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Az előző foglalkozáson egy dokumentumfilmet ajánlottam figyelmetekbe, ma viszont egy 

könyvet szeretnék bemutatni. Szeretném vele, általa az optimizmusotokat, az 

életszemléleteteket erősíteni, és az életörömre felhívni figyelmeteket. No és persze, szeretnélek 

ösztönözni benneteket az olvasásra! Hisz olvasni öröm! 

Azt szokták mondani, csak egészség legyen, a többire ott a bankkártya. Én meg erre azt felelem: 

lehet azon a bankkártyán bármennyi pénz, vehetünk belőle akárhány fényűző villát, akkora 

örömet, mint ha valamit a saját kezünkkel teremtettünk meg, soha nem fogunk érezni. 

Mit szóltok hozzá? Egyetértetek? 

Magam előtt látva a csoportot, vannak, akik maximálisan, és vannak, akik a bankkártyával 

megvásárolt dolgok által szerzett örömre teszik a voksukat. 

A boldogságkutatók szerint az elégedettség egyik, ha nem a legfontosabb sarokköve az életcél, 

az örömmel végzett, értelmes munka.  

A cél elérése hitet, mindennap megújuló reményt és a cél mellett való elköteleződést kíván, ez 

pedig erőfeszítésre ösztönzi az embert. Nem kell világrengető célokra gondolni, az öröm a 

hétköznapjaink része kell hogy legyen. 

Erre az életörömre hívja fel a figyelmet Csíkszentmihályi Mihály az öröm művészete a „Flow, 

és addig éltek, amíg meg nem haltak” című könyvében.  

Az emberek többsége két véglet között vergődik: a munka és egyéb kötelezettségek okozta 

stressz és a passzív pihenés egyhangúsága következtében érzelmi élete kiüresedik. 

Csíkszentmihályi professzor szerint ez nem szükségszerű. 

Lehet-e rutinfeladatból örömöt meríteni? 

Hogyan lehetünk életünk uraivá? 

Mit tehetünk az érzelmi elsivárosodás ellen? 

Rajtunk múlik-e, hogy milyenek mindennapjaink? 

Ezekre, és ehhez hasonló kérdésekre adja meg a választ a szerző. 

Az áramlatélmény megszerzése energiát és önfegyelmet igényel, de elsajátítása hosszú távon 

képessé tesz arra, hogy saját életünk uraivá váljunk. 
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Ti, még az út elején jártok, nem mindegy, hogy milyen hozzáállással, életérzéssel folytatjátok 

tovább. A tudatunk teremteni képes. Hogy Shakespeare-t idézzem: „Nincs a világon se jó, se 

rossz, a gondolat teszi azzá.” 

Nem is tudjátok, mennyire igaz! 

Ergo, az optimizmust is érdemes gyakorolni! 

Csíkszentmihályi Mihály könyvében említ egy jól megfogható példát. 

Tanítványaival egy vasúti kocsikat összeszerelő üzemben végeztek vizsgálatokat. A 

szerelőcsarnokban akkora volt a zaj, hogy egymás hangját sem lehetett hallani, piszkos és olajos 

volt minden, a munkások utáltak ott dolgozni, alig várták, hogy leteljen a nyolc óra, és irány a 

kocsma vagy a bowlingterem. Egyetlen kivétel volt, a hatvanas éveiben járó, írni-olvasni is alig 

tudó Joe. Mindenhez értett, a darutól kezdve a számítógép monitorjáig, és szemlátomást 

mindent élvezettel javítgatott. Mindezt a saját erejéből, tudásvágyától hajtva érte el, és ez 

önbizalommal töltötte el. Otthon pedig hétvégenként a feleségével gyönyörű sziklakertet 

építettek, szivárványszínekben pompázó szökőkúttal. Mindenki tisztelte az üzemben Joe-t, bár 

nem igen értették. Csíkszentmihályi professzor viszont igen: ”Az évek során sok kiváló 

emberrel volt dolgom, nagy formátumú vezetőkkel, eredményes politikusokkal, jó néhány 

Nobel-díjas kiválósággal, akik mind nagyszerű életet éltek, de egyikük életvezetése sem múlta 

felül Joe élni tudását. Mi teheti az életet derűssé, hasznossá, értelmessé? Ez az ember tudta ezt.” 

Valójában mindannyian tudjuk, csak nem gyakoroljuk eleget. 

Azt az embert, aki képes nem folyton a múlton rágódni, vagy épp a jövőn törni a fejét, hanem 

lehetőleg minden percben a jelenben élni, és hagyni, hogy a pillanat magával ragadja – ezt 

nevezi Csíkszentmihályi flow-nak, azaz áramlatélménynek -, aki képes újra és újra 

rácsodálkozni az őt körülvevő világra, azt nevezzük örömre képesnek.  

A pszichológiai kutatások szerint ha valaki gyerekkorában mindent megkapott ahhoz, hogy az 

alapvető szükségletei kielégüljenek, és harmonikusan fejlődjön – szeretetet, ételt, gondoskodást 

-, előre láthatóan ilyen emberré válik. Ha mégsem így történne, akkor is lehet törekedni a 

boldogságra! Arra, hogy ne másfele kalandozzon folyton az elménk, ezzel elégedetlenné és 

frusztrálttá nyomorítva bennünket, hanem benne maradjunk a jelenben, és a felfedezés 

örömével nyugtázzuk a minket körülvevő dolgokat: a természetet, a benne élő 

teremtményekkel, emberekkel, tárgyakkal. 

Az optimizmus tanulható, és tanulni is kell! 

A pszichológusok szerint, amikor eszköztelennek érezzük magunkat egy kritikus helyzetben, 

akkor a már megélt jó élményekből kell táplálkoznunk. Ha a múltunkban kutakodva felidézünk 

olyan élethelyzeteket, amelyekben sikeresen megoldottunk valamit, és ez pozitív érzéssel töltött 

el bennünket, az oldani fogja a szorongásunkat, segít kilábalni a stresszből, és túllendülni a 

tehetetlenség érzésén. A tehetetlenség szívja el a legtöbb érzelmi energiát!  
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Az egyik legremekebb módja az életöröm gerjesztésének a humor. A viccgyűjtemények 

olvasása, a vicces filmek nézése, a humoristák hallgatása. De az életörömet fokozza a másik 

megölelése, a háziállatok, kedvencek simogatása és a mozgás. Az izommunka kiváló élettani 

hatással bír, megemeli a hangulatszintet, erősíti az immunrendszert, és azt az érzetet kelti, hogy 

képesek vagyunk kontrollt gyakorolni az életünk felett. 

Bíznunk kell a jövőben! 

A depresszió, a rosszkedv mindig abból adódik, ha valaki feladja, és nem hisz a dolgok jobbra 

fordulásában. 

Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklődéseteket a könyv iránt, és ha nem is mind a 

tizenkilencen, de páran a kezetekbe veszitek. 

Ebben a pandémiás időben különösen aktuális az öröm művészete, a „Flow” c. könyv, mely 

ötletet, erőt, tanulási lehetőséget ad, szórakoztat, növeli az önbizalmadat, segít a 

tapasztalataival, és nem utolsósorban hasznos időtöltés. 

Olvassátok el a könyvet!  

Csak 147 oldal, egy oldal csak egy A5-ös méret. Biztos vagyok benne, hogy hasznos, 

tanulságos. Több, és jobb leszel általa. Életed folyamán kamatoztathatod az olvasottakat, 

képessé tesz arra, hogy saját életed ura légy. 

Keressétek meg a rendelkezésetekre álló erőforrásokat, merítsetek belőle, varázsoljatok belőle 

életörömöt magatok számára! 

Kellemes időtöltést kívánok! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Csíkszentmihályi Mihály: ÉS ADDIG ÉLTEK, AMÍG MEG NEM HALTAK, A MINDENNAPOK 

MINŐSÉGE, Kulturtrade Kiadó Kft. Budapest, 1998. 


