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Wszyscy popełniamy błędy – to nieuniknione. Niezależnie 

od tego, jak długo planujemy, czy ile prób przeprowadza-

my, sprawy rzadko toczą się po naszej myśli. Powszech-

nie znany jest cytat z wiersza Roberta Burnsa „Do myszy”: 

Przemyślne plany i myszy, i ludzi w gruzy się walą.

Charakter człowieka lepiej poznajemy obserwując jak ra-

dzi sobie nie w łatwych, lecz właśnie w trudnych chwilach. 

Zachowanie w sytuacjach kryzysowych w niektórych 

branżach stanowi wręcz kryterium awansu. Podob-

nie jest w armii, gdzie popularne jest określenie Grace  

under pressure – Przyzwoitość pod presją. Zastanówcie 

się przez chwilę, jak Wy sobie radzicie, gdy sprawy idą nie 

po Waszej myśli? Człowieka dobrego od wielkiego odróż-

nia tak naprawdę jedynie umiejętność dostrzeżenia błędu, 

naprawienia go i ruszenia w dalszą drogę. 

Zbyt często koncentrujemy się na problemie i jego przy-

czynach. Nie szukamy rozwiązania, lecz możliwości obwi-

nienia kogoś innego, która zdystansuje nas od problemu.

Wielcy liderzy szukają sposobów na to, by określić meto-

dę dalszego działania, wyciągają naukę z błędu i określa-

ją, jak uniknąć jego powtórzenia w przyszłości.

Bardzo lubię lekką, ale bardzo wartościową książkę „life 

lessons from a Ranch Horse” (Lekcje, których udzielił 

mi koń) Marka Rashida. Autor przedstawia w niej lekcje, 

jakich udzielił mu jego własny koń, Buck. W rozdziale 

szóstym wspomina: „Dla Bucka niepowodzenie to niepo-

wodzenie, ni mniej, ni więcej. Jego postawa jest zawsze 

taka sama: naprawmy to i ruszajmy dalej. Nie ma co się 

denerwować, angażować ego, czy chować urazę.” Wspa-

niała rada.

Mogę Was zapewnić, że przez 36 lat istnienia Forever wie-

le rzeczy nie poszło zgodnie z planem, ale właśnie w ta-

kich momentach uczyliśmy i rozwijaliśmy się najbardziej.

Nie muszę Wam przypominać o tym wszystkim, co poszło 

niezgodnie z planem w Waszym biznesie Forever. Mogę 

jednak zachęcić Was do skorzystania z rady Bucka, by 

szukać najszybszego, najbardziej efektywnego sposobu 

na naprawę i ruszenie dalej. Poczujecie się lepiej, Wasz bi-

znes będzie się szybciej rozwijał, a ludzie wokół Was będą 

bardziej Wam ufali.

Czekam na spotkanie z wieloma z Was w londynie i oczy-

wiście naukę czegoś nowego!
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