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Plăcerile şi fericirea. 

Sunt foarte multe persoane care fac confuzie între plăcere şi fericire. 

Astfel, în fuga lor după fericire, apelează în mod constant la tot ceea ce le face plăcere, cum ar fi 

consum exagerat de alcool, mâncat compulsiv şi fără limite, consum de ciocolată, filme, cumpărături 

impulsive, consum de droguri, curse de maşini, jocuri online, pariuri etc. 

Dar după ce le-au consumat şi după ce senzaţia de plăcere s-a evaporat, rămân cu un gust amar. Se 

simt chiar vinovaţi. 

Fericirea nu e.  

Şi, apoi, din nou vor să simtă acea plăcere şi iar apelează la aceleaşi produse. 

Unele plăceri îşi au originea în lipsuri din perioada copilăriei pe care vor să le umple la vârsta 

adultă. Îţi aminteşti de Nevoia disperată de a umple goluri? 

 Când o să cresc mare şi voi fi la casa mea, o să-mi fac o găleată de cartofi prăjiţi odată, să mănânc să 

mă satur. 

 Când o să fiu mare, o să mănânc o ciocolată cât casa şi prăjituri multe, multe şi de toate felurile. 

 Când o să fiu la banii mei, o să-mi cumpăr tot ce vreau eu. 

Cauţi ca adult să umpli un gol din copilărie, în speranţa că asta te va face fericit. Poate că, mintea ta 

conştientă a uitat ce promisiuni ţi-ai făcut pe când erai copil, dar subconştientul tău n-a uitat. Şi-ţi aminteşte 

prin toate poftele pe care ţi le scoate la suprafaţă, ori de câte ori e nevoie. 

O altă categorie de oameni care se folosesc de acţiuni care produc plăcere, pentru că sunt în căutarea 

fericirii, o reprezintă cei la care acţiunea în sine a însemnat fericire pură în perioada copilăriei. 

O poveste pe această temă, mi-a fost spusă de o prietenă care a oferit consultanţă unei doamne. 

La un moment dat, doamna respectivă, să-i spunem Doamna X, îi povestea că este dependentă de 

consumul de îngheţată. Iar după ce consumă se simte vinovată. Discutând, Doamna  X îşi aminteşte că pe 
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când era copil, a existat un moment în care ieşise la plimbare cu mama şi cu tata. Fata era între ei şi au 

cumpărat câte o îngheţată. Iar asta a făcut-o pe fetiţa de atunci să fie foarte fericită. Să fie la plimbare cu 

mama şi cu tata şi să mănânce îngheţată, a făcut-o fericită. Aşa că în zilele actuale, de adult, consumă 

îngheţată, ori de câte ori are o situaţie dificilă care o face nefericită, pentru că îşi doreşte să retrăiască acel 

moment de fericire. Speră să fie din nou fericită, cum a fost pe când era o fetiţă şi a mâncat îngheţată cu 

mama şi tata, la plimbare. 

Ideea este că nici acţiunile pe care le facem ca să umplem un gol din copilăria noastră, nu ne fac 

fericiţi şi nici să facem exact aceleaşi acţiuni care ne-au făcut fericiţi pe când eram copii.  

Fiecare moment este unic şi ne poate produce fericire în modalităţi diferite. Să încercăm să-l re-creăm, 

nu ne face fericiţi.  

Poate doar avem o senzaţie de plăcere, dar nu e obligatoriu fericire. 

Numai că emoţia aceea a creat un tipar de comportament, care se repetă, ori de câte ori apare acea 

emoţie. 

Sunt foarte multe persoane care fac exact aceleaşi şi aceleaşi acţiuni nesănătoase, care le aduc mai 

degrabă nefericire şi o stare mizerabilă decât să caute să schimbe ceva. 

S-a constatat că există diferenţe între foamea fizică şi cea emoţională. Pe acelaşi principiu 

funcţionează şi celelalte plăceri versus nevoi. 

Foamea fizică Foamea emoţională 

Apare treptat şi 

poate fi amânată. 

Apare brusc şi este stăruitoare (trebuie neapărat 

să o satisfaci atunci pe loc). 

Poate fi satisfăcută 

cu orice fel de 

mâncare. 

Provoacă pofte specifice: pizza, ciocolată, 

îngheţată, seminţe, pop-corn, cartofi prăjiţi etc. 

În momentul în care 

te-ai săturat, nu mai 

mănânci. 

Mănânci mai mult decât în mod normal. Nu te 

poţi opri, chiar dacă ţi-ai propus să consumi doar 

puţin. Te simţi inconfortabil când eşti plin, sau 

continui să ai o senzaţie de gol în stomac. 

Îţi dă sentimentul de 

satisfacţie. 

Îţi dă un sentiment de vinovăţie şi eşti supărat pe 

tine, te judeci că nu te poţi opri. 

tabel publicat de http://eftforyou.ro 

 

În momentul în care se declanşează pofta, chiar dacă îţi cauţi argumente raţionale de ce „n-ar trebui 

să...” e foarte greu să te înfrânezi. Şi asta pentru că pofta este declanşată emoţional şi acesta e mai puternic 

decât raţiunea. 

Să-ţi satisfaci plăcerile necontenit, nu te face fericit. 
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