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8 Rodzajów biznesu mobilnego, który jest odpowiedni dla
humanistów

Zainspirowałeś się blogami i historiami ludźmi, którzy podróżują po Świecie i jednocześnie 
pracują. Piękne zdjęcia z tropikalnych przyciągają. Jednak tymi szczęśliwcami wydają się to być 
głównie osoby z zaawansowanymi kompetencjami w sferze IT. A Ty nie masz takich umiejętności
i nie czujesz się na siłach, aby je zdobywać. Nie masz umysłu technicznego i jesteś humanistą? 
Nic straconego, też masz szanse zarabiać zdalnie.

Choć oczywiście to też wymaga od Ciebie działania i większej elastyczności niż w pracy na 
etacie. Być może będziesz musiał przetestować kilka rodzajów biznesów, łączyć je, 
modyfikować lub wymyślać nowe. Kreatywność jest jednym z fundamentów umysłu 
przedsiębiorcy.

Rodzaje biznesów mobilnych dla humanistów:

Blogowanie

Pomysł oczywisty, ale też nie najłatwiejszy. Byłoby nierealistycznym oczekiwać od bloga, że 
zapewni Ci finansowanie już od pierwszych miesięcy z podróży jeśli nie masz wcześniejszego 
doświadczenia w tym temacie. Może to być jednak dobra podstawa do innych biznesów 
zdalnych i jak najbardziej zachęcam do doskonalenia się w tym temacie.

Tworzenie kursów online lub ebooków.

Branża która może być bardzo dochodowa jeśli znajdziesz odpowiednią niszę i dostarczysz 
skuteczne rozwiązanie problemów. Znajomość angielskiego jest bardzo w tej dziedzinie 
przydatna. Zarówno do tworzenie produktów przeznaczonych dla odbiorców zagranicznych, jak i
prowadzenie poszukiwań. Nie zrażaj się, że nie wiesz jeszcze wszystkiego w dziedzinie w której 
chciałbyś tworzyć produkty. Wiedzę i doświadczenie można zdobyć z czasem, a im bardziej się 
zaangażujesz tym szybciej będziesz w stanie zarabiać na tym godne pieniądze.

Programy partnerskie

Biznes który często łączy się z blogowaniem, ale nie zawsze. Promujesz produkty innych 
twórców i za to otrzymujesz prowizję. Wielu ludzi w Polsce zarabia już na tym dobre pieniądze. 
Możesz do nich dołączyć jeśli zdecydujesz się zaangażować w temat.

Pisanie tekstów dla innych
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Chyba najłatwiejsza praca, aby wystartować i niekoniecznie najgorzej płatna. Oczywiście 
wszystko zależy do tego czy dotrzesz z odpowiednią usługą do odpowiednich osób. Tworząc 
teksty specjalistyczne możesz zarobić bardzo dobre pieniądze. Nie zrażaj się początkowymi 
trudnościami tylko wytrwale pisz nowe teksty, a z czasem będą coraz lepsze.

Social Media manager

Jeśli czujesz Świat Social Media to możesz oferować swoje usługi jako osoba zarządzająca 
profilami w portalach społecznościowych. Przygotuj się solidnie do tej roli, aby móc proponować 
ciekawe rozwiązania strategiczne, które dadzą efekty Twoim potencjalnym klientom. Jeśli nie 
masz jeszcze takiej wiedzy to ją zdobądź. Jak dobrze poszukasz to znajdziesz ją za darmo.

Nauka języków obcych lub tłumaczenie

Osoby znające jakiś język obcy na bardzo dobrym poziomie mają ułatwione zadanie. Możecie 
uczyć ludzi języka przez skype, oferować różne tłumaczenia lub oferować pomoc firmą chcącym
zdobyć nowe rynki. Jest wiele możliwości, które mogą być bardzo dobrą pracą zdalną.

Dropshipping

Czyli sprzedaż towarów, których nawet nie widzisz na oczy. Ty sprzedajesz na swoje stronie lub 
w portalu aukcyjnym jakiś produkt, który producent wysyła bezpośrednio do klienta Możesz 
prowadzić ją na rynek polski, ale także na rynki zagraniczne. Bardzo popularna forma zarabiania
wśród osób pracujących zdalnie z USA i zachodniej Europy. W tajskim mieście Chiang Mai 
odbywają się regularne spotkanie osób, które żyją tam ze sprzedaży na portalu Amazon 
produktów, które są fizycznie kilka tysięcy kilometrów od nich.

Poukładanie stacjonarnych biznesów

Znam przypadki osób prowadzących tradycyjne stacjonarne sklepy w Polsce, które na co dzień 
mieszkają w Tajlandii. Zatrudniły pracowników, stworzyły systemy i teraz z tego korzystają. Tak 
naprawdę ogranicza Cię tylko wyobraźnia i gotowość do podjęcia działania.

Czy znasz 3 kwalifikacje, które są przydatne przy rozpoczynaniu 
biznesu mobilnego?
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Bez względu na to czym się obecnie zajmujesz to na pewno część kwalifikacji, które zdobyłeś na
dotychczasowej ścieżce zawodowej będzie dla Ciebie użyteczne także podczas prowadzenia 
swojego biznesu mobilnego. O konkretnych zawodach możesz przeczytać w innym poście, 
dzisiaj porozmawiamy o ogólnych kwalifikacjach.

Wykorzystaj dotychczasowe doświadczenie

Wiele historii sukces podróżników pracujących z dowolnego miejsca na Ziemi ma ze sobą 
wspólny element. Oni mieli doświadczenie z komunikacją, tradycyjnym marketingiem lub 
reklamą w Internecie. Bardzo często posiadali też podstawowe umiejętności zarządzania 
biznesem.

Oczywiście nie gwarantuje to jeszcze na 100% sukcesu jednak jest to bardzo przydatne. Jeśli 
nie masz takich doświadczeń to podnieś swoje kompetencje w tym temacie (pozostałe 
kompetencje w których warto, abyś się podszkolił).

Każdy zawód jednak ma elementy, które są przydatne w drodze. Może to być na przykład 
samodyscyplina oraz umiejętności miękkie pewnym momencie będziesz musiał zainwestować 
swoje pieniądze z biznes. Na szczęście jednak może poczekać z tym do osiągnięcia pierwszych 
sukcesów, które wynikną właśnie z Twoich bazowych umiejętności.

Wystartuj z wiedzą i know-how, które już posiadasz. Robienie biznesu w Internecie polega na 
nieustannym testowaniu i próbowaniu nowych rzeczy. Zbyt duży perfekcjonizm jest przeszkodzą.
Nie zbudujesz biznesu mobilnego w jedną noc (nie wierz cudownym produkt, najczęściej z 
USA). Wymaga to wytrwałości i skupieniu na kolejnym kroku.

Być może wykorzystując to czym się zajmujesz/zajmowałeś będziesz mógł najszybszy sposób 
zbudować sobie markę eksperta i zarabiać na tym? Czy są problemy, które mógłbyś pomóc 
rozwiązać ludziom za pomocą produktów online, kursów i konsultacji?

Działaj w online marketingu we właściwym sposób

Znajdziesz wiele ebooków, kursów i blogów (albo one znajdą Ciebie) na temat robienia biznesu 
w sieci. Najważniejsze jednak, abyś zrozumiał jak działa Internet i marketing online. To dobrze 
jak pojawiają Ci się pomysły na produkty. Czy wiesz co zrobić, aby Twoi potencjalni klienci się o 
nim dowiedzieli?

Aby do nich dotrzeć musisz mieć wiedzę z wielu dziedzin marketingu internetowego. Dobrze 
zoptymalizować stronę pod kątem wyników wyszukiwania (SEO), używać płatnych reklam 
(Google Adwords, Facebook Ads), w umiejętny sposób działać w social media (Facebook, 
Google+, Instagram, Linkedin, Youtube i inne), tworzyć wartościowy content i umiejętnie 
korzystać z e-mail marketingu.
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Możesz czuć się przytłoczony i słusznie. Rzadko kto robi samotnie te rzeczy (z tych co robią to 
dobrze). Prędzej czy później będziesz mógł zlecić to na zewnątrz. Na szczęście jest to bardzo 
łatwe w Internecie.

Umiejętność samodyscypliny

Dla wielu osób największym problemem w rozwoju biznesu online jest zarządzanie sobą. Nie 
potrafią być produktywne w domu lub gdzieś daleko, gdzie czai się tak dużo pokus. Przygotuj się
na to i wypracuj zawczasu odpowiednie nawyki. Traktuj to jako umiejętność, a nie magię. Każdy 
jest w stanie robić odpowiednie rzeczy we właściwym czasie, trzeba znaleźć sposób dla siebie i 
zadbać o jakość swojego życia.

10 Sposobów aby być bardziej produktywnym prowadząc Biznes 
Mobilny

Próbowałeś pracy w domu? Dla wielu jest to olbrzymie wyzwanie w porównaniu z siedzeniem w 
biurze, gdzie choć marnuje się dużo czasu i traci siły na niepotrzebne rzeczy np. przejmowanie 
się jakąś interakcją z szefem, to jednak coś się robi. Moim zdaniem szkoda życia na męczenie 
się w środowisku w którym nie czujemy się dobrze, gdy możemy pracować w satysfakcjonujący 
sposób i jednocześnie zwiedzać Świat. Tym bardziej, że można się zmotywować do pracy za 
pomocą kilku sposobów dostępnych dla każdego. Sprawdź które działają najlepiej dla Ciebie.

1. Miej wyznaczony czas na pracę

Jeśli masz do wykonania coś, co ma zając np. 2 godziny bardzo łatwo to odkładać. Musisz się 
wyspać, potem zjeść śniadanie i tylko na chwilę wejść na facebook’a. Tam znalazłeś ciekawy 
artykuł, który oczywiście jest dla Ciebie wartościowy. Tylko obejrzysz fragment wczorajszego 
programu publicystycznego, aby przekonać się, że to Twoja opcja polityczna jest właściwa, a 
inne nie. Wkrótce robisz się głodny. Jesz obiad, a po nim czujesz się senny, więc tylko 
odpoczniesz i bierzesz się do pracy. Źle się z tym czujesz i jednak zasypiasz, a o 18 jesteś 
umówiony na mieście. Przyrzekasz sobie, że JUTRO pracujesz cały dzień… Uniknij tego i traktuj
czas pracy jak świętość. Umów się na spotkanie z zadaniami do wykonania.

2. Zaczynaj od „złotej godziny”

Często się mówi, że tak jak zaczniesz dzień tak on się potoczy. Zrób to w najlepszy z możliwych 
sposób i wykorzystaj metodę, którą poleca wszystkim Anthony Robbins – zaplanuj „złotą 
godzinę”. Jest to zestaw czynności, które wykonujesz zaraz po przebudzeniu, aby wprawić Cię 
w dobry nastrój do pracy i ogólnie życia. Może w niej zawrzeć podstawowe ćwiczenia fizyczne, 
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medytację, planowanie, czytanie, pisanie dziennika i wiele innych czynności na które często 
brakuje później czasu w trakcie dnia

3. Najpierw zrealizuj najważniejszy cel

Wybierz sobie najważniejszy cel na dzień i zabierz się za niego od rana. Jeśli zdecydujesz się 
wprowadzić „złotą godzinę” w swoje życie to od razu po niej. Zrealizowanie najważniejszego 
zadania sprawi, że poczujesz moc panowania nad swoim życiem i energię do realizowania 
kolejnych rzeczy w trakcie dnia.

4. Nie dawaj sobie wyboru

Zasoby siły woli są ograniczone i na marnuj jej na wybory, których możesz uniknąć. Po to 
proponuję abyś wprowadził „złotą godzinę” do swojego planu dnia, abyś nie musiał dokonywać 
wyborów po przebudzeniu tylko automatycznie robił pożyteczne rzeczy. Znając ten mechanizm 
możesz używać go do realizowania zadań także w trakcie dnia np. zawsze po obiedzie włączam
aplikację do nauki języka i przerabiam 3 lekcje.

5. Dbaj o zdrowie i dietę

O wiele łatwiej jest być Ci produktywnym gdy dobrze się czujesz. Jedz dużo warzyw i ćwicz. Jest
to temat wymagający szerszego omówienia, ale w tym miejscu zwracam Ci również na to uwagę
pod kątem pracy.

6. Zrób z tego nawyk

Ułatwiaj sobie życie. Jeśli wprowadzisz powyższe sposoby w życie to z czasem wyrobisz sobie 
nawyk. Zacznij od jednego np. „złotej godziny” od rana i potem wprowadzaj kolejne.

7. Odpoczywaj

Żadne magiczne techniki i sposoby nie zastąpią dobrej jakości snu. Musisz być wypoczęty, aby 
pracować produktywnie. Gdy czujemy się źle o wiele łatwiej odpłynąć nam w aktywności, które 
nie wymagają zbyt dużo dla nas. A co zrobisz w trakcie dnia? Jeśli możesz sobie pozwolić to 15 
min drzemki lub medytacji przywróci Ci siły do działania. Przetestuj co działa dla Ciebie najlepiej.

8. Stwórz sobie środowisko sprzyjające produktywnej pracy

Gdziekolwiek byś nie był poszukaj swojej strefy komfortu do pracy. Miejsca, gdzie będziesz mógł
całkowicie się skupić i nikt nie będzie Ci przeszkadzał. W podróży może to być utrudnione, ale 
jest w pełni wykonalne. W tym momencie miliony osób pracuje gdzieś w kawiarniach, biurach 
coworkinowych, na plażach i nawet w łóżkach.
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9. Pozbądź się dystraktorów

Dystraktory, czyli wszelkie przeszkadzacze. Poproś współlokatorów aby Ci nie przeszkadzali, 
włącz tryb samolotowy w telefonie i wyłącz facebook-a. Czasem oczywiście jest ciężko i nie 
możesz odciąć się od Świata, ale zrób cokolwiek aby zadbać o swój spokój. Jeśli nie masz 
takich warunków to nie traktuj tego jako wymówki do uniknięcia pracy. W naprawdę 
niesprzyjających okolicznościach powstawały wielkie dzieła i traktuj to jako wyzwanie, aby np. w 
autobusie przygotować tekst, którego deadline niebezpiecznie się zbliża.

Na koniec chyba najważniejsze.

10. Rób rzeczy które mają dla Ciebie znaczenie

Jeśli coś wydaje Ci się bez sensu to trudno się do tego zmotywować. Znajdź swoje dlaczego i 
jakie cele z tego wypływają.

Najlepsze narzędzia do budowy Biznesu Mobilnego

Budowa biznesu mobilnego wymaga odpowiedniego zestawu narzędzi dla różnych obszarów 
prowadzenia firmy. W gąszczu produktów i usług bardzo łatwo stracić pieniądze i pieniądze na 
rozwiązania, które się nie sprawdzają. Na szczęście możesz skorzystać z naszych rozwiązań i 
wybrać te narzędzia, które są sprawdzone w rzeczywistych działaniach.

Uwaga: Niektóre z podanych niżej linków to tzw. linki partnerskie. Jeśli wejdziesz przez nie na 
podane strony to nie będziesz obciążony żadnymi kosztami, a ja być może otrzymam jakiś 
bonus od dostawców rozwiązania. Umieściłem tutaj tylko te produkty, z których miałem okazję 
korzystać i które okazały się dla mnie przydatne. Skoro mi okazały się pomocne, to mogą 
przydać się i Tobie w budowaniu Twojego biznesu.

Strony internetowe

WordPress –  Łatwy, darmowy i bardzo konfigurowalny. W tym momencie zdecydowanie 
najpopularniejszyc sposób na tworzenie nowych stron. Używam WordPress dla wszystkich 
naszych stron internetowych i blogów. W Internecie znajdziesz wiele poradników i kursów jak go 
używać.

Envato– Ogromny wybór szablonów do WordPressa. Kupuje tu wszystkie przydatne wtyczki i 
pluginy.

Social Locker – świetna płatna wtyczka wordpressa do pozyskiwania „Like” na FB oraz 
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aktywności w innych sieciach społecznościowych

Cloudflare – przyśpieszy każdą stronę

IAI SHOP – jeden z najlepszych systemów do budowania własnego sklepu internetowego (jest 
płatny, ale wart swojej ceny)

Google Analytics – Próbowałem droższych rozwiązań analitycznych, ale i tak wróciłem  do 
darmowego  Google Analytics.

Sucuri – Używam Sucuri aby monitorować moje strony internetowe w poszukiwaniu złośliwego 
oprogramowania i oczyścić strony internetowe, jeśli się ktoś włamał.

Projekty Landing page

OptimizePress 2 – Buduje prawie wszystkie serwisy z wykorzystaniem tego narzędzia, świetnie 
działa z wordpresem i jest bardzo intuicyjne, na zasadzie „przestawiania kafelek”

Landingi – Doskonałe i proste narzędzie do budowania bardzo skutecznych landing page i ofert
sprzedażowych. Używam tego narzędzia do wszystkich projektów. Sprawdza się doskonale.

Hosting i Domeny

Super Host – jeśli szukasz dość dobrego hostingu lub domen, to superhost się sprawdzi

Email Marketing

Salesmanago – używam już od ponad roku pomimo, że jest płatny ale jest to kluczowe 
narzędzie do automatyzacji sprzedaży i marketingu we wszystkich projektach jakie realizuje.

Testowanie stron

Landingi – Doskonałe i proste narzędzie do testowania konwersji landing page i ofert 
sprzedażowych. Używam tego narzędzia do wszystkich projektów. Sprawdza się doskonale.

Nagrywanie obrazu z ekranu

Screenflow – Jeśli używasz komputera Mac zalecam ScreenFlow do nagrywania pulpitu . To 
proste narzędzie, aby nagrywać i edytować z poziomu tego programu.

Copyright © 2015 http://www.biznesponadgranicami.pl/
strona 9

http://etat.biznesponadgranicami.pl/starter
http://www.telestream.net/screenflow/overview.htm
https://new.landingi.com/register-app?invite=topeagle
http://pomysl.biznesponadgranicami.pl/automatyzacja
http://superhost.pl/?a_aid=558015d1accac&a_bid=5b97dbad
https://new.landingi.com/register-app?invite=topeagle
http://www.optimizepress.com/
http://sucuri.net/
http://www.google.com/analytics/
http://www.iai-shop.com/order/?affiliate=93
https://www.cloudflare.com/
http://www.biznesponadgranicami.pl/


System budowania biznesu -> Kliknij tutaj

Camtasia – Dla użytkowników komputerów PC zalecam użycie Camtasia . Podobny do 
ScreenFlow można łatwo tworzyć i edytować wideo.

Hosting do Video

Vimeo – używam tego serwisu do udostępniać plików wideo na dowolnym urządzeniu. Działa 
świetnie i daje doskonałą możliwość zabezpieczania video.

Fotolia – serwis do pobierania zdjęć

Przetwarzanie płatności

Transferuj – dobry polski serwis do przyjmowania prawie wszystkich krajowych  płatności i 
można go podłączyć pod spółkę LTD.

Paypal – międzynarodowy system do przyjmowania płatności kartami prawie we wszystkich 
walutach.

Zarządzanie plikami w chmurze

Transmit – Dla użytkowników komputerów Mac zalecam korzystanie transferowania plików na  
FTP , SFTP i zarządzania plikami na Amazon

Filezilla – Dla użytkowników komputerów z Windows zalecam korzystanie transferowania plików 
na  FTP , SFTP i zarządzania plikami na Amazon

Produktywność

Evernote – Najlepsze narzędzie do synchronizacji informacji produktywności we wszystkich 
urządzeniach. Bardzo dobrze da się kategoryzować i wyszukiwać informacje.

Gliffy – używam Gliffy i do rysowania diagramów nakreślenia planów akcjach marketingowych .

MindJet – narzędzie do budowania map myśli.

TomsPlaner – świetne narzędzie do planowania zgodnie z metodą GTD

WunderList  – od momentu gdy odkryłem to narzędzie używam go do planowania wszystkiego. 
Jego zaletą jest intuicyjności i doskonała integracja z kalendarzami Google.

Google Docs – Używam Google Docs do przechowywania i dzielenia się dokumentami. Bardzo 
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tani i szybki dysk internetowy.

Dropbox – Używam do przechowywania i dzielenia się dokumentami. Kolejny  tani i szybki dysk 
internetowy.

Bitly – używam do śledzenia linków na moich serwisach

Vcita – świetny system CRM do zarządzania bazą klientów, zgłoszeń i umawianie spotkań.

Timedoctor – świetny program, to śledzenia pracy pracowników.

Platforma do webinarów

Clickwebinar–  świetnie nadaje się do organizowania małych spotkań online i udostępniania 
pulpitu

Clickmeeting– świetnie nadaje się do organizowania spotkań online nawet do 1000 uczestników 
i udostępniania pulpitu.

Social Media

FbPoster – świetnie narzędzie jakie używam do działalności na grupach Facebook.

Buffer – zarządzanie pozostałymi  profilami, (twiter, google+,linkedIn)

Froll – Dzięki Frool przechwycisz osoby, które były na Twojej stronie lub aukcji, a następnie 
poprzez Facebook i/lub sieć partnerską Google w sposób AUTOMATYCZNY pokażesz reklamę 
produktu lub Twojej usługi.

Inne serwisy które pomagają mi w pracy:

Quickfile – bezpłatny program do fakturowania Online (nadaje się dla LTD)

AirBnB – czyli „Air bead and breakfast” to podróżniczy serwis, który właśnie wchodzi do Polski. 
Dzięki niemu można wynająć miejsce w prywatnym domu w nawet najdalszym zakątku 
świata. Rejestrując się  otrzymasz (79 złotych) na pierwszą rezerwację.

Uber  – czyli prywatna taksówka dla każdego. Świetnie  mi się sprawdza. Wychodzi wygodniej i 
zdecydowanie taniej niż taksi. Zyskaj 25zł na pierwszą jazdę rejestrując się przez ten link. Nie 
musisz tłumaczyć kierowcy gdzie masz pojechać, bo wszystko ustawiasz na mapie Google’a i 
nie ma ryzyka, że będziesz wieziony dookoła w obcym mieście.
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CyberGhost    wirtualny VPN jaki używam

Fiverr – to szeroko znana platforma, na której można samemu oferować wykonywanie 
zleceń/sprzedaż czegoś/rozmaite usługi lub kupować takowe.

Nauka przez internet

Walen – Nauka języków przez internet: Angielski, Tajski, Chiński

Walen Kurs Inwestowania Celem kursu inwestowania jest rozwiniecie umysłu inwestora, aby 
można było samemu podejmować trafne decyzje inwestycyjne.

Ubezpieczenie

Planeta Młodych – Sprawdzone ubezpieczenie dla podróżników za śmieszne pieniądze. W 
Tajlandii zwraca się przy pierwszej wizycie u lekarza.

Jak poradzić sobie z lękami związanymi z pracą zdalną i wyjazdem 
do egzotycznego kraju?

W Polsce już dzisiaj setki tysięcy ludzi mogłoby wyjechać do innego kraju, aby pracować zdalnie
i jednocześnie przeżyć przygodę życia. Kolejna rzesza ludzi w kilka tygodni mogłaby zbudować 
biznes pozwalające na całkowite uwolnienie się od przywiązania do lokalizacji. Skoro możemy 
znaleźć setki pozytywnych przykładów historii niesamowicie pożytecznego wpływu takich długi 
podróży na ludzi, którzy się na nie zdecydowali, to dlaczego wiele osób się na to nie decyduje?

Powodów może być wiele. Są te związane z sytuacją rodziną czy innymi zobowiązaniami, ale 
najczęściej są to lęki. Dzisiaj rozprawimy Cię z kilkoma z nich, abyś mógł sobie z nim poradzić 
jeśli któryś z nich Ci przeszkadza.

Lęk przed samotnością
Wiele osób obawia się rozstania z rodziną i znajomymi na kilka miesięcy, a przede wszystkim 
tego, że nie poznają w czasie podróży nikogo z kim można by nawiązać wartościową relację.

Jeśli masz podobne wątpliwości to warto abyś uświadomił sobie, że:

w dobie Internetu i niezliczonych możliwości komunikacji możesz mieć czasem głębszy kontakt z
kimś będąc oddalonym o 10 tysięcy kilometrów niż w mieszkając z nim za ścianą
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imprezy pożegnalne i powitalne mogą być jednymi z najlepszych w Twoim życiu
rozłąka z pewnymi osobami może sprawić, że jeszcze bardziej docenisz ich obecność w Twoim 
życiu
Natomiast na samotność w podróży jest kilka rozwiązań. Na początku polecam zamieszkać w 
hostelu. Nawet jak masz wystarczający budżet na bardziej luksusowe miejsce noclegowe to 
właśnie w hostelach najłatwiej poznać innych podróżników. Razem zwiedzicie miasto i okolice, a
Ty „rozgrzejesz się” w nowym miejscu. Aby poznać znajomych, którzy już mieszkają w danym 
miejscu sprawdź grupy na facebook-u oraz meet up, które grupują ludzi o podobnych do Ciebie 
zainteresowaniach. Innym bardzo dobrym sposobem jest praca w cooworkingach, gdzie 
poznasz kolejne osoby będące w tej samej sytuacji.

Przed chorobą
Nic nie daje 100% ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia, także w Polsce. Musisz zorientować
się jakie są zagrożenia w danym kraju i zachować chociaż minimalne środki ostrożności. 
Zaopatrz się w ubezpieczenie i nie pozwól sobie, aby ten lęk zatrzymał Cię w domu. 
Najprawdopodobniej wiele osób było przed Tobą w kraju do którego się wybierasz i przeżyło. 
Jako ciekawostkę mogę dodać, że najlepiej wyposażony szpital z szybką obsługą i darmowymi 
lekarstwami odwiedziłem za darmo w Tajlandii dzięki karcie Planeta Młodych (nie mam żadnego 
zysku z rekomendowania ich, ale naprawdę dobrze się sprawdzają). Kosztuje ona 90 zł na rok.

Problemy z biurokracją
Czyli różne rodzaju problemy z wizami i biurokracją na miejscu. Oczywiście zalecam 
sprawdzenie dla każdego kraju dokładnych przepisów na forach, blogach czy grupach. 
Pamiętajcie jednak o jednej zasadzie, jeśli przywozisz do jakiegoś kraju pieniądze to z reguły 
jesteś pożądanym gościem. Skupiaj się na wiedzy od innych podróżników, bo niektóre przepisy 
istnieją tylko na papierze, a mogą wydawać bardzo utrudniające życie w teorii.

Jeśli boisz się polskich urzędów to polecam cały cykl na naszym blogu poświęcony optymalizacji
podatków.

Utrata dobrych nawyków

Wielu boi się, że nie będzie w stanie zabrać się do pracy na takich pół-wakacjach. Dla mnie 
zmiana środowiska jest idealną okazją, aby wdrożyć pozytywne nawyki w swoje życie. Więcej 
możesz przeczytać w specjalnym artykule na ten temat.

Ogólna niepewność i strach przed nieznanym

Po raz kolejny mogę zaproponować przeczytanie wszystkiego co jest możliwe i… rzucenie się w
wir wydarzenie. Poczuj wolność w niepewności. Daj sobie czas na aklimatyzację i ciesz się 
odkrywaniem całkowicie nowych miejsc i ludzi. Wszędzie są zagrożenia, ale siedząc w domu też
ich nie ustrzeżesz. Dlatego uwolnij się z więzienia swoich lęków i doświadczaj Świata.
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Czy wystarczy mi pieniędzy?

W wielu krajach (np. Tajlandii) potrzebujesz mniej pieniędzy do życia na przyzwoitym poziomie 
niż w Polsce. Zbuduj biznes mobilny, zdobądź kompetencje i oszczędź trochę albo chociaż 
zorganizuj sobie kartę kredytową, aby mieć środki na powrót do domu w razie kataklizmu. 
Uświadom sobie jednak, że w kraju też musisz za coś żyć i jakoś zdobywasz na to środki. Tam 
możesz potrzebować ich mniej i wystarczy zmienić sposób zarabiania. 

Jeśli się nie uda to nie znajdziesz później nowej pracy

A może nigdy już nie potrzebował pracować dla kogoś? Bardzo możliwe też, że jeśli jednak 
będziesz pracował w jakieś firmie to przyszły szef doceni takie doświadczenie długiej podróży, 
które wymagały kreatywności, odwagi i zdolności do działania w trudnych warunkach. Dzięki 
swojej wyprawie możesz poznać ludzi, którzy na zawsze odmienią Twoją karierę w 
niesamowicie pozytywny sposób.

Podsumowując

Zdobądź trochę wiedzy przed wyjazdem na nurtujące Cię kwestie, ale nie blokuj się 
niepewnością. Jeśli przed Tobą taki ruch jak założenie biznesu mobilnego i wyjazd do 
egzotycznego kraju udał się setkom tysięcy ludzi to dlaczego Tobie miałoby się nie udać? Do 
dzieła!

6 Kroków do większego spokoju w życiu mobilnego przedsiębiorcy

Bycie minimalistą, czyli osobą która ma mało rzeczy w swoim otoczeniu, jest praktycznie 
wymagane przy wyjeździe na dłuższy czas. Objętość Twojej walizki jest ograniczona i wygoda 
podróży z mniejszą ilością bagażu jest większa (choć do tego każdy chyba sam musi dojrzeć, 
zabierając na każdy kolejny wyjazd mniej rzeczy). Przemieszczając się z miejsca na miejsca 
zdecydowanie nie chcesz być przesadnie obciążony. Nawet jeśli nie planujesz na razie dłuższego 
wyjazdu to warto zadbać o swój komfort psychiczny i poeksperymentować z minimalizmem w 
Twoim domu.

Zrób listę powodów dlaczego chciałbyś żyć w prostszy sposób

Budowa znaczących projektów i zmian w życiu zawsze zaczyna się od znalezienia Twojego 
„dlaczego”. Poszukaj go także w przypadku Twojej przygody z minimalizmem. Będziesz miał 
większą motywację do wprowadzenia zmian, od których w pierwszym odruchu będziesz chciał 
uciec. Chcesz większego spokoju? Zapisz to. Chcesz przygotować się do długiego wyjazdu? 
Koniecznie zanotuj. Nie musisz wszystkiego wypisać za pierwszym razem, ale dodawaj kolejne 
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powody do listy w najbliższym czasie.

Sprawdź czy potrzebujesz niektóre rzeczy

Przejdź się po domu z kartonem i pozbieraj rzeczy, których dawno nie używałeś i nie są 
przeznaczone na specjalne okazje. Od Ciebie zależy kryterium wyboru, ale bądź świadom swoich 
emocji. Czy na pewno odłożenie tej rzeczy do kartonu sprawi, że stracisz wspomnienie które się z 
nią wiąże? Następnie zamknij karton i ustaw w widocznym miejscu. Ustaw przypomnienie w 
telefonie za 30 dni. Wtedy zastanów się czy potrzebowałeś którąś z tych rzeczy i czy o niej 
pamiętałeś. Jeśli nie to sprzedaj ją na allegro, podaruj komuś lub wyrzuć na śmieci.

Przygotuj strefę wolną od rozpraszaczy

Może to być Twoje biurko lub stół w kuchni. Przygotuj miejsce, gdzie ma absolutnie niczego i nic 
nie ma prawa się pojawić poza aktualnie używanymi przedmiotami. Sprawdź jak się tam teraz 
przebywa.

Podróżuj z lekkim bagażem

Gdy spakujesz się na następną podróż to wypakuj dwie rzeczy, których nie jesteś pewien. Dla 
eksperymentu. Zobaczysz czy naprawdę ich potrzebowałeś.

Jedz to samo przez tydzień

Oczywiście próbuj tego co ma Ci Świat do zaoferowania. Jednak na potrzeby domowego 
eksperymentu przez tydzień jedz jeden z dwóch rodzajów potraw na śniadania, obiady i kolacje 
(czyli na każdy posiłek miej dwa warianty). Uświadom sobie jak dużo czasu przeznaczasz na 
planowanie i przygotowanie posiłków.

Zaoszczędź 2000 zł

Uprość swoje życie tak, aby odłożyć taką kwotę jako fundusz awaryjny. Z jednej strony będziesz 
zmuszony podjąć wiele wyborów, aby zrealizować ten cel. Natomiast efektem ubocznym będzie 
posiadanie takiego budżetu, który na przykład pozwoli Ci spakować się swobodniej na następną 
podróż i kupienie potrzebnych produktów w razie potrzeby w miejscu docelowym

10 Rad aby być szczęśliwszym prowadząc biznes mobilny z domu

Po latach prób i eksperymentów z pracą z najróżniejszych miejsc mogę przedstawić Wam 10 rad, 
aby zorganizować sobie pracę zdalną w odpowiedni dla siebie sposób.
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1. Trzymaj się terminarza

Możliwość pracy o dowolnej porze może być Twoim zbawieniem, ale także przekleństwem. Warto 
z tego korzystać w razie potrzeby, jednak poważnie zastanów się nad wprowadzeniem sobie 
terminarza oraz określenia których godzinach na pewno będziesz pracował. Będzie bardziej 
produktywny, ale ułatwi to tez relacje ze współpracownikami i klientami.

2. Korzystaj z kalendarza

Nie chodzi o to, abyś wszystko w nim planował. Wyznaczenie jednak pewnych terminów 
końcowych dla projektów oraz ważnych dat ściągnie z Ciebie obowiązek pamiętania o tym. Poza 
tym będziesz bardziej zmotywowany do kończenia rzeczy na czas.

3. Wyznacz strefę do pracy

Miejsce w którym będziesz czuł się komfortowo i bezpiecznie. Jeśli potrzebujesz jakieś szczególne 
narzędzia do prowadzenia biznesu to oczywiście powinny znajdować się w zasięgu ręki. Korzystaj 
z uroków pracy zdalnej w kawiarni czy pod pod palmą, ale z czasem docenisz też 
wygospodarowanie takiej sfery w jednym miejscu.

4. Zachowuj się rano tak, jakbyś miał iść do pracy

Pracowanie samemu nie zwalnia Cię z mentalnego przygotowania do pracy. Dlatego po obudzeniu 
zachowuj się tak jakbyś miał iść do pracy. Mogą pomóc Ci w tym „rytuały poranne” (zestaw 
czynności, które możesz wykonywać każdego dnia po obudzeniu, aby zaczynać go z pełną mocą).

5. Komunikuj się regularnie z innymi

Pracują z domu możesz czuć się samotnie. Dlatego kontaktuj się z innymi za pomocą skype’a lub 
innych form komunikacji. Twórz sobie też jak najwięcej okazji do spotkań poza domem i 
codziennie staraj się wyjść na spacer.

6. Nagradzaj się

Cokolwiek robisz na pewno są aspekty pracy, które lubisz bardziej od innych. Rób to od rana, aby 
nabrać rozpędu.

7. Rób przerwy

Twoja praca nie ucieknie jeśli zrobisz sobie kilka minut przerwy co godzinę i raz na kilka godzin 
dłuższy odpoczynek od pracy. Steven Covey nazywał to ostrzeniem piły, czyli zwiększaniem 
Twojej skuteczności dzięki przerwom. Świetnie nadaje się do tego system produktywności 
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Pomodoro.

8. Przestań siedzieć

Słyszałeś twierdzenie, że siedzenie jest tym czym jest palenie papierosów? Nie siedź cały dzień! 
Spaceruj co jakiś po pokoju, poruszaj na mieście po rowerze i zainteresuj się jakimiś ćwiczeniami 
na poprawę stanu kręgosłupa.

9. Zrób zapas zdrowych przekąsek

Miej je wokół siebie, niech wypełnią Twój dzień.

10. Ogranicz aktywność na social media.

Oczywiście jest to ciężkie, ale nadaj sobie jakieś granice. Facebook przed pracą i potem po 
obiedzie? A może dopiero wieczorem? Eksperymentuj z tym.

200 możliwości na zarabianie pieniędzy w Internecie

Jeśli nie macie nadal pomysłu jaki biznes moglibyście prowadzić w Internecie lub nie 
wystarczyły propozycje opisane w artykule „8 Rodzajów biznesu mobilnego dla humanistów” to 
dzisiaj mam dla Was najobszerniejszą propozycję z jaką kiedykolwiek się spotkaliście – 
infografikę na której znajdziesz 200 możliwości zarabiania pieniędzy w Internecie. Mam na myśli 
oczywiście poważne pieniądze dzięki którym będziesz mógł przenieść się do tropikalnego kraju 
na zimę lub spełniać inne swoje marzenia.

Infografika:

http://cdn-media-2.lifehack.org/wp-content/files/2013/10/ways-to-make-money-small.jpg

Jeśli chcesz w najlepszy sposób skorzystać z wymienionych powyżej możliwości to powinieneś 
dobrze pisać po angielsku. W przypadku gdy znasz już ten język, ale chciałbyś podnieść swój 
poziom w tym zakresie to najlepiej po prostu pisać, a potem oddawać komuś swoje teksty do 
sprawdzenia. Uczymy się na błędach, także z czasem będzie Ci to coraz lepiej wychodziło. 
Warto abyś robił to regularnie i w ten sposób zanurzał się w języku, wtedy Twoje postępy będą 
najszybsze. Oprócz tego musisz powiększać zasób słów, w tym celu słuchaj i czytaj branżowych
artykułów na blogach (chcesz rekomendacji – daj znać w komentarzu) oraz korzystaj 
darmowych aplikacji do nauki – polecam memrise i duolingo.

A co jeśli nie znasz angielskiego?

Nic straconego. Wiele osób nie znających innego języka poza ojczystym z sukcesem prowadzi 
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swoje biznesy mobilne. Czasem mnie bardzo zadziwiają swoją odwagą np. włoski bloger 
mieszkający na wyspie Koh Phangan w Tajlandii i nie znający angielskiego(wynajmuje domek od
innego Włocha, a resztę spraw załatwia na migi). Takie przypadki pokazują, że jeśli się chce to 
znajdzie się sposób.

Wiedzę potrzebną do założenie biznesu w warunkach polskich znajdziesz na tej stronie. 
Szczególnie polecam pobranie darmowego ebooka dzięki któremu dowiesz się jak założyć 
dochodową firmę, kliknij tutaj.

Co jest najważniejsze na początku Twojej ścieżki biznesowej?

Najważniejsze jednak abyś podjął działanie. Być może nie trafisz od razu do idealnego biznesu, 
ale zacznij robić cokolwiek związanego z pracą zdalną. Będąc wewnątrz tego tematu będziesz 
odkrywał więcej dróg i możliwości na zrobienie pewnych czynności oraz to, co najważniejsze dla
przedsiębiorcy, problemów. To one powodują, że znajdują się ludzie gotowi płacić za Twoje 
rozwiązania. Niepowodzenie w biznesie wiąże się najczęściej z dostarczaniem usługi, której 
potrzebuje zbyt mała ilość osób. Dlatego Ty zacznij działać jak najwcześniej, aby dobrze poznać 
rynek od środka.

Masz inne pomysły? Podziel się w nim w komentarzu na fanpage’u Biznes Ponad Granicami!

Jak wygląda Twój idealny rok?

Bob Dylan kiedyś powiedział:

„Człowiek osiąga sukces, gdy wstaje rano i kładzie się spać wieczorem do łóżka, a pomiędzy tym 
czynnościami robi to na co ma ochotę”.
Cytat idealnie obrazuje wiele mądrości życiowych, które wiele osób odkryło dopiero gdy zaczęli 
prowadzić biznes mobilny i jednocześnie podróżować. Oto niektóre z nich:

Sukces nie wiąże się koniecznie z posiadaniem dużej ilości pieniędzy. Chodzi po prostu o 
posiadanie odpowiednich zasobów, aby robić to co się chce każdego dnia. Każdy z nas może chcieć
czegoś innego. Dla jednego idealnie spędzonym dniem będzie wyprawa po górach, a dla innego 
seria ekscytujących spotkań biznesowych. Oczywiście priorytety mogą się zamieniać. 
Najważniejsze jednak abyś miał większy wybór.
Nie musisz przejmować się definicjami sukcesu. Stwórz swoją własną i dąż do urzeczywistnienia 
jej w swoim życiu.
To nie jest samolubne, aby myśleć co dla Ciebie jest dobre. Wszyscy zasługujemy aby być 
szczęśliwi i usatysfakcjonowani. Bardziej pomagamy Światu będąc inspiracją i wzorem dla innych 
ludzi niż jednym z narzekających szaraczków.’
Tak naprawdę to musisz przejmować się znalezieniem swojej definicji sukcesu. Jeśli Ci się uda to 
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bardzo dobrze, ale nie jest to konieczne. Zamiast tego proponuję Ci inne ćwiczenie.

Opisz swój idealny rok.

Często możemy spotkać się z sugestiami opisania idealnego dnia. Dla mnie jest to trochę 
bezsensowne, bo mało jest rzeczy które chcę robić codziennie, a wiele które wystarczy zrobić raz 
lub kilka razy w roku, aby być w pełni usatysfakcjonowanym.

Dlatego proponuję abyś opisał swój idealny rok. Podczas tego ćwiczenia skup się raczej na 
rzeczach związanych ze stylem życia i tym, co naprawdę Cię ekscytuje. Pomiń kwestie finansowe i 
zawodowe, tym zajmiesz się później.

Zadaj sobie pytania:

Jakie pasje chcesz rozwijać?

W jakich krajach chcesz mieszkać?

Jakie miejsca chcesz zobaczyć?

Co chciałbyś przeżyć?

Z kim chcesz spędzić najwięcej czasu?

Czego chcesz się nauczyć?

Przygotuj takie zestawienie. Jeśli chcesz podzielić się jakimiś swoimi odkryciami to zrób to w 
komentarzu!
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