
Exercício Lição 1:

qual o seu Dharma?





O Dharma, para a tradição hinduísta do 
Yoga, refere-se Àquilo que sustenta. A 
Consciência Maior, Eterna, imanifesta, o 
Eu Sou, o Mistério, aonde todas as ma-
nifestações duais ocorrem. 

O karma se manifesta no Dharma. 

Não se prenda às definições, elas po-
dem ser muitas e complexas. Para o ca-
bimento deste exercício, o olhar que te-
mos ao Dharma é como uma reflexão 
para a sua vida. Ele também pode ser 
entendido como dever, serviço. 

O Yoga é um caminho Dharmico. Os 
seus dons e talentos são expressões do 
Dharma em você.



Portanto, reflita:
Exercício 1:

O que você faz bem, com maestria? 
Quais seus dons e talentos naturais? 
E que você pode colocar à serviço do 
mundo? 
Lembre-se de quando você era 
criança. De quê gostava de brincar? 
Quais eram seus sonhos? Quais inte-
resses você tinha? Como gostava de 
passar o tempo?

Que característica seus familiares e 
amigos achavam marcante na sua 
personalidade? Quais suas virtudes 
(que presentes únicos você entrega-
va ao mundo)? 

Você tinha suas criações? Quais 
eram?
Quando escolheu sua profissão, o 
que tinha em mente?
Se hoje fosse seu último dia de vida, 
o que você escolheria fazer?

Meu Exemplo: eu sempre fui amo-



rosa, líder e uma espécie de “coa-
ch”, sempre à postos para ajudar al-
guém. Quando criança ajudava meus 
primos menores e meu irmão (rs). 
Sem contar a minha versão profes-
sora: adorava fazer “provinhas” para 
meu irmão estudar para a prova ofi-
cial da escola. 
Escolhi ser jornalista pela visão hu-
manitária da profissão e porque 
amava ler e escrever. Mas, sempre 
fui palhaça, artística, gostava de 
brincar de princesas, cantar no pal-
co, encenar enredos, colocar peru-
cas e figurinos... Uiii, nada jornalista 
de bancada de Jornal Nacional, né?

Exercício 2:
Agora reflita: será que seu caminho 
de vida/ sua profissão estão alinha-
das com seu Dharma? Com aquilo 
que você tem de Maior e mais espe-
cial dentro de você? 

Você está colocando seus dons e ta-
lentos em movimento no seu dia-a-
-dia, ou seu trabalho não usa nada 
deles?



Ps: Às vezes, queridos alunos, não é 
uma questão radical, de sair do empre-
go; é apenas um pequeno ajuste na cla-
reza com que você se percebe e notar 
as lacunas que hoje existem, para que 
você possa trazer à tona o que tem de 
melhor. 

Lembre-se: o que você veio aqui para 
Ser e fazer já está inscrito no seu cora-
ção desde sempre: é perto e inato. Por 
isso, silencie e entre em contato consigo 
mesmo!
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