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A családomnak

„Egy spanyol közmondás szerint, aki az Indiák kincsére
vágyik, hordja magával az Indiák kincsét.”
– James Boswell: Samuel Johnson élete
„Egyetlen kötelességünket sem hanyagoljuk el annyira,
mint azt, hogy boldogak legyünk.”
– Robert Louis Stevenson

Köszönetnyilvánítás


I

gaz, hogy boldogságtervem megvalósításának egyik legfontosabb tanulsága éppen a köszönet fontossága volt,
mégsem tudom mindenkinek megköszönni, hogy segített,
mert minden ismerõsömtõl kaptam valamit, ami közelebb vitt
a boldogsághoz. Egyszerûen képtelen vagyok mindenkit név
szerint felsorolni.
Egyesek mégis rendkívül jelentõs szerepet játszottak boldogságtervem egy éve alatt. Mindenekelõtt Freda Richardson és
Ashley Wilson. Lori Jackson és az Inform Fitness minden tagja.
Elsõ gyermekirodalmi olvasóköröm: Anamaria Allessi, Julia
Bator, Ann Brashares, Sarah Burnes, Jonathan Burnham, Dan
Ehrenhaft, Amanda Foreman, Bob Hughes, Susan Kamil,
Pamela Paul, David Saylor, Elizabeth Schwarz, Jenny Smith,
Rebecca Todd, Stephanie Wilchfort, Jessica Wollman, Amy
Zilliax, de fõleg Jennifer Joel. És második gyermekirodalmi olvasóköröm: Chase Bodine, Betsy Bradley, Sophie Gee, Betsy
Gleick, Lev Grossman, Caitlin Macy, Suzanne Myers, Jesse
Scheidlower, de fõleg Amy Wilensky. Írói stratégiacsoportom:
Marci Alboher, Jonathan Fields, A. J. Jacobs, Michael Melcher
és Carrie Weber. Felnõtt olvasócsoportom elõbb keletkezett,
mint a boldogságtervem, de szokatlanul hasznos ötlet- és
örömforrást jelentett: Ann Brashares, Betsy Cohen, Cheryl Effron, Patricia Farman-Farmaian, Sharon Greenberger, Samhita
Jayanti, Alisa Kohn, Bethany Millard, Jennifer Newstead, Clau-
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dia Rader, Elizabeth Schwarz, Jennifer Scully, Paula Zakaria, de
fõleg Julia Bator.
Köszönöm a blogom olvasóinak, akik megjegyzéseket fûztek
az elsõ változathoz: Delia Boylan, Susan Devenyi, Elizabeth
Craft Fierro, Reed Hundt, A. J. Jacobs, Michael Melcher, Kim
Malone Scott, Kamy Wicoff, de mindenelõtt Melanie Rehak.
Köszönöm mindenkinek, aki a Boldogságterv utóéletén
együtt dolgozott velem: a mindenre ügyelõ Jayme Stevens,
Charlotte Strick tervezõ grafikus, Chari Pere karikaturista, Tom
Romer, Lauren Ribando és a többiek a Chopping Block Web
Designnál, Melissa Parrish és Tanya Singer a RealSimple.comnál, Verena von Pfetten és Anya Strzemien a The Huffington
Postnál és Michael Newman a Slate-nél.
És köszönöm minden blogos barátomnak, amiért olyan sok
tanácsot, segítséget és szeretetet kaptam tõlük, hogy csak néhányat említsek közülük: Leo Babauta, Therese Borchard, Chris
Brogan, Ben Casnocha, Tyler Cowen, Jackie Danicki, Dory
Devlin, Erin Doland, Asha Dornfest, Kathy Hawkins, Tony
Hsieh, Guy Kawasaki, Danielle LaPorte, Brett McKay, Daniel
Pink, J. D. Roth, Glen Stansberry, Bob Sutton, Colleen Wainwright, minden ember a LifeRemix hálózatnál… és még sorolhatnám oldalakon át. Remélem, egyszer személyesen is találkozhatunk.
Nem tudom eléggé megköszönni blogom olvasóinak, fõként
azoknak, akiknek a szavait idéztem. Hihetetlenül hasznos és
szórakoztató volt ennyi gondolatgazdag olvasóval elbeszélgetni
a boldogságról.
Óriási köszönet ügynökömnek, Christy Fletchernek és szerkesztõmnek, Gail Winstonnak – boldogság volt ezen a könyvön
dolgozni.
De mindenekfelett köszönet a családomnak. Ti határozzátok
meg az én idõjárásomat.
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Az olvasóhoz


A

„boldogságtervvel” megváltoztathatod az életed. A folyamat a felkészülési szakasszal kezdõdik, amikor azonosítod, minek örülsz, mitõl vagy elégedett, mi köt le, és azt is, mi
okoz bûntudatot, mi dühít fel, mit unsz, miért furdal a lelkiismeret. A második lépés a fogadalomtétel, amikor meghatározod azokat a konkrét cselekedeteket, amelyek feljebb srófolják a
boldogságszintedet. Ezután jön a legérdekesebb rész: be kell
tartanod a fogadalmaidat.
Ez a könyv az én boldogságtervem története – arról szól, mit
próbáltam ki, mire jöttem rá. A tiéd más lehet, mint az enyém,
de ritkán fordul elõ, hogy valaki képtelen hasznot húzni a boldogságtervbõl. Remélem, a kezedben lévõ kötet leküzdhetetlen
vágyat ébreszt benned saját boldogságterved megalkotása iránt.
Ez az én boldogságtervem története, tehát természetesen az én
sajátos helyzetemet, értékrendemet, érdekeimet tükrözi.
Most azt gondolhatod: ha minden boldogságterv egyedi, miért vacakolnál az enyémmel? A boldogság tanulmányozása közben meglepetten jöttem rá valamire: gyakran többet tanulok
mások szélsõségesen egyéni tapasztalataiból, mint azokból a
forrásokból, amelyek aprólékos részletességgel elemzik az általános elveket, vagy a legújabb kutatásokra hivatkoznak. Többre
értékelem az érveknél mindazt, ami egyeseknek bevált, még
akkor is, ha látszólag egyáltalán nem hasonlítunk egymásra.
Ami engem illet, sosem gondoltam volna, hogy egy szellemes,
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Tourette-szindrómás szótáríró, egy huszonéves tüdõbajos
szent, egy hipokrita orosz regényíró és egy alapító atya lesz a
legkészségesebb vezetõm – mégis így történt.
Remélem, a boldogságtervemrõl írt beszámoló bátorságot
önt beléd, és te is belevágsz a sajátod megvalósításába. Bármikor olvasod ezt a könyvet, bárhol is vagy éppen, a helyzet pont
megfelelõ arra, hogy nekifogj.

Boldogságterv

A kezdet


T

itokban mindig reméltem, hogy kinövöm a hibáimat.
Egyszer majd eljön az idõ, amikor nem csavargatom a
hajamat, nem járok mindenhová edzõcipõben, nem eszem
mindennap ugyanazt a kaját. Eszembe jut a barátnõim születésnapja, megtanulom a Photoshop kezelését, és nem hagyom,
hogy a lányaim tévézzenek reggeli közben. Shakespeare-t olvasok. Többet nevetek és szórakozom, udvariasabb leszek, gyakrabban megyek múzeumba, és nem félek a vezetéstõl.
Egy áprilisi reggelen, ami ugyanolyan volt, mint a többi, hirtelen ráeszméltem: az a veszély fenyeget, hogy elpazarolom az
életem. Kibámultam az autóbusz esõ áztatta ablakán, és szinte
láttam, hogy elsuhannak mellettem az évek. Egyáltalán, mit várok az élettõl? – kérdeztem magamtól. Hát… boldog akarok
lenni. De még sosem gondolkoztam azon, mitõl vagyok boldog, vagy hogyan lehetnék boldogabb.
Rengeteg okom volt a boldogságra. Hozzámentem Jamiehez, magas, barna, jóképû szerelmemhez. Két bûbájos kislányunk volt, Eliza hét-, Eleanor egyéves. Jogi tanulmányaim elvégzése után író lett belõlem. Kedvenc városomban, New
Yorkban laktam. Szoros kapcsolatot tartottam a szüleimmel, a
nõvéremmel és a férjem szüleivel. Voltak barátaim. Egészséges
voltam. Nem kellett festetnem a hajamat. Csakhogy túl gyakran förmedtem rá a férjemre vagy a kábeltévés ügyintézõre.
Már a legapróbb szakmai megtorpanás is letört. Egyre távolabb
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sodródtam a régi barátoktól, hamar elfutott a méreg; a búskomorság, a bizonytalanság, a közömbösség és az alaptalan bûntudat rohamai között hánykolódtam.
Két alakot pillantottam meg a foltos ablaküvegen keresztül,
épp átkeltek az úton – egy korombeli nõ egyszerre próbálta tartani az esernyõjét, megnézni a mobilját és elõrelökdösni a babakocsit, amiben egy sárga esõköpenyes gyerek ült. Belém hasított a felismerés: ez én vagyok, gondoltam, itt tartok. Nekem is
van gyerekkocsim, mobilom, ébresztõórám, lakásom, szomszédságom. Valahányszor átvágok a parkon, mindig ugyanazon
a járaton utazom, mint most. Ez az életem – és soha nem foglalkoztam vele.
Nem voltam depressziós, nem éreztem kapuzárási pánikot,
ugyanakkor szenvedtem a rosszkedvem, egyre kiújuló elégedetlenségem, már-már hitetlenségem miatt. Ez lennék én? – tûnõdtem, valahányszor felemeltem a reggeli újságot, vagy leültem,
hogy megnézzem az e-mailjeimet. Ez lennék én? Barátaimmal
sokat viccelõdtünk az úgynevezett „gyönyörû ház” érzésen,
amikor – mint David Byrne Once in a Lifetime címû dalában –
idõnként riadtan arra gondoltunk, hogy „ez nem az én gyönyörû házam”.
Tényleg ez az élet? – tûnõdtem néha. És válaszoltam is magamnak: Hát persze, hogy ez.
És, bár idõnként elégedetlenkedtem, mint akinek hiányzik
valami, azért sosem felejtettem el, mekkora szerencsém van.
Rendszeresen felébredtem az éjszaka kellõs közepén, és egyik
szobáról a másikra jártam, hogy szemügyre vegyem lepedõbe
gabalyodott, alvó férjemet és plüssállatokkal körülvett, ép,
egészséges lányaimat. Mindenem megvolt, amit csak kívánhattam – mégsem tudtam örülni. Kicsinyes sérelmekbe és futó válságokba süppedtem, kifáradtam az önmagammal vívott harcban, gyakran fel sem fogtam, milyen pompás az életem. Nem
akartam készpénznek venni ezeket a napokat. Évekig kísértettek Sidonie-Gabrielle Colette író utolsó szavai: „Milyen csodá-
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latos életem volt! Bárcsak korábban észrevettem volna!” Nem
akartam, hogy életem végén vagy valami tragikus csapás után
visszatekintve arra gondoljak, milyen boldog voltam akkor, és
bárcsak elõbb rájöttem volna.
Elgondolkoztam. Mivel kényszeríthetném rá magam, hogy
hálás legyek a mindennapokért? Hogyan lehetnék jobb feleség,
anya, író, barát? Hogyan léphetnék át a mindennapi bosszúságokon a nagyobb, a teljesebb kép megpillantása érdekében?
Majdnem elfelejtettem, hogy fogkrémet akarok venni, mert
annyira valószínûtlennek látszott, hogy hétköznapi életemnek
ilyen magasröptû céljai lehetnek.
A busz vánszorgott, de saját gondolataimat alig bírtam követni. Ezzel foglalkozni kell, mondtam magamnak. Mihelyt lesz rá
idõm, készítek egy boldogságtervet. De idõm, az sosem volt.
Amikor a szokásos mederben folyt az élet, nehéz volt felidézni,
mi a fontos. Akinek viszont boldogságterv kell, az szakítson idõt
rá. Felvillant elõttem egy látomás, elképzeltem, ahogy egy hónapig valami csodaszép, szélfútta szigeten élek, kagylót szedek,
Arisztotelészt olvasok, és elegáns, pergamenkötésû naplóba
jegyzetelek. Hát nem, valljuk be, erre aligha számíthatok. Rá kell
jönnöm, hogyan tehetem meg mindezt itt és most. Ki kell cserélnem a szemüveget, amelyen át az ismerõs dolgokat szemlélem.
Ilyen gondolatok cikáztak át az agyamon, és azon a zsúfolt
buszon ülve két dologban immár bizonyos voltam: nem vagyok
olyan boldog, mint amilyen lehetnék, és az életem nem változik, ha én nem változtatok rajta. És abban a pillanatban, ennek
a felismerésnek a hatására úgy döntöttem, adok magamnak egy
évet arra, hogy boldogabb legyek.
Kedden reggel döntöttem el, és szerda délután már halomnyi
könyvtári könyv tornyosult az íróasztalom szélén. Alig tudtam
helyet szorítani nekik, házunk tetõterében gubbasztó aprócska
dolgozószobám máris zsúfolásig megtelt. Kennedy-életrajzom
referenciaanyaga összekeveredett Eliza lányom elsõ osztályos
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tanítónõjének osztálykirándulásról, torokgyulladásról szóló értesítéseivel és egy jótékony célú élelmiszergyûjtésre buzdító felhívással.
Nem akartam fejest ugrani a boldogságtervbe. Még sokat
kellett tanulnom, mielõtt elkezdhettem az évet. Az intenzív olvasással töltött elsõ néhány hét után, amikor a kísérletem felépítésérõl szõtt ötletekkel játszadoztam, felhívtam Elizabethet,
a húgomat.
Testvérem, miután végighallgatta húszperces értekezésemet a
boldogsággal kapcsolatos eredeti elképzeléseimrõl, azt mondta:
– Nem is tudod, milyen furcsa vagy. De – tette hozzá sietve –
jó értelemben.
– Mindenki furcsa. Ezért lesz minden boldogságterv más.
Mindnyájan egyediek vagyunk.
– Lehet, de szerintem el sem tudod képzelni, milyen viccesen hangzik, amikor errõl beszélsz.
– Mi a vicces benne?
– Az, hogy a boldogság kérdését ilyen szívósan és szisztematikusan közelíted meg.
Ezt nem tudtam mire vélni.
– Úgy érted, az, ahogyan az „Elmélkedj a halálról” vagy az
„Élvezd a jelent” célokat a cselekvés tárgyává próbálom alakítani?
– Pontosan – felelte. – Én még azt sem tudom, mi az, hogy
a cselekvés tárgya.
– Üzleti szakzsargon.
– Jó, bánom is én. Azt akartam mondani, hogy a boldogságterved többet árul el rólad, mint gondolnád.
Természetesen igaza volt. Azt mondják, az ember azt tanítja,
amit meg kell tanulnia. Amikor felvállaltam a boldogságtanár
szerepét – igaz, egyelõre csak a magam számára –, lényegében
azt a módszert próbáltam megtalálni, amivel legyõzhetem a hibáimat, és átléphetem a korlátaimat.
Ideje volt, hogy többet követeljek magamtól. A boldogságot
vizsgálgatva azonban egyre több ellentmondásra bukkantam.

