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Žvaigždės ir žmonės
Vadybininko diplomas nebūtinas
2013 balandžio mėn. 02 d. 15:09:18 Perskaitė 160

Paprastai manoma, kad aukštasis
išsilavinimas - sėkmės gyvenime
garantas. Tačiau daugelis turtingų ir
garsių
žmonių
neturi
aukštųjų
mokyklų diplomų. Ir kokia gi nauda
būtų, jei Lietuvoje baigtum vadybą?
Lengviau
Darbo
biržoje
užsiregistruoti? Sėkmingai karjerai
pirmiausia reikia talento, atkaklumo,
darbštumo.
Būsimajam tikimybių teorijos autoriui
Albertui Einšteinui (Albert Einstein)
kadaise iš pirmo karto nepavyko įstoti
į Šveicarijos aukštąją technikos
mokyklą Ciuriche. Mat jis metė
mokyklą, negavęs atestato, o namuose gautų žinių nepakako egzaminams sėkmingai išlaikyti. Tačiau
pasimokęs gimnazijoje dar metus, A.Einšteinas vis dėlto tapo studentu.
Bilui Geitsui (Bill Gates), „Microsoft“ įkūrėjui, ilgą laiką priklausė turtingiausio pasaulio žmogaus
titulas. Savo nemirtingąją korporaciją jis įkūrė vos dvejus metus pasimokęs Harvarde.
Stivas Džobsas (Steve Jobs), bendrovių „Apple“ ir „Pixar“ vadovas, taip pat nesimokė jokiame
universitete. Bet būtent jam pasaulis turi būti dėkingas už kompiuterį „Macintosh“, taip pat
šiuolaikinius išmaniuosius telefonus ir nešiojamuosius grotuvus.
Markas Cukerbergas (Mark Zuckerberg) didžiausią pasaulyje socialinį tinklą „Facebook“ įkūrė
studijuodamas Harvarde. Kai „Facebook“ išpopuliarėjo, M.Cukerbergas metė mokslus ir įkūrė savo
bendrovę.
Garsiausias Amerikos architektas Frenkas Loidas Raitas (Frank Lloyd Wright) mokėsi Viskonsino
Medisono universitete, bet metė studijas po pirmojo kurso. F.Raitas yra daugiau kaip 500 garsių
architektūros projektų autorius.
Architektas, filosofas ir išradėjas Bakminsteris Fuleris (Buckminster Fuller) buvo dukart pašalintas iš
Harvardo universiteto. Jam tai nesutrukdė iškelti ne vieną kūrybinę idėją ir iš to uždirbti milijonus
dolerių.
Rėjui Daglasui Bredberiui (Ray Douglas Bradbury), vienam iš šiuolaikinės fantastikos korifėjų,
pasaulinio garso rašytojui, po mokyklos įstoti į koledžą nepavyko, jo šeima buvo labai neturtinga. Nuo
18 metų Rėjus pardavinėjo laikraščius ir rašė apsakymus. Vėliau jis studijavo menotyrą, bet
bakalauro laipsnio taip ir negavo.
Legendinis režisierius Džeimsas Kameronas (James Cameron) mokėsi Kalifornijos universitete, bet
netrukus metė mokslus, vedė padavėją ir įsidarbino sunkvežimio vairuotoju. Režisūra jis „susirgo“
pažiūrėjęs filmą „Žvaigždžių karai“. Ir, kaip matote, svajonę įgyvendino.
Tarp bohemos atstovų aukštojo išsimokslinimo trūkumas - apskritai ne retenybė. Pavyzdžiui, Džoan
Krouford (Joan Crawford) metė koledžą, nes ją labiau traukė profesionalios šokėjos karjera. Merlin
Monro (Marilyn Monroe) mokyklą metė 16-os, norėdama ištekėti. Per karą ji dirbo aviacijos
gamykloje, kurioje už 5 dolerius per valandą pradėjo pozuoti armijos fotografui. Taip prasidėjo
žvaigždės karjera... Helen Miren (Helen Mirren) kadaise, reikalaujant tėvams, įstojo į pedagoginę
mokyklą. Tačiau mokytojos profesija Helen visai netraukė: ji svajojo apie teatro sceną ir paslapčia
vaikščiojo į perklausas įvairiuose Londono teatruose. Galop jos pastangas vainikavo sėkmė. Mišelė
Pfaifer (Michelle Pfeiffer) rengėsi tapti teismo reportere, bet pasimokė koledže vos metus ir nuėjo
dirbti prekybos centro kasininke. Tomas Henksas (Tom Hanks) metė mokslus dėl pasirodymų teatre.
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Harisonas Fordas (Harrison Ford) studijavo filosofiją, bet nelaikė baigiamųjų egzaminų, nes tuo metu
jam buvo pasiūlyti keli nedideli vaidmenys kine. Kurį laiką būsimasis garsus aktorius net dirbo
staliumi. Tik po 10 metų jis gavo pirmąjį didelį vaidmenį kine ir išgarsėjo.
Lady Gaga, kurios tikrasis vardas yra Stefani Džoan Andželina Džermanota (Stefani Joanne Angelina
Germanotta), mokėsi Šv.Širdies vienuolyno mergaičių mokykloje Manhatane, bet po metų ją metė,
ketindama pradėti dainininkės karjerą.
Taigeris Vudsas (Tiger Woods), vienas iš daugiausiai uždirbančių pasaulio sportininkų (jo pajamos
siekia daugiau kaip 100 mln. dolerių per metus), kadaise metė studijas Stenforde, nes nusprendė
tapti profesionaliu golfo žaidėju. Pasirodo, pasirinkimas buvo teisingas.
Psichologų nuomone, esama nestandartinių asmenybių, kurioms tiesiog neįdomu mokytis, nes
standartinis mokslas nesuteikia žinių, kurių jiems reikia. O mūsų laikais, galima sakyti, visų žinių
įmanoma gauti net neužsukant į biblioteką, juk dabar yra internetas... Bet svarbiausia - vadovautis
savo polinkiais, štai tada yra šansų sulaukti sėkmės.
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