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feli
z
,
/fe lis/
Adjetivo

1. que Sente ou demonstra prazer ou contentamento.
2. Afortunado e conveniente.
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Olá,
Imagino que você esteja lendo este livro porque está triste
e quer se sentir feliz. Provavelmente espera que ele
ofereça as respostas para alcançar uma vida feliz e plena.
Talvez espere até que eu saiba algum tipo de “segredo”.
Lamento, mas não sei nenhum.
Este livro não vai consertar você. Não fará você feliz. Existem muitos
livros por aí que prometem essas duas coisas. Há muitos outros
que prometem mudar sua vida. Quantos deles você já leu? Quantos
funcionaram? Na minha experiência, os livros menos capazes de
mudar sua vida são aqueles que mais prometem fazê-lo.
Talvez seja um bom momento para dizer que não sou médico,
nem tenho qualificações na área de saúde mental. Sou apenas um
cara que, às vezes, fica triste – e, no ano passado, fiquei muito
triste. Não entrarei em detalhes, mas tenho certeza de que você
pode imaginar o tipo de “muito triste” ao qual me refiro. Foi o tipo
de “muito triste” que é logo substituído por vazio, torpor e uma
sensação avassaladora de desesperança.
Fiquei bastante introspectivo durante esse período e consegui
entender um dos motivos pelos quais eu me sentia tão triste e
com tanta frequência. Sei que pode soar estranho, mas me dei
conta de que, em parte, era por que eu estava me esforçando
demais para SER FELIZ. Quanto mais eu tentava ser feliz,
mais difícil se tornava; quanto mais difícil se tornava, mais
triste eu ficava.
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Não me lembro exatamente de como ou quando aconteceu,
mas, certo dia, decidi desistir de tentar ser feliz. Desistir de vez.
Era óbvio que não estava funcionando. Decidi que tentaria, em
vez disso, ficar um pouco menos triste, o que parecia bem mais
alcançável. Aliás, o título provisório deste livro foi Você já tentou
ser menos triste?.
Mesmo que não funcione muito bem como título de livro,
acredito que seja um dos questionamentos mais importantes
que você pode se fazer quando estiver numa espiral
de tristeza.
Ao longo do ano passado, pesquisei bastante sobre o
funcionamento da mente e do corpo, li diversas abordagens
filosóficas e espirituais sobre felicidade e tristeza e li também
sobre como outros deprimidos se sentiam – e sobre como
começaram a melhorar. Ao longo deste trajeto, tentei várias
pequenas coisas, na esperança de que me ajudassem a ficar
menos triste e, como resultado, tenho sido mais feliz. Aliás, se
existe algum segredo aqui, é este: ser menos triste e ser mais
feliz são sinônimos.
Este livro está cheio de todas essas coisas que tentei. Todas
as atividades são baseadas – às vezes, de maneira abstrata
– na minha pesquisa, nas minhas experiências e em ciência
comprovada. Algumas funcionaram comigo, outras não; tenho
certeza de que o mesmo acontecerá com você. Quando se trata
de se sentir menos triste, não existe uma solução universal.
O que importa é encontrar coisas que funcionem para você.
Ainda mais importante é se lembrar dessas coisas quando você
precisar delas, o que pode ser mais difícil do que parece.
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É provável que certas páginas deste livro deixem você
desconfortável, mas, uma vez que se acostumar, você entenderá
que isso é bom. Um exercício que ajuda a enxergar isso com
mais clareza: alongue seus dedos, puxando-os para trás, a ponto
de começar a ficar desconfortável, e segure-os desse jeito por
uns instantes. Seu primeiro instinto será parar, pois a sensação
não é boa. Mas, se você mantiver a posição, perceberá que
essa sensação logo se dissipa; se dará conta de que a dor não é
tão ruim quanto você imaginava e, conforme a dor passar, será
substituída por calor. Quando você enfim soltar os dedos, é capaz
de eles estarem um pouco melhores do que antes. Lembre-se
dessas sensações sempre que se sentir desconfortável com o livro,
e siga em frente.
A coisa mais importante sobre se sentir menos triste é que você
precisa tentar. Sei que não parece divertido; sei que, às vezes,
tentar pode ser muito difícil. Ainda haverá dias em que você não
terá vontade de sair de casa, nem de conversar com ninguém,
nem mesmo de sair da cama. Este livro pode ajudar, mesmo nesses
dias. Ele oferece conforto para quando você precisar chafurdar
na tristeza, um empurrãozinho para quando você estiver O.K. e
encorajamento para os dias em que você se sentir bem. Mas o que
você precisa se prometer é sempre fazer um esforço, independente
do tamanho.
E, embora eu desconheça os segredos que possam trazer a felicidade,
prometo que este livro pode ajudar você a se sentir menos triste.
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O.k., vamos começar com algumas perguntas...

Como você se sente?

Escreva 3 coisas que você ama.

Qual é a cor do
seu humor?

Como está o
clima lá fora?
Feliz

Cansado

Enérgico

Eu
estou
aqui

D

Triste

Onde você está neste gráfico?
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Para onde você está indo?

Desenhe a forma geométrica
que descreve sua vida.
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Qual é a coisa mais
importante?
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Quão ocupada
está sua mente?

Quão preenchido
está seu coração?

Quando foi a última vez em que você esteve feliz?
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Avalie estas áreas da sua vida. Acrescente uma
flecha para indicar se está melhorando ou piorando.

Humor geral:
Família:
Amigos:
Vida social:
Relacionamento:
Diversão:
Trabalho:
Dinheiro:
Alimentação saudável:
Beber água:
Sair de casa:
Exercícios físicos (Argh!):
Saúde:
Criatividade:
Senso de propósito:
O passado:
O presente:
O futuro:
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