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Dzień dobry słonecznie, jak się masz? mam nadzieję, że świetnie. Jest szósta rano a za oknem
pochmurno i zimno, choć to nadal sierpień. Mój dzień startuje często już po piątej rano, bo po
prostu szkoda mi dnia na spanie. Poza tym uwielbiam poranne spacery z psem o tak wczesnej
porze, jest cicho, miasto leniwie budzi się ze snu, nawet powietrze inaczej pachnie. Choć
muszę przyznać, że dziś zmarzłyśmy, ja i moja psica, te temperatury zdecydowanie nie są dla
nas.
Dlaczego o tym wspominam? ponieważ właśnie podczas jednego z takich spacerów
zastanawiałam się nad zamknięciem bloga. Pomyślisz, ale co tu zamykać, przecież jest
całkiem pusty... Otóż, do dnia publikacji tej audycji mój blog wyglądał zupełnie inaczej.
Prawie sześćdziesiąt wpisów, opublikowanych przez mniej więcej rok postanowiłam w
jednej chwili zdjąć i przenieść do szkicownika. Dlaczego? dlatego, że coraz trudniej mi się
pisało. Nie chodzi o temat, bo ten, sam w sobie jest nadal aktualny i niewyczerpany, bardziej
chodzi o formę. Poza pracą coraz mniej czasu spędzam przy komputerze, w zasadzie ciągle
jestem w ruchu, ciągle gdzieś się przemieszczam i pisanie postów stało się przez to znacznie
trudniejsze do zrealizowania. Natomiast dużo łatwiej mi jest nagrywać audycje. Przez
ostatnie miesiące nagrałam ich kilkanaście, ponieważ w pierwszej wersji miały być
uzupełnieniem dotychczasowych publikacji. Ale koncepcja uległa zmianie. Bo i ja się
zmieniłam. Wiele musiałam w ostatnich tygodniach przewartościować, mam dziś inne cele i
widoki
na
najbliższąprzyszłość.Dlategomójblogteżcałkiemsięzmieni.
Od tej chwili tradycyjne posty będą w mniejszości a w ich miejsce pojawią się krótkie
audycje i podcasty. Już niebawem wystartuje Zawodowy Podcast, który poprowadzi kobiety
takie jak ja przez kręte ścieżki zawodowych transformacji. Chcę, żebyś wiedziała, że nie
jesteś sama a z każdej sytuacji jest wyjście, to po prostu kwestia czasu i przemeblowania
priorytetów. Poza tym produkcja i tworzenie tej formy kanału to dla mnie nauka czegoś
nowego, ukłon w nowym kierunku dla moich zainteresowań nowymi technologiami.
Odkrywam nową formę, uczę się jej, testuję. Znowu złapałam wiatr w żagle, bo przecież nie
samą pracą człowiek żyje a nigdy nie wiadomo, kiedy te nasze poboczne projekty
zaprocentują. Uważam, że warto otwierać się na nowe. I też o tym opowiem Ci w innym
odcinku.
Kim jestem? może miałaś okazję wysłuchać powitalne audio, które znajdziesz w prawym
górnym rogu bloga. Ale jeśli nie to nie szkodzi. Mam na imię Monika i od kilku lat oswajam
zawodowe zmiany. Przez prawie piętnaście lat pracowałam w branży nowych technologii.
Organizowałam konferencje, tworzyłam strony internetowe, zarządzałam forum i
animowałam społeczność online. Pracowałam dużo i intensywnie aż po prostu wypaliłam się
zawodowo. Szłam do pracy zniechęcona tak bardzo, że pojawiały się we mnie dosłownie
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mordercze instynkty a wszystko czym się zajmowałam straciło sens. Wtedy zrozumiałam, że
czas na zmiany. Ale na zmiany też czas jest potrzebny. Małymi kroczkami weszłam w świat
finansów. Dziś księguję, rozliczam, żongluję cyferkami. Mam własną działalność
gospodarczą a nowe technologie na nowo nabrały kolorów. I choć dla wielu moja decyzja
wydawała się delikatnie mówiąc bardzo nierozsądną, bo zaczynanie od nowa po trzydziestce
w naszym społeczeństwie nadal nie jest popularne, to uparłam się i dopięłam swego. Dzięki
temu wiem, że zmiana zawodu i kwalifikacji jest możliwa niemal w każdej chwili. Kwestia
czasu, pomysłu, determinacji i środków finansowych. Oraz wsparcia. Ja tego wsparcia nie
miałam, dlatego postanowiłam być tym wsparciem dla Ciebie. Życie jest jedno, czas
najwyższy
nazmiany,bokiedy,jeślinieteraz?
Zawodowy Podcast to audycja w której podzielę się z Tobą tym w jaki sposób udało mi się
zmienić zawód, jak szukać pracy, na co zwracać uwagę podczas wybierania ofert, jak
przygotować się do zawodowej transformacji, porozmawiamy o samozatrudnieniu i
prowadzeniu własnego biznesu, o zarządzaniu projektami czy o przygotowywaniu kalkulacji
przychodowo-kosztowej dla nowych projektów i biznesowych pomysłów. Generalnie
wejdziemy w świat cyferek po to, żebyś w każdej chwili mogła zrobić swój własny rachunek
zysków
i
stratiwoparciuorzetelnedanepodjęławłaściwądecyzję.
Bardzo Ci dziękuję, że dotrwałaś do tego miejsca mojej audycji. Ciekawi mnie co sądzisz o
pomyśle na ten blog i podcast? Proszę, oddaj swój głos w ankiecie pod tym audio, jest dla
mnie naprawdę bardzo ważny. Oceń, czy uważasz, że taka audycja jest potrzebna lub nie, to
dla mnie ważna wskazówka do dalszych działań. Ankieta jest anonimowa i nie wymaga
logowania.
Mam mnóstwo pomysłów na ten podcast i audio i mam nadzieję, że jeszcze nie raz się
usłyszmy. Jeśli chcesz, dołącz do mnie na Facebooku Jak zmienić zawód? oraz do innych
zawodowych podróżniczek, zmierzających na szczyt zawodowych transformacji, i zapisz się
na
newsletter.Obiecujęzerospamu!
Na dziś już kończę. Super, że jesteś. Jakie masz plany na dzisiaj? zostaw w komentarzu a ja
już
uciekamnagrywaćniespodziankę.Dousłyszenia!Pa!
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