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WNOP odcinek 070 – 7 lutego 2016 r. 
 
Jak przetestować swój pomysł na biznes, aby 
nie zmarnować czasu i pieniędzy - opowiada 
Pat Flynn 
 
Opis odcinka: http://jakoszczedzacpieniadze.pl/070 
 

 
To jest podcast „Więcej niż oszczędzanie pieniędzy” odcinek siedemdziesiąty. Dzisiaj Michał 
rozmawia z Patem Flynnem o tym, jak zweryfikować, czy konkretny pomysł na biznes ma 
sens.  
 
Jeżeli jesteś anglojęzycznym Słuchaczem, poczekaj przez pierwsze 4-5 minut. Po tym czasie 
rozpocznie się moja rozmowa z Patem Flynnem z bloga Smart Passive Income oraz autora 
nowej książki pt. “Will It Fly?”. A przy okazji, ten dziwny język, który zaraz usłyszysz, to język 
polski.  
 
Cześć i dzień dobry, witam Cię w siedemdziesiątym 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! Dzisiaj specjalny odcinek podcastu i specjalny gość. Za chwilę 
usłyszycie rozmowę z osobą, o której mogę powiedzieć, że dzięki niej w ogóle istnieje blog 
Jak Oszczędzać Pieniądze. Osobą, która do dzisiaj jest moim idolem w kilku obszarach. Przede 
wszystkim, jeżeli chodzi o wyznaczanie standardów w zakresie jakościowego blogowania, 
także jeśli chodzi o komunikację z Czytelnikami, z tym audytorium, które czyta bloga, słucha 
podcastów. A także, jak by na to nie patrzeć, także jeśli chodzi o monetyzowanie bloga, czyli 
zarabianie na nim.  
 
Moim gościem dzisiaj, już po raz drugi jest Pat Flynn – amerykański bloger, jego blog to 
Smart Passive Income. Jest to także autor nowej książki pt. „Will It Fly? How to test your next 
business idea, so you don’t waste your time and money?”. Czyli mówiąc po polsku: “Czy to 
pofrunie? Czyli jak przetestować swój pomysł na biznes tak, aby nie zmarnować czasu i pieniędzy.” 
Ci z Was, którzy śledzą Pata w Internecie, wiedzą, że ma na swoim koncie dużą liczbę 
projektów zarówno takich, które można by uznawać za sukces, jak i takich, które ewidentnie 
były porażkami.  
 
Z jednej strony zarabia na e-booku dotyczącym branży architektonicznej, który wydał. 
Produkował też aplikacje dla iPhone’a, już tego nie robi, ale nadal na tym zarabia. Tworzył też 
i nadal tworzy komercyjne wtyczki dla platformy WordPress, między innymi taki odtwarzacz 
podcastów, który się nazywa Smart Podcast Player. Buduje też strony internetowe na bardzo 
niszowe tematy, te strony zarabiają na e-bookach, ale też zarabiają na reklamach w Google 
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AdSense, no i najważniejsze Pat sam zarabia przede wszystkim na afiliacji i jeżeli spojrzy się 
na całą jego działalność, to w zasadzie ona wykracza poza blog, dlatego, że prowadzi również 
niesamowicie popularny podcast, który ma już ponad 20 milionów pobrań na całym świecie. 
Na nim też zarabia dzięki sponsorom, którzy się pojawiają w tym podcaście. Występuje też  
na wielu konferencjach, pobiera honorarium z tego tytułu. Co więcej, dzieli się informacjami  
o swoich zarobkach i swoich kosztach w Internecie.  
 
W zasadzie on był dla mnie taką inspiracją w tym, co robiłem w pierwszych latach 
prowadzenia mojego bloga, czyli publikowanie tych raportów kosztów na moim blogu. Dzisiaj 
w rozmowie skoncentrujemy się tylko na jednym temacie, bo przepytam Pata właśnie o to, co 
jest przedmiotem jego książki, czyli o to, jak zweryfikować, czy jakiś nasz pomysł, który mamy 
w głowie, który nam hula i odbija się od ścianek po czaszce [śmiech], czy ten pomysł ma sens. 
Czy jest szansa, żeby na realizacji tego pomysłu zarobić, czy nie?  
 
Cała rozmowa będzie prowadzona w języku angielskim, ale tradycyjnie znajdziecie u mnie  
na blogu także jej transkrypt z tłumaczeniem na polski. Wystarczy wejść pod adres 
jakoszczedzacpieniadze.pl/070, tak jak 70-ty odcinek podcastu. A teraz zapraszam już 
serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy! 
 
Michał Szafrański: Cześć Pat! 
 
Pat Flynn: Hej Michał, co u Ciebie? 
 
Michał: Dzięki Pat za zaakceptowanie mojego zaproszenia. Ciekaw jestem, czy pamiętasz 
kiedy ostatnim razem byłeś gościem mojego podcastu? 
 
Pat: Och, to było dawno. Nie pamiętam dokładnie, ale to było już jakiś czas temu na pewno.  
 
Michał: Dzisiaj sprawdziłem i sam byłem zaskoczony, to było dwa i pół roku temu.  
 
Pat: Łał! 
 
Michał: W tamtym czasie wypuszczałeś książkę pod tytułem “Let Go”.  
 
Pat: Tak, a teraz jestem w trakcie wypuszczania mojej drugiej książki. Fajnie, prawda? Mam 
nadzieję, że następny raz porozmawiamy wcześniej niż przy okazji następnej książki.  
 
Michał: Oby tak było [śmiech]. Ok, mógłbyś powiedzieć tym, którzy nie wiedzą: kim jesteś  
i czym się zajmujesz?  
 
Pat: Jasne. Nazywam się Pat Flynn i prowadzę bloga, z którego większość osób mnie zna. To 
jest blog smartpassiveincome.com. Jest również podcast, który idzie w parze z blogiem – 
Smart Passive Income Podcast. Jestem podekscytowany ponieważ w miniony weekend udało 
mi się przekroczyć 20 milionów ściągnięć i to jest ekscytujące! Fakt, że nagrywam z mojego 
domowego biura, moja żona i dzieci przebywają w sąsiednim pokoju… i do tego świadomość, 
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że jest 20 milionów słuchaczy tego, o czym mówię jest naprawdę niesamowita. Na pewno 
wiesz o czym mówię, bo sam masz podcast.  
 
Jak myślę o tym, kiedy zaczęło się moje opowiadanie o biznesie, dzielenie się moimi 
doświadczeniami, robienie różnych rzeczy i pewnego rodzaju relacjonowanie ludziom moich 
doświadczeń, żeby mogli przeanalizować co się sprawdza, a co się nie sprawdza – wszystko 
zaczęło się od mojej architektury. To właśnie studiowałem przez pięć lat w Kalifornii i po 
studiach dostałem wymarzoną pracę. Zostałem z niej zwolniony w 2008 roku i to był moment, 
w którym zdałem sobie sprawę z tego, że chcę być przedsiębiorcą.   
 
Trochę mi zabrało pogodzenie się z myślą, że już nie wrócę do architektury, bo w Stanach 
akurat był kryzys itd., ale żeby opowiedzieć w skrócie, postanowiłem wykorzystać wiedzę, 
którą miałem o egzaminie LEED, który traktuje o zielonych budynkach, budynkach 
przyjaznych środowisku itp. Stworzyłem stronę internetową, stworzyłem e-booka, gdzie 
można było znaleźć informacje na temat tego kursu – to się zamieniło w prawdziwy biznes. 
To zmieniło moje życie.  
 
Pamiętam, że w pierwszym miesiącu po wypuszczeniu e-booka, w październiku 2008, 
zarobiłem ponad trzy razy więcej pieniędzy, w ciągu tego miesiąca, kiedy sprzedawałem  
e-booka za $19,99, niż zarabiałem w ciągu miesiąca pracując na etacie. Wtedy zacząłem 
prowadzić bloga smartpassiveincome.com. To było dla mnie jak objawienie. Nie wiedziałem, 
że to jest możliwe, byłem do tego zmuszony przez zwolnienie z pracy. Chciałem podzielić się 
ze wszystkimi doświadczeniem, które zdobyłem przy tej okazji. Przekazywałem wiedzę na ten 
temat ludziom, którzy chcieli mnie słuchać albo z powodu tego, że nie byli szczęśliwi  
w swojej pracy, albo chcieli coś zmienić, albo robić coś dodatkowego na boku.  
 
Nie chciałem, żeby ludzie przechodzili przez coś, przez co ja sam już przeszedłem, żeby  
na końcu dowiedzieć się, że to jest możliwe. Chciałem się podzielić tym doświadczeniem, 
które pokazywało, że to jest możliwe.  O budowaniu biznesu nauczyłem się tego, że to 
zdecydowanie nie przychodzi łatwo i nie dzieje się przez noc. Ale z drugiej strony są ludzie 
pomocni, jest sporo informacji, które mogą pomóc we wprowadzaniu jakiejś zmiany  
w świecie.  Bardzo cieszyłem się, kiedy moja publiczność dziękowała za okazaną pomoc, kiedy 
mówili, że pomogłem im rzucić pracę, spędzić więcej czasu z rodziną albo wyjechać na urlop, 
o którym zawsze marzyli.  
 
Teraz przemawiam ze sceny, nie sądziłem, że będę kiedykolwiek to robił, jestem autorem, 
ludzie piszą do mnie w różnych kwestiach. Kiedy myślę o sobie w czasach, kiedy pracowałem 
w firmie architektonicznej – pamiętam, że byłem szczęśliwy robiąc to, co robiłem, ale jestem 
bardzo wdzięczny, że pozwolili mi odejść, co było inspiracją do tytułu mojej pierwszej książki, 
czyli “Let Go”.  Tamta książka opowiada o tym, jak bardzo zmieniłem się od bycia 
pracownikiem w firmie architektonicznej po bycie przedsiębiorcą oraz jak trudna to była dla 
mnie droga. Wiele z tych rzeczy musiało się wydarzyć, żeby mogły wydarzyć się inne. 
Dostawałem inspirację od ludzi, którzy już prowadzili biznesy z sukcesem. Kontakt z ludźmi, 
którzy stanowili dla mnie autorytet pomagał mi przejść przez wszystkie trudne chwile. 
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Również wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół miało znaczenie. Pomagali mi rozbić duży cel, 
jakim było ułożenie sobie życia w dziedzinie biznesu online na wiele mniejszych i osiąganie 
ich po kolei. Tym się zajmuję. Samego siebie nazywam testem zderzeniowym dla biznesu 
online. Czym zajmuje się ekipa tworząca testy zderzeniowe? Wjeżdżają samochodem  
w twardą ścianę i tutaj nie chodzi tylko o spowodowanie wypadku, ale o dawaniu ludziom 
czegoś wartościowego. Jak sprawić, żeby samochód był bezpieczniejszy? Tak się czuję  
w mojej roli w świecie biznesu online. Siadam na przednim siedzeniu i wjeżdżam w ścianę 
sprawdzając co się wydarzy. Niezależnie od tego, czy kończy się to klęską, czy zwycięstwem 
opowiadam o tym i dzielę się swoim doświadczeniem. Kimś takim jestem.  
 
Michał: Tak, dokładnie. Jestem żywym przykładem tego, że to, czego uczysz naprawdę się 
sprawdza i jestem zadowolony, że mogłem uczyć się na Twoich błędach [śmiech]. Twój blog  
i podcast są fantastyczne, one również wpłynęły na moje życie, ale o tym później. Jesteś też 
autorem nowej książki pt. “Will It Fly? How to test your next business ideas, so you don’t 
waste your time and money.”. Przeczytałem tę książkę. Jest po prostu świetna. 
 
Pat: Dziękuję.  
 
Michał: Na samym początku mam do Ciebie pytanie, które znalazłem w książce i chciałbym 
Cię zapytać o jedną rzecz.  Jak myślisz, co czyni Cię wyjątkowym?  
 
Pat: [śmiech] W książce jest ćwiczenie, w którym pomagam czytelnikowi odkryć, co jest jego 
super mocą. Bardzo ważne jest, aby to wiedzieć, jeszcze zanim zacznie się swój biznes, bo to 
pozwoli Ci wyróżniać się pośród innych. Kiedy zadajesz mi to pytanie, ja już znam odpowiedź, 
bo wiem, co jest moją super mocą. Jest nią branie skomplikowanych rzeczy i przedstawianie 
ich w sposób nieskomplikowany ludziom, łatwy do zrozumienia. Jest takie pojęcie jak 
“przekleństwo wiedzy”, nie wiem, czy słyszałeś o tym wcześniej, ale to jest powiedzenie, które 
dobrze przedstawia fakt, że kiedy czegoś się uczysz, albo kiedy coś już wiesz, ciężko jest 
zrozumieć, jak ktoś może tego nie wiedzieć. Ciężko jest to wyjąć ze swojej pamięci  
i przypomnieć sobie, jak to było, kiedy się tego nie wiedziało, kiedy się zaczynało. Niektóre 
doświadczenia pamiętasz, ale bardzo trudno całkowicie postawić się na miejscu tej osoby, 
która nie rozumie czegoś. Dlatego mówi się, że jest to przekleństwo wiedzy, bo to pewnego 
rodzaju przekleństwo mieć wiedzę na ten temat, ponieważ wtedy nie umiemy tego 
wytłumaczyć osobie, która tej rzeczy nie zna.  
 
Czuję, że to jest moja super moc. Mam zdolność do omijania tego przekleństwa wiedzy  
i potrafię postawić się w sytuacji innych osób i potrafią zrozumieć skomplikowane rzeczy, 
które im tłumaczę. Odkryłem to z czasem, że to może być moja super moc. Ciekaw jestem,  
czy się z tym zgodzisz.  
 
Michał: Tak, zdecydowanie. Zastanawiam się jak to rozumieć: co tak naprawdę jesteś w stanie 
zrobić, żeby tłumaczyć ludziom skomplikowane rzeczy w łatwy sposób?  
 
Pat: Myślę, że chodzi o to, żeby po prostu porozmawiać z ludźmi. To mi bardzo pomaga  
w mojej super mocy. Rozmawiam z ludźmi, staram się wejść do ich głowy, żeby zrozumieć. 
Nie wiem, czy wiesz, ale w każdym tygodniu staram się zrobić ten wysiłek, żeby porozmawiać 
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z jedną osobą z grona moich odbiorców. Wybieram sobie losowo kogoś z mojej listy 
mailingowej i spontanicznie zaczynam rozmawiać. Odkrywam jej problem, jej zmagania,  
jej trudności. Dowiaduję się, co robię dobrze, a co mógłbym robić lepiej, żeby pomóc.  
 
Podczas tych rozmów jestem w stanie wejść w głowę tych osób i zrozumieć ich myślenie. 
Możemy się domyślać rożnych rzeczy, ale podczas tych rozmów, niezależnie, czy odbywają się 
przez e-mail, czy przez inną konwersację tego typu, albo lepiej przez Skype, jestem w stanie 
wejść do głowy tej osoby i zrozumieć jak wygląda sprawa z jej perspektywy. Czasami to jest 
trudne. Również jest to kwestia doświadczenia, im więcej próbuję, tym lepiej widzę co ma 
sens i co działa, a co nie. Robię to na podstawie informacji zwrotnej, którą dostaję. Rozmowy 
pomagają mi ocenić, czy idę w dobrą stronę. 
 
Michał: Jak mówimy o pomysłach, to jakie pytania powinny być zadane przez kogoś, kto 
uważa, że ma pomysł na jakieś przedsięwzięcie, ale nie jest pewien, czy jest on dobry? 
 
Pat: Bardzo lubię to pytanie, o tym właśnie piszę w książce. Chodzi o to, aby zweryfikować ten 
pomysł od razu, zanim poświęci się na niego czas oraz pieniądze, potencjalne bóle głowy  
i stres podczas budowania czegoś, co nie zadziała. Zazwyczaj ludzie, którzy mają jakiś pomysł 
idą w tą stronę od razu. Ważne jest, żeby podejmować działanie, ale jeśli za bardzo się 
rozpędzisz bez weryfikacji kilku małych rzeczy na starcie, które robisz dla przetestowania 
pomysłu, możesz później żałować i mówić sobie: „Szkoda, że tego wtedy nie zrobiłem.”.  
W książce piszę o tym, jak pomóc zrozumieć, czy jest sens iść dalej tą drogą, czy nie. Jak się to 
odkryje, dostaje się podwójnej motywacji.  
 
Nie wiem, czy byłeś kiedyś coachem Michał, ale ja byłem coachem wielu osób. Dotyczyło to 
różnych kwestii, ale głównie biznesu. Kiedy ludzie mówią o swoich problemach, najczęściej 
bardzo dobrze i dokładnie wiedzą, co powinni zrobić, sami o tym mówią…  
 
Michał: … dokładnie… 
 
Pat: … po prostu chcą przyzwolenia na to. Chcą, żeby ktoś powiedział: “Dokładnie tak. Idź do 
przodu.”. To chcę zrobić też z moją książką. Kiedy masz jakiś pomysł, powinieneś porozmawiać 
o nim z jak największą liczbą osób. Pierwszą myślą może będzie: „ Nie chcę rozmawiać o tym  
z ludźmi, bo nie chcę, żeby ktoś a) pomyślał, że jestem głupi albo b)ukradł mój pomysł, jeśli uzna, 
że jest dobry.”. W książce opowiadam o człowieku, który się nazywa John Saddington, z którym 
miałem wywiad w moim podcaście. To wariat, stworzył kilka dochodowych biznesów  
i sprzedał je. Jest multimilionerem.  
 
Jedną z głównych rzeczy, o które chciałem go zapytać, było: “Co robisz, kiedy masz pomysł? Jak 
dochodzisz do tego, czy to ma sens?”, a on mówi: “Kiedy mam pomysł, rozmawiam o tym z jak 
największą liczbą osób.”.  A moim naturalnym drugim pytaniem było: „Dlaczego? Dlaczego 
ryzykujesz, że ktoś ukradnie twój pomysł?”. Jego odpowiedź bardzo mnie zaskoczyła i również 
zmotywowała. Ja spytałem: „Co powstrzymuje ludzi przed skopiowaniem twojego pomysłu?”, a on 
odpowiedział: “Nic. Ale jest różnica między tobą, a człowiekiem z ulicy, który ma dobry pomysł. Ty 
jesteś zaangażowany i uwielbiasz ten pomysł i zobaczysz jego realizację. Większość ludzi nigdy nie 
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realizuje swoich pomysłów, tym bardziej więc nie wezmą twojego, bo to ty jesteś osobą, która 
uwielbia ten pomysł, która orientuje się w temacie i osobą, która go zrealizuje.”  
 
Powodem, dla którego warto rozmawiać z ludźmi, jest korzyść którą odnosisz z reakcji ludzi, 
możesz zrozumieć dlaczego reagują tak, a nie inaczej i możesz zobaczyć, czy im się podoba, 
czy nie. To jest oczywista korzyść. Ale oprócz tego w tych rozmowach, pozwalasz im wytknąć 
błędy, czy niedoskonałości i odkrywać razem te luki. Nasz mózg jest stworzony do wymyślania 
różnych rzeczy, wiele osób wpada nie na jeden pomysł, ale na wiele.  
 
Nasz mózg jest świetny w wymyślaniu pomysłów, ale nie jest tak dobry w uporządkowaniu 
tego pomysłu i spojrzeniu na niego z dystansu. Dlatego dopóki nie porozmawiasz z ludźmi  
i nie spiszesz sobie niektórych rzeczy, nie zobaczysz jego sensu. Także jeżeli porozmawiasz  
o tym z innymi, to pozwolisz im spojrzeć na to w sposób, w który sam nie potrafisz spojrzeć. 
Będą mogli coś do niego dodać, podzielić się swoim doświadczeniem. To nie jest łatwe, kiedy 
wpadasz na pomysł i musisz słuchać tych rzeczy, ale praca w grupie jest bardzo ważna  
i zachęcam każdego przedsiębiorcę do tego. Tak jak mówią: co dwie głowy to nie jedna –  
to oczywiste i od tego bym zaczynał.  
 
Następną rzeczą, którą bym zrobił to usystematyzowanie tego, czyli zebranie całej informacji 
zwrotnej, którą otrzymaliśmy i odkrycie czym naprawdę jest ten pomysł. Ćwiczenie mapy 
myśli to jedna z najlepszych rzeczy, które możecie zrobić. To nie dotyczy tylko pomysłów 
związanych z biznesem, ale w ogóle ze wszystkim. Kiedy tylko masz za dużo myśli w głowie 
na jakiś temat i chcesz je uporządkować korzystaj z tego ćwiczenia. Jest kilka sposobów na 
realizację mapy myśli. Można używać narzędzi online, gdzie możesz poddawać pomysły burzy 
mózgów i przesuwać różne element względem siebie. Ja lubię karteczki post-it.  
 
Jeśli ktokolwiek z Was widział SPI TV, w pierwszym odcinku pokazywałem karteczki post-it 
oraz ich korzyści. Wspaniałą rzeczą a’propos tych karteczek jest fakt, że jest to tak mały 
kawałek papieru, że możesz umieścić tam tylko jeden pomysł. A kiedy to robisz zbiera się cała 
kolekcja pomysłów. I kiedy jesteś w takim stanie, że chcesz robić burzę mózgu przyklejasz 
jeden pomysł na drugim na stole. Wtedy wpadasz na następny, a kiedy kończysz może się 
okazać, że masz 50 albo 100 różnych pomysłów i to świetnie, bo teraz są spisane, możesz je 
obejrzeć i przeanalizować, które chcesz usunąć, które chcesz pogrupować i jak je 
uporządkować.   
 
Tak właśnie napisałem moją książkę: z pomocą karteczek post-it. Te grupy, które tworzyłem 
później stworzyły rozdziały w książce. A każda z karteczek była oddzielną sekcją w rozdziale. 
Jakoś zaczęło się to formować w całość. Kiedy wpadasz na pomysł musisz wymyślić co z niego 
ostatecznie powstanie. Z jednej strony prowadzisz rozmowy, ale z drugiej tworzysz mapę 
myśli, żeby móc to lepiej zobaczyć i zrozumieć. Oczywiście ponieważ są to karteczki post-it, 
łatwo się pozbywasz pomysłów, które nie pasują, rzeczy, które już nie mają znaczenia, ale 
możesz też dodawać nowe rzeczy. Na koniec masz świetny pomysł, a nie tylko jakiś pomysł.   
 
Następnie możesz poddać go weryfikacji, która ma kilka etapów. Cały proces Michał, o czym 
wiesz, bo czytałeś książkę, kończy się tym, że prosisz ludzi, aby zapłacili za coś. Jest świetny 
cytat na ten temat u Tima Ferrissa w jego książce “Czterogodzinny tydzień pracy”, on był 
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pierwszą osobą, która mówiła o weryfikacji, przynajmniej w sensie online-owym. Ludzie się 
od jakiegoś czasu tym zajmują.   
 
Jay Abraham, który jest marketingowym guru, weryfikował tytuły swoich książek poprzez 
kupowanie reklam w gazetach i magazynach z różnymi tytułami książek w każdym 
ogłoszeniu. A później poprzez analizę tego ile osób dzwoniło, aby zamówić książkę, 
weryfikował które książki nie miały wystarczająco dobrego tytułu, ale wiedział też, po które 
wciąż wpływają zamówienia i na te tematy pisał książki. Wiedział wtedy, że je sprzeda,  
bo ludzie pokazali, że będą kupować. O to właśnie chodzi.  
 
Nie chodzi o to, że ktoś powie: “O tak, zdecydowanie bym to kupił.”, tylko widzisz, że ludzie 
dzwonią i chcą zamówić książkę, więc chcą wydać na nią pieniądze i w ten sposób głosują  
na nią. Wiesz wtedy, że ludzie za to zapłacą, jeżeli chcesz prowadzić biznes, w którym klienci 
będą płacili za coś. Jeśli od samego początku będziesz wiedział, że ludzie są chętni do 
kupowania tego, będziesz miał ogromną motywację, żeby iść naprzód, będzie ci to pomagało. 
A jeżeli plan się nie powiedzie, możesz powiedzieć tej osobie: “Przykro mi, ale niestety nie 
udało mi się uzyskać wystarczającego zainteresowania tym.”  
 
Oczywiście powinieneś być uczciwy od początku z ludźmi, którym coś prezentujesz, żeby 
wiedzieli dlaczego z czymś wychodzisz itd. ale przejdziemy do tego procesu weryfikacji 
później, która koniec końców prowadzi do zrealizowania transakcji. Ale o to generalnie 
chodzi. Tim Ferriss mówił o tym w książce pt. “Czterogodzinny tydzień pracy” w 2007. Wtedy 
miał taką metodę, że stworzył strony docelowe, na których sprzedawał swój produkt, z 
przyciskiem “Kup teraz”. Sprowadzał ludzi na tę stronę wykorzystując Google AdWords… 
 
Michał: … dokładnie… 
 
Pat: … a później sprawdzał ile osób kliknęło w “Kup teraz”, bo to było “Tak” dla jego produktu. 
W ten sposób analizował, czy to jest coś, za co powinien się zabierać. Dużo lepiej jest 
budować coś ze świadomością, że coś zadziała, w przeciwieństwie do zgadywania  
i budowania czegoś na pół-pomyśle albo błędnej analizie.  
 
Prawdziwa weryfikacja jest wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście płaci za coś, bo wiesz wtedy, że 
możesz budować dalej. To jest eksperymentowanie, pracujesz wtedy w obszarze z małą grupą 
docelową, żeby sprawdzić co się stanie. A kiedy widzisz, że na małą skalę to się sprawdza,  
to idziesz dalej na pełną skalę i wiesz, że to będzie miało sens.  
 
Michał: OK, mam kilka pytań na temat tego, co właśnie powiedziałeś. Pierwszą sprawą jest 
fakt, o którym już wspomniałeś, że ludzie boją się dzielić swoimi pomysłami, bo boją się, że 
ktoś mógłby pomyśleć, że są głupi, albo, że pomysł jest głupi. Pytanie brzmi: w jaki sposób 
pokonać ten lęk?  
 
Pat: Hmm, to ja mam pytanie: wolałbyś wiedzieć teraz, że pomysł jest głupi, czy później, kiedy 
już go zrealizujesz i zmarnujesz czas oraz swoje pieniądze?  
 
Michał: Zdecydowanie wolałbym wiedzieć wcześniej, jeżeli jest to możliwe. 
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Pat: Oczywiście. Częścią bycia przedsiębiorcą jest branie ryzyka tego dyskomfortu. Jest wielu 
guru marketingowych, trenujących ludzi, żeby czuli się niekomfortowo, zmuszając ich do 
robienia rzeczy, których standardowo nie robią. Kiedy sam zostałem przedsiębiorcą w 2008, 
po tym jak mnie zwolniono, to była najbardziej przerażająca rzecz w moim życiu. Ale 
wiedziałem, że muszę to zrobić, bo kiedy pomyśle o najbardziej niesamowitych rzeczach, 
które się w moim życiu zdarzyły, działy się wtedy, kiedy wychodziłem ze swojej strefy 
komfortu.  
 
Trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu, a jeśli będziesz się przejmować, co ludzie powiedzą, 
Twoje życie jako przedsiębiorcy będzie trudne. Musisz chcieć wiedzieć co ludzie powiedzą, 
czy to będą dobre rzeczy, czy złe. Bo tak czy inaczej, to będzie informacja dla ciebie do 
wykorzystania. Jest jeszcze jedno pytanie: “Jeśli się boisz, to co jest ważniejsze? Strach, który 
będzie ci towarzyszył i powody, dla których się boisz, czy ludzie, którzy potencjalnie skorzystają na 
twoim produkcie, czy biznesie, który właśnie tworzysz?” Są ludzie, którzy cię potrzebują, 
potrzebują twojego wysiłku, pomocy.  
 
A kiedy będziesz czuł przerażenie na myśl o rozmowie z ludźmi, albo że ludziom się nie 
spodoba ten pomysł i to powstrzymuje cię przed dojściem do miejsca, w którym będziesz miał 
coś, co działa i zmienia ludziom życie, to czy to nie jest priorytet? Dla mnie to, co sprawia, że 
mi się chce iść dalej, to fakt, że gdzieś są ludzie, którzy mogą potrzebować tej pomocy. A jest 
ich dużo.  
 
Pomyślałem teraz o tobie Michał, bo wtedy kiedy wysłałeś mi e-mail, nie wiem, czy mówiłem 
ci o tym dokładnie… nie wiem, czy ludzie znają tą historię, ale chodzi mi o ten moment, kiedy 
wysłałeś mi bardzo długiego e-maila, który doprowadził mnie do łez. Byłeś dla siebie coachem 
i postawiłeś sobie za cel przebiegnięcie maratonu i podzieliłeś się zdjęciem, na którym 
wbiegasz na metę z transparentem, na którym widnieją imiona twojej rodziny i moje imię też 
tam było.  
 
Kiedy to czytałem z moich oczu płynęły rzeki łez. Ale ten e-mail przyszedł w czasie, kiedy 
zastanawiałem się nad porzuceniem podcastu. Nie miałem dobrych wyników, zainteresowanie 
podcastem nie rosło i ja też nie miałem z tego tytułu żadnych pieniędzy, bo nie było wtedy 
żadnych sponsorów. Nie czułem, żeby to miało sens. Ale po przeczytaniu twojego e-maila, 
nigdy wcześniej może nie wątpiłem w to, co robię, ale zobaczyłem, że są ludzie “po drugiej 
stronie”, którzy potrzebują mojej pomocy, tak jak ty. Także gdyby nie twój e-mail, nie wiem, 
co byłoby dalej z podcastem, więc chcę ci podziękować za czas, który poświęciłeś na 
napisanie go. 
 
Dla wszystkich z was, którzy macie biznesy online, albo biznesy offline i macie wątpliwości, 
musicie pomyśleć o osobach “po drugiej stronie”, którzy Was potrzebują oraz którzy 
niekoniecznie dadzą Wam znać, że Was słuchają i Was potrzebują. A te lęki, które Wam 
towarzyszą będą, ale to jest znak, że to, co robicie ma znaczenie. Podkreślam, zawsze 
pamiętajcie o ludziach, którzy są po tej „drugiej stronie”.  
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Michał: Dokładnie… Dziękuję Pat za to, co mówisz. Właściwie właśnie wyprzedziłeś moje 
następne pytanie, bo chciałem zapytać, czy masz czasami wątpliwości lub słabsze momenty i 
jak sobie z nimi radzisz. Patrząc z dystansu, powiedziałbym, wydajesz się być superbohaterem. 
Tworzysz mnóstwo treści, odnosisz sukcesy, masz świetne wyniki, ale przecież każdy jest 
człowiekiem. Prawdopodobnie też masz te trudniejsze momenty i czasami jest ci ciężko, kiedy 
natrafiasz na jakąś ścianę realizując swoje projekty. Zastanawiam się, jak przezwyciężasz te 
problemy?  
 
Pat: To dobra kwestia, którą poruszasz i muszę powiedzieć, że zdecydowanie jestem 
człowiekiem i mam trudniejsze chwile. Nauczyłem się, że warto jest podejmować się dużych  
i odważnych przedsięwzięć. Trzeba podejmować odważne decyzje, które oczywiście wiążą się 
z dużym ryzykiem i potencjalnie dużymi błędami. Ta książka jest dobrym przykładem  
na proces, w którym jest dużo wzlotów i upadków. Dużo upadków.  
 
Jak sobie przypomnę, kiedy zacząłem ją pisać, ciężko mi było, bo miałem to poczucie, że to 
powinna być perfekcyjna książka i potrafiłem pracować godzinami a nic nie napisać, albo 
jedynie akapit, czy dwa. Czułem się z tym okropnie. Czułem, że zawodzę moją rodzinę oraz 
przyjaciół, że nie idę naprzód. Czułem się źle z tym, że właśnie spędziłem trzy godziny nad 
książką z dala od moich dzieci i napisałem jeden paragraf i nie wydawało mi się to warte tego 
czasu. Toczyłem wewnętrzną walkę z równowagę między pracą, a życiem poza pracą,  
co oczywiście zawsze stanowi pewną walkę u każdego człowieka. Miałem też takie myśli:  
„Co, jeśli ludziom się to nie spodoba?”. 
  
Tym się martwiłem, bo zawsze staram się tworzyć jakościową treść. A co jeśli ludziom się nie 
spodoba? Zacząłem się nad tym poważnie zastanawiać. Pytanie, które możecie zawsze sobie 
zadawać w takich chwilach wątpliwości, to: „Co najgorszego może się stać?”. To pytanie 
uratowało mi życie.  
 
Czasami kiedy mam te wątpliwości zadaję sobie pytania i zdaję sobie sprawę, że najgorsze,  
co może się zdarzyć, właściwie nie jest takim złym scenariuszem. Kiedy rzeczywiście 
uświadomisz sobie, że najgorszy scenariusz nie jest taki straszny… musisz wyobrażać sobie 
realne rzeczy oczywiście. Pamiętam taki moment, kiedy po raz pierwszy wchodziłem na scenę, 
to było w 2011 w Chicago… 
 
Michał: …. wyobrażam sobie… 
 
Pat: Bardzo się stresowałem... wyobrażałem sobie, że krew popłynie mi z nosa, że ludzie będą 
we mnie rzucać pomidorami, że się poślizgnę i ucieknę ze sceny, że się rozpłaczę, a później 
obudzę się nago w jakimś rowie tego samego wieczoru. Dosłownie takie miałem myśli  
i nawet nie przesadzam, takie myśli chodziły mi po głowie. Zaczynasz sobie wyobrażać 
najgorsze rzeczy, które się mogą wydarzyć. Aż w końcu pomyślałem: “Co najgorszego może się 
stać??”. I odpowiedziałem sobie: “Ok, mogę się potknąć wchodząc na scenę, ale wtedy po prostu 
się podniosę. Ćwiczę sobie, ale co jeśli wszystko zapomnę? Będę kontynuował i spróbuję wypaść 
najlepiej jak potrafię. A co jeśli nie spodoba im się to, co powiem? Łał, po prostu im się to nie 
spodoba, nic więcej się nie stanie.” To tyle.  
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Zbieram te doświadczenia i przechodzę krok dalej. Zawsze sobie zadaję to pytanie, nawet 
teraz, zadaję sobie pytanie: “Co jeśli wszystko stracę?” Mój biznes online, co jeśli stracę mój 
dom? Wiesz, te wszystkie rzeczy. Widzisz, mam rodziców, mam rodzinę i przyjaciół, więc na 
pewno pomogliby mi i mojej rodzinie, tak, że nie mieszkałbym na ulicy ani nic z tych rzeczy. 
Nigdy nie może być tak źle, jak sobie to wyobrażamy. Dzięki temu angażuję się lepiej  
w rzeczy, które są nieco ryzykowne i pokonuję strach w ten sposób.  
 
Innym ważnym elementem przechodzenia przez te mury są ludzie, którymi się otaczam. 
Mówię teraz o ludziach którzy tworzą moje grupy intelektualnego wsparcia, dwie grupy. Jedna 
to ta, z którą spotykam się co poniedziałek – składa się z czterech osób, a także grupa, z którą 
spotykam się co środę - również są to cztery osoby. Spotkania tych grup, które trwają godzinę 
w tygodniu, nie są nigdy spotkaniami osobistymi, tylko przez telefon, albo go-to-meeting albo 
freeconferencecalls.com czy też Skype, zależy do czego akurat mamy dostęp.  Są to jedne  
z ważniejszych dla mnie rozmów. Mają oficjalny charakter: w każdym tygodniu jedna osoba 
mówi jakiej pomocy potrzebuje i z czym sobie nie radzi, a reszta grupy jest po to, żeby jej 
pomóc i doradzić.  
 
Często kiedy ja byłem osobą, która dzieliła się swoimi wątpliwościami i przemyśleniami oni 
byli osobami, które dodawały mi odwagi i pomagały przejść przez wszystko, co dzieje się  
w mojej głowie. W ten sposób łatwo jest wyjść ze swojego myślenia, zdobyć więcej odwagi, 
żeby iść do przodu. Nie jestem w stanie opisać słowami jak bardzo to dla mnie było ważne. 
Chcę teraz przy okazji podziękować Chrisowi Duckerowi, który jest teraz po drugiej stronie 
świata… chyba jest bliżej Ciebie niż mnie w tej chwili, na Filipinach.  
 
Michał: … to pomiędzy nami, jest z drugiej strony kuli ziemskiej… 
 
Pat: … to prawda, masz racje. Dla mnie jest po drugiej stronie świata. A rozmawiamy 
codziennie, czy przez wiadomości tekstowe, czy na Skype, zawsze był dobrym przyjacielem  
i partnerem do różnych trudnych projektów. Zawsze pomagał mi przejść przez trudniejsze 
momenty. 
 
Michał: Wracając do książki, zastanawiam się, czy zawsze realizowałeś projekty w sposób 
opisany w książce, czy popełniałeś jakieś błędy? Wiem, że popełniałeś błędy, ale czy mógłbyś 
opisać swoje najgorsze projekty?  
 
Pat: “Opisz swoje najgorsze projekty.” Tak… Wiesz, było ich wiele! Zdecydowanie nie 
realizowałem swoich projektów w oparciu o te strategie. A teraz kiedy napisałem książkę, 
rozumiem te sprawy dużo lepiej niż wcześniej. Teraz wszystkie moje pomysły w przyszłości 
będą musiały przejść tą weryfikację. Mam nadzieję, że ludzie, którzy będą ją czytać zrozumieją 
jej powagę. Ona naprawdę przeprowadza czytelnika za rękę, możesz wykonywać ćwiczenia po 
drodze. To jest fajne.  
 
Ale jeśli chodzi o błędy w projektach, było ich dużo. Jeden, o którym wspominałem wcześniej 
jest jednym z większych. To było w 2010 roku, miałem kilku znajomych, którzy prowadzili 
biznesy online, tak jak ja i tworzyli wtyczki albo oprogramowania dla platform na 
WordPressie. 
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Każdemu z nich dobrze poszło, w różnych dziedzinach, mieli też różną publikę, każdy z nich 
zarabiał sześciocyfrowe sumy co miesiąc. To były kwoty rzędu 100 000 dolarów w miesiąc po 
rozpoczęciu. To mnie oszołomiło. Nie miałem żadnego oprogramowania w tamtym momencie 
na WordPressie ani niczego podobnego. Uznałem to za świetną szansę, wydawało się,  
że wiele osób się tym zajmuje i zarabia na tym duże pieniądze. To był mój pierwszy błąd – 
wchodzenie w to z powodu motywacji finansowej. Wiem też, że z tego powodu mi się nie 
udało. Wbiegłem w ten świat, zupełnie bez weryfikacji swojego pomysłu.  
 
Swoje pomysły na wtyczki trzymałem w sekrecie i nikomu o nich nie mówiłem. Zatrudniłem 
dewelopera, z którym wymieniałem e-maile. Nawet niedokładnie zdefiniowałem  
i dopracowałem ten pomysł, nie zrobiłem researchu też, kto powinien się tym zająć, 
zatrudniłem jakiegoś człowieka. Chyba znalazłem go przez Google Advertisement. 
Opowiedziałem, jak widzę ten pomysł, a to, co otrzymałem po kilku tygodniach w ogóle nie 
przypominało tego, co sobie wyobrażałem. To nie była jego wina, on po prostu próbował 
wypełnić luki, których nie wziąłem pod uwagę, albo nawet nie wiedziałem, że jakieś luki tam 
są. Powodem tego był fakt, że z nikim o tym nie porozmawiałem.  
 
Prawdopodobnie najgorsze co mnie wtedy spotkało, to kiedy wypuściłem tę wtyczkę i byłem  
z niej wreszcie zadowolony podzieliłem się nią z ludźmi, a oni powiedzieli: “Jest całkiem 
niezła.”. Wydałem ponad 15000 dolarów żeby stworzyć dwie wtyczki WordPressa a one 
obydwie były “całkiem niezłe”. Nie tego oczekiwałem i dlatego nie wypuściłem tych wtyczek 
w ogóle dlatego, że nie usłyszałem tego, co chciałem usłyszeć.  
 
Gdybym tylko spędził trochę więcej czasu rozmawiając z ludźmi na początku, szybko bym 
zrozumiał, że po drodze były czerwone flagi. Nie zacząłem od problemu, który chciałem 
rozwiązywać. Zacząłem od rozwiązania, które wydawało mi się dobre. Trzymałem je  
w tajemnicy, a potem ujawniłem swój pomysł kilku osobom i zorientowałem się, że to nie jest 
dobry pomysł. To była duża lekcja i zdecydowanie jeden z tych momentów, w których 
uderzyłem w ścianę, ale podzieliłem się tym doświadczeniem z moją publicznością, bo to była 
dobra lekcja. Szczególnie jeśli chodzi o oprogramowanie, jednym z dużych błędów był fakt,  
że nie zrobiłem schematu strony. Chodzi o rozrysowanie co się będzie działo w tym 
oprogramowaniu w kwestii layoutu, ale też gdzie zostanie przekierowany ktoś po kliknięciu  
w dane miejsce. Nie rozważałem tych elementów. Po prostu uznałem: „Chcę zrobić coś 
takiego”. 
  
Z tego powodu deweloper, którego zatrudniłem, miał trudne zadanie odgadnięcia, jak to 
powinno wyglądać, które przyciski gdzie powinny się znajdować. Oczywiście było 1000 
sposobów na zrealizowanie tego, które nie miały żadnego sensu. Wiele rozmów 
przeprowadziliśmy na temat wyglądu oraz jak to powinno działać. Te rzeczy powinienem 
mieć przemyślane zanim wyciągnąłem rękę do dewelopera.  
 
Michał: Dokładnie, deweloper nie jest osobą, która powinna projektować interfejs.  
 
Pat: Dokładnie. 
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Michał: [śmiech] Pat, w jaki sposób weryfikujesz pomysły? Jaki jest najlepszy sposób? Wiem, 
że w książce piszesz o strategii zwanej “Customer PLANE”. Czy mógłbyś ją wytłumaczyć?  
 
Pat: Jasne, “customer PLANE” na początku miało się nazywać “customer PLAN”, ale dodałem 
na końcu “E”, co oczywiście ładnie komponuje się z tytułem książki i słowem “fly” w tytule. 
[śmiech] PLANE to akronim. Chodzi o to, aby wiedzieć, przez co przechodzi twoje audytorium i 
umieć skontaktować się z nim i zaproponować rozwiązanie, które będzie szło w parze z tymi 
trudnościami. Pierwszym krokiem jest rozgryzienie PLANu. Ten plan, to po kolei: “P” , które 
odpowiada za problem. Poprzez rozmowy, komentarze na blogu, metody, z których 
korzystamy pisząc bloga, albo dodatkowo wzbogacając o ankiety, jesteś prawdopodobnie  
w stanie odkryć jakie problemy posiada twoja publiczność.  
 
Dobry biznes to miejsce, w którym rozwiązywany jest problem. Po prostu, tym zajmuje się 
biznes, rozwiązywaniem konkretnego problemu i trzeba pamiętać, żeby nie popełniać mojego 
błędu, który popełniłem przy okazji wymyślania oprogramowania. To nie rozwiązanie ma być 
pierwsze, bo będziemy je później wmuszać ludziom, a nie tak to powinno wyglądać. 
Rozpoczynamy od rozwiązywania problemu, dlatego na początku jest “P”. Prawdopodobnie  
w trakcie rozmów odnajdziesz nowy problem, więc warto jest spisać wszystkie problemy, 
które napotkasz. W książce piszę o Excelu, przy pomocy której zbierasz wszystkie te 
informacje. To jest bardzo ważne.  
 
Brałem udział w kilku rozmowach, które akurat dotyczyły właścicieli food truck'ów 
(samochodów-ciężarówek serwujących jedzenie) z mojej strony foodtruckr.com, te rozmowy 
bardzo wiele mi rozjaśniły. Mnóstwo rzeczy zrozumiałem na temat tej branży i zrozumiałem 
niektóre problemy, które towarzyszyły ludziom. Kłopotliwą częścią jest fakt, że nie wiadomo, 
który z tych problemów wybrać i „pchać” do przodu? Tylko dzięki dużej ilości rozmów  
z ludźmi doszedłem do tego, od czego powinienem zaczynać. Przejdźmy do litery “L”, która 
stanowi drugą część akronimu.  
 
“L” , jak “language”, czyli język, którym posługuje się twoja publiczność. To bardzo ważna 
kwestia, ponieważ jeżeli nie rozumiesz języka swojej publiczności, to możesz mieć świetne 
rozwiązanie, ale jeśli nie zrozumiesz w jaki sposób określony rynek docelowy opisuje swoje 
problemy, nie będziesz w stanie przekazać tego swoim odbiorcom. Naprawdę musisz 
rozumieć język, którego używają. Jest kilka sposobów. Możesz obserwować sposób, w jaki 
opisują problem w trakcie rozmów, możesz obserwować recenzje na Amazonie, żeby 
sprawdzić co się ludziom podoba, a co nie w produkcie, który jest związany z twoją grupą 
docelową. Spróbuj wyczuć w jaki sposób opisują te przedmioty. Postaraj się złapać słowa 
kluczowe, poszukaj ich, zorientuj się jakie słowa wpisują w Google i na innych platformach.  
 
Jest pewien cytat związany z kwestią językową, bardzo mi się podoba, Jay Abraham 
powiedział: “Jeżeli umiesz opisać problem lepiej, niż twoja grupa docelowa, automatycznie założą, 
że masz rozwiązanie”. To prawda, kiedy zauważysz, że ktoś mówi o twoim problemie, wiążesz 
się z nim w pewien sposób, bo to dobry znak, że ktoś mówi twoim językiem. Jeśli twoja 
publiczność wiąże się z tobą w ten sposób, czy to podczas prezentacji sprzedażowej, czy przez 
e-mail, czy w osobistej rozmowie, to jest potwierdzenie dla ciebie, że jesteś na dobrej drodze 
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i mówisz właściwe rzeczy. Jeśli jesteś za wysoko, albo za nisko, to nie będzie wystarczająco 
autentyczne i niestety to będzie problem.  
 
Litera “A” to chyba moja ulubiona, która odpowiada za anegdoty, innymi słowy opowieści.  
W biznesie online jest takie ćwiczenie, ale nie tylko w biznesie online, tylko w ogóle  
w biznesie, gdzie starasz się stworzyć wcielenie swojego klienta. To ma być osoba, którą 
sobie wymyślasz, która reprezentuje twoją publiczność, którą sobie wizualizujesz. To jest ktoś, 
kto czyta twojego bloga, albo ktoś, do kogo się zwracasz nagrywając swój podcast.  
 
Niektórzy posuwają się tak daleko, że dają tej osobie imię, zawód i wyobrażają sobie jej styl 
życia. Próbowałem ćwiczyć to w ten sposób kilka razy, ale nie jestem w stanie skupić się 
dobrze na tym ćwiczeniu, bo zawsze wiem, że to jest tylko awatar, którego sobie wymyślam, 
który nie istnieje naprawdę. Jest to postać fikcyjna i zawsze kiedy próbowałem wczuć się  
w emocje i myśli tej osoby nie potrafiłem wydobyć z nich żadnej emocji, bo wiedziałem, że to 
nie są prawdziwe osoby.  
 
Dlatego moim ulubionym sposobem jest zbieranie opowieści od ludzi, prawdziwych ludzi  
z mojej publiczności. Jest wiele sposobów na zdobywanie ich, podczas rozmowy możesz 
zadawać pytania, takie jak: “Opowiedz mi o czasie ,kiedy [coś]”.  To pytanie otworzy pudełko 
Pandory dla ludzi i otworzą swoje serca opowiadając przeróżne historie. “Opowiedz mi historię 
tego, kiedy po raz pierwszy [coś]”. To są świetne pytania, które prowadzą do świetnych historii. 
My, ludzie, od dziecka byliśmy wychowywani z opowieściami. Rodzice nam czytali bajki, 
zanim nawet nauczyliśmy się mówić. Jak o tym pomyślisz – opowieści były spisywane już  
w jaskiniach, jeszcze zanim pojawił się język pisany, poprzez malowidła ścienne itp.  
 
Ludzie uwielbiają historie i opowieści. W ten sposób umiemy wejść w czyjeś buty, a kiedy 
potrafisz wejść w buty osób z twojej publiczności poprzez uważne słuchanie tych historii  
i dbanie o szczegóły historii również od strony emocji, które w tym czasie powstawały, 
pomoże ci to w kontakcie z publicznością. Będziesz w stanie wymyślić rozwiązanie dla ich 
problemów.  
 
Litera “N” to “needs”, czyli potrzeby. Jeśli słuchasz problemów, wiesz w jaki sposób o nich 
mówią, znasz ich historię oraz opowieści, jesteś w stanie zrozumieć emocje, które im 
towarzyszą, możesz poszukać jakie będą ich potrzeby. Co konkretnego możesz zaproponować, 
żeby ulżyć im w bólu?  
 
Litera “E”, którą dodałem, to jeden z moich ulubionych elementów. Ktoś mi kiedyś powiedział, 
że biznes i produkt tworzą razem eliksir. Eliksir, który jest lekiem na chorobę. Kiedy 
wyobrażasz sobie, że twoja publiczność choruje, powinieneś wymyślić eliksir na tę konkretną 
chorobę. Kiedy spojrzysz na to z tej perspektywy, okazuje się oczywistym fakt, że to, co 
próbujesz osiągnąć, to pomóc komuś konkretnemu. I od tego zaczynasz.  
 
Kiedy wymyślasz różne eliksiry albo produkty albo wpadasz na pomysły biznesowe na ten 
konkretny problem albo na różne problemy, które odkryłeś, te rzeczy zaczynasz próbować ze 
swoją publiką. Na podstawie badań wiadomo, że jeśli coś jest rozwiązaniem, za którym stoi 
dużo badań, to jest potencjalnie świetne rozwiązanie na problem tej osoby.  
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W przeciwieństwie do tego, co często się dzieje, że ludzie mają błędne domysły, myślą, że coś 
będzie skuteczne, na podstawie błędnej analizy, albo zgadywania i dopiero później 
sprawdzania, czy to jest dobre rozwiązanie na ten konkretny problem. Nie, zaczynamy od 
innej strony. Jeśli to zrobisz, to możesz stworzyć ten PLANE i wystartować.  
 
Michał: Dokładnie. To, co podobało mi się w Twojej książce, o czym jeszcze nie wspominałem, 
to ostatni rozdział, w którym pokazujesz przykłady z życia wzięte osób, które zrealizowały 
cały proces. Może realizowały go trochę na swój sposób, ale pokazujesz, że używały tej 
właśnie metody PLANE, którą opisałeś. Prawda?  
 
Pat: Tak.  
 
Michał: Kiedy dostałem twoją książkę w swoje ręce, spodziewałem się, że będzie to raczej 
książka na ogólne tematy, jak zostać przedsiębiorcą itp. Ale okazało się, że książka prowadzi 
Czytelnika za rękę i przeprowadza krok po kroku przez cały proces i szczerze mówiąc myślę, 
że każdy, kto weźmie książkę w swoje ręce i będzie miał samozaparcie, i skupi się na 
szczegółach, będzie w stanie stać się osobą, która wdraża w życie swoje pomysły. To świetna 
wartość książki, bo pozwala naprawdę uwierzyć, że ten proces ma sens. 
 
Dzisiaj przeanalizowałem swoje pomysły metodą PLANE, zabrało mi to ok. 10 minut i 
zauważyłem, że to jest naprawdę dobry proces. Ale ja już znam swoją publiczność, dostaję od 
nich ciągłą informację zwrotną, więc jest mi łatwiej. Ale zastanawiam się, i to jest część 
mojego pytania, po krótkim wstępie [śmiech], zastanawiam się co powinien zrobić ktoś, kto 
nie ma publiczności, a ma tylko pomysł? Co byś sugerował? Jakie by były wskazówki dla 
takich osób w 2016 roku: jak mogą zacząć budować swoje audytorium? Jaki jest najlepszy 
sposób? 
 
Pat: Wiesz, nie jestem pierwszą osobą, która mówi o weryfikacji, dużo osób porusza ten temat. 
Wiele osób porusza ten temat zakładając z góry, że osoba z pomysłem ma już jakąś 
publiczność. To nie zawsze tak wygląda, albo raczej najczęściej tak nie jest. Ale weryfikacja 
nie może dojść do skutku, jeżeli nie masz grupy ludzi, którzy ci w niej pomogą. Musisz mieć 
jakąś publiczność. Ale sęk w tym, że nie musi to być twoja własna publiczność. Możesz 
weryfikować pomysł na publiczności, która gdzieś istnieje, ale w innym miejscu.  
 
W książce przeprowadzam przez 8 czy 9 sposobów, z pomocą których możesz skorzystać z 
czyjejś publiczności, albo zgromadzić publiczność, jeżeli jeszcze takiej nie masz. Szybka i 
łatwa metoda na to, to ta, którą opisywał Tim Ferriss, czyli płatne reklamy. Możesz zapłacić 
Google AdWords, Facebook, żeby odnaleźć konkretne osoby i zgromadzić małą grupę osób, 
którym przedstawisz swoją ofertę, porozmawiasz i sprawdzisz, czy zapłaciliby za to,  
co oferujesz. Ale to oczywiście jest jakaś inwestycja.  
 
Jest inna rzecz, możesz tworzyć wpisy gościnne na stronach, które już istnieją. W książce 
opisuję takie ćwiczenie o nazwie “Your Market Map”, gdzie odszukujesz trzy części swojej 
publiczności: miejsca, w których ludzie przebywają, ludzie, którzy już mają wpływ na swoich 
odbiorców ze swoją grupą odbiorców oraz produkty, które już są przez nich kupowane. Kiedy 
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masz to narzędzie dostępne, możesz wtedy, podczas weryfikacji napisać gościnnego posta  
w wybranym miejscu, czy postarać się pojawić w podcaście jako gość itd. i w ten sposób 
uzyskać osoby do swojej publiczności. To powinny być osoby, dla których masz potencjalne 
rozwiązanie, możesz postarać się, żeby dołączyły do twojego webinaru albo do twojej listy 
mailingowej.  
 
Następnie możesz przedstawić swoje rozwiązanie swojej publiczności i poprosić o dokonanie 
zakupu. Zatem nawet jeżeli nie masz swojej publiczności, są sposoby na jej zdobycie, które 
nie są bardzo trudne. Możesz zdobyć grupę osób, które pomogą ci przetestować twój pomysł.  
 
Michał: OK, świetna odpowiedź. Potwierdzam, że przykłady w książce i rady zamieszczone  
w książce są świetne, jeśli chodzi o tę kwestię. Pat mam jeszcze trzy pytania od moich 
Czytelników i Słuchaczy. To będą zupełnie różne tematy, ale chciałbym, żebyś na nie 
odpowiedział. Pierwsze pytanie brzmi: “W jaki sposób jesteś w stanie tworzyć tak dużo treści  
w każdym tygodniu? Masz podcast, wideo na Youtube, artykuł na blogu. Wiem, że dodatkowo 
jesteś zaangażowany w inne projekty. Pytanie brzmi: czy wszystko, biorąc pod uwagę tworzenie 
treści, wykonujesz samodzielnie, czy korzystasz z pomocy innych osób?” 
 
Pat: Jasne, mam świetny zespół, który mi pomaga. Jeśli chodzi o treść tworzę ją samodzielnie, 
ja to piszę, ja się prezentuję przed kamerą, samodzielnie nagrywam podcast: Smart Passive 
Income Podcast oraz Ask Pat również. Ale deleguję dużo zadań, które są do zrobienia dookoła 
tej treści, takie jak edycja itp. Dzięki temu mam dużo czasu, żeby produkować jeszcze więcej 
treści. Zespół pomaga mi też publikować itp. Jeszcze nie tak dawno temu, wszystko robiłem 
samodzielnie. Edycję, projektowanie graficzne itd. Nauczyłem się, że warto jest mieć pomoc  
i to otworzyło mi dużo czasu na robienie innych rzeczy, dzięki temu, że mam ekipę, która mi 
pomaga.  
 
Usprawniłem swoją pracę poprzez grupowanie podobnych działań, co jest świetnym 
rozwiązaniem, jeżeli w twojej pracy jest jakaś powtarzalność. W poniedziałek zawsze piszę. 
Dwa lub trzy wpisy na bloga, które publikuję w ciągu tygodnia, zawsze piszę w poniedziałki. 
Wchodzę na Google Doc, w którym organizuję się razem z moim zespołem, tam jest też tytuł 
mojego wpisu na bloga, który wymyślam miesiąc lub dwa wcześniej, dlatego jak wejdę tam, 
wiem, o czym będę dzisiaj pisał. Nie zadaję sobie pytań, czemu akurat o tym, bo to mam już 
przemyślane, więc po prostu zaczynam pisać. Czasami mój zespół podeśle mi kilka 
przykładów, studium przypadku, czy coś, co mogę ująć w moim wpisie. To, co mi podsyłają, 
jest pomocne. 
 
Wykorzystałem również grupowanie zadań. We wtorek nagrywam podcast na 
smartpassiveincome.com. Wszystkie wywiady i wszystkie elementy podcastu nagrywam  
we wtorek. Środy to moje dni na spotkania. Za każdym razem, kiedy spotykam się z kimś,  
czy to jest coaching przez Skype, czy spotkanie grupowe, to wszystko ma miejsce w środę.  
W czwartek oraz piątek nadganiam różne sprawy. W niedzielę wieczorem zgrupowałem sobie 
wszystkie działania związane z Ask Pat. W ten sposób usprawniam niektóre rzeczy, dzięki 
temu jestem w stanie więcej zrobić w krótszym czasie.  
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Michał: Świetne. Drugie pytanie dotyczy raportów finansowych, które zamieszczasz na blogu. 
Pytanie brzmi: “Jaki był powód do publikowania raportów?”.  
 
Pat: OK, na początku bardzo ważne dla mnie było robienie tego, bo chciałem pokazać 
ludziom, co się dzieje naprawdę. Jakie są wydatki i dochody, żeby mogli spojrzeć jak wygląda 
uczciwe podsumowanie. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby ktoś coś takiego robił  
i chciałem się wyróżnić, a wiedziałem, że tak będzie, ale poza tym czułem, że w porządku jest 
wszystko pokazywać. Jako ktoś, kto uczy biznesu, uważałem, że dzielenie się wszystkim, 
łącznie z moimi dochodami jest konieczne. Wiem, że niektórzy mają opory przed tym i nie 
polecam tego każdemu, ale czuję, że powinienem to robić, żeby ludzie mogli odkrywać nowe 
rzeczy.  
 
Chcę, żeby mieli szczegółowo przedstawione co się dzieje, żeby mogli ocenić, czy chcą się 
dalej uczyć ode mnie, czy już nie. To był powód, dla którego zacząłem, a powodem, dla 
którego zatrzymałem to pomimo biegu lat, był fakt, że ludzie nie przestają o tym mówić i jest 
to wciąż najbardziej popularny post, który kiedykolwiek opublikowałem. Tak jest każdego 
miesiąca.  
 
Michał: OK, świetnie. Następne pytanie brzmi: “Co składa się na Twoje codzienne rytuały?”. 
Wiem, że masz kilka rzeczy, które robisz rano, ale czy to się zmieniło w ciągu roku, czy zostało 
takie samo?  
 
Pat: Trochę się to z czasem zmienia, zależy to od moich dzieci. Zmieniło się moje wypełnienie 
kalendarza, bo ich plan zajęć się zmienił. Ale staram się zatrzymać zwyczaj porannego 
wstawania na tyle, na ile jest to możliwe. Pierwsze co robię, to sięgam po notes. Jak tylko się 
budzę, spisuję w notesie rzeczy, za które jestem wdzięczny, rzeczy, które będą tego dnia 
niesamowite itp. Wieczorem natomiast spisuję w notesie trzy niesamowite rzeczy, które się 
tego dnia wydarzyły i jedną rzecz, którą chciałbym wykonać tego dnia lepiej. Robię to 
codziennie i uwielbiam to robić.  
 
Inna rzecz, to ćwiczenia. Staram się codziennie wykonywać ćwiczenia. Fitness i zdrowie są dla 
mnie ważne, żeby utrzymać kreatywność, koncentrację i osiąganie sukcesów. Rozumiesz, to 
moje ciało wykonuje te wszystkie rzeczy, więc bieganie i ćwiczenia są dla mnie bardzo ważne. 
To też pozwala mi odsunąć myśli od biznesu raz na jakiś czas. Wiem, że przedsiębiorcy, 
szczególnie ci, którzy są singlami i nie mają rodziny, spędzają całe dnie w pracy i w ten 
sposób łatwo mogą się wypalić. Dla mnie to jest potrzebna przerwa w pracy.  
 
Ponadto spędzam czas z dziećmi i staram się spędzać z nimi wartościowo czas, nie tylko 
fizycznie, ale też mentalnie być z nimi w 100%, co jest oczywiście jedną z najważniejszych  
dla mnie spraw.  
 
Michał: To świetnie, naprawdę. Ja mam dużo do wypracowania w tym obszarze. Ostatnie 
pytanie brzmi: “Czy planujesz podróż do Europy w tym roku?”.  
 
Pat: [śmiech] Wiesz, nie wiem. Była mowa o zaproszeniach w różne miejsca, ale to jest trudne, 
bo lato to jedyny czas, kiedy moje dzieci nie chodzą do szkoły, robimy sobie wakacje, które 
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zaplanujemy. Ale to się kiedyś stanie i ty się na pewno o tym dowiesz. Postaram się, żebyś był 
pierwszym, który będzie wiedział.  
 
Michał: [śmiech] Dzięki Pat. Ok, podsumowując, powiedz proszę, gdzie można znaleźć więcej 
informacji o Tobie i Twojej książce. 
  
Pat: Jasne, więcej o mnie możecie dowiedzieć się na smartpassiveincome.com, a jeśli chodzi  
o książkę, możecie wejść na willitflybook.com i książka będzie dostępna w przedsprzedaży  
aż do wypuszczenia jej w pierwszym dniu lutego.  
 
Michał: Świetnie. Pat, ostatnie słowa ode mnie. Bardzo jestem wdzięczny za wszystko,  
co robisz. Totalnie zmieniłeś moje życie. Po pierwsze, wiesz już w jaki sposób wpłynąłeś na 
moje myślenie, bo napisałem ci e-mail, w którym opisałem cały proces, który przechodziłem.  
W ciągu ostatnich 3 lat bardzo dużo się zmieniło w sposobie, w jaki pracuję, w sposobie,  
w jaki patrzę na siebie jako przedsiębiorcę. Szczerze mówiąc, muszę Ci powiedzieć, że  
z pewnością nie byłoby mnie tutaj, gdzie teraz jestem, gdyby nie Twoja pomoc. Dziękuję Ci  
z całego serca, dziękuję bardzo za wszystko, co robisz. Kontynuuj to, co robisz… 
 
Mówiłeś, że Twój podcast ma 20 milionów ściągnięć w tym momencie. Ja wciąż jestem  
w drodze do pierwszego miliona, ale to się wkrótce zdarzy. Dzięki temu, że mamy kontakt 
zdaję sobie sprawę, jaki świat jest mały. Myślałem o Tobie, jak o kimś, kto jest bardzo daleko 
stąd itd., ale świat jest jednak bardzo mały. Możemy bardzo szybko się ze sobą skontaktować. 
W zeszłym roku miałem okazję spotkać osobiście Cliffa Ravenscrafta oraz Chrisa Duckera. 
Mam nadzieję, że i my się kiedyś spotkamy. [śmiech] 
 
Pat: Spotkamy się.  
 
Michał: Na pewno. Dzięki jeszcze raz Pat, to naprawdę był zaszczyt gościć Cię w moim 
podcaście i życzę ci wszystkiego najlepszego.  
 
Pat: Bardzo dziękuję, doceniam to.  
 
Michał: Dzięki, trzymaj się! 
 
Nawet nie pytam, czy Wam się podobało, czy się nie podobało. Z mojej perspektywy, to jest 
taki odcinek, jak to mówią Amerykanie knowledge bomb, czyli taka potężna dawka wiedzy, 
szczególnie dla tych osób, które próbują jakąś swoją ideę przekuć w konkret. Myślę, że po tym 
odcinku będzie Wam dużo łatwiej. Jeśli ten temat Was zainteresował, to oczywiście 
kontynuację całego tego tematu znajdziecie w książce Pata Flynna, książka o tytule „Will It 
Fly?”, miała swoją premierę dokładnie tydzień temu, dla tych osób, które będą od razu 
słuchały w dniu publikacji. Ten tydzień temu, to było dokładnie pierwszego lutego 2016 roku, 
książka jest już dostępna na Amazonie.  
 
Przypominam, że link do niej i do innych zasobów, które wymienialiśmy w tym odcinku 
podcastu znajdziecie pod adresem jakoszczedzacpieniadze.pl/070, tak jak 70. odcinek 
podcastu. Ja też nie ukrywam, że z dużą przyjemnością podglądam to, jak Pat Flynn 
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organizuje teraz premierę i promocję swojej książki. Myślałem, że moja książka będzie miała 
swój debiut nieco wcześniej, no ale skoro się to już opóźniło, to zamierzam na tym troszeczkę 
skorzystać, podpatrzeć jak inni to robią. Mam nadzieję, że część tych doświadczeń 
wykorzystam przy premierze mojej książki, nie wiadomo jeszcze kiedy ona będzie. Ale prędzej 
czy później na pewno się pojawi.  
 
Kończę już ten odcinek, wiem, że znowu mam przesunięcie w czasie, bo nagrywam ten wstęp 
i zakończenie wcześniej, niż Wy je słyszycie. Dzisiaj jest środa, jestem dokładnie tuż przed 
ostatnim finalnym spotkaniem JOP Live w Warszawie, w moim mieście rodzinnym, można 
powiedzieć. Autentycznie pierwszy raz chyba mam taką poważną tremę, bo nie dość,  
że występuję u siebie… ciekawe jest to, że to jest w ogóle pierwsze spotkanie JOP Live  
w Warszawie w historii – można powiedzieć najciemniej jest pod latarnią. To jest jeden 
aspekt, ale drugi aspekt jest taki, że całość będzie filmowana, a ja nie lubię widzieć kamer,  
to mnie dodatkowo stresuje. Mam nadzieję, że ta pozytywna energia, która płynie od 
Uczestników spotkania sprawi, że zapomnę, że kamery są i wszystko pójdzie po mojej myśli. 
Zobaczymy.  
 
Nagranie będzie dostępne na blogu dla tych osób, które nie mogły być na żadnym ze spotkań 
JOP Live z różnych powodów: nie udało im się dostać, albo nie udało im się przyjechać, będzie 
można całość obejrzeć na blogu w najbliższych tygodniach. Bardzo się cieszę, że się udało 
spiąć. Myślę, to tyle na dzisiaj! Dzięki wielkie, że wysłuchałaś/ wysłuchałeś tego odcinka 
podcastu, fajnie wiedzieć, że nagrywam dla kogoś, że to się Wam przydaje. Fajnie widzieć 
oznaki sympatii z Waszej strony, bo to cały czas do mnie spływa. Ciągle czytam sobie nowe 
komentarze w iTunes’ach, tam gdzie recenzujecie podcast. Kurczę, serce aż puchnie z radości! 
 
Niedawno podeszła do mnie Małgosia w metrze, a wczoraj pędziłem do centrum w godzinach 
popołudniowych, podchodzi dziewczyna i mówi: „Czy to nie ty jesteś ten Szaffi z Twittera? Ten 
Michał co bloga prowadzi?”. Fajnie, bo to jest takie spontaniczne, miłe, cudowne, rzeczywiście 
można parę słów sobie zamienić. Głos żeński, który słyszeliście na początku tego podcastu,  
a to się domyślcie kto jest… myślę, że tajemnicą nie będzie, ale się domyślcie… 
 
Teraz już myślę, że pora się żegnać, także dziękuję Ci bardzo za ten wspólnie spędzony czas  
i życzę z całego serca skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy 
poziom. Oby te pomysły, które się klują w Twojej głowie, rzeczywiście miały szansę się 
zmaterializować. Żebyś uwierzyła / uwierzył, że jest sens iść za ciosem, tzn. sprawdzać, 
przynajmniej sprawdzać i weryfikować, czy to wszystko ma sens. 
 
Życzę Wam powodzenia w tym wszystkim. Do usłyszenia!  
 
 
 


