
                       

                      O que é O karma? 
                     Como funciona? 
              A rua relação com o perdão,  
               a liberdade e a iluminação. 
   O que fazer para que funcione consigo. 
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Estação Outono 
O Poder do Ser 

Paul  Brunton, nome literário de 
Raphael Hurst. 
Filósofo, viajante e guru, é um 
conceituado autor de livros espirituais, 
em especial sobre o espiritualismo neo-
-hindu. A sua obra literária é muito 
pródiga, destacando-se, apenas para 
citar alguns: The Secret Path (1935), 
Spiritual Crisis of Man ( 1952). 
Para preservar a sua herança 
intelectual foi constituída a The Paul  
Brunton Philosophyc Foundantion. 
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Karma é atualmente uma palavra popular, mas quantas 
pessoas sabem realmente o que ela significa? 
Neste livro irá encontrar uma visão refrescante e positiva 
do Karma, apresentada por um dos estudiosos mais 
perspicazes do século XX, que revela  como a sabedoria 
intemporal engrandece a vida contemporânea. 
Paul Brunton ( conhecido pelos seus amigos e alunos como 
P.B.) é sobejamente reconhecido como sendo um dos 
estudiosos mais perspicazes da sabedoria antiga no século 
XX. Este pequeno livro apresenta, de forma condensada e 
concentrada, o que ele aprendeu sobre o Karma na sua 
vida longa e ricamente diversa: a partir da pesquisa 
pessoal, processos implacáveis de tentativa e erro, e 
íntima associação com homens e mulheres sábios de 
tradições sagradas em todo o mundo. Estas verdadeiras 
preciosidades são extraídas de uma ampla extensão dos 
seus escritos, que vão desde meados da década de 1940 
até pouco antes da sua morte em 1981. Apresentam de 
forma concisa a essência, e muitos dos pormenores, dos 
ensinamentos do Karma à medida que surgem em todas as 
tradições sábias do mundo. 
 

                               Paul Brunton 
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