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O mnie

Eliza Graff – przede wszystkim jestem mamą trójki dzieci w wieku 11,
16 i 18 lat i szczęśliwą posiadaczką najpiękniejszego labradora na
świecie - Leona. Nawet w liczbie dzieci, założyłam, że nie chcę, by
moje życie było łatwe w samolocie, hotelu, czy zbyt ciche w aucie.
Kocham wyzwania! I właśnie ta cecha charakteryzuje mnie najbardziej –
im trudniejsze zadanie, tam ja! Żołnierka, jak nazywała mnie zawsze
mama.
Od 6 lat prowadzę agencję mediową Cookies Media, zarządzam ludźmi
i

projektami,

wymyślam

niestandardowe

koncepcje

i

wdrażam

nietuzinkowe pomysły w mało popularne, ale bardzo istotne, branże.
W domu pracuję od początku istnienia agencji. Tak samo, jak i wszyscy
ludzie, tworzący Cookies Media. Pandemia nie zmieniła nic w tym
względzie. Kocham internet, reklamę internetową, jej policzalność i
projekty marketingowe niestandardowe. Moją pasją ponad wszystko
jest sprzedaż. Swoje doświadczenie zbieram już od prawie 20 lat.
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Wiem, jak wiele moich stanowisk w korporacjach zależało od ilości
torebek,

szpilek,

czy

kolejnego

nowego

świecidełka

na

ręku.

Szczególnie media przyzwyczaiły mnie do tego, by posiadać i wciąż
zdobywać. Do momentu, gdy założyłam swoją agencję. Wtedy, z roku
na

rok,

posprzątałam

swoje

życie

pod

każdym

względem.

Zweryfikowałam różne obszary i o tym chciałabym Wam opowiedzieć.
Dodatkowo, podzielę się z Wami od czego zacząć, jak sprawnie
przeprowadzić rewolucję uwalniania siebie od wciągających rzeczy i
nic nie wnoszących relacji.

Szczęście jest w Tobie, a nie w posiadanych rzeczach!
~Eliza Graff
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Dla kogo jest ten
ebook?

Dedykuje go wszystkim tym, którzy chcą zmienić “coś” w swoim życiu,
ale niekoniecznie wiedzą jak zacząć żyć bardziej wartościowo, czyli
skromniej.
Znajdziesz tu sporo przykładów, którymi możesz się zainspirować.
Pozbycie się nadmiaru ze sfery materialnej, fizycznej, psychicznej,
duchowej pozwala odkryć zupełnie nowy sens życia. Gdy usuniesz to
co “zbędne”, proste czynności takie jak jedzenie, spanie, ubieranie się
czy spędzanie wolnego czasu zyskują głębszy sens. Posiadając
niewiele stworzysz przestrzeń wokół siebie do pojawienia się ukrytego
potencjału i nowych życiowych perspektyw.
Wiele rzeczy i przekonań, które towarzyszą naszej codzienności są
zbyteczne,

a

z

czasem

nawet

okazują

się

ciężarem

(w

sensie

dosłownym i przenośnym). To zwykle dociera do nas dopiero gdy “to
coś” tracimy w obliczu życiowych zmian. Bez względu na to w jakich
okolicznościach to się dzieje boimy się straty i zmiany niesłusznie
traktujemy to jako coś negatywnego. Dlaczego? Po pierwsze, jesteśmy
przywiązani do pożądania, nabywania i gromadzenia rzeczy, kontaktów
tytułów,

dyplomów

czy

odznaczeń.

Kultura

konsumpcjonizmu

powoduje przekonanie, że to zachowanie zapewni nam tożsamość,
odpowiedni status społeczny i nada sens naszemu życiu. Nic bardziej
mylnego! Po drugie, uporządkowanie życia wiąże się z wprowadzeniem
zmian i przede wszystkim ze zmierzeniem się z trudnymi dylematami.
Kim jestem i czy dobrze znam siebie? Co jest mi potrzebne a co nie? Co
mnie tak naprawdę uszczęśliwia? Wolę “mieć” czy “być”?
Odpowiedz sobie szczerze na powyższe pytania na podstawie analizy
własnych doświadczeń i pamiętaj, że zmieniać się to znaczy żyć! .
W trakcie lektury tego ebooka przekonasz się, że MNIEJ znaczy
WIĘCEJ.

A

to

dotyczy

wszystkich

aspektów

życia,

spraw

od

materialnych po duchowe. Uporządkuj wszystko co posiadasz, porzuć
kompulsywne zakupy, ogranicz nawyk scrollowania social mediów,
jadaj skromniej, skup się na swoim ciele, umyśle oraz rozwoju
duchowym i emocjonalnym. Minimalizm sprawi, że zaczniesz odczuwać
nieznaną

dotąd

przyjemność

przebywania

własnym ciele. Powodzenia!
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we

własnym

domu

i

O psychologii sprzedaży siebie
Minimalizm w szafie, praca na
własny rachunek

Marketing wyimaginowanych potrzeb

Posprzątane

TREŚĆI

SPIS
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Jak znalazłam się w mediach
i rozbudziłam moje EGO

Jak znalazłam się
w mediach i rozbudziłam
moje EGO

Nic odkrywczego, ale wszystko, czego doświadczyłam, lub czego nie
miałam w dzieciństwie, uwarunkowało moje podejście do dorosłego
życia.
Jestem ósmym dzieckiem, najmłodszym w swojej rodzinie. Zazwyczaj,
sugeruje się, że najmłodsze ma najłatwiej, bo jest rozpieszczane, więcej
mu się wybacza, wszystko dostaje na tacy, ma uwagę całej rodziny.
U mnie było odwrotnie. O wiele musiałam walczyć sama, zarówno o
rzeczy nienamacalne, jak i o takie, jak na przykład pieniądze na stanik,
ksero, czy jedzenie. O wiele rzeczy walczyła za mnie moja starsza o 8
lat siostra. To ona była moim mecenasem i ochronnym parasolem.
Ogromu rzeczy nie miałam. Nie miałam uwagi, czasu, zabaw z
rodzicami z racji ich wieku, wspólnych wakacji, zaplanowanych urodzin,
czy nawet możliwości pójścia na imprezę do koleżanki. Nie piszę tego
po to, by wzbudzać litość. Po prostu tak było. A wszystko to nabrało
sensu i barw dopiero po czterdziestce.
Może trudno to sobie wyobrazić, ale zarówno przez podstawówkę, jak
i liceum walczyłam z rodzeństwem o jedzenie. Moja kochana mama
gotowała największe gary zup. Jednak zawsze było za mało dla trzech
dorosłych i egoistycznych facetów i pięciu kolejnych niewiast;) Ten, kto
pierwszy dopadł lodówki, zmiatał wszystko.. Nie przypominam sobie,
żebym kiedykolwiek z mamą pojechała na zakupy, gdzie dostałabym
jakieś nowe ciuchy. Sukienkę komunijną miałam uszytą u krawcowej.
Ostatnie wspomnienie ze wspólnego wypadu to obraz ze sklepu
Central - w Białymstoku. Miałam może 10 lat i mama kupowała mi
czerwone kapcie do szkoły z gumką, które, jak się okazało, były za
małe i mocno cisnęły palce. Były też piękne! Do dziś mam wrażenie, że
nabawiłam się od nich krzywych palców u nóg :O! hahaha
Byłam bardzo pokornym dzieckiem. Nigdy się nie skarżyłam. Nigdy nie
prosiłam. Nie chciałam też sprawiać kłopotu rodzicom, czy stawiać ich
w niezręcznej sytuacji. Szczególnie mamy. Mam takie zdjęcia, na
których w pełnej zimie, chodziłam w rozwiązanych adidasach, wszem i
wobec mówiąc, że jest mi ciepło i nie potrzebuję zimowych butów. Gdy
prosiłam tatę o pieniądze na książki czy zeszyty, pytał, czy mam kartkę
i kredki. Na moje przytaknięcie, mówił: to sobie narysuj. Od tego
momentu

przestałam

prosić.

Od

siostry

dostawałam

jej

ciuchy.

Cieszyłam się ze wszystkiego, co dostałam, czego ona już nie będzie
nosiła.
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Moja siostra była i jest zakupoholiczką. Odkąd pamiętam, zamawiała
tydzień w tydzień nowe ciuchy z BonPrix czy Hallens. Potrafiła
pożyczać pieniądze od cioć i wujków, mówiąc, że to na remont w domu,
by po raz kolejny odebrać paczkę. W trakcie mojego dorosłego już
życia, wielokrotnie wpadałam do niej do domu.

Widząc sterty kosmetyków w łazience, zastanawiałam się, skąd ona ma
pieniądze na masę cieni, pomadek, kredek i podkładów różnych marek.
Jej

szafa

nie

zmechaconych

zamykała
bluzek.

się

Były

od

też

kolejnych

piękne

spranych

marynarki,

golfów,

nietuzinkowe

spodnie i kostiumy. We wszystkim wyglądała elegancko. Jednak to,
czego sama nie lubiłam u niej już wtedy, to ilości zbędnych rzeczy,
zapchanej szafy, toreb w przedpokoju oraz w piwnicy i niemocy w
znalezieniu konkretnej rzeczy.
Za każdym tym ciuchem, krył się wydany pieniądz i ogrom stresu.
Wspólnie oglądałyśmy katalogi. Marzyłam, że może kiedyś będę mogła
mieć takie czy inne sukienki, spodnie. Z jaką rozkoszą studiowałam
okładkę płyty zespołu Piccolo Coro dell’Antoniano – dzieci na nich
miały takie piękne, kolorowe dresy. Marzyłam o takich! I co zrobiła
Eliza, gdy zarobiła pierwsze pieniądze jako kolędniczka? Kupiłam sobie
piękny dres na bazarze w Białymstoku i granatowy zegarek!!! ;)
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I tak oto, chowałam się pomiędzy rodzeństwem, nie potrzebując
praktycznie

rodziców.

Uczyłam

się

sztuki

negocjacji,

walki

o

zauważenie, przetrwanie i najlepszą sprzedaż samej siebie.

Co istotne, te lata budowały we mnie głód rzeczy
i pragnienie zaspokojenia tego, czego nie miałam
w dzieciństwie.

Dopiero po czterdziestce uświadomiłam sobie, jak wiele zyskałam
chowając się w tak trudnych warunkach. Po pierwsze, to marzenia i cele
zaprowadziły mnie tu, gdzie jestem. Zaś deficyt, doświadczony w
dzieciństwie,

wytworzył

we

mnie

głód

rzeczy

i

niezaspokojone

pragnienie posiadania coraz to nowych przedmiotów i realizacji
różnorodnych marzeń.
Mając 21 lat, studiowałam na drugim roku historię. Właśnie wtedy
postanowiłam

wyjechać

na

roczny

program

Zjednoczonych. Jedynym celem wyjazdu

Au-Pair

do

Stanów

była nauka angielskiego i

wymiana zawartości szafy!!! Pamiętam jeden z letnich dni, gdy
pojechałam do tzw. mall’a i wróciłam z ośmioma kurtkami zimowymi.
Moja host-mother omal nie spadła z fotela :DDD Ledwie przecisnęłam
się z workiem przez drzwi, ale byłam szczęśliwa! No przecież były
przeceny, a dla mnie, pochodzącej z Białegostoku – zawsze się
przydadzą. Nikt w domu nie uczył mnie oszczędzania, odkładania na
później. Miałam też, i mam do tej pory, ogromną manię kupowania
innym prezentów i robienia niespodzianek. Ten moment ekscytacji,
oczekiwania,

zaskoczenia

jest

dla

mnie

samej

czymś

ogromnie

przyjemnym. Starałam się w ten sposób spełnić czyjeś młodzieńcze,
czy teraźniejsze, ale zawsze niezrealizowane do tej pory, marzenia.
Niestety, nie zawsze ten ktoś nadal marzył o tym samym :P I chociaż
portfel pustoszał o kolejny tysiąc złotych, to nie oznaczało to
automatycznie dzikiej radości i euforii osoby obdarowanej. Dopiero
opierając się na pięciu językach miłości zauważyłam, że kupowałam
prezenty za niebotyczne kwoty, robiłam niespodzianki, bo to ja kocham
prezenty i niespodzianki, a nie ci, którym je robiłam.
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Pierwsza praca – producent papierosów. Przedstawiciel handlowy.
Zarówno z czasów szukania pracy, jak i potem już pracując, robiłam
zakupy dla naszej dwójki, czyli dla męża i dla mnie. Tak mocno na
zapas. Jakby jutro miała wybuchnąć III wojna światowa. Niestety, gdy
zarabiał tylko mąż, czasem karta odmawiała posłuszeństwa albo w
połowie miesiąca kończyły się pieniądze. Jednak najważniejsze było to,
aby talerze pasowały do wystroju pokoju! No, a zastawę musiałam mieć
pełną dla dwunastu osób;) Nawet w ciasnej kawalerce :P
Do kolejnej pracy zostałam „zwerbowana” ;P Zachęciła mnie sąsiadka.
Chociaż

obie

zaprojektowane

mieszkałyśmy
przez

w

znanego

TBS**

to

projektanta

jej
-

mieszkanie
z

białą,

było

puchową,

plamoodporna wykładziną. Sąsiadka wystylizowana: czarny, świecący
koński ogon, mnóstwo grzechoczących bransoletek., Mercedes.
To ona rozwijała przed nami obiema plan podboju firmy, w której
pracowała.

Myśl,

że

i

ja

w

niedługim

czasie

zajadę

czarnym,

niskopodłogowym merolem pod TBS, popychała mnie do zmiany pracy.
Rzuciłam dotychczasową robotę i wpadłam w ramiona ubezpieczeń.
Szkolili nas tam z trzy miesiące zanim wyruszyłam w „pole”. Szkolenie
dotyczyło zarówno zakresu ubezpieczeń, jak również autoprezentacji,
ubioru, small talku i wszystkiego, co miało wpływ na „sprzedaż” siebie
w ciągu pierwszych trzech sekund.
Pamiętam rozmowę rekrutacyjną z kierownikiem portalu, w którym
starałam się o pracę jakiś czas później, był pod wrażeniem tego, jak
siedziałam, jak potrafiłam wykorzystać każdą chwilę rozmowy, by
sprzedać „zieloną” siebie w temacie mediów, planowania i tego, czym
są domy mediowe (wtedy wyobrażałam je sobie jako szklane wieżowce
hahaha ;P )
Zaczęła

się

praca

w

mediach

w

tym

samym

budynku

co

najpopularniejsza i pachnąca nowoczesnością stacja TV. W restauracji
na

parterze widywałam telewizyjne gwiazdy. Przez kilka lat byłam

odpowiedzialna za zespół sprzedaży projektów niestandardowych,
gdzie miałam przyjemność pracować z absolutnymi, nietuzinkowymi
kobiecymi „petardami”. Od nich nauczyłam się najwięcej!
W pamięci mam obraz siebie, klikającą w Nokii, i moją podwładną,
która powiedziała:: Eliza, jesteś kierowniczką, nie możesz mieć takiego
telefonu. Telefon to narzędzie pracy, ale też świadczy o tobie i musisz
zapewnić sobie sprzęt na najwyższym poziomie.
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Patrząc na twój telefon, ludzie ciebie oceniają. Zaczęłam obserwować
ją

wtedy

uważnie.

Pamiętam

olbrzymie

torby

skórzane,

które

powieszone na zgiętym ramieniu robiły to „wow”. Markowe buty,
oprawki okularów, makijaż. Nauczyła mnie też robić sprytnie zakupy,
czyli np. oprawki markowe na Allegro, ale szkła u zwykłego optyka.
To w tej pracy spotkałam się pierwszy raz z torebką za 1600 zł, kupioną
w Hiszpanii. Za „Chiny Ludowe” nie miałam wtedy pojęcia, że można
dać tyle za torebkę, ale koleżanka z pokoju taką kupiła. Dla porównania,
płaciłam wtedy za prywatne przedszkole 1300 zł, bo do państwowego
moje dzieci nie miały szans się dostać. Nie wyobrażałam sobie takiej
kwoty wydanej na torbę, pewnie kolejną. To był jakiś rok 2009.
Praca w portalu to był też czas, ciągłego i notorycznego odchudzania
się. Pamiętam, jaka byłam zdziwiona, że jem tylko jabłko i jogurt
dziennie, a tyję. Miałam koleżanki, które zapijały się przez cały dzień
kawą z mlekiem. Jedna w swoim nowym mieszkaniu nie zamontowała
nawet kuchenki, bo mówiła, że przecież obiadów nie gotuje i nie jada,
więc

po

co.

Swoją

szefową

modelkę

pamiętam

przez

pryzmat

burczącego brzucha.
Historia jeszcze jednej dziewczyny, którą poznałam w portalu, wywarła
na

mnie

duże

wrażenie.

Dostała

pracę

w

renomowanej

firmie

szkoleniowej. Stała na kolejnej prelekcji jako widz, a jednocześnie jako
organizator imprezy. Usłyszała zza pleców swoją przełożoną: „Elu (imię
zmienione), ja Ciebie już widziałam w tym kostiumie, nieprawdaż?”
Okazało się, że pensje firmy były bardzo wysokie, ale musiały pokryć
cenę nowego kostiumu na każde szkolenie.
W swojej karierze zaliczyłam jeszcze kilka firm mediowych. Zawsze
pamiętałam o nowych ciuchach, torebkach, zegarkach, okularach, które
miały dodawać mi „mądrości”. Pamiętałam również o mężu, który miał
być moją wizytówką i absolutnie choćby nie wiem co, musiałam
udowodnić światu, że trójka dzieci to nie patologia i najmłodszy nie
musi chodzić w ubraniach po bracie. Stać mnie na nowe!!!
Wryło mi się w mózg – Tommy Hilfiger, Guees, Gorgio Armani. Ubrania
nie markowe szybko się mechaciły i spierały, a to fatalnie budowało
moje „EGO” sprzedażowe. Dostosowałam się do gwiazd i gwiazdeczek.
Do świata, w którym pracowałam. Do mediów, które każą wyglądać, a
nie być.
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Siedem lat temu podjęłam wyzwanie powołania swojej agencji
mediowej Cookies Media. Postawiłam na biuro w domu. Na pracę w
domu. Spotkania u klientów. Minimalizm wydatków. Pandemia pokazała,
że był to strzał w 10! I o mojej drodze do minimalizmu i sprzątaniu
różnych obszarów życia jest ten ebook. Mam nadzieję, że będzie on
inspiracją dla wielu, ambitnych, niespełnionych, zagubionych osób,
które są już gotowe na zmianę swojego życia na wolne i wolniejsze!

Less is More
Ebook, nie tylko o sprzątaniu;)
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O psychologii
sprzedaży siebie

Skoro uczono mnie jak do-sprzedać papierosy do kiosku Ruchu, jak
sprzedać ubezpieczenie, to szybko zdałam sobie sprawę, że zanim o
czymkolwiek zacznę rozmawiać, to w trzech pierwszych sekundach
muszę umieć zaprezentować siebie.

Jestem najważniejsza w całym procesie sprzedaży

Owszem, produkt też, ale jego tu i teraz nie zmienię;)!!! Żeby osiągnąć
to, co chcę, muszę wyglądać jak najlepsza wersja siebie! I mam na to
tylko 3 sekundy!

Trzy sekundy - magiczny czas, w którym dzieje się najwięcej.
Podobnie jak ja mierzę i oceniam osobę naprzeciwko mnie, ona robi to
samo względem mnie. W branży mediowej nauczyłam się, że sprzedam
się lepiej, jeśli będę wystylizowana, chuda i ubrana od stóp do głów w
markowe ciuchy.
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Dobrze też będzie, jak na nadgarstku coś niecoś – markowego - będzie
błyszczało. Było też pewne, że im więcej marek będzie przyklejonych
do ubrań, tym lepszą pensję wynegocjuję podczas rekrutacji. No chyba,
że spotykam się z kobietą. Wtedy włosy spięte skromnie w kucyk i
grzeczna ja;)
W pewnym momencie swojego życia zauważyłam, że pracuję dla
kolejnej torebki, bransoletki, diety. A na prawdziwe życie nie starcza mi
ani czasu, ani pieniędzy. O zgrozo! Wszystko wydaję na pokrycie
potrzebnych i usprawiedliwionych marketingowo potrzeb. Ale fizycznie
nie mam siły na życie, relaks, książkę i wsłuchanie się w siebie.
Wszędzie, gdzie mnie postawiono potrafiłam usnąć. Czułam też, że nie
chudnę. Jem chaotycznie. Trzy godziny stałam w korkach, jadłam w
samochodzie, malowałam paznokcie, robiłam makijaż i gadałam. Żyłam
w takim kołowrotku, że kompletnie nie zauważałam tego, że ktoś nim
kręci. A ja kręciłam się tylko wokół PIENIĄDZA.
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Mam w sobie dwie natury. W szkole podstawowej wiodłam prym.
Zawsze

byłam

gospodarzem,

skarbnikiem.

W

szkole

muzycznej

odwrotnie - cicha, pokorna, zakompleksiona. Dodatkowo siostra często
mówiła otwarcie o tym, że nie jestem dość szczupła. Mama mnie
broniła, mówiąc: “Zostaw ją. Ona dojrzewa”. Niestety, tego typu
negatywne obrazy siedzą w nas głęboko. Trochę jak rozbite lustro w
sercu Kaja.
Miałam słuch, co prawda nie absolutny, ale wiele nadrabiałam swoją
pracowitością. To jednak w skorumpowanej szkole muzycznej nie miało
znaczenia. Wielu nauczycieli bolał fakt, że jako szóste dziecko tego
samego ojca i tej samej matki uczę się w szkole muzycznej. Zanim
zrozumiałam, że nie chcę być byle jaka ze skrzypiec i w końcu
odważyłam się przeciwstawić tacie, zostałam z głęboką raną na całe
życie. Wiedziałam, że więcej grać nie będę. Od taty dostałam opinię, że
jestem zero muzyczne i uznałam, że tak widocznie jest. W tamtych
czasach nie umiano motywować. Nie potrafiono pokazywać uczniom
szerszej perspektywy muzyki. Prezentowano nam tylko możliwość
bycia muzykiem w orkiestrze, nauczycielem instrumentu, nauczycielem
muzyki w szkole, grajka do kotleta. Nikt nie miał więcej na ciebie
pomysłu, więc rywalizacja była okropna. Żeby przeżyć, trzeba było
„smarować”.
Wszystkie perspektywy mizerne. Okropnie ciasne, ograniczające. Do
tego życzenie polonistki na maturze: “Pisz, pisz ten temat. Ty kochasz
dzieci. Szybko wyjdziesz za mąż”. I tak podbudowana weszłam w
dorosłe życie.
Z takim bagażem negatywnego myślenia o sobie, stanęłam na
amerykańskiej ziemi, gdzie przez cały rok słyszałam z ust hostującej
mnie rodziny, że świetnie zajmuję się dziećmi, że świetnie parzę kawę,
że mam świetnie cięty język i szybko się uczę, bo mam bardzo dobre
ucho. I w ogóle będę cudowną mamą. Często powtarzali, że mnie
kochają i chcieliby, żebym została z nimi na dłużej. Zapomniałam co to
kompleksy. Zapomniałam, że w oczach taty byłam zerem muzycznym.
Zapomniałam, że mam grube uda, bo na amerykańskim jedzeniu
roztyłam się jeszcze bardziej (hahaha!), ale i tak nikt na to nie patrzył.
Liczył się komfort ubrania i wygodne tenisówki. Uwierzyłam, że
wracając do Polski mogę wszystko. I tak się stało. W internecie
poznałam chłopaka, który kilka miesięcy później stał się moim mężem.
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Przeprowadziłam się do Warszawy i tu zaczęłam podglądać jak żyją
ludzie. Jak się zachowują. Jak przystosowują się do życia. Czasami też
do wyścigu szczurów w korporacjach. Brałam wszystko garściami.

Nauczyłam się, że aby coś sprzedać,
najpierw muszę sprzedać siebie

Żeby być skuteczną w sprzedaży, absolutnie nie mogłam myśleć, że
odniosę porażkę. Skupiałam się na celu. Marzyłam, śniłam i ambitnie
budowałam swoją markę. Nie bałam się tez podejmować ryzyka,
słuchać ludzi i ich pomysłów na życie. Uczyłam się z każdej rozmowy
rekrutacyjnej na kolejną. Doskonale wiedziałam co mówić, jak zagaić,
jak zwrócić na siebie uwagę, jak ze sterty CV sprawić, by moje
wylądowało na wierzchu.
Tak, najpierw musiałam zadbać o siebie. Wszystkie szkolenia w
firmach, dla których pracowałam, były ogromną szansą na nauczenie
się sprzedaży siebie, swoich atutów, zaznaczenie obszarów swojego ja.
Nikt nie wierzy, gdy mówią, że w młodości byłam nieśmiałym,
zakompleksionym dzieckiem z rumieńcem na zawołanie.
W korporacjach tworzyli z nas marki. Rozwijali przed nami wizje
awansów, dodatkowych bonusów, większych pensji. Miałam dwójkę
małych dzieci. Jechałam do pracy 1,5 godziny. Wracałam tyle samo.
Dziennie traciłam trzy godziny na śpiewanie w aucie. Dla małych dzieci
strata niewyobrażalna. To wtedy modliłam się o taką pracę, która
umożliwi mi spędzanie większej ilości czasu z dziećmi.
W pracy nie byłam mamą. W pracy szybko się uczyłam. Poznawałam
ludzi, plotkowałam, bo to się właśnie robi na tzw. kawkach. Pamiętam,
że w jednej z ostatnich firm, w których pracowałam, więcej czasu
spędzałam codziennie na nieformalnych rozmowach niż pracowałam.
Kawki i ploteczki odbywałam z każdą koleżanką. Tak przecież wypada. I
zawsze dobrze było wiedzieć co się dzieje w firmie. Ile czasu
marnowałam, wiem tylko ja.
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Zanim jednak osiągnęłam ten etap, co tydzień brałam udział w
statusach sprzedażowych. Walczyłam o wynik miesiąca. Odbywałam
kolejne

spotkania

z

największymi

klientami

tego

rynku.

Przygotowywałam mniej lub bardziej udane strategie korporacyjne.
Motywowałam ludzi. Powtarzałam “jeszcze tylko ten miesiąc, jeszcze
trochę nam brakuje”. Pamiętam, jak sama sobie obiecałam, że kiedy ze
stresu zacznie boleć mnie brzuch, odchodzę. Tak też się stało.

Przez 14 lat spędzonych w korporacjach, zdążyłam wykreować inną
„ja”. Nie wiem czy lepszą, czy gorszą, ale z pewnością żyjącą
wszystkim, co powierzchowne - bezwartościowymi relacjami, które nie
przetrwały, markowymi ubraniami, na które poszły tysiące, torbami,
szpilkami, których już dawno nie ma w mojej szafie. Ile to wszystko
kosztowało energii. Ile godzin pracy, ile pieniędzy i braku mnie w
rodzinie.
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Co ciekawe, dopiero praca w domu pokazała mi, jak bardzo sama
nakręciłam spiralę wydatków. Jak dużo więcej musiałam pracować, by
zapewnić sobie markę, PR, branding samej siebie. W trakcie pracy w
korporacjach zarobki na poziomie nastu tysięcy miesięcznie, nie były
dla mnie wystarczające.
Ciągle było coś do kupienia. Ciągle jakieś pokusy, atrakcyjne rzeczy do
nabycia. Chorobliwa walka o bycie chudą wbrew naturze. Niejedzenie,
kolejne diety, głodówki zakończyły się Hashimoto. Ale musiałam być
marką. Musiałam być gotowa, by w każdej sytuacji dobrze się sprzedać.
Miałam przecież dwójkę, potem trójkę dzieci, kredyt na mieszkanie i
mnóstwo babskich potrzeb. Wyjechać na wakacje z rodziną też trzeba
było.
I tak oto - ja - dziewczyna, która mało co miała, ale z pewnością miała
niezaspokojony głód dzieciństwa, trafiła w sam środek paszczy
konsumpcjonizmu medialnego. Kupowałam szybko i impulsywnie (bo
dzieci czekały w wózku, bo praca, bo jutro spotkanie) i jeszcze szybciej
robiłam segregację i oddawałam rzeczy rodzinie i PCK. Całkowicie
spłukana, bez oszczędności, ale z rozhulanym EGO podeszłam do
nowego etapu w moim życiu, który znów choć nie był łatwy, przyniósł
mi więcej niż myślałam.
Teraz zapraszam Cię do tego miejsca, w którym miałam totalny
bałagan. Gdzie niespełnienie materialne i niedostatek dzieciństwa
próbowałam odkupić modnymi okularami, butami, kolejnymi torebkami,
fałszywymi przyjaźniami. Tak krzyczały media, w których pracowałam.
Ciągle

musiałam

być

„jakaś”,

ciągle

musiałam

„coś”

mieć,

by

udowodnić, że jestem „kimś”. Własna firma zmieniła mnie i wiele
obszarów w moim życiu…..
O tym doświadczeniu opowiadam poniżej. Bierz, co chcesz! Porady
sprawdzone!
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Minimalizm w szafie,
praca na własny
rachunek

W 2015 roku, totalnie bez planu, otworzyłam własną agencję
marketingową 360°. Nie miałam żadnego budżetu na start. Nie miałam
funduszy na stronę internetową, na gadżety reklamowe, na jakiekolwiek
inwestycje. Oczywiście, miałam świadomość, że fakt pracy w domu
muszę ukrywać głęboko przed klientami. W tamtych latach poważna i
poważana

firma

musiała

mieć

siedzibę.

Dyrektor

musiał

mieć

asystentkę i parująca kawę na biurku o świcie. Wszystko rodem z filmu
“Diabeł ubiera się u Prady” (Kocham go!) W pewnym sensie to obraz
ludzi mediów, fleszy, gwiazd i wagi tego, co dla nas jest/było ważne:
ciuchy, makijaże, stanowiska, wymiary talii, długie nogi, fałszywe „buzi,
buzi” i ulotne, amerykańskie: kocham Cię!
Przez pierwsze miesiące nie umiałam przyznać się mężowi, że nie
zarabiam tak, jak w korpo. Przychody były, ale dochód o połowę
mniejszy niż dawniej. Standard życia pozostał. Wykreowana duma
mediowa też. Tylko pensja mniejsza. I tak z 15 tysięcy miesięcznie
musiałam nauczyć się żyć za połowę. Co przy trójce dzieci i
rozhuśtanym konsumpcjonizmie, wcale nie było łatwe. Pierwszy rok –
ratował mnie debet, ale czy można całe życie przeżyć na kredyt?
Praca w domu. Brak koleżanek z pracy, którym musiałam zaimponować
na kawce czymś nowym, kupionym. Brak statusów, kontaktu z
mężczyznami, którym znów miałam zaimponować ubiorem, czy nowym
telefonem. W dużej mierze uprościło to moje życie, wydatki i przebieg
dnia pracy.

Krok po kroku nauczyłam się minimalizować moje
„muszę to mieć”

uż nie musiałam nikomu udowadniać, że jestem mądra, że mam
wiedzę

na

temat

mediów,

planowania.

Żadnemu

dyrektorowi

-

mężczyźnie nie musiałam imponować kolejną oprawką okularów,
kolejnym zegarkiem za naście tysięcy, naprędce wymyśloną ripostą.
Jako agencja mamy takich klientów, którzy nas lubią, doceniają fakt
błyskawicznych odpowiedzi na ich pytania, reakcji, niestandardowego
myślenia.
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Jeśli jakiemuś klientowi zależało bardziej na współpracy z agencją z
siedzibą w centrum Warszawy, to najprawdopodobniej nie pracujemy
ze sobą.

I nie żałuję. Okres pandemii pokazał, że wiele z tych korpo

zamieniono na mniejsze siedziby. Firmy takie, jak Axa, Asseco, Pekao,
Disney zmniejszyły swoje powierzchnie, wprowadziły prace hybrydową,
rozesłały ankiety z pytaniem, czy praca hybrydowa jest dla nich ok?
Czy chcą wrócić do firmy?. Zarządzający zauważyli, że koszty zmalały, a
procesy wciąż się dzieją i zysk firmy jest. Ludzie nie stoją w korkach, nie
wpadają zdenerwowani do biura, nie ma też bezowocnych kawek w
kuchni i ogólnego plotkowania. Atmosfera się poprawia, bo każdy wie
co ma zrobić i z czego będzie rozliczony. Oczywiście, to już temat na
kolejnego ebooka, bo pandemiczny system pracy wprowadził inne
zagrożenie

-

ludzie

zaczynają

być

przeciążeni

wymuszonymi

spotkaniami online każdego z każdym, bo każdy z szefów wyższego i
niższego szczebla musi mieć wypełniony grafik. Musi mieć też
pewność, że podwładny pracuje.
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Od sześciu lat pracuję w domu. Otaczam się garstką klientów, którym
nie przeszkadza fakt, że w ciągu dnia gotuję zupę czy klepię kotlety –
hmm czy oni są tego świadomi??? :D. Wiedzą z pewnością, że jesteśmy
jedyną agencją, która natychmiast odpowiada na pytania. Reaguje na
“już”. Znamy się na mediach i wykorzystujemy swoją wiedzę. Czas
zaoszczędzony na dojazdach i na staniu w korkach wykorzystujemy do
nauki i realizacji swoich pasji. Od zawsze pytano mnie, co biorę, że
jestem tak pełna energii. Gdy byłam młodsza, wykorzystywałam swoje
wewnętrzne akumulatory. Jednak i one musiały przejść gruntowną
naprawę. Zrozumiałam, że życie jest jedno. Żaden dzień więcej się nie
powtórzy. A to, jaka będę dla drugiego człowieka najlepiej pokaże i
zaprezentuje „markę” zwaną Eliza Graff. Markę, którą samodzielnie
zbudowałam.
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Obecna „ja”, choć nadal szefowa firmy, nie potrzebuje już piętnastu
kostiumów, garniturów, sukienek, spodni na różne okazje, butów,
torebek na każdy dzień, czy góry kosmetyków. Wiele się w tym
względzie

zmieniło.

Dodatkowo

pandemia

potwierdziła

słuszność

przyjętej przeze mnie strategii.
Temat wyglądu, posiadania odpowiednich wymiarów (odpowiednich
dla kogo?) traktowałam jako bazę wyjściową mego sukcesu. Chyba od
czasów zakompleksionej siostry i jej ciągłego powtarzania jaka to ona
gruba (a była szczupła), czego to ona nie ma, a co ma - wrosło we mnie
podobne przekonanie. Praca w korporacjach, w mediach, blisko gwiazd
i gwiazdeczek dodatkowo to uwypukliła. Walka o szczupłą mnie
spowodowała, że gdy tylko przychodził poniedziałek – pytałam samą
siebie – Eliza, a dziś jaka dieta? Co jesz? Czego nie jesz? I
wytrzymywałam na niej kilka dni. W czasach korporacji absolutnie nie
radziłam sobie z byciem na normalnym żywieniu.
Dopiero detox od diet w pracy na „swoim” sprawił, że przestałam w
tym względzie się maltretować. Pewnego dnia powiedziałam sobie:
dziewczyno, ciągle jesteś na diecie, a wyglądasz tak samo. Po co to?
Kilkanaście miesięcy, jak nie kilka lat, musiałam wybijać sobie z głowy
myślenie o dietach, paraliżu poniedziałkowym, bo oto nie jestem na
żadnej diecie. Od 2 lat się nie ważę. Nie przeszkadza mi lodów obok
ekspressu;) Nie wiem czy moja waga jest w normie czy nie. Nie chcę się
tłumaczyć, czy spełniam oczekiwania BMI czy nie. Pilnuję się rozmiaru
M. Zmądrzałam. Jeśli jakieś jeansy na mnie źle leżą, to ich nie kupuję.
To ich wina, że nie leżą, a nie moja, że mam rozbudowane uda. To
moda ma się do mnie dostosować, a nie ja do niej. Nie muszę też we
wszystkim wyglądać jak milion dolarów. Bez przesady;) Ćwiczę. Trzy
razy w tygodniu. Czasem biegam na bieżni. Uważam, że robię dla ciała
wystarczająco tyle, by zachować je w dobrej formie. A każdy kto choć
raz

intensywnie

ćwiczył

wie,

że

ruch

fizyczny

zapewnia

dobre

samopoczucie i kochane endorfinki produkują wspaniałe nastawienie
do samej siebie. Miłość, szacunek, dobre nastawienie.
O zgrozo! Przeczytałam wczoraj newsa, że obecna partnerka byłego
męża rozpoznawalnej aktorki (to już jest skomplikownae) jednego filmu,
musiała zrzucić 20 kg, bo nie spełniała oczekiwań owego partnera!!!!
Whattt? To człowieka nie kocha się za to, co ma w środku? To kim jest?
Tylko za deficyt kilogramów?
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Ostatnie

moje

spostrzeżenie

z

tego

obszaru.

Uwielbiam

współpracować z kobietami o znacznych kształtach. Nie wiem skąd
taka zasada wzięła się u mnie, ale nie miałam jeszcze żadnej sytuacji,
która tę moją wewnętrzną zasadę by zburzyła. Czuję pod skórą, że jak
w okienku jest pani o puszystych kształtach, to wiem że wszystko
załatwię. Takie kobiety mają ogromne serce.
Świat, reklama, media, ludzie, starają się wcisnąć nam do głów, że
mamy być takie jak inne. Tymczasem tylko Twoja oryginalność, tylko
Twoje nietuzinkowe talenty oraz pomysły, Twoje osiągnięcia, czy
„inność” są doceniane i podejmowane przez media. Właśnie o takich
ludziach pisze się i słyszy najwięcej. Czy gdyby Robert Lewandowski
nie osiągał wyników w piłce nożnej, ktoś by o nim pisał? A czy słyszałaś
o jego kontuzjach, gdy jako nastolatek tracił nadzieję na granie w piłkę
nożną? Nie, bo był wówczas mało „interesujący”.
Robi Ci jakąś różnicę czy piosenki śpiewa Adel chuda czy gruba?
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Dlatego nie dąż do tego, by zrobić z siebie kolejną standardową
dziewczynę. Dąż do tego, by Twoją oryginalnością zachwycił się świat.
Bliski czy daleki - to nieważne. Ważna jesteś Ty i ja.

JESTEŚ CUDEM. JESTEŚ TU I TERAZ i żadna dieta lub
jej brak nie zmieni tego czy jetseś zołzą czy aniołem

Wyjdź z pudełka oczekiwań. Wychyl głowę ponad „muszę” wyglądać,
„muszę” mieć wymiary, „muszę” spełnić oczekiwania innych.
Jeśli naprawdę chcesz, to schudniesz, jeśli nie - to znaczy, że nie
chcesz.
Wtedy zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś. Nic na siłę.
Zauważ, że eliminując problem myślenia o diecie, wyboru co chwilę
nowej, upraszczasz swoje życie. Oszczędzasz czas i pieniądze. Myśląc
notorycznie o odchudzaniu, marnujesz moc energii, potrzebnej do
życia.

Mniej myślenia o wyglądzie oznacza
więcej czasu na działanie.
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Marketing
wyimaginowanych
potrzeb

Wiem, w pewien sposób mogę czuć się za to odpowiedzialna.
Prowadzę

agencję

wytwarzającą

marketingową

potrzeby

360°,

konsumenckie,

promującą

produkty

jednocześnie

na

i
nie

odpowiadając. Na moje usprawiedliwienie, działam głównie w branży
rolniczej i finansowej. Nie wmawiałam więc potrzeby zakupu kolejnego,
cudownego proszku na odchudzanie, kosmetyku na zmarszczki czy
spódnicy, dzięki której złowisz kolejne męskie spojrzenie;)
Jeśli jeszcze tego nie zauważyłaś - zdradzę Ci coś z marketingowego
podwórka.
Zanim powstanie produkt, zanim ktoś go fizycznie wyprodukuje,
zatrudnia się sztab najlepszych psychologów pod Słońcem, czyli na
skalę

posiadanego

budżetu,

dyrektorów

kreatywnych,

agencje

kreatywne, contentowe i pr’owe, by na bazie bieżącej sytuacji uderzyć
w Twój czuły punkt i po raz kolejny namówić Cię na potrzebę zakupu z
wyimaginowanego powodu nowego produktu.
Angażuje się celebrytów, influencerów, studentów do szeptanki w
Internecie, by złapać Cię kolejny raz. To dotyczy kosmetyków,
telefonów, samochodów i ubrań. Wszystkiego, co Cię otacza!!! Układ
regałów w sklepie, ułożenie produktów na półce - to jest z góry
przewidziana taktyka, żebyś w drodze po chleb kupiła też mnóstwo
innych kolorowych produktów. Na wysokości oczu masz te marki, które
zapłaciły właścicielowi sklepu najwięcej, za umieszczenie produktu
właśnie w tym miejscu. W miejscu, na które najczęściej patrzysz. Twoje
preferencje nie mają tu nic do rzeczy.
Ci eksperci (którzy właśnie to studiowali przez 5 lat) wiedzą kiedy, jak i
gdzie wyeksponować rzecz, by spełniła Twoją jeszcze nieistniejącą
potrzebę.
Musisz też wiedzieć, że technologia i posiadanie przy sobie telefonu
powoduje, że giganci tacy jak Apple, Samsung, Google doskonale
wiedzą gdzie jesteś, co robisz, w jakim jesteś nastroju, czego szukasz w
necie, co właśnie zakupiłaś, co już masz i czego może Ci ewentualnie
brakować do całości. Telefon może być Twoją przyjaciółką, ale może
też być cichym zdrajcą - danych o Tobie.
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Mania zakupów, posiadania ciągle czegoś nowego. Muszę to mieć.
Chcę to mieć.
Ba! Jeśli tego nie masz, to jesteś gorsza? Inna? Dziwna? Jesteś
frajerką?! Ciągle to słyszysz! Każdy billboard tak krzyczy. Każda
reklama. Wydaje Ci się, że musisz ciągle spełniać oczekiwania szefa,
męża, chłopaka, ojca, kolegi.
Wszystkie media krzyczą: Nie jesteś idealna jeśli tego nie masz! Musisz
to kupić, bo tylko wtedy Twój chłopak Cię doceni! Musisz mieć takie
wymiary. Musisz tak myśleć. Zasłużyłaś na nagrodę! Chcesz mieć
rodzinę jak w naszej reklamie? Kup odkurzasz jeżdżący. Nie masz
takiego

auta?

Twoje

dziecko

jest

nieszczęśliwe.

Nie

lubisz

tej

koleżanki? Wyrzuć ją ze swoich znajomych.
I w tym wszystkim Ty, zapętlona. Kredyt, za kredytem, torebka za
sukienką, jeszcze tylko spódniczka, krem pod oczy, botoksik i będę
znów dwudziestolatką.
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Nieprzespane noce. Strach o pracę, kredyty, pieniądze. Rozdrażnienie
w pracy i w domu. Kłótnie, awantury, wybuchy płaczu, rozczarowanie.
Próbujesz wszystko zabezpieczyć. Spełnić każdą zachciankę dzieci.
Jeszcze tylko to. Jeszcze tylko rok. I wreszcie pękasz. Udar, wylew.
Jak myślisz, czego mogłabyś żałować, leżąc w szpitalu? Zastanawiałaś
się może chwilkę nad tym, o czym myślą wszyscy ludzie, którzy trafili
do

szpitala

z

powodu

COVID?

Jakiego

rodzaju

postanowienia

podejmują? Czy rzeczywiście brakuje im kolejnej torebki na laptopa?
Czy łapczywie łykając powietrze, wyrzucają sobie, że mają za małe
piersi? A może brakuje im kremu na rozstępy, czy kostiumu do trumny?
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Ciuchy, ubrania, szmaty . Czy dobrze myślę, że to najdroższa część
naszego kobiecego życia? Tu tylko objętość szafy ogranicza nasze
możliwości. No i czasem fundusze. Zwróć uwagę ile z zalegających
rzeczy kupiłaś zbyt pochopnie? Z ilu nie obcięłaś jeszcze metki?
Pamiętasz ten dzień, gdy wkurzyłaś się na chłopaka czy męża i za karę
im, a sobie w nagrodę, kupiłaś kolejną kieckę, która miała podkreślić
Twoją niezależność? Tak uczą przecież w mediach. Ile razy uległaś
namowom koleżanek i kupiłaś coś, by nie być gorszą? A ile razy
wybrałaś kolejną bieliznę w nagrodę za świetnie wykonane zadanie? No
tak. Często trenerzy podpowiadają nam, że powinniśmy się nagradzać
zakupem ubrania, po utracie kolejnego kilograma…
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Nigdy nie lubiłam zakupoholizmu mojej siostry. Zapachu stęchłych
ciuchów, wciśniętych w każdy zakamarek szafy. Ubrań w ogromnych
torbach i kartonach, wystających zewsząd. Do tego stopnia, że czasem
można było już w korytarzu się potknąć. A gdy przychodził ważny
moment, okazywało się, że znowu najlepiej wygląda to, co leży
najbliżej na krześle. Mój zakupoholizm od jej różnił się tym, że
kupowałam mniej. Jednak po sezonie robiłam ostre segregacje tak, by
nic nie zalegało niepotrzebnego w szafach. Niestety, wiązało się to z
tym, że w kolejnym sezonie znów musiałam uzupełnić braki.
Kilka lat temu, z pasją i brakiem tchu oglądałam wnętrza domów,
garderoby, ubrania sióstr Kardashian. Po kilku odcinkach programu
uzmysłowiłam sobie, że pokazywanie tak wystawnego życia jest ich
pracą. Zarówno stacji telewizyjnej, jak i producentom odzieży oraz
kosmetyków zależy na tym, by rozbudzić we mnie dodatkową chęć
posiadania i nabywania. Miałam oglądać i zazdrościć. Marnować swój
cenny czas i żyć czyimś życiem.
Zauważ, jak niewiele dziewczynom potrzeba. Nawet w pandemii Kris
udało się błyskawicznie wydać serię kosmetyków zabijającą bakterie.
Opakowania absolutnie przeciętne, ale made by Kardashian. W trakcie
rozwodu były mąż Kim martwi się najbardziej o odzyskanie 200 par
butów. 200 par butów!!!!!
Ileż to pracy rąk ludzkich, ile materiału, ile wreszcie pieniędzy i czasu
na ich degradację.

Less is More
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I dlatego, że praca na własny rachunek mnie zmieniła, mam skromną
garderobę. Dokładnie dwa drążki. W szafie w pralni chowam dwa cztery swetry, odzież do biegania. Na górze kilka bardzo starych
sezonowych kurtek, dwa płaszcze. Wszystko. Moje dzieci mają po
parze, dwóch sezonowych butów. Wszyscy musimy zmieścić się w
szafie w przedpokoju.

Szczęście jest w Tobie
a nie w posiadanych rzeczach

Mniej, znaczy jakość każdego egzemplarza. Mniej, znaczy więcej
miejsca i przestrzeni w domu. Co wcale nie oznacza, że wydaję na
ubrania niebotyczne kwoty. Najważniejsze, że są to rzeczy dobre
gatunkowo. Takie, jakie mi się podobają, tu i teraz. Które ze względu na
cenę i jakość, szanuję.
Wobec legginsów czy spodenek, nie mam wyrzutów sumienia. Noszę
je, dopóki mój pies Leon, z rozpędu nie zrobi mi dziury pazurami. Te
jednak

jestem

w

stanie

kupić

za

kilka

złotych

w

popularnych

sieciówkach.
Zakupy on czy off - line? Prawie wszystkie ciuchy, dla siebie i rodziny –
najczęściej kupuję online. Co mi to daje? Nie chodzę po sklepach
stacjonarnych. A jak nie widzę, to mniej boli. W zakupach w sieci
uwielbiam to, że mogę przewertować sklep, poszukując konkretnej
rzeczy. Zamówić trzy, które mi się podobają. Przymierzyć.
Wybrać ostatecznie to, co mi się podoba najbardziej, a resztę odesłać.
Zwroty pieniędzy dzieją się też bardzo szybko. Najczęściej w ciągu
tygodnia

mam

je

z

powrotem.

Dobre

sklepy

online

działają

błyskawicznie. Wczoraj kupiłam dziecku nowe t-shirty na lato. Dziś o
ósmej rano zakupy były już pod bramą. W ciągu godziny nastąpiła
selekcja i paczka ze zwrotami gotowa była jeszcze tego samego dnia.
Co to daje? Pełną kontrolę wydatków.
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Uleganie błyskotkom i spontanicznym odruchom mowię: NIE. Sklepy
on-line walczą o Twoją uwagę, a to oznacza, że dużo częściej jesteś w
stanie kupić coś z rabatem. Czy jest to oznaka lenistwa? Raczej
ogromnej wygody i docenienia na nowo swojego czasu. Korzystam
dodatkowo, bo nie wydaję pieniędzy na paliwo, zapewniam pracę
również kurierom.
Kupując świadomie online, korzystając z rabatów i specjalnych akcji,
zostaje mi więcej w kieszeni.

Szczęście jest w Tobie
a nie w posiadanych rzeczach
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Płeć ma znaczenie. Czy jesteś w stanie rozpoznać, czy Twój szef jest
znów w tym samym garniturze co wczoraj? Czy codziennie zmienia
buty? Ile ma zegarków? Jak często zamienia torby na laptopa? No
właśnie. I dlatego mężczyźni inwestują więcej w nieruchomości, grunty,
instrumenty finansowe lub po prostu oszczędzają.
Spójrz na Marka Zuckerberga, Billa Gate’sa, nieżyjącego już Steve’a
Jobsa. Najwięksi ludzie tego świata. Ogromne fortuny i co? T-shirt i
jeansy,

na

oficjalnych

wystąpieniach

garnitur,

te

same

oprawki

okularów. Zero napięcia. Ich ciała mówią, ich osobowości mówią: nikt
nie patrzy na to, jak wyglądam, ale na to, co mówię. Skoro osiągnąłem
taki majątek, wpadłem na taki pomysł biznesowy, to muszę być „łebski”.
Nawet jeśli ten pomysł był czystym zbiegiem okoliczności. Ludzie cenią
mnie, bo wiem, jak robić ten biznes.
I teraz zastanów się proszę. Czy Ty naprawdę musisz udowadniać
swojemu szefowi, że w nowych szpilkach jesteś wartościowsza niż on w
swoim jedynym garniturze? To w ogromnej mierze od nas – kobiet
zależy, czy przyzwyczaimy męskie otoczenie do tego, by oczekiwali od
nas szpilek, nowych toreb, sukienek i kostiumów. Czasami wystarczy
odrobina fantazji i ten sam zestaw może wyglądać zupełnie inaczej wzbogacony o szal, krawat czy korale.
Dużo bardziej polecam przyzwyczajenie płci brzydkiej do tego, że Twój
ubiór

nie

odbiera

uwagi

temu,

co

mówisz,

co

robisz.

Jesteś

niepowtarzalnym skarbem tego świata. Dlaczego więc masz się
ukrywać pod warstwą fluidu, hybrydy i materiału? I co z tego, że
posiadają logo?

Mark Zuckerberg – Zrobiony na szaro.

Jego szafa to 9 dobrych gatunkowo t-shirtów i jeansy. Gdy wpiszecie w
wyszukiwarkę hasło „garderoba Zuckerberga”, zobaczycie skromną
szafę i tylko praktyczne zestawy. Co mówi Mark na temat ubrań? „Nie
chcę codzienni podejmować decyzji, którą bluzkę mam połączyć z
jakimi spodniami, szkoda mi na to czasu. Liczy się tylko Facebook.”
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Steve Jobs – minimalista

Od 1998 roku, do 2011 wyglądał… tak samo. Czarny kaszmirowojedwabny golf, sprane jeansy firmy Levis oraz sportowe buty New
Balance.
“Doszedłem na szczyt sukcesu w biznesie. W oczach innych, samo
moje życie jest symbolem sukcesu. Jednak poza pracą mam też trochę
radości. Moje bogactwo jest po prostu faktem, do którego przywykłem.
W tym momencie, leżąc na szpitalnym łóżku, rozpamiętując swoją
przeszłość, zdaję sobie sprawę, że wszystkie pochwały i bogactwo, z
których kiedyś byłem tak dumny, stały się nieistotne z powodu
nadchodzącego końca.
W ciemności, kiedy patrzę na zielone światła sprzętu do sztucznego
oddychania i słyszę dźwięk tych wszystkich machin, czuję oddech
zbliżającej się śmierci.
Dopiero teraz rozumiem, że kiedy zgromadzisz wystarczająco dużo
pieniędzy, tak dużo by wystarczyło do końca życia, trzeba też
realizować cele, które nie są z nimi związane. To powinno być coś
ważnego, na przykład rodzina, być może sztuka, czy marzenia o dniach,
kiedy było się młodszym. Ciągłe uganianie się za bogactwem, może
stworzyć tak pokręconą osobę jak ja.
Bóg stworzył nas w taki sposób, że możemy poczuć miłość w sercu
każdego

z

nas.

Nie

w

złudzeniu

zbudowanym

na

sławie

czy

pieniądzach, tak jak ja zrobiłem w moim życiu. Nie mogę zabrać ich ze
sobą.

Mogę

tylko

zabrać

ze

sobą

wspomnienia,

które

zostały

wzmocnione przez miłość. To jest prawdziwe bogactwo, które będzie
za Tobą podążało, towarzyszyło Ci, dawało siłę i światło, aby przejść
dalej. Miłość może podróżować tysiące mil, a więc życie nie ma granic.
Przenieś się tam, gdzie chcesz być. Dąż do zdobycia celów, które
chcesz osiągnąć. Wszystko jest w Twoim sercu i w Twoich rękach
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Które łóżko jest najdroższe na świecie? Łóżko szpitalne. Ty, jeśli masz
pieniądze, możesz zatrudnić kogoś kto będzie prowadził za Ciebie
samochód, ale nie można zatrudnić kogoś kto przejmie chorobę, która
Cię zabija. Utracone dobra materialne można odzyskać. Jest jedna
rzecz, która raz zgubiona, nigdy nie będzie możliwa do odzyskania:
życie. Niezależnie od etapu życia, w którym jesteśmy teraz, w końcu
będziemy musieli zmierzyć się z dniem, kiedy kurtyna opada. Proszę
doceń swoją miłość do rodziny, miłość do współmałżonka, miłość do
przyjaciół… Traktuj siebie dobrze i kochaj innych ludzi.” – Steve Jobs

Jedzenie. W Polsce marnuje się rocznie prawie 5 mln (4 840 946) ton
żywności. Za znaczną większość – 60 proc. – wyrzucanego jedzenia
odpowiedzialni są konsumenci z gospodarstw domowych.
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Matce trójki dzieci, czyli mnie, trudno jest kupić taką ilość jedzenia, aby
dokładnie starczyła na 2-3 dni. Tak, by nic się nie zmarnowało. Dlatego
robię jedne zakupy w tygodniu w supermarkecie, a po resztę wędruję
do wiejskiego sklepiku. Dokupuję w nim na bieżąco tylko to, co
potrzebuję mieć świeże i co stanowi uzupełnienie zaplanowanego
wcześniej planu posiłków. (Tu pisząc plan posiłków – mam na myśli
dzień bieżący i maksymalnie kolejny). Nie, nie jestem matką wariatką.
Nie planuję nastolatkom śniadań, kolacji. Przygotowuję im tylko obiad.
Wiele mówi się o przygotowywaniu listy produktów przed wyprawą do
supermarketu, o robieniu zakupów po zjedzonym posiłku tak, aby nie
kupować oczami i pustym żołądkiem, a najedzonym ośrodkiem głodu ;P
W moim odczuciu ważne jest to, aby na zakupy tygodniowe wybrać
takie supermarkety, gdzie nie ma dodatkowo regałów z ciuchami,
ozdobami domowymi, meblami, zabawkami itp. Niestety, dziesiątki, jak
nie setki, razy pokusiłam się o różnego rodzaju ozdóbki, bajerki, kolejne
zabawki dla dzieci, czy super hiper sezonowe mebelki.
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Wtedy wielokrotnie okazywało się, że zakupy kosztowały fortunę, ale
jedzenia w koszyku prawie nie było. Podróż do sklepu miała miejsce
drugi raz w tygodniu, a co za tym idzie kolejny wydatek.
Szczególnie teraz, gdy dzieci są nastolatkami, przestałam walczyć z
tym, co dzieci muszą jeść, a czego nie powinny. Przestałam też
wymyślać posiłki, by zjedli wszyscy. Tak, racja. Czasami gotuję po
prostu dla większości. Wybredni natomiast, muszą gotować sobie sami.
Jeśli jednak tak się zdarzy, że wszyscy domownicy kochają daną zupę pomidorową, rosół, krupnik i żurek, to gotuje tylko te rodzaje i żadne
inne. W przeciwnym razie, cały garnek nielubianej zupy muszę zjeść
potem sama. Jeśli większość jest mięsożerna, robię kotlety mielone,
schabowe, kurczaka, karkówkę i tyle. Nie wymyślam, nie mam
wyrzutów sumienia. Za to mam świadomość, że jeszcze rok, dwa i
dzieci nie będzie w domu. Nie będę więc im gotowała czegoś, czego
nie lubią i co ewentualnie będzie lądowało w koszu.

Krótsza lista -mniej siwych włosów

Pracując z domu i tak muszę wyrwać czas na gotowanie. Zatem dania
powinny być proste łatwe i takie, żebym migiem mogła wrócić do
pracy. Będąc już rok z dziećmi w domu, nie mam ani krzty wyrzutów
sumienia, że upraszczam moje życie. O tym, jak trudno pracować i być z
trójką nastolatków w domu, niech wypowie się ten, co podobnie do
mnie je ma i pracu je z domu ;P
Mała czarna na wynos. Pamiętam czasy, gdy w korporacjach, w
których pracowałam, miałam obowiązek spotykania się z klientami, a to
na kawie, a to na lunchu. Często nie zwracałam uwagi na fakt, że z
prywatnych pieniędzy płacę za kolejną kawę czy ciastko nie tylko
swoje, ale również klienta. Głupio było brać fakturę na 40 zł. Jednak już
po dziesięciu takich wyjściach miałam niejedną torebkę „przepitą”.
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Wielokrotnie były problemy w firmach z rozliczaniem tak małych
paragonów, więc dla tzw. świętego spokoju, nie zawracałam sobie
głowy fakturami. Myślałam, że skoro idę na spotkanie z klientem i uda
mi się go zachęcić do współpracy, to w ten sposób zrekompensuję
sobie ten wydatek.
W końcu zrobię target i dostanę premię. Ile jednak pieniędzy tak
straciłam, to wie tylko moje konto.

Obiady w firmie na wynos - kusząca propozycja, szczególnie przy tak
dużej rodzinie jak moja. Jednak koszt obiadu dla 5 osób to ok. 150 zł.
Gdybym

pozwoliła

na

takie

posiłki

codziennie,

to

z

pewnością

czułabym, że pracuję tylko na nie. Znam jednak wiele par i rodzin, które
w dużej mierze stołują się na zewnątrz, nie analizując miesięcznego
kosztu i jego negatywnego wpływu na sytuację finansową i psychiczną
rodziny.
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W pandemii sytuacja ta trochę się zmieniła. Z jednej strony utknęliśmy
w domach, więc opcja zamówienia jedzenia była pewnego rodzaju
luksusem i gwarantem, że jeszcze żyjemy (tak było ze mną;). Z drugiej,
wzywano

nas

do

solidarności

z

branżą

restauratorską,

więc

zamawialiśmy dla ich przetrwania.
To, co z pewnością zadziało się na plus w mojej firmie przez pandemię,
to fakt, że klienci nie oczekują już kaw na mieście, jazdy przez całą
Polskę do nich na spotkanie, jałowych lunchy. Można w ten sposób
ogromnie wiele oszczędzić. Jak się okazuje, biznesy można robić
wirtualnie, a kawę taką, jak lubisz zrobić sobie samej w domu.
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Rzuciłam diety. Z jedzeniem nieodwołalnie związana jest dieta. W
swoim życiu byłam na wielu. Przez długotrwałe głodowanie w
korporacjach, zachorowałam na Hashimoto. W związku z tym, muszę co
cztery - pięć miesięcy kontrolować hormony. Muszę też uważać na to,
co jem i ćwiczyć.
Co chcę Ci przekazać? Uwierz, że jeśli nie masz idealnych wymiarów
czy

kształtów,

żadna

dieta

nie

sprawi,

że

siebie

polubisz

i

zaakceptujesz. A jest to warunek “sprzedania” siebie w określonym
ciele na rozmowie kwalifikacyjnej, spotkaniu z klientem czy z szefem.
Szacunku do samej siebie, do swojego ciała nauczysz się z czasem.
Gdy masz 20 lat i żyjesz w tym samym medialnym świecie, co ja,
dodatkowo intensywnie korzystasz z kanałów social, to nie ma takiej
możliwości, żebyś nie porównywała się do modelek, gwiazd, wags itp.
Ten etap też przeszłam. Choć napiszę, że nie ma on teraz dla mnie
znaczenia, musiałam przez to po prostu przejść.
Napiszę tylko: nie walcz ze swoim ciałem. Jeśli masz szerokie biodra,
dietą ich nie zmniejszysz. Na kości nie masz wpływu! Nie katuj się
dietami tylko dlatego, że Twoja waga nie mieści się w przedziale 50-60
kg. Możesz mieć budowę ciała podobną do Martyny Wojciechowskiej.
Tak też jest dobrze! Nie katuj się głodówkami, dziwnymi dietami za
horrendalne kwoty. Tak naprawdę, wszystko, co zawiera się w miłości
do siebie to umiar i prostota. Nie licz na to, że zrzucisz 10 kg w tydzień.
Ale licz się z tym, że każdego tygodnia możesz zrzucić 0,5 kg. To też
ważne. Najważniejsze jednak to pokochanie siebie i swojego ciała.
Doceń zdrowe ręce, nogi, piękną skórę i przestań być dla siebie
surowa. Ci co Ciebie kochają, nie patrzą na Ciebie idealną, a patrzą na
Ciebie przez pryzmat miłości. `Jeśli jesteś chorobliwie otyła, doskonale
wiemy, że leczyć trzeba co innego. Może zranione serce, może duszę.
Co

chwilę,

na

Youtube

jestem

atakowana

kolejnym

spotem

reklamowym diety pudełkowej. Jeśli chcesz być zdrowy, nie chcesz
marnować

swojego

czasu

na

przygotowanie

posiłków,

zamów

wygodnie do domu.
Oczywiście, że chcę być zdrowa. Oczywiście, że chcę mieć więcej
czasu. Tylko czy jedzenie przygotowane przeze mnie naprawdę jest
mniej wartościowe niż to, co jest w pudełku? I czy czas poświęcony na
zarobienie pieniędzy na tą dietę – 1800 zł/miesiąc jest wart mojej
kolejnej pętli na szyi?
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Z perspektywy minionego roku, gdy odeszło od nas tak wielu bliskich,
ludzi w różnym wieku, choć często zaskakująco młodszych ode mnie,
myślę sobie, że jestem ogromną szczęściarą. Nadal mogę uczyć się nie
popełniać błędów. Mogę sprawiać, by moje życie stawało się proste,
niezależne, minimalistyczne. Czy myślicie, że ci ludzie, którzy od nas
odeszli przejmują się teraz tym, że mieli nie takie wymiary za życia? Czy
przejmowali się tym, że byli za ciężcy w trumnie? O czym myśleli w
ostatniej godzinie? Co chcieliby zmienić? Czego żałowali? Jeśli choć raz
pozwolisz sobie na chwilę zadumy nad takim scenariuszem, pozwoli to
Tobie

na

docenienie

życia.

Każdego

odpuszczonej szansy.

12

straconego

dnia.

Każdej

Kosmetyki. Banał. Najpierw media powiedzą Ci, że twoje ciało jest
niedoskonałe, a potem przedstawią antidotum. Najpierw usłyszysz, że
nie masz tego, albo że masz to, więc potrzebujesz tego, by się tego
pozbyć. Potem kanały mediowe będą śledziły każdy Twój ruch,
najkrótsze wyszukane słowo w Googlu, by na koniec podsunąć
rozwiązanie “problemów”.
Czy podliczyłaś kiedyś wydatki na kosmetyki? Ile masz pomadek w
swojej kosmetyczce? Ile lakierów do paznokci, cieni, tuszów do rzęs?

o są naprawdę kosztowne rzeczy. Jeśli wydaje Ci się, że kupując tanie
lakiery, ale w ilości 50 sztuk, robisz dobrze, to się mylisz. Po pierwsze,
wydajesz tylko hipotetycznie mniej. Po drugie, gdy przychodzi ważna
chwila, znowu siedzisz z pilniczkiem i malujesz któryś raz tego samego
paznokcia, bo lakier odprysnął, a za chwilę ważne spotkanie.
Dlatego nie ma co bezmyślnie kupować na później chociażby z
powodu kolejnej przeceny. Promocje czy super okazje będą zawsze.
Szczególnie w pandemii. Po niej sklepy będą bić się o klienta. Dlatego
nie ulegaj pokusie zawsze wtedy, gdy widzisz kolejny kolor lakieru czy
super zniżkę na kosmetyk. Wróć do domu. Zapisz to na liście do
kupienia i wróć do listy za tydzień.
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