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Celebruj sukcesy 

 

Gdy przychodzi do nas małe dziecko z czymś, co samo zrobiło, to chwalimy je, podziwiamy, 

mówimy „wow, super”. Na twarzy dziecka maluje się wówczas uśmiech zadowolenia, 

radości. Tak potraktowane dziecko odchodzi z kolejnymi pomysłami na zabawę, zachęcone 

do działania. 

Gdy nie mamy czasu, aby nawet zobaczyć, co dziecko nam przyniosło, odchodzi ono 

niezadowolone i trochę zniechęcone. Nie wspomnę już, co się dzieje, gdy zaczynamy zbyt 

wcześnie krytykować małe dzieci i pokazywać im, że można to było lepiej zrobić. 

A teraz zobaczmy na siebie. Jak siebie traktujemy, gdy coś fajnego zrobimy, gdy zamkniemy 

jakąś pracę, etap, zadanie? Czy w ogóle to zauważamy? Czy może od razu biegniemy, aby 

robić inne rzeczy? 

Docenianie własnych sukcesów jest bardzo istotne. Daje poczucie spełnienia, zadowolenia, 

to chwila na zatrzymanie, poczucie satysfakcji, przyjemności. To jest paliwo dla entuzjazmu, 

aby ruszyć w nową drogę, aby robić kolejną rzecz. I nie chodzi mi o docenianie tylko tych 

wielkich sukcesów, ale przede wszystkim chodzi mi o docenianie tych małych sukcesów. 

Niemniej, aby je świętować, najpierw musimy je zauważać. 

Celebrować można wszystko, z czego jesteśmy zadowoleni, że zrobiliśmy, że zostało 

zamknięte z naszym udziałem zarówno w pracy, jak i w domu. 

Celebracją może być oczywiście zrobienie imprezy, wypicie szampana, ale może też być po 

prostu zrobienie sobie 10-20 minutowej przerwy, zobaczenie na efekt swojej pracy, wypicie 

herbaty, zjedzenie dobrego ciastka i nie robienie nic. Po prostu odczuwanie przyjemności i 

satysfakcji, że to zrobiłeś, że się udało. 

W ten sposób nasze wewnętrzne dziecko będzie dopieszczone i na pewno chętniej zacznie 

sięgać po nowe wyzwania. 

Zastanów się teraz, co fajnego ostatnio zrobiłeś. Niekoniecznie bardzo dużego, może być 

coś małego fajnego i odpowiednio do tego, co to jest według Ciebie, zaplanuj, kiedy będziesz 

to celebrował. Jeśli minęło już trochę czasu od tego – to nic. Przypomnij sobie to, jak się 

czułeś, gdy się udało i celebruj ten sukces. 

W przyszłości bądź uważny na te małe sukcesy i celebruj je. 

 


