


ESTOU 

DISPOSTO A 

PAGAR O PREÇO 

PARA SER FELIZ?





SERÁ QUE ALGUÉM AQUI JÁ SE FEZ 
ESTA PERGUNTA: Estou disposto a 

pagar o preço para ser feliz?

Agora tem uma afirmativa que todos 
já se fizeram pelo menos uma vez na 

vida!

EU QUERO SER FELIZ! 
Por quê não consigo ser feliz!



O Poder de estar Feliz ou Infeliz 
está nas suas mãos.



A maioria das pessoas colocam o poder de ter a
felicidade ou infelicidade sempre em algo fora.
Isto apenas demonstra o grau de miopia
espiritual em que nos encontramos.



Na maioria das vezes criamos situações em
nossas vidas para justificar as escolhas e os
erros de outrora, para esconder realmente os
três defeitos fundamentais que carregamos
dentro de nós; erros estes que derivam direta
ou indiretamente todas as várias limitações
individuais que carregamos:

- A OBSTINAÇÃO

- O ORGULHO

- O MEDO



Mas antes de falarmos destes três defeitos
fundamentais é necessário relembrarmos a
primeira pergunta feita aqui nesta palestra:

ESTOU DISPOSTO A 
PAGAR O PREÇO PARA 

SER FELIZ?



Se a resposta for SIM, sugiro que iniciem uma
viagem para dentro de si, que aqui na Fonte de
Luz, chamamos de A GRANDE VIAGEM DO
AUTOCONHECIMENTO.

Se a resposta for NÃO, acredito que esteja aqui
perdendo o seu tempo! Apesar de todos nós
termos este direito de fazer as escolhas que
desejarmos. Ocorre que do lado de cá da vida
ou do lado de lá da vida, “a semeadura é livre,
porém a colheita obrigatória – Jesus Cristo”.



A Dualidade ainda existe neste plano físico. 
Mas na realidade só existe um caminho!



Então, já que decidiram (Estão dispostos a
pagarem o preço), voltemos aos três defeitos
fundamentais:
OBSTINAÇÃO:
“Quero do meu jeito e no meu tempo”.



ORGULHO:

“Sou melhor que você e que todos”. Trate todo
mundo com respeito, colocando-se sempre no
seu lugar. A vida dá muitas voltas, logo, amanhã
TUDO pode mudar.



O MEDO:

“Tenho medo de perder amor, aprovação,
prestígio, consideração, reconhecimento”. O
medo é a maior das doenças, porque paralisa o
corpo e a mente.



Se perguntarmos agora a cada um: se querem ser
felizes, saudáveis, equilibrados e realizados? possível-
mente todos responderão num único coro: CLARO!
Então vão ai mais duas perguntas para reflexão:
Quanto tempo da sua vida você dedica a isto?
Quanto tempo você realmente vibra isto pra tua vida?
O TEMPO apenas reforça os três defeitos fundamen-
tais (não tenho empo), pois nos levam a equívocos.
A maioria das pessoas passam a vida distraída com as
coisas do mundo, num piloto automático! Esquecem-
se do real sentido da vida!
De onde vim? O que vim fazer? Para onde irei?



A resposta a estas três perguntas, deixo a cargo de
cada um aqui, pois, com certeza seria tema para uma
outra palestra.
Passamos boa parte da nossa vida envolvido apenas
com coisas que nos desconectam do nosso real
sentido da vida. A Mente fica embotada ou saturada
de informações que não levam à nada, como jogos,
vícios, sentimentos ruins (raiva, mágoa,
ressentimentos, não perdão, luxúria e outras coisas
mais). O DEUS que está dentro de você vai criar aquilo
que você mais vibra, no mais íntimo de seu ser.
Então,... ACORDEMOS!



UMA IMAGEM PARA FICAR NA MEMÓRIA DE 
TODOS NÓS:   

A IMAGEM DE DEUS CRIANDO!



Então, se está REALMENTE disposto a pagar o
preço para ser feliz, RECLAME MENOS!
AGRADEÇA POR TUDO! NÃO JULGUEIS! VIVA
NO PRESENTE! SEJA REAL E SINCERO CONSIGO.

Lembrem-se das palavras de Hammed no livro
Renovando Atitudes: “Cada pessoa que vive
neste planeta deverá aprender suas próprias
lições, e é inconcebível tentarmos fazer os
deveres por elas, porque cada uma aprende
com as suas próprias experiências e no seu
momento propício.”



Assim, vamos lembrar: Estamos aqui para
aprender, não para sofrer! Abandone o
passado! Se desbloqueie vivendo no AGORA!
Você veio aqui para ser FELIZ!

A dor é somente a medida necessária do
despertar!

NADA É POR ACASO! Nós nos colocamos em
uma espécie de “trilha”, que sempre esteve ai, o
tempo todo, à nossa espera. Você escolhe e
elege o seu destino. ESTÁ TUDO CERTO!



TUDO COMEÇA E TERMINA NA MENTE!

O QUE VOCÊ QUER CRIAR PARA VOCÊ HOJE?



.SE VOCÊ VIVE CRIANDO A MESMA 
SITUAÇÃO DESEQUILIBRADA NA SUA VIDA?

MUDE!



AUTOBIOGRAFIA EM 5 CAPÍTULOS
CAPÍTULO 1

Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. 

Eu caio. Estou perdido, sem esperança. 

Não é culpa minha.

Leva uma eternidade para encontrar a saída.

CAPÍTULO 2

Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. 

Mas finjo não vê-lo. 

Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. 

Mas não é culpa minha. 

Ainda assim leva um tempão para sair.



AUTOBIOGRAFIA EM 5 CAPÍTULOS
CAPÍTULO 3

Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. 

Vejo que ele ali está. 

Ainda assim eu caio. É um hábito. 

Meus olhos se abrem. Sei onde estou. 

É minha culpa. 

Saio imediatamente.

CAPÍTULO 4

Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada.

Dou a volta.

CAPÍTULO 5

Ando por outra rua.

(Trecho do Livro Tibetano do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche)



MANTRA DA MINHA 
VIDA:

TUDO O QUE DEUS 
FAZ É BOM!
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