




Reflexões sobre o Karma I  ‐
Não é ao mundo que 
ajudamos e sim a nós 

mesmos



Não é ao mundo que ajudamos, e sim a nós mesmos
Reflexões sobre o Karma

(fonte: Vivekanada – Karma Yoga)

• A palavra karma se deriva do sânscrito kri, fazer; toda ação
é karma. Tecnicamente, esta palavra quer dizer: os efeitos das
ações. São as marcas do que fazemos. São as marcas gravadas
na mente e que são atualizadas todo o tempo. Cada trabalho
que cumprimos, cada movimento que realizamos, cada
pensamento, deixa uma impressão na substância mental, e
mesmo que esta não seja visível na sua superfície, age
profundamente. O Despertar muda isso.

• A meta da humanidade é o CONHECIMENTO. Há um grande
equívoco quando se pensa que se vive para o prazer e se
confunde prazer com felicidade. Podemos dizer que nossa meta
é a felicidade, quando a colocamos como “plenitude”. O motivo
das misérias do mundo está em o homem pensar



• ingenuamente que o prazer é a finalidade. Tanto o prazer como
a dor são nossos mestres e tanto se aprende através do bem
como do mal. Nenhum é a finalidade.

• O conhecimento é inato; tudo está no interior. Quando dizemos
que um homem conhece, deveríamos dizer que ele
“desconhece”. O que se “aprende” é em realidade apenas
aquilo que ele “descobre” ao tirar as envolturas de sua alma, a
qual é um depósito inesgotável de conhecimentos. O
conhecimento está na mente como o fogo está na pedra. É a
fricção que o faz brotar. “O KARMA É ESSA FICÇÃO”.

• O homem é de certo modo um centro que atrai para si todos os
poderes do universo, e uma vez reunidos, os emite novamente
numa poderosa corrente. Este centro é o homem real e atrai a
si todo o universo. Bem e mal, felicidade e miséria, tudo corre
para ele e se reúne ao seu redor, e modela a poderosa corrente



• das tendências que formam o seu próprio caráter, e as atira
para o exterior. Assim como tem o poder de atrair, tem
também o poder de emitir.

• Todas as ações que vemos no mundo, tudo o que é produto
do pensamento, a manifestação da vontade do homem,
máquinas, instrumentos, cidades, tudo é manifestação da
vontade humana; e a vontade resulta do caráter, e o caráter
é ação do karma. Como é karma, é a manifestação da sua
vontade.

• Se somente se tratasse de uma transmissão hereditária,
como explicar que um rei, que não foi obedecido nem pelos
seus criados, fosse pai de um filho a quem meio mundo
adora (Buda)? Como explicar o abismo que está entre o
carpinteiro e seu filho, a quem milhões de seres humanos
adoram como Deus?



• A resposta escapa à teoria da hereditariedade. A vontade de
um Buda ou de um Jesus não podia ser adquirida em uma só
vida. Donde lhes veio a gigantesca vontade que Buda* e Cristo*
impuseram ao mundo? De onde provém o acúmulo de poder?

• Para o bem da sociedade apareceu um Buda, e depois um Jesus
que continua expandindo Seu poder através de nossos dias.
Por meio das obras, os homens podem chegar ao estado que
Buda alcançou em grande parte pela meditação e Cristo pela
devoção. Buda foi um jnani ativo; Cristo foi um essênio ‐
bhakta, porém ambos alcançaram a mesma meta.

• Tudo isto é produto do karma, isto é, ação. Ninguém pode
obter coisa alguma, a não ser merecendo‐a. Esta é uma lei
eterna. Um homem pode lutar toda a sua vida para conseguir
riquezas, pode enganar a mil pessoas, porém no fim, se não
merece ser rico e ficou rico, acaba perdendo tudo.



• Somos responsáveis pelo que somos e podemos nos converter
naquilo que desejamos ser. O que somos agora é resultante de
nossas ações passadas. Devemos atuar bem no presente, a fim
de modelar resultados bons para o futuro que ambicionamos.
Cada ser humano deveria fixar seu próprio ideal e esforçar‐se
em realizá‐lo;

• “Temos direito ao trabalho, porém não ao seu fruto”. Não
penseis nos frutos.” Deve‐se trabalhar incessantemente.
(Baghavad‐Gita). Então, como descansar?

• Eis aqui um aspecto da luta da vida: 1) o trabalho em cujo
torvelinho somos arrastados. E eis o outro: 2) A calma, a
sossegada renúncia; tudo é paz ao seu redor, há muito pouco
ruído e exibição; só a natureza com seus animais, suas plantas
e montanhas...



• Pode um homem habituado ao tumulto da vida encontrar‐se
à vontade num lugar tranquilo? Não.

• O homem ideal é aquele que em meio do maior silêncio e
solidão encontra atividade intensa, e em meio da maior
atividade sente o silêncio e a tranqüilidade do deserto.

• Um homem assim aprendeu o segredo da restrição:
governa‐se a si mesmo. Enquanto anda pelas ruas de uma
grande cidade repleta de tráfico, sua mente está tranqüila
como se estivesse em uma caverna aonde não pudesse
chegar um único som e trabalha intensamente todo o tempo.
Este é o ideal do Karma‐Yoga. Se vc alcançar, terá aprendido
realmente o segredo da ação.



• Nosso dever para com os outros baseia‐se em ajudá‐los, fazer
bem ao mundo. Por que devemos fazer bem ao mundo? Tratar
de ajudar o mundo deveria ser nossa mais elevada aspiração;
porém, se pensarmos um pouco, veremos que o mundo não
precisa de nosso auxílio. Este mundo não foi criado para que
nós o ajudássemos.

• “O mundo é muito bom porque nos oferece a oportunidade de
ajudar os demais”. A primeira vista este sentimento é muito
belo; porém, não é uma blasfêmia dizer que o mundo precisa
de nosso auxílio? Não podemos negar que há muita miséria
nele; socorrer o próximo, portanto, é o que de melhor
podemos fazer, ainda mesmo que saibamos que a única coisa
que nisso fazemos é auxiliarmos a nós mesmos. COMO?



• A vida é boa ou é má, segundo as atitudes mentais com que
a observemos; por si mesma, não é nada. O fogo, por si
mesmo, não é bom nem mau. Quando nos dá calor, dizemos:
“Que bom fogo!” Quando nos queima o dedo, o maldizemos.
Segundo o uso que dele façamos, produz em nós uma
sensação agradável ou desagradável. O mundo é perfeito.
Por perfeição entendemos aquilo que está admiravelmente
adaptado a seus fins. Podemos estar seguros de que
caminhará completamente bem sem nossa ajuda, e que não
tem necessidade de que percamos a cabeça por sua causa.

• Todavia, precisamos praticar o bem; o desejo de fazer o bem
é o que de mais elevado podemos aspirar, desde que
aceitemos o princípio de que é um grande privilégio ajudar
os outros.



• Não se coloque em um pedestal, com uma moeda na mão,
enquanto dizeis: “Tomai, pobre homem”. Agradeça mais do que o
pobre, pois deste modo tivestes a oportunidade de ajudar a vc
mesmo, ajudando o pobre. O beneficiado não é quem recebe, e
sim aquele que dá. Agradecei àqueles que vos deram a
oportunidade de ser benevolente e misericordioso, pois só assim
chegareis neste mundo a ser puro e perfeito. Todas as boas ações
nos levam à pureza e perfeição.

• Que de melhor podemos fazer? Construir um hospital, abrir
estradas, erguer asilos de caridade, organizar uma festa de
beneficência e reunir dois ou três milhões de dólares, edificar um
hospital com um milhão, com o segundo dar bailes e beber
champanha e com o terceiro deixar que os administradores
roubem a metade, e o resto, finalmente que chegue aos pobres.
Que representa isto? Um golpe de vento destrói tudo em cinco
minutos.



• “Por que preocupar‐se com os resultados da ação?” Se
desejas ajudar um homem, nunca penseis no
agradecimento*(exemplo da colega, outro do motorista).

• Se precisamos realizar uma obra grande ou boa, não
devemos nos inquietar pelo resultado.

• Devemos, porém, começar pelo princípio, aceitar os
trabalhos, a ação a que somos chamados, tal qual nos
chegam, e nos tornar cada dia mais altruístas. O CAMINHO É
ENCONTRADO NA BUSCA!*

Devemos realizar a obra e encontrar o motivo que a inspira. Ao
lutar continuamente pela senda da vida, chegará um tempo
em que seremos perfeitamente altruístas; e no momento
que o conseguirmos, todos nossos poderes se concentrarão
e o conhecimento que já é nosso se manifestará.



Todos têm que aprender primeiro a agir sem se ligar à ação. É o
homem mentalmente equilibrado, de juízo sereno e capaz de
experimentar simpatia e amor, que faz boa obra e se favorece a si
mesmo. Somos devedores do mundo e este nada nos deve. É um
grande privilégio para nós sermos permitido fazer algo pelo
mundo.

Viemos ao mundo para cuidar do mundo, do planeta, sim, porque
aprendemos, assim, a nos tornar puros, com intensa força moral.
1)Ajudar ao mundo significa ajudar‐nos. 2) Não é certo que este
universo flutue sem destino e tenha necessidade do vosso auxílio
ou do meu. Deus está no universo. Deus está sempre presente
nele. É eternamente ativo e infinitamente vigilante. As mudanças e
manifestações do mundo são obra Sua. Há fluxo e Refluxo. “Existe
um tempo certo para cada coisa, momento oportuno para cada
propósito debaixo do sol: Tempo de nascer, tempo de morrer;
tempo de plantar, tempo de colher...” (Eclesiastes)



• Lembremos sempre do respeito, pois, cada um é grande de seu
jeito. O varredor da rua é tão importante e glorioso como o rei
em seu trono. Tire o rei do seu trono e o obrigue a realizar o
trabalho do varredor, e verá como ele se comporta. Colocai o
varredor no trono e verá como governa.

Devemos fazer o bem constantemente, porque isto constitui uma
bênção para nós. Esta é a única maneira de chegarmos a ser
perfeitos. Nenhum dos mendigos que temos auxiliado, nos
devem um só centavo; ao contrário, somos nós que lhes
devemos o favor de nos terem permitido ajudá‐los. É erro
pensar que nós temos o poder de fazer bem ao mundo em si,
ou acreditar que auxiliamos tais ou tais pessoas. Auxiliamos
secundariamente.

É um pensamento falso, e os pensamentos falsos produzem
miséria.



3) não devemos odiar ninguém. Este mundo continuará sempre sendo
uma mistura de bem e de mal, de polaridades positiva e negativa.
É necessário para a evolução. *

• Nosso dever é simpatizar com todos e amar, inclusive, os
malfeitores. Aqui entra a questão da consciência cósmica. Toda a
vida é criação divina e assim, deve ser respeitada! Sejam humanos,
animais, plantas... Cada um de nós é uma manifestação da Grande
Vida!

• O mundo é um grande ginásio moral, uma “academia para o
exercício de desenvolvimento moral, onde devemos exercitar‐nos
para ser cada dia mais fortes espiritualmente.

• “Eu não odeio o pecador e sim o pecado”; É muito fácil dizer. Se
pudéssemos distinguir bem entre qualidade e substância,
poderíamos chegar a ser perfeitos. Não é fácil fazê‐lo. E quanto
mais tranqüilos formos e



• menos alterados estiverem os nossos nervos, mais amaremos e
melhor agiremos, mais estamos protegidos da doença e de
influências nefastas.

• Não podemos aumentar a felicidade deste mundo; nem
tampouco nos é possível aumentar a dor. A soma de prazer e
dor será dependerá de fluxo e refluxo (Eclesiastes). Sustentar
o contrário equivaleria a dizer que pode haver vida sem morte.
A idéia de vida implica necessariamente a de morte, como
processo* e o prazer tem a dor como contraparte.

• Qual é a causa do mundo ser como é? O equilíbrio perdido. No
estado primitivo, chamado caos, existe perfeito equilíbrio.

• Como surgiram as forças criadoras do universo? Pela luta,
competição e conflito.



• Este mundo, semelhante a duas rodas que giram uma dentro
da outra e em sentido oposto, constitui um mecanismo
terrível; se nos descuidarmos, pode prender nossa mão e
arrastar‐nos.

• Todos cremos que uma vez cumprido o dever imediato,
descansaremos; porém, mesmo antes de havê‐lo terminado,
outro dever nos espera. Todos nós somos arrastados por
esta poderosa e complexa máquina, que é o mundo. Só há
dois modos de evitá‐la: um é renunciando todo interesse
pela máquina, deixando‐a funcionar só; em outras palavras:
desenvolvendo o desapego!

• O outro modo consiste em submergirmos no mundo e
aprender o segredo do trabalho. Não devemos fugir da
engrenagem do mundo; ao contrário, devemos permanecer
nele e aprender o segredo do trabalho.”



Imaginemos um homem que ajudou seu semelhante e espera
recompensa, e como esse não lhe foi grato, ele se sente infeliz.
Por que devemos esperar a recompensa daquilo que fazemos?

Agradeça ao homem que permitiu ser ajudado, considerando‐o um
Deus. Não é um grande privilégio ser‐nos permitido adorar Deus
ajudando nossos semelhantes?Se estivéssemos verdadeiramente
desapegados, nos livraríamos desta expectativa e poderíamos
praticar no mundo muito trabalho útil.

Nunca traz infelicidade nem miséria a ação realizada sem se
esperar recompensa. O mundo continuará com suas tristezas e
alegrias por muito tempo mas, a Terra está sendo preparada
para ser um lugar de pessoas evoluidas*

Então, por que é bom ser bom?



• Mediante o trabalho correto – FAZER O BEM SEM SE APEGAR
AO RESULTADO ‐ pode‐se alcançar à libertação.
Atravessando esta maquinaria, chega‐se à saída. Devemos
nos colocar mais acima dos motivos mundanos. “Tendes
direito à ação mas não aos frutos.”

• “O homem pode exercitar‐se para conhecer e praticar esta
verdade”, afirma o karma‐yogue. Quando a idéia de fazer o
bem faz parte de sua própria existência, já não busca
nenhum motivo externo. Façamos o bem só porque é bom
fazê‐lo; “aquele que realiza boas ações, ainda que seja só
para alcançar o céu, prende‐se a si mesmo”, diz o karma‐
yogue. Qualquer ação executada com egoísmo, em vez de
libertar, forja novas cadeias para nossos pés.



• Outro motivo para fazer o BEM: “Quem ama não adoece”, livro
do Dr Marco Aurélio Dias da Silva, faz uma investigação
profunda demonstrando o papel do amor fraterno, das
emoções sobre as doenças. Quando estamos de bem com a
vida, quando fazemos o Bem desinteressadamente liberamos
neurotransmissores que fortalecem nossa imunidade e,
portanto, ficamos muito menos propensos às doenças. A
depressão e o stress são portas abertas à doença. Ter atitude
mental e comportamental positiva ativa o sistema
psicoimunológico: Fazer o Bem é Bom!

• O Caminho Óctuplo budista, referente à quarta Nobre Verdade,
também os YAMA E NIYAMA da yoga trazem o caminho.
(falaremos a seguir)

•



• Falamos que temos que fazer bem ao mundo. Depois falamos
que não se pode fazê‐lo. Bom, no sentido absoluto, não; em
sentido relativo, sim. Podemos aplacar a fome de uma pessoa
durante um tempo mais ou menos prolongado, porém ela voltará
a senti‐la outra vez. Para que uma onda se erga à superfície das
águas, deve haver uma depressão equivalente.

• Ajudar os outros aliviando suas necessidades físicas é muito
importante, mas a necessidade volta. O conhecimento espiritual
é o único que pode destruir nossas misérias. Depois do auxílio
espiritual vem o intelectual; a dádiva de conhecimento é muito
mais elevada do que a de alimento e roupa; pode ser até maior
do que a de dar vida a um homem, porque a vida deste consiste
realmente no conhecimento. O conhecimento é vida. A vida, se
transcorre na obscuridade, engolfada na ignorância e na miséria
espiritual, fica aprisionada na engrenagem kármica.



• O conceito de desapego, desprendimento pode parecer
sacrifício... No entanto a consciência daquele que está
caminhando para a iluminação, não está presa a coisas
ilusórias e externas; portanto, nada abandona, nada
sacrifica.: distingue as “bolhas de sabão” da realidade.

• A mente é composta pelas experiências que vivemos.
CUIDADO!!!

• No mundo quântico, TODAS as infinitas possibilidades de
realização de um fato já existem. (fonte: Daniel Kaltenbach )
Porém, nossa consciência “materializa” apenas um dentre
estes infinitos caminhos, que é justamente aquele que
estiver mais coerente com as nossas vibrações
energéticas. Ou seja, na dimensão quântica, todos os nossos
sonhos e desejos JÁ EXISTEM e são tão reais quanto nossos
pesadelos.



Espiritualidade e Física Quântica
• "Nossa galáxia pode ser, em teoria, um grande túnel

semelhante a um buraco de minhoca (ou túnel de viagens no
espaço e no tempo), possivelmente "estável e navegável" e,
portanto, "um sistema de transporte galático", diz artigo
publicado no periódico Annals of Physics"

• Em física quântica, buraco de minhoca é uma
característica topológica, que é um"atalho" através do espaço e
do tempo. Possui duas "bocas" conectadas a uma única
"garganta" ou "tubo".



A geometria de Schwarzschild consiste de um buraco negro,
um buraco branco, e dois universos conectados em seus
horizontes por um buraco de
minhoca. ("LorentzianWormhole" por AllenMcC. ‐ Obra do
próprio In:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Buraco_de_minhoca



• Uma minhoca (ou um verme) que anda pela superfície de
uma fruta pode pegar um atalho e sair do lado oposto da
fruta, indo pelo miolo em vez de ir pela superfície, assim, um
viajante do espaço pegaria um caminho com atalho pelo
buraco de minhoca, para o lado oposto do universo.

• Na visão da física clássica, há dualidade partícula‐onda; na
visão quântica, há continuidade partícula‐onda, tudo está
interconectado. Não há causalidade linear de eventos.

• A matéria não é sólida, é energia em vibração.





• A matéria não é sólida, é energia em vibração.
• Há infinitas realidades co‐existindo e nossa consciência

"materializa" aquela que estiver em sintonia vibratória.
Quando rezamos pedindo algo, isso já existe. Estamos
acessando, materializado, o que já estava plasmado.
Acessamos uma entre muitas possibilidades.

• Podemos fazer o caminho pela superfície e termos muitas e
muitas encarnações ou, caminhando no autoconhecimento
interconectado com responsabilidade social e espiritual,
tornarmo‐nos partícula‐onda em continuidade e sermos Luz!
"Vc pode sair do outro lado pela Espiritualidade“

•



• Tanto o autoconhecimento como a responsabilidade social e
espiritual (bem) vão aumentando o estado vibracional de
cada um de nós, ampliam o nível de consciência e abrem
novas portas, novas janelas, infinitas possibilidades.

(Bodichita) Assim, quando “ajudamos ao mundo, ajudamos a
nós, pelo aumento vibracional”!

• Budismo – As Quatro Nobres Verdades
• A verdade do sofrimento;
• A verdade da origem do sofrimento;
• A verdade da cessação do sofrimento;
• A verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento:



• O CAMINHO ÓCTUPLO
• O Nobre Caminho Óctuplo é, nos ensinamentos do Buda, um

conjunto de oito práticas que correspondem à quarta nobre
verdade do budismo. Também é conhecido como o "caminho
do meio" porque é baseado na moderação e na harmonia,
sem cair em extremos.

• O “Caminho do Meio” está contido um dos maiores
Ensinamentos de Buda: “O Nobre Caminho Óctuplo”.

• “Agora, bhikkhus, esta é a nobre verdade do caminho que
conduz à cessação do sofrimento: é este Nobre Caminho
Óctuplo: entendimento correto, pensamento reto, linguagem
correta, ação correta, modo de vida correto, esforço
correto, atenção plena correta, concentração correta."



• O Caminho Óctuplo:
• 1. Atenção plena à Visão (reta compreensão)
• 2. Atenção plena à Emoção (reta intenção)
• 3. Atenção plena ao Discurso (usar palavra corretas)
• 4. Atenção plena à Ação (Agir com ética)
• 5. Atenção plena ao Modo de Vida
• 6. Atenção plena ao Esforço (disciplina)
• 7. Atenção plena aos Pensamentos (mente ‐meditação)
• 8. Atenção plena à Contemplação (Samadhi )
Juntando Budismo e Hinduísmo, Lemos, no Bhagavad‐Gita, repetidas 

vezes, que todos devemos trabalhar incessantemente. Toda obra 
é por sua própria natureza composta de bem e mal*. Ambos, o 
bem e o mal, produzirão seus resultados, seu karma. A solução 
obtida no Gita relativamente a esta propriedade da ação, é 
que, se 



• deixamos de nos ligar à ação que praticamos, ela não produzirá
nenhum efeito sobre a nossa alma. Agir incessantemente, porém
desligado da ação. ajudar, ainda que seja à custa de sua vida,
sem esperar o fruto da ação. Mesmo quando fordes enganados
milhões de vezes, não se impressione e nem pense no que está
fazendo. Não senta orgulho de dar esmolas aos pobres, nem
espere sua gratidão; fique, ao contrário, agradecido porque vc
teve ocasião de praticar a caridade. A ajuda espiritual é
libertadora, a intelectual também. A ajuda física é boa, mas é
temporal. Façamos!

• YAMA E NYAMA
• YAMA (Princípios de harmonia com os outro

Yama (refreamentos)
• 1. AHIMSA – “Não querer infligir nenhum mal a nenhum ser

vivo. Não causar sofrimento, através de pensamento, palavra ou
ação;



• 2‐ Satya: “Não se afastar da verdade”.3 ‐Asteya (não roubar):
“Não se apoderar ilegalmente de nada que vos não pertença.

Domar a cobiça, etc); 4. BRAHMACARYA – consiste em viver com
o sagrado; 5. APARIGRAHA – é abster‐se de coisas supérfluas e
desnecessárias à manutenção do corpo, não possessividade. Não
viver em função de objetos e situações de gozo e poder.

• NIYAMA (Observância)
• 1. SHAOCA – limpeza do corpo (ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA) e da

mente. A purificação mental: benevolência para com todos os seres,
caridade, dedicação ao bem‐estar dos outros; pureza 2. SANTOSA –
significa manifestar contentamento com tudo o que for recebido. É
importante manifestar alegria com o que se apresenta no momento
presente; 3. TAPAH – auto‐esforço. As formas de fazer tapah são:
upavasa (jejum), serviço ao Guru; serviço aos pais e yajina. Há
quatro modalidades de yajina: pitr yajina (serviço aos ancestrais),



nr yajina (serviço à humanidade), bhuta yajina (serviço aos seres
inferiores*) e adhatma yajina (serviço à Consciência Suprema).
Para os estudantes, o estudo é a principal forma de tapah;
4. SVADHYAYA – significa auto‐estudo, autoconhecimento e
buscar compreender as escrituras e os livros filosóficos;
5. IISHVARA PRANIDHANA – é ter firme fé em Iishvara*
(Controlador Cósmico), seja no prazer seja na dor, na
prosperidade e na adversidade, e se ver, em quaisquer atividades
da vida, como um instrumento e não como controlador do
instrumento.

Disse Budha: “Evite fazer o mal e faça todo o Bem que puderes”.
(Yama e Nyama) “Não me preocupo em conhecer vossas diversas
teorias acerca de Deus. De que serve discutir sobre as sutis
doutrinas da alma? Praticai o bem e ele vos conduzirá à
verdadeira liberdade”.
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