
Vamos falar das competências do autoconhecimento
e da inteligência emocional, que de atores
coadjuvantes até então, passam agora a
protagonistas. 
 
E por que isso aconteceu? Porque antes podíamos
priorizar outros assuntos e tocar a vida. E agora não.
A introspecção frente à insegurança e o medo
trazidos pelos novos cenários do coronavírus nos
colocam em contato direto e incontrolável com as
nossas emoções menos gerenciadas ou até
conhecidas.
Somos agora obrigados a olhar para como viemos
gerenciando ou não as nossas emoções. Para o
quanto conhecemos a nossa dinâmica de
funcionamento psíquico. Entender o quanto nossas
emoções e dinâmica mental impactam diretamente
em nosso equilíbrio psíquico, resultados e felicidade.
 
O que está doendo em nós agora, o que mais nos
amedronta nesse momento? É nos sentirmos a mercê
dos acontecimentos e sem o controle da situação? É
não podermos mais confiar nas velhas referências de
sucesso, bem estar e sobrevivência?
Se assim for, até não construirmos novas referências,
vamos viver nesse estado de stress, com falta de paz,
de ar, de segurança...
 

VOCÊ , SEU BEM ESTAR
E A SUA FELICIDADE



E como construímos novas referências?
 
Quando deixamos ir as velhas referências externas de
segurança e passamos a construir novas referências
internas.
Quando começamos a repensar e reeditar algumas
crenças, do tipo “quando eu tiver sucesso então serei feliz”
para “quando eu for feliz serei bem sucedido”. 
Quando eu tiver algo externo, o meu estado interno mudará
para melhor, para quando eu mudar a minha forma de
pensar e sentir, então mudarei meus resultados.
 
Agora o “mindset  (configuração da mente ou forma de
pensar)de crescimento” é conhecer e mudar os estados
interiores para que as condições exteriores se modifiquem.
Quando percebermos esse nosso ponto cego, aquilo que
não enxergávamos, começaremos a perceber a “diferença
que faz a diferença”, que é expandir o contato conosco
mesmos, para conhecer nossos referenciais internos e as
verdadeiras leis que regem a vida.
 
“A diferença que faz toda a diferença” é conhecer o
potencial criativo e as riquezas internas e usá-los para
construir um mundo mais solidário e menos solitário.
É pensar em formas de entender de verdade a “dor” do
outro, não para ganhar dinheiro, achar um novo nicho de
mercado e sair na frente, mas sim para auxiliá-lo a ter
sucesso em relação aos seus valores mais nobres. 
 
Quando a nossa contribuição é efetiva, para gerar bem
estar nas pessoas, na sociedade e no planeta, com certeza
os nossos resultados não só financeiros se evidenciarão.



MAS COMO PODERÍAMOS EXTRAPOLAR
ESSES CONCEITOS PARA O DIA-A-DIA DA

VIDA E DO TRABALHO?

Pessoas felizes são mais saudáveis, mais produtivas no trabalho, mais
solidárias, vivem mais e de forma muito mais positiva. Sabe o que elas têm
em comum? 
Martin Seligman respondeu essa pergunta no seu livro Felicidade Autêntica. 
Ele fala que  atingimos a felicidade quando a nossa vida é sustentada por
cinco pilares:

Emoções Positivas – responsáveis pelas sensações de alegria e prazer, as
emoções positivas estão ligadas ao bem-estar e satisfação;

Engajamento – estamos verdadeiramente engajados quando nos
envolvemos ao máximo em alguma atividade, ocupação ou trabalho;

Relacionamento Positivos – relacionamentos saudáveis alimentam a
sensação de conexão, pois os momentos mais emocionantes de nossas
vidas geralmente ocorrem quando estamos junto de outras pessoas;

Significado e Propósito – estarmos conectados a algo maior que nos
impulsiona a viver com mais significado e propósito maior que nos conduza
à felicidade; 

Realização – a realização nasce dos objetivos que estabelecemos para nós
mesmos e, quando focada em um propósito maior ou significado, contribui
para o aumento do bem-estar.

 

 

 

 

Agora que você conhece o caminho
para ser plenamente feliz em todas
as áreas de sua vida, temos uma
revelação: ser feliz é questão de
decisão. Então, vamos aproveitar e
fazer um acordo? A partir de hoje,
vamos lutar diariamente para incluir
os cinco pilares listados por Seligman
em nossas vidas.



SEGUE UMA RECEITA
Martin Seligman e colaboradores desenvolveram e
avaliaram uma técnica simples para resolver esta questão,
o exercício foi denominado de três bênçãos.
O exercício das três bênçãos exige que você concentre sua
atenção, ao terminar seu dia, em três coisas boas que
ocorreram e reflita porque elas foram boas. Estes três
acontecimentos não precisam ser coisas especiais, podem
ser pequenos detalhes de nosso dia, como uma bela flor
que você observou, uma boa refeição ou o sorriso de uma
criança.
Este exercício permite reeducar a sua atenção para
aspectos positivos de sua vida. Mesmo as pessoas
gravemente deprimidas podem encontrar três coisas que
aconteceram e foram boas no seu dia, e quando o fazem,
sintomas depressivos se amenizam.

O QUE FAZER?
Faça seu Pote da Gratidão. Pegue um vidro ou plástico
qualquer, coloque o adesivo que estamos entregando para
nossos colaboradores e todas as noites da próxima semana,
um pouco antes de você ir para a cama, anote num papel
três coisas boas que aconteceram no seu dia e coloque
dentro do seu POTE DA GRATIDÃO. 
 
Coisas que podem ser pequenas e simples ou importantes.
Reflita sobre o porque você sente que são boas coisas.
O exercício é um excelente meio para reconhecer, lembrar,
rezar, agradecer o que acontece de bom e de bem na
minha vida. Reconhecer que estes, dentre outros fatos,
fazem parte de um processo de humanização e de bem-
estar que está estreitamente ligado à nossa presença no
mundo. Como reza a canção Tocando em Frente de Almir
Sater: “cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em
si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz”.
Temos certeza que em pouco tempo seu pote estará cheio
de coisas positivas.

LEMBRE-SE QUE SOMOS RESPONSÁVEIS
POR NOSSA FELICIDADE!

Seligman exemplifica dois fatos:

“Essas três coisas não precisam ser nada de espetacular em termos de importância (‘Ao

voltar para casa do trabalho, meu marido trouxe meu sorvete preferido para sobremesa’),

mas podem ser mais importantes (‘Minha irmã deu à luz um menino saudável’). 

Ao lado de cada evento positivo, responda à pergunta: ‘Por que isso aconteceu?’ Por

exemplo, se você tiver escrito que seu marido trouxe o sorvete, escreva ‘porque meu

marido às vezes é realmente atencioso’ ou ‘porque me lembrei de telefonar para ele do

trabalho e pedir-lhe para parar no supermercado’. 

Ou, se você tiver escrito: ‘Minha  irmã deu à luz um menino saudável’, você pode escolher

como causa: ‘Deus estava cuidando dela’ ou ‘Ela fez tudo certo durante sua gravidez’”.

(SELIGMAN, 2011, p. 45)


