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C`est la vie
Când o pat` de cafea îmi apare pe bluza proasp`t sp`lat`, ma]ina nu vrea s`
porneasc` ]i o b`t`tur` ap`rut` din
senin m` chinuie – un jour catastrophique! Asemenea mici nepl`ceri îmi pot
ruina toat` ziua. Uneori, sunt cauze mai profunde la mijloc, ca de exemplu faptul c` trec printr-o perioad` în care m` îndoiesc de mine îns`mi sau poate
exist` ceva nemul\umiri la slujb` ]i nu-mi dau seama
c` asta m` deprim` zile în ]ir.
Dar via\a este mult prea scurt` ca s` ne-o mai
am`râm ]i noi!

Întâi de toate, trebuie s` descoperim ce anume ne
sup`r` în acest moment. }i apoi, voilà, am s`-\i ar`t
cum î\i recape\i zâmbetul ]i str`lucirea cu ajutorul a
cincisprezece trucuri de bun` dispozi\ie. Pardon, nu
m-am prezentat înc`: eu sunt Miss Trendy. Ca s` fiu
fericit`, nu-mi trebuie mai mult decât o cafea cu lapte
bine f`cut`, o bârf` pe cinste cu cea mai bun` prieten`
]i La vie en rose a lui Édith Piaf! Oh, la, la, desigur, copiii
]i b`rbatul meu! S` fie fericirea format` doar din atât?
Iar acum, la treab`! Am s`-\i dezv`lui câteva trucuri
de bun` dispozi\ie pentru via\a de zi cu zi, pe care
eu îns`mi le-am încercat cu mult folos de-a lungul
timpului.

A ta,
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Miss
Trendy

Cum ni se fur` fericirea ]i ce putem face
s` o recuper`m
Uneori, pare c` cineva sau ceva ne-a furat fericirea, ba
mai mult, c` ho\ul se identific` cu persoana noastr`. În
loc s` ne adâncim în mocirla c`ut`rilor de]arte, s` ne
oprim pe îndelete ]i s` c`ut`m a în\elege am`r`ciunea
care ne macin`. Altfel ne învârtim într-un cerc închis din
care nu putem ie]i. Avem, oare, prea mari a]tept`ri de la
noi în]ine ]i de la al\ii sau ne lipse]te o anume orientare
în via\`?

Sfatul
meu:

s` descoperim ce ne macin`
]i ne face via\a grea.
„Cunoa]te-\i du]manul“,
ai mai auzit asta, cu siguran\`.
Putem schimba ceva în bine
numai dac` ]tim
ce anume ne face neferici\i.

Vrei mereu mai mult?
La vie est magnifique! Ai o slujb` bun`, un partener de via\` cu care e]ti fericit` ]i prive]ti cu
optimism spre viitor. }i totu]i... un salariu
ceva mai consistent n-ar fi r`u, nu-i a]a?
La urma urmei, \i-ai putea împlini visul
de a avea o ma]in` de lux sau ai putea
investi mai mult în educa\ia copiilor la
]coli prestigioase...
Rela\ia cu partenerul mai ]chioap`t` ]i ea pe ici, pe colo
– pasiunea pare c` s-a domolit, cumva. Oare exist` pe
lumea asta cineva cu care te potrive]ti mai bine, care te
poate face ]i mai fericit`, ducându-\i la împlinire toate
dorin\ele?
Nu, acel altcineva nu exist` ]i niciun salariu mai gras
nu-\i va aduce fericirea! Str`dania spre „mai mult“ ]i
„mai bine“ face individul cu totul ]i cu totul nefericit. Teza aceasta apare deja în jurul anului 500 î.Hr. la
Siddhartha Gautama, cunoscut mai bine sub numele
de Buddha.
Înv`\`tura sa, budismul, se bazeaz` pe faptul c` suferin\a este o component` central` a vie\ii.
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Cauza acestei suferin\e, spune Buddha, este râvna
dup` pl`ceri, bunuri ]i putere. Omul poate pune cap`t
suferin\ei sale în momentul în care se desprinde de
str`dania spre „mai mult“. Ce înseamn` acest lucru
pentru aceia dintre noi care-]i doresc un p`r mai frumos, mai mul\i bani, o slujb` mai bun`, un partener de
via\` mai atractiv sau o ma]in` de lux? Ar trebui, pur
]i simplu, s` ne amintim de Buddha ]i s`-i ascult`m
mesajul: „Pacea vine din interiorul nostru. Nu o c`uta
în afar`”. Greu de f`cut acest lucru. S` renun\i la a-\i
c`uta fericirea în exterior este mai greu decât mi-am
închipuit. }i, cu toate acestea, am înv`\at c` fericirea – ]i
chiar buna dispozi\ie – e o chestiune pe care-o po\i
ajusta sau, ca s` folosesc un cuvânt la mod`, pe care
o po\i seta.
Desigur, când se petrece ceva cumplit ]i criza e profund`, nici cea mai bun` „setare“ nu poate ajuta. }i
totu]i, aceast` ajustare/setare e motorul bunei dispozi\ii
cotidiene. Când sun` ceasul diminea\a, î\i începi ziua
f`r` vlag` ]i cu fa\a schimonosit` de griji? Nici s` nu te
gânde]ti la a]a ceva; nu-\i strica primele momente ale
zilei cu proast` dispozi\ie: deschide larg fereastra, las`
aerul proasp`t s` p`trund` în`untru ]i savureaz` lini]tea
de dinaintea tumultului cotidian.
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