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Val més un dolent conegut 
que un bo per conèixer?
“Sovint  fem servir solucions velles per a problemes nous”

que si tu canvies quelcom 
per a ells també canviarà, i 
això ens espanta de manera 
insti nti va.

“No hi ha res més propi 
de la naturalesa humana 
que la por al canvi. Ho por-
tem als nostres gens.”  Char-
les Darwin

Moltes vegades pensem 
que és millor quedar-nos 
com estem que arriscar-nos 
amb alguna cosa nova. Els 
patrons vells, és a dir, fer 
el que ja sabem fer, és la 

L a manera més 
fàcil de supe-
rar una crisi 
és reconèixer 
exactament a 

què fem front. Moltes ve-
gades no trobem la solució 
perquè estem mirant en la 
direcció equivocada, més 
o menys voluntàriament.
Quan quelcom ens fa mal
és més fàcil fi ngir que allò
no existeix que mirar-lo di-
rectament. És una estratègia
mental arrelada en la nostra
espècie.

Els problemes s’agreu-
gen quan en lloc d’anar 
directament al centre de 
la qüesti ó, donem voltes al 
tema i ens entretenim en 
coses perifèriques o menys 
rellevants. Moltes vegades 
aquest cercle viciós em-
pitjora en un entorn que 
afavoreix que continuem 
‘distrets’. Ocasionalment 
aquest entorn pot témer 

forma més ràpida d’actuar, 
però no acostuma a ser la 
més efi caç. 

Sovint ens deixem portar 
per un sistema que fa servir 
solucions velles a proble-
mes nous. Difícilment la 
mateixa solució s’adaptarà 
perfectament a diferents 
circumstàncies. 

Tenir por al canvi per 
adaptar-nos a aquesta vari-
etat és el camí més ràpid a la 
frustració i al fracàs. No sem-
pre el canvi radical és neces-

sari, peti ts canvis suposen a 
vegades grans diferències. 
Pensa que aquesta ‘mandra’ 
que sol aparèixer és la forma 
més freqüent de covardia 
(paralitzar-se davant la por 
a allò desconegut).
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