
A mudança é natural 

Tudo muda, nós sabemos disso. Não há nada que comece que não termine. Mas por que a 
mudança é geralmente tão dolorosa? De acordo com o Buddha, é porque temos muito apego e 
porque desejamos que as coisas sejam do jeito que queremos. Não podemos suportar quando 
as coisas acontecem de maneira diversa. 

Veja como agimos nos relacionamentos: Apaixonamo-nos e acreditamos com certeza que é para 
sempre. “Ficaremos juntos até termos 80 anos de idade!”. 

É lógico que não há nada de errado em tentar ficar juntos até a morte, em pensar a longo prazo: 
isso é bom, é compromisso. 

Mas cometemos o erro de pensar que, porque queremos que algo dure, aquilo vá durar. Para 
nós parece que sim. Como tudo está bem hoje, assumimos que simplesmente será assim 
também amanhã. E nós tomamos isso como garantido. 

E, assim, o que acontece quando a bolha explode e nosso parceiro nos deixa? Ficamos 
dilacerados. Vivemos em negação. Não conseguimos aceitar aquilo. 

E pensamos que isso será para sempre, que a dor nunca terminará. Não podemos ver a luz no 
fim do túnel e caímos em desespero. 
 

Ambas as visões são irrealistas. Mas, qual é a maneira certa de ver as coisas? Como decompor a 
lógica da impermanência, de que tudo muda momento a momento, de que as coisas não são 
para sempre? 

Podemos passar ao outro extremo e pensar: “Ah, bom, se as coisas são impermanentes e o meu 
parceiro pode me deixar a qualquer dia, por que me preocupar em me comprometer com um 
relacionamento? Qual é o sentido disso?”. Este entendimento também é incorreto. 

Quando vamos de férias por duas semanas para algum lugar maravilhoso, o fato é que sabemos 
que a viagem é impermanente. Mas não dizemos: “Ah, se é impermanente e dura apenas duas 
semanas, por que me preocupar em ir?”. Não! 
 
Na verdade, porque é impermanente, porque é apenas por duas semanas, vamos aproveitar 
ainda mais, não vamos desperdiçar nem um segundo, vamos desfrutar, não vamos tomar a 
viagem como definitiva. E assim, no final das férias, teremos uma mente feliz. 

Desse modo é que a vida deve ser vivida. É impermanente, muda a cada momento. Se 
estivermos alertas para com esse fato, não desperdiçaremos a nossa vida; nós a aproveitaremos 
ao máximo, avançando de acordo com as mudanças, acolhendo-as sem medo. 

A mudança é um fato. Não é prejudicial. É simplesmente como as coisas são. O enunciado de 
Buddha sobre a felicidade e o sofrimento é que estes dependem principalmente de nossa 
mente, de nossa atitude, de estarmos sincronizados com a realidade das coisas como são. 

Entender isso reduz o medo e nos dá coragem para aceitar as mudanças. Por meio das mudanças 
é que fundamentamos o nosso crescimento e conseguimos extrair o máximo de nossas vidas. 


