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Comentan por aí que para ser feliz hai que

● conseguir un bo traballo,

● establecerse,

● gañar cartos, 

● ter fillos...



Esta idea non ía conmigo

Ensináronnos a ter seguridade pero non nos 
ensinaron a ser felices. 



Derriba estas obxeccións

● Son moi maior,
● Non teño aptitudes… 

Somos máquinas de aprender. 

¡A calquera idade!



Para min, a clave para ser feliz é...

...tomar as nosas propias decisións.



Son Saúl Vérez

Defínome coma un tolo 
por decidir o que 
desexo facer, e un tolo 
por non encaixar no 
paradigma habitual de 
vida. 



Tiven éxito e toquei fondo. Estoupei.

● Pensei moito en que 

estratexia seguir. 

● En cómo podería 

explotar o que sabía 

facer.

● ¡Empreguei a cabeza! 

(cando enchufas algo, 

curiosamente, 

funciona)



Quero compartir con vos a miña viaxe ata aquí. 

Conexión conmigo mesmo, aprender a dar valor ó que 
penso, convertir a vida en algo que me gusta. 



¡Fai o que che gusta! (topicazo)

Eu non che tiña nin idea do que me gustaba. 
Pensei no tenis e en algunha cousa máis, pero non tiña 

claridade.



Atopeime con 17 anos decidindo o resto da miña vida

● Nin idea. Fun cos meus amigos para Lugo.

● Preguntas básicas, qué me interesa?,

● qué ten máis saída?,

● qué da máis cartos?,

● qué pensaría a xente da miña decisión?, 

● quería encaixar a toda costa.



Desde sempre me gustou a tecnoloxía

● Consolas, revistas, etc

● No cole regular, moi aburrido. FP igual, na 

Universidade, etc

● Facía o correcto pero a miña sensación era de 

frustración. 

● Nada podía definirme porque non era bó en nada



Conclusión

Pánico a demostrarme a min mesmo 
(e ó resto) que era bo facendo cousas.



Medo

● Medo ó descoñecido, a decepcionar a outras e outros, 

etc.

● Lévanos a tomar decisións máis seguras. 

● En 2021 o que onte era seguro hoxe non o é. 

● As regras de xogo cambiaron.

● Google, internet, a globalización, voos baratos,...

● E o taboleiro de xogo mudou!



“Non hai nada tan estable como o cambio”.

Unha persoa moi querida envioume unha postal 
na que estaba escrita esta frase. 



Estabilidade

Relación que hai entre o ben que o fago e o a 
gusto que o fago.



Din máis valor a outras opinións que ás miñas

● O camiño do autocoñecemento remove e hai 
que estar preparados para abrir cousas. 

● Ese ¡se queres podes! soa a frase oca. É 
indudable que é verdade pero non é doado 
chegar. 

● Cambiei de mentalidade, comprendino e 
fíxeno meu. 



Experiencias de todo tipo

● Primeira empresa con 23 anos. Segunda con 28 e a 

terceira, con 34. WordPress forma parte da miña vida.

● Paso varios meses en Honduras ca ONG Enxeñería sen 

Fronteiras. 

● Teño o meu primeiro traballo a conta allea, o segundo e o 

terceiro. Durei meses en todos eles. 

● Logrei pararme e pensar e… 

● ...decido formarme en Marketing Dixital. (Madrid, Valencia…)



Mentor

● Coñezo a Miguel Florido e todo cambia. 

● Fórmome con el e o seu equipo. 

● Miguel etiquetou o meu talento e lle deu un nome. 

● Saúl, ¡ti es SEO! 

● A partir de aquí todo cambia. Comenzo a crear a 

miña marca persoal, primeiros clientes SEO. 



Sentíame mellor que nunca. Aliviado. 
Estímulo SEO

Nova actitude hacia o novo e o descoñecido. 



Aberto, curioso.

Sabía con seguridade que todo podía cambiar en 
calquera momento. 

Mentres eu estivera ben, todo iría ben e todo o resto 
deixou de darme medo. 

Sempre seguín o normativo sen control da miña vida 
e nada funcionaba.



Xa como SEO

Viñeron máis clientes e con eles e elas aprendín moitas 
cousas. 

Podo decir que hoxe en día son feliz facendo o que fago.



O que máis me gusta do meu traballo

Estimúlame mellorar a vida da xente facendo o 
que sei facer e aportar o meu graiño de area na 
súa felicidade.



Esto pódese aplicar a todo, non só ó traballo

Digamos que a analoxía sería adestrar e pasar 
moitos anos intentando conectarnos a nós mesmos, 
e en tomar conciencia do enorme poder de decisión 
que temos con nós mesmos e sobre a nosa vida. 

O partido sería lograr vivir delo.



Vivir da túa pasión non é doado

Da vértixe e é traballoso.



Que é o que fago como SEO

● Google “esixe” unha serie de melloras nas webs para 

determinar que están correctas.

● Eu son o alumno, e Google é o profesor. 

● Google manda e eu fago esas correccións nesas 

webs. 

● Quen faga máis correccións ten máis posibilidades de 

ser máis visibles nos resultados de búsqueda. 



¿Cómo te podes formar como SEO?

● Referentes do sector, 

● academias e institutos online,

● youtube, Blogs, Podcast…,

● pequenos empresarios adicados ó mundo 

dixital



A túa actitude como SEO

● Perseverante e currante,

● de aprendizaxe constante,

● búsqueda de inspiración eterna,

● networking permanente,

● e todo esto cansa, como en calquera curro.



O presente para min

● vivir conectado a un mesmo é un traballo duro e 

diario. 

● na vida, os retos xeneran situacións que poñen en 

dúbida a nosa confianza en nós mesmos.

● pero sempre farei cousas que me inspiren.



Sei o que fago e porqué o fago

Sabelo e vivir acorde a elo trouxome ata aquí, ata a 
WordCamp, exactamente ata o momento no que 
desexaba estar. 



Para ir rematando

● Somos parte dunha xeración criada cunha 

mentalidade pero donos de outra distinta. O medo 

atemorízanos.

● Temos o poder de decisión. Se cambias, nunca 

estarás só ou soa, da igual o aspecto da túa vida que 

desexes cambiar.



A miña recomendación despois de toda esta chapa

Sexa en esta faceta ou noutra donde sintas que non 

estás conectado ou feliz, non teñas medo a 

desenchufar o que non é teu. 

Só poden pasar cousas boas. 



Vivir do que che “mola” é dificil pero merece a pena intentalo



Moitas gracias :)

www.saulverez.com
Instagram: @saulverez

http://www.saulverez.com

