
QUALIDADE DE VIDA



“A forma como nós, seres humanos, descobrimos, 

articulamos e manifestamos nossos desejos, 

moldará nosso futuro.” 

Humberto Maturana



PASSADO

PRESENTE

FUTURO

ANGÚSTIA

SERENIDADE

ANSIEDADE



1- Culpa

2- Medo

3- Críticas

4- Ressentimento



•Deve orientar-nos a manter a capacidade

de admiração, a criatividade e a 

busca permanente.

•Deve orientar-nos para sermos felizes e 

presentearmos os outros com a felicidade.

VIDA PRÁTICA



“A VERDADEIRA EDUCAÇÃO CONSISTE NO 

CULTIVO DO CORAÇÃO.”

Sai Baba – Educador indiano



A paz é um estado de consciência. Que deve ser procurado 

no interior de cada homem, comunidade ou nação.

O homem tem direito à paz!

Precisamos tratar o interior dos homens.

A Paz como FENÔMENO INTERNO ao homem



Aprecie seu corpo e desfrute-o.



Lembre-se que você não tem controle 

sobre o que acontece com você, 

mas sim o que fará da sua vida.



Sorria mais.



COMPROMETIMENTO   &   DESEMPENHO



Busque sua ZONA DE SILÊNCIO para encontrar-se 

consigo mesmo e poder contemplar e experimentar sua 

REALIDADE INTERIOR.

Todos nós SERES HUMANOS somos capazes de viver 

em profundidade,  com 

FORÇA e INTEGRIDADE.

Equilibre 

RAZÃO & INTUIÇÃO



Flor de Maio  - Brasil

QUALIDADE 

DE 

VIDA

Cada noite antes de dormir diga o seguinte:  

Dou graças por ___________________.

Hoje eu consegui _____________________.

GRATIDÃO



Eu fico com a pureza das respostas das crianças: 

É a vida! É bonita e é bonita! 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz, 

Cantar, e cantar, e cantar, 

A beleza de ser um eterno aprendiz. 

Ah, meu Deus! Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será, 

Mas isso não impede que eu repita: É bonita, é bonita e é bonita! 

E a vida? E a vida o que é, diga lá, meu irmão? 

Ela é a batida de um coração? 

Ela é uma doce ilusão? 

Mas e a vida? 

Ela é maravilha ou é sofrimento? 

Ela é alegria ou lamento? 

O que é? O que é, meu irmão? 

Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, 

Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, 

É uma gota, é um tempo Que nem dá um segundo, 

Há quem fale que é um divino mistério profundo, 

É o sopro do criador numa atitude repleta de amor.

Você diz que é luta e prazer, Ele diz que a vida é viver, 

Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é, e o verbo é sofrer. 

Eu só sei que confio na moça E na moça eu ponho a força da fé, 

Somos nós que fazemos a vida Como der, ou puder, ou quiser, 

Sempre desejada por mais que esteja errada, 

Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, 

E a pergunta roda, e a cabeça agita. 

Fico com a pureza das respostas das crianças: 

É a vida! É bonita e é bonita! É a vida! É bonita e é bonita! 

Gonzaguinha -
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jyBAIV3Ti9k


