


PRAZER E DOR

A Eterna 
Gangorra da Vida



Prazer e Dor



Todo momento bom tem dentro dele já a semente
do momento ruim. Se a vida fosse sempre igual,
seria uma chatice sem fim. Como sobe e desce,
tem momentos alegres e tristes. Mas, só existem
os momentos alegres, pois existem os momentos
tristes, e vice-versa. Nós vivemos em um mundo
dual e ele sempre está sempre variando.



Apego e Aversão



A vida é cíclica, insatisfatória. Ela sobe e 
desce sem parar. Então ora tenho amor, 

ora tenho dor de cotovelo ou tristeza. Ora 
tenho riqueza, ora pobreza. Ora 

satisfação, ora insatisfação. Sempre!



Vivemos em mundos de perambulação e estamos 
continuamente alterando a nós mesmos. 
Chamamos o mundo da perambulação de samsara.

O que caracteriza o mundo do samsara é a procura 
incessante. Queremos achar algo que nos falta. 
Estamos aqui hoje porque vivemos no mundo do 
samsara, senão, não iríamos ouvir uma palestra. Se 
tudo estivesse perfeito, não tinha porque ouvir uma 
palestra. Temos que nos conscientizar – ah, eu vivo 
no mundo da perambulação, procurando 
felicidades, desejos, sonhos.



A pessoa perambula de amor em amor. Este
amor não deu certo, esse não é suficiente,
essa pessoa não tem tudo que eu queria.
Tem falhas nessa pessoa. Aí ela vai para
outra, outra pessoa, outra pessoa.
Perambula achando que logo a seguir vai
achar. É como se andasse sem rumo num
mundo de um lado para o outro, procurando
algo que fosse, enfim, o satisfatório.



Agora o que o mundo do samsara ensina
para nós é que não existe na verdade o
satisfatório. Foi isso que Buda ensinou.
Essa é a primeira nobre verdade, não
existe o satisfatório. O satisfatório é
inalcançável, pois a característica da vida é
Dukkha, é ser insatisfatória.



Resistência, controle, teimosia
Relações de Poder



Gangorra da Vida: a natureza dos opostos



Peso Cármico



O jogo de 
quem tem 

razão

Teimosia não 
resolve



Recriando as feridas



Compulsão, paranoia, fuga, 
medo...



Aquilo 
que você 
resiste, 
persiste



Aquilo que você nega, torna-se a sua sombra



Viver no 
passado: 

esqueça-o!



Viver no 
futuro: 

ele também 
não existe!



Viver no agora: É tudo o que temos!



Buda atingiu o estado perfeito e descobriu 
que a vida tem em si mesma tanto alto e 
baixo, que jamais você poderá dizer que 
conseguiu uma vida estável. A vida é por 

sua natureza insatisfatória. 

Então, como é que posso viver nesse 
mundo instável e ser ao mesmo tempo 

equilibrado, feliz como Buda? 



Ponto de Equilíbrio: Nem prazer, nem dor.
Aceite o que vem, aceite o que vai.

E  Q  U  A  N  I  M  I  D  A  D  E
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