felicidade

A procura da 'felicidade' pode impedi-lo

Quer estar zen?

Se estar zen significa experienciar a própria realidade de
forma direta, através de meditação profunda, utilizando
apenas a observação da própria mente e a experiência do
momento presente, então, focar-se em ser feliz pode não
ajudar a esta tarefa. A melhor forma de estar na vida será
aquela que nos permita o maior grau de satisfação connosco
e com os outros, com o que fazemos e temos, sentimos e
pensamos a cada dia. E se assim é, a tendência de ser feliz,
agora e sempre e de o termos como objetivo para a vida
poderá significar alimentar expetativas desadequadas, como
se não respeitássemos a experiência do agora que define o
nosso bem-estar a cada momento.
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Respeitar as emoções
Estar alegre ou contente é diferente de ser
feliz, tal como estar triste é diferente de ser
infeliz. Ser feliz - ou infeliz - é não respeitar
as emoções do momento e não dar atenção
a nós próprios, negligenciando-nos. Por
outro lado, estar alegre ou estar triste é
experienciar as emoções do momento, respeitando o impacto que cada situação tem
em cada um e que nos permitem a melhor
adaptação a cada momento do dia a dia.
O que somos deve ser transformado no
que estamos a sentir, vivenciar e experienciar em cada momento e não num ser
pleno de sentimento vazio de significado
por ainda não ter chegado.

A diferença entre estar e ser é há muito debatida e, quase sempre, alvo de discussão sobre
qual será o estado mais importante para o
ser humano. Percebendo que existem muitas
coisas que devemos ser e que existem outras
tantas em que devemos estar, é importante
perceber o nosso sentimento de felicidade
como algo momentâneo, da linha do estar,
não algo vinculativo
ou pleno de certeza e
imutável, da linha do
ser. Como exemplo,
podemos pensar sobre
a última semana que
tivemos e perceber que
existem dias melhores
que outros, pautados
por acontecimentos
bons e outros menos
bons, onde temos de
agir de acordo com
a situação em causa,
seja a rir ou a chorar,
zangados ou alegres.
Nestas situações, o importante é responder
de forma adequada
às nossas emoções,
acompanhando o que
as nossas necessidades
psicológicas nos pedem. Esta é a melhor
forma de adaptação de cada indivíduo e a
atitude mais correta a ter face ao momen-

,,

to, estando como as nossas emoções nos
permitirem estar.

Querer ser feliz
Querer ser feliz é um percurso sem fim que
cada indivíduo tem de percorrer, como se
se tratasse de um objetivo de futuro permanente mas que, como tal, não permite
o alcançar do mesmo,
levando a que cada pessoa avalie, a cada momento, o seu grau de
felicidade. Esta busca
constante pela felicidade, contrária à noção do ‘aqui e agora’ e
contrária à importante
função de aproveitar o
momento atual prestando atenção às necessidades psicológicas
momento a momento,
leva cada indivíduo a
não se sentir completo.
Enquanto a expetativa
não for orientada para
o objetivo mais adequado ao momento, nada
chegará para ser feliz.
Os objetivos que são
planeados a longo prazo – como ser feliz
– não permitem ao indivíduo usufruir das
pequenas vitórias que, a cada momento, vão
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preenchendo a sua satisfação com a vida,
indo ao encontro das suas emoções, satisfazendo as suas necessidades psicológicas.
A atenção às necessidades psicológicas
momento a momento permite, a cada
pessoa, pensar no que é melhor para si
em cada situação, possibilitando a melhor escolha, a mais adequada solução
para que o sentimento resultante seja de
satisfação, potenciando o seu bem-estar.
Se o fator principal que influencia as
nossas escolhas não for algo definido
pelo momento atual, então o resultado
poderá não ser o mais ajustado à manutenção do bem-estar próprio. Claro que
os objetivos de vida de cada um devem
pesar nas suas escolhas diárias e devem
servir de influência para as suas decisões
de caminho a seguir. No entanto, perante o
dia a dia, muitas serão as decisões a tomar
que dependem do momento, valendo-lhes
a forma como vemos a vida, agora.
Este deve ser o objetivo de cada pessoa,
momento a momento: estar em bem-estar! Promover a felicidade e ser feliz
só potencia o adiar de um sentimento
de felicidade de quem está bem consigo
mesmo, não precisando de ser feliz por já
o estar, momento a momento. Estamos,
assim, a falar de respeitar o próprio, de
cada um perceber, interpretar e cuidar
das suas emoções, permitindo-se estar
Z
em bem-estar, no ‘aqui e agora’.
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