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Jak przeprojektowa swoje ycie
i biznes?

Jeeli nie zaplanujesz swojego wasnego ycia, prawdopodobnie bdziesz realizowa plan
przygotowany przez kogo innego. Zgadnij, co ten kto zaplanowa dla ciebie. Niewiele.
— Jim Rohn, ameryka ski przedsibiorca,
autor i specjalista w zakresie motywacji

i smak Twojego stylu ycia click millionaire’a zaley
od rodzaju biznesu, jaki chcesz budowa. Dochody, potencja rozwojowy
i przyjemno z prowadzenia tego biznesu — wszystko to zaley od Ciebie
i wybranego systemu click millionaire’a.
Zacznij od wasnych celów i nadaj priorytet swoim sprawom osobistym.
Najwaniejsze pytania, na które tylko Ty znasz odpowied , brzmi:
ROZMIAR, KSZTA T

x Jak chcesz spdza dni?
x Co najbardziej lubisz robi?
x Jaki wkad chcesz wnie do otaczajcego Ci wiata?
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Kiedy ju na nie odpowiesz, musisz wykona równie cik prac i ustali,
co musisz zmieni w swoim yciu, aby móc wprowadzi do niego nowe
elementy. Oczywicie pozytywne zmiany to sama przyjemno, ale moe
pojawi si te konieczno wprowadzania negatywnych zmian, i to w pierwszej kolejnoci. Jeeli tak jest, to mona to porówna z potrzeb uporzdkowania przestrzeni, nim bdziesz móg zaj si nowymi sprawami. Moe
te bdziesz musia przesta robi rzeczy, które wydaj Ci si cenne, wanie po to, aby zrobi w swoim yciu miejsce na wypróbowanie nowych
moliwoci.
Jak wic przej std tam?

Wybieranie w asnego wiata
Dzisiaj duo bardziej ni kiedykolwiek wczeniej moesz elastycznie ukada sobie ycie. W XX wieku pracownicy duych firm musieli równa do
szeregu. Poniewa firmy przedkadaj swoje zyski i potrzeby nad Twoje,
wymagaj od Ciebie dostosowania si do ich planów, regu, cieek kariery,
nadzoru; musisz zaakceptowa ich stawki i uzyska zezwolenie na kade
odstpstwo od zasad.
Dzi wszystko to nie jest ju koniecznoci. Wiem, e wpojono Ci
przekonanie, e nadawanie priorytetu wasnemu stylowi ycia nie jest
profesjonalne. Ale kiedy uruchomisz wasny biznes, sam bdziesz musia
zdecydowa, co jest profesjonalne.
Dzi moesz zacz decydowa o swoim wasnym wiecie, i to w wolnym
czasie, po godzinach. Nawet jeeli pracujesz dla kogo innego, to przecie
masz wolny czas. Jak go spdzasz? Jeeli nie bdziesz czujny, to go zmarnujesz. Kady ma 24 godziny przez siedem dni w tygodniu, ale niektórzy
osigaj zupenie inne wyniki ni pozostali.
Zastanów si nad realokacj tego czasu. Mógby zainwestowa go w projekty, które przynios zwroty, czy to w postaci finansowej, czy te osobistej
satysfakcji. Nieco uwaniej wybieraj swoje hobby, rozrywki, ksiki, które
czytasz, a nawet ludzi, z którymi si spotykasz.
Nawet jeeli Twoje obowizki rodzinne czy subowe narzucaj Ci
ograniczenia czasowe lub dotyczce miejsca, w którym przebywasz, to
przecie internet daje Ci dostp do caego wiata. O kadej porze dnia i nocy
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znajdziesz tam miliony osób, do których moesz dotrze za pomoc kilku
klikni czy stukni w klawiatur. Internet obniy koszty komunikacji
i wspópracy, co przeoyo si te na obnienie ryzyka zwizanego z prowadzeniem dziaalnoci.

Jak zacz

inwestowa swój wolny czas?

W jaki sposób rozpoczniesz inwestowanie swojego wolnego czasu, tak aby
osign wybrany styl ycia? Wejd do sieci. Na pocztek spróbuj wycisn
dodatkowe dziesi minut dziennie. Wejd do sieci i dziaaj celowo, wyszukujc nisze rynkowe, witryny i spoecznoci, wokó których chcesz tworzy swój nowy styl ycia. Jeeli zainwestujesz dziennie dziesi minut na
studiowanie oceanografii, kontakty z kucharzami kuchni woskiej czy nauk programowania w PHP, z czasem poczynisz postpy, które przybli
Ci do wybranego celu i stan si fundamentem Twojego biznesowego stylu
ycia. Jak mawia Connie Mettler, click millionaire, przedsibiorca i wydawca serwisu ArtFairCalendar.com: „Ziarnko do ziarnka, a w kocu zbudujesz zamek”.
Porozmawiajmy o szczegóach. Zaómy, e Twoim marzeniem jest nauczenie si francuskiego i regularne podróowanie do Parya; moe nawet
chciaby tam zamieszka. Ale jeste uwiziony w codziennej rutynie sprzedawcy w sklepie caodobowym lub wykonujesz w swoim boksie niewolnicz prac dla duej korporacji. Nie jeste zadowolony ze swojego pooenia, marzysz o polepszeniu ycia — chciaby zna francuski, a moe
nawet mieszka i pracowa we Francji. Jak zamierzasz osign swój nowy
styl ycia?
Rozumiem, e nie masz pienidzy, eby po prostu odej, ale moesz
wprowadzi zmiany i zacz inwestowa swój wolny czas tak, aby osign
zamierzone cele. Moe swój wolny czas po powrocie do domu powiniene
powica na kontakty z lud mi, kultur i wyszukiwanie biznesowych
moliwoci we… Francji? Co powiesz, eby zamiast spdza godziny przed
telewizorem czy gra w World of Warcraft i FarmVille, zainwestowa je
w spotkania w sieci z Francuzami, nauk jzyka i w ogóle sprawy zwizane
z Francj? Wszystkie informacje i ludzi, których potrzebujesz, mona znale  w sieci. Moesz zacz od prostego wyszukiwania za pomoc Google.
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To nie jest abstrakcyjna teoria; to nie jest rada typu „pomyl o czym, a to
si pojawi”. To rada „wró do domu, usid przed komputerem i zacznij
od znalezienia francuskich stron”.

Stwórz sobie nowe ycie w internecie
W USA i na wiecie jest mnóstwo Francuzów, którzy mówi po angielsku.
A we Francji z kolei jest mnóstwo ludzi znajcych angielski. I moesz
znale  ich w sieci. Wanie w tej chwili s na Facebooku, pisz, czytaj i komentuj blogi, nale do spoecznoci internetowych, w których Ty ze swoimi
francuskimi zainteresowaniami bdziesz mile widziany. Na YouTube moesz
znale  wideo w jzyku francuskim, moesz pobra podcasty w tym jzyku.
Niewane, czy faktycznie interesujesz si jzykiem francuskim — to
tylko przykad. Zamiast tego moesz chcie zdoby czarny pas w karate,
uruchomi firm zajmujc si architektur krajobrazu, odnawia stare
samochody, zaj si recyclingiem czy sta si gwiazd YouTube.
Chodzi o to, e jeeli zaczniesz odpowiednio inwestowa swój czas, to
bdziesz móg zaj si kad z wymienionych dziedzin czy te dowoln
inn, która przyjdzie Ci do gowy. Wic co powiesz na to, aby uruchomi
Google i wyszuka informacje na temat, który Ci interesuje? I zacz
uczestniczy w spoecznociach, korzysta z blogów, witryn i podcastów.
Zao si, e znajdziesz w sieci ludzi, którzy bd chcieli Ci pozna, poniewa maj takie same zainteresowania.
Wrómy do naszego przykadu. Zaómy, e po kilku tygodniach aktywnoci w sieci masz kilku znajomych mówicych po francusku. Zaczynasz
spdza swój wolny czas, uczc si z nimi francuskiego, moe zacze
czyta ksiki w tym jzyku (na pocztek proste teksty dla dzieci), ogldasz
w sieci programy francuskie i uczysz si pisa wprost na forum. Moe nawet
kto z Twoich nowych znajomych mieszka w Paryu?
Zaczynasz zwraca uwag na to, jacy s Twoi nowi znajomi, jakich
produktów czy usug szukaj i czy je polecaj. Zaczynasz prowadzi blog,
publikujesz seri klipów wideo, uruchamiasz serwis promocyjny, moe nawet
zostae wirtualnym asystentem na pó etatu jednego z nowych znajomych
(wszystkie te modele biznesowe click millionaires zostay omówione w dalszej
czci ksiki).
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Wieczorami pracujesz nad poszerzaniem swoich kontaktów (dziki sieciom spoecznociowym jest to atwiejsze ni kiedykolwiek wczeniej).
Poszukaj Francuzów, którzy bd chcieli spdza z Tob czas i pracowa.
Wkrótce bdziesz mia przyjació, którzy mieszkaj we Francji. By moe
niektórzy z tych, których poznae w sieci, pojawi si kiedy w ssiedztwie; moe bd chcieli si z Tob spotka, by Ci lepiej pozna. Twój
francuski jest coraz lepszy. Jacy ludzie mieszkaj i pracuj w Paryu, a przynajmniej spdzaj tam wakacje? Ludzie, którzy maj we Francji przyjació,
których masz teraz i Ty! By moe w przyszoci zaprosz Ci w odwiedziny
do siebie, do Francji.
Twój francuski jest jeszcze lepszy, poznajesz coraz wicej przyjació,
coraz lepiej orientujesz si w kulturze i spoeczestwie. Korzystajc z umiejtnoci biznesowych click millionaire’a, których uczy ta ksika, oraz
opierajc si na swoim unikalnym, wielokulturowym podejciu, zaczynasz
dostrzega nisze biznesowe i oferowane przez nie moliwoci, które s
niewidoczne dla osób z zewntrz. Masz wolny czas oraz wsparcie swoich
nowych francuskich przyjació — moesz za porednictwem internetu zacz dostarcza im informacje, usugi czy produkty odpowiadajce ich potrzebom, przy okazji zarabiajc troch pienidzy.
Jeste na drodze do stania si przedsibiorc oraz szanowanym ekspertem internetowym w sprawach zwizanych z Francj. Kadej nocy, kiedy
zegar przestaje odmierza godziny pracy, wkraczasz coraz gbiej we francuski styl ycia; nie musisz rzuca swojej posady, nie musisz nawet wychodzi z domu.

Witaj w wiecie projektowania stylów ycia
Voilà! Wykreowae styl ycia, spotykajc si z Francuzami i zarabiajc
pienidze, dokadnie tak, jak o tym marzye. Na nowo zdefiniowae swój
sukces w oderwaniu od codziennej pracy. Zainwestowae swój czas w nauk jzyka francuskiego za porednictwem internetu i zmienie na zawsze
swoje ycie.
Jeeli bdziesz mdrze inwestowa swój czas, pojawi si nowe moliwoci,
bdziesz móg tworzy wasny styl ycia i decydowa o wiecie, w którym
chcesz y. To jest wanie projektowanie stylu ycia — uywasz internetu
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do otwierania drzwi, poszerzania swoich horyzontów i realizowania wasnych potrzeb.
Moesz to zrobi — moesz przeorientowa otaczajcy Ci wiat
zgodnie z tym, gdzie chcesz by i jak chcesz y. Moesz wybra wiat,
w którym yjesz. Czego chcesz? Wszystko jest na wycignicie rki, wystarczy tylko kilka klikni mysz i mdre inwestowanie swojego czasu. To nie
s czary, tak dziaa motywacja. Wykonujesz mae, ale konsekwentne kroki,
i stale przybliasz si do celu. Im bardziej angaujesz si w kultur, spoeczno czy obszary biznesowe, w których chcesz uczestniczy, tym wicej
relacji nawizujesz z innymi lud mi. A im wicej masz relacji, tym wiksza
szansa na pojawienie si okazji biznesowych.
Ile czasu to zajmie? I jakich zwrotów moesz oczekiwa z realizacji takiej
strategii? To zaley od tego, jak bdziesz inwestowa swój czas. Zamiast
spdzania czasu, jak robi to wikszo ludzi, sugeruj inwestowanie go
w dziaania, które bd wspiera wane cele w Twoim yciu. Jestem pewien, e przy takim podejciu wydarzy si znacznie wicej ni wtedy, gdy
po prostu bdziesz siedzia na kanapie, oglda telewizj, rozczula si nad
sob czy narzeka na przyjació.
Inwestuj swoje ycie lepiej, mdrzej. Zmie swój wiat. Przeprojektuj
go tak, aby sta si click millionaire’em, którym przecie chcesz by.
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