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A verdadeira felicidade é 

sentida de coração

O ser humano não se sente plenamente satisfeito apenas 

tendo dinheiro ou prazer. No espírito humano, não há limites 

para a ambição.

Temos a tendência de pensar que a felicidade se encontra 

em possuir bens materiais ou riquezas, status ou posição 

social, mas, observando bem, isso parece não ser a condição 

para a felicidade.

Não haverá alegria maior, se sentirmos felicidade até 

mesmo nas coisas simples, por exemplo, quando vemos as 

bem e fazer as necessidades sem nenhum problema todos os 

dias.

Tenhamos a percepção de sentir a felicidade nas coisas que 

possuímos hoje. Dessa forma, o sentimento de felicidade 

crescerá gradualmente. 
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“Animando todos é que se diz alegria real. 

Se desfrutar o prazer individualmente 

fazendo sofrer as demais pessoas, não se 

poderá dizer alegria verdadeira.”

Indicação Divina de 11 de dezembro de 1897

É ensinado que: “Quem pensa 

estar bem, só por estar bem no 

presente, está totalmente errado”.

O fato de viver ao seu bel-

prazer é uma felicidade, mas isso 

é apenas “a alegria egoística 

individual”. Esse tipo de caminho 

não é possível de ser passado por 

muitas pessoas, nem por um longo tempo. 

Hoje, vivemos numa civilização avançada e bastante farta. Porém, se 

as pessoas dos países em desenvolvimento ou os nossos descendentes 

progresso, será algo inconcebível.

Com moderação, vamos procurar um caminho onde todas as pessoas 

possam viver a vida plena de alegria e felicidade para todo o sempre.
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