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Algo em comum a todos os seres humanos: 

Mas, 

Todos querem ser felizes!!

Porque cada um imagina sua felicidade de uma 
forma particular?

 Porque Sofremos?



Quais são as causas do sofrimento?

 Quando as condições exteriores não estão em acordo com nossos modelos de felicidade, 

estamos “infelizes” (Desagrado, Frustação, Tristeza, Raiva......) 

Mas, 

 Quando conseguimos adequar as causas exteriores a nossos modelos de felicidade,

“achamos” que estamos “felizes” !!!

• Estamos vivendo numa “gangorra” alternando “Felicidade com Sofrimento”

Somos  felizes

nos decepcionamos 

Sofremos

nos recuperamos 

 As condições externas “sempre” estão mudando............



A busca da felicidade por si só é uma missão de tolos 



É apenas uma gota de orvalho em uma folha de grama!



• Todos buscamos Felicidade - Prazer em todas suas formas 

(física, emocional, intelectual...)

• O Prazer constitui uma necessidade básica da vida e é a base da sociedade

Então porque não nos guiarmos pelo Prazer?

• Porque necessariamente ele traz: dor, sofrimento, medo... violência

O problema do prazer é que nossa mente o quer repetir e o mantém através 

do desejo

• O pensamento é a reposta à memória, à experiência e consequentemente 

é velho .. Então o prazer vem do velho, nunca do novo.

Felicidade   X  Alegria

• Só se olharmos  as coisas sem permitir a intrusão do prazer não 

haverá dor e sim Alegria Infinita !!



Se conseguimos viver no presente  perceberemos a

Beleza sem nela procurar o prazer

Não se pode pensar na Alegria, ela é imediata se 
pensamos nela a convertemos em prazer 

Conscientemente ou inconscientemente, nos estamos colocando 

em primeiro lugar e os outros em segundo.



 É a ilusão da separatividade que nos impede de vivenciar o 

verdadeiro amor 

 A menos que tenhamos consciência disso, todo e qualquer tipo de 
relacionamento apresentará “defeitos profundos” podendo-se 

transformar numa relação viciada (Amor / Ódio)  

O amor não é produto do pensamento, que é passado,

O amor é sempre  “O Presente “

O amor não é seletivo, nem exclusivo, 
a exclusividade tem a ver com o amor do “ego”



 Todo sofrimento vem de querer a própria felicidade

Esta abordagem nos desconecta da totalidade, do mundo... 

da vida

Esse é o problema !!

“Ame e faça o que quiser”

Santo Agostino





Quando se ama deve haver Liberdade – se deve estar livre não tão só 

do outro, mas também de si próprio

 Se pensarmos na liberdade como um estado, estaremos em  busca 

de uma“utopia” algo que não existe!!

Que é a liberdade?



Então devemos pensar em liberdade como uma forma de experimentar 

a vida em si, como um fluxo contínuo e do qual fazemos parte e de onde  

surgem todas as experiências, e devemos estar abertos a isso.

 É a maneira de se envolver com a vida e não uma forma
que nos distingue dela. 

Isso explica porque pessoas que conseguem vivenciar a liberdade desta forma , 

embora estejam provados da liberdade ex. prisão ou em outros ambientes  

altamente restritos,  dizem que encontraram a liberdade mesmo dentro de

seu confinamento



A Verdadeira Felicidade



 A verdadeira revolução vem de cultivar uma mente religiosa, 

sem medo, sem crença alguma, em silêncio - oriundo do 

percebimento, onde não existe o outro 

 Se fossemos obrigados a deixar de buscar a felicidade? 

Talvez começaríamos a refletir sobre à própria vida, ao invés de 

procurar o que obter dela. 

Estaríamos mais dispostos a nos envolver com o que a vida traz, 

com todos os seus altos e baixos, ao invés de sempre querer 

que ela seja diferente do que é.

O que faríamos  com nossas vidas?

 Se independentemente do que façamos, nunca conseguíssemos 

ser felizes. Nunca!!.? 

Ou



O despertar completo ou a 
surge da intenção de ajudar os outros. 

 Portanto, trocar a sua alegria pelo sofrimento dos 
outros 

 A vida é dura, mas quando se aceita o que está realmente 

acontecendo, mesmo que seja muito difícil ou doloroso, 

a mente e o corpo relaxam e o que é melhor...

os problemas desaparecem! 

• Inspire: O sofrimento do outro 

• Expire: Enviando Alegria



 É como a brisa que entra quando abrimos a janela, não podemos 

chamá-la ou buscá-la, apenas deixá-la entrar !
Kishnamurti J.

Alguns chamam isso de Alegria, mas não é uma alegria eufórica ou 

animada, é profunda e tranquila, uma alegria que, em certo sentido, 

está sempre lá, esperando por você, mas geralmente é tocada apenas 

quando algum desafio, dor ou tragédia nos deixa sem opção, 

a não ser se abrir e aceitar o que está acontecendo.



O Amor



Que é amor?

• O amor pode ser dividido em sagrado e profano?

• O amor é  só para um (alguns) e não para outros? 

• O amor é pessoal ou impessoal ? 

• O amor é sentimento?  Emoção?

Enquanto posso contar contigo para satisfazer  minhas necessidades.... te amo

Nos relacionamentos, o ser humano passa a ter uma importância 

secundária, até nenhuma importância, diante do que podemos extrair: 
um ganho material, uma sensação de poder ou de prazer...

• O amor é prazer e desejo?



O Que significa amar realmente alguém?

• Amar sem ódio;

• Amar sem ciúme;

• Amar sem raiva;

• Amar sem interferir  com o que o outro faz ou pensa;

• Amar sem condenar;

Quando se ama alguém não existe o outro;

• Amar sem comparar;

 Neste mundo tão dividido e árido não há amor, porque o prazer e o 

desejo são o mais importantes, por isso este mundo não tem 

significado nenhum!



 Como poderíamos transformar nossas relações viciadas 

em Iluminadas?

Estando presentes, nos entregando.. aceitando o que é

 Nesse momento todos os jogos mentais, todo apego, toda dependência 

viciada deixaram de existir


