
“Felicidade”... Utopia?



Felicidade -Sofrimento 
&

Impermanência



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............



Qual seria a verdadeira causa de nosso  “Sofrimento”?

 Será que existe uma outra causa mais profunda para nossos estados de
“Felicidade e Sofrimento”?

A Mente 



Porque dependendo  de como nossa  Mente “reage – vivencia- percebe” a “Rrealidade”
(as experiências transmitidas por nossos sentidos)  é que ela gera “Felicidade e Sofrimento”

O Sofrimento é causado por uma Mente ignorante

• Decepção, Frustação, Tristeza, Depressão, Raiva, Medo, Baixa autoestima..........

Por que a Mente? 

 Uma Mente ignorante não vê a “Verdadeira Realidade” como  impermanente, 
insatisfatória, insubstancial....Ou seja  estamos indo contra a Vida!

 A mente nos leva a ver e julgar o presente com os “olhos do passado”



A mente se manifesta como uma “voz” que especula, julga, compara, gosta,   
desgosta etc, e até como “filmes” ou “Os diálogos internos”

• Bem-estar, Contentamento

Mas que é a felicidade?



• Qual é a relação entre felicidade e Gratidão?

 Não é a felicidade que nos faz agradecidos, é  

a Gratidão que nos faz felizes.

 O que realmente queremos dizer com gratidão ? 

Experienciamos Gratidão só quando nos é  dado algo 
Valioso , um Verdadeiro Presente

Agradecimento, Reconhecimento

São felizes as pessoas que são Gratas? 
ou 

São Gratas as pessoas que são felizes?



Só podemos sentir Gratidão esporadicamente?
ou

Podemos viver com Gratidão?

Só  nos tornando conscientes que cada momento é 

um momento único, um Valioso e Verdadeiro Presente !!

Porque o momento seria um Valioso Presente?

Se não tivéssemos este momento Presente, não teríamos qualquer
oportunidade de fazer ou experimentar alguma coisa, ou para 

simplesmente estar Presentes!

 Por isso cada momento é um Presente, e é Valioso porque nos 

é dado, não fazemos nada para tê-lo!



Por isso podemos sentir Gratidão, apenas pela Oportunidade 
que nos é dada de tomar consciência de quem somos!

E o que é melhor...

 Sermos gratos pelo Momento, pela Oportunidade, 
pela Vida.....

é a Chave para a nossa felicidade e está em nossas 
próprias mãos!!

A cada momento nos é dado uma nova chance e se a 
perdemos, certamente outra chance, outro momento nos será 

dado , e outro.....

Na verdade a cada instante nos é dada a oportunidade de desfrutar 
o momento presente e a perdemos porque estamos correndo 
atrás do que não  temos, dinheiro, fama, prestigio... amor..., 



 Isso quer dizer que podemos ser gratos por tudo? 

Sim até pelas experiências dolorosas já que estas experiências são 

uma excelente oportunidade para o despertar espiritual

O Bem Supremo: além do Bem e do Mal

Em toda situação negativa, há sempre uma lição embutida! 
Todas as circunstâncias são positivas, ou melhor, 

Não são positivas nem negativas. São do jeito que são !

O Bem supremo inclui o “mal”



A Verdadeira Felicidade



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

A felicidade que se sente quando consegue algo, geralmente, 
não dura mais do que três dias

 Como meta, ela é frívola e irrealista – frívola, porque a felicidade 
é um estado transitório que depende de diversas condições; 

e irreal, pois a vida é imprevisível e 
a dor pode surgir a qualquer momento.

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 sociedad

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

Felicidade   X  Alegria



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

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

• Só se olharmos  as coisas sem permitir a intrusão do prazer não 
haverá dor e sim Alegria Infinita !!

 Todo sofrimento vem de querer a própria felicidade

 Fossemos obrigados a deixar de buscar a felicidade? 

O que faríamos se?

 Independentemente do que façamos, nunca conseguíssemos 

ser felizes. Nunca!!.? 

Ou

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.

 A verdadeira revolução vem de cultivar uma mente religiosa, 
sem medo, sem crença alguma, em silêncio - oriundo do 

percebimento, onde não existe o outro 

O despertar completo ou a “Verdadeira Felicidade” 
surge da intenção de ajudar os outros. 

 Portanto, trocar a sua alegria pelo sofrimento dos 
outros é a prática !!

• Inspire: O sofrimento do outro 
• Expire: Enviando Alegria



 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! 

De fato existe uma qualidade imensurável que vem apenas de 
experimentar completamente o que surge, sem separação 

entre nós e a experiência.

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.



 A Alegria  é como a brisa que entra quando abrimos a janela, 

não podemos chamá-la ou buscá-la, apenas deixá-la entrar !

Kishnamurti J.





 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.

Quando se ama deve haver Liberdade – se deve estar livre não tão só 
do outro, mas também de si próprio



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