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„A siker nem a megérkezés, hanem az 
utazás módja.” 

Ben Sweetland 

 osztrák író és tréner 

 29 ember karrierjét vizsgálta 

 mi a siker receptje? – a siker 21 titka 

 
1. Célok kitűzése: bár az emberek gyakran foglalkoznak a 
vágyaikkal, de tízből csak egy tűz ki maga elé célokat.  
2. Lelkesedni azért, amit az ember csinál: a szenvedély és a 
lelkesedés ugyanis átsegít a kudarcokon és a balsikereken.  
3. Pozitív gondolkodás: aki csak problémákon rágódik, és 
kételyei vannak, blokkolja a kreativitását.  
4. Saját magunkban hinni: a pozitív önértékelésre mindig 
szükség van, és bízni kell a szerencsében is.  
5. Tanulni a hibákból és kudarcokból: a sikeres emberek is 
követnek el hibákat, de nem követik el ugyanazt a hibát 
kétszer.  

6. Stratégia kell: fel kell mérnem, és el kell határoznom, 
hogy mit tehetek ma, egy hét, egy hónap és egy év múlva, 
hogy elérjem a célomat.  

7. Az erős oldal tökéletesítése: legalább 50 képességet kell 
összeírni és megjelölni, amelyet még fejleszteni érdemes.  

8. A kapcsolati háló használása, építése és ápolása.  

9. Soha ne add fel: az akarat segít nyerni.  

10. A sikeresektől kell tanulni, és az élet iránti 
kíváncsiságot soha sem szabad elveszíteni. 

11. Az apró sikerek is fontos lépések a felfelé vezető úton.  

12. Fontos a jó partnerkapcsolat: minél harmonikusabb a 
magánélet, annál nagyobb az esély a sikerre.  

13. Az idő túl drága, hogy elfecséreljük: a 
kezdeményezéseinket nem szabad unalomból vagy az első 
akadálynál feladni.  
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14. A sikeresek be is fejezik mindazt, amit elkezdenek.  

15. Az ügyfelek igényeit meg kell ismerni, és mindig meg is 
kell kérdezni.  

16. Vigyázni az egészségre: sportolni, meditálni, helyesen 
táplálkozni stb.  

17. A rugalmasságon sok múlik: stratégiánk megváltoztatása 
többnyire nem működik.  

18. Megbízhatónak kell lenni, de a talpraesettségünk 
bizonyítására is szükség van.  

19. Mindig 100 százalékot kell teljesíteni, ahelyett, hogy az 
ember hátradőlne, és abban bízna, hogy majd csak lesz 
valahogy.  

20. Soha sem szabad abbahagyni a tanulást! A szaktudás is 
igen fontos a sikerhez. 

21. Kihívásokban érdemes gondolkodni, és nem 
problémákban. 

 „Sikert aratni” - hosszú, kemény munkával, és 
kitartással lehet 

 „Make success” vagy „make a go” - a sikert 
„elkészíteni” maguknak, megcsinálni maguknak, 
tenni érte 

 „Gagner succès” vagy „remporter du succès” - 
elnyerni a sikert, győzedelmeskedni a sikerben, 
kiérdemlni 

 Magyar Értelmező Kéziszótár: „Valamely 
tevékenység szerencsés kimenetele, jó eredménye. 
Alkotással, magatartással kivívott tetszés.” 

 „ A sikeres emberek egy helytelen irányba tett 
lépést értékes tapasztalatként élnek meg, míg a 
sikertelenek a rossz irányt kudarcként fogják fel.” 
Andrew Matthews 

 „Csupán egyféle siker létezik. Az, hogy az ember a 
saját elképzelései szerint élheti az életét.” 
Christopher Morley 

 „Hogyan mondhatják, hogy az életem nem 
sikeres? Hát az semmi, hogy az elmúlt hatvan 
évben mindig volt mit ennem, és megúsztam, 
hogy megegyenek?!” Logan Pearsall Smith 
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 Pénz, karrier, csillogás... A fogyasztói 
társadalom mágikus értékei, melyek 
megszerzésért sokszor minden egyebet képesek 
vagyunk feladni: szerelmet, családot, 
egészséget, barátságokat. A verseny kemény 
tempót diktál, időt sem hagy, hogy 
észrevegyük: egy eltorzult valóságban gyakran 
mások akaratát hajtjuk végre, mások álmait 
hisszük a magunkénak.  

 Vajon, mit jelent az ember életében a valódi 
siker? Mekkora szerepet játszanak benne a 
pénz, a hatalom, a luxus látványos kellékei? 
Lehetünk-e ezek nélkül is boldogok ebben a 
társadalomban? Létezik-e a sikernek személyes 
útja is?  

 Az előadók különböző nézőpontokból 
vizsgálják a siker kényszerét és lehetőségeit a 
modern világban. Igyekeznek választ adni arra a 
kérdésre is, hogy milyen hibák, félelmek, rossz 
beidegződések akadályozhatnak meg abban, 
hogy kiteljesítsük életünket, s minként 
változtathatunk ezeken.  

 Popper Péter előadása: Pénz, karrier, csillogás 
 anyagi – szellemi siker? 

 férfias – nőies siker? 

 jó ember/rossz ember? 

 

 központi témája az egészség, az egészségtudatosság, a 
lazítás - a siker feltételei 

 „Az embernek nagyjából kétszer annyit kell dolgoznia, 
mint amennyi jól esik neki…” Csaba (részlet a 
bejátszott filmből) 

 http://www.youtube.com/watch?v=nBtMrWy6xhE 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nBtMrWy6xhE
http://www.youtube.com/watch?v=nBtMrWy6xhE
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 312 érettségi előtt álló diák (arányosan mindhárom 
régióból) 

 az országos hatókörű eredménymérés részeként 

 kérdőívekben adott válaszok összesítése 

 esszék (Család és/vagy karrier) tartalomelemzése 

 feltételezhető, hogy a „Család és/vagy karrier” címmel 
írt esszékben árnyalt képet kapunk a diákok 
életpályára, karrierre vonatkozó felfogásáról  

 49% ezt az esszétémát választotta 

 többségükben lányok (80%) 
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törtetés és pénzsóvárság

rohanás

a család "hátérbe szorul"

későbbi családalapítás

a gyerekek mellőzöttek

magány és boldogtalanság

egyéb

28%

7%

26% 39%

mindkettő

egymás után
(előbb karrier)

család

egyéb

 pályaorientáció az általános- és középiskolákban  

 életútszemlélet, az életszerepek ismerete, önismereti 
munka 

 jobb előkészület, a pályaelképzelés kialakításának 
segítése 

Sok sikert kívánok!  

 


