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consigo ser 

Feliz?



O que vocês responderiam a esta pergunta:

Porquê não consigo ser Feliz?
Se algum de vocês ainda acredita que o

problema está fora, ou seja, que algo fora é que
causou a sua infelicidade, possivelmente ainda
não acordou para uma realidade Maior que
alcança todos nós.

Tudo ocorre em nosso universo interior.
Portanto, está em nossas mãos ter a Felicidade
ou Infelicidade!



Porquê não consigo ser Feliz?
Pelo fato de estar buscando fora de sí a felicidade!

A maioria das pessoas não conseguem estarem consigo 
mesmas! 





Os 3 passos para a Felicidade:

Primeiro: RECONHECER – significa reconhecer

ponto onde se encontram. Reconhecer que precisa

mudar algo dentro de você! Se ver sem máscara ou

subterfúgios! Parar de culpar os outros,

reconhecendo-se como único responsável.



Os 3 passos para a Felicidade:

Segundo: ACEITAR - significa aceitar o processo de

mudança interna. Aceitar com gratidão tudo o que

ocorre em sua vida! Aceitar as coisas como elas

são, compreendendo que tudo tem um porquê de

acontecer. Aceitar onde se encontra.



Os 3 passos para a Felicidade:

Terceiro: RESSIGNIFICAR - significa fazer as

escolhas diferentes. Criar novos hábitos! mudar as

rotinas que criam repetições doentias. Mudar o

olhar, observando-se a cada instante. Viver no

presente, no AGORA!



.PORQUÊ VIRA E MEXE EU ESTOU NA MESMA SITUAÇÃO?



PORQUÊ VIRA E MEXE EU ESTOU NA MESMA SITUAÇÃO?

• “Karma” 

• Auto-sabotagem

• Culpa – a pessoa não consegue se perdoar

• Medo – medo de acontecer algo, se for feliz!

• Não querer viver no presente. Presa no passado ou 
aguardando um futuro que não chegou!

• Necessidade de repetir os padrões doentios de 
ontem e de hoje. (Autobiografia em 5 capítulos).



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.



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)



PORQUÊ MESMO SABENDO DE TUDO ISTO, NÃO CONSIGO MUDAR?

Possivelmente estou querendo resolver as questões apenas com a
Mente ou apenas com o Coração. Quando agimos com um destes, sem
utilizar a outra contraparte, ou seja, Mente e Coração, possivelmente
vamos fazer escolhas ainda doentias e por incrível que pareça,
necessárias ao nosso aprendizado Maior.
Como Mudar?
Seja Grato! Reclamar não adianta! Rebelar-se, também não ajuda!
Não ande pela cabeça de seu ninguém!
Exercite o Ho´oponopono e o auto-perdão!
Escute verdadeiramente a voz interior. Muitas vezes sabemos o que
temos que fazer, mas continuamos escolhendo de forma equivocada.
Acredite, o despertar espiritual, ou o despertar da consciência é um
fenômeno que não conseguimos deter. É o que nosso Cristo interno
anseia e busca a cada passo.



O homem mais feliz do mundo
Matthieu Ricard





O homem mais feliz do mundo
Matthieu Ricard - Dispostos a avaliarem tecnicamente a

felicidade, estudiosos da Universidade de Wisconsin bolaram um

medidor da felicidade. Com 256 censores colados na cabeça, a

atividade cerebral do pesquisado frente a diversas emoções

negativas é medida. A escala varia de + 0,3 como o mínimo e –

0,3 como o máximo do estado da felicidade.

Passada a fase inicial, onde centenas de pessoas foram

submetidas ao teste, sacaram que o exercício regular da

meditação atuava positivamente sobre o resultado. Selecionaram

então 12 voluntários que possuíssem experiência de mais de 12

mil horas na prática da meditação.

Ao final do estudo, identificaram que Matthieu Ricard era o

homem mais feliz do mundo.



O homem mais feliz do mundo
Para ele, a fórmula da felicidade é muito simples. Em

primeiríssimo lugar, a pessoa deve querer ser feliz, mesmo que

não tenha sido programada geneticamente para tal.

Se ligarmos a felicidade exclusivamente ao dinheiro, nunca

conseguiremos. Quanto maior o consumo, menor a felicidade

alcançada. Viver de forma mais simples, longe está de ser

voltar a viver na floresta. Mas há coisas supérfluas que são

absolutamente desnecessárias e o apego a elas nos distancia

da felicidade.

Nas coisas essenciais habita a felicidade. Manter o coração

cheio de satisfação por estar voltado para o outro da à

sensação de que cada momento merece ser vivido. Cultivar as

amizades, sentir a singeleza nas relações pessoais é o segredo.



A verdadeira felicidade está em viver a cada 
momento da vida como se fosse o último!

Olhar sempre para o agora e esquecer-se de si 
mesmo, serenando a mente!

A Felicidade ou Infelicidade está em nossas  
mãos, portanto, são apenas escolhas!

O que você quer para você hoje, AGORA?

Facilitador: Carlos Oliveira

E-mail: essenio.carlos@gmail.com
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