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UM DIA FELIZ

Funcionários
30/11—Clementina Gomes

SORRIA

Faço esta pergunta, não importa a quem: Você É feliz? ou Você ESTÁ feliz?
É que existe uma grande diferença entre estas duas perguntas.
Ser uma pessoa feliz, não significa estar feliz o tempo todo, abrindo um sorriso todos os dias, como se nada pudesse tirar a felicidade de você. Você pode ser uma pessoa feliz e dependendo do como vive o seu dia, ficar triste, com raiva, com medo…
Uma boa resposta para essas duas perguntas poderia ser: Sou
uma pessoa feliz considerando a vida que tenho. Porém, hoje, não
estou feliz por causa de uma má situação por que estou passando
agora.

O segredo da felicidade está na maturidade. É aprender a aceitar o que a vida nos apresenta, é ter equilíbrio emocional para lidar com as diversas situações do dia a dia.
Querer viver sem sentir medo, tristeza, raiva… é querer viver uma ILUSÃO. Basta estar vivo para saber
que em qualquer momento passará por essas emoções.
Se quer viver sem sentir as emoções mais densas, provavelmente deixará de viver as emoções mais sutis. Isso acontece porque deixará de viver experiências novas, entrará na zona de conforto e possivelmente a vida ficará sem sabor. Viverá sem sentir qualquer emoção … nem as boas nem as mais difíceis.
Nesse caso, se alguém lhe perguntar se é uma pessoa feliz, é possível que responda que não.
A saída para tudo isso, é aprender a lidar com as próprias emoções através do seu autoconhecimento.
Quanto mais você se conhecer, mais será inteligente emocionalmente e menos as emoções mais tensas
vão tomar conta de si.
Faça tudo para que se sinta uma pessoa feliz; viva novas experiências, mude o que não está bom, arrisque, entregue-se, confie… Faça isso, sabendo que em alguns momentos poderá ficar triste, mas que isso
não precisa significar que a vida não está boa, e sim, que naquele momento, naquela experiência, não foi
bom, mas que no todo, você vive plenamente e se considera uma pessoa FELIZ!
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TENHA UM BOM SONO

O sono é um estado fisiológico e indispensável a
todos os animais (mesmo os que não pensam).
Portanto,
dormir
bem só tem vantagens para a sua saúde física e mental
e, consequentemente, para a sua qualidade de vida.

Ao dormir melhor,
terá mais energia,
maior concentração
e memória. Contudo, com o avançar da idade, os distúrbios de
sono tornam-se mais comuns, podendo caracterizar-se por uma diminuição da qualidade do
sono ou por interrupções frequentes do mesmo.
O que é muito chato.
Todos os problemas que tem estão a dar cabo
de si e da sua saúde (física e mental). Siga alguns destes conselhos para que, pelo menos
durante o sono, os problemas desapareçam. E
não se esqueça, quanto menos dormir, menos
energia terá para solucionar os problemas.
- Vá para a cama, todos as noites à mesma hora e, se possível, levante-se também todos as
manhãs à mesma hora.
- Vá para cama para dormir ou, se gostar, use
uma atividade relaxante, como por exemplo, ler,
até o Zé Pestana estar presente..
- Quanto mais se sentir confortável na sua cama, mais o seu sono será tranquilizante.
- Ao jantar, tenha especial atenção ao que come. Isto porque se comer em demasia, vai sentir-se muito cheio e isso poderá ser mais uma
dificuldade para dormir bem.
- E esses tempinhos em que adormece, durante
o dia no cadeirão, são prejudiciais ao seu sono
noturno.
- A atividade física regular está associada a um
sono melhor. Mas atenção: se fizer essa atividade física ao fim do dia, pode ter um efeito inverso e ficar muito enérgico, sendo mais difícil
adormecer.
- Quando for para a cama, depois de ler umas
folhas do seu livro (se o fizer), não pense na
sua vida. Tente, de todas as formas, que esses
pensamentos não o invadam (pelo menos, naquela altura). Feche os olhos, respiração lenta e
profunda, concentração e relaxamento.
BOA NOITE

ERA UMA VEZ
Era uma vez um rei que queria sair para pescar. Chamou o sábio que conhecia os astros e
pediu-lhe a previsão do tempo para as próximas horas. O sábio assegurou-lhe que não iria
chover.
No caminho, ele encontrou um camponês montado no seu burro que quando viu o rei sugeriu:
- “Majestade, é melhor o senhor regressar ao
palácio porque vai chover muito”.
O rei ficou pensativo e respondeu-lhe: -“Eu tenho um sábio muito bem pago, que me disse o
contrário. Obrigado mas vou continuar”.
E assim fez.
Choveu torrencialmente.
O rei ficou todo encharcado e quando chegou
ao palácio, todos se riram dele ao vê-lo naquele estado. Furioso, o rei chamou o seu sábio e
despediu-o de imediato.. Em seguida, mandou
procurar e trazer o camponês para lhe oferecer
o emprego. O camponês., na sua presença,
disse: “Senhor, eu não entendo nada disso,
mas sei que quando as orelhas do meu burro
ficam caídas, significa que vai chover”.
Então, o rei contratou o burro.
E assim começou o costume de contratar burros para trabalhar junto ao Poder… Desde então, eis a razão de burros ocuparem as posições mais bem pagas em qualquer governo.
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Quem alguém se senta numa esplanada numa manhã deste outono, sente uma friagem que nos
beija enquanto o sol aquece nossos olhos. É como que alguém está saboreando um gelado de
baunilha com chocolate quente

