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Meditálni, hónapokra elvonulni, az El Camino zarándokutat egymagunkban 
végigjárni – itt bujkálna a boldogság? Ugye nem csak így lehet a lelki békénket 
megtalálni, és kiegyensúlyozott életet élni? Hajlamosak vagyunk feltételekhez 

kötni, hogy mikor leszünk majd boldogok, vagy múlt időben emlegetjük  
a boldogságot. Kapin Viktória három ember segítségével boncolgatja, vajon 

hogyan lehet a mindennapokba is becsempészni a harmóniát.

gunknak. Csakhogy az 52 hétből mi 
az a 2-3 hét boldogság…? 
Elég sokan „eljutnak a falig”, mire meg-
érik bennük a döntés: változtatok  
az életemen, lassítok. Ez a fal-élmény 
mentálisan, fizikailag és lelkileg is nagy 
koppanás lehet, sokszor kórházzal vég-
ződik. Krajcsó Nelli, a Slow Budapest 
vezetője 22 évesen került multikörnye-
zetbe, és három hónap sem kellett ah-
hoz, hogy jelentkezzenek nála a szoma-
tikus betegségek, amit orvoshoz járással 
próbált gyógyítani. Különösen idegesí-
tette, hogy ilyen fiatal, és már ennyire 
„szar az élet”, de sokunkhoz hasonlóan 
fel sem merült benne, hogy az ok-oko-
zatot feltérképezve a megoldásra fóku-
száljon, és a helyzet, a rendszer hibázta-

tása helyett saját kezébe 
vegye a felelősséget. Három 
évvel ezelőtt aztán találko-
zott a Slow (Lassulj le!) 
mozgalommal. „Az elmúlt 
években rengeteget foglal-
koztam azzal a kérdéssel, 
hogy miért gyorsulunk, 
mik ennek a lelki és a tá-
gabb környezetre visszave-
zethető okai, kire mi van 
gyorsító, felpörgető hatás-
sal. A digitális világ például 
nagyon gyorsít, elaprózza  
a figyelmedet, és végtelen 
lehetőséget kínál, hogy 
mással foglalkozz önmagad 
helyett. Körülbelül 35 GB-
nyi információt kell feldol-

goznunk naponta (1 GB 
körülbelül egy film). Ez 
annyi információ, mint 

amivel Shakespeare egész éle-
tében találkozott. Félelmetes adat, 
nem csoda, hogy a minőség, a mi-

nőségi idő nagyon el tud veszni ebben.”

lassítani csak lassan 
lehet
Nelli nem akart egy évig Ázsiában há-
tizsákozni, hogy megtalálja lelki béké-
jét. Tudta, hogy az adott helyzetből kell 
kihoznia a legtöbbet, azaz itt és most 
megpróbálni boldognak lenni. Azt 
mondja, amint tudatosul valakiben, 
hogy ennél jobb vagy könnyebb sosem 
lesz, elindul a változás útján. „Az csak 
egy érzet, hogy nincs lehetőségünk vál-
toztatni, valamennyi mozgásterünk 

mindig van. A változás persze nem 
egyik pillanatról a másikra történik. 
Sokszor az a baj, hogy túl nagyot válla-
lunk, ami nemhogy előrevinne, hanem 
stresszel: holnaptól edzünk, kialusszuk 
magunkat… Pedig ha kezdetnek any-
nyit megteszel magadért, hogy egyszer 
elmész sétálni ebben a hónapban,  
az már sikerélmény lesz!”
Nelli nyíltan beszél saját fejlődési  
folyamatáról és a nehézségekről is.  
„Az elején nekem is kellett egyfajta ki-
tartás ahhoz, hogy mondjuk hetente 
egyszer vagy kétszer normálisan reg-
gelizzek, ahelyett hogy rögtön belevet-
ném magamat a teendők listájába.  
A Slow Budapesttel próbálunk témá-
kat és megoldásokat adni az emberek-
nek, aminek köszönhetően kiegyensú-
lyozottabban élhetnek. A minden-  
napok számítanak – ez a szlogenje  
a Fenntartható Élet Programunknak, 
ami azokról a hétfőkről és keddekről 
szól, amikor munka van, a gyereket 
óvodába kell vinni, a főnök követel, és 
még edzésre is el kellene jutni. Nem 
hiszünk abban, hogy ezeken a napo-
kon reggel felakasztjuk a fogasra a lel-
künket arra várva, hogy majd este vagy 
hétvégén fogjuk jól érezni magunkat! 
Én is például tudatosan törekszem rá, 
hogy ne érezzek bűntudatot akkor,  
ha hétvégén lazítok, miközben folya-
matosan vannak elintéznivalók.”
Tanfolyamaikon többször kiderült már, 
hogy a semmittevés megijeszti az embe-
reket. Az állandó teljesítménykényszer 
miatt amikor nem csinálunk valamit, 
akkor nem érezzük magunkat hasznos-
nak. Pedig a cselekvés és létezés üzem-
módnak is megvan a maga szerepe. 
Azért lenne fontos egy-egy csendes nap, 
mert akkor meghallanánk kicsit a saját 
gondolatainkat, igényeinket. Nelli  
a Slow Blogon is őszintén vállalja, hogy 
bizony ő is vissza tud kerülni az állandó-
an pörgő mókuskerékbe. „Ez nem úgy 
van, hogy egyik nap felkelsz, és slow 
vagy. A lassulás nem egy amolyan újévi 
fogadalom, hanem szövetszinten válto-
zik velünk szépen lassan. Amikor nagy 
események, krízishelyzetek vannak,  
még nehezebb megtartani a határaidat.  
Tavaly az év vége nagyon húzós volt, 
most tudatosan készülök rá, hogy ne 
stresszeljek olyan dolgokon, amiket nem 
tudok megváltoztatni.” 

HOGYAN 
ÉLJÜNK 

JÓL?
Lassabban, vidámabban, boldogabban

ROHANUNK, DE MINEK?
Mindenkinek kell, hogy feltöltődjön, hogy kilépjen 
a buborékból, amiben a mindennapjait éli. Nézzük 
meg, hogyan lehet kicsit lassítva létezni a hét
köznapjainkban! Ehhez ad praktikus segítséget  
a Slow Budapest antihatáridőnaplója. A naptár
ban havonta egyegy témát járnak körbe: a január 
például a csend, a december a figyelem hónapja. 
A havi tematikus kérdések és motiváló tények mel
lett olyan szokatlan évfordulók segítenek kikap
csolni, mint például a Buborékpukkasztó Nap.  
A napi rutinokban Krajcsó Nelli szerint kell egyfajta 
önfegyelem, kitartás, hogy annak ellenére is pró
báljunk meg mondjuk tíz perccel korábban felkel 
ni a reggeli miatt, hogy még 
nem érezzük a hatását. 

A 19. század végéhez ké-
pest körülbelül évi 2000 
órával több szabad idő-
vel rendelkezünk, mégis 
azt érezzük, hogy folya-

matos időnyomás nehezedik ránk,  
a 25–44 éves korosztály kétharmada 
elégedetlen a szabad ideje mennyisé-
gével – írja Szondy Máté pszichológus. 
Majd ha nyaralok, akkor leszek bol-
dog, majd akkor foglalkozom a saját 
egészségemmel! – ígérjük meg ma-

„A lassulás nem egy 
amolyan újévi  

fogadalom, hanem  
szövetszinten változik 
velünk szépen lassan” 

KRAJCSÓ NELLI
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A TEHETSÉGED A BOLDOGSÁGOD GÁTJA?
Miért érdemes hibázni? Vagy miért nem érdemes a velünk született te
hetségünkre, intelligenciánkra alapozni? „Az agy olyan, mint egy izom, 
amelyet minél többször erőltetsz meg, idővel annál több mindenre lesz 
képes” – tanítja Carol Dweck pszichológiaprofesszor a tízéves iskolá
soknak, hogy titokban fejlődési (növekvő) szemléletűre formálja gondol
kodásmódjukat. Kutatásaiból tudja: egyáltalán nem mindegy, miként 
tekintünk életünk kihívásaira. A Stanford Egyetem professzora, aki  
a motivációt mélyen ismeri, kísérleteiből arra jutott, hogy a „fejlődési 
szemléletű” gondolkodással csodát lehet tenni a tanulásban, teljesít
ményben, akár még párkapcsolati kihívásokban is. 
A „rögzült gondolkodással” úgy hisszük, adott képességekkel és intelli
genciával születtünk a világra, többnyire menekülünk a nehézségek 
elől, és csak olyannak látunk neki, ahol a kudarc lehetősége elenyésző 
– ezzel megbéklyózzuk saját magunkat. Ha viszont azzal a látásmóddal 
élünk, hogy kitartó munkával minden képességünk fej
leszthető, az arra sarkall minket, hogy újra és újra meg
próbáljunk megküzdeni az akadályokkal. Azaz ilyen mó
don egy tanulási görbén haladunk, ami távlatot kínál  
a jövőbe. Az agyunkban zajló, tanult folyamatok megha
tározzák, hogyan érezzük magunkat a világban, a min
dennapokban, így a boldogságunk végső soron a mi 
döntésünk!
Könyve: Szemléletváltás – A siker új pszichológiája 
Hivatalos weboldalán (angolul) tesztelhetjük gondolko
dásmódunkat: mindsetonline.com. 

„Boldogság az, hogy kerek az életed, jól érzed 
magad a bőrödben, olyan dolgokat csinálsz, 
amik tényleg feltöltenek. A MOST-állapot”

ZALABA KRISZTIÁN

„a boldogságot nem 
keresni, hanem  
választani kell”
„A reggeli rutin kiemelten fontos – 
mondja Zalaba Krisztián, a Csináld 
meg! blog szerzője. – Nemrég kezd-
tem megfigyelni, hogy milyen hatással 
vannak az életünkre a nagyon-nagyon 
apró döntések. Észrevettem, hogy ha 
reggel nyomok egy szundit, és kicsit 
tovább alszom, nem csinálom meg az 
ágyamat, vagy későbbre hagyom a me-
ditálást, akkor a nap további részében 
sokkal nagyobb kérdésekben is rosszul 
döntök. De ha reggel tudatosan ügye-
lek arra, hogy az első tíz-húsz dönté-
sem jó legyen, az automatikusan köze-

lebb visz ahhoz, hogy délután is jól 
döntsek!” 
A 28 éves vállalkozó blogjával minél 
több embert szeretne arra inspirálni, 
hogy tegye jobbá saját életét. Azt vall-
ja, mindenki megteheti, hogy úgy  
éljen, ahogyan szeretne – csak általá-
ban jobban szeretjük a kifogásokat.  
Tapasztalata szerint sokak kerülnek 
bele abba a körbe, hogy egyre csak ol-
vasnak róla, de nem csinálják. Ő maga 
imád új dolgokat, módszereket tesztel-
ni, megfigyelni, automatizálni és fo-
lyamatosan felülvizsgálni szokásait, 
mindennapjait. 
A produktivitás és a hatékonyság a jel-
szava, mert úgy hiszi, nem attól le-

szünk boldogok, ha jól beosztjuk  
az időnket, hanem attól, ha az életünk 
folyamatosan gördül előre, és látjuk  
a befektetett energiánk eredményét. 
„A boldogságot nem keresni, hanem 
választani kell – ezt egy olyan könyv-
ben olvastam, ami arról szólt, mi az, 
amit leggyakrabban megbánunk a ha-
lálos ágyunkon. Nekem ez hatalmasat 
fordított a gondolkodásomon, hogy mi 
a valóban fontos az életben” – mondja. 
Krisztián szerint elengedhetetlenül 
fontos, hogy tudjuk, miért kelünk fel 
reggelente. Meglehetősen tudatos ab-
ban, hogy mivel tölti az idejét, és pon-
tosan tudja, mit miért csinál, és az ho-
va vezet. Szobája falán ott szerepel  
a visionje, az az áloméletstílus, aho-
gyan élni szeretne 2-3 év múlva. 
„Szerintem kizárólag olyan dolgokat 
szabad csinálni, amik közelebb visz-
nek a vágyott életstílusunkhoz. Érde-
mes olyan égő vágyakat megfogalmaz-
ni, amiket nagyon-nagyon szeretnénk 
elérni, amik mindennap cselekvésre 
motiválnak. Én 60 napos kihívásokra 
szoktam bontani egy-egy életterületet. 
Tudom, hogy ha mindig megcsinálok 
egy adott kis részt belőle, az szépen 
fokozatosan előrevisz, és ez előbb-
utóbb el fog vinni oda, ahova jutni sze-
retnék. Ez nagy nyugalmat ad, és élve-
zetessé is teszi a kihívásokat.” 

teremtsünk  
szimbiózist! 
Krisztián szokásait Excel-táblában ve-
zeti, és mindennap következetesen fel-
írja, mivel mennyit haladt, mit lehetne 
másnap még jobban csinálni. Naponta 
tanul, olvas, sportol, keresi, hogy honnan 
tud új dolgokat alkalmazni az életében. 
„Minden azon múlik, hogy hogyan 
működteted az agyad. Én abban vagyok 
jó, hogyan kell álmodni egy brutál nagy 
dolgot, azt lebontani kisebb lépésekre, 
és kis lépésekkel eljutni oda. Mindig ott 
kezdődik a baj, hogy egyszerre öt dol-
got akarunk, de azzal már túlságosan  
meg kell változtatnunk az életünket.  
Viszont ha csak egy új dolgot viszünk bele  
az életünkbe, akkor a nagyon kis válto-
zást sokkal könnyebb betartani.” 
Persze neki is meg kellett tanulnia  
a türelmet, hogy ne frusztrálja magát 
feleslegesen, hiszen a változás idővel 
látszik majd, de biztosan bekövetkezik. 

Ugyanakkor óva int attól, hogy zsong-
lőrködni próbáljunk a feladatainkkal, 
inkább törekedjünk arra, hogy az életünk 
egyes részei egymással szimbiózisban 
legyenek. 
„Ne egyensúlyozni kelljen közöttük, ha-
nem tudjanak egymás mellett működni 
a dolgok, boldogok legyenek egymással! 
Találjuk ki, hogyan tud úgy a napunk 
része lenni az éppen legfontosabb ki-
hívásunk, hogy szórakoztató legyen 
számunkra, hogy élvezzük. Ha valami 
nem szórakoztató, akkor nincs értelme 
csinálni. Régebben úgy képzeltem, hogy 
a siker hozza el a boldogságot. Pedig ez 
fordítva van: ha boldog vagy, az hoz-
za magával a sikert is. Boldogság az, 
hogy kerek az életed, jól érzed magad 
a bőrödben, a környezetedben, olyan 
dolgokat csinálsz, amik tényleg feltöl-
tenek. A MOST-állapot. Ezt nekem is 
rohadt nehéz volt megtanulnom, mindig 
a jövőben voltam, futottam a boldogság 
után. Most pedig bármikor megállok, és 
élvezem a pillanatokat: mondjuk hogy 
süt a nap, és ez most nagyon király…”

Felemelő fények és dallamok

tel.: +36 83 501 500   |   e-mail: hotel@carbona.hu   |   www.carbona.hu

Meghitt ünnep a Carbonában 
Az adventi időszakban és az év legszebb 
ünnepén, karácsonykor is a valódi értéke-
ké a főszerep. Az egymásra � gyelés, a csa-
ládi együttlét, a közösen átélt programok 
teszik ezeket a napokat szívet melengető-
en széppé. Feledkezzen el az elvárásokról, 
hagyja, hogy a wellness ölelésében 
ellazuljon a teste és lecsendesedjenek a 
gondolatai! Szánjon időt önmagára és 
szeretteire, élvezze vendégszeretetünket! 

Adventi akció
félpanzióval 17 900 Ft/fő/éj ártól
elutazás napján 14:00 órai távozással
Érvényes: 2015.11.22–12.23.

Karácsonyi dallamok
3 éjszaka félpanzióval, gálavacsorával és 
ünnepi programokkal
75 800 Ft/fő/3 éj ártól
Érvényes: 2015.12.22–12.27.
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„Azon gondolkodtam, hogy ha majd  
az életem végén odafönt el kell  

számolnom, hogy mit tettem hozzá  
a világhoz, akkor mit mondok” 

HAVASI ZOLTÁN

csináld meg, ne csak 
dumálj róla! 
Egy mondás szerint ha magunkon se-
gítünk, a boldogság pillanatait kaphat-
juk meg. Ha másokon segítünk, abban 
a tartós elégedettség érzését találjuk. 
Valami ilyesmiről szól Havasi Zoltán 
és a Budapest Bike Maffia története, 
ami Zoli 35 éves korában kezdődött. 
„Sokszor odamentem hajléktalanok-
hoz, beszélgettem velük, vagy bevásá-
roltam nekik, közben a végletekig dü-
hös voltam amiatt, hogy az emberek 
milyen véleménnyel vannak róluk. Azt 
akartam, hogy valaki oldja meg ezeket 

a problémákat, mindig csak beszéltem 
róla, de valójában semmit nem tettem. 
Közben azon gondolkodtam, hogy ha 
majd az életem végén odafönt el kell 
számolnom, hogy mit tettem hozzá  
a világhoz, akkor mit mondok. Meg-
mutatom majd a logóterveimet…?  
Azt éreztem, hogy valamit csinálnom 
kell, különben megőrülök.”
Az első karácsony este baromi nagy ha-
tással volt rájuk: két barátjával kitalál-
ták, hogy a családi szenteste után fel-
pattannak a bringáinkra, és visznek 
ételt a hajléktalanoknak. Végtelenül 
boldogok voltak, ahogy együtt karácso-

nyoztak egy csapattal a Kálvin téren. 
Ők maguk is meglepődtek, hogy mit 
csinálnak, meg a hajléktalanok is. Kér-
dezték: Kik vagytok? A máltai? Vörös-
kereszt? Nem, csak három biciklis… 
Az első alkalommal hárman mentek ki, 
a következővel már öten, aztán civil-
szerveződésként létrejött a Budapest 
Bike Maffia, akik elkezdtek ételt szál-
lítani a hajléktalanoknak. Mára elké-
pesztő mennyiségű és típusú projektjük 
van, ami rengeteg munkával jár, épp 
vadul gyűjtik a takarókat, hogy az ut-
cán élők ne fázzanak annyira. A közös-
ségi főzéseken, tisztasági csomagok 
összeállításánál, a biciklis kiszállításkor 
szerencsére rengeteg önkéntest kell ko-
ordinálni. Van köztük multinál dolgo-
zó, targoncás, pszichológus… a bringa 
szokott lenni az összekötő, de van olyan 
is, aki csak főzni jön – bringa nélkül. 
Programjaikkal a fiatalokat szeretnék 
minél inkább elérni, és az ő gondolko-
dásmódjukon változtatni: ha már egy 
ember az utcára került, ne megvetéssel 
nézzünk rá, hanem segítsük. 
Zoli akkor érzi legjobban magát, ami-
kor látja, hogy emberek kapnak, és 
akik adják, azoknak már saját belső 
késztetésük, hogy jót cselekedjenek. 
„Aki új, annak a feladata általában ki-
merül abban, hogy odaadja az ételt, de 
akkor is helyzetbe van hozva. Lehet, 
hogy először van ott, de megcsinálja, 
jól érzi magát tőle, és este úgy fekszik 
le, hogy ő tett valamit ehhez a dolog-
hoz. Az a hála, amikor kint vagy az 
utcán szemtől szemben, az nem pótol-
ható. Nagyon sok olyan emberrel ta-
lálkozom, akiknek az előítéletei már 
nem olyan erősek vagy teljesen elmúl-
tak. Én egy frusztrált grafikus gyerek 
voltam, aki ült a gép mögött, és szidta 
mindenkinek az anyját, és közben én 
lepődöm meg a legjobban, hogy mit 
sikerült létrehozni. Nem egyedül, ha-
nem közösen. Hiába van felülről bár-
milyen nyomás bárhol, bármikor, ak-
kor is mi magunk vagyunk azok, akik 
változtatni tudunk a környezeten meg 
a szemléleten. Higgyük el magunkról, 
hogy képesek vagyunk rá, és bízzunk  
a barátainkban meg a közösség erejé-
ben, és formáljuk a szemléletet, mert 
lehet! Mert a boldogság azok a pozitív 
tettek, amiket az ember meg is csinál, 
nem csak dumál róluk.” FO
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