


TUDO ESTÁ DENTRO!

SE DESAFIE A MUDAR!

DUVIDA?



Para compreendermos um pouco o
Universo Mental, temos que conhecer
alguns dos preceitos básicos dos ensinos
esotéricos e herméticos que foram
estabelecidos por Hermes Trimegistro (foi
o pai da Ciência Oculta, o fundador da
Astrologia, o descobridor da Alquimia),
viveu no Egito nos primeiros tempos das
dinastias, contemporâneo de Abraão:





Hermes criou 7 princípios fundamentais, que se 
baseiam toda a Filosofia e Esoterismo:

I. O Princípio de Mentalismo

“O TODO é Mente; o Universo é Mental.”
Este princípio contém a verdade que Tudo é

Mente.



Explica que O TODO (que é a realidade
substancial que se oculta em todas as
manifestações e aparências que conhecemos
sob o nome de Universo Material, Fenômenos da
Vida, Matéria, Energia, numa palavra, sob tudo o
que tem aparência aos nossos sentidos
materiais) é ESPÍRITO, é INCOGNOSCÍVEL
(que não se consegue conhecer) e INDEFINÍVEL
em si mesmo, mas pode ser considerado como a
MENTE VIVENTE INFINTA e UNIVERSAL. Tudo
é uma criação mental do TODO.





II.   O Princípio de Correspondência

“O que está em cima é como o que está 
embaixo, e o que está embaixo é como o que 
está em cima.”

III. O Princípio de Vibração

“Nada está parado; tudo se move, tudo vibra.”







IV.  O Princípio da Polaridade

“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 meia-verdades; todos os 
paradoxos podem ser reconciliados.”





V. O Princípio de Ritmo

“Tudo tem fluxo e refluxo; tudo, em suas marés; 
tudo sobe e desce; tudo se manifesta por 
oscilações compensadas; a medida do 
movimento à direita é a medida do movimento à 
esquerda; o ritmo é a compensação.”





VI. O Princípio de Causa e Efeito

“Toda a Causa tem seu Efeito, todo o 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.”





VII. O Princípio de Gênero

“O Gênero está em tudo; tudo tem o seu princípio 
masculino e o seu princípio feminino; o gênero se 
manifesta em todos os planos.”





 Voltando agora ao primeiro princípio (Princípio
do Mentalismo), e observando as palavras de
Hermes, podemos compreender que como já
foi dito, tudo ocorre no universo mental.

 Logo, como foi dito no tema de nossa palestra:
TUDO ESTÁ DENTRO!

 Se compreendermos que estas informações
são verdadeiras, a felicidade e infelicidade,
alegria e tristeza, luz e trevas podem ser
transmutadas dentro de nós (em nosso campo
mental).



 Assim, alertamos para que todos nós
estejamos atentos para os estímulos que
recebemos em nosso campo mental,
consciente ou inconscientemente.
Independentemente da forma, este estímulo
vai delineando nossa criação mental.

 Uma vez introduzida a informação em nosso
campo mental, automaticamente iniciamos o
processo de Criação.

 Deus mais uma vez criando, indefinidamente.



 Hermes quando fala da Mente, informa-nos o
seguinte: “A Mente (tão bem como os metais e
os elementos) pode ser transmutada de estado
em estado, de grau em grau, de condição em
condição, de polo em polo, de vibração em
vibração. A verdadeira transmutação hermética
é uma Arte Mental.” Isso ele chamou de
Transmutação Mental.

 Baseado neste mesmo princípio, dizemos que:
você cria a sua felicidade ou infelicidade! Tudo
dependerá daquilo que você vibra ou pensa.



 E como ocorre este estímulo no dia-a-dia?
 Somos constantemente bombardeados de

starts mentais perniciosos disparados em
nosso campo mental, pelas chamadas
Personalidades Múltiplas (nossas vidas
passadas).

 Ocorre que temos uma grande quantidade de
PM’s que estão numa polaridade negativa e
uma pequena quantidade de PM’s na
polaridade positiva que interagem conosco
através destes starts mentais.





 A transmutação Mental ocorre no momento em
que estamos mentalmente mais perceptivos e
na posição do Eu Observador, momento em
que passamos a perceber com mais clareza
aquilo que ocorre em nosso universo mental.

 A maioria das pessoas vivem no chamado
piloto automático, criando e recriando as
dores, ou as chamadas feridas da alma que
foram abertas num passado em desalinho com
o Crescimento Espiritual (autoconhecimento).



 Cabe a cada um de nós, efetuarmos a
Transmutação Mental destes padrões
desequilibrados.

 Como?
 Toda vez que surgir em seu campo mental um

desses clichês desarmonizadores, em se
observando (Eu Observador), você dispara um
outro comando mental sequencial em
contrapartida àquele que surgiu no campo
mental.



 Querem um exemplo prático?

 Você estava fazendo algo e de repente surge
em meu campo mental a seguinte informação:
“eu vou perder aquela pessoa!”. No instante
seguinte, você deverá reprogramar este clichê
com uma frase de efeito contrário: “eu vou
continuar com aquela pessoa”. Não use a
palavra “NÃO”.



 Sei que alguns de vocês devem estar se
perguntando, porque querer aprender isto? Por
que este tipo de informação num trabalho
espiritual?

 Resposta: Para aprender a transmutar todas
estas energias. Criar uma nova realidade para
nós. Afastar os obsessores, Reintegrar as
Personalidades Múltiplas em desalinho com o
processo de Crescimento Espiritual, ser Feliz,
próspero e alinhado com o princípio da
Criação.



O conhecimento liberta! 

“Conhecereis a verdade e 
ela vos libertará”

Jesus Cristo 



.
SE DESAFIE A MUDAR!

COMO?

 VIVA NO PRESENTE O MÁXIMO QUE PUDER!

 NÓS PRECISAMOS APRENDER A ESTAR NO
CONTROLE DE NOSSAS VIDAS E NÃO SENDO
UMA MARIONETE DE NOSSAS PERSONALIDADES
PASSADAS OU OBSESSORES NUM OUTRO
MOMENTO.

 AUXILIE A EQUIPE ESPIRITUAL, COLOCANDO‐SE
COMO CO‐PARTÍCIPE NESTA MUDANÇA.



TUDO É UM FLUXO

A felicidade chega até nós para ser passada adiante.



Perguntas e dúvidas…





Fontes:

livro: O Caibalion – Estudo da Filosofia Hermética do 
Antigo Egito e da Grécia

Facilitador
Carlos Oliveira

essênio.carlos@gmail.com


