
“Destino & Livre Arbítrio”



Destino 

Vontade livre de escolha, pela qual a pessoa tem o poder de

decidir  seus pensamentos e consequentemente suas ações 

segundo seu próprio desejo e crenças.

 Livre Arbítrio

Uma sucessão inevitável de acontecimentos que conduz à vida de

acordo com uma ordem natural da qual nada que existe pode escapar

. 



È determinismo, sim. 

Mas seguindo o próprio determinismo é que se é livre.

Prisão seria seguir um destino que não fosse o próprio. 

Há uma grande liberdade em se ter um destino.

Este é o nosso livre-arbítrio.
Clarice  Lispector

“Só seremos livres quando nos subordinemos às leis universais”
Thorwald Dethefsen



As Leis fundamentais da Criação

I. O Princípio do Mentalismo;

II. O Princípio de Causa e Efeito

III. O Princípio da Correspondência - Ressonância.

IV. O Princípio de Polaridade

V. O Princípio de Vibração.

VI. O Princípio de Ritmo.

VII . O Princípio de Gênero

Os Sete Princípios Herméticos:



I. Tudo é Mental

 “Não é a forma e sim a Ideia que é Original. e consequentemente a mais real”

 Todo faz parte da Mente Universal - o único Real 

II. O Princípio de Causa - Efeito.

 Toda Causa tem seu Efeito, todo Efeito tem sua Causa; 
tudo acontece de acordo com a Lei; 

“O acaso é simplesmente um nome dado a uma Lei não reconhecida; há muitos

planos de causalidade, porém nada escapa à Lei." 

-O Caibalion – Três Iniciados

 Todo o Universo material, é simplesmente uma 

Criação Mental da  Consciência, e sujeito às Leis das Coisas criadas.

“No principio era o Verbo...”
Gêneses



III. O Princípio de Correspondência - Ressonância

 O que está encima é como o que está embaixo, e o que está embaixo 
é como o que está em cima

“O homem é  a imagem fiel do universo, nada existe fora que não possa 
ser encontrado dentro do homem”

Paracelso

“Quem olha para  fora sonha;

Quem olha para  dentro Desperta”

Carl Jung

• Se aplica  nos diversos planos do universo material, mental e espiritual e 

os planos superiores dominam os planos inferiores

“Conhece-te a ti mesmo”
Templo de Delfos 



 A projeção da culpa e a Lei da Ressonância

 Para cada percepção existe uma correspondência dentro de nós

 Cada ser humano percebe apenas “aquela realidade” para a qual possui 

Ressonância

Só podemos entrar em contato com ideias, pessoas e situações com 

as quais estivermos afinados- sintonizados !!



 O homem jamais poderá enxergar algo diferente de si próprio, por isso  esta 
lutando constantemente contra ele mesmo

Agradeço à pessoa que me odeia,

Por me mostrar que tenho ódio na minha mente;

Agradeço a meu inimigo,

Por me mostrar que tenho o inimigo na minha mente;

Agradeço  à pessoa que me repreende e julga,

por me mostrar que tenho repreensão e julgamento na minha mente;

Agradeço quando vejo o erro do outro,

Por me fazer ver o erro dentro de mim;

............

..............

Quando há estes e aqueles desconfortos na minha mente

Agradeço por me fazer ver essa mente!!



 A observação e o entendimento do próprio ambiente e dos eventos com 

os quais somos confrontados, é um dos melhores métodos para o 

“Autoconhecimento”

A “cadeia de acasos”, nada mais oculta que a lei da Afinidade - Ressonância

Por quê?  X Para quê? 

 Cada manifestação tem seu significado interno mas carece de valor intrínseco

 Somos 100% responsáveis por tudo o que nos 
acontece e acontece no mundo !!

 Não são as influencias do meio que formam o homem, não há culpado para 

o destino de cada um!!

“Seja a mudança que você quer ver no mundo”
Dalai Lama

“O meio Ambiente é um Espelho”



 A Reconciliação

Deixar algo acontecer, sem querer logo interferir, é um sinal de maturidade!!

Quando compreendermos Que tudo o que existe é bom pelo fato de existir, então 
um sentimento de paz e tranquilidade, gradativamente mais profundo, apossar-se-á de nós. 

Somente nessa tranquilidade aprenderemos a contemplar as coisas e elas nos 
revelarão o seu significado. 

Pouco a pouco nos libertaremos da obsessão de lutar a favor ou contra
alguma coisa sem, no entanto, deixarmos de agir.......

Quando tomamos consciência dessa primeira regra finalmente poderemos sorrir a todos 

os eventos e pessoas nele envolvidas em nossa história de vida e sermos gratos por 

terem colaborado com a concretização de nosso destino!!.

Ao invés de carregar o “Fardo” do passado, permanecendo em conflito 

com as pessoas e acontecimentos que já se foram, 

deve-se compreender o significado  do que aconteceu  e

agradecer que tudo tenha acontecido da forma como aconteceu 

só nesse momento acontecerá a Reconciliação



O Bem Supremo: Além do Bem e do Mal

 Todas as circunstâncias são positivas, ou melhor, 

Não são positivas nem negativas

Em toda situação negativa, há sempre uma lição embutida! 

“Nada que não deva existir pode existir” 

São do jeito que são !

O Bem supremo inclui o “mal”

 A origem do sofrimento humano esta na resistência ao que é !

“Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino,
O que poderia ser mais adequado a suas necessidades?”

Marco Aurélio



 Tudo é Duplo; tudo tem polos; tudo tem o seu oposto; o igual e o desigual são a 
mesma coisa; os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau; os 
extremos se tocam; todas as verdades são meias verdades; todos os paradoxos 

podem ser reconciliados

Keybalion

III. O Princípio da Polaridade 

 Na “Mente Humana“ a existência de um depende da do outro,  por esta apresentar a 

realidade na forma de polaridades;

 No mundo manifesto qualquer objetivo só poderá ser alcançado a partir de

seu extremo oposto, não existe o caminho direto!

O Determinismo e o Livre Arbítrio  são dois polos inseparáveis, 
que se condicionam mutuamente e não se excluem;

 Na “Mente – Consciencia Universal” não existe quaisquer polaridade, 

a realidade é formada por unidades



 O caminho  que conduz a liberdade é o caminho do cumprimento do destino!! 

“Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha” 

“Nem uma simples folha cai de uma árvore sem 
o consentimento de Deus”

Mateus 10:29; Biblia



A questão: 

Destino X Livre Arbítrio 



 Agimos em base a nossas Crenças/Memórias/Padrões; 

“Nossas escolhas não são formadas conscientemente, ao contrário se formam no  inconsciente e 
independentemente de nossa vontade!!!

 Importante evidência cientifica ( Libet B.) :

“ As decisões são tomadas antes que a Mente Consciente as tome, e 
o Intelecto não esta consciente desse fato, acreditando ser ele quem decide

 O Pensamento surge  das memórias -crenças guardadas 
no Inconsciente

• As intenções não  são de modo algum uma escolha !!

“ O Intelecto e Mente Consciente acreditam  que são eles que 
resolvem os problemas, que controlam o que acontece”

Que fala a Ciência do Livre arbítrio?



 Que é uma Crença?

• Um estado mental que pode ser verdadeiro ou falso.

• Opinião que se adota com fé e convicção

 Traumas emocionais ou físicos;

Interiorizando  as crenças das pessoas ao nosso redor durante a infância ex. pais, amigos, 

educação, propaganda, sociedade etc

"O senso comum é a coleção de preconceitos adquiridos”
Albert Einstein

• Como se forma uma Crença?

Crenças/Memorias Padrões mentais e de comportamento
(egoísmo, ganância, soberba,inveja.....etc)

Carma Sofrimento

 “Memórias” acumuladas  em  vidas passadas (Carma) ou “Herdadas” de nossos ancestrais (Campos 

Morfogênicos / mecanismo sepigeneticos)



Quem esta no comando realmente?

Livre  Arbítrio existe ?

 Poderíamos mudar nosso “Destino” com nossas decisões?

Se a realidade não é objetiva é apenas uma grande Ilusão, 
então  para que mudá-la ? 

Mas



A chave  para concretizar o Milagre não é pedir que algo mude 
lá fora ,mas sim que mude algo dentro de nós ! 

Então

O Milagre não é o rearranjar os personagens em nosso sonho, 
e sim é despertar do sonho !

 Limpar nosso Inconsciente de nossas  “memórias", "programas”....

Podemos permanecer envolvidos com as memórias ou podemos pedir ao verdadeiro 

Eu, a Divindade que as liberte

“A escolha...

Como despertar do sonho?

“Quando estejamos livres das memórias, crenças.... de nós mesmos,  

não haverá nem sequer a intenção, ou o desejo, nesse instante tomaremos 

Consciente do que realmente somos: 

“O Eu Divino” 
Atemporal, Ilimitado, Infinito, Imortal”

Limite Zero



É estar em harmonia  com tudo o que existe e
procurar as causas em nós mesmos

O maior desafio:

 Nesse momento pararemos de buscar a Felicidade, 
pois a teremos encontrado em nós mesmos!

 A Intenção tentar controlar a vida baseada na visão limitada do ego, 

é um brinquedo  da mente; 

 A Inspiração é uma mensagem diretiva da mente Universal, do Divino.

A Intenção produz resultados

A Inspiração produz milagres!! 

Como podemos nos conectar com a Divindade que mora dentro de nós? 

“Desapegando-nos de Tudo, até de nos mesmos”



 Aceitando e cumprindo nosso destino

O caminho  que conduz a liberdade é o caminho do cumprimento do destino!! 

O que acontece depois?

É da alçada do Divino, da Consciência Universal

É, absolutamente necessário, primeiro, identificar os pensamentos da 

personalidade, suas origens,  extirpa-los e finalmente, ter domínio sobre 

desejos,  utilizando-os de maneira que sempre sirvam, em vez de ser o escravo deles.  

Dentro de nos mesmos, estão todas as possibilidades, porque é a 

Consciência que ali está. 

 E para que sejam manifestadas é necessário aquietar a mente, 

pondo de lado todas as ideias pessoais, crenças e opiniões, e

deixar que flua livremente  a consciência do Eu;



Assim, todo desejo Verdadeiro, é aquele desejo surgido do coração, 

e provém  da Consciência,  e, por isso necessariamente deverá cedo ou 

tarde de uma forma ou de outra, ser realizado. 

“ Quando realmente desejamos algo é simplesmente 

Deus querendo vivê-lo em nossa pele”

 Apenas é necessário voltar-se para dentro, para o verdadeiro Eu, e deixar 

que ele dirija os pensamentos, desejos; 

Então nesse instante todos os desejos se realizarão...... Ou melhor 

Desapareceram!!

Porque constatarás que A CONSCIENCIA que mora em você é a 

REALIDADE de TODAS as COISAS, e que todo aspecto exterior é 

apenas a sombra dessa Realidade, criada pelos falsos

conceitos da mente humana e pela sua crença na sua separatividade



A Entrega e a Unificação 

 Basta que te voltes para a divindade dentro de você.....esperar e 

descansar, que ele te guiará em todos teus caminhos; resolverá 

todos teus problemas, tornará fáceis todas tuas tarefas, 

e serás conduzido.......   

“Buscai, em primeiro lugar o Reino dos Céus e a sua justiça 
e o resto vos será dado por acréscimo



Livre  Arbítrio existe ?

“ Haverá livre arbítrio enquanto houver ego”

..é a ilusão do ego que cria a ilusão do livre arbítrio 

O homem exerce o livre arbítrio 
ou 

sua existência está predestinada?

 Tudo o que tenha que acontecer, 

vai acontecer, queira você ou não

 Tudo o que não tenha que acontecer, 

não vai acontecer, queira você ou não

Bhagavan Sri Râmana Mahârsh
(1879-1950)

O Destino Existe ?



 A felicidade é totalmente independente do mundo exterior, surge quando 

estamos em harmonia com o universo e estivermos conscientes de nosso 

dever / destino e Agradeçamos por apenas existir e poder Servir.   

“O destino assegura com Justiça incorruptível que cada individuo 

aprenda aquilo que menos quer aceitar e contra  o que opõe maior 

Resistência”

 Até se tornar Consciente o Inconsciente irá dirigir sua vida 

e você  vai chamá-lo de Destino 


