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Nie wszystko musi wyjść idealnie 

 

Jednym z dużych ograniczeń w sięganiu po nowe rzeczy w życiu jest obawa, że nie wiemy 

jak to nam wyjdzie. Boimy się, że to będzie klapa. 

Myślimy, myślimy, rozmawiamy, rozmawiamy, planujemy, planujemy, rozważamy ryzyka i 

finalnie jesteśmy tym wszystkim sparaliżowani. Nie możemy zacząć bo chcemy wcześniej 

dostać gwarancję, najchętniej na piśmie, że to będzie super, że będzie perfekcyjne, że 

będzie idealne. 

Nie ma nic przeciwko przemyślaniu pomysłu na początku, wręcz do tego zachęcam, ale za 

dużo myślenia nie pomaga.  

Oczywiście gdy w grę wchodzi duży projekt, duże ryzyko finansowe lub ryzyko uszczerbku 

na zdrowiu to warto się do tego dobrze przygotować. Ale jeśli nie jest to tak poważny temat 

to po prostu zacznij to robić. 

Gdy zaczynamy coś robić nie znając finalnego efektu to oprócz ekscytacji może pojawić się 

oczywiście lęk, obawa. Może i raczej na pewno popełnimy jakieś błędy. W ten właśnie 

sposób ludzie zdobywają doświadczenia. Nie przez obserwację innych, ale przez własne 

błędy. Pojawią się myśli „następnym razem zrobiłbym to inaczej, lepiej”. I dobrze. To 

naturalne, że następnym razem zrobicie to lepiej.  

Czasem dzięki temu, że nie wiemy o wszystkich troskach i trudnościach jakie czekają nas na 

drodze i nie jesteśmy świadomi wszystkich zagrożeń jesteśmy paradoksalnie w stanie 

rozpocząć. 

Gdybym wiedział, co mnie czekam w pierwszej mojej działalności biznesowej to 

prawdopodobnie bym się na nią nie zdecydował. Ale dzięki zdobytemu doświadczeniu na 

popełnionych błędach mogłem odważniej wchodzić w nowe kolejne przedsięwzięcia. 

Ile razy słyszymy od ludzi „też miałem ten sam pomysł”, albo „wyprzedził mnie, a też o tym 

myślałem”. 

Wybierz co chcesz zrobić i po prostu zacznij to robić. Po drodze to zmieniaj, dostosowuj, 

dopracowuj. Wyciągaj wnioski i wdrażaj je w życie. 

Gdy uruchomiłem ten poradnik i wysłałem informację to ludzi, że mogą się na niego 

zapisywać miałem nagranych 6 wskazówek. Kilka kolejnych było napisanych na papierze, 

kolejnych kilka miało tylko tytuł, a na część nie miałem jeszcze w ogóle pomysłu. Ale dzięki 

temu, że zacząłem wiedziałem, że miałem 6 tygodni, aby dopracować kolejne kilka nagrań. 

Czy te nagrania są idealne? Oczywiście, że nie. Czy mógłbym je zrobić lepiej? Oczywiście, 

że mógłbym je zrobić lepiej. 

Ale wiem też, że gdybym miał to wszystko w całości przygotować przez puszczeniem w świat 

dopracować w najmniejszym szczególe to prawdopodobnie kilka razy po drodze bym z tego 

zrezygnował. Bo zdecydowanie nie oszacowałem ilości pracy jaka mnie czekała, aby to 
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zrealizować. Ale dzięki temu, że to już szło w pewnym sensie nie miałem wyjścia jak to 

dokończyć  Po drodze zrezygnowałem z kilku wskazówek i skróciłem program z 26 na 21 

wskazówki. Trochę mi z tego powodu głupio, że to zmieniłem ilość wskazówek, ale tylko 

trochę jest mi głupio. Przeważa satysfakcja, duże zadowolenie, że to się udało. Że zrobiłem 

to co planowałem.  

W tym tygodniu przeglądnij wszystkie wskazówki z wcześniejszych tygodni i wybierz te które 

były dla Ciebie najbardziej przekonywujące i zaplanuj odsłuchanie ich raz jeszcze w 

najbliższym czasie. 

Na zakończenia dziękuję za cierpliwe słuchanie moich nieidealnych wskazówek. Mam 

nadzieję, że pomogą one Wam choć trochę w sięganiu po nowe rzeczy w życiu.  

Hmm. To chyba już koniec  

Pozdrawiam serdecznie. 

Powodzenia !!! 

 


