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Złudny obraz sukcesu 

 

Aktualnie nieustannie celebrowany jest kult sukcesu - więcej pieniędzy, sławy i 
uwielbienia dla osób które go osiągnęły. Czy jednak to zjawisko ma wyłącznie 
jeden wymiar związany z powyższymi przymiotami? Oczywiście że nie! Media 
tradycyjne i społecznościowe kultywują  wizerunek ludzi oparty na 
rozpoznawalności i zarabianiu pieniędzy. Czy to oznacza, że pozostałe osoby, 
które zarabiają mniej i nie mają ochoty na życie w blasku fleszy są kimś gorszym? 
Nic z tych rzeczy. Sukces to zjawisko jakie każdy pojmuje subiektywnie. Niestety 
obecnie jest używane głównie w kontekście manipulowania ludźmi i zarabianiu 
na nich pieniędzy. Pseudo trenerzy rozwoju osobistego zbijają na takiej narracji 
intratny kapitał. Kup bilet na szkolenie, kup książkę lub dostęp do platformy 
szkoleniowej za kilka tysięcy i dostaniesz gotowy przepis na sukces. Dzięki temu 
będzie bogaty i sławny. Brutalna prawda jest taka, że po jednym a nawet kilku 

szkoleniach nic takiego się nie wydarzy. Nie ma gotowej recepty na zostanie 
milionerem i celebrytą. We własne osiągnięcia należy włożyć mnóstwo ciężkiej i 
mądrej pracy. Do tego potrzebna jest determinacja, wytrwałość i przede 
wszystkim… czas. Jeśli założysz sobie że rozwiniesz do pożądanych rozmiarów i 
obrotów firmę w trzy lata, na prawdopodobniej będzie potrzebował pięciu lub 
sześciu. Rzeczywistość zawsze weryfikuje nierealne obietnice pseudo 
szkoleniowców.  
 

Dla każdego sukces może być zupełnie czymś innym i mieć różne znaczenie. Ktoś 
kto ma szczęśliwą i kochającą rodzinę, pracę lub niewielką firmę jest także 
człowiekiem sukcesu. Jeśli wychowa swoje dzieci na wartościowych ludzi, 
również jest to nie lada osiągnięcie. Małżeństwo które trwa od dwudziestu lat 

jest ogromnym powodem do dumy. Jeśli ktoś marzył o domu z pięknym 
ogrodem i w pewnym momencie za zarobione pieniądze i poświęcony czas udało 
mu się go wykonać, to jest to przykład determinacji i ciężkiej pracy - dlatego 

śmiało można to uznać za sukces. Takie codzienne i długofalowe działania jak 
powyżej określają ludzi którzy osiągnęli wielkie i wartościowe rzeczy. Nie ilość 
followersów na Instagramie, Facebooku i YouTubie. To jest ulotne i bardzo 
niepewne. Lepiej skupić się na czymś z czego będziemy dumni na co dzień i na 
to co przynosi nam radość nieustannie. Już samo przebywanie z rodziną i 
przyjaciółmi jest więcej warte niż ilość obserwujących. Fani mogą nas 



 

 

znienawidzić w mgnieniu oka i są bardzo ulotni. Rodzina może nas wspierać w 
trudnych chwilach i być naszym oparciem. Nawet chwilowe rozmowy z biskimi 
więcej zdziałają niż milionowy zasięgi i tłumy followersów w social mediach. 
 

Porażki nie wzmacniają 

 

Wiele mówi się o tym, że porażki wzmacniają i człowiek uczy się na błędach. 
Niestety nie jest to prawdą. Porażki nie muszą wzmacniać i dodawać sił, mogą 
równie dobrze nam zaszkodzić i spowodować urazy psychiczne lub depresję. 
Jako ludzie nie jesteśmy tacy sami i każdy inaczej odbiera niepowodzenia. Jedna 
osoba przewróci się i natychmiast otrzepie i pójdzie dalej niewzruszona, inna 
natomiast będzie analizowała co się stało i popadnie w głęboką depresję. 
Mówienie że każda porażka jest szansą i nową możliwość dla każdego jest 
kłamstwem i daleko idącym uogólnieniem. Podobnie jest z błędami. Są one dla 
nas wartościowe, gdy wiemy że je popełniliśmy i wyciągamy wartościowe 
wnioski. Musimy wiedzieć co zrobić aby się już nie powtórzyły i być czujnym w 
podobnej sytuacji jaka się przydarzy. Jeśli będziemy popełniać ten sam błąd kilka 
razy, jest to droga do zniechęcenia i finalnego fiaska. Możemy obserwować ludzi 
którzy doznają potknięć i ich podziwiać za to, że ciągle dążą do celu. Jest to 
uwarunkowanie indywidualne. Jedni są wytrwali i nic ich nie rusza, natomiast 
osoba o słabej psychice może odpuścić po pierwszym niepowodzeniu. 
 

Każdy ma inną definicję wymarzonego życia 

 

W propagandzie dotyczącej sukcesu często wspólnym mianownikiem jest 
wyłącznie bogactwo i wymarzone życie związane z willą z basenem, 
nieustannymi podróżami i całodziennym wypoczynkiem. Czy jednak jest to 

definicja każdego człowieka? Zdecydowanie nie i jest to obraz mocno 
skrzywiony. Poza leniwymi ludźmi, człowiek jest tak skonstruowany aby mieć 
jakieś zajęcie. Żeby móc pozwolić sobie na relaks, najpierw musi na to 
zapracować i dać coś od siebie. Zdaję sobie sprawę że duża część osób nie ma 
ochoty się wysilać i woli otrzymywać wszystko na tacy. Tak jednak nie postępują 
ludzie którzy coś osiągają w życiu. W momencie gdy tzw. ludzie sukcesu dojdą 
do pewnego pułapu i osiągną swoje cele, zazwyczaj mają skrajnie różne pomysłu 
na korzystanie ze swoich pieniędzy i realizację marzeń. Ktoś może pragnąć 



 

 

zamieszkać w Hiszpanii przy plaży, a ktoś inny w Bieszczadach w małej chatce z 
dala od cywilizacji. To jak wygląda wymarzone życie zależy od indywidualnych 

preferencji każdego człowieka. I właśnie to jest piękne w życiu, różnimy się od 
siebie i mamy inne potrzeby. Jednak osoba woli posiadanie sporej ilości gotówki 
na koncie i monetyzowanie swoich inwestycji przy niskich kosztach życia. 
Natomiast inna ma spore potrzeby i jednocześnie musi dużo pracować aby 
utrzymać swój styl życia. Każdy ma inne preferencje, a to co widzimy jest tylko 
powierzchowne i nie należy wyciągać pochopnych wniosków i oceniać według 
jednolitego klucza. Każdy może mieć inne wyobrażenie o swoim wymarzonym 
życiu i nie warto wierzyć nikomu kto będzie nam wmawiał jak powinno wyglądać 
życie człowieka sukcesu. Najczęściej taka osoba ma wypaczone spojrzenie i sama 
nie zdobyła niczego wartościowego w życiu. Mówiąc innym jak mają żyć, sama 

jest bardzo zagubiona i zdezorientowana.  Dlatego sami musicie określić co 
będzie dla Was spełnieniem marzeń. 
 

Rozwój nie zawsze prowadzi do pożądanych wyników 

 

Przez całe życie można żyć w trybie zdobywanie wiedzy. Można często 
uczestniczyć w szkoleniach, czytać książki, zdobywać nowe umiejętności i 
słuchać mówców motywacyjnych. Jednak nawet najlepsza wiedza nie zapewni 
pożądanych wyników, jeśli pozyskane informacje nie będą wykorzystane 
praktyce. Posiadając nawet całą dostępną wiedzę, będzie ona bezużyteczna bez 

jej wdrożenia i działania. Istotna jest prędkość zastosowania jej w realnym 
świecie. I to wydaje się dla wielu osób najtrudniejszym zadaniem. Uczestniczą w 
niezliczonej ilości szkoleń i nałogowo czytają publikacje, z których dowiadują się 
nowych rzeczy. Często boją się ją wykorzystać, ponieważ cały czas uważają, że 
za mało wiedzą jeszcze i muszą się przygotować. Takie zwlekanie trwa latami, a 
czas mija bezpowrotnie i pomimo ogromnej ilości cennych informacji nic się nie 
zmienia na lepsze. Lepszym sposobem jest przeczytanie jednej książki i udział w 
jednym szkoleniu. Zanim przystąpi się do kolejnych, najpierw trzeba wykorzystać 
to co czego się ostatnio nauczyło. Taki sposób pozwala na mierzenie postępów i 
ocenę skuteczności szkolenia czy publikacji. Ważne jest też weryfikowanie 
wiedzy jaką się zdobywa i opinie o lekturach i wykładowcach. Po co marnować 
ciężko zarobione pieniądze na wiedzę słabej jakości. Aktualnie mamy jej pod 
dostatkiem i często po drugiej stronie stoją osoby, które wiedzą mnie niż my. 



 

 

Rozwój osobisty może stać się nałogiem i hobby samym w sobie. Może sprawiać 
wiele przyjemności a zdobywana wiedza poprawiać nam nastrój gdy 
dowiadujemy się czegoś nowego. Jednak jest w tym pewna pułapka, 
niewykorzystana wiedza to strata czasu i pieniędzy. Jeśli chcemy aby pozyskane 
informacje nam się przydały, musimy je jak najszybciej wdrożyć do naszego 
życia. Praktykowanie implementacji jest kluczowe i pomoże nam na poruszanie 
się do przodu i rozwijanie się na wielu płaszczyznach.  
 

Nie osiągniesz niczego w pojedynkę 

 

Często można usłyszeć historie sukcesu ludzi, którzy osiągnęli niebywałe 
rezultaty samodzielnie. Niestety tak to zwyczajnie nie działa. Ubóstwiany Steve 
Jobs nie był by ulubieńcem ludzi, gdyby nie jego współpracownicy czy wspólnicy. 
Sam nie stworzył by firmy, która jest obecnie jedną z najbardziej popularnych i 
wartościowych pod względem wyceny. Aby firma osiągnęła sukces i jej 
właściciel, potrzebni są ludzie i ich zaangażowanie. Na wymierne efekty składają 
się codzienne drobne kroki i czynności. To od ludzi w całej firmie zależy, co 
będzie w stanie osiągnąć w przyszłości. Każdy jej dział dokłada swoją cegiełkę i 
wszystkie poczynania sumują się i dają tzw. sukces. Ograniczony czas nie 
pozwoliłby jednej osobie stworzyć wielomilionowej lub miliardowej firmy. 

Zwyczajnie nie pozwoliłby na to czas - nie jest on z gumy. Kilkaset osób potrafi 
wykonać w miesiąc pracę, jaką jedna osoba musiała by zrealizować z kilka lat. 
Dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie, że sukcesu nie osiąga się 
pojedynkę tylko z zespołem.  
 

Przygotuj się do szans, które nadążają się w życiu 

 

Sporo osób zarzuca swoim znajomym, że odnieśli sukces dzięki szczęściu.  Jednak 
to nie jest wyłącznie szczęście, ponieważ co z tego, że spotkasz na swojej drodze 
możliwość zainwestowania z dużym zwrotem, jeśli  wcześniej się do tego nie 
przygotujesz? Prawdopodobnie w ogóle nie zauważysz tej szansy. Jeżeli chcesz 
aby również Tobie sprzyjało szczęście, to musisz się do tego przygotować 
poprzez zdobywanie wiedzy i doświadczenia. Rozglądaj się za okazjami i nie 
zrażaj się porażkami. Dzięki odpowiedniej kombinacji umiejętności, wiedzy oraz 



 

 

minimalnej ilości szczęścia, możesz w życiu osiągnąć naprawdę dużo. Tak 
naprawdę to my kreujemy szczęście a nie na odwrót. 
 

Nawyki największym wrogiem zmian w życiu 

 

Każdy z nas posiada własne nawyki wyrobione przez lata. Powodują one w 
naszym życiu uszeregowanie pewnych czynności. Wiele osób wstaje rano, 
wychodzi do pracy, w drodze powrotnej odbiera dzieci, gotuje obiad, porządki, 
pomaga  dzieciom i bawi się z nimi, je szybką kolację i idzie spać . Brak czasu 
permanentnie zamyka nam drzwi do czegoś więcej. Jednak jak się lepiej 
przyjrzymy naszemu rozkładowi jazdy, jest tam jeszcze trochę czasu który 
wykorzystujemy na serial czy inne zabijacze czasu, które również są naszymi 
przyzwyczajeniami i w ogóle tego nie zauważamy. Robimy to wszystko na 
autopilocie. Należy wystrzegać się takiej rutyny. Zacznijmy bardziej rozważnie 
“używać” czasu i nie dajmy naszym przyzwyczajeniom zwyciężać. Masz pewne 
plany, zaplanuj świadomie ich realizację między codziennymi zadaniami. Myślisz 
o nauce języka, zacznij to robić, wyrób sobie przyzwyczajenie, że podczas drogi 
do pracy słuchasz kursów, chcesz nauczyć się robić piwo w domu przeczytaj 
przed snem jak to zrobić - zamiast włączyć z przyzwyczajenia telewizję.  
 

Nie wystarczy cel - musisz zaplanować również drogę 

 

Masz już wyznaczony cel. Wiesz co chcesz osiągnąć. A zaplanowałeś jak chcesz 
ten cel osiągnąć? Znasz swoją drogę i wiesz co musisz zrobić aby zrealizować go 
w 100%? Nie wystarczy sobie powiedzieć - nauczę się języka angielskiego - trzeba 

wiedzieć jak to zrobić. Przykładowy rozkład powinien zawierać ile razy w 
tygodniu będę się uczył, przez jaki czas, nabyć odpowiednie podręczniki i inne 
narzędzia np. fiszki, co dwa tygodnie zrobić sobie test z postępów. Jeżeli będą 
one słabe, należy pomyśleć o  dodatkowym nauczaniu w szkole językowej albo 
wykupić lekcje indywidualne. Aby mieć pewność, że się uda dotrzeć do celu, 
należy w pierwszej kolejności zabrać się za ciężka pracę, zaplanować kroki, 
weryfikować czy przynoszą pożądane korzyści. 
 

 

 



 

 

Zabezpiecz się zanim ruszysz na podbój świata 

 

I teraz najważniejsze. Zanim zaczniesz “podbijać” świat sławy  i biznesu, musisz 
zabezpieczyć się mentalnie i finansowo. Zacznijmy od psychiki. Musisz wiedzieć, 
że jest to bardzo trudne i bardzo często nieprzyjemne. W końcu nikt z nas nie 
lubi ponosić porażek i przegrywać. Jeżeli nie zdasz sobie sprawy, że jest to 
naturalny cykl rozwoju będzie Ci bardzo trudno. Musisz wiedzieć, że porażki  
rozpamiętujesz zazwyczaj tylko Ty, a  dla innych ludzie nie ma to żadnego 
znaczenia. Ponadto z porażek możesz wyciągnąć bardzo dużo wiedzy, więc 
traktuj je jako naukę a nie jako przegraną. 
 

Oczywiście musisz również zabezpieczyć się finansowo. Aby móc ze spokojną 
głową iść przed siebie odłóż minimum sześciomiesięczną poduszkę. Musi ona 
wystarczyć na pół roku życia bez wpływów. Rachunek jest bardzo prosty - jak 

miesięcznie wydajesz 6 000 zł to odłóż 36 000 zł. Może wydawać Ci się, że to 
dużo, ale kiedy posiadasz taki zapas gotówki o wiele łatwiej zmienia się pracę czy 
zakłada własny biznes. 


