
 

 

 
 

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK DAVID BECKHAM-MEL  
ÚJ ILLATÁRÓL A BOLD INSTINCT-RŐL 

 
 
K: Melyek voltak a legnagyobb döntések az életedben? 
 
„Az én álmom mindig az volt, hogy a Manchester United-ben és Angliáért játsszak – csak ez az egy foglalkoztatott. Szóval 15 éves koromban 
elmentem Manchesterbe. Nem mondom, hogy könnyű döntés volt, mert soha nem akarod elhagyni a családodat, de elég elszánt és 
magabiztos voltam ahhoz, hogy Manchesterbe költözzek és valóra váltsam az álmomat.  
 
Aztán meg különböző csapatokban játszani vagy egy másik országban élni; nyelvet tanulni vagy felfedezni egy más kultúrát – számomra 
valószínűleg ezek a legmerészebb döntések, amiket hoztam. Ezek a döntések nem csak rám, hanem a családomra, a gyerekeimre is hatással 
voltak …szóval komoly döntéseket kellett meghozni. Minden, amit tettem – mióta gyerekeim vannak – valójában a családomért tettem.” 
 
 
 
K: Milyen folyamaton mész keresztül, amikor ilyen döntéseket hozol? 
 
„Ami fontos, amikor egy nagy döntést meghozol, az első érzés a zsigereidben, amikor felteszik neked a kérdést. Nekem az intuíc ió a 
legfontosabb. 
Nagyon szerencsés vagyok – a családom, a barátaim, a csapatom vesz körül és úgy érzem, támogatnak a döntéseim meghozatalában.” 
 
K: Hogyan változtattak meg téged a választásaid? 
 
„Minden alkalommal, amikor a családomra nézek, emlékeztetnek a döntéseimre. Az én életemben a döntések, amiket hozok, a helyek, 
amelyeket lakóhelyünknek választottunk, nyilvánvalóan a karrieremről szóltak – de ugyanakkor a családomról is. Azt akartam, hogy boldogok 
legyenek, bárhol, ahol játszottam, mert mindaddig, amíg együtt vagyunk, az a jó döntés volt. 
 
Azt mondjuk, hogy az otthon az, amit annak hívunk, de őszintén szólva – 15 éves voltam, amikor elhagytam kelet-londoni otthonomat és nem 
jöttem vissza Londonba 38 éves koromig. De bárhová is utaztunk, bárhol éltünk, otthonná változtattuk…Ezért volt könnyű ezeket a döntéseket 
meghozni, mert a családom mindig velem volt és mindig támogattak engem.” 
 
 
K: Mennyire vagy biztos abban, hogy jól döntesz? 
 
„Bármikor, ha hoztam egy döntést, abban mindig hittem. Még akkor is, ha más emberek nem mindig értettek egyet, mindig tudtam, ha jó volt a 
megérzésem, akkor az jó választás volt.   
 
Nagyon hálás és szerencsés vagyok, hogy továbbra is úgy érzem, hogy a karrierem során mindig jó döntéseket hoztam. Nem azért, mert 
sikeres voltam azokban a városokban vagy azokkal a csapatokkal, hanem azért, mert nagyszerű emlékeim vannak minden helyről, ahol éltem 
és ez valóban boldoggá tesz.  
 
Tudod, a karrierem során – megnyert bajnokságok, trófeák – nyilvánvalóan voltak olyan pillanatok, amikre szívesen tekintek vissza és azt 
gondolom „OK, megérte”. Visszatekintve például a hat évre LA-ban, nagyszerű idők voltak a pályán – de a pályán kívül, a gyerekeim imádták 
az ottlétünk minden percét, ezért ez egy jó döntés volt.” 
 
K: Mit jelent az számodra, hogy számodra jól dönteni?  
 
„Úgy gondolom, hogy a nap végén, amikor egy döntést hozol, az a Te döntésed kell, hogy legyen. Bármikor, ha hoztam egy döntést, hittem 
benne. Még akkor is, ha az emberek nem úgy érezték, hogy helyesen cselekszem, vagy jól döntöttem, mindig tudtam, ha megcsinálom és jó 
érzés számomra, akkor az volt a helyes.  
 
Legbelül érzed a zsigereidben… Számomra az a magabiztos ember jele – amikor tudod, hogy Te hozod meg a döntést saját magad számára.” 
 
K: Az illatoknak fontos szerepe van az emlékek felidézésében. Létezik-e olyan illat, ami emlékeztet életed egy különleges pillanatára?   
 
„Az illat mindig is fontos része volt az életemnek és az emlékeimnek. Sok különböző városban jártam, sok eltérő kultúrával találkoztam. 
Szeretnék emlékezni minden helyre, ahol játszottam, minden stadionra, ahová beléptem, és az illatok ezt megadják, valóban erős emlékeket 
idéznek fel. 
 
Személy szerint nekem a frissen vágott fű illata visszahozza azt az érzést, amikor kiléptem a pályára. Konkrétan a Manchester United-del, mert 
gyerekkorom álma volt, hogy velük játsszam. Mikor kimentél az Old Traffordra, volt egy bizonyos szag – engem az oda visz vissza. Minden 
alkalommal, amikor beléptem egy pályára, bárhol is volt az, a Manchesterben, Real Madridban, AC Milan-ban, PSG-ben, a Galaxy-ban – bután 
hangzik, de minden hely és azok az illatok ezt az emléket idézik fel a karrieremből.” 
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Leo x David 
 
David: Mi volt a legfontosabb döntés az életedben? 
 
Leo: „Úgy gondolom, a legfontosabb döntésem az volt, hogy láthatóvá váljak. Amikor megkerestek, hogy kezdjek modellkedni, eldöntöttem, 
hogy valóban ezt akarom csinálni, mert gyerekkoromban, nem volt senki a pop kultúrában, akihez kötődni tudtam volna. Ezt a döntést a jövő 
generáció számára hoztam meg – nyilvánvalóan minden albínó számára, de sok olyan gyerek számára is, aki nem elég magabiztos. 
Nincs olyan példaképem, akire felnézhetnék, aki hozzám hasonlóan eltér a megszokottól.” 
 
David: Mit jelent saját magad számára helyesen csinálni valamit?  
 
Leo: „Amikor elhatároztam, hogy modell leszek, olyan voltam – nem élheted az életed azon gondolkodva, hogy más emberek mit szólnak 
hozzá. Csak azt kell tenned, amit Te helyesnek tartasz. Ez egy lehetőség volt, amit tudtam, hogy meg kell ragadnom.” 
 
 
 
Lewis x David  
 
David: Melyik volt a legfontosabb döntésed az életedben? 
 
Lewis: „Egy nagy, munkásosztálybeli családból jövök, ahol tizennégyen voltunk testvérek. Mindenki körülöttem alapvetően jobban szereti a 
bokszot minden más sportnál. Amikor fiatal kölyök voltam, kb. 10 éves, egyszerűen eldöntöttem, hogy táncolni akarok. Szóval, elmentem 
balettozni. Sem a szülők, sem a család többi tagja nem táncolt korábban.” 
 
 
 
Jamie x David 
 
David: Melyik volt a legfontosabb döntésed az életedben? 
 
Jamie: „A legnagyobb döntés, amit eddig hoztam, az volt, hogy otthagytam egy nagyon kényelmes munkát a vállalati pénzügyek területén és 
belevágtam a stand-up comedy-be – ami egy olyan döntés volt, hogy néhányan azt hitték, elment az eszem (nevetés). Volt egy comedy klub, 
ahová bejelentkeztem és amit első este lezúztam. Szóval azt mondtam magamnak, otthagyom a banki munkát és stand-up-os leszek.” 
 
David: Mennyire vagy biztos a döntéseid helyességében? 
 
Jamie: „A Stand-up egyféle bizonytalan ipar, viszont nagyon jó móka. Nagyon kielégítő. Most fantasztikus, ahogy támogatnak, de abban az 
időben ez nagyon a saját döntésem volt, egyfajta „ezt meg kell lépnem” típusú választás. Saját magamnak kellett meghozni a döntést – mert 
mondod az embereknek, hogy ezt fogod csinálni és ők mit mondanak? Kihívás volt, de sikerült. Amikor van egy termed tele nevető 
emberekkel, amikor nagy klubokban lépsz fel és 300 ember tapsol, akkor az olyan – igen, ez jó munka.” 
 
 
 
 
 


