




Reflexões sobre o Karma II - O Trabalho, o Amor e 
Conhecimento e a Liberdade

• A Idéia de que a Vida Espiritual não está sujeita a leis, pode
até parecer natural, mas é um equívoco pensar assim. A Vida
Espiritual está ligada a Leis: São: a Lei do Karma, a Lei do
Dharma (Dever, Trabalho, Caminho), Conhecimento – como
Discernimento e a Liberdade a ser conquistada cada vez
mais, através do trabalho para aperfeiçoamento pessoal, do
Dever, do Dharma.

• “A Lei do Karma diz: você colherá o que você plantou. A Lei
de Newton diz: para cada ação há sempre uma reação
oposta e de igual intensidade. Então o Karma não é uma
punição, e sim o fruto de nossas sementes plantadas, onde
gira a Roda de Sansara (roda das encarnações).”
http://www.mapaastralvedico.com/os-quatro-tipos-de-karma/



• O Trabalho – é uma forma de dever e de ação. Pode ser
Karma e Dharma – Karma Yoga).

• O Amor – Mo Sentido de Devoção ao Senhor (Bakti Yoga)- É
o reconhecimento de que o Amor é a Força Motriz do
Universo: Na GFU “Que se cumpra a Tua Vontade, Senhor (e
não a minha)”

• O Conhecimento: Jnãna Yoga: reconhecer a não-dualidade;
tudo está interligado. Toda a criação do Senhor deve ser
respeitada. Aqui é essencial o autoconhecimento.

• A Liberdade: é a escolha que devemos fazer a todo instante, 
sabendo que tudo o que fazemos tem conseqüências.



• De acordo com os Yoga Sutra de Patanjali, existem quatro
tipos de Karma: dois tipos de Karma representam nosso
Destino, enquanto outros dois representam nosso livre-
arbítrio - Liberdade).

• Os Karmas que representam nosso destino são:

• 1 – Sanchita Karma: corresponde ao nosso Karma
acumulado, representado por todas nossas ações de vidas
anteriores. É processado aos poucos e vai se alterando em
função das ações que adotamos no presente, pois estas
também se acumulam no reservatório kármico. Isso pode
significar que podemos neutralizar ou aprofundar nossa
karma, tanto de forma positiva como negativa.

• Nossas ações vão resignificando os efeitos das causas ali
armazenadas.



• 2 – Prarabdha Karma: corresponde ao Karma de nossa vida
atual, o Karma Maduro. Nosso Prarabdha Karma é a porção
de todo o nosso Sanchita Karma que é distribuído para nossa
vida atual. O karma atual (prarabdha) é aquele destacado do
reservatório (sanchita) para ser eliminado ou resgatado. Para
as pessoas sem buscas espirituais, sem busca da evolução, é
gerado automaticamente: a pessoa não tem interferência
sobre onde vai nascer, quem vão ser seus pais, com que
espíritos ela vai conviver, etc. O karma presente (prarabdha)
por sua vez se subdivide em 3 tipos:

• Dridha (Karma Fixo): Uma parte fixa e inevitável, que não
pode ser alterada.

• Dridha/Adridha (Karma Misto) Uma parte que pode ser
mudada e evitada, embora exija um grande esforço de
vontade ou uma expansão de consciência.



• Adridha (Karma Mutável) É uma pequena parte variável, que
pode ser alterada dependendo de outras ações adicionadas
ao karma acumulado e de interações com o karma coletivo.

• Este depende do karma familiar, nacional, etc., e da relação
entre estes e o nosso karma individual.

• Os que representam nosso livre-arbítrio, a LIBERDADE:

• 3 – Kriyamana Karma: é o nosso livre-arbítrio tomando
atitudes para mudar nossas situações na vida atual. É Karma
em FORMAÇÃO.

• 4 – Agama Karma: é o nosso livre-arbítrio traçando planos
de ação para o futuro.



• Sem os dois últimos, estaríamos aprisionados ao Karma de
todas as nossas encarnações passadas, sem direito ao
aprimoramento de nossa alma.

• Assim, há: Karma Maduro, Karma Acumulado e Karma em
Formação

• Como vimos, há um tipo de Karma que não se pode evitar.
Na lei humana também existem conseqüências para os atos.
É isso que forma o Laço Social. Assim, se alguém comete um
crime grave, é necessário ir para a prisão para cumprir a
dívida com a sociedade para poder voltar para o Laço Social.
Na questão kármica, também ocorre de colhermos o que
plantamos.

• É Lei Espiritual que garante a Justiça para todos.



• Na maioria das vezes, tudo o que fazemos atualmente
modifica o karma passado que precisamos resgatar. Em
outras situações, citando um pilar da Sociedade Teosófica,
Annie Besant: “ Mas, dirão vocês, há certas coisas, apesar de
tudo, nas quais meu destino é mais forte do que eu...
Quando navegando com ventos contrários, o navegante não
pode mudar o vento, mas pode mudar a direção das velas. A
direção do navio depende da relação das velas com o vento
e, por meio de um bordejo cuidadoso, pode-se navegar com
um vento adverso e com um trabalho a mais, chegar ao
porto desejado. Isso significa que: “Se você não pode mudar
a sua sorte, mude a si mesmo... nas coisas que são
realmente inevitáveis e que vc não pode mudar sua atitude,
permaneça firme. Elas são muito poucas....



• Quando houver um destino tão poderoso que vc só pode se
curvar, mesmo então, aprenda com ele e daquele destino vc
colherá uma flor de sabedoria que talvez uma sina mais feliz
não lhe permitiria colher.” (Besant, A. A Doutrina do Coração.
Brasília: Editora Teosófica, 2012, p. 85).

• É importantíssimo conhecermos como o karma foi gerado. Isso
tem a ver com vidas passadas. Vale lembrar que a
Reencarnação existia entre os cristãos primitivos.

• A Reencarnação no cristianismo deixa de existir porque o
Imperador Justiniano, no Concílio de Constantinopla II criou
uma Encíclica para retirar a reencarnação da Bíblia e da vida
cristã, em 553 d.C, atual Istambul, na Turquia. A “condenação”
da Reencarnação se deve a uma aguerrida oposição pessoal do
imperador Justiniano, que nunca esteve ligado aos protocolos
do Concílio.



• Uma mulher de nome Teodora, filha de um guardador de
ursos do anfiteatro de Bizâncio, era a ambiciosa esposa de
Justiniano, e na realidade, era quem manejava o poder. Ela
tinha sido uma cortesã que, para se libertar de um passado
que a envergonhava, ordenou, mais tarde, a morte de
quinhentas antigas colegas e, para não sofrer as
conseqüências dessa ordem cruel em uma outra vida como
preconiza a lei do Karma empenhou-se em suprimir toda
a Doutrina da Reencarnação do cristianismo. Justiniano, o
imperador “decretou” o fim da reencarnação " em nome
de DEUS " ! Em 543 d.C, sem levar em conta o ponto de vista
clerical, declarou guerra frontal aos ensinamentos
de Orígenes, padre exegeta e teólogo (185-235
d.C), condenando tais ensinamentos através de um sínodo
especial.



• Orígenes tinha reconhecido, abertamente, a existência da alma
antes do nascimento e sua dependência de ações passadas. Ele
pensava que certas passagens do Novo Testamento poderiam ser
explicadas somente à luz da Reencarnação.

• O Concílio de Constantinopla, o quinto dos Concílios, foi um
encontro, mais ou menos em caráter privado, organizado por
Justiniano, que, mancomunado com alguns vassalos, excomungou e
maldisse a doutrina da preexistência da alma, sob protestos do Papa
Virgílio. Embora estivesse em Roma naquela época, o Papa Virgílio
tinha sido seqüestrado e mantido prisioneiro de Justiniano por oito
anos. O Papa foi obrigado a assinar o documento, e a Igreja aceitou
a absurda intromissão de Justiniano - "Todo aquele que ensinar esta
fantástica preexistência da alma e sua monstruosa renovação, será
condenado"...

In: http://www.guia.heu.nom.br/supressao_da_reencarnacao.htm.

• A Bíblia não fala de Reencarnação por ordem de um imperador
déspota.



• Voltando para a Lei do Karma, ressaltamos que esta não
tem uma função punitiva; visa harmonizar as energias que
existem no universo, onde a cada ação corresponde uma
reação igual e contrária. Quem define qual karma vai ser
retirado do reservatório sanchita e transformado em
prarabdha, ou seja, quem decide qual karma vamos resgatar
em uma encarnação são entidades de Alta Hierarquia
espiritual.

• Diz Geoffrey Hodson em “A Senda para a Perfeição”, da
Editora Teosófica, à p. 43: “Os Senhores do Karma têm seus
representantes na Terra.“ O melhor que se pode providenciar
é invariável e infalivelmente providenciado para aquelas
pessoas que se põem a Serviço da Luz*. Todo ato benéfico é
aproveitado ao máximo...



• Quando o sofrimento profundo é inevitável, o indivíduo
recebe especial atenção para que a sobrecarga de
sofrimento e dor não ultrapassem o justo decreto do karma
que o ego possa suportar de forma educativa”.

• Quando a pessoa vai caminhando para o despertar, ela
mesma pede um rápido acerto de dívidas kármicas. À
medida em que a pessoa vai se espiritualizando,
caminhando na Senda Evolutiva, os Senhores do Karma
fazem escolhas do futuro nascimento do discípulo da Luz,
para fins mais elevados, orientam a nação, pais, situações,
adversidades a serem suportadas. Todo aquele que busca o
melhoramento espiritual é mantido sob proteção. Após
muitas vidas, após o desenvolvimento de forças,
habilidades, subjugando apetites grosseiros, o neófito vai



• o neófito vai sendo acompanhado, com o objetivo de progresso
espiritual. O Mestre inspira sua vida interior. Quando entra na Senda,
quando está preparado, agora como discípulo, o Mestre se apresenta,
para caminhar junto até a Iluminação – para o Bem de todos os seres.
(Geração de Boddichitta - Explicar). Exemplificando com o “Caminho do
Meio”, O Nobre Caminho Óctuplo de Buda)

• 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 (profissão, hábitos, alimentação,
ética com os animais, etc.)

• 6. Atenção plena ao Esforço (disciplina)

• 7. Atenção plena aos Pensamentos (mente - meditação)

• 8. Atenção plena à Contemplação (Samadhi )



• Conhecimento

• É muito bom ter muitas leituras de cunho espiritual,
esotérico, conhecimento espiritual de modo geral, tirar fora
os preconceitos religiosos, mas, o que aqui queremos
salientar é a importância do conhecimento enquanto
DISCERNIMENTO: “Viveka”. Helena Blavatsky, em a “Voz do
Silêncio” diz: “Aprende a discernir o real do falso; o fugaz do
permanente. Aprende, sobretudo, a separar a erudição da
cabeça da sabedoria da Alma; a Doutrina do olho da
Doutrina do Coração”.(Jñana Yoga – a não dualidade -
explicar). Pode-se dizer que não nos aproximamos dos
Grandes Seres com locomoção física. Nós nos aproximamos
dos Grandes Seres ao nos tornarmos mais puros, ao
lapidarmos a nós mesmos através do autoconhecimento, da
busca de Iluminação com o objetivo de ajudarmos a todos os
seres, toda a Humanidade. (Budismo Mahayana e
Vajrayana), etc



• Aqui entra a questão das duas Sendas*. Quando se entra no
caminho Esotérico, no Ocultismo, é fundamental saber que
existem hostes de seres invisíveis que interferem na vida dos
humanos: elementais e elementares de vários graus que
criam ilusões, mascaram conhecimentos e alguns que até
gostam mesmo de enganar o estudante do Ocultismo. É
através da meditação aliada a uma mente pura que surge a
faculdade para discriminar entre as vozes dos habitantes
etéreos e a vos dos Mestres de Sabedoria! A credulidade
cega não pode tomar o lugar da fé raciocinada. Isso traz
paralisia moral e precisamos da assistência dos Mestres, do
desenvolvimento de VIVEKA –Discernimento para não
ficarmos à mercê de um Dugpa (magos negros que mexem
com elementais – ou o Tantra Negativo) malévolo.



• Voltando para a questão das duas Sendas:

• Senda 1: Cumprir os Mandamentos;

• Senda 2: Disse Jesus: “Larga tudo e me segue”. Essas Sendas
são respectivamente:

• Senda 1: Senda Descente, a descida do espírito na matéria: Lei
do Karma – identidade...

• Podemos correlacionar as Sendas com os purusharthas do
Hinduísmo (purusha significa ser humano e artha significa
objetivo) Senda 1: a) Artha (questões de subsistência,
progresso material); b) Kama – tem a ver com o cumprimento
de alguns desejos. Sem desejo, não haveria encarnação. Os
desejos devem ser reconhecidos e razoavelmente satisfeitos,
para que a pessoa possa se mover com liberdade em relação a
eles, evitando ciclos repetitivos. “Artha e Kama são metas
importante para o crescimento e progresso da sociedade”.
http://sanatandharmatemple.blogspot.com.br/2009/02/four-purusharthas-
dharma-artha-kama.html

•



• Senda 2: A Senda Iniciática, a Lei do Dharma: a Senda Ascendente
guiada pelo Dharma de volta para a Unidade: Moksha.

• Dharma significa Lei Natural ou o Caminho para a Verdade Superior.
O Dharma está associado ao DEVER , ao reto caminho que devemos
trilhar. Sanatana Dharma ou Buddha-Dharma.

• De acordo com Sua Santidade, o Karmapa, “O ponto essencial na
prática do Dharma é domesticar nossas mentes.”(Facebook,
11/12/2014)” Precisamos trabalhar em nossas emoções negativas
lentamente, e aprender a controlá-las passo-a-passo. Não temos de
forçá-los a diminuir, porque ao longo do tempo eles vão
naturalmente diminuir.” ... O dharma nos mostra como se tornar um
ser humano melhor, e como viver com compaixão, não-violência e
intenções positivas.”.. Devemos concentrar-nos nas boas qualidades
dos outros e não os seus defeitos. Prestar atenção às qualidades
positivas de outros vão inspirar-nos e nós vamos desenvolver mais
amor e compaixão. Devemos ser como as abelhas, tendo apenas o
néctar das flores e deixando o resto.”



• “Muitas pessoas têm a idéia de que eles não têm o que eles precisam, a fim
de começar a trabalhar em direção a seus sonhos. Eles sentem que não têm
poder suficiente, ou eles não têm dinheiro suficiente. Mas eles devem
saber que qualquer ponto é o ponto de partida para começar uma
mudança.Podemos começar do nada. O que quer que nós tenhamos, onde
quer que estejamos, isto é o lugar que pode começar.”

• “O objetivo do dharma é o de ser capaz de remover as sobreposições que
foram criados por nossos pensamentos e conceitos, e voltar ao nosso
terreno natural, à maneira de voltar para casa para sua morada inicial.
Para trabalhar com os nossos hábitos, desta forma é a prática da bondade
amorosa e compaixão.”

• “Se nós estamos indo para a prática do dharma, isto é o que isso significa e
precisamos fazer isso agora em nossas vidas. Podemos pensar que temos a
nossa vida inteira para fazer isso, mas temos de começar a fazê-lo a partir
de hoje. Isso não é algo que devemos pensar, 'Oh, eu posso começar
amanhã, ou eu posso começar o dia seguinte, ou eu posso fazer isso
quando eu estou mais velho. "Precisamos fazer prática do Dharma agora.
Não podemos adiar isso. Nós precisamos começar isso agora. "



• A prática do Dharma é como o exercício cuidadosamente
seguindo em um curso de formação, que é poderoso e
profundamente significativo. Por exemplo, se você está no
serviço militar, você tem que treinar todos os dias. Da mesma
forma, com o Dharma, você tem que treinar sua mente
diariamente. Não apenas para relaxar, mas para ser capaz de
se relacionar com o que está acontecendo ao seu redor. Você
deve integrar sua prática com as condições que você encontrar
e não se deixar levar por elas para não perder a paciência.

• Ensinamento a partir do dia quatro de 29 Kagyu Monlam (3
de set de 2012 – Fecebook)

• Enfim, Tudo passa pelo reto cumprimento do dever. Cumpra o
seu dever, por mais simples que seja. É o VERDADEIRO
TRABALHO. Não faça o dever do outro! Há uma ação que
compete a cada um de nós. É indelegável!. Superar o egoísmo,
abster-se dos frutos da ação













• É no reto cumprimento do dever, no exercício pleno do dharma que
atingimos a iluminação, já não estamos mais centrados no eu.

• As obras de um homem que matou em si o desapego, são
inexistente para ele. Tudo ele faz para a divindade. (Bagavah Gita)*

Disse Budha: “Evite fazer o mal, serene a mente 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”.

Quando estamos praticando o Dharma, quando nos purificamos e nos
preparamos, o MESTRE aparece e nos mostra o Caminho Iniciático
que leva à Iluminação. Tenhamos Paz em nossas mentes:

“Um pensamento de Paz a cada dia; Em mim há Paz: sentir Paz. A
Paz do Espírito é a paz verdadeira. Luz na Mente, paz na Alma”.

Sat Arrhat Alfonso Gil Colmenares
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