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„Powodzenie to słowo, które w swym potocznym znaczeniu może nie pr.zemówić (i w rzeczy samej nłe
przemawia) do filozofa lub moralisty, lecz ma przynajmniej tę zaletę, ie jest zrozumiałe. Wiemy z grubsza, co ono oznacza. Człowieka, któremu się powiodło wyobrażamy sobie jako kogoś na wysokim stanowisku, z zabiezpieczoną przyszłością, posiadającego nieskazitelną reputację i dobrą prasę; wszystko
to zdobył lub utrwalił własnym wysiłkiem. W myślach naszych wyłania się następnie obraz domu nad
jeziorem, rozkwitłego ogrodu, córki w spodniach do konnej jazdy i srebra z Georgii. Inna kliszo ukazuje
nam gabinet z boazerią, lśniące biurko, drogi garnitur i cichobieżny samochód. Ostatni obrazek odsłania ekskluzywny klub, a w centralnej grupie centralną postać, skromnie uchylającą się od wyrazów
szczerego aplauzu. Z jakiego powodu? Z powodu zwycięskiego zdobycia awansu, zaszczytów czy narodzin drugiego syna? Prawdopodobnie z wszystkich tych trzech powodów łącznie. Oto co ogólnie rozumie
się przez karierę względnie powodzenie, i w tym sensie ten termin będzie tu używany."( ... )

(„.) „Mieć odpowiednią przeszłość (przynajmniej w ludzkiej opinii) a w dodatku reputację podróżnika ,
który zdobył wiedzę i przeżył wiele przygód (bez względu na to, czy reputacja ta jest zasł~żo
na, czy też zręcznie skonstruowana) - znaczy to zdobyć już na początku poważne korzyści. Jednakże bardziej jeszcze istotny jest następny krok na drodze twojej kariery. Główną trudnością, jak o tym teraz
się przekonasz, nie jest ukształtowanie o sobie odpowiedniego sądu, lecz zdobycie pierwszego stanowiska, przy którym ów sąd jest wymagany. Istnieje kilka sposobów, żeby tego dokonać, jeden z nich to wymodelowanie się na podobieństwo ludzi, którym się powiodło, inny - to zapisanie się na korespondencyjny kurs dyrektorów.
Najlepsza metoda jest jednak właściwie najprostsza. PolegQ ona na poślubieniu właściwej dziewczyny." („.)
C. N. Parkinson: „Jak zrobić karierę".
(fragmenty). Warszawa 1975
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