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Prologo

Um grande paradoxo.

Quando decidi escrever este livro, a primeira coisa que me veio à cabeça 

foi o título: O Caminho do Despertar. Eu caminhava na praia em companhia 

de minha grande amiga e parceira de jornada Regina, parte integrante de 

minha equipe de cursos e eventos presenciais, logo após a quarta e última 

edição do workshop vivencial Senda, em Fortaleza. Eu falava sobre ideias que 

sempre estavam presentes em meus trabalhos, mas que sentia vontade de ver 

organizadas sob a forma de um livro, para que os leitores pudessem acessá-

las a qualquer hora. Mais do que depressa me veio o título – e a constatação 

de um grande paradoxo.

A palavra “Despertar” fala muito com a minha alma, pois sintetiza o que 

sinto ter experimentado quando, há quase sete anos, descobri o poder da 

meditação como ferramenta de observação e percepção do funcionamento 

da minha mente. Durante anos fui vítima do blablabla mental constante que 

me dizia que eu não era boa o suficiente, que não era digna de receber amor 

e reconhecimento dos demais, que existia um lugar em que seria possível 

experimentar a felicidade – mas nunca no aqui, nunca no agora. Havia 

sempre um objetivo a ser alcançado, uma meta a ser conquistada, um desafio 

a ser superado. Por algum motivo, onde eu estava nunca era bom o bastante. 

Passei anos da minha vida lutando com quem eu era, tentando me tornar a 
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melhor versão de mim mesma fingindo ser coisas que não sentia ser e me 

esforçando ao máximo para abandonar pelo caminho partes minhas que me 

“sujavam” e denegriam.

Começar a meditar representou uma grande libertação. Existia, 

finalmente, a possibilidade de me sentar sem fazer absolutamente nada e 

simplesmente existir. A mente tagarelava, dizia que eu estava perdendo 

tempo, que eu estava jogando vida fora. Reclamava da posição em que eu 

estava e não parava de me dizer sobre tudo o que eu precisava fazer e não 

estava fazendo; mas eu havia aprendido, com outras pessoas, a simplesmente 

observar este blablabla, questionando cada uma das afirmações que minha 

mente tecia sobre quem eu era e sobre o que estava vivendo e duvidando de 

suas certezas. 

Este foi, para mim, o primeiro passo em minha jornada do Despertar. 

Muitos outros vieram após estas primeiras experiências com a meditação – 

o conhecimento das práticas energéticas chinesas, a formação em filosofia 

taoísta, as primeiras vivências bioenergéticas. Mas foi ali, naquela primeira 

constatação de que nem sempre o que minha mente era verdade, que tudo 

começou.

E, então, o grande paradoxo: se o Despertar é um abrir de olhos, um 

acordar, um enxergar coisas que não se enxergava antes, como isso pode ter 

um caminho? A ideia de caminho pressupõe que cheguemos em algum lugar 
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depois de algum tempo caminhando. Despertar significa sair de um sono 

profundo e ganhar o estado de vigília – algo que acontece em um estalar 

de dedos. Como é possível existir um caminho para acordar? Ou se está 

dormindo ou desperto. Certo?

Pela minha experiência, não apenas pessoal, mas também observando 

os processos de centenas de pessoas que passaram pelas minhas mãos seja 

em meus atendimentos como psicoterapeuta ao longo dos 15 anos em que 

me dediquei à prática clínica, seja nos grupos e workshops vivenciais que 

conduzi durante os últimos anos... O Despertar não é algo que acontece de 

uma hora para a outra. É um processo longo e, por vezes, tortuoso. 

Em uma das primeiras aulas de meditação do método Xin ZHai Fa, 

que tive a oportunidade de aprender com um de meus grandes mentores e 

mestres Wagner Canalonga, sacerdote da Sociedade Taoísta do Brasil, tive 

acesso a uma metáfora que exemplifica com perfeição este processo. Imagine 

uma chaleira, cheia de água, que vai ao fogo. Depois de algum tempo, com 

o aquecimento da água, pequenas bolhinhas começam a surgir no fundo da 

chaleira, dando origem ao processo de fervura. No início são apenas algumas 

bolhinhas isoladas, que mal se fazem perceber. Mas se a chaleira continua no 

fogo, com o tempo mais e mais bolhinhas se formam – de repente a chaleira 

inteira treme e trepida com tantas bolhas, agora grandes e numerosas, que 

se erguem em direção à superfície da água. Se o fogo persistir e a chaleira 
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continuar esquentando, muito em breve não haverá mais água na chaleira. 

Toda a água terá se transformado em vapor.

Este é o Caminho do Despertar. No início são apenas algumas poucas 

percepções a respeito de coisas que, antes, não faziam o menor sentido – 

mas que sempre estiveram lá. Com o tempo, mais e mais fichas vão caindo 

e a realidade se transforma da água para o vinho, porque a realidade que 

enxergamos do lado de fora de nossos olhos nada mais é do que a projeção 

de como lidamos com nossas próprias vidas do lado de dentro de nossos 

corações. Quanto mais em paz estamos com quem somos e com o que 

vivemos, menos dor e sofrimento enxergamos do lado de fora. E quando 

somos capazes de amar absolutamente tudo em nossas vidas, somos capazes 

de enxergar beleza e motivos para agradecer em absolutamente tudo o que 

nos cerca. Esta é a Iluminação – este é o Despertar.

Eu espero, sinceramente e de todo o meu coração, que este livro 

represente para você um guia de como trilhar as veredas do seu “processo de 

fervura” de modo mais consistente e fácil. Que cada uma das palavras que 

você encontrar ao longo das próximas páginas, possa ser mais uma pequena 

bolhinha em seu processo de se tornar mais pleno, satisfeito e feliz com sua 

própria vida.

É o que desejo, com toda a minha alma!
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Na época em que morei na China, amava acordar naquela hora do dia 

em que o sol já brilhava no céu, mas a maioria das pessoas ainda dormia. 

No verão chinês o dia raia por volta das quatro e meia da manhã, o que me 

estimulava a acordar um pouco antes das cinco para fazer uma caminhada 

enquanto a temperatura não estava quente demais.  

Eu morava bem perto de um parque lindo, em Xujiahui, e gostava 

bastante de caminhar por lá. Na maior parte do tempo éramos apenas 

eu e alguns velhinhos que, antes das seis da manhã, já desempenhavam 

suas rotinas matutinas de Tai Chi Chuan ou Qi Gong. Em meu percurso 

caminhando, eu cruzava o parque por cima, através de uma ponte, e de vez 

em quando, parava por alguns segundos para prestigiar o momento em que 

o sol finalmente vencia os arranha-céus de Xangai e despontava sobre nossas 

cabeças. 

Eram momentos de uma absoluta sensação de solitude – não de solidão. 

Eu estava só, muitas vezes era a única estrangeira dentre tantos olhos 

puxados. Era muitas décadas mais nova do que a mais jovem senhorinha ali 

presente e, tirando meia dúzia de frases que eu era capaz de compreender 

fora do contexto da medicina chinesa (motivo de minha estadia por lá) ou 

das compras e pechinchas, era absolutamente incapaz de me comunicar com 

qualquer uma das pessoas que, assim como eu, desfrutavam da vida naquele 

momento do dia. Mas, ao olhar para as pessoas que cruzavam o meu caminho 

enquanto eu caminhava ou simplesmente fitava o céu, eu me sentia tão 
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profundamente conectada com aquelas almas que, às vezes, me emocionava 

ao ponto de derramar lágrimas. 

Eu sabia que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o 

que tinha que estar fazendo, do jeito que estava fazendo.

Este é, para mim, o Despertar. Se dar conta de que existe uma conexão 

profunda entre você e tudo o que te cerca – seja este tudo o que for. 

Despertar, para mim, é perceber que a sua vida é um organismo vivo que, o 

tempo todo, te aponta as direções nas quais você deve seguir. É perceber que 

tudo o que houve na sua história, independentemente de quantas alegrias 

ou tristezas você colecione, aconteceu para que você estivesse exatamente 

onde está hoje – e que este lugar é bom, e é perfeito, pelo simples fato de ser 

exatamente aqui e agora que você está refletindo sobre o que está refletindo e 

que pode fazer o que quiser para caminhar em qualquer direção.

Despertar é, na minha opinião, perceber que existe uma forma diferente 

de viver a vida, longe do que te dizem os holofotes das notícias sangrentas 

da TV ou dos alardes pessimistas dos jornais. É buscar exemplos de pessoas 

que vivem vidas boas e se permitir enxergar a si mesmo como igualmente 

capaz de construir uma vida boa para você também. É compreender que 

o que você vive hoje é apenas o resultado de sementes – conscientes ou 

inconscientes – que você plantou ao longo da sua jornada. Despertar é 

assumir a responsabilidade por estas sementes e plantar novas, caso o que 
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esteja colhendo não seja satisfatório, ao invés de culpar outras pessoas pelas 

suas mazelas. 

Nós somos responsáveis pela vida que criamos, e Despertar significa 

perceber que existem diversas motivações para tudo aquilo que fazemos – 

medo, esperança, vingança, amor, compaixão. E que não é a nossa ação que 

gera uma reação, e sim a motivação por trás de nossas atitudes. Por que 

estamos fazendo o que estamos fazendo? O que nos move, neste momento de 

nossas vidas? Do que é que, afinal de contas, estamos fugindo?

O famoso psicólogo suíço Carl Gustav Jung disse, certa vez, que ninguém 

se torna iluminado por imaginar seres de luz, e sim por ter a coragem de 

mergulhar nas profundezas de si mesmo e jogar luz na escuridão que habita 

o interior de todos nós. Despertar é constatar que, para onde quer que se vá, 

sempre nos levaremos junto – e que, por isso, o autoconhecimento é a única 

resposta para toda e qualquer causa de sofrimento.

Quando você ousa enxergar a sua própria história através de olhos 

diferentes, a sua história muda – muda o seu presente, muda o seu futuro. 

Porque quando você muda, seus olhos mudam. E como o mundo depende dos 

seus olhos para existir, absolutamente nada consegue permanecer igual.

Este é o verdadeiro Despertar.
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O ideograma chinês de Caminho, Jing, é formado por três outros 

“ideogramas raiz” que, sobrepostos, dão a ideia do que significa Caminho 

dentro de uma cultura tão simbólica como a oriental.

O primeiro ideograma se refere a um espaço geográfico. Um caminho se 

refere a um percurso existente entre dois pontos e, por isso, para que falemos 

em caminho é necessário que exista este espaço geográfico. É preciso que 

exista um ponto A, é preciso que exista um ponto B – e Caminho é o que 

cobre esta distância. Mas não é apenas isso.

É preciso também que exista alguém a trilhar este caminho – o 

Caminhante. Se não houver alguém a cruzar a distância entre o ponto 

A e o ponto B, não existe um Caminho; existe apenas um mapa. O que 

define um Caminho é alguém percorrendo uma distância física e, por isso, 

o Caminhante é parte inseparável do caminho – e é sobre ele que fala o 

segundo ideograma.

Já o terceiro ideograma se refere ao ato de Caminhar. Cada Caminhante 

Caminha em sua própria velocidade, de seu próprio jeito, por suas próprias 

razões, e esta forma de caminhar não pode ser separada do Caminho. É o 

modo que cada um caminha que cria o Caminho ao mesmo tempo em que os 

passos são dados. Não existe um único caminho, porque cada caminhante 

é único e cada um caminha a seu próprio ritmo – por isso, devemos estar 

sempre atentos a todo e qualquer movimento de nossas mentes que 
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nos afasta de nós mesmos em direção ao modo com que outras pessoas 

caminham.

O mestre místico OSHO costumava dizer: “quando você se compara, 

você perde”. E ele não estava falando especificamente dos casos em que nos 

sentimos piores ou inferiores a outras pessoas; mesmo que, na comparação, 

você seja o ganhador – sendo mais inteligente, bonito, rico ou saudável – se 

você se comparou, você perdeu. Você se distraiu de si mesmo, do seu próprio 

caminho e, por alguns momentos que seja, validou a sua jornada e o seu 

caminho pelo que outra pessoa está vivendo, fazendo ou conquistando.

Desde muito novos somos ensinados a nos comparar uns com os outros. 

Nós somos educados dentro de um modelo definido por notas que vão de 

zero a dez, mas que não valem nada em seu valor absoluto – tudo é relativo. 

Se você tirava oito na prova, mas a média da sala havia sido seis, você se 

sentia bem e merecedor de aplausos. Mas se por acaso a média de seus 

colegas tivesse sido nove, o seu oito não valia de nada – você estava abaixo, 

era menos, se sentia mal. Havia algo a ser melhorado da próxima vez. O seu 

oito, que em outra situação era tão valioso, não significava nada.

Libertar-se desta comparação é uma árdua tarefa, pois é ir na contramão 

de todos os valores que regem a nossa sociedade. Infelizmente, a grande 

maioria de nós faz a maior parte das coisas que faz pensando na opinião dos 

outros a seu próprio respeito: vou estar sendo tão bom quanto as pessoas que 
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admiro? Será que estou à altura de viver as coisas que quero viver? Sou bom 

o suficiente para ter a vida que quero ter? Mereço ser feliz?

Tudo isso tem origem lá atrás, quando nossas mães e pais, na melhor 

das intenções, nos dizem para sermos tão comportados como Fulano, para 

comermos bem como Sicrano, para sermos obedientes como Beltrano. Nos 

ensinando a ser como querem que sejamos, nos ensinam também que quem 

somos não é bom o suficiente. Isso deixa feridas na alma.

O pai da psicanálise, Sigmund Freud, disse algo a respeito dos processos 

sociais humanos muito importante de ser levado em consideração. Ao 

afirmar que “Civilização é repressão”, postulou que todas as castrações, 

tolhimentos e, em última análise, comparações às quais fomos submetidos 

em nossas vidas são absolutamente necessários para que sejamos capazes 

de viver em sociedade. Crianças são criadas por modelagem, imitação, e é 

muito importante que ofereçamos modelos positivos a serem seguidos. O 

problema é quando, através da comparação constante, nos perdemos de 

quem somos porque precisamos ser tão bem-sucedidos quanto nosso vizinho 

– e, para isso, precisamos ter um carro tão bom quanto o dele, que só pode 

ser mantido se permanecermos infelizes em um trabalho que detestamos, 

enquanto nossa alma pede por um pote de tinta colorida e uma tela em 

branco para ser preenchida.

O Caminho do Despertar é um Caminho de volta a si mesmo, um caminho 
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de redescoberta do que nos habita o interior e que, ao longo dos anos, foi 

deixado para trás porque precisávamos ser um monte de coisas para sermos 

amados por outras pessoas. E, como cada um de nós é único e incomparável, 

este Caminho é único e nunca será o mesmo para todas as pessoas.

O caminho para o meu Despertar envolveu, definitivamente, parar de me 

alimentar de animais. Isso significa que todas as pessoas do mundo precisam 

se tornar vegetarianas para Despertar? Não! Existem vegetarianos despertos 

e vegetarianos adormecidos, da mesma forma como existem pessoas loiras 

que sabem falar chinês e pessoas loiras que não sabem. Faz parte do seu 

Caminho descobrir o que faz sentido na sua trajetória de se tornar a melhor 

versão de si mesmo – e então investir todas as suas forças em brilhar seu 

próprio brilho na direção de outras pessoas, influenciando-as, inspirando-as 

e motivando-as a brilharem o seu próprio brilho.

O seu Despertar só vai começar de verdade quando você for capaz de 

enxergar a si mesmo de modo absolutamente único, respeitando o seu 

próprio ritmo e a sua própria forma de caminhar. 

Parafraseando Jung mais uma vez, “quem olha para fora dorme. Quem 

olha para dentro, acorda”.
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Conta um ditado zen que, um dia, dois homens que disputavam um 

pedaço de terra procuraram um famoso mestre, para que os ajudasse a 

chegar a uma conclusão sobre quem tinha razão em seus argumentos. 

Os dois homens se reuniram diante do mestre e começaram, primeiro um, 

depois o outro, a defender seu ponto de vista. O primeiro homem falou, falou 

e falou e, logo após terminar seu discurso, se calou respeitosamente diante do 

mestre, que lhe disse: “você está certo”.

O segundo homem não desanimou diante do veredito do mestre e 

começou a defender seu ponto de vista. Falou, falou e falou e, depois de 

igualmente se calar diante do mestre, dele ouviu: “você está certo”.

Neste momento, do meio da pequena multidão que havia se formado 

diante do mestre e dos dois homens, um terceiro homem se destacou e disse 

ao mestre, “mas como assim? O primeiro homem falou, falou e falou e o 

senhor disse que ele estava certo, e então seu oponente falou, falou e falou 

algo absolutamente oposto ao primeiro e o senhor também disse que ele 

estava certo? Isso não faz o menor sentido!”. Ao que o mestre respondeu: 

“você está certo”.

Ponto de vista. Você já parou para pensar sobre o significado desta 

expressão? Ponto de vista se refere ao ponto em que estamos quando 

observamos determinada coisa – apenas isso. Nosso ponto de vista sobre 
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as coisas não tem nada a ver com a coisa em si, e sim a que lugar estamos 

enquanto observamos esta mesma coisa. No ditado zen acima, o mestre teve a 

sabedoria de reconhecer que cada homem estava certo em seu próprio ponto 

de vista – até mesmo o terceiro homem, que expressou sua total falta de 

compreensão sobre a postura do mestre. Ele também tinha razão em pensar 

o que pensava. De acordo com seu ponto de vista, a atitude do mestre soou 

absolutamente sem sentido. 

Mas ter um ponto de vista apenas sintetiza o tamanho da limitação de 

nossa capacidade mental. De acordo com a nossa realidade tridimensional, 

regida por pares de opostos, não somos capazes de enxergar ao mesmo tempo 

a cara e a coroa em uma moeda. Não somos capazes de enxergar Sol e Lua ao 

mesmo tempo no céu, porque a claridade do sol ofusca a lua. Nossa mente, 

dual e limitada, apenas enxerga um dos lados da moeda, um dos astros no 

céu, uma pequena fração da verdade que existe em uma história que nos 

contam.

Ter um ponto de vista só mostra que, se mudássemos de ponto, nossa 

vista também mudaria. Se fôssemos capazes de exercitar um pouco mais a 

empatia, a compaixão, se fôssemos um pouco mais capazes de olhar para o 

outro tentando enxergar o mundo através de seus próprios olhos, com certeza 

veríamos o mesmo que o outro vê. Que bela e mágica forma de acabar, por 

completo, com as desavenças!
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Algumas pessoas tendem a se sentir incomodadas com estas ideias e com 

a afirmação de que todo mundo está sempre certo em sua forma de enxergar 

o mundo. “Mas e os crimes? E a violência? E a corrupção?”, costumam 

me questionar quando eu exponho estas ideias. A mente realmente não 

compreende uma realidade E outra, apenas uma OU outra, e é bastante 

comum este estranhamento inicial. A questão não é transformar a sociedade 

em uma grande anarquia, sem regras, diretrizes ou leis a serem seguidas. 

Como mencionei há algumas páginas, para que sejamos capazes de viver em 

sociedade, em nosso atual nível de consciência, precisamos de regras e de 

leis, e quem desrespeita o que é acordado pela maioria deve ser repreendido 

do modo que satisfaz o modelo de vida que rege este grupo de pessoas.

Mas o nome deste capítulo é O Surgimento da Nova Consciência por 

um motivo, e o motivo é o de que muitos de nós já estamos prontos para o 

Despertar para uma nova realidade. Para muitos de nós não importa mais se 

existe uma lei que diz que prejudicar o outro é errado, independentemente 

de haver uma punição prevista em códigos para quem o faz. Não devemos 

prejudicar o próximo porque isso não é ético e nem moral. Muitos de nós 

já atingiram um determinado ponto em seu desenvolvimento no qual o 

principal questionamento não é o se algo está certo ou não, e sim “o que eu 

posso fazer para tornar o mundo melhor?”.

Esta é a Nova Consciência da qual estou falando. Quando, apesar de 

sermos capazes de nos colocar no lugar do outro, enxergamos além de nós e 
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do outro para nos alinharmos com o Todo. Porque pode não parecer, mas nós 

somos todos um e dependemos das mesmas coisas para sermos felizes: amor, 

segurança, alegria, inspiração, beleza. E a verdade é que, a longo prazo, 

apenas poderemos ser felizes se todos estivermos caminhando na mesma 

direção – ainda que cada um caminhe em sua velocidade.

Na minha opinião, a Nova Consciência é a única saída para a 

humanidade. Há muitos anos li um livro chamado “Ami”, que me trouxe 

uma visão do mundo e do ser humano absolutamente inédita. Neste livro 

é apresentada a ideia de que não precisamos nos preocupar em salvar o 

planeta, porque o planeta está bem. No momento em que o ser humano se 

tornar nocivo demais para si mesmo e se extinguir da face da Terra, o planeta 

começa a se regenerar e em menos de 500 anos cicatriza suas feridas e volta a 

se reerguer soberano. Nós temos que salvar a nós mesmos. Se uma civilização 

alcança um nível de desenvolvimento tecnológico mas seu desenvolvimento 

moral não acompanha esta tecnologia, ela simplesmente extermina a si 

mesma. Simples assim. 

Nós precisamos ser salvos, e não é por nenhum salvador ou Messias em 

especial. Nós somos os responsáveis pela nossa própria salvação, através 

de bons conselhos seguidos de ótimos exemplos. Precisamos aprender a 

praticar o Orai e Vigiai mais do que nunca, porque em tempo algum, na 

história da humanidade, tivemos tanto acesso a tantas fontes diferentes de 

conhecimento e ensinamento sobre o desenvolvimento pessoal e espiritual da 
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humanidade. Toda sabedoria carrega consigo grande responsabilidade.

A ignorância não nos protege mais, e a responsabilidade pelo futuro da 

humanidade é de todos nós. De que modo você escolhe viver a sua vida, se ela 

fosse servir de exemplo de como se deve ser após a sua morte? Qual o legado 

que você quer deixar para as gerações futuras?

O futuro começa agora. Não se esqueça. 



O caminho
doDespertar

22

4. Aprendendo a amar o presente

Aprendendo a

O caminho
doDespertar

amar
presente

4 o



234. Aprendendo a amar o presente

O caminho
doDespertar

Um de meus grandes mestres e inspirações neste plano de existência é 

Eckhart Tolle, autor de um de meus livros preferidos, O Poder do Agora. 

Neste livro, que é um marco super importante da minha jornada de 

Despertar, Tolle faz uma declaração que mudou por completo a minha ideia 

de felicidade e de plenitude. Com bastante simplicidade, ele diz que toda 

causa de sofrimento vem do fato de brigarmos com o momento presente.

Reflita por alguns instantes na sabedoria incrível contida nesta breve 

constatação. Eu e você e todas as pessoas do mundo apenas sofremos porque 

gostaríamos que o que quer que seja que estejamos vivendo neste momento 

fosse diferente. Não é, por exemplo, um relacionamento que nos faz infeliz. 

O que nos faz infeliz é brigarmos internamente porque gostaríamos que o 

relacionamento que temos fosse diferente. Não é o fato de estarmos acima 

do peso que nos faz infeliz, e sim o fato de que, dentro de nós, achamos que 

deveríamos ter um corpo ou uma saúde diferente. Não é o fato de não termos 

o tanto de dinheiro que gostaríamos de ter. O que nos faz sofrer é pensarmos 

no tanto de coisas boas que estaríamos vivendo ou fazendo, caso tivéssemos 

mais dinheiro.

Não estou dizendo que não devamos desejar que as coisas sejam melhores 

do que são. O desejo é algo constitucional do ser humano e é, de fato, o que 

nos move para a frente. Foi apenas porque, um dia, o homem das cavernas 

desejou ter uma vida diferente que ele abandonou suas tocas e ganhou o 

mundo. Foi apenas porque, um dia, quando éramos bebês, percebemos o 
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quanto nossa vida estava sendo limitada que, com coragem, nos aventuramos 

a levantar do chão e começar a andar. O desejo bem canalizado nos coloca 

em movimento para conquistar o mundo – e, ainda assim, é a causa de todo o 

sofrimento.

No Budismo é postulado que existem 4 Nobres Verdades, que se aplicam 

a todos os seres humanos. De modo bastante resumido, as Nobres Verdades 

nos contam que a causa de todo o sofrimento é o desejo, de que quando 

cessamos o desejo acabamos também com o sofrimento e que existe um 

caminho para que o desejo seja cessado – o Nobre Caminho Óctuplo, sobre o 

qual não vou me estender neste momento, mas que se resume basicamente a 

práticas éticas e corretas, observação dos pensamentos através da meditação 

e caridade.

Evidentemente, existem causas óbvias e naturais de sofrimento: desastres 

naturais que dizimam a vida humana em centésimos de segundos, morte, 

doença – tudo isso causa sofrimento e as 4 Nobres Verdades também 

discorrem sobre elas. Mas um dos caminhos postulados pelo Budismo (e pela 

maioria das tradições orientais) é a de que a eterna divisão, feita pela mente, 

entre certo e errado, bom e ruim, gostoso e desagradável é o que dá origem 

à criação desenfreada de desejos. A mente diz que as coisas deveriam ser 

diferentes do que são e, então, passa a criar realidades imaginárias em que 

cenários diferentes aconteceriam – e passa a desejá-los com toda a sua força.
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O grande paradoxo dos desejos é que assim que um é satisfeito, um 

outro começa a aparecer. Pare para pensar por alguns instantes na sua 

vida. Quantas vezes você quis muito uma coisa e, assim que a conquistou, 

sentiu que ela perdia a graça enquanto, ao mesmo tempo, passou a desejar 

algo diferente? Nós, seres humanos, somos seres inquietos e estamos o 

tempo todo buscando coisas que não temos. É assim que conquistamos os 5 

continentes e até mesmo chegamos em outros planetas. E é assim que nos 

transformamos na única espécie deprimida e ansiosa sobre a face da Terra.

Na época em que morei na China, estudei por alguns meses com um 

médico taoísta que, um dia, deu a explicação perfeita sobre a origem dos 

processos depressivos e ansiosos. Segundo ele, a mente vive no tempo, indo 

do passado para o futuro sem nunca parar em um único lugar. Quando a 

mente se demora demais no passado, dá origem à depressão. Quando se 

demora no futuro, dá origem à ansiedade. De acordo com sua compreensão 

dos processos humanos, a mente não vive no momento presente, pois o 

momento presente não vive no tempo: faz parte da eternidade. E quem 

vive no momento presente é nosso coração, que bate a cada instante, nos 

lembrando que é apenas no aqui e agora que estamos vivos. 

Evidentemente, é impossível deletar o passado ou parar de projetar o 

futuro que desejamos viver. Não se trata de nunca mais se lembrar do que 

aconteceu e nem sonhar com coisas para o seu futuro. Trata-se de fazer 

rápidas e pequenas viagens no tempo, mas nunca nos esquecendo de que 
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até mesmo o passado e o futuro existem apenas no aqui e agora, enquanto 

lembrança ou esperança. Trata-se de perceber que é apenas no momento 

presente que temos a possibilidade de construir algo melhor e mais alinhado 

com a nossa essência e verdade pessoal. Trata-se de nunca perder de vista 

que o momento presente é perfeito para vivermos aquilo que precisamos 

viver, e que pensamentos do tipo “eu deveria ter feito diferente” e “se eu não 

tivesse feito tal coisa” só servem para alimentar a esquizofrenia humana de 

que, de alguma forma, o seu passado poderia ter sido diferente do que foi.

Não poderia. O seu passado teve que acontecer exatamente como 

aconteceu e você sempre fez o melhor possível. Você nunca acordou de 

manhã, coçou o queixo, pensou e decidiu que, especificamente naquele dia, 

você faria a maior burrada da sua vida. Você nunca decidiu, “agora vou 

perder a calma e colocar tudo a perder”. Você fez o melhor que pôde, com as 

ferramentas das quais dispunha naquele momento, levando em consideração 

a consciência que então possuía. Nada poderia ter sido diferente do que 

foi porque você não poderia ter sido diferente do que foi. E se o passado e 

presente se relacionam um como outro em lei da causa e efeito, é exatamente 

agora que você pode começar a construir um futuro diferente.

Amar o momento presente é perceber que, mesmo com recursos 

limitados, o seu potencial é ilimitado – se abrir bem os seus olhos e estiver 

atento ao momento presente. Por exemplo: existem sete notas musicais, não 

duzentas e cinquenta mil. Todo compositor, quando se dedica a criar uma 
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nova melodia, usa exatamente e apenas as mesmas sete notas musicais. E 

perceba quantas músicas diferentes são criadas, absolutamente diferentes e 

incomparáveis! Você já parou para pensar nisso? Todas as músicas que você 

já ouviu – e eu tenho certeza de que foram muitas – foram criadas a partir 

das mesmas sete notas. Faz algum sentido para você um compositor travar o 

seu processo criativo porque ele precisaria de uma nota que não existe para 

conseguir compor a melodia que ele quer compor? O compositor trabalha 

com o que tem. Para eles, as sete notas musicais são suficientes e, por aceitá-

las como são, ele é capaz de trabalhá-las e subir ou descer uma oitava, 

quando o tom que ele quer é diferente.

Amar o presente significa aceitá-lo como ele é. Significa enxergar o aqui 

e agora como a paleta de cores que lhe é suficiente para pintar as telas da 

sua vida. Não significa fingir que você está contente e satisfeito com a conta 

bancária no negativo; significa aceitar que esta é a realidade do momento 

presente e que vai ser a partir desta realidade que você vai conseguir 

construir um caminho em direção ao saldo positivo.

Não existe desafio maior do que amar o momento presente. E nem 

tampouco maior libertação. O que você escolhe? Dor ou liberdade? A escolha 

sempre será sua.
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Gosto de contar a história de um ex-paciente que, um dia, viu sua maior 

desgraça se transformar no maior presente que o Universo poderia lhe dar. 

Ele morava no Sul do país e tinha uma pequena, mas promissora 

empresa. Ele havia passado os últimos anos tentando estabelecer uma 

parceria com uma grande empresa de São Paulo sem, entretanto, conseguir 

uma única reunião. Quando ele já estava em processo de aceitar que seu 

sonho nunca se realizaria, a própria empresa entrou em contato com ele 

agendando uma visita à sede em São Paulo, para discutir a possibilidade de 

ampliar seus negócios em conjunto.

Na véspera da viagem, ele preparou absolutamente tudo. Organizou seus 

documentos e o material que seria apresentado aos executivos na reunião do 

dia seguinte. Separou absolutamente tudo de que precisaria para nada dar 

errado. Precavido, antes de dormir colocou dois despertadores para garantir 

que ele acordaria na hora certa. Esquematizou tudo com sua esposa, que o 

levaria ao aeroporto depois de deixar os filhos na escola. Estava tudo certo 

para que sua vida inteira desse o grande passo que ele queria dar.

No dia seguinte, inacreditavelmente, os despertadores não tocaram. Ele 

acordou sobressaltado com um barulho da rua e imediatamente começou a 

se vestir para sair – mas, de repente, tudo começou a dar errado. Os filhos 

estavam mais lerdos do que de costume e ele não conseguia chamar um taxi. 

A mulher não achava as chaves do carro. O trânsito estava parado. Como 
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conclusão óbvia, ele perdeu o vôo – e durante os próximos 50 minutos ele 

amaldiçoou todos que haviam participado de alguma forma com aquela 

desgraça, dos despertadores que não tocaram ao motorista do caminhão que 

tombou obstruindo um trecho da estrada, passando pela mulher, pelos filhos 

e por si mesmo. Até que, enquanto tomava um pingado com pão na chapa 

em um restaurante do aeroporto esperando pelo próximo avião que o levaria 

para São Paulo, viu na televisão as imagens do avião da TAM embicado 

no prédio da mesma companhia aérea; o desastre aéreo seria um dos mais 

famosos do país, ceifando a vida de todas as centenas de pessoas que estavam 

à bordo.

O que é bom? O que é ruim? O que é certo ou errado? 

Nunca seremos capazes de ter uma percepção exata do que é bom ou 

ruim, porque o bom ou ruim sempre são bom ou ruim em comparação com 

algo mais. Perder um avião é ruim levando-se em consideração o que nossas 

mentes nos dizem que deveria ter acontecido – mas é maravilhoso quando 

sabemos que o que teria realmente acontecido teria sido a morte. O problema 

é que, na grande maioria das vezes, não sabemos o que teria acontecido, 

contamos apenas com a projeção de nossas mentes. E, como diz o famoso 

ditado, “a mente mente”.

A lenda chinesa da criação do Universo conta a história de Panku, o 

primeiro homem que existiu. Diz a lenda que, no princípio, tudo era o 
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nada. Do nada chocou-se um ovo preto, e dentro deste ovo Panku e o Tao 

coexistiram em harmonia durante 10 mil anos. Depois de 10 mil anos Panku, 

com determinação e um golpe de machado, rompe a casca do ovo. O Yin, 

que era denso e pesado, desceu e formou o chão. Yang, que era leve e sutil, 

subiu e formou o céu. Panku, impressionado com a sua criação, rapidamente 

postou-se com as pernas separadas e os pés bem apoiados sobre o chão, e os 

braços erguidos e as mãos espalmadas, segurando o céu sobre sua cabeça, 

impedindo que tudo voltasse a ser uma coisa só – e nesta posição ele ficou 

por mais dez mil anos. 

Ao final de dez mil anos, finalmente Panku descansou. Seu olho direito 

se transformou no Sol e o direito na Lua. A carne de seu corpo deu origem 

à terra e seus músculos às montanhas. Seus ossos se transformaram nas 

pedras e rochas, e sua medula deu origem à todas as pedras preciosas. Seu 

sangue, urina, lágrimas e demais líquidos corpóreos deram origem a todos 

os oceanos, mares, rios e lagos, e seus cabelos e pelos formaram as florestas, 

arbustos e vegetação rasteira do planeta. Sua voz deu origem ao trovão, e 

seu hálito se transformou no vento. E todos os piolhos, bactérias e pequenas 

criaturas que viviam sobre o corpo de Panku voaram com o vento e deram 

origem aos 10 mil seres que existem sobre a superfície do Planeta.

O mito de Panku é cheio de simbolismos e significados, mas o mais 

importante deles é o fato de que desde que o primeiro homem existiu, existiu 

também seu esforço em separar o bom do ruim (representados pelo par de 
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opostos Yin e Yang). Todos nós, neste estado atual de consciência e nível de 

evolução pessoal, estamos como Panku: com as pernas afastadas e os pés bem 

apoiados no chão, braços erguidos aos céus e mãos espalmadas, segurando o 

Céu e a Terra em seus devidos lugares, impedindo que a dualidade volte a ser 

Tao – volte a ser Una, Tudo O Que Há. 

Nós estamos exaustos. Todos nós estamos cansados ao extremo de dar 

ouvidos à mente separatista, morada de um juiz interno rígido e inflexível 

que separa absolutamente tudo o que existe à nossa volta entre bom e ruim. 

E, talvez, o mais belo significado da história de Panku seja justamente a 

percepção de que é apenas no momento em que descansamos e deixamos 

de dividir o mundo em algo luminoso e desejado e algo sombrio e digno de 

ser evitado, que a vida finalmente acontece. É apenas no momento em que 

saímos da posição de separatistas que o Sol e a Lua passam a existir e a vida 

se faz.

Todos nós temos a escolha de permanecer como Panku, congelado em 

seu eterno julgamento e separatismo, ou descansarmos na realidade de que a 

separação é a maior ilusão à qual estamos submetidos. Tudo é uma coisa só, e 

os opostos se intertransformam um no outro o tempo todo. Toda moeda tem 

seus dois lados, toda situação pode ser encarada de uma forma ou de outra 

e todo sofrimento pode, em um segundo momento, se transformar na maior 

fonte de aprendizado e bênçãos. Todos nós temos uma escolha. Nossa única 

fonte de sofrimento é o desejo de que as coisas fossem diferentes do que são, 
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e apenas desejamos que as coisas sejam diferentes do que são porque nossas 

mentes nos dizem que elas não são boas no aqui e agora.

Se formos capazes de permanecer conectados ao momento presente, 

abertos às infinitas possibilidades de transformação de nossos ossos em 

rochas e nossa voz em trovão, podemos começar a desvendar um caminho 

esquecido rumo à possibilidade de manifestar nossa realidade através 

da Gratidão, e não do Medo ou da Evitação. Quando nos sintonizamos 

com sentimentos e emoções de frequências energéticas mais puras e 

vibrantes, como Aceitação ao invés de briga, Acolhimento ao invés de raiva 

e Aprendizado ao invés de sofrimento, seremos capazes de expandir estas 

frequências para além de nossos campos energéticos – e pela lei da ação e 

reação, colheremos frutos de igual vibração.

Na narrativa bíblica acerca da vida e obra de Jesus, vários episódios 

relatam circunstâncias em que Jesus operou milagres. E sempre que um 

novo milagre acontecia, Jesus dizia: “a tua fé te curou”. Outra frase bíblica 

que conversa muito comigo e com a minha alma é: “a tudo dai graças”. Eu 

acredito piamente que estas duas frases estejam inter-relacionadas, por 

mais que não apareçam nos mesmos trechos da Bíblia (os milagres sendo 

descritos principalmente em Matheus e Lucas, e a segunda frase constando 

em Tessalonicences). A verdade é que sempre existe uma possibilidade de 

acreditar com fé que aquilo que aconteceu conosco foi o melhor que poderia 

ter acontecido levando-se em consideração as variáveis existentes e muitas 
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vezes desconhecidas – e, assim, surge a possibilidade real de agradecer por 

isso.

Por mais que nossas mentes tagarelem o tempo todo sobre tudo, a 

verdade é que elas nunca se fazem as perguntas certas, porque nunca fomos 

ensinados a isso. Em vez de perdermos tempo e energia nos perguntando 

bobagens vitimizentas como “por que comigo?” e “o que eu fiz para merecer 

esta desgraça?”, sempre podemos fazer perguntas mais úteis, como por 

exemplo “o que eu tenho para aprender com esta situação” ou “de que modo 

isto que está acontecendo me transforma numa pessoa melhor?”. 

Quando somos capazes de nos conectar verdadeiramente ao sentimento 

de gratidão, o pesadelos ganha uma real possibilidade de se transformar no 

mais belo sonho que, um dia, fomos capazes de sonhar. 
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No livro “Limite Zero”, de Joe Vitale, é apresentada a ideia de que nós 

temos 100% de responsabilidade por nossa vida ser como é. Ao longo das 

páginas da obra, o autor vai explicando como isso é aplicável em um nível 

bastante literal e concreto, mas meu objetivo neste capítulo é chamar a 

atenção para este ponto em um nível de crenças e filtros.

Nós somos responsáveis pela nossa vida ser como é porque nós somos 

responsáveis por enxergar as coisas como nós enxergamos – como já 

foi apresentado no capítulo 3. Quando entendemos que 95% de nosso 

funcionamento mental acontece em níveis absolutamente inconscientes, 

regidos por crenças que determinam nossos comportamentos, ganhamos uma 

poderosa passagem só de ida para um paraíso desconhecido: o de mudarmos 

a nossa vida no momento em que quisermos, conhecendo, aceitando e 

principalmente escolhendo ser a pessoa que desejamos ser.

Eu, durante muito tempo, tive uma vida amorosa medíocre. Eu tinha um 

padrão de relacionamento bastante complicado: todos os homens com quem 

me relacionava tinham algum tipo de problema sério. Eram desempregados, 

desacreditados no amor, cheios de filhos (um de cada mãe), brigados com 

a família, doentes de alguma forma. “Estragados”, de alguma forma. Eu, 

então, me lançava na batalha honrada de salvá-los de si mesmos, para que 

assim pudesse viver com eles aquilo que eu mais queria viver. Os ajudava 

financeiramente, levava-os a médicos e especialistas, cuidava de seus filhos, 

levava-os para morar na minha casa quando eram despejados. Durante anos 
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fiz por eles o que nenhuma mulher jamais havia feito, e me orgulhava quando 

alguém – geralmente alguém que não os próprios – reconhecia meus bons 

feitos. “Nossa, o que você está fazendo por Fulano ninguém nunca fez”. Meu 

Ego se deliciava; eu estava sendo para eles a salvação que nunca ninguém 

havia sido. Eles só estavam doentes, falidos, quebrados emocionalmente 

porque nunca tinham conhecido alguém como eu.

Evidentemente, como eu não era o umbigo do Universo, a equação 

rapidamente se mostrava falha e errada: como eu era a cura da qual eles 

desesperadamente precisavam, me sentia no direito de apontar-lhes como 

eles deveriam viver suas vidas. Obviamente, como ninguém gosta de ser o 

tempo todo criticado ou mandado a agir de uma forma que não quer, mais 

cedo ou mais tarde os caras se cansavam de mim e me mandavam catar 

coquinho na ladeira. Eu, então me sentia absolutamente abandonada e 

injustiçada, e minha boca se enchia de cobranças: “depois de tudo o que eu 

fiz por você”, eu dizia. E, boquiaberta, ouvia de volta que nunca ninguém 

tinha me pedido para fazer nada por ninguém.

Eu, então, alimentava mais ainda a história que eu contava para mim 

mesma de que era para-raios de gente louca. Que eu não havia nascido para 

me relacionar amorosamente. Que eu não acreditava no amor. Ganhei um 

discurso cínico a respeito de relacionamentos e, quando ia a casamentos, 

passava o tempo todo da cerimônia em um diálogo mental que ponderava 

acerca de quem trairia quem primeiro, de quem se cansaria de quem 
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primeiro, de quem se daria conta, primeiro, de que o casamento estava 

aniquilando toda e qualquer possibilidade de ser feliz em sua própria vida. 

Um dia, depois de começar a ter crises de ansiedade completamente 

injustificadas no meio da noite, fui fazer terapia e ouvi, da nova psicóloga, 

que eu não era um para-raios de gente louca: eu escolhia gente louca para 

me relacionar, para que, ao consertá-las, provasse para mim mesma que eu 

era merecedora de ser amada. Nos jogos inconscientes que eu jogava comigo 

mesma, não existia função para um homem bacana que genuinamente me 

amasse e estivesse aberto para viver, ao meu lado, aquilo que eu queria 

viver. Não existia sentido em me relacionar com alguém disposto a me dar 

o que queria, porque havia uma percepção tão enraizada de que eu não era 

merecedora de coisas boas que eu precisava das ruins para transformar 

em boas e, assim, me enxergar como merecedora. Eu estava presa em uma 

dinâmica tão absurda que não fazia a menor ideia de como sair disso.

Muitas coisas aconteceram e muito trabalho interno teve que ser feito 

até ganhar a segurança e o preparo para viver o relacionamento que hoje 

eu vivo. E que, vejam bem, também começou com um homem seriamente 

doente (Ricardo tinha um tumor no cérebro que foi o grande mote de nosso 

relacionamento ao longo do primeiro ano em que estivemos juntos), mas eu 

estava mudada. Nunca tomei para mim a responsabilidade de curá-lo, apenas 

me coloquei ao seu lado para caminhar com ele na direção da cura. E eu não 

tinha a necessidade de cuidar dele porque tinha muito a fazer cuidando de 
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mim mesma, transformando minha visão acerca do mundo e trabalhando 

minhas crenças.

Meu maior ganho de consciência, ao longo dos últimos anos, foi perceber 

que o sofrimento que eu enxergo no mundo existe apenas porque eu o 

enxergo no mundo. Eu me relacionava com aqueles caras sofredores e 

vítimas, mas o sofrimento que eu enxergava em suas vidas existia apenas 

em meus olhos. Eu enxergava a necessidade de eles serem diferentes, eles 

não. Eu me solidarizava com dores que não existiam na visão deles sobre si 

mesmos, apenas na minha. 

A verdade é: nós somos responsáveis por nossa visão de mundo e 

tudo o que ela engloba. Nós somos responsáveis pelo sofrimento e dor 

que enxergamos à nossa volta, apenas pelo fato de que somos nós que os 

enxergamos. A dor que existe no mundo, seja ela relacionada ao que for – 

guerra, fome, injustiça social e doenças – é nossa criação, porque apenas 

nós somos capazes de enxergar o mundo como enxergamos. Se eu e você 

resolvermos dar um passeio juntos por uma floresta, lado a lado, e ao final 

do passeio tivéssemos que enumerar cinco coisas que notamos na floresta 

ao longo de nosso passeio, dificilmente enumeraríamos as mesmas coisas. 

Se eu estivesse grávida ao longo do passeio, teria mais chances de enxergar 

um passarinho chocando um ovo no alto de árvore do que você, porque nós 

enxergamos o mundo baseados em filtros que existem na nossa realidade – e 

como cada um é um, os filtros também são diferentes. 
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Nós enxergamos as coisas não como elas são, e sim como nós somos. Por 

mais empáticos e solidários que sejamos, nunca seremos capazes de enxergar 

a dor de uma outra pessoa como ela a sente de fato. Sempre estaremos 

contaminando nossa percepção do mundo com nossas próprias opiniões, 

dores e conteúdos inconscientes. Nós criamos a nossa realidade não por 

bênção ou maldição – e sim porque não existe uma outra alternativa.

Quando entendemos que o jeito mais fácil de mudar o mundo à 

nossa volta é através da mudança pessoal, a vida fica mais leve, porque 

depende apenas de uma mudança de posição sua em relação ao mundo. 

Se enxergamos injustiças do lado de fora, é porque do lado de dentro 

existe um filtro alimentado por conteúdos de injustiças que determina que 

enxerguemos o que estamos enxergando do lado de fora. Se existe crise e 

pobreza do lado de fora, é porque do lado de dentro existe um miséria pessoal 

que precisa ser percebida para que possa, então, ser transmutada. Nós temos 

100% de responsabilidade pela nossa realidade porque, afinal de contas, nós 

a criamos através de nossas crenças inconscientes e dores mal resolvidas. 

Quem mais seria responsável pela nossa realidade?

Enxergar o mundo desta forma é um caminho sem volta. Eu costumo 

brincar dizendo que a coisa que eu mais gostaria de ser capaz de fazer 

é olhar para uma situação e afirmar, com todo o meu coração, que “a 

responsabilidade não é minha”. Porque sim, a responsabilidade é sempre 

minha. Se existe uma forma diferente de enxergarmos a mesma coisa, se 
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uma única pessoa no mundo for capaz de enxergar o que enxergamos de 

uma forma diferente, nós também o seríamos, se pensássemos de uma forma 

diferente. 

Para alguns, erguer este véu de ilusão de que as coisas acontecem 

“comigo” ao invés de “para mim” – para que eu cresça, para que eu me 

conheça mais e para que eu me liberte de todas as crenças inconscientes 

que atravancam meu processo evolutivo – pode ser uma grande tragédia. 

Estamos muito acostumados ao paradigma da vitimização, somos frutos de 

uma sociedade protecionista que tende a aceitar muito bem as vítimas. Afinal 

vítimas não são perigosas. Vítimas são coitadas. Pessoas que se colocam 

como responsáveis por si mesmas representam um risco enorme para a 

sociedade, porque se elas sabem que a mudança está em suas mãos podem 

fazer o diabo para mudar o mundo se ele não estiver bom. Pessoas que se 

responsabilizam por si mesmas são capazes de fazer qualquer coisa, porque 

se enxergam com potencial ilimitado – imagine o risco que isso representa 

para as grandes potências e organizações que estão acostumadas a deter o 

poder e decidir o futuro da humanidade?

Pessoas conscientes despertam a consciências de outras pessoas – como 

diz a famosa frase, “pessoas despertas despertam pessoas”. Isso faz com que 

o Caminho do Despertar seja um desafio, porque vai na contramão de tudo o 

que fomos ensinados a acreditar. Mas, novamente, a escolha é nossa. 
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De que forma desejamos viver a nossa vida? Como vítimas ou como 

criadores de nossa realidade? Faça sua escolha e honre-a!



O caminho
doDespertar

437. O Segredo da Felicidade

O Segredo da

O caminho
doDespertar

Felicidade7



447. O Segredo da Felicidade

O caminho
doDespertar

Tendo atendido por mais de 15 anos em consultório como psicoterapeuta, 

fui questionada uma boa centena de vezes, por meus pacientes, qual, afinal 

de contas, era o segredo da felicidade. Esta foi uma questão que por muito 

tempo me atormentou. Qual seria, afinal de contas, o segredo da felicidade? 

O que existiria, de uma vez por todas, dentro do pote de ouro ao final do 

arco-íris?

Na maravilhosa palestra do TEDx “O Poder da Vulnerabilidade”, a 

socióloga norte-americana Bréne Brown postula que a diferença entre as 

pessoas felizes e as pessoas que não se sentem felizes com suas próprias 

vidas é que as pessoas felizes experimentam maior satisfação em seus 

relacionamentos pessoais. Pessoas felizes são pessoas que se relacionam 

bem com outras pessoas e que experimentam, em suas vidas, um verdadeiro 

sentido de conexão com os demais. 

Durante anos este foi meu maior desafio: me sentir conectada com as 

pessoas à minha volta. Por muito tempo a forma de me conectar aos outros 

foi tentando salvá-los de si mesmos – como disse antes, aí sim eu seria 

merecedora do amor dos demais. Com o tempo fui percebendo que a ideia de 

merecer amor era o que acabava com minha possibilidade de experimentá-lo. 

Comecei a entender que não existe merecimento ou desmerecimento nesta 

vida. Existe auto-permissão.

Eu brinquei, durante muito tempo na minha vida, a brincadeira de me 
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fazer de forte. Eu sabia muito bem como ocultar as minhas fraquezas dos 

demais – de novo o lance do merecimento: eu só seria merecedora se fosse 

forte. Eu só seria merecedora de amor se obedecesse aos ideais de acordo 

com os quais havia sido criada. Quando criança, eu tinha que ser boazinha 

para ganhar o presente do Papai Noel. Eu havia crescido, mas continuava 

aprisionada na mesma dinâmica, e ser boazinha significava não dar trabalho, 

não me queixar, não pedir por mais do que eu estava recebendo, ajudar aos 

demais, ser forte. Era isso que eu fazia de modo absolutamente inconsciente 

em meus relacionamentos. 

Quando Ricardo finalmente foi submetido à cirurgia para retirada do 

tumor cerebral que habitava a sua cuca já há quatro anos, me vi desmoronar 

diante de uma audiência de centenas de milhares de pessoas que me 

acompanhavam nas redes sociais. Eu me fiz em frangalhos, em rede nacional. 

Eu estava destruída. Eu não era capaz de fazer na minha própria vida o que 

vinha, há anos, falando para as pessoas fazerem. Eu não conseguia mais 

fingir força. Eu fiz, ao longo daqueles dias que antecederam a cirurgia de 

Ricardo e das boas semanas que demoraram para que ele voltasse a ser ele, 

dezenas de postagens abordando meus medos, minhas fraquezas, minhas 

fragilidades. Se tivesse simplesmente tirado a roupa e postado uma selfie 

absolutamente nua, teria me sentindo menos vulnerável. Eu nunca havia sido 

tão sincera sobre o que me fazia pequena. 

E, ao contrário do que eu poderia esperar, foi justamente diante da minha 



467. O Segredo da Felicidade

O caminho
doDespertar

fragilidade e da minha vulnerabilidade, daquilo que me dava mais medo e me 

fazia “menor” de acordo com o que havia aprendido ao longo da minha vida, 

que me senti mais amada. Eu nunca serei capaz de expressar em palavras o 

nível de amor e de cuidado que senti receber das pessoas ao longo daquele 

período. Eu nunca tinha percebido o quanto minha personagem forte e 

indestrutível, na verdade, me afastava das pessoas. Foi justamente diante 

do escancaramento da minha humanidade que eu mais me senti amada, 

valorizada e acolhida.

O que mais ouço das pessoas que me seguem nas redes sociais é 

exatamente isso: que o fato de eu me mostrar humana é o que justamente 

faz com que as pessoas se sintonizem comigo. As pessoas estão cansadas de 

fórmulas prontas, de “faça isso para ter aquilo”, de sete passos milagrosos 

para conquistar qualquer coisa na sua vida. Tudo de que as pessoas – 

incluindo eu e você – precisam é de um pouco mais de humanidade.

Voltando à pergunta que muitos de meus ex-pacientes me fizeram, 

ao longo de meus anos atuando como psicoterapeuta: qual o segredo da 

felicidade? Na minha opinião, não existe segredo para a felicidade. A 

felicidade é o segredo. A felicidade é uma escolha. Diante de qualquer coisa 

que me acontece, eu tenho uma escolha. Eu posso reclamar, posso julgar, 

posso afastar o outro de mim em uma alusão torta de Panku afastando o Céu 

da Terra – ou posso aprender e evoluir com o que me acontece e transformar 

dor em aprendizado. Eu posso me fazer de vítima de achar que o mundo 
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tinha que ser diferente para que eu pudesse ser diferente – ou posso corrigir 

em mim aquilo que eu aponto no outro, e transbordar esta transformação 

na direção dos outros. Eu posso odiar o meu presente e investir toda a 

minha energia em pensamentos inúteis de como as coisas deveriam ser ao 

invés do que são – ou posso fazer, do momento presente, a minha caixa de 

ferramentas para transformar a minha vida no aqui e agora.

Todos nós somos Panku, aprisionado entre o par de opostos. No nosso 

caso, Amor ou Medo. Na minha opinião, estas são as duas forças que nos 

movem pela vida – agimos por Medo, ou por Amor. Agimos no sentido de 

conquistar o que queremos, ou de evitar aquilo que não queremos. E temos, 

a qualquer momento, a oportunidade de mudar de lado do muro e até mesmo 

continuar fazendo a mesma coisa que estamos fazendo, mas por amor, invés 

de medo.

O segredo da felicidade, se existisse, seria esse: faça o que fizer, faça por 

amor. Porque só o amor é capaz de transformar o mundo em um lugar em 

que falar de felicidade seja redundância. Nós nunca seremos felizes por causa 

de alguma coisa. A felicidade não é algo que obtemos por causa de alguma 

coisa. A felicidade é algo que sentimos apesar de alguma coisa.

Tudo começa no eu. A felicidade também.
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O Despertar é um Portal

Este Ebook foi escrito especialmente para os membros do Portal 

Despertar, como um presente de reconhecimento pela importância 

que todos vocês têm em minha vida.  Quando iniciei minha jornada de 

autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, eu não tive a oportunidade de 

acessar uma plataforma que reunisse todo o conteúdo transformador do qual 

eu precisava. Eu gastava horas e horas na frente do computador, procurando 

vídeos motivacionais, podcasts inspiradores e meditações poderosas e lia 

todos os livros sobre os assuntos que me apareciam pela frente, mas não 

sabia se estava indo na direção certa. 

Neste processo tive acesso a muita coisa bacana, pessoas que me inspiram 

diariamente a ser um ser humano melhor e conheci muitas técnicas e 

ferramentas de transformação que, hoje, tenho a honra e o privilégio de 

colocar à disposição de todos vocês.

Eu não quero que vocês encarem o Despertar como um objetivo a ser 

cumprido, uma meta a ser atingida, um pote de ouro no final de um arco-

íris. Meu maior objetivo, com o Portal Despertar, é mostrar a todos os que 

sentirem este chamado que o Despertar é um Portal – um Portal que se 

cruza todos os dias, diversas vezes por dia, sempre que nos vemos diante da 
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possibilidade de escolha. O que queremos viver? Como queremos nos sentir? 

Como decidimos agir? Amor ou Medo?

O Portal Despertar é a minha contribuição para a sua jornada, mas o seu 

Despertar é uma jornada pessoal sua – é um Portal que você deve atravessar. 

Eu te agradeço imensamente por confiar em mim para guiar o seu processo, 

mas nada vai acontecer se você não assumir responsabilidade por si mesmo, 

trabalhar ativamente na desidentificação com os papéis de vítima que você 

tem desempenhado na sua vida e buscar escolher viver o amor, e não o medo, 

a cada passo da jornada. 

Você veio a este mundo por um motivo. A sua vida tem um sentido. Você 

é dono de uma habilidade única, que tem uma função importante neste 

mundo e que precisa ser transbordada na direção dos demais. Nada é mais 

importante do que você atuar de modo consciente sobre si mesmo no sentido 

de se permitir ser quem é, com suas forças e fragilidades, o máximo que 

puder.

Eu espero que você encontre, no Portal Despertar, sua fonte diária de 

motivação a se transformar mais e mais na sua melhor versão. Conte comigo, 

com minha equipe e com toda a comunidade de Despertos para te apoiar na 

caminhada.
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E nunca se esqueça: existe muito amor aqui para todos nós.

Com amor, 

      Flavia Melissa




	Prólogo
	1. O que é o Despertar?
	2. Sobre Caminhos e Caminhantes
	3. O surgimento da nova consciência
	4. Aprendendo a amar o presente
	5. Sobre ilusão de separação e Gratidão
	6. Autorresponsabilidade, um caminho sem volta
	7. O Segredo da Felicidade
	Epílogo

