
Mesterséges 
mennyországok 
Az ember addiktív lény, azaz keresi a boldogságot, vagy amit annak 
tart: az eufóriát, a kielégülést, a teljesség megélését. Az ember spiri-
tuális lény, azaz a puszta létnél többre hivatott. Keresi a kapcsolatot 
a felsőbb erővel, bizonyítékot akar találni saját kiválasztottságára, 
egyediségére, keresi a választ élete értelmére. Az ember biológiai 
lény, azaz élettani folyamatai, sejt szintű működése, molekuláris 
rendszere pontosan olyan mechanizmusok szerint működik, mint 
az őt körülvevő élővilágé. Ugyanolyan atomokból épül fel, ugyan-
olyan anyagok szükségesek életben maradásához. Sok szinten ki-
számítható. Ösztönei, reakciói az állatvilágban gyökereznek. Az 
ember társas lény, azaz egyik alapigénye, hogy kapcsolatban legyen. 
Törzsfejlődése — ugyanúgy, mint egyéni fejlődése — csak társas 
rendszerekben képzelhető el. Ennek a folyamatnak egyik alappil-
lére a kommunikáció. Sokszor és sokat tudunk tenni azért, és az 
ellen, hogy bizonyos kapcsolatokat megszerezzünk, megtartsunk, 
vagy távol tartsunk magunktól. 

És ha a fenti állításokat végigvesszük, egyértelmű, hogy az ad-
dikcióknak jelentős hatásuk lehet a mondottakra. A drogoknak, de 
akár az összes — kémiai és viselkedéses — addikciónak lehet köze 
ezekhez. Képesek olyan állapotot előidézni, amely segíti a fenti 
igény- és létállapotok kielégítését, sőt… Bár az addikció destruktív 
magatartás (számos egyéni és társas következmény szempontjá-
ból), mégis fontos „előnye” (funkciója) van az egyén számára — 
mivel kialakul és fennmarad. Számos elvárt — a használó szem-
pontjából pozitív — hatással jár. Ezeket a jellemzőket nevezzük az 
addikciók funkcióinak. 

Ilyen például a szociális interakció javítása. A felnőttek is leg-
gyakrabban egy pohár ital, egy cigaretta vagy egy kávé mellett kez-
denek kötetlen beszélgetésbe. Ezek segítenek a közvetlenebb, kö-
tetlenebb, gondolatébresztőbb diskurzus kialakításában. Nincs ez 
másképp a fiataloknál sem. Ennek remek példája a vízipipa, ami 
nem feltétlen szól pszichoaktív szerhasználatról, de az aromás víz-
gőz szippantgatása mégis összehozza a társaságot. De ugyanezt a 
funkciót tölti be egy joint vagy egy pohár sör. Természetesen ez 
a kezdeti fázisban, az úgynevezett „buli van” állapotban történhet 
meg. Ott még fontos a társaság, az együttes élmény. Később, a füg-
gőség kialakulásával és elmélyülésével az addikt személy egyre in-
kább izolálódik. Az igazi kényszeres függőség magányos „sport”. 
Persze itt is felvetődik a „tyúk vagy a tojás volt-e előbb” problé-
mája, mert úgy gondoljuk, hogy a függőség az izoláció betegsége. 
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Az izolálódott ember könnyebben talál magának elfogadható in-
dokot addikciója fenntartásához. 

Sokan az addikt személyek közül — éljenek akár kémiai, akár vi-
selkedéses addikcióval — a szabadság érzetét, én úgy mondanám, 
illúzióját találják meg a szerekben, vagy az újra és újra ismételt vi-
selkedési folyamatokban. A szerencsejátékos a rulettasztalnál érzi, 
hogy szinte bármi lehet, nincsenek határok, a vásárlás-addikt vé-
gignéz egy bevásárlóközpont „bolt-kánaánján”, és azt mondja, 
megérkezett. De ugyanígy egy börtönlakó, aki megiszik egy dobit 
(körülbelül ötven filterből lefőzött egyetlen bögre tea), és a szívdo-
bogós vérnyomás-emelkedésben szinte kiemelkedik a cella zárt vi-
lágából. Ha csak percekre is, de máshol van. Hasonló élményekről 
számolnak be a szegregátumok jövőkép nélküli nincstelenjei, akik 
a teljes reménytelenség állapotát szüntetik meg saját tudatos énjük 
számára. Mert amit aktuálisan nem élnek meg, az tulajdonképpen 
nincs is. Ezt a drogokban megtalálható szabadságot testesítik meg 
a beat-nemzedék nagy írói, költői, zenészei (Kerouac, Burroughs, 
Ginsberg, Hendrix, Joplin, Morrison és mások), Woodstock-zené-
szei, a hippik békeszerető, szabad életfilozófiája, vagy a szürrealiz-
mus, az expresszionizmus irányzatai, filmjei, képzőművészeti al-
kotásai, mint Salvador Dali, Buñuel és más sokan mások. De a 
felsoroltak mindegyike értette a „szakmáját”, elhivatott volt, mond-
hatni Isten üzent velük nekünk, értsük ezt akárhogy is. De épp mi-
attuk sok fiatal vélte úgy, hogy a drogok, a marihuána, az LSD se-
gítségével létrehozott írások, képek nyomban művésszé varázsolják 
őket. És nem tanulták meg, hogy az alkotófolyamat ennél sokkal 
több, hogy a drogok átmenetileg segíthetnek az alkotói én, a krea-
tív asszociációk, a szokásostól eltérő látásmód csúcsra járatásában, 
valóban szokatlan remekművek létrejöttében, de ha valakinek nincs 
meg a technikai tudása (zenében, képzőművészetben, költészet-
ben), elvész a tervező, az átlátó képessége, akkor ez megmarad a 
naiv, amatőr fellángolás kategóriájában, ami lángra lobban, aztán 
gyorsan ki is alszik — miközben az addikció sokszor megmarad. 

Az előző pont továbbgondolása nyomán jutunk el az addikció 
identitásformáló funkciójáig. Ki ne látott volna már — ha csak éppen 
nem saját megélésében — nagymenő kiskamaszt, aki szakértő módon 
teker meg egy cigarettát, aztán egy vén bölcs távolba merengő iden-
tikusságával fújja ki a füstöt. De több olyan heroin-függő kliensem 
volt, aki elmesélte, hogy tizenhat éves korában „egy nagy senkinek” 
érezte magát, aztán amikor véletlenül bekerült egy heroint használó 
csoportba, akkor az osztálytársai hirtelen kis hülyék lettek, a tizenhat 
évesek idióta kis problémáival, miközben ő a teljességet élte meg nap 
mint nap, és így is kezdett el viselkedni. Egy darabig… 

De pontosan ezt olvashatjuk Csáth Géza Naplójában is, vagy 
Christiane F. elmondása alapján a Végállomás gyermekei című kötet-
ben is. Itt megkülönböztethetünk két nagy csoportot: az egyik a sze-
gények, hajléktalanok és szegregátum-lakók törvényen kívüli vagy 
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törvénytől sújtott (utalva Jim Jarmusch 1986-os filmjére) rétege, 
amelyben főleg az alkohol, a nyugtatók, a dizájnerek és a szipu a jel-
lemző drog, a másik a „felső tízezer”, akik törvény felett állónak 
képzelik magukat (jegyezzük meg, hogy egyes vidékeken nem is 
alaptalanul), akik az élet császárai, és akik a szerek által kapják meg 
a megerősítést ezen identitásukhoz, elsősorban a kokaintól, az ecsta -
sytól, vagy ha alkoholtól, akkor csakis méregdrága italoktól. 

Az addikció formálja használóját. A felépülők úgy mondják, rám 
talált valamelyik addikció. És ezáltal kasztosodnak is, de ha bele-
csúsznak a függőségbe, akkor a rehabilitációs intézet csoportján 
vagy az önsegítő meetingen már nincs különbség. 

Az addikciónak további fontos funkciója a szexuális viselkedés 
facilitálása. Az ember számára mindig kitüntetett szerepük volt a 
testi örömöknek. És napjainkban sincs ez másképp, csak talán na-
gyobb jelentősége lett az interneten elérhető szexuális ajánlatoknak. 
Az internetfüggők jelentős része is valójában pornográfiát néz. Szá-
mos helyen leírták már, hogy a szexualitás/szerelem a legjobb drog. 
Természetesen ennek is van biológiai háttere. Sokan kutatták pél-
dául az orgazmus evolúciós szempontjait, és arra a nagyon egy-
szerűnek tűnő következtetésre jutottak, hogy segíti a minél gyako-
ribb szexuális együttlétet — hiszen örömöt ad —, így valószínűbb a 
megtermékenyítődés, az utódnemzés esélye. De leírták azt is, hogy 
csökkenti a stresszt, a szívbetegségek és a prosztatarák kockázatát, 
és még a koraszüléstől is megóvja a várandósokat. A bizalom és a 
szerelem hormonja az oxitocin nevű anyag. A hipotalamuszban ter-
melődik, és az agyalapi mirigyben tárolódik. Kísérletekben igazol-
ták, hogy heroin-függő patkányok elvonási tünetei csökkentek, ha 
oxitocint kaptak, ugyanígy megfigyelték, hogy oxitocin hatására 
rosszabbul bírják az opiátot és az alkoholt is. Hétköznapi megfi-
gyelés, hogy az addikció egyik ellenszere a szerelem. Sok olyan kli-
ensem volt, aki szerelembe esve tudta csökkenteni a számára addig 
nélkülözhetetlen drogot. A szexualitásnak tehát spontán működő, 
jótékony hatásai is vannak, még akkor is, ha tudjuk, hogy a túlzásba 
vitt szexualitás káros testileg és pszichológiailag egyaránt, továbbá 
nehézségeket okoz társadalmi szinten. 

Viszonylag „egyszerű” funkciónak tűnik a fizikai megjelenés ja-
vítása, de higgyük el, hogy sok ember számára nehezen leküzdhető 
akadályt jelent fizikai megjelenése torzulásainak megakadályozása. 
Hányszor halljuk dohányosoktól, hogy azért nem teszik le a cigaret-
 tát, mert akkor nassolni kezdenek — nyilván addiktív módon —, és 
kezelhetetlenül meghíznak. Miközben nyilván a leszokásnak szá-
mos előnye és némi hátránya van (ha olvastuk már Márai füstölgő 
sorait, érteni fogjuk), és ha reálisan mérlegelnénk, akkor ez nem le-
hetne valódi indok a dohányzás abbahagyására. De ugyanezt lát-
tam már egyéb serkentők (amphetamin, metamphetamin, kokain, 
mephedron stb.) használatának kapcsán is. Egyéb más addikciókat 
is sorolhatunk ehhez a ponthoz: például az egészséges életmód-
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addiktokat, a testedzés megszállottjait, a kényszeres testépítőket, vagy 
a plasztikai műtéteket, a szépészeti beavatkozásokat „túltolókat”. 

A kognitív képességek javítása szintén az egyik legelterjedtebb igény 
a pszichoaktív szerekre vonatkozóan. Gondoljunk csak az ebéd 
utáni, munkavégzés előtti kávéra. Ennek természetesebb változata 
a tanulás vagy monoton munkavégzés közti rövid tornák beikta-
tása, amikor a mozgás hatására növekvő adrenalin, noradrenalin 
teszi könnyebbé az odafigyelést. Persze a merészebbek ampheta-
minnal vagy kokainnal, illetve ezek valamilyen gyógyszergyári ana-
lógjaival, akár fogyasztószerekkel vagy gyári serkentőkkel teszik 
gördülékenyebbé az intenzív szellemi vagy testi igénybevételt. 

Természetesen a valósághoz hozzátartozik, hogy az így meg-
szerzett tudás ugyanilyen gyorsasággal párolog is el. És nyilván 
vannak helyzetek, amikor gyorsan meg kell tanulnunk egy telefon-
könyvet, amit másnapra elfelejthetünk, de az ilyen sikerek inkább 
óvatosságra intsenek minket. És itt meg kell említenünk a világot, 
amelyben élünk, ahol túl sok az információ, túl sok a munka, és 
szubjektív megélésünk szerint egyre kevesebb az idő. Mert valahogy 
túl sok mindenről akarunk tudni — amit persze pillanatok alatt el-
felejtünk —, vagy nem akarunk semmiről lemondani, mert azt gon-
doljuk, életünk nagy lehetőségét szalasztottuk el. És meglepődve 
vesszük észre, hogy a sok információval úgy leszünk, mint az egy-
szerű vásárlás-addikt, aki azon kapja magát, hogy már minden szek-
rénye tele van kicsomagolatlan és fölösleges holmikkal, amiknek 
nemcsak hogy hasznát nem veszi, hanem lehetetlenné teszik laká -
sá nak a normális használatát is, mert mindent eltömítettek… 

Gyakori indok a szerek használatára, a viselkedési addikciók ki-
alakulására a pszichológiai stresszből való felépülés gyorsítása. Sok 
ember, mivel nem sikerült megfelelő énvédő mechanizmust vagy 
megküzdési készséget kialakítania, problémák esetén képtelen 
ezekre hatékony választ adni, így például egész egyszerűen leissza 
magát. Ugyan ettől nem oldódik meg a probléma, de „aki időt nyer, 
életet nyer” alapon a bódult állapotban eltöltött napokkal is távolabb 
kerül a problémáktól, ami sokak szerint jó és hasznos, bár önmagá-
ban különösebb értelme nincs. Vannak olyan szerek, amelyek pél-
dául csökkentik a szorongást, hangulatjavítóként hatnak, vagy segí-
tenek nem tudomást venni a valóságról. Aki megtapasztalta ezen 
„mankók” hatásosságát, alkalomadtán újra ilyenekhez fog nyúlni. 

Kissé hasonló a helyzet a mentális problémák öngyógyításával. 
A „selfmedikációs” megközelítés szerint a droghasználat minden 
esetben másodlagos jellegű. Maladaptív ugyan, azaz káros alkal-
mazkodást okoz, de hatékony énvédő mechanizmusként működik. 
Betöltheti a hiányzó énvédő mechanizmusok szerepét, ha ezek pél-
dául személyiségfejlődési defektusok miatt nem állnak rendelke-
zésre. Ez sokszor adja vita tárgyát is, ami valamiféle tyúk-tojás vi-
tához hasonlít. Azért lesz-e valaki huszonkét évesen skizofrén, mert 
sok cannabist/füvet szívott, vagy azért szív már tizenhat éves kora 
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óta, mert lappangott benne a skizofrénia, szorongott, és idegenül 
érezte magát a világban. És ez nagyjából ugyanígy elmondható bár-
milyen kórképre: a szorongásra, a depresszióra, a hangulati labili-
tásra, a paranoiára és a különböző — például antiszociális vagy bor-
derline — személyiségzavarra is. 

Ebben az esetben a szerhasználat/adidikció mint megküzdés je-
lenik meg. Az öngyógyítás, az öngyógyszerelés (self-medication) 
egyik formája, egy tudattalan választás a megoldhatatlan problé-
mák/konfliktusok kezelésére: például fájdalom, stressz, diszfória, 
agresszió-prevenció, önszabályozás/impulzuskontroll, az intra -
pszichés dezorganizációtól való félelem, illetve ennek ellensúlyo-
zása. Egy adott drog preferálása függ a használó személyiség-szer-
vezettségének mértékétől, személyiségjellemzőitől, pszichológiai 
szenvedésének súlyosságától és diszharmóniájának belső jellem-
zőitől. Kokainhasználat esetén például fontos tényező a depresszív 
háttér, a hangulati labilitás, az érzelmek megélésének és kifejezésé-
nek nehézségei, az önértékelési problémák (ambícióhiány és ala-
csony önértékelés kombinálódása, valamint a hiperaktív működés 
kompenzatórikus megjelenése), a másokhoz való kapcsolódás 
problematikája, a kötődési nehézség (intimitásérzés megélésének 
hiánya), a személy önmagáról való gondoskodásának deficitje (akár 
öndestruktív viselkedés megjelenése). 

A pszichoaktív szerhasználat egyik legvonzóbb és legkülönlege-
sebb funkciója a szenzoros élménykeresés. „A szenzoros élményke-
resés, a változatos, újszerű, összetett és intenzív élmények keresésé-
ben megnyilvánuló vonás, amelyeknek jellegzetessége a fizikai, 
valamint szociális, jogi és pénzügyi kockázatok vállalása.”1 Zucker-
man megalkotta a Szenzoros Élménykereső Skálát (SSS), amely négy 
dimenzióra kiterjedten írja le a jelenséget. Ezek az (1) izgalom és ka-
landkeresés — a kihívások addikciója; az (2) élménykeresés — mind-
egy mi, csak erőteljes legyen és hasson; aztán a (3) gátlástalanság, 
mely a szociális mezőben, a kapcsolati térben jellemző viselkedést 
vizsgálja; végül az (4) unalomra való hajlam, az a kérdés, hogy meny-
nyire tűrjük a monotonitást, vagyunk képesek elmélyülni a részle-
tekben, vagy toleráljuk nehezen a rutinfeladatokat, a lassúságot. 

Persze az addikciók gyakorlásának leggyakoribb indokaként az 
eufória elérését, az élvezetek hedonista kiélését, az élvhajhászást, a 
„betépést” tartjuk. Gyakran mondják addikt személyek, hogy jól 
érzik magukat, de biztosan lehetnének jobban is. Vagy a szerencse-
játékos azt, hogy épp nyerő szériában van, és dehogy fogja abba-
hagyni. Tehát valami kis „boldogság-morzsa” kell, ami az addik-
ció első fázisában még valóban többlet, később azonban már csak 
alamizsna, hogy ezt az egész „rohadt világot” el lehessen viselni 
valahogy. És a betépés, a „high érzés”, a feldobottság miért ne lenne 
jó, vagy miért néznénk rosszallóan arra, aki többet szeretne az ilyen 
állapotból. És nyilván nemcsak a kamaszok keresik ezeket az álla-
potokat, hanem a munkában kiégett, kapcsolataiban megfáradt fel-
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nőttek serege is. Azt tapasztalják, hogy az addiktív viselkedés, a 
pszichoaktív szerek olyan élményeket, megéléseket adnak, ami-
lyeneket más nem, vagy csak lassan, sok munkával, és akkor is csak 
a jó dolgok együttállásakor. És akkor úgy gondolják, ez megéri. 
Főleg, hogy az az illúzió alakul ki bennük — a megtalált csodaszer 
kapcsán —, hogy ami kellemes állapotba helyezi őket, annak még 
a kontrollja is náluk van, azaz ők szabályoznak! 

Végül a spirituális és vallásos igény facilitálását/kielégítését kell 
említenünk, ami szintén évezredes igény. Az ember a tudatmódo-
sult állapotok segítségével kívánt közelebb kerülni isteneihez. És 
akármerre tekintünk a világban, a pszichoaktív szerek mellett szá-
mos eszköz és tevékenység tölt be ilyen funkciót. Gondoljunk akár 
a sámánkultúra táncoló, zenélő gyógyítóira, a kerengő dervisekre, 
az afrikai rítusokra, a hallucinogén dél-amerikai kultúrák emberál-
dozatokat is bemutató papjaira. Beszéltem olyan emberrel, aki azért 
használt LSD-t, mert mélyebb ismereteket akart szerezni a spiritu-
ális világban. De számos szer tölt be hasonló szerepet/igényt. Ezek 
főleg hallucinogének, és valóságos kultúra kristályosodott köréjük. 
Vannak beavatottak, és vannak, akik kintről nézik őket irigykedve. 

A fentebb felsorolt funkciók mindegyike fontos lehet a minden-
napok teljességének megélésében. Éppen ezért, mivel az addiktív 
működés — mint segédeszköz — segítségével ezen vágyainkat, tel-
jesítményeinket gyorsabban, könnyebben érjük el, nagyon vonzó 
lehet ez az egyén számára nehéz vagy kihívással járó helyzetekben. 
Hiszen ki ne tudna fiatalon csúcsra jutott, majd a harmincas évei-
ben váratlanul elhunyt sportolókról, akár olimpiai bajnokokról. 
Nyilván a doppingszerek a csúcsra-jutás könnyebb lehetőségét je-
lentik, és úgy tűnik, bármi áron megszerzendő sikert nyújtanak. 
Nem egy olyan csúcspozícióban lévő vezetővel beszéltem, aki a 
napi stressz enyhítésére folyamatosan használt pszichoaktív szere-
ket, és azt mondta, egy ilyen mókuskerékből nem lehet csak úgy 
kiszállni. 

A modern ember hálózatok szövedékében él, s miközben retteg 
a magánytól, hangsúlyozza egyediségét, identikusságát. Azt mond -
ja, a pénz nem boldogít, de a függetlenséghez elengedhetetlen, mi-
közben emberek tömegei igénylik, hogy megmondják nekik, mit 
kell tenniük, gondolniuk. Számos paradoxonnal küzdünk. A mo bil-
telefon a mobilitás jelképe volt, de lehetővé teszi a bárhol-bármi -
kori elérhetőséget, a kontrollt. A közösségi oldalak segítenek sze-
mélyes véleményünket világgá kürtölni, de szorongunk felszólalni 
egy munkahelyi megbeszélésen, mert félünk attól, mit gondolnak 
rólunk a többiek. A kamaszok vágynak magukat megmutatni, de 
identitásprotéziseik2 vagy online profiljaik mögé bújnak. 

A droghasználat célja a negatív érzések kivédése. Gátlásainkat 
feloldó szerekkel szégyenletes gátlástalanságokba menekülünk. És 
hogyan állunk az élvezettel, a szenvedéllyel? Hobbi, rossz szokás 
vagy addikció? Vagy mi a helyzet a boldogsággal? Felépülő klien-
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seinkre jellemző — az első körülbelül három hónapban —, hogy 
úgynevezett józanság-flasht élnek át. Tulajdonképpen ekkor még 
nem gondolkodnak reálisan, inkább egy újfajta drogot fedeznek fel. 
Energiáik meghatványozódnak, „be vannak állva” az őszinteség-
től, a bűnbánattól, az új élet ígéretétől. Mindentől. 

A józanság-flash azonban  (akár a szerelem korai szakaszának má-
mora) idővel elmúlik, a függő pedig azzal kénytelen szembesülni, 
hogy monomániás, önközpontú, túlkontrolláló, indulatos, türelmet-
len, szorongó és ingeréhes személyisége, nem pedig a drogok jelen-
tik a fő problémát az életében. Természetesen a gátlások, a szégyen, 
a bűntudat ezen állapotok gyakori kísérői. Ösztöneink, vágyaink 
féken tartásában segítenek a törvények, a társadalom, a vallás, a tra-
díciók és a saját testi-lelki-kapcsolati problémák megjelenése. 

Az ember keresi a boldogságot, még ha nem is tudja pontosan, 
mit is értsen rajta. Sőt, olyasmire törekszik, hogy valamiféle végte-
lenített boldog állapotot találjon meg. Hányszor hangzik el egy-egy 
megelégedett vagy eufórikus állapotban, hogy „bárcsak most állna 
meg az idő”, vagy „mit nem adnék azért, hogy örökké így marad-
jak!” Aztán persze ismerjük Friedrich Nietzsche A történelem hasz-
náról és káráról című értekezését, melyben elnézi az idilli környe-
zetben békésen legelésző marhacsordát — kövér legelő, csörgedező 
kispatak, napsütés, daloló kismadár a fán —, és azon gondolkodik, 
hogy boldog-e a marhacsorda. Illetve, hogy boldogság-e egy minden 
szempontból kielégítő állapot, amiben minden a helyén van, és úgy 
tökéletes, ahogy van. És arra a következtetésre jut, hogy történetiség 
nélkül nincs boldogság sem. Mert csak egymáshoz viszonyítva van 
igazán értékük a dolgoknak. A sivatag közepén magányosan ülve 
egy zsák aranynak sincs sok értéke. Vagy biztos becserélnénk egy 
korsó vízre, ha kaphatnánk érte… 

A kontroll kialakításában vagy visszaszerzésében alapvető je-
lentősége van a kielégülés késleltetése képességének. Itt természe-
tesen szerepet játszanak a körülmények és az elvárások, önmagunk 
és környezetünk szempontjából, egyenes arányban az elégedett-
séggel és az intelligenciával. De mivel emberek vagyunk, sok terü-
leten kisegít minket a fantázia, a gondolkodás. Sokszor vesszük 
észre — csodálkozva —, hogy az elvárt élmény az igazán érdekes 
és vágyott. Jobban, mint a beteljesült.3 Szóval többnyire nem is az él-
vezet a legfontosabb, hanem a vágy! 

Meg kell állapítanunk tehát, hogy a boldogság ily módon nem 
szerezhető meg — hiába a drogok és a pénzen vett eufóriák —, 
talán csak annak illúziója, és többnyire az is pusztán átmenetileg. 
A boldogság olyan, hogy ha az ember jól él — humanista módon, 
kapcsolatokkal, érték szerint, feladatokkal, kötődésekkel és kötött-
ségekkel, a szabadság érzésével, kreatív lehetőségekkel —, akkor a 
boldogság csak úgy megy utána…

 
 
 
 
 

A józanság-flash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3Daniel Nettle: 
Happiness. The Science 

Behind Your Smile. 
Oxford University Press, 

New York, 2005. 
 

A boldogság átmeneti 
illúziója

347


