
3 savybės svarbesnės nei IQ, norint būti sėkmingam gyvenime 

 

Kai reikia apibrėžti kas yra sėkmė, dažnas savo pinigus laikys išminties ir sėkmės įrodymu. IQ beabejo 

turi įtakos stengiantis kažko pasiekti moksluose, tačiau įstojimas į geriausią universtitetą dar 

negarantuoja sėkmės gyvenime. 

Įmonių direktoriai priėmę į darbą pačius gabiausius studentus, neretai lieka nusivylę, kad studentas, 

baigęs aukštąjį mokslą atlieka savo darbą ne geriau nei eilinis darbuotojas. Nors pagal savo aukšto IQ 

įrodymą – diplomą, turėtų būti pats geriausias darbuotojas. 

Mokslininkai yra ištyrę, kad IQ sudaro tik mažą dalį to ko reikia norint būti sėkmingam. Didžiausią 

įtaką turi šios trys savybės, kurios dažnai nepastebimos ar nuvertinamos: 

1. Savikontrolė 

Dažniausiai mes patys sau esame didžiausi priešai, kai kalba eina apie kelią į sėkmę. Gebėjimas valdyti 

savo elgesį ir emocijas atskleidžia mūsų vertybes ir tiklsus. Stanfordo universitete vėlyvais 1960-aisiais 

buvo pradėtas „zefyrų eksperimentas“, su tikslu nustatyti žmogaus galimybę ugdyti savikontrolę ir 

atsispirti momentiniam pasitenkinimui. Tyrimo metu 4-mečiams vaikams prieš nosį buvo padėtas 

zefyras su sąlyga, jeigu jie iškentės 15min. nesuvalgę to zefyro, gaus antrą. Praėjus 20-čiai metų po 

eksperimento, buvo pasidomėta dalyvavusių vaikų gyvenimais ir nustatyta, kad vaikai kurie iškentėjo 

15min. nesuvalgę zefyro gyvenime pasiekė daugiau nei likę. Buvo lyginamas algos dydis, akademiniai 

pasiekimai ir netgi KMI(kūno masės indeksas). 

Savikontrolė yra kaip raumuo, kurį galima ištreniruoti. Reikia išmokti pasakyti „ne“ trumpalaikiams 

malonumams vardan didesnio tikslo ir kaip vaikai sulauksit „antrojo zefyro“. Visi tai gali, tik reikia 

trupučio pastangų. 

 

2. Empatija 

Empatija yra sudaryta iš „simpatijos“ ir „antipatijos“, tai tarsi šių dviejų terminų aukso vidurys. 

Empatija tai yra sugebėjimas pabūti kito žmogaus vietoje ir suprasti jo jausmus. 

Kai yra nuomonių nesutapimas empatija labai padeda sumažinti įtampą. Yra didelis skirtumas tarp 

pasakymų „tu negerai darai“ ir „aš suprantu tavę, tačiau..“, pirmasis skamba kaip priekaištas ir į šį sakinį 

puolama gintis, o antrasis skamba kaip konstruktyvi kritika, kuri gali sukelti tik mandagią ir atvirą 

diskusiją. 

Jausmų supratimas yra labai svarbi savybė. Visų pirma reika suprasti savo jausmus, tada išmoksime 

atpažinti kitų žmonių emocijas. 

Svarbiausia tai, kad empatija parodo, jog tau rupi, kaip jaučiasi kitas žmogus. Kaip Teodoras Ruzveltas 

yra pasakęs, „Svarbiausioji sėkmės formulė – žinios, kaip elgtis su žmonėmis.“ 

 

3. Ištvermė 

Psichologė Angela Duckworth analizavo sėkmingus žmones įvairiose srityse, kariuomenėje, 

problematiškose mokyklose dirbančius mokytojus, pardavimų vadybininkus dirbančius privačiose 

įmonėse ir kt. Ji nustatatė, kad pagrindinė savybė dėl ko žmonės buvo sėkmingi savo srityje tai ne 

išmintis, išvaizda, sveikata ar IQ, o ištvermė. 

 

Kai savikontrolė kovoja su trumpalaikiais malonumais, ištvermė padeda vėl atsistoti ant kojų patyrus 

nesėkmę tiek fiziškai, tiek ir psichologiškai. 

Nutikus kažkokiai nesėkmei ištvermė padeda suvokti, kad tai tik kliūtis siekiant sekmės, kuri tik suteikia 

stiprybės ir išminties. Būdo tvritumas yra kaip požymio sinonimas augančiąjai mąstysenai – tai 

mąstysena, kai suvokiama jog išmintis nėra pastovi savybė su kuria gimstama, o kad ją galima ugdyti. 

Žmonės, suprantantys, kad nesėkmės yra tik pamokos, daug mažiau dėl jų stresuoja ir greičiau pasiekia 

sėkmę, vietoj to kad viską mestų, nes kartą nepavyko. Ištvermės taip pat galima išmokti, pavyzdžiui 

mokinantis žongliruoti ar palendant po šaltu dušu iš ryto.  

 

 


