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Zacznij od wersji mini 

 

Czasami zdarza się tak, że chcemy coś zrobić. Widzimy już nawet jak to będzie wyglądać, 

jaki będzie mieć efekt jak już to zrobimy. Ale z jakiegoś powodu nie zaczynamy to robić.  

Powodów niezaczynania może być wiele. Może nam się wydawać, że to coś bardzo dużego 

co nie będzie wcale tak łatwo zrobić. Niby wiemy co po drodze należy zrobić, ale nie 

zabieramy się do tego.  

Może nas też onieśmielać wielkość projektu lub skala efektu. Myślimy: „A może utknę gdzieś 

po drodze i nie dokończę tego i cały wysiłek pójdzie na marne” albo „A może to wcale nie 

będzie takie fajne jak się wydaje teraz?” albo „A może nie starczy mi sił, środków, 

wytrwałości, aby to zrobić”. 

W takich przypadkach dobrze okroić pomysł, projekt do wersji mini. Po prostu zrobić coś 

zupełnie mniejszego. Oczywiście efekt będzie też prawdopodobnie mniejszy, ale ruszymy z 

miejsca. Będziemy mogli poza tym doświadczyć jak to jest to robić. Czy rzeczywiście jest to 

fajne, czy umiemy to robić. Będziemy mieć przemyślenia, doświadczenia, a może będziemy 

na to już zupełnie inaczej patrzeć.  

A na pewno łatwiej będzie podjąć decyzję czy chcemy realizować ten duży projekt o którym 

myśleliśmy na początku. Czy nadal jest on dla nas fajny i interesujący. 

A może okaże się, że wersja mini jest dobrym materiałem, aby po prostu ją przebudować, 

rozbudować i w ten sposób powstanie wersja pełna. 

Oto mój przykład: Kilka miesięcy temu wymyśliłem, że stworzę poradnik w formie cyklicznego 

newsletter’a z moimi przemyśleniami na temat sięgania po Nowe w życiu. Zamarzyłem, żeby 

było to 52 cotygodniowe maile, czyli cały rok. Powiesiłem kartkę na ścianie i napisałem na 

górze „52 pomysły na sięganie po Nowe”. I kartka tak sobie wisiała i wisiała. Często o tym 

myślałem, ale nic nie robiłem. Wizja tak dużego newsletter’a była bardzo elektryzująca, ale 

za razem przerażała mnie ilość pracy jaką będę musiał w to włożyć. Któregoś dnia 

podszedłem i skreśliłem liczbę 52 i napisałem nad nią 26. I od razu mi ulżyło. No i od razu 

zaczęły wypływać ze mnie pomysły wskazówek. Od kilku dni piszę teksty i nawet wczoraj 

pomyślałem, że będzie to jednak 13 tygodni czyli ¼ początkowej wersji. Dziś przeważa 

jednak myśl, że będzie to 26. W sumie teraz nadal nie mam finalnej decyzji. Po prostu piszę. 

Zobaczę ile ze mnie tego wyjdzie  

W tym tygodniu weź listę rzeczy, które chcesz zrobić i zobacz czy jest na niej jakiś pomysł, 

który wydaje Ci się bardzo interesujący i jest dla Ciebie elektryzujący, a jednak masz opór, 

aby go zacząć. Wymyśl jego wersję mini. Okrój go do poziomu gdzie zniknie Twój opór. I 

zacznij go realizować.  

Powodzenia ! 


