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Szakértő szerző: Siker → boldogság

boldogság → siker?

Persze, logikus: aki boldogabb, jobban 
teljesít, ki is cáfolná ezt, de akkor mi-
ért nem a boldogságérzést tudatosít-
juk magunkban a hétköznapokban? 
Miért olyan nehéz észrevenni az apró, 
hétköznapi szépségeket, örömöket?  

Tapasztalt trénerként évek óta fóku-
szálok a csapat pozitív energiáinak 
mozgósítására. Műhelymunkák elin-
dításakor gyakran teszem fel a kér-
dést: „Mi volt az elmúlt néhány nap 
legjobb élménye?” És többször kerül-
tem olyan helyzetbe, hogy alig sikerült 
választ kapnom. A rohanó hétköz-
napokban többnyire a problémákat 
látjuk, és amikor pozitív életszemlé-
letről beszélek, gyakran találkozom 
szkepticizmussal. „Ez nem Amerika, 
itthon nem működik a boldogságre-
cept” – mondták már többen is. Pedig 
a boldogság univerzális fogalom, és az 
emberi agy működése sem változik az 
országhatárok alapján. Seligman és 
Dierer 2004-es kutatásában igazolja, 
hogy különböző népek hasonlóan élik 
meg a boldogságot.

Vajon sikeresnek kell lennem ahhoz, 
hogy boldog lehessek – vagy fordítva? 
Shawn Achor harvardi pszichológus-
kutató szerint, ha követjük a gyerek-
korunkban belénk plántált képletet, 
miszerint a kemény munka meghoz-
za gyümölcsét, akkor sosem leszünk 
boldogok. Az általános nézet szerint, 
ha az ember eredményes, azaz sikeres, 
akkor boldog is lesz. Így viszont sok 
esetben a boldogság elérhetetlen vágy-
gyá válik. 

Shawn Achor megfordította a képletet: 
„Éld meg boldogan a hétköznapokat, 
és sikeres leszel! Ha boldog vagy, ered-
ményesebb is leszel egyben” – állítja.
A boldogság mint versenyelőny című 
könyvében hét alapelv mentén külön-
böző gyakorlati tippeket ad a szerző, 
amelyek alkalmazása után a felmérései 
szerint 37 százalékkal nőtt az eladás; 
31 százalékkal magasabb teljesítményt 
értek el a munkatársak; 23 százalék-
kal csökkentek a fáradtság tünetei; és 
10 százalékkal nőtt a munkahelyi elé-
gedettség az általa vizsgált cégeknél. 

Barbara Fredrickson Pozitivitás című 
könyvében ír az ún. Losada-vonalról, 
ami annyit tesz, hogy egy negatív él-
mény semlegesítéséhez három pozitív 
élményt kell találnunk. Ha a szerveze-
tekben nem csak semlegesíteni aka-
runk, hanem motivált, lendületes csa-
patmunkát szeretnénk, akkor az arány 
máris 1:6-ra változik. Tehát hiába lo-
gikus a fenti kijelentés, megvalósítani 
nem is olyan egyszerű! 

Habár az őskorban a „harcolj vagy 
menekülj” választás segítette az em-
beri fajt a túlélésben, ma már legtöb-
bünknek nem ez a két választás je-
lenti az előrejutást. A ma emberének 
megadatott az a lehetőség, hogy több 
megoldási út közül a számára legked-
vezőbb mellett döntsön. Az emberi 
agy képes a pozitív megoldás kiválasz-
tására, de ehhez szükséges egy újfajta 
látásmód elsajátítása és a beidegződött 
megoldási utak átírása.
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…nem egyszerű feladat, általában 
könnyebb a kisebb ellenállás felé in-
dulni. De kezdjük a tréninget a mai 
naptól Shawn néhány apró trükkjé-
vel. Az első lépés, hogy kis célokkal 
(Zorro-kör) elérjük, hogy egy-egy új 
viselkedésünk szokássá váljon. Shawn 
és más szakemberek is a már ismert 
21 napos gyakorlást ajánlják. Ha 21 
napon keresztül (maximum három 
területen) új szokásokat veszünk fel, 
azok beépülnek a mindennapjainkba, 
és részünkké válnak. Fontos, hogy kis 
lépésekben változtassunk, és egyszer-
re kevés dologra fókuszáljunk. Ha ez 
sikerül, akkor az apró sikerekből erőt 
lehet meríteni a továbbhaladáshoz. 
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beszéljünk a minket 

ért jó dolgokról, ne 

csak a rosszakról

Próbáljuk ki a mosoly és a jó-
cselekedet erejét. Tudatosan 
tervezzünk olyan hetet, amikor 
mindennap öt jócselekedetet 
viszünk végbe. Majd vizsgáljuk 
meg a közérzetünket. 

Vezetőként 9gyeljünk arra, mik 
azok a napi kiugró eredmények, 
teljesítmények, amelyeket érde-
mes észrevenni, megemlíteni. 
Mondjuk el azoknak, akiket 
érint. Shawn bemutat egy ese-
tet, ahol egy felsővezető elhatá-
rozta, hogy a felsővezetői meg-
beszélések elején ad egy percet 
arra, hogy egy vezető elmond-
ja egy beosztottja kiugróan jó 
teljesítményét. Ugyanebből a 
csoportból egy másik vezető a 
megbeszélést követően meg-
köszöni az adott munkatársnak 
a teljesítményét. Ez a pozitív 
visszajelzésen túl a mások előt-
ti elismerést is segíti, ami még 
motiválóbb.

Meditáljunk, vagy másképpen: 
mélyedjünk el egy kis időre 
önmagunkban. Fókuszáljunk 
egyszerre egy dologra. Shawn 
könyvében leírja, hogy sokkal 
hatékonyabban élünk meg egy-
egy helyzetet, ha megtaláljuk a 
választ arra a kérdésre: Mi a jó 
nekem ebben? Vannak olyan 
helyzetek, amelyeket nem vá-
lasztanánk, ha nem lenne mu-
száj, ezzel együtt mindegyiknél 
meg lehet találni azt a tanulási 
momentumot, amivel mégis 
hasznossá válik számunkra. 

Figyeljünk szervezetünk 9ttsé-
gére. A jó közérzethez, a bol-
dogság megéléséhez nagyban 
hozzájárul 9zikai állapotunk is.

A pozitív változásokhoz szükséges az 
elköteleződés és a kitartás. Tehát ez a 
válasz arra, hogy miért is nem olyan 
könnyű ezt elérni. Az információ 
megléte nem egyenlő az átalakulással. 
Bátorság, energia, erőfeszítés – kinek 
mi – kell ahhoz is, hogy megváltoztas-
suk az egyéni, a családi, a munkahelyi 
vagy a társadalmi hagyományokat, 
beidegződéseket. Mégis ezt javasoljuk. 
Írjuk újra a szokásokat, beidegződése-
ket pozitívan, ha azok nem járulnak 
hozzá boldogságunkhoz. Beszéljünk 
a minket ért jó dolgokról, ne csak a 
rosszakról, említsük meg a környeze-
tünknek azt is, ha valami tetszik, ha 
valamilyen probléma megoldódott.
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