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Ola: Halo, halo! Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie! Dzisiaj do podcastu zaprosiłam dwie
fantastyczne osoby. Ale zanim Wam zdradzę, kto to jest, powiem, że chciałam nagrać podcast
o biznesie, ale jednocześnie o organizacji. 

Bo jako kobiety prowadzimy biznes, a nie da się ukryć, że w nim trzeba się zorganizować. Ale
też mamy rodziny i jakoś te dwie sfery trzeba połączyć. Pomyślałam sobie, że fajnie by było
zaprosić dwie absolutnie wymiatające kobiety. Jest dzisiaj z nami Magda i Ania. Dziewczyny -
dla tych słuchaczek, które nie wiedzą, kim jesteście - przedstawcie się, proszę. 

Magda, jakbyś mogła powiedzieć, czym się zajmujesz, co robisz, kim jesteś. 

(1:14) 

Magda: Nazywam się  Magda Komsta  i  jestem psycholożką oraz twórczynią  internetową.  Główna
część mojej działalności to wspieranie rodziców małych dzieci - od zera do trzeciego roku życia
- w tym rodziców, których dzieci doświadczają trudności ze snem. To mój główny obszar, a
moja  działalność  skupia  się  wokół  bloga  i  mediów  społecznościowych  pod  hasłem:
wymagajace.pl. Bo głównie o takich bardziej wymagających dzieciach edukuję i wspieram ich
rodziców na co dzień. 

Ola: No to od razu się wtrącę i powiem, że super. Dlatego, że pytania o wymagające dzieci też są. O
biznes i wymagające dzieci jednocześnie.  

Ania, jakbyś mogła powiedzieć naszym słuchaczkom, co Ty robisz i czym się zajmujesz. 

(2:07) 

Ania: Cześć! Nazywam się Anna Sudoł. Z wykształcenia jestem informatyczką, ale dwa lata temu
postanowiłam rzucić  wszystko i  wyruszyć  w podróż bez  terminu ważności.  Relacjonuję  to
wszystko na moim Instagramie. Mam też bloga annasudol.pl.  Zajmuję się podróżowaniem,
gotuję wegańsko i zachęcam do życia po swojemu. Pokazuję moim obserwatorkom, jak można
żyć. Wydaję e-booki kulinarne. To moja ogromna pasja i temu najbardziej się poświęcam. 

Ola: Ja ze swojej strony powiem o Was moim słuchaczkom dwie rzeczy. Polecam Wam wykład
Magdy na TEDexie -  o chronotypie i  śnie.  Faktycznie zmienia życie.  Jeśli  ktoś się tym nie
interesował i nie wiedział co, jak, gdzie i dlaczego, to strasznie polecam. A wegański chlebek
bananowy Ani ratuje nam życie. 

Ale dlaczego Was zaprosiłam? Powiedziałam na Instagramie: "Chcę pogadać z mami, które
robią biznes, a jednocześnie mają rodzinę i dzieci. Kogo byście poleciły?". I moje czytelniczki,
oglądaczki,  followerki  pisały.  I  poleciły  Was:  "Chcemy posłuchać,  jak  to  robi  Anna Sudoł  i
Magda Komsta". 

Ania: To niesamowicie miłe. 

Ola: Tak. 

Bardzo się cieszę, że się zgodziłyście. I  nie uwierzycie, ale dostałam kilkaset pytań do Was.
Kilkaset! Więc jakbyście miały odpowiadać na wszystkie, to nasz podcast trwałby 48 godzin.
Ale oczywiście ja je wszystkie przejrzałam i przeczytałam. Wybrałam najważniejsze. Wiele się
też powtarzało. Ale dobra, idziemy. 
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(4:30) 

Ola: Mój  podcast  jest  o  biznesie.  Jak  Wy się  organizujecie  w  swoich  biznesach?  Macie  jakieś
standardowe metody, sposoby, coś powtarzalnego czy to jest totalny żywioł i spontan? 

Ania: Może ja zacznę. Staram się mieć pewien system organizacji i rzeczywiście moje projekty są
rozpisane w Asanie.  Od niedawna zatrudniam asystentkę.  W ogóle  chciałabym o tym też
powiedzieć,  bo  żałuję,  że  tak  późno  ją  zatrudniłam.  Wcześniej  sądziłam,  że  asystentkę
zatrudnia się po to, żeby mieć mniej pracy i myślałam: "Kurcze, przecież ja nie jestem w stanie
przekazać  komuś  moich  zajęć".  Później  dopiero  zdałam  sobie  sprawę,  że  tak  naprawdę
zatrudniłam ją po to, żeby móc robić więcej pracy tej, którą lubię, a przekazać to, czego nie
lubię  i  co  tak  naprawdę po  prostu  mi  zawadza  w tym moim biznesie.  Więc  dużo  rzeczy
oddelegowałam.  Szczególnie  odpowiadanie  na  maile  i  różne  kontakty  ze  światem
zewnętrznym. Wiem, Ola, że Ty też nie przepadasz za tym, więc też przekazałam to właśnie
mojej Oli, czyli mojej asystentce. Mamy rzeczywiście Asanę, w której rozpisane są projekty.
Ale chciałabym zaznaczyć, że przez to, że mam dziecko i jestem mamą, nie jestem w stanie w
ogóle planować długoterminowo. Planuję mniej więcej na konkretny miesiąc, który dzielę na
tygodnie. W każdym tygodniu mam priorytety do zrobienia, czyli na przykład tworzę nowy
projekt.  Zawsze skupiam się tylko na jednym, bo jeśli  robię ich więcej,  to jest  mi  bardzo
ciężko. Więc skupiam się na jednym projekcie, tworzę na przykład jednego e-booka i mam
takie założenie, że pod koniec tygodnia chcę mieć rozpisany spis treści. To mój priorytet na
dany  tydzień.  Każdego  dnia  wyznaczam  sobie  trzy  rzeczy  do  zrobienia,  a  międzyczasie
kontaktuję  się  z  Olą  i  uzupełniamy Asanę o przyszłe  zadania,  ale  bez  wskazywania,  kiedy
konkretnie będą realizowane. Bo nie jestem w stanie określić, że na przykład w sierpniu będę
się  zajmować tym i  tym.  Bardzo  ciężko  to zrobić.  Obecnie  mieszkam w Portugalii  i  moje
dziecko chodzi do przedszkola. Ale też dzięki temu, że bardzo długo podróżowałam, byliśmy
wszyscy  w trójkę  non  stop  razem.  I  ja  w  tym czasie  byłam w stanie  zrobić  dużo  swoich
projektów.  Miałam doświadczenie  w planowaniu  i  w pracy  z  dzieckiem w domu,  dlatego
właśnie teraz - podczas lockdownu - przez te dwa miesiące, udało mi się stworzyć całego e-
booka.  

Ola: Magda, a jak w Twoim biznesie wygląda organizacja? 

Magda: U mnie jest tak, że duża część projektów jest powtarzalna. Co miesiąc jest bezpłatny webinar,
trzeba coś napisać na bloga, zaplanować w mediach społecznościowych. Pracuję głównie z
kalendarzem  Google,  ponieważ  jest  najłatwiejszy  i  synchronizuje  się  na  wszystkich
urządzeniach. Plus do tej pory razem z moją asystentką - z którą współpracujemy już prawie
dwa lata - pracowałyśmy głównie takimi powtarzalnymi checklistami. Teraz przenosimy się z
tym wszystkim notabene do Asany, żeby było łatwiej. 

Ola: Asana rządzi. 

Magda: Przykładowo przed każdym bezpłatnym webinarem trzeba dokonać tych samych czynności, w
tej samej kolejności i nie ma sensu tego wymyślać za każdym razem od nowa. Natomiast to,
co się u mnie w kwestiach organizacyjnych sprawdza, to maks 2-3 najważniejsze zadania do
zrobienia dziennie. Zostawiam też drobne rzeczy, które nie wymagają mojej dużej sprawności
intelektualnej, na późniejsze godziny. Czyli nie mam tego kawałka, który ma wiele osób, że
najpierw siada do maili i do tego, co świat od nich chce i co im przysłano, a potem się robi
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13.00, jesteśmy już padnięte,  a  dopiero bierzemy się za własne projekty,  które wymagają
kreatywności i wyższego poziomu intelektualnego. Ja raczej robię na odwrót, czyli najpierw
siadam do swoich rzeczy. Najpierw kreuję, a potem konsumuję to, co stworzyli inni albo co do
mnie w międzyczasie przyszło. Tych propozycji spływa dosyć sporo. 

Więc u mnie to jest głównie kalendarz plus powtarzalne rzeczy, które są zapisane - do tej pory
na checkliście, a za chwilę będą w Asanie. Będziemy też szukać trzeciej osoby do współpracy i
zespołu, więc już wtedy Asana będzie konieczna jako miejsce, w którym będziemy się dzielić
zadaniami - zwłaszcza powtarzalnymi albo codziennymi.  

Ola: Checklisty, o których mówisz, działają też fajnie w Asanie. Kopiujemy sobie projekt i faktycznie
dzieje się to samo. Jestem fanką checklist. Nawet przed naszym spotkaniem miałam taką, co
w  jakiej  kolejności  uruchomić.  Nie  trzeba  się  zastanawiać.  Nie  trzeba  myśleć,  tylko
realizujemy. 

(10:28) 

Ola: Wprowadziłam  Was  delikatnie  w  temat.  Wy  nie  wiecie,  jakie  pytania  na  Was  czekają.
Zaczęłyśmy elegancko i już słyszę punkty zapalne: "No tak, bo Ty masz, kochana, asystentkę.
No to jak masz asystentkę, to Ty se możesz". Ale powiedzcie, jak to było na początku. Jak to
było z Waszymi - i teraz użyję z premedytacją słowa - przedsięwzięciami? Bo umówimy się,
gdy zakładałam bloga, to przez pierwszych pięć miesięcy nic z tego bloga nie zarobiłam. Więc
nie mogłam powiedzieć, że to był biznes. Jako taki nie przynosił pieniędzy, ale wykonywałam
pracę i poświęcałam na nią czas. Więc jak to było u Was na początku? Czy jak zaczynałyście, to
dzieci już były na świecie, czy zaczynałyście wcześniej? Magda, jak to było u Ciebie? 

Magda: U mnie to dłuższa historia, dlatego że firmę założyłam w 2012 roku, a córkę urodziłam w
2015.  Przez  pierwsze  trzy  lata  to  była  firma  szkoleniowa,  w  której  prowadziłam  i
organizowałam  warsztaty  oraz  szkolenia  głównie  dla  kadry  nauczycielskiej.  Nie  ma  co
ukrywać, że to był biznes "wacikowy". Zarabiałam głównie na waciki, niewiele więcej. I biznes
mocno sezonowy. Bo wiadomo, że w wakacje się nie szkoli, przed świętami się nie szkoli, w
ferie się nie szkoli. I właściwie z całego roku pracuje się tak 6 miesięcy. Potem pojawiła się
moja córka i do pracy wróciłam - jeszcze tej starej - gdy miała koło pięciu miesięcy. Ale już
wiedziałam, że nie będę chciała tego kontynuować -  potrzebowałam czegoś nowego. Cała
działalność wokół wymagajace.pl rozpoczęła się, kiedy córka miała rok, czyli gdy skończył mi
się zasiłek macierzyński. Przez pierwsze 10 miesięcy z tego, co tworzyłam, nie zarobiłam ani
złotówki. To było dosyć świadome działanie. Natomiast dla mnie wtedy priorytetem było po
prostu tworzenie treści i wejście jakoś internetu, bo zupełnie nie byłam tam znana. Bo bywają
tacy psychologowie, którzy są guru w branży, ale jeszcze nie ma ich w sieci. Dosyć szybko są w
stanie zbudować rozpoznawalność online albo przenieść ją po prostu do internetu. Natomiast
zaczynałam pisać bloga tak naprawdę z roczną córką. 

Ola: No i jak to robiłaś? Wróciłaś do pracy, jak córka miała 5 miesięcy. Umówmy się: w pewnych
kręgach wyrodna matka. Można Ci przyczepić łatkę. No a jak miała rok, zaczęłaś tworzyć. Jak
to wtedy łączyłaś? 

Magda: Moja  praca  wtedy wyglądała  głównie  tak,  że  raz  na  parę  dni  albo raz  na  dwa tygodnie
jechałam na całodniowe szkolenie  i  wracałam.  Więc nie  byłam aż tak  wyrodna,  jakby się
mogło na pierwszy rzut oka wydawać. Natomiast treści tworzyłam bardzo regularnie, dlatego
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że miałam takie wewnętrzne własne założenie, że przez pierwszy rok istnienia bloga będę
pisała dwa artykuły w tygodniu. To jest coś, co mogę polecić. Nie konkretnie dwa artykuły,
tylko zaplanowanie sobie procesu, a nie efektu. Bo nie planowałam, że mojego bloga będzie
czytało 30 tys. osób, a ja będę zarabiała 10 tys. złotych miesięcznie, tylko zaplanowałam, co
będę robiła. To było w 100% zależne ode mnie. Bo to ja decyduję, czy napiszę te dwa teksty,
czy nie. Natomiast to, czy przyjdą ludzie, czy będą czytać i kupować, zależy od wielu różnych
czynników. Więc frustrujące byłoby, gdybym sobie ustaliła: po pół roku będzie mnie czytało 30
tys., a czyta mnie np. 20 tys. To nie jest dobrze ustawiony - w moim odczuciu - cel. Dobrze
ustawiony cel dla mnie to taki, który zakłada, że to ode mnie zależy, czy go wykonam, czy nie. I
po prostu pisałam. Ale to się udawało, ponieważ moja córka chodziła spać o godz. 19.00. 

Ola: O Boże!

Magda: Moja córka od zawsze była - i nadal jest - rannym ptaszkiem. W przeciwieństwie do mnie, bo
ja  jestem  raczej  typem  wieczornym.  Może  nie  takim  ekstremalnym,  który  chodzi  spać  o
drugiej, ale kładę się o 23.30. Więc od 19.00 do 23.30 to prawie 4,5 godziny czasu. Wyjmijmy
ostatnie pół godziny na własny rytuał wieczorny, ale prawda jest taka, że jak się usiądzie przy
komputerze  na  4  godziny  codziennie,  to  jest  to  prawie  tyle,  ile  często  pracują  ludzie  w
korporacji. 

Ola: Pół etatu jak nic. 

Magda: Tak. Ale takiej prawdziwej pracy. Bo często ludzie myślą, że etat to 8 godzin pracowania. No
nie. Badania pokazują, że z ośmiu godzin to tam jest 5,5-6 godzin prawdziwej pracy, a reszta
to  kawka,  pogaduszki  i  różne  rzeczy  dookoła.  Więc  faktycznie  było  tak,  że  byłam  bardzo
skoncentrowana na celu. Bardzo. Mnie nie trzeba było dodatkowych motywacji,  ja się nie
musiałam inspirować ani namyślać i medytować, czy mi się dzisiaj chce pracować, czy nie.
Moja córka usypiała, ja otwierałam komputer i od 19.00 do 23.00 po prostu pisałam. Nie było
w tym żadnych cudownych i niesamowitych narzędzi, sposobów ani środków. Tylko wydaje mi
się, że mało się też mówi o kosztach tego. Nie wiem, Olu, czy będziesz chciała z nami o tym
porozmawiać. 

Ola: Oczywiście. 

Magda: Bo to zawsze jest coś za coś, ale nie pokazuje się tego często. 

Ola: Po pierwsze, Magda, to pytanie do Ciebie "Czy pracowałaś po nocach?" już mogę wykreślić.
Bo właśnie na nie odpowiedziałaś. 

Magda: Nie. Jeśli dziecko budzi się o 5.00 i zaczyna dzień - jest wesołe i chce się bawić - to nie ma
takiej możliwości, żeby pracować po nocach, bo by się umarło. 

Ola: Ale z racji  tego, że lubisz pracować wieczorem, mamy inne rozumienie nocy.  Bo dla mnie
21.00 to już noc. O tej porze jestem nieżywa. A u Ciebie to jeszcze czas pracy. Więc rozumienie
pojęcia "praca po nocach" też może być inne. 

(17:38) 

Ola: Ania, a jak to u Ciebie wyglądało? Bo gdy Ty zaczynałaś, to w ogóle jeszcze byłaś w innej
sytuacji. Rozbijałaś się po świecie i pewnie nadal zamierzasz to robić. 
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Ania: Moja bardzo intensywna działalność w internecie zaczęła się właśnie w roku 2018. Ale bloga
założyłam dużo wcześniej, bo w roku 2012. Pracowałam wtedy w korporacji i miałam bardzo
mało czasu na cokolwiek innego poza pracą. Ale kochałam gotować. I dzieliłam się przepisami
bez żadnego myślenia, że kiedykolwiek będę na tym zarabiać. To nawet nie przychodziło mi do
głowy. Bo wtedy byłam zwykłym blogerem kulinarnym. Nie czułam, że mam cokolwiek do
zaoferowania.  Nawet się na tym nie skupiałam, bo blog  był  moją  odskocznią od pracy  w
korporacji. Wszystko się zmieniło pod koniec 2015 roku, gdy urodziła się Basia. Przez cały rok
2016 byłam na macierzyńskim i zaczęłam intensywniej działać z blogiem. Potem podjęliśmy
decyzję  o tym, że sprzedajemy dom i  wszystko wywracamy do góry nogami -  ruszamy w
podróż i wszystko będzie inaczej. Mówi się, że im więcej się robi, tym się ma więcej czasu.
Nigdy nie wierzyłam w to, że tak jest. Ale gdy zaczęliśmy podróżować z plecakiem po świecie,
zaczęłam bardzo intensywnie działać w internecie i dzielić się tym wszystkim. Miałam bardzo
dużo do pokazania. Zaczęłam też mówić o akceptacji siebie, ponieważ wcześniej myślałam o
tym, że muszę się zmienić po to, żeby pokazywać siebie i muszę jakaś być, żeby to robić. Ale
później  zdałam  sobie  sprawę,  że  najważniejsze  jest  to,  żebym  pokazała  siebie  taką,  jaka
jestem, a wszystkie moje słabości to tak naprawdę jest moja siła. W ten sposób troszeczkę to
sobie zmieniłam w głowie. I zaczęłam się dzielić po prostu sobą, nie tylko przepisami, tak jak
przez poprzednie 5-6 lat, tyko tym, co myślę. Mój pierwszy e-book zaczęłam pisać na Bali, a
skończyłam w Tajlandii. Tworzyłam przepisy przez wiele lat nie z myślą, że kiedyś powstanie
książka.  Po  prostu  miałam  swoje  ulubione  przepisy,  zaczęłam  je   spisywać  i  wyszedł  mi
pierwszy  e-book.  To  był  duży  sukces.  Dlatego,  że  to  było  mniej  więcej  po  pół  roku
podróżowania  -  już  miałam  dużo  większą  społeczność.  Nie  tworzyłam  jakichś  celów
sprzedażowych,  bo  to  był  mój  pierwszy  produkt.  Nawet  nie  wiedziałam,  czego  mogę  się
spodziewać. Ale sprzedał się bardzo dobrze. I cały czas tak jest. 

Ola: To jest ten z chlebkiem bananowym? 

Ania: Tak. 

Ola: To się nie dziwię. 

Ania: Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że u mnie było tak, że miałam wątpliwości, czym mam się
zająć.  Bo  mam  studia  techniczne  -  skończyłam  informatykę.  Moją  specjalizacją  jest
programowanie i nie chciałam zmarnować tych lat wykształcenia ani swojego technicznego
mózgu.  Myślałam,  że  będę  robić  jakieś  skomplikowane  rzeczy.  Ale  gdy  pracowałam  w
korporacji, zdałam sobie sprawę, że to nie przynosi mi przyjemności. Nie czułam się spełniona,
robiąc to. I później przeczytałam gdzieś fajne zdanie, że powinniśmy się na co dzień zajmować
tym, czym zajmujemy się w czasie wolnym, kiedy nic nie musimy. A ja - gdy wracałam z pracy i
nic nie musiałam - myślałam o przepisach. Szłam do kuchni i gotowałam po nocy - tak bardzo
kochałam to robić. I gdy ruszyliśmy w podróż, wiedziałam, że tak naprawdę chcę wrócić do
pracy  zawodowej,  bo już  skończył  mi  się  urlop  macierzyński  i  byłam na  wychowawczym.
Wiedziałam,  że  albo  postawię  na  bloga,  albo  będę  musiała  zajmować  się  zdalnie  pracą
programistyczną.  Miałam  te  dwie  opcje.  I  wiedziałam,  że  mogę  zajmować  się
programowaniem, ale będzie mnie to pochłaniało bez reszty. Bo programowanie takie jest, że
ciężko jest się od tego oderwać - wymaga dużo skupienia i poświęcenia czasu. Albo mogę
właśnie  robić  coś  bardziej  swojego  i  postanowiłam na  to  postawić.  Zrobiłam to  i  jestem
bardzo zadowolona, że tak się stało. 
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(22:42) 

Ola: Okej, Ania, ale mam pytanie bardziej praktyczne do Ciebie. Bo to jest Twoja rzeczywistość.
Natomiast  rzeczywistość  większości  ludzi  jednak  taka  nie  jest  -  tu  Bali,  tu  Tajlandia,  tu
Portugalia,  jeżdżenie  kamperem  przez  Europę.  Większość  ludzi  ma  tak  ewentualnie  w
wakacje,  ale  nie  na  co  dzień.  Więc  moje  pytanie  jest  takie:  byłaś  na  Bali,  w  Tajlandii  i
jednocześnie pisałaś e-booka. Kiedy Ty pracowałaś? Wstawałaś rano i co? Mówiłaś: "Jedźmy
nad wodospad, a potem wrócimy i będę pisać e-booka"? Czy wieczorem? Jak to wyglądało?

Ania: Dokładnie  tak.  Bo  przez  to,  że  Basia  miała  wtedy  dwa lata  i  drzemki  w ciągu  dnia,  ja  je
wykorzystywałam. Gdy tylko widziałam, że ona już się zbiera do spania, to ja przed komputer.
Basia też chodziła spać mniej więcej o 19.00 - 20.00. Więc po prostu wykorzystywałam ten
czas. Akurat jestem nocnym markiem i dla mnie siedzenie do pierwszej w nocy jest normalne.
Ale jeszcze chciałam zaznaczyć jedną rzecz. Oprócz tego, że tworzyłam e-booka, dużo czasu
musiałam poświęcić  na  doszkolenie  i  douczenie  się.  Bo mam wiedzę informatyczną,  więc
sama składałam mojego e-booka i robiłam przy nim wszystko. Ale musiałam się wiele nauczyć
jeśli  chodzi o biznes i  sprzedawanie. Nie chciałam, żeby było tak,  że coś zrobię i  powiem:
"Dobra,  kupujcie",  tylko  musiałam  się  dokształcić,  m.in.  też  z  Twoich  książek,  za  które
dziękuję,  szczególnie  za  audiobooki.  Bo  gdy  usypiałam  Baśkę,  słuchałam  ich  sobie.  Więc
bardzo mi się to sprawdziło. Zrobiłam wtedy dużo zagranicznych kursów. Więc często było tak,
że słuchałam jakiegoś kursu i jednocześnie pisałam swojego e-booka. Starałam się na maksa
wykorzystać  ten  czas  i  byłam  bardzo  zmotywowana.  Ja  też  nie  mam  tak,  że  muszę  się
motywować - siedzę i czekam, aż spłynie na mnie wena. Dla mnie to było trochę takie być
albo nie być. Bo wiedziałam, że muszę zarabiać kasę - albo będę programować, albo będę
robić to. I zdecydowałam, żeby się temu całkowicie poświęcić.  

(25:17) 

Ola: Magda,  powiedziałaś  coś  takiego,  co  dla  mnie  jest  bardzo  ważne.  Niektóre  kobiety  -  nie
ukrywajmy - patrzą na nas i myślą: "O mój Boże, ja bym też już tak chciała. Też bym chciała
robić to, co one robią i mieć takie efekty, jakie one mają". Tymczasem jest tak, że inaczej to u
nas  wygląda.  Każda  z  nas  ma  inną  sytuację,  inną  rodzinę  i  inne  wsparcie.  Ja  też  często
powtarzam, żeby się koncentrować na procesie i nie zastanawiać się: "Co ja będę miała za
rok".  Choć  to niektórym się wydaje  to paradoksalne w stosunku do tego,  czego uczę.  Bo
standardowe myślenie o celach wygląda tak: "Zaplanuj sobie, że ten cel zrealizujesz 3.12.2020
roku.  Musisz  do  tego  dążyć".  Natomiast  według  mnie  nasze  okoliczności  -  szczególnie  z
małymi dziećmi, kiedy po prostu nie da się przewidzieć, jak one będą funkcjonowały - rodzą
frustrację, że nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Ale gdy skupimy się na procesie i tym, co
mogę robić codziennie, to wtedy to trochę inaczej wygląda. Na przykład: codziennie przez 15
minut będę coś pisać na bloga.  

Ania: Kiwam głową, bo bardzo się z tym zgadzam. 

Ola: Nie jesteśmy w stanie oddać tutaj werbalnie Waszego kiwania głową. Ale wiedziałam, że Was
tutaj  zaproszę.  Po  prostu  dziewczyny,  które  się  nie  motywują,  tylko  jak  trzeba  zrobić,  to
siadają i robią. Jeśli bardzo tego chcą. 

Magda: No widzisz, Ola, bo Ty też powiedziałaś o tym codziennym działaniu. Kończę teraz pisać swoją
książkę - pierwszą papierową - i byłam maksymalnie zaskoczona tym, jak dużo można zrobić,
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pracując nad jednym projektem jedną godzinę dziennie. Nawet wyłączając weekendy, jeśli
ktoś chce mieć je wolne. Jedną godzinę po prostu siadam i pracuję. To niesamowite, jak to
popycha sprawy do przodu. Nam się wydaje, że ta godzina to takie nic. 

Ania: Znowu bardzo kiwam głową. 

Magda: Mamy cały czas poczucie,  że potrzeba weny,  że wejść  w pracę i  we flow. Nie.  Jak sobie
ustalimy, że to tylko godzina dziennie, to się nagle okazuje, że miesiąc robienia czegoś przez
godzinę dziennie  sprawia,  że  jesteśmy na kompletnie  innym poziomie i  w totalnie  innym
miejscu, niż byliśmy miesiąc temu. Tylko trzeba sobie przestawić w głowie takie myślenie i
przekonania związane z tym, że albo cały etat, albo w ogóle się za to nie zabieram. Bo jak nie
mam 4 godzin na pracę, to właściwie sobie coś włączę na Netflixie. 

Ola: Tak. Jak najbardziej się zgadzam, a dodatkowo jeśli  mamy taką możliwość, że ta godzinna
dziennie będzie się realizowała mniej więcej w tym samym czasie, to tak naprawdę to flow po
jakimś czasie jest już oczywiste. To znaczy jest oczywiste, że o tej godzinie siadasz, piszesz i po
prostu przychodzi. Ale nawet jak nie przychodzi, to nie mówimy sobie: "No dobra, to dzisiaj
sobie odpuszczę.  Poczekam, aż będzie jutro",  bo przez miesiąc tak sobie możemy mówić.
Często powtarzam, że jeśli ktoś nie spróbował takiej na maksa intensywnej i skupionej pracy -
nawet w metodzie Pomodoro, że jest 20 minut superskupionej pracy, a potem odpoczynek -
to nie wie, jaki to wysiłek. Bo po 4 godzinach takiego trybu mózg jest zlasowany - ugotowane
białko. Aniu, Ty jesteś weganką, to niech będzie rozgotowana soczewica.  

(29:24) 

Ola: Słuchajcie,  mam  trudne  pytanie.  Czy  Wasz  biznes  rozwija  się  w  takim  tempie,  w  jakim
marzycie, żeby on się rozwijał? 

Ania: Ja jeszcze chciałam coś dodać. Mogę? 

Ola: Możesz, Ania. 

Ania: Bo jeszcze chciałam dodać coś do tego, co mówiła Magda i odpowiedzieć na to pytanie. U
mnie to jest tak, że ja się bardzo cieszę całym procesem. Dla mnie ta droga i to, co robię, jest
niesamowicie wspaniałe - że w ogóle mam taki biznes, mogę sobie pracować wszędzie na
świecie,  wydaję moje e-booki  kulinarne i  ludzie gotują z moich przepisów. Gdy wydaję e-
booka, to nie czekam na dane sprzedażowe, żeby zobaczyć, ile kasy zarobiłam, tylko czekam,
ile ludzi będzie testować przepisy. A najbardziej czekam na zdjęcia tych przepisów i męczę
moich obserwatorów, że: "Dawajcie mi te zdjęcia! Chcę widzieć, jak testujecie przepisy". Więc
dla mnie najważniejsze jest właśnie to, że w ogóle mogę to robić - zajmować się tym i tworzyć.
Jestem za to cały czas bardzo wdzięczna. I tak naprawdę nie mam jakichś oczekiwań i planów
dotyczących tego, że nagle będę pomnażać biznes. Robię sobie jakieś założenia. Np. zakładam,
ile powiedzmy chciałabym sprzedać e-booków i jakie chciałabym mieć dochody. Wydaje mi
się,  że  muszę  je  robić,  bo  też  mam  asystentkę  i  różne  koszty.  Jestem  człowiekiem
inteligentnym i myślę, że trzeba robić plany, ale zawsze ustalam je bezpiecznie. Nie wiem, czy
też tak macie, ale mam jeden większy plan rocznie i zawsze to osiągam. Przez to, że robię to
bezpiecznie. Jestem z tego zadowolona i tyle. Nie miałam na razie tak, żebym się zawiodła, bo
idzie mi słabiej, niż myślałam. Może działa to też bezpiecznie dla mojej samooceny. 

Ola: Czyli u Ciebie jest tak, jak ma być. 
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Ania: Tak. Dokładnie tak. 

(31:58) 

Ola: Dobra, Magda, a u Ciebie? 

Magda: A ja miewam takie momenty, w których sobie myślę, że to nie idzie tak, jakbym chciała. I to
są dokładnie te momenty, w których zaczynam porównywać się do ludzi, którzy są w innej
sytuacji niż ja. W związku z tym rozwijają biznes inaczej niż ja. Gdy porównam się i widzę, że u
mnie jest wolniej, a u kogoś szybciej, to na chwilę robi mi się gorzej. Ale potem walę się w
głowę i myślę sobie:  "Hej, hej,  hej! ".  Mam taki algorytm, że najpierw sprawdzam, czy ta
osoba, do której porównuję się jest mężczyzną czy kobietą. Jeżeli mężczyzną, mówię: "Okej,
dziękuję". Bo niestety w Polsce nadal kobiety nie są traktowane w ten sam sposób i nie mają
takiego samego startu, co mężczyźni - w biznesie, w życiu społecznym i w edukacji. 

Ania: I nawet na YouTubie, tak tylko dodam, bo też to zauważyłam. 

Magda: O tak. Więc jeżeli okazuje się, że ta osoba, przy której coś mnie zakłuło w serduszku, jest
mężczyzną, od razu sobie odpuszczam, bo to w ogóle nie ten kierunek. Potem jak z algorytmu
poszło  w tę  stronę,  że  kobieta,  to  sprawdzam,  czy  ma dzieci,  czy  nie.  Jak  nie  ma,  to  też
odpuszczam, bo to znowu nie jest taka osoba, do której mogłabym się porównywać. Ona ma
znacznie mniej zakłócaczy codzienności i planów. Nie ma czegoś takiego, że coś się wysypało,
bo rozchorowało jej się dziecko. Oczywiście koty i  psy chorują, ale to mimo wszystko inny
poziom zobowiązania. Jeśli wychodzi, że to kobieta i ma dzieci, to jeszcze sprawdzam, w jakim
wieku one są. Bo zupełnie inna sytuacja jest, gdy ktoś ma dwójkę dzieci, ale w wieku 13 i 17
lat oraz biznes od 10 lat. Więc miał przez 10 lat dzieci w placówkach i czas na to, żeby ten
biznes rozkręcić. Placówkach czyli przedszkolu, szkole itd. 

Ola: Też tak mówię. Placówki. 

Magda: A zupełnie inaczej, gdy ktoś ma dzieci w wieku na przykład roczku i trzech lat. Generalnie w
wieku albo przed placówką, albo są one w domu, albo jest ich więcej niż jedno. To wszystko w
kontekście biznesu trąci już hardcorem. Wtedy najczęściej już mało kto do tego porównania
dochodzi. Nie ma wielu osób, które w moim odczuciu rozkręcają niesamowite biznesy, a idą
po moim algorytmie i spełniają takie warunki, do których ja bym się mogła porównać. Czyli są
w  podobnej  sytuacji  jak  ja  i  rozwijają  biznes  szybciej.  Najczęściej  wychodzi  tak,  że  albo
rozwijamy  go  w  podobnym  tempie,  albo  nawet  myślę  sobie:  "Hej!  Nie  jest  ze  mną  tak
całkowicie źle, bo tutaj udało mi się to i tamto". Więc najczęściej, jeśli  mi się zdarza takie
myślenie,  że  to  nie  jest  takie  tempo,  jakiego  bym oczekiwała,  to  na  pewno wynika  to  z
porównywania się do niewłaściwych osób - albo niewłaściwej płci, albo tej samej płci, ale w
zupełnie innych warunkach. Jestem superambitna i mam zawodowe pomysły i plany na ileś lat
do przodu.  Miewam czasami,  że:  "Oooo,  ja  już  bym chciała.  To  bym chciała,  tamto bym
chciała". Ale potem sobie to wszystko rewiduję na zasadzie: "No okej, ale Twoje dziecko ma 5
lat". Moja córka dopiero jak miała 4,5 roku, poszła do przedszkola. Więc pierwsze 4,5 roku
była w domu. Więc nie porównuj się do mężczyzn, do osób bezdzietnych, do osób, które
rozwijają  biznes  bez  wielu  ograniczeń,  które  Ty  masz.  Bo gdy zaczynam o tym wszystkim
myśleć, to sądzę, że to się rozwija i tak w szybszym tempie i na większą skalę, niż mogłoby z
takiego czystego czasowego rozliczenia.  
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Ola: Absolutnie cudowny sposób, ten algorytm. 

Ania: Chciałam powiedzieć tylko, że bardzo się zgadzam. Nawet nie wiecie, jak bardzo. Jestem w
podobnej sytuacji,  bo moje dziecko też ma 5 lat  i  dopiero chodzi  do przedszkola.  Jestem
kobietą i widzę, jak na przykład wygląda to na YouTubie - mężczyzn dużo mniej na przykład się
hejtuje. Bo nie chodzi tylko o zarobki, ale też o akceptację społeczną. Więc jeśli kiedykolwiek
mi się zdarza do kogoś porównać, to właśnie myślę bardzo podobnie. Sądzę, że ten algorytm
jest naprawdę świetny. 

Ola: W ogóle myślę, że cudownie jest rozrysować takie drzewka. Bo notorycznie spotykam się z
kobietami, które porównują się na przykład do mnie. No a ja mam dzieci w wieku 8,5 i 11 lat.
A one mnie pytają,  jak rozwijać biznes,  gdy mają dziecko ośmiomiesięczne. Bardzo często
powtarzam, że: "Wiesz co, jak moje dziecko miało 8 miesięcy, to ja nie rozwijałam biznesu. W
ogóle". I na 100% nie byłabym wtedy w stanie robić tych rzeczy, które robię teraz. Ale przede
wszystkim nie przyszłoby mi do głowy, że mając ośmiomiesięczne dziecko i godzinę na pracę
w ciągu dnia i to wcale nie taką całą dla siebie, tylko tu 15 minut, tam 15 minut, a tu może pół
godziny, osiągnę takie efekty jak osoba, która ma 6-8 godzin. Bo mając dziecko na przykład w
przedszkolu albo w szkole, mogę sobie biznes robić. Więc tutaj, Magda, Twój algorytm rządzi.
Bardzo Ci dziękuję. 

(38:08) 

Ola: Wracamy znowu do początku i jeszcze mniejszych dzieci. Mówiłaś, Magda, że córka dopiero
jak  miała  4,5  roku,  poszła  do  przedszkola,  wcześniej  była  z  Tobą.  Jak  to  wyglądało?  Jak
wyglądała w praktyce Wasza praca w ciągu dnia? Czy w ogóle w ciągu dnia to się udawało, czy
tylko wieczorem, jak mówiłyście wcześniej? 

Magda: U mnie było tak, że na początku, jak córka była malutka, to było to tylko wieczorem. Potem
jak była troszkę większa i już nie było tak dużo tego karmienia i drzemek, do których byłam
potrzebna, zdarzało mi się wymienianie opieką z innymi opiekunami. Nie mieliśmy niani, ale
dziecko ma tatę, babcię, dziadka, którzy czasami wpadali się z nim pobawić. Bywało tak, że
przyjeżdżała  babcia  z  dziadkiem  na  2  godziny,  ja  wtedy  -  czasem  w  akompaniamencie
niezadowolenia - udawałam się do innego pokoju i  tam próbowałam, mimo dochodzących
różnych dźwięków zabawy, czasami z zatyczkami w uszach, coś przez te dwie godziny jeszcze
podłubać. To było dosyć nieregularne w takim kontekście, że nie miałam jakiejś stałej pory ani
godziny, że zawsze o tej samej porze się wymienialiśmy. Ale staraliśmy się to robić tak, żeby
było chociaż trochę czasu w ciągu dnia na pracę. Gdzieś po drugich urodzinach udało nam się
wypracować taki system. 

Ola: Ania, u Ciebie? 

Ania: U mnie było tak, że jak Basia była w takim wieku, to byliśmy cały czas w podróży, daleko od
dziadków i jakichkolwiek bliskich osób, więc musieliśmy sobie radzić we dwójkę. I oczywiście
wykorzystywałam jej drzemki w ciągu dnia. Ale miałam też czas wtedy, kiedy tata Basi ją na
przykład zabierał  gdzieś  na spacer,  na kajak,  chodzili  po górach.  Miałam wtedy dla siebie
powiedzmy półtorej godziny. Oni wychodzili, a ja od razu - żeby wykorzystać każdą sekundę -
siadałam do pracy. To była jedyna możliwość, bo gdy Basia była mała, to praktycznie nie dało
się z nią pracować tak, żeby była obok, a ja żebym miała otwarty komputer. 
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Magda: Ja też tak nigdy nie pracowałam. Moje dziecko miało tzw. turbodrzemki, czyli 30-40 minut.
Jak była w wieku niemowlęcym, to praktycznie było to tylko pół godziny i właściwie nic się
wtedy nie zdążyło zrobić. Dla mnie superfrustryjące są rady - teraz trochę parskam śmiechem
- które czytam często na temat pracy z dzieckiem w domu: dzieci mają drzemki, dużo śpią w
ciągu dnia i w tym czasie można sobie nie wiadomo co porobić. Moje dziecko tak nie miało,
tylko spało na przykład trzy razy po pół godziny. I w tym czasie próbowałam siebie ogarnąć,
odgruzować dom, zrobić siku i cokolwiek, bo później zaczynała się znowu cała akcja z opieką
nad małym dzieckiem. Więc jakbym miała komuś doradzić, to powiedziałabym: "Nie licz na
drzemki  jako  takie".  Bo  oczywiście  może  być  tak,  że  Twoje  dziecko  będzie  superśpiące,
natomiast jest wiele dzieci, które śpią fajnie, ale pod warunkiem, że rodzic jest obok i mają
kontakt z bazą. I  wtedy faktycznie śpią dwie godziny. Tylko, że to nie jest tak, jak na tych
stokowych zdjęciach, że mama siedzi z otwartym komputerem, a niemowlaczek leży obok na
kanapie i sam się bawi. No nie. 

Ania: Nigdy się to nie zdarzyło. 

Ola: Mi też nie. Ale powiem Wam, że czasami, jak dostaję pytania: "Jak to sobie zorganizować?", to
mam czasami wrażenie, że to jest pytanie: "Sprzedaj mi taką technikę zarządzania sobą w
czasie, która spowoduje, że moje ośmiomiesięczne dziecko będzie przez 8 godzin leżało na
macie i się samo bawiło". Myślę sobie: "Kurna, no nie ma takich technik. No po prostu nie ma
takich technik". Możesz zamknąć się w łazience i włożyć zatyczki do uszy. 

Magda, mówiłaś wcześniej o kosztach. Nie wiem, czy to miałaś na myśli. Ja często mówię o
konsekwencjach.  Jeśli  świadomie decydujemy się na  to,  że jesteśmy z  dzieckiem -  bo nie
chcemy, żeby obca osoba się nim opiekowała ani żeby poszło do żłobka - to konsekwencją
tego jest to, że ten czas spędzamy z tym dzieckiem. Próbujemy wyrywać takie urywki, ale nie
zawsze się da. Ale mam wrażenie, że wiele kobiet chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie wiem,
czy to jest możliwe. 

Magda: Trochę tak jest. Ale też mam poczucie, że to wynika z przekonania, że praca się liczy, jak się
usiądzie na minimum na 2-3 godziny w spokoju i  ciszy. Trzeba się z tym pożegnać, dopóki
dzieci nie będą na tyle duże, że zamkną się w swoich pokojach i nie będą się kłócić między
sobą - jeśli ktoś ma więcej niż jedno dziecko. Wtedy będzie trzy godziny w spokoju i ciszy. Dla
mnie kompromis to po prostu pożegnanie się z tym przekonaniem. Można sobie popłakać.
Uważam, że można sobie popłakać nad różnymi rzeczami, które już przestały się sprawdzać i
jest nam ich szkoda, bo były fajne. Mnie się na przykład bardzo sprawdziła technika, o której
przeczytałam kiedyś w internecie, czyli rozpisanie sobie zadań na 5, 10 i 15 minut - takich list.
I  gdy  córka  zasypiała  na  turbodrzemkę  -  30  minut  -  wiedziałam,  że  siku,  kawa  i  coś  do
jedzenia, ale zostanie mi 10 minut. To nie tak, że przez następne 7 myślałam, co właściwie
powinnam zrobić, tylko patrzyłam na listę pod tytułem "Co zdążę w 10 minut" i od razu to
realizowałam. Bo często dużo czasu schodzi nam na procesy decyzyjne. Zupełnie bez sensu,
bo można by je zrobić wcześniej, zamiast tracić czas na zastanawianie się.  Dużo pracuję z
rodzicami dzieci wymagających, czyli takich, które przez pierwsze lata raczej są przyklejone do
rodzica, niż bawią się same. I często mówię: "Okej, ale to on sobie powiedzmy tak śpi na tej
drzemce, musi mieć kontakt z bazą, czyli nogami leży na Tobie, więc nie bardzo możesz z tego
łóżka wstać. Ale co możesz zrobić nie na komputerze, ale na telefonie albo na tablecie, który
masz ze sobą i nie wydaje żadnego dźwięku?". Bo można poodpisywać na maile albo coś tam
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jeszcze porobić. Są takie rzeczy, do których nie musimy mieć skupienia w trzygodzinnym bloku
pracy,  otwartego komputera ani  zapalonej świeczki  do medytacji  w tle.  To małe i  drobne
rzeczy, które mimo wszystko popychają do przodu i które można w takich nieoptymalnych
warunkach zrobić. Jest takie bardzo fajne powiedzenie, które wymyślili Searsowie - twórcy
pojęcia "rodzicielstwo bliskości" - i brzmi ono: nie czekaj, aż Twoje życie wróci do normy, to
jest Twoja nowa norma.   

Ola: Bardzo się z tym zgadzam. 

Ania: Świetnie powiedziane. Chciałam nawiązać do tego, co powiedziałaś, bo wydaje mi się, że żeby
tak pracować z domu z dzieckiem, trzeba być bardzo elastycznym. Na przykład moja praca
składa się nie tylko z siedzenia przy komputerze, ale też gotowania i myślenia koncepcyjnego,
czyli po prostu siedzę sobie z notesem i coś zapisuję. Więc wiedziałam, że jak moje dziecko śpi
albo jak jest gdzieś ze swoim tatą, to mam czas na pracę przy komputerze, gdy potrzebuję
największego skupienia. Ale kiedy nie spała, mogłam na przykład gotować, robić coś w kuchni
i też angażować ją do tego. Wtedy spędzałyśmy w ten sposób razem czas. Wiedziałam, że ona
się bawi, coś sobie rysuje, a ja siedzę z moim notesem i coś sobie zapisuję. Dla mnie to też jest
okej,  bo  spędzamy  razem  czas,  a  ja  wtedy  mogę  sobie  wszystko  spisać,  ponieważ  praca
koncepcyjna też jest bardzo ważna.  

Ola: Powiem Wam, że jestem fanką wszelakich list i tworzę sobie je na wszystko. Mam też listę
spraw dotyczących przyszłości do przemyślenia -  w jakim kierunku chciałabym pójść,  jakie
chciałabym produkty stworzyć. I bardzo często sięgam po nią. W czasach pandemii to znowu
wróciło. Gdy nic nie mogłam zrobić - usiąść do komputera, napisać, zanotować w notesie -
przypominałam sobie taką listę i myślałam na przykład nad koncepcją wynagrodzeń w firmie.
Tego typu rzeczy. To też jest praca. Co więcej: uważam, że to praca, na którą bardzo wiele z
nas w ogóle nie poświęca czasu. Bo nie ma tego czasu oczywiście. Nie ma kiedy usiąść i w
spokoju przemyśleć. I tak siedzę w spokoju, nic więcej nie zrobię, tylko myślę o tym. Wczoraj
była  nawet  taka  sytuacja,  że  musiałam  z  synem  gdzieś  wyjść  i  go  przypilnować.  Nic  nie
robiłam,  nie  uczestniczyłam  w  zabawach.  Nie  zabrałam  komputera,  więc  siedziałam  i
myślałam. No i robota polegająca na myśleniu wykonana. 

(48:10) 

Ola: Teraz idziemy do trudnych sytuacji. 

Ania: Chciałam dodać jeszcze jedną rzecz na temat myślenia koncepcyjnego. Bo nawet nie trzeba
mieć zeszytu. Ja wykorzystuję notatki w moim telefonie. I często jest tak, że siedzę sobie w
restauracji i osoba, z którą jestem ma jakiś ważny telefon, musi wyjść na chwilę. Mam pięć
minut i wtedy często wchodzę do notatek i coś sobie zapisuję. To, o czym myślę - nawet taki
rodzaj  luźniej  notatki,  żeby  później  do  niej  wrócić.  Staram  się  robić  tak,  żeby  zapisywać
wszystkie luźne myśli i koncepcje itd. Dlatego mówię o restauracji, bo miałam akurat takie pół
godziny. Mój Łukasz miał wtedy spotkanie i musiał wyjść. I ja przez te pół godziny zrobiłam
prawie całą koncepcję nowego e-booka. Po prostu wtedy mnie tak natchnęło - wiecie, o co
chodzi.  Więc  wykorzystałam ten czas.  Czuję,  że to było najlepiej  spędzone pół  godziny w
restauracji w moim życiu.  

Ola: Ja też wykorzystuję do tego telefon, bo najczęściej jest pod ręką. 
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Przechodzimy do tematów mniej przyjemnych, Moje Drogie -  kryzysów, chwil zwątpienia i
trudności wszelakich. Czy w ogóle jest tak, że we własnym biznesie macie chwile zwątpienia?
Czy macie takie momenty, kiedy myślicie sobie: "Ja pieprzę. W ogóle dajcie mi wszyscy święty
spokój. Idę na etat, będę pracować te osiem godzin dziennie i będę miała święty spokój"? 

Ania: Może ja zacznę, bo mam świeże doświadczenie - sprzed kilku lat, ale nadal uważam, że jest
całkiem świeże. Jestem pewna, że nie mogę wrócić na etat, bo to było po prostu bardzo nie
dla mnie. Gdy mam jakieś chwile zwątpienia, to jeszcze mi się nie zdarzyło rozważać tego,
żebym rzuciła to, co robię i wróciła na etat. Po prostu myślę, że jak już byłoby tak, że to, co
robię, by mi bardzo nie pasowało, to pomyślałabym o czymś innym, ale jednak cały czas w
kategorii własnego biznesu. Bardzo mi pomogło, gdy usłyszałam, że masz dni zombie. Jak o
tym usłyszałam, to mówię: "Kurcze, ja dokładnie tego potrzebuję". Po prostu już wiem, że
czasami mam takie dni  - nawet kilka po rząd - że potrzebuję posiedzieć, popatrzeć w dal albo
poczytać sobie książkę. To takie odpoczywanie i odłączanie się od wszystkiego. Bo ja nawet
nigdy nie widziałam się z moją asystentką. Więc można powiedzieć,  że pracuję całkowicie
sama. I kiszę się trochę we własnym sosie swojego biznesu. Więc potrzebuję po prostu takich
momentów, żeby od tego całkowicie odpocząć. Kiedyś miałam właśnie tak - jeszcze niedawno
- że każdy moment muszę wykorzystywać na to, żeby się kształcić i zyskiwać coś intelektualnie.
Robiłam  tak,  że  wieczorem  słuchałam  jeszcze  książek  rozwojowych,  bo  już  nie  chciałam
męczyć oczu. W ciągu dnia, gdy miałam przerwę od  pracy przy komputerze, też siadałam z
jakąś książką. Jest też kilka kursów online, które robię w międzyczasie. I tak cały czas. W końcu
stwierdziłam, że nie mogę tak żyć. Więc robię sobie po prostu takie dni, a w ciągu dnia takie
chwile, kiedy poświęcam się czemuś, co jest zupełnie niezwiązane z moim biznesem i można
powiedzieć, że jest zupełną stratą czasu. Ale to mnie tak dobrze nastraja, że chętnie potem
wracam do tego, co robię. Zwątpienie mija. 

(51:53) 

Ola: Magda, a u Ciebie?

Magda: Nigdy nie pracowałam na etacie. I myślę, że nigdy nie będę, bo ja się osobowościowo do tego
nie  nadaję.  Więc  tak  naprawdę  nigdy  nie  miałam  takiego  dużego  kryzysu,  że  chciałam
wszystko rzucić i pojechać hodować owce. 

Ola: W Bieszczadach. Co swoją drogą jest strasznie ciężką robotą i ciężkim biznesem. 

Magda: To bardzo słaby przykład, ale nośny. Miewam takie kryzysiki, że włącza mi się Smerf Maruda:
"Po co mi to było, żeby w internetach z twarzą?". To są tego typu rzeczy, że człowiek coś o
sobie poczyta. Już prosiłam wielokrotnie i nadal proszę, żeby mi tego nie wysyłać, ale czasami
ktoś tak zrobi: "A tu Cię obgadują, a tu coś o Tobie źle myślą". Apogeum tego było, kiedy mój
wykład z TEDexu pojawił się na YouTubie. Nagle się okazało, że na dwóch dużych portalach
wrzucających linki, odwiedzanych głównie przez młodych mężczyzn - tak to eufemistycznie
nazwijmy  -  został  umieszczony  do  niego  link.  I  nagle  pojawiło  się  mnóstwo  komentarzy
związanych z wyglądem, z głosem - zupełnie niemerytorycznych. 

Ania: Czyli najważniejsze jednym słowem. 

Ola: Z psycholożką pewnie też. 
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Magda: Oczywiście. Tak, bo używam żeńskich form, czyli mówię o sobie per psycholożka. Jak ludzie
zobaczyli, że w opisie mam napisane "psycholożka", to tam też się wylało na mnie, że: "Jak to
w ogóle? Feminazistka!" i takie tam rzeczy. To są takie chwile, w których sobie myślę: "Kurde,
no po co mi były te internety?". To jest oczywiście jeden albo dwa dni, kiedy jestem takim
Smerfem Marudą. Chodzę i myślę: "Po co mi było się wystawiać z tą swoją twarzą i słuchać
tego, jak to tam na mnie spływa?". Ale tak dwa dni się pożalę, a potem sobie przypominam,
po co mi to. Najczęściej - nie wiedzieć czemu - jest tak, że jak jestem w gorszej chwili, to ktoś
do mnie pisze maila i dziękuje mi za coś, że na przykład: "Uratowałaś mi macierzyństwo". I
sobie  myślę:  "Acha,  a  po  to  mi  to.  Okej".  Już  mi  się  poprawia.  Nie  wiem,  jak  ludzie  to
wyczuwają, bo ja o tym najczęściej nie mówię, ponieważ nie chcę tego wykorzystywać, żeby
mnie pocieszali. To mój kawałek i chcę sobie z tym poradzić. Ale ludzie to jakoś wyczuwają. Po
prostu kosmos i energia wraca, bo okazuje się, że ktoś właśnie wtedy pisze albo często kilka
osób naraz, że: "Tak, to w sumie ma sens, że tego nie robisz tylko w gabinecie i tylko lokalnie
znają Cię ludzie, którzy do Ciebie przychodzą". Nagle okazuje się, że korzystają z tego ludzie na
całym świecie i to zmienia im życie, sposób funkcjonowania, rozumienie własnych dzieci i ich
samopoczucie.  I  wtedy  mi  przechodzi.  Więc  mam  takie  krótkie  chwile.  One  są  bardziej
związane z odsłanianiem siebie w internecie i pokazywaniem siebie niż z biznesem jako takim.

(55:13) 

Ola: Fajnie, że o tym powiedziałaś i trochę zahaczyłyśmy o ten temat. Temat krytyki i tego, jak
sobie z nią radzimy, wystawiając się w internetach, też był w pytaniach do Was. U nas w ogóle
ten biznes jest mocno ustrukturalizowany. Na przykład mamy pewną procedurę na zbieranie
rekomendacji i folder, gdzie segregujemy je za względu na produkty albo to, skąd są zbierane.
Więc jak mam gorszy dzień - gdzieś się jakieś szambo wylało - to po prostu idę sobie do tego
folderu, otwieram go i czytam te miłe rzeczy, które ludzie piszą. Bo to jest dokładnie tak, jak
Magda powiedziała, że to mnie napełnia pozytywnie. I  nawet jeśli  byłaby taka proporcja -
choć jej nie ma - że jest jedna informacja "pomogłaś mi i coś zmieniłaś w moim życiu", a
dziesięć negatywnych, to i  tak to jest okej.  Ale muszę powiedzieć coś, co w ogóle nie ma
związku z naszym nagraniem i jak nie powiem, to zapomnę. Ania powiedziała, że usłyszała u
mnie o dniu zombie. Prowadzę webinary już od trzech czy czterech lat i po każdym miałam
dzień zombie. Że: "Boże, jestem nieżywa, bo tyle energii z siebie dałam". I wyobraź sobie,
Magdo,  że  dopiero  jak  przeniosłam  swoje  webinary  -  które  prowadzę  już  tylko  dla
Klubowiczek -  z godziny 21.00 na 10.00, nie mam dnia zombie. Byłam w szoku. Po prostu
okazuje się, że jeśli chodzi o mój poziom energii na webinarze, to nic się nie zmienia. On jest
dokładnie taki sam. Dlatego, że od zawsze miałam taki jakby magiczny guzik w sobie. Jak mam
publiczność przed sobą - wirtualną czy żywą - po prostu zawsze wydatkuję 100% energii. Ale
okazuje się, że ten sam poziom energii o 21.00 i o 10.00 rano skutkuje zupełnie czymś innym
dla mojego organizmu. Byłam naprawdę zszokowana, gdy to odkryłam. 

Magda: Ale to jest bardzo sensowne. Bo więcej Cię kosztuje funkcjonowanie w nieoptymalnych dla
Ciebie godzinach. Dlatego osoby, które są nocnymi markami, a muszą wstawać do pracy o
6.00, są w stanie funkcjonować - często mają tylko troszkę gorszy poziom wykonania - ale
kosztem i psychicznym, i często fizycznym oraz zdrowotnym, jeśli trwa to długo.  

Ola: Myślę, że byłam tego nieświadoma. I sądzę, że ogromna ilość ludzi też nie jest tego świadoma.
Na szczęście szybko odkryłam, że potrzebuję dnia zombie i po prostu dawałam sobie wolne.
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Ale ile ludzi siada wtedy do Google i wpisuje: "jak się zmotywować do pracy"? A oni po prostu
działają w nieoptymalnych dla siebie godzinach. To dla mnie było niesamowite. 

Ania: Chciałam jeszcze coś dodać. Super, że w ogóle o tym mówisz, bo ja też właśnie mam tak, że
nie mogę wstawać rano i dla mnie dużo lepiej jest robić cokolwiek wieczorem. Jak wstanę
rano, to cały dzień się czuję jak na kacu. Więc myślę, że wiele osób się w tym odnajdzie. Ale
chciałam jeszcze dodać coś do tego, co powiedziała Magda na temat uciekania w Bieszczady.
Słuchajcie,  ja  tak  nie  mam.  Dlatego,  że  dla  mnie  to,  co  robię,  to  jest  taka  ucieczka  w
Bieszczady. Bo pracując w korporacji, myślałam o tym. Pewnego dnia do mnie przyszła taka
myśl,  że  powinnam  otworzyć  wypożyczalnię  kajaków  gdzieś  na  Hawajach.  Później
odwiedziłam Hawaje i akurat tam mi się tak bardzo nie spodobało. Ale to, co teraz robię, to
jest taka moja wypożyczalnia kajaków. Po prostu: mieszkać w cudownym miejscu, przy samej
plaży i prowadzić swój biznes. Więc nie mam myśli, że chcę od tego uciekać, bo po prostu
bardzo mi się to podoba. Musiałam to po prostu dodać.  

(59:37) 

Ola: Kontynuując ten nieprzyjemny temat, bardzo konkretne i ciekawe pytanie. Jeśli macie jakiś
projekt  -  Ty,  Ania,  masz  odpalić  sprzedaż  e-booka  albo  coś  tam zakończyć,  a  Ty,  Magda,
comiesięczny webinar - i dziecko choruje, to co się wtedy u Was dzieje? 

Magda: Jeśli  ma  się  checklistę,  to  wszystkie  rzeczy  ustawia  się  i  robi  wcześniej.  Trzeba  by  się
zastanowić, czy to jest taka choroba, która wymaga mojej obecności, czy jest taka możliwość,
że jak od 21.00 do 22.30 jednego dnia poprowadzę webinar, to opieka kogoś innego nad
dzieckiem będzie wystarczająco dobra. Natomiast muszę też powiedzieć, że współpracuję z
asystentką, która w jakichś trudniejszych sytuacjach przy powtarzalnych projektach właściwie
prawie wszystko może zrobić sama. I teraz tak jest, że ona to robi - ja tylko przygotowuję
merytoryczny  wkład.  Czyli  muszę  wymyślić  temat,  treść  i  zrobić  slajdy.  Chociaż  pewnie,
jakbym się bardzo uparła i napisała w punktach, jakie mają one być, to też by je zrobiła. Więc
dla mnie wtedy pozostaje skupienie się na tym, co jest totalnie najważniejsze i  w czym ja
muszę wziąć udział, czyli poprowadzenie webinaru. Natomiast patrząc bardziej długofalowo,
to  promocję  webinaru  zaczynamy 10  dni  przed  nim.  Mamy  gotowe  na  przykład  grafiki  i
ustawione  wszystkie  rzeczy  w  pokoju  webinarowym  oraz  maile.  Po  to  zaczynamy  tak
wcześnie, że jak coś się totalnie wykrzaczy i rozchoruje się moje albo mojej asystentki dziecko,
to najwyżej skrócimy czas promocji webinaru z 10 dni do 7 albo 6, ale cały czas mamy zapas.
To  jest  coś,  czego  się  notabene  od  Ciebie,  Olu,  nauczyłam,  czyli  bufory  czasowe.  Gdy
opowiadam o tym ludziom, to wszyscy mówią: "No tak, tak, tak, ale to taki tam jednodniowy
czy dwudniowy wystarczy". Mówię: "Będziesz żałować". Potem wracają i mówią: "Tak, żałuję".
Zawsze. 

Ola: Moja wina, moja wina. 

Magda: Z dziećmi, moim zdaniem, trzeba mieć dwa razy większy bufor czasowy, niż by się miało bez
nich. Tak samo z dziećmi należy mniej planować niż bez dzieci, bo jest duża szansa, że się
wykrzaczy.  Dzieci  chorują  -  moja  córka  choruje  dosyć  dużo.  Więc  faktycznie  taki  plan
minimum - jak zdążymy, to zrobimy, a jak nie zdążymy, to nie zrobimy. Takie rzeczy mi się
sprawdzają plus to, do czego jestem koniecznie potrzebna. Myślę, że dla wielu osób - ja akurat
nie miałam z tym problemu - problemem jest jednak oddelegowanie nie tylko zadań, ale też
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odpowiedzialności. Często ludzie delegują, ale potem sprawdzają. Więc i tak im to zajmuje
kosmicznie dużo czasu, żeby po kimś wszystko jeszcze posprawdzać. 

Ola: A paradoksalnie takie kryzysowe sytuacje trochę tego uczą. Bo gdy mamy taki prawdziwy
kryzys, że musimy to oddelegować i nie możemy sprawdzić, bo potem jest już tylko webinar,
to często okazuje się, że ta osoba, której oddelegowaliśmy, zrobiła to równie dobrze jak ja, a
czasami lepiej. U mnie to był początek zatrudniania lepszych ludzi, niż ja sama jestem w danej
dziedzinie. Do tej pory to praktykuję i polecam, bo to bardzo sprzyja biznesowi.  

Ania, a jak u Ciebie to wygląda? 

Ania: Ogólnie moje dziecko bardzo mało choruje. Jedynie na Galapagos mieliśmy taką sytuację, że
trafiliśmy do szpitala. I ostatnio raz była przeziębiona, jak przyjechaliśmy do Portugalii. Ale ja
mam wtedy tak, że robię pauzę we wszystkim - w całym swoim biznesie - bo nie jestem w
stanie pracować, gdy moje dziecko choruje. Dla mnie to jest też bardzo emocjonalne. Ogólnie
jestem emocjonalnym człowiekiem i  jak  moja  Baśka jest  chora,  to po prostu nie  mogę o
niczym innym myśleć, tylko o tym, jak jej pomóc, co mogę jeszcze zrobić, jak ją wesprzeć. Na
Galapagos,  gdy była chora,  siedziałam i  śpiewałam jej,  bo pomyślałam, że najlepiej  mogę
właśnie zużyć czas, śpiewając, a ona będzie słyszała mój głos. Po prostu tak już mam. Więc
cieszę się, że mam taki biznes, że to, że wcisnę pauzę, nie powoduje, że mam jakiekolwiek
straty. Mam też świetne obserwatorki, które potrafią to zrozumieć. Więc jeśli prowadzę jakieś
współprace  -  bo  jestem  ambasadorką  kilku  firm  -  zwykle  przygotowuję  materiały  dużo
wcześniej.  Zdarzało się tak,  że jakbym nie przygotowała ich wcześniej,  to miałabym różne
nieprzyjemności - musiałabym coś tam zmieniać, dogadywać się z nimi itd. Ale dzięki temu, że
przygotowuję wtedy, kiedy mam czas - bo zawsze mam taką zasadę, że jak mam coś ważnego
do zrobienia, to robię to najwcześniej, jak mogę - nie miałam później nerwów. Ale jeśli chodzi
o  mój  własny  biznes,  o  wydawanie  moich  produktów czy  o  moje  projekty,  to  po  prostu
wciskam pauzę w sytuacjach dotyczących zdrowia. 

Ola: Aniu, tutaj chciałam Cię poinformować, że dostajesz order od Pani Swojego Czasu za to, co
powiedziałaś,  że  najważniejsze  rzeczy  robisz  tak  szybko,  jak  tylko  możesz.  Oficjalnie
odznaczam Cię orderem. 

Ania: Dziękuję bardzo. 

(1:05:54) 

Ola: Wirtualny order oczywiście. 

Czy zdarzyło się w Waszym zawodowym życiu, że nie zrealizowałyście jakiegoś projektu ze
względu na dzieci i rodzinę? Z różnych powodów. Bo coś się wysypało, bo coś się popsuło albo
po prostu stwierdziłyście, że nie, bo rodzina by ucierpiała i odpuszczacie dany projekt. 

Magda: Ja na pewno, wiele. Jest wiele rzeczy, które przełożyłam na później, które zaczęłam i okazało
się, że jest za dużo otwartych projektów naraz i nie jestem w stanie ich zrealizować, doba mi
się  kończy.  Więc  tak.  To  jest  ta  elastyczność,  o  której  mówiła  Ania  i  też  umiejętność
odpuszczania. Pewne z tych rzeczy uważam za jakiegoś rodzaju porażkę, ponieważ obiecałam,
że będą, a ich nie dowiozłam. Ale obiecałam na zasadzie: chciałabym to dla Was zrobić. Nie
wiązało  się  to  absolutnie  z  żadnymi kosztami.  Najczęściej  zamykam takie  rzeczy  na  dosyć
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wczesnym etapie, kiedy jeszcze koszty nie zostały utopione. I myślę sobie: "No tak, wrócę do
tego, jak córka będzie większa, jak będzie mniej chorować, jak coś tam, coś tam".  

Ola: Okej. Ania? 

Ania: U  mnie  jest  podobnie.  Kiedyś  myślałam,  że  będę  robić  dużo  więcej,  ale  tak  jak  Wam
powiedziałam na początku, teraz mam tak, że skupiam się na jednym projekcie i to jest już dla
mnie dużo.  Mój partner też mnie o to poprosił,  bo w pewnym momencie powiedział  mi:
"Słuchaj,  Anula,  Ty  trochę  przesadzasz  i  widzę,  że  już  za  dużo  pracujesz  i  za  bardzo  się
angażujesz.  Masz  bardzo  dużo  pomysłów,  ale  zastanów  się  właśnie,  jakie  są  koszty  ich
realizacji". Więc musiałam przystopować i cieszę się, że jest taką osobą, która może mi to
powiedzieć wprost. Więc zdecydowanie tak. Zrezygnowałam z wielu rzeczy. Często jest tak, że
mam do wyboru kilka projektów. Zastanawiam się, który najlepiej wybrać i po prostu na nim
się skupiam. 

(1:08:08) 

Ola: Nie wiem, czy  u Was też tak jest,  ale  jak  patrzę  na to,  co robię,  to  jakbym miała  zacząć
listować to,  czego nie robię,  bo mi szkoda czasu,  wyszłoby,  że dużo więcej  projektów nie
realizuję, niż realizuję. Z różnych powodów - przez kryzysy, przez dzieci, przez sytuację. Ale na
pewno jest tak, że jakbym porównała te niezrealizowane i zrealizowane, to zrealizowanych
byłoby dużo mniej. Tylko że, wiecie, no żadna z nas - nawet z powodu braku czasu - nie siada i
nie pisze w internecie: "Dzisiaj nie zrealizowałam...", prawda? I tak codziennie. Czasami sobie
myślę, że może byłoby fajnie coś takiego pokazać, tylko trochę szkoda poświęcać czas na to,
czego się nie zrobiło. Ale mówię o tym dlatego, żeby osoby słuchające albo rozwijające biznes
nie frustrowały się tym, że: "Tego nie zrobiłam i tego nie zrobiłam, i tego nie zrobiłam", bo to
jest  model każdego przedsiębiorcy i  każdej przedsiębiorczyni,  że więcej  nie realizujesz,  niż
realizujesz. Natomiast nie mówisz o tym - nie ze złej woli, tylko dlatego, że chcesz już zamknąć
komputer i  iść  na przykład do dziecka, a nie jeszcze zrobić  listę rzeczy,  których dzisiaj  nie
zrealizowałaś. 

Magda: A  to  mogłaby  być  całkiem  fajna  akcja  społeczna,  żeby  odlukrować  tę  przedsiębiorczość
rodzicielsko-macierzyńską. Bo mam takie poczucie, że jednak więcej jest przekazu, że można
rozwijać  nie  wiadomo  jakie  biznesy  z  dzieckiem  na  kolanach  i  łączyć  bezstresowo
rodzicielstwo z biznesem oraz skalować. Sądzę, że więcej jest przekazu o ludziach, którym się
udaje i to najczęściej bez większego wysiłku, na luzie i bez stresu, a mało jest tego, że: "No to i
to poplanowałam. Wyszła jedna z siedmiu rzeczy. A reszta - nie starczyło czasu, pieniędzy,
możliwości". Myślę, że to byłoby dla wielu osób uwalniające. Zobaczyłyby, że nie tylko ja nie
dowożę tego, do czego sama przed sobą się zobowiązałam. 

Ola: To jest fajny pomysł, Magda. Może coś takiego zrobimy. Zapoczątkujemy taką falę. 

Ania: Jakbym Wam pokazała moje notatki i ile ja mam pomysłów na jeden rok, a ile realizuję, to
myślę, że by wyszło z maksymalnie 10% zrealizowanych. Ale też chciałam dodać, że my często
jako ludzie porównujemy swoje wnętrze z cudzym zewnętrzem. Czyli patrzymy, jak wygląda
czyjaś fasada, czyjś biznes. I porównujemy to do tego wszystkiego, co jest u nas, do wszystkich
naszych problemów. I patrzymy: my mamy taki problem, a przecież tam go nie ma. Wiemy, że
odrzuciłyśmy 15 rzeczy, a tam taka realizacja i wspaniałe projekty. Więc myślę, że trzeba brać
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poprawkę na to,  że  nie  wiemy,  jak  u  kogoś to  wygląda w środku,  a  myślę,  że  w każdym
biznesie jest tak, że nie są to tylko róże, fiołki i wszystko wspaniale. 

(1:11:21) 

Ola: Magda  wspomniała,  że  osobom z  zewnątrz  wydaje  się,  że  to  wszystko  jest  bezstresowe,
bezkosztowe  i  w  ogóle  idziemy  jak  burze.  Wiecie,  przedsiębiorczynie  zdobywają  świat,
pieniądze, sławę i Bóg wie, co tam jeszcze. No to pytanie o koszty - na tyle, na ile jesteście w
stanie i chcecie się podzielić. Jak to u Was wygląda? Jakim kosztem to się dzieje? Czy Wy w
ogóle zauważacie właśnie jakieś koszty czy konsekwencje - niekoniecznie negatywne? 

Magda: Ja  mocno sobie  z  tego zdaję  sprawę i  czasem to analizuję.  Przykładowo dla mnie takim
kosztem, który może się wydawać trochę zabawny, ale pokazuje, o co chodzi, było to, że od
urodzenia córki przez 4 lata nie byłam w kinie. A gdy ludzie mówili mi o jakichś serialach i się
nimi zachwycali, to w ogóle nie wiedziałam, o czym mówią. Bo nie miałam ani Netfixa, ani
niczego innego, ponieważ w ciągu dnia zajmowałam się dzieckiem, a jak zasypiało, siadałam
do pracy, a potem sama szłam spać. I następnego dnia dokładnie tak samo. Czyli byłam osobą,
która bardzo świadomie podjęła decyzję, że w jakimś określonym czasie - dopóki to się nie
rozkręci tak, jak ja bym chciała i nie zacznie przynosić pieniędzy - odkłada sobie takie tematy
jak  szeroko  pojęte  hobby,  rozrywki  i  inne  podobne  rzeczy.  I  ten  czas  bardzo  świadomie
poświęcam na pracę. To była świadoma decyzja, ale to trochę pokazuje to, o czym Ty, Olu,
mówiłaś, czyli że nie da się mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie da się być na bieżąco z dziełami
pop  kultury  i  rozwijać  miliona  zainteresowań,  a  jednocześnie  opiekować  się  całodobowo
dzieckiem i rozwijać biznes. Można sobie wybrać czasami jedną rzecz, czasami dwie, ale doba
ma 24 godziny bez względu na to, czy masz dziecko, czy nie, czy dziecko jest wymagające, czy
ma łagodny temperament, czy przesypia noce, czy nie. Dla każdego doba to 24 godziny i coś
musi wypaść.  

Ola: Ania, jak u Ciebie z tymi kosztami i konsekwencjami? 

Ania: Myślę,  że  najbardziej  ponoszę  koszty  towarzyskie.  Chociaż  jestem  introwertykiem  i  lubię
spędzać czas w domu - gdziekolwiek ten dom jest w podróży - z moją najbliższą rodziną. Ale
często spotykałam się z opiniami, że ze mną nie da się umówić, gdzieś wyjść ani spotkać, bo
zwykle, gdy ktoś do mnie pisze: "Cześć! Co robisz?", odpowiadam: "Pracuję". Pracuję też dużo
w weekendy, bo wtedy tata Basi może się nią zająć, a ja poświęcam się moim projektom. Ale
ogólnie jestem takiego zdania, że żeby mieć to, czego nie ma 90% osób, trzeba robić to, czego
90% osób nie robi. Więc godzę się na te różne poświęcenia. I najbardziej dla mnie znamienne
jest to w kontakcie z moją mamą. Dlatego, że ona często proponuje, żebyśmy coś zrobiły, a ja
jej często odmawiam. Przez ostatnie kilka lat pytała: "Ale dlaczego? Ale czemu się teraz tym
zajmujesz?". I dopiero po pewnym czasie, jak zobaczyła, że odnoszę sukcesy, sprzedaję bardzo
dużo książek, wydaję kolejne, ten biznes mi idzie, zrozumiała to. Pomimo tego, że nie miałam
od początku efektów, to cały czas na to pracowałam i byłam na tym skupiona. Więc dla mnie
to są koszty, które zgodziłam się świadomie ponieść.   

Magda: Chciałabym dodać jedną rzecz, bo to może nie wybrzmiało. Nie uważam, że to jest jedyna
droga. Sądzę, że spokojnie można by pewnie być w mojej sytuacji i nie rezygnować z jakichś
swoich dodatkowych rzeczy. Tylko wtedy trzeba pogodzić się z tym, że ten biznes będzie po
prostu znacznie wolniej rósł. 
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Ola: Tak, to jest bardzo ważne. 

Magda: Ale to nie jest jedyna droga, można zrobić inaczej. Ja po prostu świadomie podjęłam taką
decyzję. 

Ola: Tak. Możemy kilka go rozwijać przez godzin dziennie, a możemy przez 10 minut. Tylko to jest
właśnie oczekiwanie efektów. One nie pojawią się w takim samym czasie. Ale też, powiedzmy
sobie, nie zawsze muszą być. Bo inna jest sytuacja, kiedy z jakichś powodów rozwijamy biznes
i musimy mieć pieniądze, bo jesteśmy matką samodzielnie wychowującą dziecko i są nam one
potrzebne. Ale nie zawsze jesteśmy w takiej sytuacji. Czasami możemy sobie pozwolić na to,
żeby efekty przyszły dużo później. 

(1:16:31) 

Ola: Jeśli chodzi o moje koszty, to pandemia też mi pokazała, że jestem totalną introwertyczką.
Wbrew temu, co wszyscy myślą - bo myślą, że jestem niesamowicie społecznym człowiekiem,
a ja całe życie mówiłam, że: "Nie, nie, impreza nie. To niekoniecznie ja". Natomiast mocno
odczuwam koszty bycia w internecie. Jestem niesamowicie wrażliwa - tak bym powiedziała -
na te wszystkie rzeczy i to jest chyba największy koszt, który ponoszę. A też to nie jest tak, że
za każdym razem chcę to wywlekać i  o tym mówić,  bo nie widzę żadnego powodu,  żeby
tamtym osobom dawać zaistnieć. Ale te koszty są. Natomiast mam też takie podejście - nie
wiem, jak u Was - że po tym, jak sobie popłaczę, potaplam się trochę w tej kupie, najlepiej
jeszcze zjem chipsy, chociaż teraz jestem na diecie, mam wrażenie, że się rozdwajam, siadam
sobie i mówię: "Dobra, Budzyńska, masz jak masz. Możesz tak albo tak. Idziesz dalej czy nie
idziesz?", "No idę", "No to przestań, kurde, pieprzyć o tym, że coś tam, coś tam i idziesz. No i
trudno". Lubię się czasem rozdwoić i sobie ze sobą szczerze pogadać. 

Ania: Jak prawdziwa przyjaciółka. Trzeba być swoją przyjaciółką. 

Ola: Tak, tak. I ta przyjaciółka da mi się wypłakać, jak trzeba, chipsa mi da, jak trzeba - bo lodów
nie, ja nie jestem z tych, co lody jedzą - a potem mówi, że może już. 

Ania: A później da Ci kopa na rozpęd. U mnie podobnie. 

(1:18:35) 

Ola: Czy jest coś, o co Was nie zapytałam, a uważanie, że warto by było dodać w tym temacie i
chciałybyście się tym podzielić? 

Magda: Tak. Ja bym chciała powiedzieć, że nie każdy musi być przedsiębiorcą ani przedsiębiorczynią. 

Ola: Cudownie, rozwiń, proszę. 

Magda: Wiem, że często się wydaje, że łączenie rodzicielstwa z przedsiębiorczością jest świetnym
pomysłem. Ktoś się średnio czuje w swojej  pracy,  jest  czasami na zwolnieniu lekarskim w
ciąży,  potem na urlopie macierzyńskim. Jest  dużo czasu do rozmyślań i  patrzenia,  jak inni
działają w internecie. Może się wydawać, że wszyscy wokół mają biznesy i jak mi w tej pracy
było tak średniawo, to teraz przemyślałam i jednak będę przedsiębiorczynią. Nie każdy musi.
Czasami myślę, że sensowniejsze jest znalezienie po prostu innej pracy, innego etatu, innego
przedsiębiorstwa. Ja się osobowościowo nie nadaję na etat, więc wiem, że muszę tu zostać.
Ale cały czas mam poczucie, że jednak tej lukrowanej wizji w internecie jest więcej. A stąd
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bierze się frustracja,  złość,  zmęczenie,  gdy nie możemy do tych brokatowych standardów
dosięgnąć. Jeśli ktoś tutaj słucha nas, bo jest na etapie zastanawiania się: "Czy to dla mnie?
Jak to wszystko pogodzić?", to dobrze jest się długo pozastanawiać, zanim się w to wejdzie,
włoży czas i pieniądze. Warto porobić plany B: "Co będzie, jeśli moje dziecko będzie ciągle
chorować?". Bo czasami są takie wizje: "A, dziecko pójdzie do żłobka i wtedy coś tam". 

Ola: A wszystkie wiemy, jak to wygląda, jak dziecko idzie do żłobka. 

Magda: Często pierwszy rok albo pierwsze półtora roku płacimy za żłobek, a dziecko jest w domu. I co
wtedy z biznesem, który był obliczony na to, że dziecko będzie w żłobku przez 6 czy 8 godzin?
Trzeba rozkminić, czy to musi być na pewno zakładanie własnej działalności, czy zmiana na
przykład pracy albo stanowiska, przebranżowienie się,  nauka czegoś nowego.  Zastanówmy
się, czy chcemy i lubimy robić biznes - bo to zupełnie inna rzecz, niż zajmowanie się samą
merytoryką. 

Ola: Tak, zgadzam się tutaj w 300%. I mam wrażenie, że jak słucham ludzi chcących rozpocząć, to
dla nich największym problemem jest pomysł na biznes: czy jest dobry. I to oczywiście też jest
ważne,  ale  dużo  ważniejsze  wydaje  mi  się  to,  czy  jesteś  odpowiednią  osobą  do  robienia
biznesu. Bez wartościowania, bo ten, kto prowadzi biznes, i ten, kto go nie prowadzi i pracuje
na etacie,  to równie ważne i  wartościowe osoby. Natomiast  zawsze powtarzam, że trzeba
lubić robić biznes, żeby robić biznes. Sam fakt tego, że tam jest stres, ciągłe zmiany, trzeba się
cały czasu uczyć i  reagować to pewna specyfika działania.  Osoby, które wolą mieć święty
spokój, po prostu się w tym nie odnajdą. To będzie dla nich tak stresujące, że ten biznes stanie
się koszmarem. Więc bardzo się cieszę, że o tym, Magda, powiedziałaś. 

Magda: Gdy zaczęła się pandemia i wszyscy przeszli na home office i pracę w domu z dziećmi, wylało
się morze lamentu i przeżywania. Siedziałam, patrzyłam na to i mówię: "Okej, to widzę, że
wreszcie się zrozumiemy. Widzę, że wreszcie zobaczyliście" - i tak będąc na etacie, więc to nie
jest ten sam poziom stresu. Ale własny biznes to inna odpowiedzialność niż przejście na etat,
ale  w  domu.  Nagle  wszechświat  zobaczył,  z  czym borykają  się  matki  czy  ojcowie,  którzy
pracują z dziećmi 24/7 w domu. 

Ola: Pamiętam,  że  właśnie  w  czasie  naszej  izolacji  udzielałam wywiadu  do  branżowego pisma
biznesowego  dla  kobiet  i  dostałam  pytanie:  "Jak  zorganizować  dziecku  czas?".  Pani
redaktorka, która ze mną rozmawiała, przeprowadzała wywiad z samochodu, bo w domu nie
mogła.  Tam  było  dziecko  i  oczekiwała  takiej  metody,  która  może  to  dziecko  zamknie  w
samochodzie, a ona będzie mogła w domu rozmawiać. To było zabawne. 

(1:23:38) 

Ola: Ania, a Ty? Czy nie zapytałam Cię o coś, o co powinnam zapytać i chcesz to dodać? 

Ania: Chciałabym dodać tylko jedno, bo często dostaję takie pytania: "Anula, czy mogłabyś mi dać
jakieś rady, jakąś drogę na skróty, żeby to osiągnąć wszystko, żeby mieć społeczność, żeby
mieć swój biznes, żeby się w tym wszystkim odnaleźć i po prostu robić to, co się kocha?". Dla
mnie to szukanie drogi na skróty oznacza, że ktoś tak naprawdę nie chce się tym do końca
zajmować. Bo dla mnie sama ta droga jest bardzo ważna i chciałabym powiedzieć wszystkim,
którzy chcą się czymś takim zajmować, że jeśli droga nie sprawia Ci przyjemności, jeśli nie
widzisz na niej siebie, tylko widzisz się już u celu za ileś lat, to trzeba się zastanowić, czy chcesz
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się temu poświęcić. Dlatego, że to nie jest tak, że tutaj spija się tylko śmietankę, opija sukcesy,
dużo  sprzedanych  książek  i  inne  jakieś  fajne  projekty,  tylko  jest  tak,  że  trzeba  naprawdę
zakasać rękawy i  na to wszytko pracować codziennie  przez wiele lat.  Wiem, że są  ludzie,
którzy osiągają sukcesy bardzo szybko, ale ja takim człowiekiem nie jestem.  Myślę, że Wy,
dziewczyny, też nie. To nie jest tak, że wszystko przyszło do Was z dnia na dzień. Wiecie, o co
chodzi.  Tylko  naprawdę  trzeba  być  przygotowanym,  że  się  na  to  pracuje,  trzeba  mieć
systematyczność i po prostu to kochać oraz kształcić się w tym kierunku, szukać materiałów,
brać udział w szkoleniach i naprawdę się temu poświęcić. 

Ola: Też  się  tutaj  zgadzam.  Ciągle  jestem  pytana  o  momenty  przełomowe:  "Kiedy  był  ten
przełomowy moment, że poszło, że wybuchło, że sprzedało się?". I oczywiście, że były takie
momenty, kiedy ktoś tam gdzieś o mnie powiedział i  mi skoczyło ileś tam osób. Ale mam
wrażenie, że to jest raczej jak kula śniegowa, która gdy się toczy, to robi się coraz większa po
prostu.  Sądzę,  że  ludzie  tak  strasznie  chcą  tego  momentu  przełomowego,  zamiast
zaakceptować, że to jest po prostu praca dzień w dzień przez 6 lat. To nie są spektakularne
wybuchy,  tylko  siedzisz  i  dłubiesz.  Może,  Ania,  w  Twoim  przypadku  na  Bali,  natomiast  u
większości osób jednak gdzieś w domu wciśnięta między kuchnię a przedpokój, bo czasem tak
jest. Po prostu siedzisz i klepiesz swoją robotę. Nie w spektakularnych warunkach. 

Ania: Chciałam powiedzieć, że ja klepałam i dłubałam wszędzie - czy w Kambodży w jakiejś chatce z
krowami obok, czy w górach w Laosie. Po prostu wszędzie, więc nie tylko na Bali. Wszędzie,
gdzie jestem, to dłubię - nawet na Mazurach. 

Ola: Aniu, niestety to wytniemy. Jednak każdy wolałby klepać w Kambodży niż wciśnięty między
kuchnię  a przedpokój.  Więc  to  będziemy musiały  wyciąć.  Żartuję.  Ja  tutaj  pełną surówkę
puszczę, pełna rzeczywistość. 

No dobra, dziewczyny, bardzo Wam dziękuję, że zgodziłyście się porozmawiać ze mną. Mam
nadzieję,  że słuchaczki  i  słuchacze podcastów wyciągną coś dla siebie. Powiedzcie jeszcze,
proszę, gdzie Was można znaleźć, jeśli ktoś chciałby poszukać czegoś więcej. Magda? 

Magda: Takim moim centrum dowodzenia jest blog wymagajace.pl.  Są tam odnośniki do mediów
społecznościowych,  grupy  na  Facebooku,  fanpage'a  i  moich  różnych  produktów.
Wymagajace.pl - pod tym hasłem jestem na Facebooku i na Instagramie. Tam można mnie
znaleźć. 

Ola: Okej, super. Dzięki wielkie. Aniu, a Ciebie gdzie szukać?

Ania: Ja  mam swojego bloga annasudol.pl,  ale  bardzo Was serdecznie zapraszam na moje  dwa
konta na Instagramie: anna_sudol i ebooki_weganskie. To mój nowy projekt, gdzie promuję
moje przepisy i skupiam tylko i wyłącznie na wegańskim gotowaniu. 

Ola: Ekstra. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za rozmowę. 

Ania: Dzięki. 

Magda: Dzięki. Było super. 


