Transkrypcja filmu „Dlaczego nie przefarbowałem brody
na różowo?” z udziałem ambasadora programu POWER
w Małopolsce – Admirosa
[Admiros 00:00:00]
Dlaczego nie przefarbowałem brody na różowo, wbiłem pół miliona subskrypcji
i wypaliłem się? Nagrywam na YouTube dziesięć lat, Whaaat? Jestem Powerful.
[Napinanie mięśni] To jednak wypaliłem się czy wciąż mam POWER na YouTube?
[Zamyślenie]
[Admiros 00:00:16]
Tak więc w dzisiejszym materiale odpowiem wam na te pytania i oczywiście,
na samym końcu, dowiecie się, dlaczego nie przefarbowałem brody na różowo
i kiedy to zrobię. Tak więc moi kochani, dzisiaj podwójna data, podwójne święto,
nie uwierzycie, dzisiaj mija dziesięć lat odkąd nagrywam na YouTube, wow!
[wow: dźwięk z gry]
[Admiros 00:00:35]
Co nie? I dodatkowo jeszcze niedawno wbiłem pół miliona subskrypcji, tak więc
podwójne święto i to wszystko świętujemy dzięki wam, bo to wy jesteście wspaniali
i tworzycie ten kanał!
[Admiros 00:00:46] Tak więc dzisiaj opowiem wam historię, jak to się zaczęło,
jak to się stało, że zacząłem nagrywać na YouTube i dlaczego jestem Powerful
i wy też możecie być Powerful, tak więc oglądajcie do końca.
[Admiros 00:00:56]
Kiedy zaczynałem na YouTube był rok dwa tysiące dziewiąty. Wtedy jeszcze
na YouTubie nie było określenia takiego jak Youtuber, czy nie wiem, Influencer.
Po prostu ludzie wrzucali [dźwięk rzutu] materiały do sieci, które im tam gdzieś sobie
nagrali na telefonie i tak to się zaczęło. I ja też postanowiłem, że wrzucę swój
pierwszy materiał a jako, że byłem graczem i lubiłem grać w gry, mówię, w sumie
wrzucę swój gameplay. I tak to się zaczęło dwudziestego siódmego sierpnia dwa
tysiące dziewiątego roku, czyli równo dziesięć lat temu wrzuciłem pierwszy gameplay
na YouTube.
[Admiros 00:01:28] I powiem wam, że wtedy jeszcze nie myślałem że będę
YouTuberem, po prostu wrzuciłem ten materiał losowo, alew głowie już miałem takie
pewne marzenie, że ej w sumie to jest fajne, w sumie mogę się tym podzielić
z innymi ludźmi. I to było takie kurczę takie troszkę ekscytujące, coś co mnie
troszeczkę jarało, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem do końca co chcę robić w życiu.

[Admiros 00:01:47] I wtedy tego dnia jeszcze nie miałem pojęcia, że dojdę do tego
miejsca w którym jestem teraz i, co ciekawe, wy też możecie zacząć coś robić,
możecie zacząć rozwijać swoje pasje i później możecie z tego, na przykład zarabiać.
I możecie stać się oczywiście Powerful, [wow: dźwięk z gry] wiadomo.
[Admiros 00:02:05] No i tak wrzucałem sobie te gameplaye bez komentarza
do sieci, do YouTube’a i sobie tam coś robiło wyświetlenia, jakieś subskrypcje nawet
wpadały, nawet wtedy nie pomyślałem o tym, że będę po prostu youtuberem.
Po kilku latach w dwa tysiące dwunastym roku w końcu zebrałem całą moją odwagę,
żeby nagrać swój pierwszy filmik z komentarzem i wiecie co?
[Admiros 00:02:25] Było dość zabawnie, było dość zabawnie ponieważ pierwsze
moje filmiki z moim komentarzem głosowym, nie wiedziałem, co powiedzieć totalnie,
dobrze że nie było wtedy jeszcze widać mojej twarzy bo jak jeszcze by tutaj była
presja kamery na mnie, to już totalnie byłbym zagubiony i nie wiedział co zrobić,
ale nie o tym. O tym będzie później.
[Admiros 00:02:40] No i tak oto nagrałem swój pierwszy materiał, swój pierwszy
gameplay z moim komentarzem, mówiłem tam takim cichutkim głosikiem
do mikrofonu, taki skromniutki Admirosek jeszcze nie wiedział co i jak. Moje pierwsze
materiały były napisane na kartce, tak jest, bo nie wiedziałem co powiedzieć na tych
materiałach, nie miałem, nie miałem wtedy jeszcze tego [wow: dźwięk z gry]
POWERA. Mój komentarz był bez emocji, ja sobie po prostu coś tam mówiłem takim
skromnym głosem, nie to co teraz, teraz to mogę wiecie, hohoho [pewny siebie
śmiech] I’m Powerful, mogę robić takie rzeczy, a wtedy, wtedy po prostu takim
cichutkim skromnym głosikiem „Cześć z tej strony Admiros, to mój pierwszy materiał
let’s play”
[Admiros 00:03:22] I wiecie tak jeszcze na kartce miałem zapisane, co mam
powiedzieć, bo totalnie nie potrafiłem się w tym odnaleźć. Ale najważniejsze jest to,
że zacząłem coś robić, zaczęło mnie to jarać, zaczęło mi się to podobać, zacząłem
tego robić coraz więcej i coraz więcej. I po jakimś czasie, tych subskrypcji zaczęło
przybywać, ale jeszcze wtedy nie myślałem, że można na tym zarobić, po prostu
robiłem to z pasji, bo sprawiało mi to przyjemność i tak sobie wrzucałem, wrzucałem
coraz więcej, coraz więcej tych materiałów i tak o to tworzyła się moja osobowość.
Rozumiecie to? Od takiego cichutkiego, skromnego „co ja mam powiedzieć”
do takiego wiecie, teraz Powerful. [wow: dźwięk z gry]
[Admiros 00:03:57] No i co? No i teraz się po prostu z tego śmieje. Jak obejrzycie
sobie moje pierwsze materiały to powiecie takie „oh my god, co to za koleś jest”.
Bez porównania i naprawdę możecie je obejrzeć, możecie je skomentować, bo to jest
naprawdę kupa śmiechu. Ja już teraz na to tak nie reaguję, ponieważ mam już
wyrobioną bardzo fajną osobowość, dzięki której, no po prostu nie wstydzę się tego
co robię, tak jakby. Ale były okresy kiedy wstydziłem się tego i o tym wam opowiem

za chwilę.
[Admiros 00:04:25] Jeżeli chodzi o takie dwa najtrudniejsze okresy w mojej karierze
YouTubera, to był pierwszy raz, kiedy pokazałem się przed kamerą oraz pierwszy
raz, gdy powiedziałem moim znajomym, że mam kanał na YouTube. Ahh… Nie jest
mi łatwo o tym mówić.
[Admiros 00:04:40] W dwa tysiące szesnastym roku wszystko tak naprawdę się
zaczęło, po wielu, wielu latach tworzenia na YouTube w końcu postanowiłem wrzucić
materiał ze swoją twarzą. „Kurde, pokazać twarz? A jak mnie wyśmieją? Wyglądam
beznadziejnie, nie, nie mogę tego zrobić”, co nie? Był mały stresik, bez kamerki
oczywiście nagrywało mi się już łatwo, ponieważ miałem za sobą jakieś, (dziesiąty,
jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty), miałem za sobą jakieś cztery lata
doświadczenia, jeżeli chodzi o nagrywanie gameplay z komentarzem, więc
nagrywanie z komentarzem już nie sprawiało mi żadnego praktycznie problemu,
ale pokazać się przed kamerą? To dopiero było wyzwanie.
[Admiros 00:05:14] I tak oto nagrałem swój pierwszy materiał ze swoją twarzą
i słuchajcie komentarze, nie były fajne, nie były fajne, było, były komentarze w stylu
„Boże ty tak wyglądasz?” „O ja, myślałem że wyglądasz o wiele młodziej”, myślałem,
że to, myślałem że tamto i było naprawdę ciężko przyjąć tą krytykę, ale wiedziałem,
że mam w sobie POWER i że dam sobie rade i przezwyciężyłem to, i udało się.
[Admiros 00:05:37] Nie przejmowałem się tymi komentarzami, potraktowałem
je jako żart po prostu. Nie kasowałem ich, bo to też nie chciałem, żeby one zniknęły,
chciałem zostawić je na pamiątkę, bo jednak to był pierwszy materiał, w którym
pokazałem twarz. Po prostu ignorowałem te komentarze, one sobie po prostu były,
przeczytałem to, przyjąłem to do siebie, przyjąłem to po prostu na klatę, bo
wiedziałem że w końcu ludzie się przyzwyczają, tak? Bo po prostu to dla nich szok.
Nigdy nie nagrywasz z kamerką i nagle pokazujesz swoją twarz i ludzie piszą:
„ale ty wyglądasz hahaha hahaha jesteś brzydki”, jesteś taki, jesteś taki.
[Admiros 00:06:06] No i oczywiście później ludzie się przyzwyczaili do mojego
wyglądu który, z resztą zmieniłem już chyba z sześć razy i ciągle zmieniam, tak więc
staram się tutaj oczywiście wyglądać coraz lepiej, być coraz fajniejszą osobą i coraz
bardziej pozytywną, tak żeby oczywiście wam się to oglądało fajnie.
[Admiros 00:06:21] No i drugim najtrudniejszym okresem dla mnie było pokazanie
takiemu mojemu znajomemu, z ochotniczej straży pożarnej mojego kanału.
W zasadzie to troszkę mu podpowiedziałem, co nagrywam, a on po prostu mnie
wystalkował i pokazał wszystkim mój legendarny filmik, czyli Cynamon challenge,
który był śmieszny Jeszcze tam wtedy miałem okulary bo wstydziłem się tak wiecie
pokazywać swoją twarz to nagrałem to w okularach i później puszczali ten filmik
w Ochotniczej Straży i wszyscy się ze mnie śmiali i mówili na mnie „hahaha

cynamon” co nie? Było mi bardzo ciężko ale przetrwałem to, bo wiedziałem,
że spokojnie oni wszyscy to zapomną, a ja będę tworzył dalej to co robię, bo wiem,
że to jest fajne i wiem że kiedyś się uda zrealizować mój cel. Tak samo, jeżeli wy
macie jakieś marzenie i po prostu wstydzicie się, że ktoś was wyśmieje, nie
przejmujcie się tym ludzie zawsze powiedzą coś że „a bo to robisz to jest złe”.
Ludzie zawsze będą mieli swoją opinię i myślę że nie ma co się poddawać, należy
po prostu dbać o swoje marzenie i po prostu je pielęgnować, i dążyć do celu.
[Admiros 00:07:19] Przykładowo, jeżeli chcecie być tatuażystą, prawda?
No to oczywiście zaczniecie od nie wiem, jakiegoś rysunku, zaczniecie sobie coś
rysować, robić tego skilla. I ktoś znajdzie wasze prace jakieś i będzie się z was śmiał.
To nie ma co się poddawać, nie ma co się, nie ma co płakać, po prostu trzeba
tworzyć dalej i pokazać, że w końcu się uda.
[Admiros 00:07:35] No i wracając do tematu gdzie mój kolega pokazał wszystkim
w Ochotniczej Straży Pożarnej mój filmik i się ze mnie śmiali. To mimo wszystko
nauczyłem się czegoś, takiego powiedzmy, dystansu do siebie, bo wtedy mam
wrażenie, że za bardzo wszystko brałem do siebie i wiecie pokazałem swoją twarz,
coś tam jakieś komentarze się pojawiły. Ok, spoko jakoś dałem sobie z tym radę,
ale kiedy ktoś mówi ci twarzą w twarz, ogląda twój filmik i się śmieje z tego, że to jest
głupie czy coś. To nie jest lekko, ale się nie poddałem.
[Admiros 00:08:03] W ogóle miałem też myśli takie, żeby usunąć kanał i nawet był
taki okres właśnie po tym, jak pokazałem swoją twarz, po tym jak znaleźli mój film,
powiedzmy, koledzy ze straży i pokazywali go między sobą, ukryłem wszystkie swoje
filmiki na kanale i miałem myśli, żeby zakończyć to, żeby już po prostu nie śmiali się
ze mnie, koniec tego stresu.
[Admiros 00:08:21] Ale, na szczęście, było to tylko chwilowe i dosłownie jeden
dzień. Na jeden dzień z mojego kanału zniknęły wszystkie filmy, natomiast drugiego
dnia już sobie wszystko uświadomiłem że „Hej to nie może tak być, że się ze mnie
śmieją, to jest moja pasja, kocham to robić” i prędzej czy później nawet jeżeli bym
usunął wszystkie filmiki to i tak zacząłbym od nowa to robić, bo to mnie pasjonuje,
to jest moje marzenie i to chce robić, wtedy już miałem cel i wiedziałem że chce
to robić, ale po prostu nie mogłem sobie poradzić z krytyką.
[Admiros 00:08:47] Przezwyciężyłem krytykę, odblokowałem wszystkie filmiki
wróciły na mój kanał i zacząłem dalej robić to, co robię i nie przejmowałem się tym,
że inni po prostu się ze mnie śmieją i nie żałuję tego, uwierzcie mi, nie żałuję tego.
I tak oto zacząłem spełniać swoje marzenie

[Admiros 00:09:02] I słuchajcie, dwa lata temu już myślałem, że osiągnąłem szczyt
swoich możliwości. Nagrywałem komentarz głosowy, nagrywałem gameplaye,
nagrywałem oczywiście twarz z kamerką. Wszystko było pięknie i wtedy pojawiło się
coś nowego.
[Admiros 00:09:16] Jednym z najważniejszych materiałów na moim kanale był
Sky Tower. Uwierzcie mi, wbiegnięcie na Sky Tower było dla mnie mega
przeżyciem, ponieważ wbiegałem tam na pięćdziesiąte pierwsze piętro i był to
materiał dla MSI sponsorowany i naprawdę myślałem wtedy, że to już jest szczyt
wszystkiego, co ogółem osiągnąć i okazuję się, że to nie był szczyt moich
możliwości, a wtedy myślałem, że już jestem naprawdę wysoko.
[Admiros 00:09:38] Nagrywam z komentarzem, nagrywam swoją kamerkę, to już
myślałem, że już wszystko osiągnąłem, okazało się, że jednak nie. I od tamtej pory
zacząłem jeszcze bardziej rozwijać swoje umiejętności, i uwierzcie mi wtedy
myślałem, że to jest sto procent moich możliwości i teraz to, co robię teraz jak
wyglądam. Okazuje się, że wtedy tak naprawdę, mój mózg jakieś miał ograniczenie
i myślał „już nie dasz rady, to już jest maksymalnie ile jesteś w stanie zrealizować,
to sto procent możliwości”
[Admiros 00:10:05] I jak teraz patrzę na to z perspektywy lat,to wydaję mi się, że
wtedy dawałem z siebie jakieś trzydzieści procent powiedzmy, a teraz daję z siebie
sto procent. I okazuje się, że za parę lat znów powiem „Hej w sumie znowu się
rozwinąłem znowu parłem do przodu, nie poddawałem się”, i za parę lat znowu będę
lepszym człowiekiem, i patrzył, powiedzmy na ten filmik z perspektywy lat, i powiem
że hm… wtedy dawałem z siebie jakieś czterdzieści procent, a teraz daje z siebie sto
procent i okazuję się, że to może być prawda, że cały czas będę się po prostu
rozwijał, i wy też możecie się rozwijać, bo to nie jest tak, że ja sobie tutaj tylko tak
mowię,, bo to są moje prawdziwe doświadczenia życiowe. Najważniejsze jest to,
żeby nigdy się nie poddawać, przeć do przodu, bo to jest najważniejsze. Dzięki temu,
że mamy takie zaparcie i chcemy to robić mimo przekorności losu, robić te kolejne
kroki, dzięki temu stajemy się Powerful.
[Admiros 00:10:55] No, ale pewnie zapytacie co teraz? Skoro masz już pół miliona
subskrypcji, jesteś na YouTubie dziesięć lat, rozwinąłeś swoją pasje, zarabiasz na
tym, no to co teraz? Pewnie wypalisz się niedługo, skończą ci się pomysły. A, a, a,
cel w życiu jest bardzo ważny i gdyby nie to że miałem kiedyś cel wbicia stu tysięcy
subskrypcji, później trzystu tysięcy subskrypcji, teraz tutaj razem ze mną jesteście na
poziomie pół miliona subskrypcji to gdyby nie to wszystko, to tak naprawdę byłoby mi
o wiele ciężej, bo jeżeli macie jakiś cel w życiu, macie określone jakiś pułap,
do którego dążycie i wtedy jest po prostu łatwiej to zrealizować.
[Admiros 00:11:32] A teraz moim celem jest to oczywiście wbicie jednego milion
subskrypcji i zdobycie złotego przycisku i dzięki temu jest mi łatwiej dalej tworzyć i

dzięki temu po prostu się nie wypalam, bo jeżeli zakończyłbym mój cel na wbiciu pół
miliona subskrypcji, to prawdopodobnie teraz nie miałbym pomysłów, nic by mi się
nie chciało i by był taki po prostu bez życia, bez pomysłów, Ale mam cel, mam cel
wbicie milion subskrypcji i dzięki temu cały czas prę do przodu, cały czas podbijam
tą porzeczkę co chwilę, żeby po prostu osiągnąć więcej i więcej.I wam też to radzę,
dzięki temu staniecie się Powerful jak ja.
[Admiros 00:12:07] I tak o to na koniec chciałbym wam powiedzieć, czym jest
Powerful, bo ciągle to pokazuje, że jesteś Powerful, wy jesteście Powerful i pod tym
hasłem kryję się program POWER, dla młodych osób z Małopolski, które szukają
pomysłu na siebie.
[Admiros 00:12:21] W programie POWER możecie dokładnie zaplanować swoja
ścieżkę rozwoju zawodowego. Program jest realizowany przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie i to tam właśnie doradcy pomogą wam sfinansować: ciekawe
szkolenia, warsztaty oraz przekuć wasze zainteresowania, skille na zawód.
I naprawdę jeżeli nie macie skończonej jakiejś dobrej szkoły, czy studiów to nie
koniec świata, każdy ma swój Power i myślę, że każdy jest w stanie coś w życiu
osiągnąć.
[Admiros 00:12:49] A dzięki programowi możecie wykorzystać wasz POWER
zgodnie z sytuacją,w jakiej się aktualnie znajdujecie. [dźwięk przesuwania] Na stronie
www.jestespowerful.pl. Wszyscy, którzy chcą rozpocząć prace znajdą dla siebie
odpowiednie rozwiązanie, wystarczy małymi kroczkami zdobywać doświadczenie
i właśnie po to powstał ten projekt, aby każdy mógł zacząć od czegoś łatwego i
powoli piąć się na szczyt polepszając swoje umiejętności.
[Admiros 00:13:14] Spójrzcie tylko, cztery kroki dzielą was od wykorzystania
swojego POWERa. Znajdujecie projekt w którym aktualnie trwa rekrutacja,
kontaktujecie się z biurem projektu i wspólnie ustalacie plan działania, wszystko
po to aby móc znaleźć fajną prace lub założyć własną firmę, o ile oczywiście macie
do tego predyspozycje.
[Admiros 00:13:33] W ramach programu POWER, przewidziane są różne formy
wsparcia takie jak: kasa na szkolenia, przeprowadzkę, kursy zawodowe, staże,
dotacje na firmę, a przede wszystkim doradcy tam pomogą wam znaleźć pracę.
Każdy znajdzie coś dla siebie. Udział w programie i wszystkie usługi są oczywiście
bezpłatne. Jeżeli jesteście z Małopolski i macie mniej niż trzydzieści lat, mieszkacie
na przykład w Krakowie, Tarnowie czy Nowym Sączu, lub innej miejscowości z
Małopolski, to skontaktujcie się [brzdęk] z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.
[Admiros 00:14:04] O program Power możecie zapytać tak jak jest wam wygodnie,
poprzez czat, mail, telefon lub możecie też przyjść osobiście do urzędu, do punktu
informacyjnego.

[Admiros 00:14:14] Świat stoi przed wami otworem, wy tylko musicie wykorzystać
okazję. A tę okazję w dzisiejszych czasach dają wam programy takie jak POWER.
Ja walczyłem o swoje marzenie dziesięć lat naprawdę dziesięć lat, wy możecie
to zrobić szybciej, możecie to zrobić teraz. Wierzę w was, jesteście Powerful.
[Admiros 00:14:34] O kurde tak się rozgadałem o programie Power oraz o miej
historii YouTubowej, że zapomniałem wam powiedzieć kiedy farbuje brodę na
różowo. Pierwszy materiał z brodą pofarbowaną na różowo, pojawi się pierwszego
września, tak więc już za parę dni, koniecznie wyczekujcie i oczywiście pamiętajcie,
Jesteście Powerful!

[Informacje z planszy końcowej filmu]
Dowiedz się więcej
www.jestespowerful.pl
Instagram/JesteśPowerful
Program POWER w Małopolsce realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie.

