„Wymiary sukcesu”
Jak osiągnąć sukces? To pytanie zadaje sobie niejedna osoba, pragnącą zrealizować się w życiu. Każdy
chciałby mieć wspaniałe życie i cieszyć się codziennością. Przyszłość można zaplanować,
przygotowywać się do realizacji określonych zadań i wpływać na siebie już dziś tak, by łatwiej było
zdobywać pewne rzeczy jutro. Dla każdego sukcesem będzie coś innego, ale jego osiągnięcie staje się
motywacją do zdobywania następnych. Niektórzy całe życie pracują na to, aby spełniać swoje
marzenie i tutaj chciałabym przytoczyć pewną historię to potwierdzającą.
Pablo Picasso jedząc śniadanie w małej kawiarence w Nowym Yorku, spotkał swoją wielbicielkę.
Kobieta zaczęła się rozpływać nad jego geniuszem i tym jakim jest wybitym malarzem. Oczywiście nie
omieszkała go poprosić, aby naszkicował jej coś , wykorzystując chwilę.
Picasso wziął do ręki ołówek i szybko naszkicował mały obrazek przedstawiający kelnerów w barze.
Rozanielona wielbicielka nie posiadała się ze szczęścia na samą myśl, że dostanie szkic samego
mistrza, a tymczasem Picasso powiedział: “15 tysięcy funtów”. Kobieta zdziwiona zapytała: “Ale jak
to? Przecież Panu naszkicowanie tego obrazka zajęło 15 minut i żąda Pan za niego 15 tysięcy funtów”.
Picasso odpowiedział: “Nie droga Pani, mi naszkicowanie tego obrazka zajęło całe życie”.1
Można zadać sobie pytanie jak każdy z nas oddaje się temu, aby zrealizować swoje cele? Czy jesteśmy
jak Picasso, który na swój sukces pracował całe życie, czy jednak liczymy na łatwy sukces nie wysilając
się za bardzo. Należałoby się zastanowić jak bardzo jesteśmy zdeterminowani i gotowi do tego, aby
osiągnąć sukces? Czy jesteśmy w stanie ponieść niejednokrotnie wysoka cenę, by osiągnąć to do
czego dążymy?
Interpretując wymiar sukcesu należałoby odnosić się do pojedynczych osobowości. Dla każdego
sukces to coś innego. Będzie on miał inny wymiar z punktu widzenia prezesa i inny z punktu widzenia
podwładnego. Sukcesem dla prezesa może być zrealizowanie celu jakim jest np. otwarcie nowej filii
swojej firmy natomiast dla podwładnego stabilność zatrudnienia.
W książce Eugene Griessman „Czynniki osiągania sukcesu” można przeczytać, że nie ma czegoś
takiego jak złota reguła sukcesu czy przepis na sukces. Autor wymienia jednak kilka czynników
sukcesu:
•
•
•
•
•

Kompetencje- ludzie, którzy odnieśli sukces wiedza co chcą osiągnąć.
Wytrwałość- ludzie sukcesu uważnie słuchają, patrzą i wciąż uczą się czegoś nowego aby
pogłębiać swoja wiedzę.
Pragnienie i potrzeby- posiadanie pragnień i potrzeb jest drogą do sukcesu.
Skupienie- ludzie sukcesu wiedzą, że powinni skupiać się na sytuacjach i danych, które maja
znaczenie dla osiągnięcia ich celów, potrzeb.
Czynniki sytuacyjne- ludzie sukcesu kiedy pojawia się okazja natychmiast ja wykorzystują.

Jedna z interpretacji wymiaru sukcesu, która określa te czynniki, które kształtują wymiar jest
następująca:
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S- spokój sumienia (nie zdobywa się szczęścia i nie odnosi sukcesu jeśli postępuje się wbrew
własnemu sumieniu)

U- udane życie emocjonalne (do tego aby czuć się spełnionym potrzebni są bliscy ludzie i emocje z
nimi związane; przyjaźń, miłość, poczucie przynależności do grupy)

K- kariera zawodowa (z upływem czasu należy osiągać więcej; ważne jest, aby nie trwać w miejscu,
na tej samej pozycji, gdzie żaden czynnik nie uległ zmianie)

C- cele (wyznaczone cele mówią nam dokąd zmierzamy w swoim działaniu)
E- energia (bez zdrowia i sprawności trudniej się cieszyć z sukcesów)
S-styl (każdy ma prawo do indywidualnego doboru potrzeb, celów).

Podsumowując, należy pomyśleć czy jesteś zmotywowany do osiągania sukcesu, ponieważ „aby
zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtworzyć”. Słowa Antoine de Saint-Exupery są bardzo
aktualne w dzisiejszych czasach dużej konkurencji. Człowiek jeśli chce zaistnieć, a tym samym odnieść
znaczący sukces musi wykazać kreatywność swoich działań, być pomysłowym, twórczym w tym co
robi.
Uważam ,że należy również podnosić swoja poprzeczkę tolerancji porażek, gdyż nie ma sukcesu bez
przeszkód. Należy być wytrwałym w tym co chcemy osiągnąć, ponieważ sukces to proces, składający
się z szeregu działań, przy zachowaniu równowagi między wszystkimi płaszczyznami życia.

