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Potrz��nij pude�kiem. Ma�a ksi�	ka dla wielkich ludzi 19

Masz by� szybki, ale nie w taki sposób jak pracownicy ta�mowi
w fabryce cukierków, którzy wk�adaj� do ust i do bluzek te cu-
kierki, których nie zd��yli zapakowa� do pude�ek. Przyspieszenie
mo�e dotyczy� krótszych cyklów. Bardziej chodzi o to, �eby� skupi�
si� na zmianach i rozbudza� w sobie ch�� do dokonania czego�
prze�omowego — tylko po to, �eby przekona� si�, jakie b�d� efekty.

Niewa�ne jest to, jak daleko zaszli�my, je�li nie przyk�adali�my
wagi do tego, w jakim kierunku zmierzamy, albo ograniczali�my
nasz udzia� w procesie rozwoju. Powinni�my prezentowa� ca�kiem
odmienn� postaw�.

Czy ciągłe zmiany oznaczają ryzyko?

Zmiany to ruch. Cz�owiek mo�e zmierzy� nawet zmiany na pozio-
mie molekularnym albo przep�ywu gor�ca. Wszystko jest w ruchu.

Ryzyko wi��e si� z wygrywaniem i przegrywaniem. Stawiamy na
co� i mo�e nam si� to op�aci� (lub nie).

Nie podejmujesz �adnego ryzyka, gdy wk�adasz kostk� lodu do
kubka z gor�c� herbat�. Gor�co przechodzi z wody do lodu i na-
st�puje zmiana… Ruch.

Dla niektórych ryzyko jest czym� z�ym, poniewa� wi��e si� z mo�-
liwo�ci� pora�ki. Nawet je�li jest ona tymczasowa, to nie ma zna-
czenia, je�eli sama my�l o niej zniech�ca Ci� do dzia�ania. S� tacy
ludzie, dla których ryzyko jest równoznaczne z pora�k� (je�li b�-
dziesz regularnie podejmowa� ryzyko, to wcze�niej czy pó
niej po-
niesiesz pora�k�). Unikamy ryzyka, poniewa� chcemy unikn��
pora�ki. Moja definicja niepokoju to przewidywanie pora�ki…
A je�li czujesz niepokój na my�l o rozpocz�ciu nowego projektu,
to znaczy, �e ryzyko kojarzy Ci si� z pora�k�.



20 Seth Godin

Z czasem ludzie zacz�li równie� myli� zmiany z ryzykiem. Doszli
do wniosku, �e je�eli co� si� zmienia, to towarzyszy temu ruch, a on
musi oznacza� ryzyko.

Ci, którzy nie lubi� ryzykowa�, boj� si� równie� ruchu — w ka�-
dej postaci. Zachowuj� si� tak, jakby zmiany i ruchy ludzi, pomy-
s�ów i wszystkiego, czego nie da si� przewidzie�, nara�a�y nas na
ryzyko, a ono niesie ze sob� widmo pora�ki. Ludzie strachliwi
boj� si� kolizji, dlatego za wszelk� cen� staraj� si� unika� ruchu.

Pope�niaj� oni dwa powa�ne b��dy. Po pierwsze, zak�adaj�, �e ry-
zyko to co� z�ego, a po drugie, myl� je ze zmian� i dochodz� do
wniosku, �e ruch jest równie� czym� z�ym.

Nie dziwi mnie to, �e wielu z tych ludzi tkwi w miejscu. Broni�
swojego status quo i swojej pozycji na rynku. Nie przyjdzie im do
g�owy, aby si� dokszta�ci�. Tkwi� w miejscu, poniewa� boj� si�
zobaczy� co� nowego w telewizji lub przeczyta� o tym w nowocze-
snym czytniku albo zada� trudne pytanie.

Nie mia�oby to wi�kszego znaczenia, gdyby nie jeden fakt: �wiat
ca�y czas si� zmienia. Stanie w miejscu oznacza w rzeczywisto�ci
cofanie si�. Jeste� jak kamie	 na dnie rw�cej rzeki — nawet je�li
uda Ci si� utrzyma� w miejscu, to ruch wokó� Ciebie nieuchronnie
b�dzie powodowa� kolizje.

Jak na ironi�, k�oda drewna, która p�ynie t� sam� rzek�, jest nara-
�ona na mniejsze turbulencje. Ona ca�y czas si� rusza i zmienia, ale
w porównaniu z wod� wokó� niej zachowuje si� ca�kiem spokojnie.

Rynek wymaga zmian. Zmiany wcale nie s� ryzykowne. One sta-
nowi� sedno naszego �ycia. Po to si� urodzili�my, �eby je wywo�y-
wa� — i ca�e szcz��cie!
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