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O Combate ao Egoísmo 

 

Em um momento específico do passado, acho, começamos a crer no 

controle sobre a matéria. Ter controle sobre a matéria seria uma forma 

de obter “prazer”. Depois passamos a creditar que ter controle sobre a 

matéria seria o mesmo que ter poder e, por tal, ter dinheiro. O pior 

disto é que dai pode ter surgido a percepção de que a vida se resume à 

uma dimensão material e que, portanto, somos apenas um corpo 

desprovido de alma. Então caiu a humanidade. O homem passou a 

olhar para fora do corpo, como se não fizesse parte do todo, ou parte 

do lá fora, sem sentir o que tem por ”dentro”. A partir dessa ideia 

estava fundada a escola do egoísmo e do egocentrismo. 

 

O homem não se sentindo parte do “lá fora”, passou a agredir toda a Obra de Deus e, assim, vem 

agindo por milhares de anos, causando dor e sofrimento a si mesmo, matando e agredindo a 

tudo, inclusive ao próprio homem, não percebendo o plano superior que o conduz à Luz Divina 

por meio da “dor” e do “prazer” que, nada mais são que o mero resultado obtido da percepção 

sensorial pelos cinco sentidos. Enquanto o homem olha para fora do corpo sem se sentir parte do 

todo, segue de modo egoísta sem saber pelo que ou para onde é conduzido. 

 

Ao chegar neste plano, o homem se ilude com o “sabor” da matéria. Essa ilusão trás como 

principal efeito o esquecimento da nossa verdadeira essência; o esquecimento de quem somos e 

da nossa realidade espiritual. Esse estado ilusório faz com que o ser humano se sinta separado e 

isolado do todo. Esse isolamento é a raiz da miséria humana pois, é a partir da sensação de 

isolamento que surge o medo; e o medo acorda o ódio e toda uma gama de emoções inferiores, 

tais como, a inveja, a vingança e o egoísmo. Conseguir a consciência do propósito da sua 

encarnação é essencial para ter clareza de onde você quer chegar. Mas, sem ter essa clareza 

você acaba se perdendo e se colocando em situações difíceis. Todos somos vítimas desse ciclo. 

 

Quando criança, o que você queria ser quando crescesse? Quais eram as pessoas que você 

admirava? Esses são bons sinais que podem indicar a consciência do seu propósito neste plano. A 

criança chega nesse mundo tendo lembranças do propósito das suas vidas passadas mas, aos 

poucos, por causa de crenças e padrões sociais e culturais, dogmas e ritos impostos, vai se 

desconectando da sua essência, do seu propósito. Assim, perde-se os primeiros indícios a 

respeito do que se veio fazer aqui. 

 

É muito clara a presença de energias obsessoras neste mundo. Mesmo entre pessoas bem 

afeiçoadas, bem educadas e que até agem com certa “bondade” mas, trabalham contra a Luz. 

Assim sendo, não se pode colocar o próprio caminho à Luz nas mãos de terceiros, seja uma 

instituição, seja uma pessoa ou grupo destas. A essência da sua estada aqui é responsabilidade 

apenas sua e só depende de você. O mais importante é você ter a real disposição de querer a 

Luz. Ter a firme disposição em querer se “corrigir” é a única coisa que conta. O resto é expiação. 

Por onde começar? Então responda: o que esperas obter daquilo que você faz todos os dias? Se 

fizeres a pergunta errada, a resposta nunca estará certa. Comece pois, pelo combate a todo tipo 

de egoísmo. Comece fazendo algo por alguém sem ter o mínimo interesse na reação nem na 

divulgação do que fizer. Nem se preocupe no que falarão de você se souberem o que fez. 


