
Sukces na twoich warunkach  

 Jeżeli przypominasz większość ludzi z pewnością czujesz presję na sukces. Społeczeństwo  

lub konkretne osoby z twojego otoczenia dają ci do zrozumienia, że wygrywanie jest w życiu 

najważniejsze. Zwykle za miarę sukcesu przyjmuje się dobre wyniki. Na przykład możesz 

często słyszeć pytania: „Czy masz dobre stopnie?”, „Wybrali cię do drużyny?”, „Udało ci się 

dostać rolę  w przedstawieniu szkolnym?”, „Jak tam zawody? Pierwsze miejsce?”  

Są dwa rodzaje sukcesu: sukces osobisty i sukces zewnętrzny. Sukces osobisty oznacza życie 

zgodnie ze swoimi wartościami, a tylko to się naprawdę liczy. Sukces zewnętrzny, mierzony 

tym, jak dobrze sobie radzisz w świecie, oczywiście również jest ważny i nie ma w tym nic 

złego.   

Kłopot ze skupianiem się na sukcesie zewnętrznym polega na tym, że nie masz nad 

wszystkim kontroli. To nie od ciebie zależy, jakie oceny dostaną inni uczniowie, nie masz 

nawet stuprocentowej kontroli nad tym, jakie oceny dostaniesz ty. To nie od ciebie zależy, 

czy inni członkowie grupy przyłożą się  do wspólnego projektu ani jak dobrze ułoży się 

współpraca. To nie od ciebie zależy, czy ktoś przyjmie twoją pomoc. I nawet gdy poświęcasz 

każdą chwilę na trening, nie masz wpływu na to, czy inni okażą się silniejsi sprawniejsi od 

ciebie. Dlatego jeśli nadmiernie skupiasz się na sukcesie zewnętrznym, pamiętaj, że mnóstwo 

rzeczy jest poza twoją kontrolą, a gdy coś pójdzie nie po twojej myśli, możesz mieć poczucie 

porażki.  

Zdecydowanie więcej kontroli masz nad sukcesem osobistym. Nawet jeśli nie 

dostaniesz najlepszych ocen z przedmiotów ścisłych, będziesz czuć satysfakcję z nauki, 

ciężkiej pracy, ponieważ cenisz zdobywanie wiedzy. Nawet jeśli inni zawalą swoje zadania w 

projekcie, możesz czuć satysfakcję  z optowania za współpracą. Możesz czuć zadowolenie z 

okazania pomocy dręczonemu koledze  i możesz utrzymywać dobrą kondycję fizyczną, nawet 

jeśli nie przyjęto cię do drużyny. We wszystkich tych przypadkach źródłem twojej satysfakcji 

jest też świadomość, że udało ci się działać zgodnie z tym, na czym ci naprawdę zależy: 

zgodnie z własnymi wartościami.  Wkładasz autentyczny wysiłek w to,  co ma dla ciebie 

największe znaczenie i sens.   
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