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Halo, halo! Dzień dobry! Tu Ola Budzyńska, Pani Swojego Czasu. Witam na podkaście "Pani
Swojego Czasu od kuchni", w którym pokazuję, jak wygląda prowadzenie biznesu online od środka -
od strony bebechów.

Ten odcinek ma numer 20, ale jest drugą częścią podcastu, który nagrywałam ostatnio i który
był podsumowaniem pięciu lat istnienia Pani Swojego Czasu. 

Jeśli nie wiesz, o co chodzi z tym pięcioleciem, to bardzo zapraszam wysłuchania odcinka nr
19. To pierwsza część tego, co będę kontynuować dzisiaj. 

W ostatnim podcaście mówiłam o tym, jak teraz wygląda i  działa Pani  Swojego Czasu. W
porównaniu  do  stanu  obecnego  pokazywałam,  jak  to  wyglądało  pięć  lat  temu  -  jak  wszystko
powstawało,  jaki  był  pomysł,  jak  zaistniało,  od  czego  zaczynałam.  Mówiłam  o  momentach
przełomowych  w rozwoju  Pani  Swojego  Czasu  -  zarówno dla  mnie  jako  człowieka,  jak  i  biznesu.
Mówiłam też o sprzedaży,  marketingu i  reklamie -  o tym, co się zmieniło w tym obszarze, jak to
wygląda teraz, a jak było wcześniej, z czym zaczynałam i jak to rozwijałam. Więc jeśli chcesz mieć cały
ogląd, zachęcam do posłuchania ostatniego odcinka.

A o czym będę mówić w dzisiaj? 
Otóż, chcę powiedzieć o tym, co się zmieniło i co u Pani Swojego Czasu z różnych powodów

działa zupełnie inaczej, czyli już nie tak, jak na początku, tylko w innej formie. 
Z drugiej strony z chęcią opowiem Ci o tym, co się nie zmieniło, a co z premedytacją zostało

takie samo i jest przeze mnie utrzymywane na takim samym poziomie. 
Powiem Ci również o temacie, który cieszy się chyba największym zainteresowaniem, czyli o

kryzysach, błędach i wątpliwościach, ale też o tym, co robię, gdy one mnie nachodzą. 
I na końcu, podsumowując te pięć lat i jednocześnie wychodząc o kolejne pięć do przodu,

opowiem Ci, jak wyobrażam sobie przyszłość Pani Swojego Czasu - swój rozwój jako człowieka i rozwój
swojego biznesu. 

Więc jeśli jesteś zainteresowany albo zainteresowana - nie wiem, dlaczego najpierw używam
formy męskiej, może wieczorem tak bywa - zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka.

Zanim  zaczniemy,  powiem  coś,  co  mówię  zawsze.  Zastanawiam  się,  czy  gdy  będę  miała
podcast numer 686, to dalej będę to mówić. 

Chciałabym przypomnieć,  że podcast  "Pani  Swojego Czasu od kuchni"  -  czyli  ten,  którego
słuchasz - powstaje zawsze na bazie moich doświadczeń. To nie jest tak, że przeczytałam różne mądre
książki  na  ten  temat.  Ja  po  prostu  prowadzę  biznes,  a  ponieważ  lubię  dzielić  się  swoim
doświadczeniem i wiedzą, to z chęcią to robię  - również w formie podcastu. Bardzo proszę, pamiętaj,
to jest moja wiedza oraz moje doświadczenie, przefiltrowane przez moje działania oraz moje myślenie
o świecie i niekoniecznie to wszystko musi się sprawdzić u Ciebie. 

Zaczniemy od tego, co się zmieniło i działa teraz inaczej niż kiedyś. 
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Gdy  o  tym  myślę,  to  powiem  szczerze,  że  z  jednej  strony  mam  totalną  świadomość,  że
zmieniło się bardzo dużo i że Pani Swojego Czasu kosmicznie się rozwinęła. Oczywiście nie jestem
ślepa i absolutnie nie jestem osobą, która kryguje się na coś, czego nie ma ani taką, która odznacza się
fałszywą skromnością. Wręcz przeciwnie - często mówię Wam, że skromność jest przereklamowana. 

Gdy patrzę na to, co było kiedyś - a nie było w zasadzie nic - i na to, co mamy teraz, to rozwój
jest  bardzo  duży.  To  jest  oczywiście  sprawa subiektywna  -  czy  bardzo  duży,  kosmicznie  duży  czy
względnie duży - bo każdy mierzy swoją miarą. Ja mierzę swoją i wiem, że dla mnie był on bardzo
duży, a po drodze czekało na mnie wiele wyzwań. 

Natomiast,  gdy  patrzę  z  drugiej  strony,  to  myślę,  że  tak  naprawdę  jednak  niewiele  się
zmieniło. Wciąż jestem tym samym człowiekiem, mam tych samych przyjaciół, takie same priorytety,
to samo mnie bawi i mierzi. Więc mam wrażenie właśnie, że wszystko jest, jak było. 

Oczywiście, mówię o takim trochę filozoficznym obszarze, ale nie będę tutaj go poruszać, żeby
Was nie zanudzić. Myślę sobie, że tak to chyba wygląda u wszystkich osób, które przeszły jakiś rozwój
zawodowy - tak naprawdę to są wciąż te same osoby. Może bardziej zapracowane i niedostępne, ale
nie ze względu na to, że zmienił im się charakter, tylko po prostu ze względu na to, że mają dużo
więcej roboty. Ale to dokładnie takie same osoby jak sprzed momentu, kiedy zaczęły być kimś na
przykład rozpoznawalnym. To takie moje filozoficzne przemyślenie. Wybaczcie - jest 23:00, niedziela,
a ja nagrywam podcast. Robię to takiej dziwnej porze, ponieważ mąż wyjechał do Kirgistanu, jestem
sama z dziećmi i  świat mi stanął  na głowie. Pracuję o dziwnych porach, bynajmniej nie takich, w
których pracują "normalni ludzie", czego zresztą możecie się domyśleć, słysząc, że nagrywam podcast
w niedzielę o 23:00.

No dobra, idziemy po kolei: co się zmieniło i obecnie działa inaczej?

Pierwszą i najważniejszą sprawą jest to, że gdy zaczynamy biznes i nie mamy żadnych zasobów
finansowych, wszystko musimy robić sami. U mnie wyglądało to dokładnie tak samo. 

Gdy  zaczynałam,  robiłam  wszystko  sama.  Włącznie  z  tymi  obszarami,  których  naprawdę
bardzo  nie  lubię,  czyli  na  przykład  stawianiem  bloga  na  WordPressie,  podłączaniem  wtyczek,
dołączaniem do tego systemu do newsletterów - wtedy to był  Mailchimp. Pamiętam do tej  pory
frustrację, która wynikała z tego, że coś mi nie wychodziło, nie działało, nie chciało się podpiąć ani
aktywować. Naprawdę tego nie znoszę. To nie jest coś, w czym lubię dłubać ani coś, co mi sprawia
przyjemność. Ale po pierwsze byłam zdeterminowana, a po drugie miałam świadomość tego, że nikt
tego za mnie nie zrobi i trzeba przejść przez to całe cholerstwo, żeby zostało uruchomione i działało. 

Wtedy robiłam wszystko. Jedynym obszarem, którym się nie zajmowałam, była księgowość i
kwestie prawne związane z założeniem działalności. 

Zakładałam swoją działalność gospodarczą w 2006 roku, czyli  na długo przed powstaniem
Pani  Swojego  Czasu  i  już  wtedy  było  dla  mnie  oczywiste,  że  kwestiami  księgowymi  będzie  się
zajmowała księgowa. Jestem pewna, że gdybym jej wcześniej nie miała, to w momencie zakładania
Pani  Swojego  Czasu  zdecydowałabym  się  na  to.  Wolałabym  zaoszczędzić  i  startować  z
bezpieczeństwem, że po stronie księgowo-prawnej wszystko jest w porządku. 
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Natomiast poza tym zajmowałam się wszystkim - jak każdy mały przedsiębiorca. I to zmieniło
się najbardziej, ponieważ teraz mam do dyspozycji cały zespół. 

Bardzo szybko uświadomiłam sobie, że zajmowanie się wszystkim to nie jest powód do dumy,
a  dobry  biznes  to  nie  taki,  w  którym  szef  czy  osoba,  która  go  stworzyła,  ciągle  stosuje
mikrozarządzanie i musi mieć kontrolę nad wszystkim. Zauważyłam, że są pewne obszary, które mi
sprawiają większą przyjemność oraz te, na których się nie znam i na których nie będę chciała się znać.

Znam osoby, które pracują już bardzo długo w biznesie i wciąż na przykład same sobie robią
grafiki  albo składają  ebooki.  Dla  mnie  to  nie  do pomyślenia,  ale  one to robią,  bo sprawia  im to
przyjemność i lubią uczyć się, jak się składa ebooka. 

Rozumiem chęć uczenia się, natomiast ja wolę to robić w innych obszarach. Dlatego bardzo
szybko uświadomiłam sobie rzeczy, w których chcę się specjalizować. To zakres dotyczący strategii i
dbania o rozwój Pani Swojego Czasu - w którym kierunku idziemy, na co stawiamy, gdzie kładziemy
nacisk, a gdzie odpuszczamy. Jest on oczywiście związany z całą merytoryką i tematyką Pani Swojego
Czasu  -  planowaniem  i  organizacją.  Jeśli  chodzi  o  treści  bezpłatne,  to  na  przykład  nagrywanie
podcastów, robienie webinarów, "Kawy z Budzyńską", przygotowywanie treści na bloga oraz wpisów
na media społecznościowe. Jeśli chodzi o treści płatne, to oczywiście wszelkiego rodzaju kursy online,
książki, kursoksiążki, ebooki i tego typu sprawy. Moim konikiem jest także wszystko, co związane ze
sprzedażą,  promocją,  reklamą  i  marketingiem.  Tym  również  lubię  się  zajmować.  I  nie  mam
najmniejszego  zamiaru  w  tym  momencie  oddawać  tego  komukolwiek,  ponieważ  sprawia  mi  to
przyjemność. 

Natomiast w każdym innym obszarze działam tak, żebyśmy miały wyspecjalizowane osoby,
które się tym zajmują. Dbam o to, żeby cały nasz zespół pracował w taki sposób, żebym mogła zająć
się tym, w czym jestem najlepsza i tym, co powoduje, że Pani Swojego Czasu się rozwija. To jedna
większych zmian - zaistnienie Gangu Pani Swojego Czasu i osób wyspecjalizowanych w tym, co mają
robić.

Myślę, że jeśli chodzi o zespół i Gang Pani Swojego Czasu, to zmieniło się - albo zmienia się
cały czas - moje podejście do zatrudniania, ponieważ wiąże się to z coraz mniejszym stresem z mojej
strony. 

Nie ma co ukrywać, że zatrudnianie nowych osób to stres, czyli tak naprawdę też pod kątem
finansowym generowanie kosztów i zwiększanie odpowiedzialności. Zmieniło się to, że początkowo
traktowałam to,  jako  coś  przerażającego i  stresującego,  a  teraz  czerpię  radość  z  tego,  że  buduję
zespół. Gdy sobie myślę o swoim zespole, to cieszę się, że go mam i jestem osobiście dumna z tego, że
Pani Swojego Czasu jest przedsięwzięciem, które zatrudnia ludzi, daje pracę i stabilne wynagrodzenie.

Kolejna sprawa, która się zmieniła i jest diametralnie różna od tego, co było na początku, to
bezpieczeństwo i stabilność finansowa. 

Często mówiłam Wam, że zdecydowałam, że zakładając Panią Swojego Czasu, zrezygnuję z
dotychczasowego zatrudnienia dopiero wtedy, gdy 80% przychodów z Pani Swojego Czasu zrówna się
z  tym,  co  zarabiałam  w  tamtym  momencie.  Ale  nie  ma  co  ukrywać,  że  Pani  Swojego  Czasu  na
początku działała "falami", czyli zarabiałam głównie na kursach online, które były sprzedawane dwa,
trzy  albo  cztery  razy  do  roku.  W  międzyczasie  nie  miałam  żadnego  źródła  dochodu.  Oczywiście
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dbałam, żeby sprzedaż była taka, aby w perspektywie rocznej zarabiać godnie i mieć z czego żyć. Ale
to wciąż nie była stabilna i komfortowa sytuacja. 

Obecnie  sklep  działa  non  stop  i  sprzedaż  odbywa się  cały  czas  -  nie  tylko  wtedy,  gdy  ją
generuję, napędzam i mówię, że jest promocja, ale też wtedy, gdy jestem na wakacjach i totalnie
offline. To coś, co zapewnia duże bezpieczeństwo finansowe. Jest to o tyle ważne, że daje możliwość
podjęcia  większego  ryzyka.  A  każdy  nowy pomysł  i  produkt  jest  tak  naprawdę ryzykiem.  W tym
momencie, gdy nasza poduszka finansowa jest naprawdę spora, mam poczucie, że nawet gdyby dana
inwestycja była totalną porażką i  nic  z  niej  nie wyszło,  kompletnie się nie sprawdziło,  zalegało w
magazynach, a nasza praca poszłaby na marne, to tak naprawdę nic się nie zmieni. To nie będzie dla
nas  ani  dla  Pani  Swojego  Czasu,  ani  dla  naszych  pensji,  bezpieczeństwa  i  stabilności  żadnym
zagrożeniem. To też powoduje, że mogę inwestować i eksperymentować z dużo większym spokojem -
bo ja bardzo lubię eksperymentować i sprawdzać nowości.  Ale ciężko to robić, jeśli  mamy nóż na
gardle.

Kolejna rzecz, która się bardzo zmieniła, to fakt, że obecnie w sprzedaży mamy bardzo dużo
produktów. 

To oczywiste - kiedyś nie było ich w ogóle, teraz jest dużo. Natomiast mnie interesuje tak
naprawdę to, co się z tym wiąże i jakie to generuje konsekwencje. A są one takie, że na przykład nie
jestem w stanie już ogarnąć wszystkich produktów, które mam w sklepie i w swoim codziennym życiu.
To bardzo ciekawe. Gdy zorientowałam się, że tak się stało, sama zastanowiłam się, czy to jest okej czy
nie. 

W momencie,  gdy zaczęłam tworzyć produkty  fizyczne,  które  pomagają  organizować się i
planować, poszłam tropem takim tropem - wydawało mi się oczywistym i chyba najbezpieczniejszym -
że tworzę rzeczy, z których sama korzystam i w których na co dzień planuję, a w związku z tym z ręką
na sercu mogę je polecić. To trop naturalny, najbardziej oczywisty, najwygodniejszy i najłatwiejszy do
sprzedawania, bo skoro z tego korzystam, to mogę pokazywać, jak to robię. Ale szybko okazało się, że
działając w taki sposób i tworząc produkty według tej zasady, wykluczam całkiem sporą ilość osób,
które nie planują tak, jak ja, nie organizują tak, jak ja i nie mają najmniejszego zamiaru robić tego w
taki sposób, bo im się to nie sprawdza. 

Pamiętajcie, że bardzo często mówię, że to systemy są dla nas, a nie my dla systemów, czyli
każdy może zorganizować się na swój własny sposób. Jeśli Ci to pasuje i się sprawdza, jeśli realizujesz i
osiągasz swoje cele z takim właśnie systemem, pomimo tego, że on jest zupełnie inny niż na przykład
mój,  to  znaczy,  że  Twój  jest  dobry  i  się  sprawdza.  Nie  powinnaś  przenosić  się  na  mój  sposób
planowania, tylko po prostu trwać przy swoim. 

Uświadomiwszy to sobie, doszłam do wniosku, że tworzenie produktów tylko i wyłącznie pod
siebie jest trochę zbyt egoistyczne - bo jest cała masa rzeczy, które przydałyby się kobietom, ale nie są
dla mnie i ja bym z nich nigdy nie korzystała. 

W tym momencie jest taka sytuacja, że mając ponad dwieście produktów w sklepie, ja z części
z nich w ogóle nie korzystam w swoim systemie planowania. Ale to w ogóle. Po prostu ich zupełnie nie
używam. Oczywiście mogłabym z nich korzystać czysto wizualnie, czyli je zapełniać, robić zdjęcia, a
potem Wam pokazywać. I  to jest okej w kontekście prezentacji  produktów, natomiast prawda jest
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taka, że gdybym chciała planować i organizować swoje życie - zarówno osobiste jak i zawodowe - we
wszystkich produktach, które sprzedaję, to nie byłaby to organizacja, tylko totalny chaos. 

Mówię o tym też dlatego, że niektórzy myślą, że skoro mam tyle materiałów w sklepie, to
oznacza, że oni jakimś cudem mają planować na nich wszystkich. To jest oczywiście nieprawda. Po
prostu w tym momencie nasze produkty są tworzone dla bardzo wielu osób i w związku z tym są
różne. Chcę, żeby każdy wybierał sobie to, co mu najbardziej pasuje pod kątem tego, w jaki sposób
może zorganizować i zaplanować swoje życie. Ale ja nie jestem już w stanie ich wszystkich używać.
Początkowo to było dziwne dla mnie samej, ale teraz już wykazuję się dużo większym zrozumieniem
tego stanu. 

Bardzo duża ilość produktów w sklepie generuje też takie sytuacje, których jestem pewna,
niektóre z Was nie są świadome. Nie wiem, czy wiecie, ale ilość naszych wysyłek w ciągu miesiąca
liczy się w tysiącach. Czasem jest to tysiąc, czasem trzy, a czasem dziesięć tysięcy. 

Pamiętam, jak to było na początku, gdy w ciągu miesiąca wysyłaliśmy trzysta paczek. Byłam
tym tak podekscytowana, że mogłam sprawdzić każdą wysyłkę i transakcję oraz wiedzieć, że coś idzie
do pani Małgosi, coś innego do Krystyny, a jeszcze innego do Zosi. Obecnie, gdy to idzie w tysiące, nie
jestem w stanie tego tak naprawdę kontrolować ani monitorować. Oczywiście to nie tak, że jest to
zostawione samo sobie - mamy cały dział obsługi klienta, który się tym zajmuje. 

Ale dlaczego mówię, że jestem na 100% pewna, że tego nie wiecie? Dlatego, że bardzo często
dostaję  wiadomości:  "Hej,  nie  przyszła  do  mnie  moja  paczka".  Ta  wiadomość  jest  od
zuziaxxc3@buziaczek.  Nie  ma  tam  zdjęcia  -  choć  i  tak  niewiele  by  mi  to  powiedziało  -  i  ciężko
oczekiwać, żebym wiedziała, do kogo nie przyszła ta przesyłka, ani co w niej było. Natomiast jest
oczekiwanie, że naprawię to wszystko. To oczekiwanie - powiem bardzo wprost - błędne i nierozsądne.
Dlatego, że napisanie do mnie nie skraca całej sprawy i nie powoduje, że ta wysyłka wyjdzie szybciej.
Wręcz przeciwnie - wydłuża to sytuację. Są u nas osoby, które zajmują się takimi rzeczami - sprawdzą
numer zamówienia,  rodzaj  przesyłki,  kiedy miała wyjść  i  tak dalej.  Ale ja  tego nie robię,  więc na
przykład gdy dostanę taką wiadomość, to albo odczytam dopiero po dwóch dniach, albo w ogóle. To
jest coś, czego przy takiej ilości wysyłek po prostu nie jestem w stanie ogarnąć. Nie dlatego, że jestem
gburem i chamem. Nie dlatego, że mam w nosie swoje klientki. Tylko dlatego, że ze względu na pewną
systematykę pracy i na to, że chcemy efektywnie działać, ja po prostu nie mogę się tym zajmować.

Kolejna  sprawa,  która  zmieniła  się  bardzo,  to  kwestia  mojej  obecności  w  mediach
społecznościowych. 

Możecie myśleć sobie, że z racji tego, że uczę efektywności i planowania oraz tego, jak się nie
zatracić  w  mediach  społecznościowych,  wypracowałam  jakiś  system  i  działam  tutaj  tylko  w  ten
sposób.  Oczywiście  tak  jest,  bo  bez  tego  systemu  bym zginęła.  Ale  prawda  jest  taka,  że  w  tym
momencie udzielam się tam dużo bardziej niż na początku. Dlaczego? Dlatego, że na początku miałam
dwie godziny dziennie na wszystkie zadania do zrealizowania, bo przecież normalnie pracowałam. Po
drugie - i to jest można powiedzieć swego rodzaju błąd, ale dopiero teraz sobie to uświadomiłam - ja
tak naprawdę nie wiedziałam wtedy, jak dużą i mocną społeczność buduję. 

Obecnie większa ilość czasu spędzana przeze mnie w mediach społecznościowych wynika z
tego, że zwyczajnie miałabym wyrzuty sumienia, gdyby moja działalność polegała tylko na tym, że
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wrzucam tam wszystko i uciekam, nie ma mnie. Ja i tak nie jestem w stanie się udzielać tak, jakbym
chciała - na przykład w grupie Pań Swojego Czasu. Natomiast powiem Wam szczerze, że zwyczajnie
nie wyobrażam sobie takiego działania, że wrzucam zaplanowane posty i zupełnie mnie tam nie ma,
bo według mnie to nie fair. Jeśli chciałabym, żeby moja społeczność się angażowała, komentowała,
czytała to, co piszę i  mówię, to wydawałoby mi się bardzo nie fair nie oddawać jej tego samego.
Oczywiście z pełną świadomością, że i tak nie jestem w stanie tego zrobić w takim stopniu, żeby każdy
był zadowolony, ale mimo wszystko bardzo się staram. Dlatego, jeśli nie mam możliwości, żeby się
udzielać, to po prostu nic nie robię. Nigdy nie wrzucam zaplanowanych postów, jeśli ma mnie nie być i
jeśli wiem, że nie będę w stanie się angażować, bo uważam, że to nie fair. Tak zwyczajnie i po ludzku
sądzę, że to nie w porządku oczekiwać od Was zaangażowania, kiedy sama go nie mogę dać.

Mam takie przekonanie,  że to,  co robię w mediach społecznościowych jest  czasem pracy.
Natomiast w związku z ilością rzeczy, które wrzuciłam sobie na barki tej jesieni, jest też tak, że w
czasie  mojej  pracy,  czyli  w  czasie  gdy  jestem  w  biurze,  spędzenie  godziny  w  mediach
społecznościowych jest czasem bardzo cennym. I w chwili obecnej zauważyłam taką prawidłowość, że
mój czas na tę aktywność to czas podzielony na dwie półgodzinówki - chyba się tak nie mówi, ale
wybaczcie. One mają miejsce wtedy, gdy idę do pracy i gdy z niej wracam. Ponieważ chodzę tam na
piechotę. Rano to 30 minut i po południu drugie 30. Więc gdy czasem mnie mijacie - bo pewnie ktoś z
Was mnie kiedyś mija w Krakowie, gdy idę do pracy na piechotę  - a ja siedzę z nosem w telefonie, to
nie  dlatego,  że  jestem  aspołeczna  i  uzależniona,  tylko  dlatego,  że  postanawiam  te  30  minut
wykorzystać na media społecznościowe i poodpowiadać na Wasze pytania i wiadomości. I dokładnie
tak samo z powrotem - żebym nie musiała tego robić na przykład w momencie, kiedy zajmuję się
merytoryką, spotkaniami z zespołem, podejmowaniem decyzji. Nie chcę się wtedy rozpraszać. 

Kolejną zmianą, która miała miejsce w porównaniu do tego, co było wcześniej,  jest to, że
obecnie moja automatyczna odpowiedź na pytanie: "Czy zrobi nam pani szkolenie? Czy przyjedzie i
zrobi  pani  wykład  motywacyjny?  Czy  moglibyśmy prosić  o  warsztaty  w  firmie  takiej  i  takiej?"  w
zasadzie prawie zawsze brzmi: "Nie". 

To nie jest związane z tym, że ja sama z siebie warsztaty, wykłady, prelekcje czy mowy - no,
poza  mowami  motywacyjnymi,  bo  ich  naprawdę  nienawidzę  -  traktuję  jako  złe.  Chodzi  o  to,  że
rozwijając Panią Swojego Czasu jako firmę, mam zaplanowane ileś tam miesięcy albo nawet lat do
przodu i wiem, że jeśli ktoś prosi mnie na wiosnę - na przykład na 8. marca - o jakąś aktywność, bo są
targi, wystąpienie, firma chciałaby dla swoich kobiet coś tam, to ja mam do wyboru albo realizować
swój projekt, który na 100% jest zaplanowany na 8. marca (zawsze mamy jakiś projekt na 8. marca),
albo zrobić warsztaty dla cudzej firmy. A zawsze wolę zrobić coś dla swojej, więc to musiałoby być coś
superzachęcającego, żebym poświęciła swoje projekty na zrealizowanie czegoś takiego. 

Osobom, które tego nie robią  i  które nie żyją z takich aktywności,  wydaje się pewnie,  że
zrobienie jednych warsztatów to jeden dzień. Ale to nieprawda. Zrobienie jednych warsztatów to dużo
więcej niż jeden dzień - szczególnie jeśli się je chce zrobić dobrze. Na początku miałam taką zasadę, że
przyjmuję takie zlecenia maksymalnie dwa albo trzy razy w miesiącu, potem raz na miesiąc, potem raz
na  kwartał.  Teraz  takiej  zasady  nie  mam,  natomiast  standard  jest  taki,  że  moja  odpowiedź  jest
odmowna. Chyba, że to dla mnie coś superhiperekstra, ale to się zdarza bardzo rzadko.
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Ostatnią zmianą i czymś, co teraz działa zupełnie inaczej, niż działało kiedyś, jest generalnie
różnica w moim stylu pracy. 

On nie jest w 100% inny, natomiast już nie pracuję z domu. Mam swoje biuro i czas pracy
domowej oraz zawodowej został bardzo wyraźnie oddzielony, co sobie zresztą mocno chwalę. W tym
momencie ta sytuacja jest dużo bardziej uporządkowana, niż kiedyś. Bo kiedyś to po prostu był blog w
ramach firmy, którą prowadziłam, a teraz jest to firma, którą prowadzę, a blog jest jej częścią. To
uporządkowanie wynika też z tego, że mamy cały zespół i trochę mam wrażenie, że muszę świecić
przykładem -  nie  komunikować się  w weekend,  nie  próbować  nawiązywać  wtedy  kontaktów, nie
podejmować aktywności zawodowej popołudniami po to, żeby nie generować też ruchu ze strony
zespołu i żeby on nie miał takiej pokusy, żeby jeszcze coś zrobić, na coś jeszcze odpowiedzieć i gdzieś
jeszcze się zaangażować.

Mówiłam o tym, co się zmieniło, a teraz powiem o tym, co się w ogóle nie zmieniło i zostało
takie samo, jak na początku. 

Pierwsza  i  chyba  najważniejsza  sprawa  to  to,  że  nie  zmieniły  się  moje  zasady,  co  do
prowadzenia biznesu i przedsięwzięcia, jakim jest Pani Swojego Czasu. 

Tutaj  zachęcam Was do  odsłuchania  podcastu nr  18  o  asertywności  i  stawianiu  granic  w
biznesie,  ponieważ  zakładałam  Panią  Swojego  Czasu  z  bardzo  wyraźnym  i  wręcz  kategorycznym
myśleniem o tym, jak chcę prowadzić biznes. To się nie zmieniło, tylko utrwaliło. Nie jest oczywiście
tak,  że  wszystkie  zasady,  o  których  tam mówiłam miałam w dniu  nr  1.  Niektóre  powstawały  na
podstawie doświadczeń, ale to coś, co było już na początku. Często słyszę zarzut, że: "Tak, możesz
sobie na to pozwolić, ponieważ już działasz tyle i tyle, już jesteś na takim etapie". Ale prawda jest
taka, że zaczęłam z tym pracować - po prostu tego nie zmieniłam. Zasady zostawiłam dokładnie takie
same. Jeśli jesteście zainteresowane, jakie one są, zapraszam do podcastu nr 18.

Druga sprawa, która się w ogóle nie zmieniła jest taka, że ja zakładając Panią Swojego Czasu,
myślałam sobie, że najfajniej na świecie byłoby mieć takie zwykłe, normalne życie, w którym jestem
żoną, mamą, przedsiębiorczynią, mogę odbierać dzieci ze szkoły o 15:00 - wtedy jeszcze je odbierałam
ze szkoły, bo to było pięć lat temu - ugotować obiad, nigdzie się nie spieszyć, wieczorami coś zrobić z
mężem. 

To trochę tak, że miałam dosyć ekscytacji oraz jeżdżenia po całej Polsce i świecie, bo bardzo
dużo podróżowałam ze względu na moje poprzednie życie zawodowe. Moją obsesją było to, żeby
utrzymać pewne status quo -  chcę rozwijać Panią Swojego Czasu, iść do przodu, ale nie kosztem
wszystkiego, co sobie wypracowałam. Czyli chcę mieć dalej normalne życie, superpracę i tworzyć fajne
rzeczy,  ale pod warunkiem, że będę wracać do domu, a tutaj  będzie zwyczajnie i  normalnie.  Nie
będzie nagle takich rzeczy, jakie miałam wcześniej, że muszę gdzieś wyjechać, coś zrobić, bo inaczej
coś się zawali. I to się nie zmieniło - jest dokładnie tak samo. 

Teraz chcę założyć fizyczną przestrzeń Pani Swojego Czasu pod warunkiem, że to nie wpłynie
jakoś znacząco na przykład na ilość godzin, które spędzę w pracy. Mówię "jakoś znacząco", bo nie
mam złudzeń, że będzie tak, że to w ogóle nie wpłynie - na pewno wpłynie. Natomiast chcę to zrobić
w taki sposób, żeby to nie zmieniło tego, jak wygląda obecnie na przykład moje życie prywatne.
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Kolejna stała rzecz - cały czas się uczę. 
Gdy  zakładałam  Panią  Swojego  Czasu  i  wchodziłam  w  biznes  online,  nie  było  dla  mnie

zaskoczeniem, że muszę się wszystkiego nauczyć i  że ten świat  jest  zupełnie inny -  zupełnie inne
prowadzenie biznesu, sprzedaż i marketing. Chłonęłam to jak gąbka i byłam z tego bardzo dumna.
Naprawdę  czasami  mam  wrażenie,  że  przez  pierwszy  rok  istnienia  Pani  Swojego  Czasu  więcej
nauczyłam się  o  biznesie  niż  przez ileś  tam wcześniejszych lat,  kiedy  go po prostu  prowadziłam.
Miałam wrażenie, że to w pewnym momencie ustanie - no nauczył się człowiek, już kurde usiądź na
dupie i nie ucz się więcej. 

W pierwszym roku chłonęłam najwięcej i to był ogromny skok. Natomiast prawda jest taka, że
wciąż się uczę. Ta nauka jest już inna - nie tak zorganizowana, nie oparta na zewnętrznych źródłach
wiedzy, typu kursy online albo książki, które przeczytałam, ale mimo wszystko to nauka, która cały
czas ma miejsce. I w zasadzie mnie to cieszy, że wciąż się uczę, rozwijam i nie usiadłam na dupie. 

Miałam taki moment, kiedy wszystko poszło bardzo dobrze i sobie pomyślałam: "Boże, no i
tak… i tak już…". Robiłam kursy online i doskonale wiedziałam co i jak. Nie pamiętam, co było tym
impulsem,  żeby  to  znowu zmienić.  Być  może  zatrudnienie  kolejnej  osoby.  Ale  potem  nastał  taki
moment,  że  wymyśliłam coś  nowego -  na  przykład  Klub  Pań  Swojego  Czasu,  który  jest  zupełnie
nowym rozwiązaniem - i znowu wielu rzeczy, rozwiązań i systemów trzeba było uczyć się od nowa. A
ponieważ jednym z moich talentów według Gallupa jest uczenie się, no to to jest coś, co mnie cieszy i
raduje.

To, co się nie zmieniło to to, że ja ciągle testuję i eksperymentuję. 
To jest oczywiście połączone z uczeniem się. Wydaje mi się, że to nieodzowna część biznesu -

ciągłe testowanie, sprawdzanie i wyciąganie wniosków. Czasami już mam tego dosyć - szczerze Wam
powiem - chciałabym powiedzieć sobie: "O mój Boże, żeby to już było takie pewne, żeby to tak już na
100% było wiadomo". I potem znowu zaskoczenie, że jednak nie - jest nowość i coś innego. I tak to
chyba ma po prostu wyglądać.

Co się wciąż nie zmieniło? To drobiazg, ale myślę, że część z Was może być tym zaskoczona -
szczególnie, że tego nie widzicie. Otóż nie zmieniło się od początku istnienia Pani Swojego Czasu to, że
ciągle  mam  tremę  i  stres  przed  wystąpieniami.  Przed  każdymi  wystąpieniami.  Przed  nagraniem
podcastu mam taką tremę: "O mój Boże, o mój Boże, czy mi dobrze pójdzie?". Przed webinarami i
wszystkimi spotkaniami na żywo serce mi dalej wali jak dzikie. Przed wystąpieniami na żywo, takimi
jak  na  przykład  Blog  Conference  Poznań,  gdzie  było  1500  osób,  przed  wyjściem  na  scenę  mam
wrażenie, że: "Jezu... Nie dam rady..." - że zaraz się rozpadnę, muszę iść do toalety, zwymiotuję ze
stresu. Ja mam cały czas tego typu rzeczy. Oczywiście, to nie są zbyt przyjemne uczucia. Ale z drugiej
strony nie jest też tak, że to są takie uczucia, które powodują, że mam ochotę uciec i absolutnie tego
nie robić. Mam gdzieś w środku mocne rozróżnienie stresu, nerwów związanych z czymś, czego na
pewno nie chcę zrobić od stresu i nerwów związanych po prostu z tremą przed czymś, co wiem, że
jest ważne, istotne nie tylko dla mnie, ale też dla ludzi, którzy będą tego słuchać. Umiem to rozróżnić i
po  prostu  tych  rzeczy,  których nie  chcę robić,  nie  robię  i  nie  chwytam się  ich.  Ale  wiem,  że  na
rzeczach, przy których zwyczajnie czuję tremę, zależy mi - jest to dla mnie istotne i ważne. Większość
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osób nie wie o tym, że się stresuję. Wynika to między innymi z takiej mojej cudownej cechy, że gdy
mam tremę, bardzo dużo się śmieję - jestem radosna i wesoła. Taki jest tego efekt, więc po prostu
tego nie zauważacie. Natomiast to się nie zmieniło - wciąż jestem zestresowana przed tego rodzaju
wystąpieniami.

Ostatnia rzecz, która się nie zmieniła - nie wiem, czy ją zrozumiecie, bo ja sama nie do końca
umiem się wysłowić w tym obszarze - to coś takiego, że ja to dalej jestem ja. Po prostu. Te osoby,
które mnie znały zanim zaistniała Pani Swojego Czasu, będą wiedzieć, co mam na myśli. Budzyńska to
dalej Budzyńska - dokładnie ta sama osoba i nic się nie zmieniło w związku z tym, że powstała Pani
Swojego Czasu. Pomimo tego, że zmieniło się wszystko to, o czym Wam powiedziałam, jednocześnie
nic się nie zmieniło. Wiem, to brzmi dziwnie. Musiałam to powiedzieć, miałam to na liście. No mam
nadzieję, że przynajmniej niektórzy z Was będą wiedzieć, o co mi w tym obszarze chodzi.

Przechodzimy do trzeciego tematu - tego, który Was najbardziej interesuje, sądząc po ilości
pytań, które mi wysyłaliście, czyli do kryzysów, błędów i wątpliwości. 

Patrzę kątem oka, że mówię już 45 minut. Nie wiem, jak to jest możliwe. Dwa tematy w 45
minut - coś jest chyba nie tak. Ale idziemy dalej. Po prostu to będzie kolejny długi podcast i tyle.

Jeśli chodzi o pytania, które się przewijały, to chyba najczęstszym było to, czy mam momenty
załamania i wątpliwości oraz czy chcę czasem rzucić to wszystko w cholerę. 

Myślę  sobie,  że  ilość  tych  pytań,  wynika  z  tego,  że  macie  takie  momenty  wątpliwości,
załamania, kryzysu i zastanawiania się, na cholerę mi to wszystko. I myślicie chyba, że inne osoby,
które widzicie,  że działają,  sprzedają,  odnoszą sukcesy, ich nie mają. Skoro one idą do przodu, to
muszą być jak burza - spływa po nich jak po kaczce, w ogóle się niczym nie przejmują, nie popełniają
żadnych błędów, nie mają wątpliwości i kryzysów. To oczywiście nieprawda. 

Powiem tak: jeśli tak myślicie o innych osobach, to jest to dla mnie wskaźnik - i dla Was też
powinien być – tego, że nie macie w swoim otoczeniu innych ludzi robiących to samo, co Wy. Nie
mam na myśli tych rozkręcających dokładnie taki sam biznes jak Wy. Jeśli chcecie być fotografkami, to
fotografów, a jeśli cukierniczkami, to cukierniczek. 

(Żeńska forma od cukiernika to cukierniczka - tak jak ten przedmiot na cukier. Na marginesie
powiem, że nie jest to dla mnie żaden problem, bo męska forma kogoś, kto się zajmuje prawem to
adwokat.  A  to  jednocześnie  nazwa  alkoholu.  Nie  widzę  problemu,  żeby  ten  sam  rzeczownik  był
określeniem przedmiotu i człowieka - zarówno w rodzaju męskim, jak i żeńskim.)

Ale wracając do kryzysów: wydaje mi się, że to jest wskaźnikiem tego, że nie macie w swoim
otoczeniu innych osób, które na przykład również próbują rozkręcać biznes. To bardzo źle, ponieważ
wtedy nie macie punktów odniesienia. 

Będę tutaj jak bumerang ciągle wracać do mastermindów, o których mówiłam na "Kawie z
Budzyńską".  Zachęcam Was do obejrzenia  albo odsłuchania  tego odcinka,  bo mastermind to coś
cudownego  dla  naszego  biznesu  -  na  przykład  wtedy,  gdy  mamy  kryzys,  wątpliwość.  Można  się
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spotkać i pogadać z innymi osobami, które być może też je mają - może nie akurat w tym samym
czasie, co my, ale też. Dowiemy się, że nie jesteśmy jedyne. 

Tutaj chciałabym powiedzieć z pełnym przekonaniem, że nie jesteście jedyne. Jeśli macie takie
chwile, że myślicie sobie: "Ja pierdzielę, po co ja to w ogóle robię? Na cholerę mi to? Generuje mi to
tylko  i  wyłącznie  stres,  problemy,  kłopoty.  Nie  mogę  spać,  jestem zestresowana",  to  chciałabym
powiedzieć z całą mocą, że każda osoba prowadząca biznes czasem tak ma. Nie znam osób - a znam
bardzo wielu ludzi prowadzących firmy i nimi się otaczam - które nie miałyby takich sytuacji. Z bardzo
różnych powodów. Z reguły to są oczywiście jakieś negatywne doświadczenia. To może być krytyka,
hejt,  podważanie  sensu  czyjejś  pracy,  drobne  kłopoty  i  błędy,  ale  nawarstwiające  się  w  krótkim
okresie czasu, kiedy po prostu górę bierze zmęczenie. W tych momentach zwyczajnie spychamy się
gdzieś na dół i przysypujemy tymi głupotami, problemami, krytyką i hejtem te wartości i misję, z którą
zdecydowałyśmy się założyć swój własny biznes. Górę bierze wszystko to, co negatywne. 

Jeśli  pytacie  mnie  wprost,  czy  mam  czasem  kryzysy,  wątpliwości  albo  takie  momenty,  w
których chcę rzucić wszystko w cholerę, to chcę Wam powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie: oczywiście,
że mam. Wiele razy - nie wiem ile, bo tego nie liczę - miałam taką sytuację, że płakałam, ponieważ
działy się rzeczy, które przerastały moje myślenie o świecie i ludziach. Naprawdę wiele razy miałam
takie sytuacje, w których myślałam sobie: "Na cholerę mi to", "Ja pierdzielę" - i nie mówiłam tutaj
pierdzielę, tylko dużo brzydziej - "po jakiego grzyba jest mi cała ta Pani Swojego Czasu?". 

Gdybym poszła teraz pracować do Biedronki, to też miałabym czasem do czynienia z tymi
cholernymi ludźmi, którzy stoją tam i krzyczą: "A jakaś inna pani nie może przyjść do pracy? Proszę
zadzwonić po kolejną panią do kasy". Ludzie mają pretensje, bo przecież wiadomo, że te panie nic nie
robią, tylko siedzą na zapleczu i  dłubią w nosie -  takie jest wyobrażenie o innych. Akurat miałam
bardzo dużo do czynienia z pracownikami Biedronek i wiem, jak ciężko ci ludzie pracują. Ale myślałam
sobie:  "No  i  dobrze.  Miałabym  to  tylko  wtedy,  a  potem  wracałabym  do  domu,  siedziałabym  i
pierdziała w stołek. I nie przejmowałabym się tym, czy ktoś jest zadowolony, czy nie, bo sklep jest
nieczynny. Nikt by do mnie nie pisał o 2:00 w nocy, że dostał planer z zagiętym rogiem i jak można, to
jest absolutny skandal. Bo nikt nie dobijałby się pięcioma kanałami, żeby mi powiedzieć, że to jest
beznadziejne pisać pięć maili  w takiej a nie innej sprawie. I  nikt by do mnie nie pisał prywatnych
wiadomości,  w  których  dawałby  mi  do  zrozumienia,  że  fakt,  że  nie  dostał  kompletnej  przesyłki,
zupełnie zamazał całą moją działalność internetową i wszystkie bezpłatne porady, które daję i zeszło
to do zera, bo nie dostał jednej naklejki, którą zamówił". 

W  takich  sytuacjach  często  zastanawiam  się,  po  co  mi  to.  Serio.  Mogłabym  wieść  dużo
spokojniejsze życie - życie Oli, o której nikt nie wie i nikt nie słyszy, do której nikt nie chce pisać z
pretensjami w nocy, nad ranem, do której nikt się nie chce dodzwaniać i wymyślać jej, o której nikt nie
chce pisać na forach internetowych, że razi swojego psa prądem – tak, ktoś pisał takie rzeczy o mnie -
i o której nikt nie ma ochoty wysyłać prywatnej wiadomości, w której pisze, że: "Dorabiasz swój biznes
na plecach swojego chorego syna". Gdy dostaję takie wiadomości,  to myślę sobie:  "Ja pi***lę" –
przepraszam, ale musiałam to powiedzieć dokładnie tak - "na co mi to?". 

Oczywiście rzeczywistość jest, jaka jest i chociaż w tym momencie dokładnie tak myślę, to po
jakimś  czasie  to  mija.  Bo  nie  założyłam  Pani  Swojego  Czasu  po  to,  żeby  zarabiać  pieniądze  -  a
przynajmniej nie tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. Założyłam ją z pewnym myśleniem o tym, co
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chciałabym dać kobietom, jakie idee chciałabym szerzyć wśród kobiet i  na czym mi tak naprawdę
zależy. 

Często takie myśli łączą się po prostu z trudnym okresem w moim życiu - czyli na przykład
wtedy,  gdy  nie  ma  mojego  męża,  bo  pojechał  gdzieś  w  cholerę  na  dwutygodniową  wyprawę
rowerową, gdy mam okres i po prostu czuję się gorzej, gdy jestem niewyspana, bo przez całą noc
musiałam  czuwać  przy  Jaśku,  bo  miał  wzrosty  albo  spadki  cukru.  Gdy  się  nałoży  ileś  takich
negatywnych czynników na siebie,  to po prostu tego typu rzeczy odbieram jeszcze gorzej.  Ale też
działam już na tyle dużo i długo, żeby wiedzieć, co mi pomaga i żeby wiedzieć, że to nie będzie trwało
ciągle. Ale też żeby wiedzieć, co w takiej sytuacji robić. 

Najlepszym lekarstwem i rozwiązaniem dla mnie w takim przypadku jest po prostu odciąć się
od całego swojego życia zawodowego i zanurzyć się tylko i wyłącznie w życiu prywatnym. 

Ale też robię to prewencyjnie - na przykład oddzielam godziny prywatne od zawodowych i
decyduję, co dzieje się zawodowo, a co prywatnie. Nie mieszam tego. Między innymi z tych powodów
nie  pokazuję  swoich dzieci,  nie  nagrywam przy  nich  Instastory,  bo chcę  oddzielić  te  dwa światy.
Dlatego w weekendy wylogowuję się z Internetu i nie ma mnie online - nie wrzucam postów, nie
nagrywam Instastory, bo chcę zachować jakąś równowagę. Generalnie nie wierzę w równowagę fifty-
fifty, ale chcę mieć czystą i zrównoważoną głowę. Od momentu, kiedy tak robię, kryzysy zdarzają się
po prostu dużo rzadziej, a ja jestem na nie bardziej uodporniona. 

Odsłoniłam się troszkę, ale czasem trzeba.

Pytałyście mnie, czy na początku było ciężej niż teraz i czy wtedy było więcej  wątpliwości. 
Niekoniecznie. Było ciężej w innych obszarach - musiałam robić wszystko sama i miałam dużo

mniejszą  ilość  czasu  na  to.  Ale  było  lżej,  bo  nie  byłam  znana,  rozpoznawana  i  nie  musiałam
przejmować się takimi rzeczami, jakimi przejmuję się teraz, a które wynikają właśnie z tych zmian.
Więc w jednych obszarach było ciężej, a w innych lżej.

Pytałyście też, skąd biorę motywację w ciężkich momentach. 
Tutaj też odwołam się do tego, co mówiłam na "Kawie z Budzyńską" o mastermindach, a

mianowicie do kwestii wsparcia. Bez względu na to, jakie przedsięwzięcie bierzemy sobie na barki -
prywatne, zawodowe, finansowe, opłacalne czy nieopłacalne - w każdym potrzebujemy wsparcia. 

Najlepiej jest, kiedy mamy trzy rodzaje wsparcia - wsparcie bezwarunkowe, wsparcie mentora
i wsparcie partnera. Nie będę tego przypominać, bo mówiłam o tym właśnie na "Kawie z Budzyńską",
ale chcę się odnieść do tego pierwszego. 

Wsparcie bezwarunkowe to takie, którego udzielają nam osoby bardzo bliskie, które nic nie
muszą wiedzieć o naszym przedsięwzięciu. Nie muszą tego popierać, nie muszą znać się na tym, nie
muszą wiedzieć, czy to się uda, czy nie. Po prostu nas kochają, troszczą się o nas i zależy im na nas. 

W ciężkich momentach zawsze idę do takich źródeł wsparcia. Najczęściej jest to mój mąż,
który w ogóle tak naprawdę nie wie, czym zajmuję się w tym biznesie. Nie zna się na biznesie online i
jest tak daleko od tego, jak tylko można. Ale to on jest dla mnie największym wsparciem. 

Prawda jest też taka, że w tych naprawdę ciężkich momentach wsparciem dla mnie jest też to,
że jestem sama sobie sterem, żeglarzem i okrętem. Mogę zdecydować o tym, że pewnych rzeczy nie
robię i się na nie nie decyduję. Między innymi coś, co jest błędem z punktu widzenia prowadzenia



PSC020 – 5 lat Pani Swojego Czasu – podsumowanie i wnioski cz.2

biznesu  online,  czyli  nieregularność  -  nieregularność  wpisów na blogu i  nagrywania  podcastów -
wynika z tego, że jeśli gorzej się czuję, mam większy kryzys, to daję sobie odpocząć. Nie nagrywam
podcastu i nie piszę artykułu, bo nie mam na to siły - muszę właśnie odpocząć i odciąć się od całego
tego świata. Jest różnica pomiędzy sytuacjami,  kiedy mam gorszy dzień i  mi się nie chce - wtedy
zaciskam  pośladki,  bo  gdybym  tak  robiła  zawsze  i  odpuszczała,  to  nigdzie  bym  nie  doszła  -  a
sytuacjami,  gdy  naprawdę  mam  duże  wątpliwości  i  kryzys.  Wtedy  pozwalam  sobie  na  to,  żeby
ochłonąć i nic nie robić. Żeby zwyczajnie odpocząć.

Jeśli  chodzi  o  błędy,  to  chciałabym  bardzo  wyraźnie  powiedzieć,  że  nie  ma  biznesu  bez
błędów. 

Mówiłam o tym na lekcjach na pięciolecie Pani Swojego Czasu, które również możecie znaleźć
na moim blogu - jaką warto być osobą, żeby nam się biznes dobrze kręcił. Jeśli myśl o błędach Cię
paraliżuje i wolisz wtedy nie robić nic, to jesteś ostatnią osobą, która sprawdzi się w biznesie, dlatego
że biznes to ciągłe błędy. 

O tym niedobrze się mówi i niedobrze słucha. Chcemy mieć doskonałą obsługę klienta, być
zawsze  zadowolone  z  usług,  fantastycznie  obsłużone,  mieć  super  produkt,  a  ciężko  jednocześnie
słuchać o tym, że są błędy i ja, jako twórca takiego biznesu, niejako na nie pozwalam. Wolałybyście -
jestem przekonana - jako klientki usłyszeć, że u nas nie ma żadnych błędów. Ale to byłoby złudzenie. 

Jeśli uważacie, że są biznesy, które z punktu widzenia klientów są bezbłędne, to się mylicie. Po
prostu takich nie ma. Każdy biznes popełnia błędy, ale nie każdy się do tego przyznaje. Rozumiem to,
że się nie chcą przyznawać, ponieważ to rzutuje na opinię o nich i ich wizerunek. Jeśli chcemy sprawić
wrażenie,  że  nasz  biznes  jest  świetny,  w  stu  procentach  perfekcyjny  i  stawia  na  jakość,  to  taki
wizerunek  zwiększa  sprzedaż.  A  jeśli  przyznajemy się  do  tego,  że  jednak  nie  jesteśmy doskonali,
popełniamy błędy i mamy produkty, które się na przykład nie sprzedają, to robimy trochę wyłom, że
to jednak nie jest taki doskonały biznes, jak ludzie myśleli. 

Uważam - oczywiście to jest moje zdanie - że to nie jest tak, że są biznesy, które nie popełniają
błędów i takie, które popełniają. Wszystkie biznesy popełniają błędy, tylko jedne się do nich przyznają
bardziej, a inne mniej albo w ogóle.

Uważam, że trzeba odróżnić błędy od błędów. 
Bo gdy myślę o drobnych błędach, to one dzieją się praktycznie ciągle. I jest ich tak dużo, że

nawet sobie już ich nie uświadamiam ani nie przypominam. To jest codzienność. Wiem, że to dziwnie
brzmi. Myślicie sobie teraz: "Ja pierdzielę, w ogóle co tu się dzieje?". Może dlatego, że jest taka późna
godzina, tak mnie jakoś na szczerość bierze. 

Pierwsze lepsze błędy, które mi przychodzą do głowy i które prawie zawsze mają miejsce, ale
nie bardzo zachowujemy je w pamięci, są na przykład związane z tym, że czasem coś się źle ustawi w
systemach  do  wysyłki  newsletterów i  jeden  newsletter  zostanie  wysłany  trzy  razy.  To  jest  błąd  i
przypadek, ale oczywiście będą osoby, które stwierdzą, że zrobiłaś to specjalnie i to jakaś strategia
marketingowa. 

Błędem jest wypuszczenie próbnych webinarów na żywo - na których wszystkie osoby będące
na nich wyglądają strasznie, bo mają tłuste włosy i szare swetry. 
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Błędem są pomyłki  magazynu,  które  powodują,  że jakaś  klientka nie  dostanie kompletnej
przesyłki.  I  można  myśleć:  "Ale  jak?  Jak  to?  Jak  możecie  do  tego  dopuszczać?  Przecież  to  jest
nieprofesjonalne!". Ja się zgadzam - to jest nieprofesjonalne. Ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego,
że przy pięciu tysiącach wysyłek miesięcznie nie ma takiej możliwości, żeby nie było żadnej pomyłki.
To jest  czynnik ludzki.  Ludzie się mylą.  Czasami wyślą naklejkę x zamiast naklejki  y, bo są bardzo
podobne i nie zauważą. Byłoby super, gdyby tych błędów nie było. Ja, jako osoba, która ostatecznie za
to odpowiada, wiem, że byłoby super, gdyby ich nie było. Ale one są i one będą, bo to jest czynnik
ludzki, a ludzie czasem się mylą. Jeśli jest tylko i wyłącznie automatyka, to błędy również występują,
ponieważ maszyny również nie są nieomylne. 

To,  że  czasami  nie  doszacujemy  liczby  produktów,  które  powinniśmy  stworzyć  i
wyprodukować,  to  jest  błąd.  To,  że  mamy  reklamacje,  bo  była  nieuwaga  przy  pakowaniu  i  jakiś
produkt wyszedł zagnieciony. To, że czasami są problemy z serwerami, logowaniem, jakaś wtyczka jest
niezaktualizowana i coś tam się podziało. To, że wysypie się strona, coś się wykrzaczy, jest jakiś atak na
strony internetowe i nie można się zalogować do kursu online. To, że z jakiegoś powodu etykiety są źle
wydrukowane  i  limitowana  edycja  turkusowego  planera  do  niektórych  klientek  została  wysyłana
podwójnie, czyli zamawiając jeden dostały dwa. To wszystko błędy, które się zdarzają, ale są drobne. 

Zaczynając  każdy  nowy  projekt  wiem,  że  one  wystąpią.  Naprawdę  byłabym  idiotką  –
przepraszam, że tak mówię - gdybym myślała, że w tym projekcie to już na pewno nie będzie żadnych
pomyłek. Będą i będzie ich mnóstwo. Trzeba być na to przygotowanym i uodpornionym.

Natomiast są też takie błędy, które się zapamiętuje, bo mają bardzo duże znaczenie i wpływ. 
One są z jednej strony najgorsze, bo bardzo mocno stresujące, ale z drugiej strony najlepsze,

ponieważ to z nich wyciąga się najwięcej wniosków. Kształtują przyszłość od nowa. 
Jednym z  takich błędów u nas,  było  podjęcie  współpracy  z  pewną firmą przy  stworzeniu

pierwszego planera Pani Swojego Czasu. Tego, który składał się z trzech zeszytów. Współpraca była
koszmarem. Była źle zaprojektowana i wymyślona. To był w 100% mój błąd wynikający z tego, że nigdy
nie  pracowałam  na  takich  zasadach.  Nie  wiedziałam,  jak  się  do  tego  przygotować  i  nie
skonsultowałam tego z osobami, które mogłyby mieć takie doświadczenie. W związku z tym przez
dwa lata -  bo to tyle trwało -  męczyłam się we współpracy,  która  nic  mi nie dawała  i  na  której
praktycznie nic nie zarabiałam. 

Ale nauczyłam się dzięki temu bardzo dużo. Tak naprawdę kolejne planery Pani Swojego Czasu
były świetnie zrealizowanym projektem właśnie dlatego, że ten pierwszy był koszmarem – zarówno
pod kątem współpracy,  doboru  ludzi,  jak  i  pod  kątem logistyki.  Tworząc  nowy projekt  Planerów
Pełnych Czasu, brałam wszystko to, co tam było zrobione źle i mówiłam: "To ma nie tak wyglądać".
Miałam swego rodzaju ściągę, jak coś ma nie wyglądać i na tej podstawie powstawał bardzo dobry
kolejny projekt.

Ostatnim tematem, który  chcę dzisiaj  poruszyć jest  to,  jak widzę przyszłość  Pani  Swojego
Czasu. 

Strasznie  długo  myślałam,  jak  mam  do  tego  podejść.  Nie  chciałabym  Wam opowiadać  o
wszystkich projektach, które mam w głowie. Nie dlatego, że to tajemnica. Wręcz przeciwnie - zupełnie
nią nie jest. Mówiłam o nich już wiele razy na Instagramie i ostatnio na "Kawie z Budzyńską". Ale też
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prawda  jest  taka,  że  to  projekty  na  najbliższy  rok  może,  ale  nie  na  pięć  lat.  Z  drugiej  strony
powiedzenie Wam o filozoficznym pomyśle na istnienie Pani Swojego Czasu na najbliższe pięć lat jest
czymś tak bardzo ogólnym, że niekoniecznie cokolwiek by Wam to przedstawiło. Spróbuję to jakoś
pożenić i powiem o obu rzeczach. 

Jeśli  myślicie, że teraz przedstawię Wam pięcioletnią strategię i  powiem, jakie efekty chcę
uzyskać za ten czas, to się rozczarujecie, bo takich planów nie mam. Nie mam ich z premedytacją.
Uważam, że tworzenie planów pięcioletnich jest bez sensu, ponieważ nie mamy zielonego pojęcia, jak
będzie wtedy wyglądała rzeczywistość. Oczywiście przez plan rozumiem bardzo określoną ścieżkę i
strategię działania. Dlatego ja nigdy ich nie tworzę. 

Natomiast  cały czas działam z pewną wizją,  która od wielu lat  jest  niezmienna.  Powtórzę
jeszcze raz dla kogoś, kto jakimś cudem jeszcze tego nie wie: moja wizja na istnienie Pani Swojego
Czasu, na jej rozwój i to, jak będzie działała w przyszłości jest zawsze taka sama. Mianowicie, że każda
kobieta w Polsce, która myśli:  "Nie mam czasu", za chwilę pomyśli:  "Ale spoko, jest Pani Swojego
Czasu, to wiem co zrobić, żeby ten czas mieć i jak się tego nauczyć". Moja wizja jest taka, że Pani
Swojego  Czasu  jest  pewną  powszechnością.  Tak,  jak  mamy  trenerkę  wszystkich  Polek,  czyli  Ewę
Chodakowską, którą chyba każda kobieta kojarzy z ruchem fizycznym, tak ja chcę, żeby Pani Swojego
Czasu była kojarzona z pewnym środkiem zapobiegawczym na to, że ktoś nie ma czasu. Wiem, że to
trochę butne, tak myśleć, ale to moja wizja, a nie plan określony w iluś latach. Wszystko, co robię w
ramach Pani Swojego Czasu tak naprawdę dąży do tej wizji.

Jeśli chodzi o konkrety, to już od dłuższego czasu - czyli mniej więcej półtora roku - myślę o
tym, że czas najwyższy na wyjście ze świata online. Albo może tak:  nie wyjście ze świata online i
zostawienie  go,  tylko dołączenie  do niego świata  offline.  Mam bardzo dużą potrzebę i  powoli  ją
realizuję, żeby do wszystkiego tego, co robię w biznesie online, doszła też fizyczna obecność Pani
Swojego Czasu. 

To jest coś, co ewoluuje, bo zaczęło się po prostu od sklepu z moimi produktami - przecież
mam ich już tyle, że dlaczego nie mogłoby to być offline. Natomiast, gdy zaczęłam o tym myśleć i
przekładać to sobie na pewną rzeczywistość, doszłam do wniosku, że sklep to stanowczo za mało. Bez
sensu  wydaje  mi  się  angażowanie  w to  mojej  uwagi,  energii,  a  przede  wszystkim czasu  -  z  tym
zastrzeżeniem, że cały czas chcę utrzymać to status quo, czyli fakt, żeby mieć sklep. To wydawało mi
się za mało wnoszące - że to sam sklep. Bo to jeszcze nie jest coś, co mnie po pierwsze rajcuje, a po
drugie zmienia życie - nie tylko moje, ale innych ludzi. 

Skoro w świecie online mam bardzo dużo do powiedzenia, przekazania i chcę zmieniać życie
kobiet bez względu na to, czy coś kupią ode mnie czy nie, to wyobrażam sobie, że jedyne sensowne
działanie w normalnym, realnym świecie jest też takie, gdy robię dokładnie to samo, czyli nie tylko
sprzedaję notesy i planery - bo to jeszcze życia nie zmienia - tylko dzielę się tym, co mam i uczę tego,
co wiem. 

W ten sposób narodziła się idea i pomysł na przestrzeń Pani Swojego Czasu, czyli  taką, w
której jest miejsce na sprzedawanie moich produktów, ale też na dzielenie się wiedzą - wszelkiego
rodzaju  warsztaty  i  spotkania.  Będzie  to  przestrzeń  na  to,  żeby  łączyć  kobiety,  aby  mogły  w
odpowiednich  warunkach  pracować,  na  przykład  nad  rozwojem  swoich  biznesów.  Chcę  stworzyć
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prywatną bibliotekę Pani Swojego Czasu, w której będziecie mogły wypożyczać i  czytać te książki,
które polecam, rekomenduję, z których się uczę, jak działać, prowadzić biznes i się rozwijać. Będzie
tam miejsce na wspólną pracę, bo chcę, żeby to był też małym coworking. 

Dopiero gdy to wszystko mi się  wyklarowało,  pomyślałam: "Tak, to jest  fajna sprawa".  To
spowodowało,  że  mogę  taką  przestrzeń  otworzyć  i  wyjść  do  realnego  świata.  Mówię  o  tym  w
kontekście  przyszłości,  ponieważ  to  bardzo  duży  projekt  -  wymagający  i  pochłaniający  sporo
pieniędzy. W momencie gdy nagrywam ten podcast, jestem na etapie szukania fizycznego lokalu i już
wiem,  jakie  to  trudne,  obciążające  i  ile  będzie  mnie  to  kosztowało.  Ale  jeśli  z  tego  powstanie
przestrzeń zgodna z moją wizją, to będzie to tego warte.

Czasami, gdy zagadujecie mnie o przyszłość Pani Swojego Czasu, pytacie wprost: "Ola, ale czy
Ty się nie boisz, że kursy online przestaną istnieć? Że przestaną mieć znaczenie z takich czy innych
powodów i ludzie już nie będą już ich kupować?". Gdy słucham tego pytania, to czysto praktycznie
myślę sobie: "Nie, ponieważ ludzie będą zawsze tego potrzebować". Ale to mniej istotne, bo jak słyszę
takie pytania,  to mam wrażenie,  że Wy – myśląc:  "Pani  Swojego Czasu" -  koncentrujecie się:  "O,
planer! O, kurs! O, książka! O, coś tam!". A ja, gdy słyszę" "Pani Swojego Czasu", to słyszę pewną ideę.
Taką, w której kobiety chcą realizować swoje cele i potrzebują znaleźć na to czas. I te cele mogą być,
jakie  sobie  tylko  chcą.  Ja,  słysząc:  "Pani  Swojego  Czasu"  i  myśląc  o  niej  mam  -  teraz  będzie
górnolotnie, za co Was z góry przepraszam - w głowie pewną ideę, w której kobiety się zmieniają,
działają tak, jak chcą, realizują swoje plany i marzenia, obalają stereotypy - działają tak, jak to sobie
wyobrażają.  I  w  związku  z  tym  dla  mnie  fakt,  czy  to  będzie  kurs,  wykład,  webinar,  książka,
kursoksiążka,  spotkanie,  warsztat,  jest  dla  mnie  totalnie  drugorzędny.  Nawet  to,  czy  będzie  to
zarabiało w taki czy inny sposób, mniej czy więcej, jest dla mnie drugorzędne. 

Gdy myślę o rozwoju Pani Swojego Czasu, to wiem, że chcę krzewić tę ideę. Nie mam pojęcia,
jak to będzie wyglądać za pięć lat. Nie wiem, czy to będzie bardziej płatne czy bezpłatne, czy to będę
robić sama czy z innymi ludźmi, ponieważ myślę również o szkole. Natomiast jak najbardziej chcę,
żeby ta idea szła w świat i  żeby to się stawało normalne, że my, kobiety,  realizujemy swoje cele,
marzenia, mamy na to czas i umiemy się zorganizować. To jest coś, co mnie cieszy, raduje i coś, na
czym chciałabym budować przyszłość Pani Swojego Czasu.

I  jeszcze  w związku z  tym, jak  widzę przyszłość Pani  Swojego Czasu,  odpowiem na jedno
pytanie, które dostałam. Mianowicie, czy myślałam o sprzedaży marki. Odpowiem wprost: nie. 

To trochę pokazuje, jak podchodzę do Pani Swojego Czasu. Oczywiście to źródło zarobków
moich  i  mojego  zespołu.  Jako  marka  -  jak  każda  inna  -  mogłaby  być  wyceniona  i  być  może  w
przyszłości sprzedana. To kwestia do przedyskutowania, czy mogłaby być, ponieważ to marka osobista
- w bardzo dużym stopniu oparta zwyczajnie na mojej gębie. Ale umówmy się, że jakiś tam proces
mógłby nastąpić. 

Natomiast nie zakładałam Pani Swojego Czasu z myślą, że dam jej pięć lat - rozwinę i założę
następną. Zakładam ją mówiąc, że Pani Swojego Czasu to Budzyńska, a Budzyńska to Pani Swojego
Czasu. To trochę tak, że ona jest moim życiem i ja nie wyobrażam sobie jej sprzedać, ponieważ ja -
jako człowiek i osoba - realizuję się, budując Panią Swojego Czasu. Więc zupełnie nie zależy mi na tym,
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żeby ona rosła w siłę, bo dzięki temu jest jakąś marką, którą mogę wycenić i sprzedać. Zależy mi na
tym, żeby rosła w siłę i zmieniała kobiety. 

Nie wiem, dlaczego mówię tak patetycznie i górnolotnie na sam koniec tego podcastu. Może
dlatego, że jest już późna noc, ale jakoś tak mnie wzięło.

To tyle, jeśli chodzi o drugą część tego podcastu. 
Jak zawsze -  jeśli  Wam się podobało i  do czegoś przydało,  zachęcam do podzielenia się i

poinformowania świata o tym, że jest Pani Swojego Czasu, jest Ola Budzyńska i nagrywa taki podcast
jak "Pani Swojego Czasu od kuchni". 

Ja tymczasem się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!


