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A TRANSFORMAÇÃO COMEÇA COM AUTOCONSCIÊNCIA

kārpaṇya doṣopahata svabhāvaḥ pṛcchāmi tvāṁ dharma 
samūḍha cetasaḥ yacchreyaḥ syān niścitaṁ brūhi tan me śiṣyas te 
śādhi māṁ tvāṁ prapannam  
Com o meu coração dominado pela fraqueza e a minha mente 
confusa sobre o meu dever, peço-Te que me digas claramente 
o que é bom para mim. Eu sou teu discípulo e refugio-me em 
Ti. Por favor ensina-me. 
Bhagavad Gītā, 2.7
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QUAL A CAUSA DOS NOSSOS ERROS?   

Arjuna diz:
Mas, Kṛṣṇa, o que é que faz com que alguém se 
desencaminhe, mesmo contra a sua própria vontade, 
como se compelido por alguma força? 

O Senhor Kṛṣṇa diz: 
É o desejo nascido do guṇa rajas e a raiva resultante. 
Esse é o inimigo pecaminoso do mundo e que tudo 
devora.
Bhagavad Gītā, 3.36-37
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COMO É QUE ISTO ACONTECE?   

Quando alguém contempla os objetos sensoriais, 
surge apego aos mesmos; do apego vem o desejo, do 
desejo surge a raiva. Da raiva surge a ilusão; da ilusão, 
há perda de memória; da perda de memória ocorre a 
destruição do discernimento; e com a destruição do 
discernimento, a pessoa está perdida.
Bhagavad Gītā, 2.62-63
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DESAPEGO E ALTRUÍSMO   

saktāḥ karmaṇy-avidvāṁso yathā kurvanti bhārata 
kuryād-vidvāṁs-tathāsaktāś-cikīrṣu loka-saṅgraham
Arjuna, assim como os ignorantes agem com apego 
à sua obra, também deve o sábio agir sem qualquer 
apego, pensando somente no bem-estar do mundo.
Bhagavad Gītā, 3.25
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O CONTROLO DA MENTE É A CHAVE   

bandhur-ātmā’tmanas tasya yenātmaivātmanā jitaḥ 
anātmanastu śatrutve vartetātmaiva śatruvat
A mente é amiga daquele que a dominou. Mas, para 
aquele cuja mente está descontrolada, ela torna-se o 
pior dos inimigos.
Bhagavad Gītā, 6.6
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A ORIGEM DE TODAS AS BOAS QUALIDADES   

bandhur-ātmā’tmanas tasya yenātmaivātmanā jitaḥ 
anātmanastu śatrutve vartetātmaiva śatruvat
Inteligência, conhecimento, não-ilusão, tolerância, 
verdade, contenção, autocontrolo, prazer e dor, 
exaltação e depressão, medo e coragem, não-violência, 
equanimidade, alegria, austeridade, beneficência, fama 
e infâmia - estas são diferentes qualidades que surgem 
de Mim, somente. 
Bhagavad Gītā, 10.4-5
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O PRESENTE DE KṚṢṆA   

teṣāṁ satata-yuktānāṁ bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ yena mām-upayānti te
Àqueles que estão constantemente comprometidos 
Comigo, e que Me veneram com Amor intenso, dou-
lhes a Realização pela qual podem vir até Mim. 
Bhagavad Gītā, 10.10
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RESUMO   

• O primeiro passo é aceitar a necessidade de mudar
• Nos nossos momentos mais difíceis, temos de nos entregar 

à verdadeira sabedoria 
• A causa das nossas quedas é o desejo
• A mente e os sentidos descontrolados são o ponto de 

partida para todas as ações erradas
• O sábio aprende a agir de uma forma desapegada
• As nossas mentes podem ser os nossos melhores amigos 

ou os nossos piores inimigos
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