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PORA�KA JAKO
POZYTYWNE DO�WIADCZENIE

Czy pora�ka mo�e by� w ogóle pozytywnym do�wiadczeniem? Oczywi-
�cie, je�li postanowimy tak j� zinterpretowa�. Je�eli spojrzysz na niepowo-
dzenie jak na kamie� milowy na drodze do sukcesu lub lekcj�, z której
mo�na wyci�gn�� wnioski, to z pewno�ci� b�dzie ono pozytywnym prze-
�yciem. Gdy jednak potraktujesz je jako ostateczny dowód kl�ski swojej
reputacji, to niechybnie taki b�dzie mia�o efekt.

Moja pisarska „kariera” jest dobrym przyk�adem samospe�niaj�cego si�
charakteru naszego punktu widzenia na pora�k�. Kiedy przez osiemna�cie
miesi�cy swojej kariery bankowca doje�d�a�em do pracy do Greenwich
w Connecticut, wykorzystywa�em czas sp�dzony w poci�gu na spisywanie
swoich do�wiadcze� samotnego Brytyjczyka mieszkaj�cego w Nowym
Jorku. Wieczorami przepisywa�em swoje wspomnienia na komputerze,
wi�c wkrótce mia�em tekst licz�cy oko�o sze��dziesi�ciu tysi�cy s�ów
i szuka�em agenta literackiego. Jakim� cudem (tak naprawd� dzi�ki zasi�-
gni�ciu j�zyka u ludzi z bran�y i moim usilnym staraniom) trafi�em do
ciesz�cego si� dobr� opini� agenta literackiego, który za�atwi� mi umow�
z jednym z najwi�kszych i najbardziej szanowanych wydawców w Wielkiej
Brytanii.

Mój rzut okaza� si� celny — uda�o mi si� dorzuci� obr�cz na odleg�y
palik. Krzycza�em z rado�ci w swoim mieszkaniu na Upper Westside jak
cz�owiek, którego �ycie na zawsze si� zmieni�o. By�em gotów na karier�
wa��saj�cego si� po �wiecie dowcipnego pisarza. Chocia� z perspektywy
czasu ta reakcja wydaje si� troch� �mieszna, nie tylko ja si� zb�a	ni�em.
Zarówno agent, jak i wydawca stwierdzili, �e ksi��ka sprzedaje si� dobrze,
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chocia� by�em rozczarowany, �e nie sprzeda�a si� w setkach tysi�cy eg-
zemplarzy. W gruncie rzeczy to by�a g�ówna przyczyna mojej pora�ki
w karierze pisarskiej — rynek wydawniczy by� mi zupe�nie obcy, wi�c nie
wiedzia�em, jakie powinny by� moje oczekiwania wzgl�dem wielko�ci
sprzeda�y mojej ksi��ki.

PORA�KA TO KWESTIA INTERPRETACJI
Ostatecznie ponios�em pora�k� jako pisarz, poniewa� tak postanowi�em
zinterpretowa� obrót sprawy. Wszystko wskazuje na to, �e opublikowanie
mojej pierwszej autobiograficznej ksi��ki przez du�e wydawnictwo stano-
wi�o solidny pierwszy krok jak dla trzydziestoparoletniego autora. Oczy-
wi�cie ksi��ka nie sprzeda�a si� w tak du�ej liczbie egzemplarzy, jak si�
spodziewa�em. Mo�na by�o jednak wyci�gn�� kilka wniosków na przy-
sz�o�� z dzia�a� marketingowych wydawcy, jak równie� z jego podej�cia
do dystrybucji, a ju� na pewno upewni� si�, czy autor ma realistyczne
oczekiwania co do wielko�ci sprzeda�y.

Ja jednak zlekcewa�y�em to do�wiadczenie i przyj��em, �e mój debiut
okaza� si� kompletn� pora�k�, poniewa� nie uda�o mi si� dokona� czego�
spektakularnego, na przyk�ad zrobi� z dnia na dzie� kariery w stylu Nicka
Hornby’ego. Poniewa� nie zyska�em s�awy, przyj��em punkt widzenia
mojej „ma�py”, która uzna�a komercyjn� pora�k� ksi��ki za ostateczne
potwierdzenie mojej wrodzonej beznadziejno�ci. Wnioski p�yn�ce z tego
do�wiadczenia nigdy nie zosta�y wzi�te pod uwag�, poniewa� zmarnowa-
�em jedyn� szans�, aby je wyci�gn��.

Takie uczucia zmieni�y moje zachowanie, czyni�c mnie niezdolnym
do racjonalnego my�lenia podczas kontaktów z wydawc� i z agentem. Nie
pomog�a mi równie� nieunikniona blokada twórcza na drug� ksi��k� (nie-
unikniona, poniewa� pewno�� siebie, z jak� napisa�em pierwsz� ksi��k�,
gdzie� wyparowa�a). Wkrótce zosta�em w ogóle skre�lony z listy pisarzy.

Oczywi�cie teraz zdaj� sobie spraw� z tego, �e moje zachowanie by�o
klasycznym przypadkiem dzia�ania osoby odczuwaj�cej silny l�k przed
pora�k�. Kto� z motywacj� do osi�gni�� wykorzysta�by ten czas na ugrun-
towanie swojej pozycji przez kontrolowanie marketingu, podtrzymywanie
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znajomo�ci z w�a�ciwymi osobami i dok�adne zbadanie tematu oraz przy-
gotowanie materia�u na nast�pn� ksi��k�. To by� tylko mój debiut, którego
tre�� powinna odzwierciedla� wyznawane przeze mnie warto�ci, istotne
w mojej przysz�ej pisarskiej karierze (a nie warto�ci wyznawane przez wy-
dawc�, który móg� mie� zupe�nie inn� koncepcj� tego, do kogo ksi��ka ma
by� skierowana). A �e ksi��ka nie trafi�a na list� bestsellerów? Có�, jak na
pierwsz� publikacj� to chyba zbyt wysokie wymagania, a wnioski, jakie
mog�em wyci�gn�� z tego do�wiadczenia, mog�y zaprowadzi� mnie na-
st�pnym razem znacznie dalej.

Jednak ludzie odczuwaj�cy silny l�k przed pora�k�, maj�c przed sob�
perspektyw� osi�gni�cia sukcesu, reaguj� zdumieniem i b�yskawicznie
przyjmuj� niew�a�ciw� postaw�, os�abiaj�c� ich pewno�� siebie, i w grun-
cie rzeczy trac� kontrol� nad projektem, a tym samym nad kierunkiem,
w jakim zmierza jego realizacja. Oczywi�cie w chwili gdy rezultaty nie
spe�niaj� naszych nierealnych oczekiwa� za�amujemy si�, uznaj�c siebie za
g�upców, którzy �mieli mierzy� tak wysoko. Dochodzimy do wniosku, �e
jeste�my do niczego, �e jeste�my skazani na niski status �yciowy. Nie zda-
jemy sobie sprawy z tego, �e sami zdecydowali�my o swojej reakcji, mimo
i� mogli�my wybra� kilka innych, nie a� tak surowych wniosków.

POWI�ZANIE Z NISKIM POCZUCIEM
W�ASNEJ WARTO�CI
Powy�sza interpretacja niepowodzenia jest klasycznym przyk�adem pogl�-
dów osoby o silnym l�ku przed pora�k�. Pogl�d ten zdradza kolejn� cech�
charakteru, której nie sposób ignorowa� — niskie poczucie w�asnej war-
to�ci. Oczywi�cie l�k przed pora�k� i niskie poczucie w�asnej warto�ci to
dwa ró�ne problemy: l�k przed pora�k� wp�ywa negatywnie na nasze
dzia�anie (na zmian� sposobu zachowania), podczas gdy niskie poczucie
w�asnej warto�ci wypacza nasze przekonania (i doprowadza do niew�a�ci-
wej oceny sytuacji). Jednak oba te problemy maj� charakter samospe�niaj�-
cej si� przepowiedni, poniewa� z ich powodu widzimy �wiat w taki spo-
sób, aby dostrzec w nim zewn�trzne potwierdzenie naszych obaw (�e
czeka nas pora�ka albo �e jeste�my nic nie warci).
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Chocia� nie wszystkie osoby cierpi�ce na silny l�k przed pora�k� maj�
niskie poczucie w�asnej warto�ci (i na odwrót), obie te cechy s� ze sob�
nierozerwalnie i wyra	nie powi�zane — przewa�nie id� ze sob� w parze,
poniewa� �eruj� na sobie wzajemnie, tak jak �eruj� na swoim w�a�cicielu.
Dlatego w �adnym programie rozwoju osoby cierpi�cej na l�k przed po-
ra�k� nie powinno si� pomija� kwestii jej niskiej samooceny.

Niskie poczucie w�asnej warto�ci wynika (tak jak l�k) z naszych do-
�wiadcze� zdobytych we wczesnym dzieci�stwie, ale umacnia si� za spra-
w� zas�yszanych na nasz temat opinii oraz pó	niejszych wydarze�, a tak�e
sposobu, w jaki interpretujemy te informacje w doros�ym �yciu. Tego ro-
dzaju informacje zwrotne, a tak�e bezwarunkowa mi�o�� i akceptacja (lub
te� ich brak) ze strony rodziców, nauczycieli, rodze�stwa czy rówie�ni-
ków, kszta�tuj� nasze przekonania, punkt widzenia i pogl�dy oraz przewi-
dywania na przysz�o��.

Naturalnie takie pogl�dy na w�asny temat mog� zniekszta�ca� rzeczy-
wisto��. Wed�ug Johna Caunta, który napisa� ksi��k� Poznaj swoj� warto�	1,
ka�dy jest tendencyjny w ocenie w�asnej osoby. B��dna interpretacja, po-
mijanie faktów czy przesada mog� os�abi� nasz� wiar� w siebie, prowadz�c
do niskiego poczucia w�asnej warto�ci, podczas gdy te same informacje, ale
zaprezentowane w inny sposób, mog�yby nas doprowadzi� do zupe�nie
odmiennych wniosków. W gruncie rzeczy wiele osób odnosz�cych suk-
cesy ma niskie poczucie w�asnej warto�ci i lekcewa�y swoje osi�gni�cia jako
bezwarto�ciowe, ignoruj�c fakt, �e te same dokonania wywo�uj� u obser-
watorów podziw.

Nie ma automatycznego powi�zania mi�dzy umiej�tno�ciami danej
osoby a poziomem jej poczucia warto�ci — uwa�a Caunt.

Autor twierdzi, �e na nasze �ycie nie maj� wp�ywu ró�ne wydarzenia,
ale to, jak na nie reagujemy (co powtarza za Coveyem), a tak�e, �e sposób,
w jaki na nie zareagujemy, w znacznej mierze b�dzie podyktowany wiar�
we w�asne mo�liwo�ci.

Caunt wierzy, �e jeste�my w stanie zmieni� nasze przekonania. Skoro
przyj�li�my ju� pewien zestaw przekona� i zacz�li�my przywi�zywa� do
nich wag�, mo�emy zrobi� to ponownie. Sami mo�emy kreowa� nasz�
                                                           
1 John Caunt, Poznaj swoj� warto�	, Onepress, Gliwice 2004.
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rzeczywisto��. Mo�emy nawet manipulowa� w�asnymi my�lami. Do tej
pory manipulowali�my nimi w sposób negatywny, st�d nasze niskie po-
czucie w�asnej warto�ci. Dlaczego nie mieliby�my nimi manipulowa�, d���c
do osi�gni�cia pozytywnego rezultatu?

PRZEFORMU�OWANIE PORA�KI
Wed�ug mnie �atwiej powiedzie�, ni� zrobi�. Z powodu naszych dotych-
czasowych lub domy�lnych za�o�e� odbieramy nowo narzucone sobie
my�li i przekonania jako przeciwne naszej naturze. Zmiana sposobu my-
�lenia sko�czy si� wi�c niepowodzeniem lub pora�k�, które potraktujemy
jako potwierdzenie s�uszno�ci pierwotnych za�o�e�. Obawiam si�, �e tej
„ma�py” nie da si� pozby� tak szybko.

By� mo�e jednak bior� s�owa Caunta zbyt dos�ownie. Co by by�o,
gdyby�my spróbowali przeformu�owa� negatywne czynniki nie po to, aby
zmienia� swoje przekonania czy domy�lne za�o�enia, ale by z�agodzi� lub
nawet zmieni� ich wp�yw? Przeformu�owaniu negatywnych za�o�e� os�a-
biaj�cych poczucie w�asnej warto�ci przyjrzymy si� dok�adnie w cz��ci IV,
ale co z pora�k�? Czy mo�emy zmieni� sposób patrzenia na niepowodze-
nie, a nawet potraktowa� je jako konieczny etap naszej drogi rozwoju? Czy
zmiana sposobu postrzegania pora�ki mo�e pomóc os�abi� nasz l�k przed ni�?
By� mo�e nawet pomo�e mi zobaczy� koniec mojej kariery pisarskiej w lep-
szym �wietle?

By� mo�e. Jak mieli�my okazj� si� przekona�, osoby sparali�owane
l�kiem przed pora�k� dok�adaj� wszelkich stara�, aby unikn�� publicznego
upokorzenia, stroni� nawet od podejmowania si� ró�nych zada� lub
w ogóle rezygnuj� ze stanowiska, je�li wykonywanie tych zada� mo�e
oznacza� konieczno�� radzenia sobie z konsekwencjami pora�ki. Jednak
jak pisze Alain de Botton w ksi��ce Status Anxiety, l�k przed pora�k� nie
b�dzie tak silny, je�li niepowodzenie nie b�dzie tak negatywnie postrzegane.
Otoczenie nie wspó�czuje tym, którym si� nie powiod�o, i okre�la ich mia-
nem „przegranych”. Wed�ug de Bottona to bezduszne s�owo stwierdza, �e ci
„przegrani” nie tylko ponie�li pora�k�, ale równie� z powodu takiego ob-
rotu sprawy nie maj� prawa oczekiwa� od innych zrozumienia.
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NIE TRAKTUJ PORA�KI ZBYT OSOBI�CIE
Trudno si� do tego przyzna�, ale czy to prawda? Na poziomie podstawo-
wym — z pewno�ci�. Wszyscy musimy skrywa� oznaki rado�ci na wie��
o niepowodzeniach przyjaciela. Je�li informacja dotyczy naszych wrogów
czy rywali, nawet nie staramy si� tych oznak ukry�. Ile przyj�� up�yn��o
nam na mi�ych pogaw�dkach po�wi�conych niepowodzeniom wspólnych
znajomych?

W j�zyku niemieckim uczucie to ma swoj� nazw� — schadenfreude
— i �wiadczy o typowym zachowaniu konkurencyjnym, które zrozumie
ka�dy prymatolog (naukowiec zajmuj�cy si� badaniem ssaków naczelnych).
Chocia� z tego zachowania mo�e wynika�, �e 	le dobieramy sobie przyjació�,
bardziej prawdopodobne jest to, �e traktujemy pora�k� zbyt osobi�cie.
Zamie� s�owa „pora�ka osobista” na wyra�enie „pora�ka firmy” lub „pora�ka
organizacji”, a Twoje nastawienie znacznie si� zmieni. Pewnie dlatego, �e
firmy to nie ludzie. Przedsi�biorstwo to zbiór osób i mechanizmów d���-
cych do realizowania wspólnego, cz�sto wysoce wyspecjalizowanego celu.

Innymi s�owy, firma to przedsi�wzi�cie, a pora�ka przedsi�wzi�cia mo-
�e oznacza� uszczerbek na reputacji lub nawet os�abienie poczucia warto-
�ci osób w nie zaanga�owanych. Niepowodzenie nie jest jednak w �aden
sposób ostatecznym wyrokiem dla ludzi, a jedynie dla samego przedsi�-
wzi�cia. Zaanga�owane w nie osoby po prostu zaczynaj� od nowa, nieco
poobijane, troch� m�drzejsze, ale z pewno�ci� nie naznaczone pora�k� na
zawsze.

Gdyby�my mogli w ten sposób spojrze� na nasze indywidualne niepo-
wodzenia, by� mo�e da�oby si� os�abi� ich przyt�aczaj�cy ogrom i nieod-
wracalno��. Chocia� nie mo�na zupe�nie pozby� si� towarzysz�cego po-
ra�ce utrapienia, by� mo�e da si� ograniczy� szkody, jakie komplikacja lub
seria niepowodze� mog� nam wyrz�dzi�, utwierdzaj�c nasz brak wiary
w siebie. Wi�kszo�� osób cierpi�cych na silny l�k przed pora�k� postrzega
ka�de niepowodzenie jako co� ostatecznego, jako potwierdzenie nieod-
wracalnego braku umiej�tno�ci. Gdyby�my jednak mogli potraktowa� je
jako przedsi�wzi�cie, jako rezultat pojedynczego posuni�cia, by� mo�e
umieliby�my spojrze� na nasze sprawy nie tylko przez pryzmat naszego
zmartwienia, a przynajmniej nie byliby�my nim tak sparali�owani.
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Na przyk�ad koniec mojej kariery pisarskiej by� dla mnie kl�sk�, po-
niewa� tak postanowi�em go potraktowa�. Gdybym by� osob� z siln� mo-
tywacj� do osi�gni��, spojrza�bym na wydanie swojej ksi��ki jak na solidny
wst�p do zrobienia literackiej kariery, a nie jak na fiasko w nieodwracalny
sposób przekre�laj�ce moje pisarskie zdolno�ci, i zacz��bym my�le� o na-
pisaniu trudnej drugiej ksi��ki. Gdybym mia� siln� motywacj� do osi�-
gni��, potrafi�bym wyci�gn�� wnioski z tego do�wiadczenia, zdaj�c sobie
spraw�, �e przedsi�wzi�cie, mimo swoich oczywistych wad, nie zamyka
mi dalszej drogi do literackiego �wiata (w ko�cu zawojowa�em dwie sza-
nowane w Londynie instytucje literackie). To brak wiary w siebie po�o�y�
kres mojej karierze pisarskiej.

Bez wzgl�du na to, co my�l� ludzie z siln� motywacj� do osi�gni��,
pora�ka nigdy nie jest ostateczna. Anthony Robbins twierdzi, �e dopóki
cz�owiek �yje i ma ch�� do dzia�ania, pora�ka nie jest nieodwo�alna. Dla-
czego wi�c jest odbierana tak osobi�cie? Czy nie jest to tylko pojedynczy
rezultat naszych dzia�a�, wynikaj�cy z serii okoliczno�ci, na które prze-
wa�nie nie mieli�my wp�ywu?

Dla osób cierpi�cych na silny l�k przed pora�k� spojrzenie na niepo-
wodzenie z takiej perspektywy jest niezwykle trudne, poniewa� wymaga
przyj�cia sposobu my�lenia osoby z motywacj� do osi�gni��, która jest
sk�onna wyci�gn�� wnioski z negatywnych do�wiadcze� i przyj�� do wia-
domo�ci, �e osi�gni�cie celu jest nie tylko mo�liwe, ale prawdopodobne,
a nawet nieuniknione. Osoba z potrzeb� osi�gni�� przede wszystkim nie
odbiera pora�ki osobi�cie. Dlaczego mia�aby to robi�, skoro wie, �e sukces
jest w zasi�gu jej mo�liwo�ci?

Jednak ludzie obawiaj�cy si� niepowodzenia potrzebuj� specjalnych
narz�dzi, aby przyj�� podobny punkt widzenia. Jednym z nich mo�e by�
nietraktowanie swojego rozwoju w kategoriach osobistych. Gdyby�my
mogli spojrze� na siebie jak na przedsi�biorstwo, na przyk�ad jak na Ja
sp. z o.o. lub Ja SA, zamiast na Ja — Jan Kowalski, a na swój rozwój jak
na przedsi�wzi�cie, to wtedy umieliby�my przypisa� pora�ce w�a�ciwe
znaczenie i potraktowa� j� jako pewne utrudnienie, a nie ostateczne
potwierdzenie braku w�asnej warto�ci.
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ZMIANA KONCEPCJI PORA�KI
Z kolei z punktu widzenia firmy koncepcja pora�ki uleg�a przekszta�ceniu.
Tom Peters jest prawdopodobnie najbardziej znanym autorytetem w dzie-
dzinie funkcjonowania przedsi�biorstw. W swojej powszechnie znanej ksi��ce
Poszukiwanie doskona�o�ci w biznesie2 (której wspó�autorem jest Robert H.
Waterman Jr.) przytacza s�owa osób zajmuj�cych wysokie stanowiska w takich
firmach jak Johnson & Johnson czy Emerson, w których wychwalali oni
nie tylko korzy�ci p�yn�ce z pora�ki, ale równie� fakt, �e jest to element
wzbogacaj�cy do�wiadczenie potrzebne do sprawowania przywództwa.

W gruncie rzeczy nietrudno znale	� dyrektorów firm, którzy odnosz� sukcesy
i propaguj� zalety niepowodzenia. Wydaje si�, �e wszyscy lubi� o tym mówi�:

„Sukces nie jest zbudowany na powodzeniu, ale na pora�ce. Zbu-
dowany jest na frustracji, a czasem na katastrofie” — Sumner Red-
stone, w�a�ciciel pakietów kontrolnych akcji stacji telewizyjnych MTV,
CBS, Paramount Pictures i innych.

„Prze�ycie pora�ki daje ci wi�ksz� pewno�� siebie. Niepowo-
dzenia s� wspania�ym sposobem uczenia si�” — Jeremy Immelt,
prezes i dyrektor zarz�dzaj�cy General Electric.

Takich cytatów s� setki.
Niektóre z najbardziej innowacyjnych firm uwzgl�dni�y pora�k�

w swoim modelu biznesowym. Wed�ug Toma Petersa przedsi�biorstwo 3M
(pomys�odawca �ó�tych karteczek do przyklejania i wielu innych wynalaz-
ków) daje swoim mened�erom woln� r�k� w rozwijaniu propozycji no-
wych produktów, gwarantuj�c im zachowanie stanowiska, w razie gdyby
ich wynalazki okaza�y si� klap�.

W innej ksi��ce, Crazy Times Call for Crazy Organizations3, na podstawie
której powsta� cykl seminariów, Tom Peters poszerza ten temat, pomstu-
j�c na tych szefów, którzy wzdrygaj� si� na sam� my�l o pora�ce, i wy-
chwalaj�c tych, którzy s� gotowi j� wykorzysta�.

                                                           
2 Thomas Peters, Robert H. Waterman Jr., Poszukiwanie doskona�o�ci w biznesie,

MT Biznes, Warszawa 2011.
3 Tom Peters, Crazy Times Call for Crazy Organizations, Vintage Books, New York 1994.
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We fragmencie po�wi�conym Richardowi Bransonowi4 mo�emy znale	�
s�owa wydawcy jego ksi��ki, Johna Browna: „Ca�y sekret sukcesu Bransona
kryje si� w jego pora�kach… Rozpoczyna on wiele przedsi�wzi�� i sporo z nich
ko�czy si� pora�k�, ale on si� tym w ogóle nie przejmuje”.

Wed�ug Toma Petersa pora�ka nie jest problemem, wr�cz przeciwnie.
Niepowodzenia s� wprost konieczne. Podstawow� przyczyn� parali�u
w firmach jest l�k przed niepowodzeniem, czy to ten odczuwany przez
recepcjonist�, czy dyrektora zarz�dzaj�cego. Aby przezwyci��y� ten stan,
zaleca przedsi�biorstwom przyj�� kultur� pora�ki. Oczywi�cie wszystko
jest w porz�dku, je�li mamy do czynienia z niewielkimi niepowodzeniami,
ale to Petersowi nie wystarcza. Czasami pora�ka musi by� „wielka, nie-
zno�na, �enuj�ca, upokarzaj�ca i publiczna”. Peters uwa�a, �e firmy, które
od czasu do czasu nie pope�ni� jakiego� g�upiego b��du, s� z siebie zbyt
zadowolone i przestaj� si� rozwija�.

PORA�KA W LEPSZYM STYLU
Chocia� dla nas jako osób indywidualnych ten sposób postrzegania pora�-
ki jest trudny do zaakceptowania, to przynajmniej powinien pomóc nam
podj�� dalsze dzia�ania po przegranej — pozwoli� skupi� si� na wyci�gni�ciu
wniosków i jednocze�nie na realizacji ko�cowego celu. Najcz��ciej przyta-
czanym cytatem pasuj�cym do niniejszego kontekstu s� s�owa Thomasa
Edisona dotycz�ce jego wynalazków (do których mo�na zaliczy� wiele
przedmiotów, od �arówki po gum� syntetyczn�).

„Nie ponios�em pora�ki” — mówi Edison po wielokrotnych nieudanych
próbach skonstruowania wynalazku. „Znalaz�em w�a�nie dziesi�� tysi�cy
sposobów skonstruowania wynalazku, które si� nie sprawdzi�y”.

S�owa Edisona pokrywaj� si� z tym, co pisze Anthony Robbins w ksi��ce
Nasza moc bez granic. Twierdzi on, �e ludzie nie ponosz� w �yciu pora�ek,
to tylko rezultaty ich dzia�a�. Je�li efekt naszych poczyna� nie pokrywa si�
z naszymi oczekiwaniami, powinni�my wyci�gn�� z tego do�wiadczenia
wnioski i w przysz�o�ci podejmowa� lepsze decyzje. Ten pogl�d podaje

                                                           
4 Richard Branson — angielski przedsi�biorca, najbardziej znany jako w�a�ciciel

wytwórni p�ytowej Virgin Records — przyp. t�um.
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w w�tpliwo�� koncepcj� Toma Petersa. Wed�ug Robbinsa pora�ka jako
taka, chocia� mo�e by� o�ywcza, jest bezsensowna. Istota niepowodzenia
polega na wyci�gni�ciu z niego wniosków. Dzia�aj, pope�niaj b��dy, iden-
tyfikuj je, wyci�gaj wnioski i próbuj jeszcze raz.

Przytocz� jeszcze jeden cz�sto wykorzystywany cytat, którego autorem
jest Samuel Beckett, pochodz�cy z noweli Worstward Ho5: „Zawsze próbowa-
�em, zawsze przegrywa�em. To bez znaczenia. Jeszcze jedna próba. Jeszcze
jedna przegrana. Przegrana w lepszym stylu”.

Najwa�niejsze to nie oczekiwa� pora�ki, ale te� si� jej nie obawia�.
Niepowodzenie, nawet to, które dotyka nas osobi�cie, trzeba potraktowa�
jako kolejne do�wiadczenie �yciowe.

Zyskanie tej �wiadomo�ci jest niezwykle wa�ne dla osób cierpi�cych na
silny l�k przed pora�k�. W wielu przypadkach przegrana jest efektem sa-
mospe�niaj�cej si� przepowiedni, wynikaj�cej z naszego l�ku przed pora�-
k� i wi���cych si� z nim zmian zachowania. Kiedy jednak przytrafi nam si�
pora�ka (a to stanie si� na pewno), musimy si� przyzwyczai� do akcepto-
wania jej jako tymczasowej komplikacji. Niepowodzenia to rezultaty na-
szych poczyna�, ale nie s� one ostateczne. W gruncie rzeczy nie s� one ta-
kie z�e, skoro mo�emy z nich wyci�gn�� wnioski, dokona� niezb�dnych
zmian i podj�� kolejn� prób� dzia�ania, m�drzejsi o dotychczasowe do-
�wiadczenia (czyli „przegra� w lepszym stylu”).

Niepowodzenia skazuj� nas na miano nieudaczników (którzy od urodze-
nia s� beznadziejni) tylko wtedy, gdy sami postanowimy je tak interpretowa�.
S� ostateczne, je�li sami odgwi�d�emy koniec meczu. Ale to my trzymamy
gwizdek w d�oni i decydujemy o tym, kiedy go u�y� i zako�czy� gr�.

Co Ci� blokuje? Prawdopodobnie traktujesz tymczasowe komplikacje jak
ostateczne kl�ski. Pora�ka tylko wtedy jest nieodwo�alna, je�li sam j� tak ocenisz.
Przewa�nie niepowodzenia s� jednak pozytywnymi do�wiadczeniami, z których
mo�na wyci�gn�	 wnioski pozwalaj�ce na dalszy rozwój. Mo�emy sobie to
uzmys�owi	, je�eli nie b�dziemy swoich niepowodze� traktowa	 zbyt osobi�cie.

                                                           
5 Samuel Beckett, Nohow On, Grove Press, New York 1996.
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