardzo mało. Ale zastanawiam
się, w jaki sposób zarabiasz pieniądze?
Dave: Dobre pytanie. To się zmieniało z czasem – przez pierwsze 5 lat po odejściu z pracy
projektowałem strony internetowe. Robiłem ich coraz mniej i mniej, bo nigdy tak naprawdę
nie sprawiało mi to przyjemności i nie byłem w tym zbyt dobry. Kiedy stworzyłem swoją
własną historię, zaczęto się nią interesować i proszono mnie, żebym ją opowiadał. Na
początku w szkołach, aż w końcu w środowiskach korporacyjnych i podczas wydarzeń
publicznych.
Jednym z moich głównych źródeł pieniędzy jest aktualnie przemawianie. Napisałem też trzy
książki, które generują trochę dochodu. Tworzę przestrzenie dla ludzi, którzy mogą przyjść,
porozmawiać, przemyśleć sprawy. One są zawsze organizowane na łonie natury i ludzie płacą
za to, że mogą wziąć w tym udział. To jest zawsze bardzo dochodowe. Na początku tego roku
pomyślałem, że chciałbym mieć jeszcze jedno źródło dochodu. Nie robię rzeczy, których nie
lubię, tylko dla pieniędzy – to jest moja główna zasada.
Wszystko, co robię, musi mnie w pełni angażować. Na początku tego roku odwołałem 60
wystąpień publicznych. Zapowiadał się naprawdę dobry rok pod względem pieniędzy, ale
jednocześnie myślałem sobie: „Wiem, że mogę to robić, to jest dość proste, ale nie chcę utknąć
w tej pułapce robienia rzeczy łatwych”, więc odwołałem te wystąpienia. Oddałem im pieniądze
i zdecydowałem, że do końca tego roku będę zarabiał na życie tylko z tworzenia filmów.
Najlepszym sposobem na to jest wyjście z domu, poszukanie historii i nakręcenie o nich
filmów. Miałem się nauczyć, jak kręcić i jak edytować, więc stworzyłem projekt o nazwie „Out
of office”. Taką informację zamieściłem w mailach. I ruszyłem do realizacji celu. Pomyślałem,
że nie tylko mogę żyć właściwie za darmo w zamian za opowiadanie historii dla klubów
surferskich, dla baletu, dla szkół i dla hoteli. Szedłem do hoteli i mówiłem: „Chciałbym
nakręcić dla was film, mogę zostać na noc w zamian za to?”. Tak że w ten sposób również ciąłem
koszty. Najważniejszą kwestią jest nie to, ile zarabiasz, ale ile nie wydajesz.
Michał: Dokładnie.
Dave: Zawsze trzymam się tej zasady. Moim celem było w ciągu tego roku nakręcić 52 krótkie
filmy. Do sierpnia, po ośmiu miesiącach, udało mi się osiągnąć cel – utrzymywanie się jedynie
z kręcenia filmów. Ale nie tylko to – nauczyłem się kręcić filmy. Trening czyni mistrza! Wciąż
się uczę i daleko mi do perfekcji, ale myślę, że mogę spokojnie zaliczyć filmowanie oraz
edycję filmów do listy moich umiejętności i dochodów.
Michał: To świetnie! W pełni się zgadzam, zawsze zaczyna się od czegoś, a gdy już się
rozpocznie i próbuje się wykonywać to coraz lepiej, to po wielu godzinach osiąga się
perfekcję, zdecydowanie tak, cokolwiek by to nie było. Jesteś dość hojnym człowiekiem.
Przeczytałem w internecie, że masz nadzieję zebrać milion funtów na cele charytatywne.
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Ciekaw jestem, jak daleko jesteś w drodze do celu i w jaki sposób zamierzasz zebrać
pieniądze na ten cel?
Dave: Jest kilka sposobów. Zaczęło się od tego, że podczas podróży zbierałem pieniądze na
ten cel. Pytałem: „Czy możesz dorzucić jakąś kwotę?”. Niedługo potem, w 2010 roku, byłem
w sytuacji, w której ludzie podchodzili do mnie, żeby zapytać o zorganizowanie swoich
wypraw, bo miałem już trochę doświadczenia. W zamian za pomoc często pytałem, czy nie
chcieliby wesprzeć jakiejś organizacji charytatywnej. Nie musiała to być jakaś konkretna
organizacja, po prostu coś, na co chcieli dać pieniądze.
Podsumowując, przeznaczyłem na cele charytatywne 1500 w ciągu 5 lat poprzez doradztwo
na temat podróży. A ogólnie, biorąc pod uwagę te datki, w których moja rola się liczyła, plus
moje własne projekty – zebraliśmy ponad 800 000 funtów, jak na razie.
Michał: Świetnie!
Dave: Dla mnie to miłe, ale to nie jest najważniejsza sprawa, to nie jest coś, co mnie nakręca.
Robię to, bo naprawdę kocham to robić. Lubię budzić się w namiocie, lubię myśl, że przejadę
40 mil (64 km) na deskorolce lub na rowerze. Ta prostota życia. Wszyscy mamy potrzebę
troszczyć się o samych siebie, tego naprawdę potrzebujemy, zanim zaczniemy udzielać
pomocy innym, ponieważ jeśli sami nie jesteśmy szczęśliwi, nie możemy pomagać innym.
Lubię, kiedy moje życie kręci się dookoła przygody. Lubię być na zewnątrz, wszyscy jesteśmy
dzikimi stworzeniami i nie powinniśmy siedzieć w budynku cały czas, to nie jest dla nas
naturalne genetycznie. Tutaj właśnie rozpoczynają się problemy psychiczne.
Co jakiś czas wyjdź na spacer, zorganizuj sobie małą przygodę, pójdź na pole namiotowe.
Kiedy obudzisz się rano w namiocie i zobaczysz przepiękny widok, jak słońce ogrzewa ci
twarz – poczujesz się szczęśliwy. Nie ma możliwości, żeby ktoś w tej chwili pomyślał sobie:
„Wolałbym teraz siedzieć przed komputerem”. A to dlatego, że to jest dla nas całkowicie
naturalne. Uwielbiam to. Dla mnie to bardzo ważne, że troszczę się o siebie samego
w pierwszej kolejności.
Jeśli przy okazji zbierzemy pieniądze na cele charytatywne, to fantastycznie, ale to jest
dodatek, moim celem jest wstawać każdego poranka i czuć szczęście. To jest sukces.
Michał: Zgadza się. Jest jakieś miejsce na świecie, które najbardziej lubisz?
Dave: Hmm… to naprawdę trudne pytanie.
Michał: Wiem.
Dave: Mam szczęście, że odwiedziłem wiele miejsc. Jednym z miejsc, do którego lubię wracać,
jest rzeka Mississippi. Tam przeżyłem niesamowitą przygodę w 2011 roku, zaprzyjaźniłem się
z wieloma osobami, szczególnie w okolicy Memphis w Tennessee. Lubię wracać
wspomnieniami do tamtego miejsca, ale to nie chodzi o miejsce, chodzi o ludzi.
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Wiesz, nie wydaje mi się, że jakieś miejsce może być domem, ale jak znajdziesz tę jedną
osobę w swoim życiu, tam jest twój dom. Nieważne gdzie jesteś i co robisz.
Michał: Tak. Jeden z moich Czytelników, który wiedział, że będziemy rozmawiać, zadał mi
pytanie, które chciał, żebym przekazał Tobie.
Dave: OK.
Michał: Zapytał: „Jaką najważniejszą zasadę życiową chciałbyś przekazać swoim dzieciom?”.
Dave: Wow. Biorąc pod uwagę fakt, że nie mam dzieci, to jest pytanie hipotetyczne.
Michał: Właśnie [śmiech].
Dave: Myślę, że do czasu, kiedy będę je miał, za parę lat, nie wiem kiedy, najpierw muszę
znaleźć kogoś, kto je urodzi [śmiech]… do tego czasu, kiedy się pojawią, prawdopodobnie
będę, taką mam nadzieję, trochę mądrzejszy. Zachęcałbym je do tego, aby były sobą, aby były
wyjątkowe i zrobiłbym wszystko, co tylko mógłbym, żeby wiedziały, że są po pierwsze
wspaniałe, a po drugie, że ich zachowanie i reakcje wpływają na wszystkich wkoło.
Najprościej byłoby powiedzieć: najważniejsze w życiu jest to, aby być szczęśliwym. Ale żeby
być szczęśliwym, trzeba otaczać się dobrymi ludźmi, nie postępować nigdy tak samo jak inni
postępują. Najodważniejszą rzeczą, jaką można zrobić, jest zaakceptować fakt, że jest się
totalnie wyjątkowym i innym niż ktokolwiek inny. Kiedy to zaakceptujesz, będziesz żył bez
żadnych oczekiwań i będziesz podejmować decyzje odważnie. Mam nadzieję, że będę miał
kiedyś dzieci i to by były zasady, które chciałbym im przekazywać każdego dnia.
Michał: Jeszcze jedno pytanie: spotykasz wielu ludzi i jak mówiłeś, organizujesz dla nich
wydarzenia, podczas których mogą spędzić trochę czasu z tobą na łonie przyrody.
Zastanawiam się, jakie są ich największe wyzwania albo największe obawy, o których mówią?
Co ich powstrzymuje przed tym, żeby wprowadzić te zmiany w swoje życie?
Dave: Nie sądzę, że któraś z tych odpowiedzi Cię zaskoczy. Boją się, że stracą pieniądze, że
będą zranieni, że zostaną zaatakowani przez kogoś w nieznanym dla nich miejscu, że stracą
wszystko, na co pracowali. Wiesz, sama myśl o odejściu z pracy, na którą pracowałeś przez
5 lat, żeby uzyskać dyplom i zostać zatrudnionym w tym miejscu. Ale największą obawą jest
bycie otoczonym przez ludzi, którzy mają negatywne myśli i mówią ci, co masz robić, co
powinieneś robić – krótko mówiąc ludzi, którzy próbują zmusić się do życia nie swoim
życiem.
To jest najtrudniejsze do przezwyciężenia – to piętno. Jedyne, co mogę powiedzieć
w odpowiedzi na ich obawę: jeżeli będziesz robić to, co kochasz, to pieniądze same przyjdą.
Strach wydaje się zawsze większy, gdy na niego patrzysz z dystansu. Nigdy się nie bałem
niczego podczas podróży, bo kiedy to się dzieje w tym momencie, to jest po prostu część
twojej wyprawy. Nie zostaniesz zaatakowany, ludzie są piękni i uprzejmi.
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Podróże odnawiają wiarę w ludzi. Będziesz zapraszany do domów nieznajomych ci osób,
będziesz przytulany i będą się tobą opiekowali. Zaprzyjaźnisz się z ludźmi, o których istnieniu
nie miałeś pojęcia. Każdy obcy człowiek może zostać twoim przyjacielem. Zaprzyjaźniasz się
z dobrymi ludźmi i całe to piętno odchodzi. Jesteś sumą ludzi, z którymi spędzasz czas. Jesteś
sumą pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, oni ciebie reprezentują, więc wybieraj
przyjaciół rozważnie.
Nikt nie wybiera swojej rodziny. Ale jeśli członkowie rodziny są negatywnie nastawieni,
możesz wybierać, jak dużo czasu z nimi spędzasz. Wybieraj przyjaciół, którzy powodują, że się
ekscytujesz, którzy cię inspirują, którzy wyzwalają w tobie kreatywność. To są te osoby,
którym świecą się oczy – oni sprawią, że poczujesz się dobrze i koniec końców uczynią
z ciebie superbohatera.
Michał: Jaka była reakcja Twojej rodziny przed Twoją pierwszą wyprawą?
Dave: Różnie, zależy od osoby. Mój tata nie rozumiał do końca, dlaczego rzucam dobrze
płatną pracę, żeby pojeździć na deskorolce. Nawet nie wiedział, że mam deskorolkę. Na
pewno trudno mu było zrozumieć, że rzucam wszystko, na co pracowałem. Moja mama
powiedziała: „Kochanie, jeśli to jest coś, czego potrzebujesz, jestem z tobą”. Muszę przyznać, że
od tamtej pory moi rodzice byli bardzo wspierający. Wiem, że zrozumienie mojego
postępowania nie było dla nich łatwe.
Jedyne, co rozumieli, to było życie, które sami wiedli. A ja próbowałem robić coś zupełnie
innego, nie tylko w porównaniu z ich życiem, ale też z życiem każdego żyjącego na tej
planecie. Ale widzą, jaki był efekt końcowy, widzą, że jestem teraz szczęśliwym facetem, a to
jest bardzo ważne dla wszystkich rodziców.
Bardzo się cieszyłem, że przyszli na Yestival w ten weekend. Widzieli zgromadzenie liczące
180 osób. Byli częścią tego tłumu, całkowicie się wpasowali, wiek nie miał znaczenia. Nie
zawsze było łatwo i nie będzie, kiedy decydujesz się na wielką zmianę, ale w końcu to ty
jesteś tym, który jest bohaterem tej historii. Co możesz zrobić, to kontynuować to, co zacząłeś,
żeby udowodnić, że to była dobra decyzja.
Michał: Świetne, szczególnie podoba mi się reakcja Twojej mamy na samym początku tej
historii. Oczekiwałeś akceptacji dla swojego pomysłu? Czy raczej nie przejmowałeś się tym
i skoncentrowałeś się na realizacji swojego celu?
Dave: Tak, z jakiegoś powodu wiedziałem, że muszę to zrobić. Nie potrzebujesz akceptacji ze
strony osób, które kochasz, żeby podjąć tę decyzję, pójść i zmienić swoje życie. Czasami jest
trudno, dużo łatwiej jest przechodzić przez takie decyzje, kiedy ktoś nas wspiera. Chciałem
powiedzieć moim rodzicom o swoich planach i chciałem, żeby ze mną w tym byli, ale jeśli nie
mogą, to trudno. Mimo wszystko będę kontynuował. To mi się wydaje dla mnie dobre.
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Michał: Odważny Dave! [śmiech] Dave, myślę, że możemy tutaj skończyć, a może byś chciał…
nie! Spytam Cię jeszcze o jedno: jaka będzie następna wyprawa? Co Cię czeka w najbliższym
czasie?
Dave: Dobre pytanie. Za cztery tygodnie lecę do Tel Awiwu w Izraelu, gdzie razem z kolegą
Leonem będziemy wędrować przez 4 miesiące. To jest szlak o długości 1000 mil (1600 km)
i nazywa się „The Abraham path”. Jeśli spojrzysz na Morze Martwe, zrobimy dookoła niego
szeroką pętlę, przez Zachodni Brzeg, przez Izrael, wzdłuż Jordanu aż do góry Synaj w Egipcie.
Myślę, że to naprawdę ważna wyprawa.
To bardzo niedoceniana trasa na świecie. Jedyne wiadomości, jakie docierają do nas z tego
obszaru, są często negatywne. Mamy z Leonem pomysł, żeby pokazać, jaka jest rzeczywistość.
Chcemy rzucić trochę światła na ten region. Nie jesteśmy dziennikarzami jako takimi, nie
mamy zdania o tym regionie. Chcemy przeżyć bezpieczną przygodę na Bliskim Wschodzie,
odkryć nieodkryte diamenty tego regionu. A także pokazać, że to miejsce, którego wszyscy się
boją tylko dlatego, że tak przeczytali w gazecie, nie jest tak naprawdę straszne.
Michał: Jasne, będziecie jakoś dokumentować swoją wyprawę? Zdjęcia itp.?
Dave: Oczywiście, napiszemy później książkę i nakręcimy film. Ale w trakcie trwania wyprawy,
wydaje mi się to jeszcze lepsze, będziemy prowadzić niemalże na żywo relację przez media
społecznościowe. Możesz nas obserwować na facebook.com/expedition1000 i na mojej
stronie internetowej davecornthwaite.com, a także na Twitterze @DaveCorn. Będziemy
komunikować przez te wszystkie media społecznościowe, będziemy się dzielić historiami
przez następne trzy miesiące. Zaczynamy wyprawę 1 grudnia i będziemy wędrować aż do
początku marca.
Michał: Dobrze. Możesz jeszcze nam wskazać tytuły swoich książek i inne miejsca, gdzie
można Cię znaleźć?
Dave: Jasne! Wszystkie moje książki można kupić przez Amazon. Napisałem trzy, pierwsza
nazywa się “Boardfree” i jest o słabym grafiku, który chciał pojechać na deskorolce dalej niż
ktokolwiek wcześniej pojechał. Druga książka jest trochę inna – nosi tytuł „Date”.
Próbowałem przezwyciężyć swój strach przed kobietami i przez sto dni umówiłem się ze
stoma kobietami.
Michał: Serio? [śmiech]
Dave: Tak! I trzecia książka jest pt. „Life in the Slow Lane”, która jest podsumowaniem moich
decyzji i podsumowaniem tego, jak doszedłem do tego, gdzie teraz jestem.
Michał: To jest świetne, Dave. Dave, dzięki wielkie za Twój czas i życzę Ci wszystkiego
najlepszego i samych najlepszych ludzi na Twojej drodze życia.
Dave: Dziękuję bardzo, przyjacielu, i wzajemnie.
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Michał: Dziękuję!
No i jak tam? Podobała Ci się ta rozmowa? Powiem szczerze, że całkiem nieprzypadkowo
wybrałem termin jej publikacji, czyli tuż przed Świętami i przed końcem roku, czyli
momentem, w którym dokonujemy często obietnic w stosunku do siebie samych. Decydujemy,
że coś zmienimy w naszym życiu na lepsze, wdrożymy jakieś nowe, fajne nawyki. Mam
nadzieję, że ta rozmowa będzie dla Ciebie inspiracją, żeby trochę odważniej do tej realizacji
swoich marzeń podchodzić.
Absolutnie nie jest tak, że musimy żyć wg scenariusza, który podrzucają nam inne osoby, czy
wg standardów, które narzuca nam ten cały otaczający nas współczesny świat. Jeśli z jakiś
powodów mielibyśmy być nieszczęśliwi z tego, jak żyjemy, to zdecydowanie warto
przynajmniej w tym czasie przymierzyć się do tego, żeby iść trochę inną drogą.
Ten podcast jest też ostatnim podcastem przed Świętami Bożego Narodzenia w roku 2015,
mówię to dla tych osób, które będą go słuchały później. Tobie chcę z tej okazji złożyć bardzo
serdeczne życzenia. Wszystkiego, co najlepsze po prostu. Ja wszystkim moim dobrym
znajomym życzę zawsze tego samego, życzenia rozpoczynam od tego, żeby wokół nich było
bardzo dużo dobrych ludzi. Tobie dzisiaj życzę tego samego!
Warto być też takim dobrym człowiekiem dla swoich znajomych, bo to ciepło, ono po prostu
do nas powraca i to często w najmniej spodziewanych momentach. Życzę Ci dużo mądrości
życiowej, wiary w siebie, zdolności do odważnego podejmowania wyzwań. Zawsze wtedy,
kiedy tej odwagi potrzebujesz, bo życie w różnych momentach stawia takie wyzwania.
Oczywiście życzę też zdrowia, bo bez niego, jakiekolwiek marzenia by nie były, trudno je
zrealizować.
Tak się zastanawiałem, czy życzyć Ci też powodzenia w finansach i tak sobie pomyślałem, że
jeżeli wszystkie te życzenia, które złożyłem się spełnią, to o finanse potrafisz zadbać
samodzielnie. Ja myślę, że podstawową kwestią w naszym życiu jest wiara we własne
możliwości. W to, że rzeczywiście mamy szansę realizować to, o czym sobie zamarzymy i to,
czego się podejmiemy. Jeśli tylko tak będzie i tę wiarę będziesz posiadać, a tego Ci życzę, to
żadne cele finansowe nie będą Ci straszne.
Tyle, skończę, bo się zaraz rozkleję. Przypominam oczywiście, że notatki do tego odcinka
podcastu oraz wszystkie linki znajdują się pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/066, tak
jak sześćdziesiąty odcinek podcastu. Tymczasem będę się już z Wami żegnał, dziękuję Ci
bardzo za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że to był dobry czas i inspirujący. Ważny
być może, jeżeli tak się stanie, to koniecznie daj mi o tym znać prędzej czy później – albo
mailem, albo w komentarzu.
Życzę skutecznego przenoszenia Twoich celów celów finansowych na wyższy poziom!
Wesołych Świąt i do usłyszenia!
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