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AS SETE LEIS HERMÉTICAS
Conteúdo desenvolvido baseado nas sete Leis Herméticas de Hermes Trismegisto

por Felipe Chagas

1. A Lei do Mentalismo: “O todo é mente. O universo é mental”.

De uma forma muito superficial, a maior parte das pessoas costumam achar que elas são o
que há de mais avançado no que se refere à consciência. Algo curioso é que quando é
perguntado às pessoas “quem elas são?” obtemos as respostas rasas, sem
aprofundamento e sem o uso profundo da consciência. Pense bem, se perguntamos a um
indivíduo “quem é você?” e ele responde “sou advogado”, se esta fosse a resposta correta,
caso este indivíduo perdesse a sua licença de advogar, ele imediatamente deixaria de
existir. Pois se ele é advogado, ao perder a licença, ele deixa de ser, ele deixa de existir, o
que realmente não aconteceria, pois a advocacia é apenas uma profissão, e não uma
entidade consciencial.

Este padrão de respostas levianas e prontas se repetem em todas as esferas nas quais os
seres humanos interagem. Se eu te perguntar agora “o que é um smartphone?”
provavelmente você iria precisar refletir, mesmo que por alguns segundos, para me dar uma
resposta minimamente satisfatória. O mais curioso é que se eu te perguntar “como um
smartphone funciona?” ou “quais os componentes necessários para se fabricar um
smartphone?” você muito provavelmente teria uma extrema dificuldade em responder. E se
você tentasse responder, seria como uma criança tentando explicar o que é um carro, aos
olhos de um engenheiro elétrico.

A maior parte dos seres humanos vivem interagindo com coisas, pessoas e fenômenos de
forma frequente sem os conhecer verdadeiramente. Isso ocorre pelo baixo nível de
consciência. Muitas pessoas acabam ficando presas nas rotinas, agindo de forma
mecânica, como máquinas, sem estarem realmente presentes, sem estarem despertas.

Algo muito comum para um indivíduo que começa a despertar é o desejo de conhecer
profundamente as coisas relevantes, como essas coisas funcionam, o porquê dos
comportamentos do ser humano e como o mundo funciona. O olhar desperto irá perceber
que a consciência é algo muito mais amplo do que de forma simplória se imagina. Os
animais também são consciência. Eles percebem e interagem com o mundo que os rodeia.
Um cão tem a capacidade de se reconhecer como indivíduo. Assim, ele possui a
capacidade de compreender quando é chamado pelo nome.

As plantas são consciências. Elas interagem com luz, suas raízes buscam água, elas
interagem com sons e até mesmo com a presença dos seres humanos. Alguns podem até
pensar que não há inteligência nos seres não humanos, mas estão completamente
enganados. Até mesmo cada célula, molécula e partícula do nosso corpo possui
inteligência. É uma inteligência que age independente da sua consciência. Se o seu corpo



recebe um vírus nocivo, esta consciência entra em modo de defesa e começa a combater o
vírus, tudo isso muito antes que você perceba conscientemente que o seu corpo está
doente. O que há de mais relevante neste conhecimento é que a sua mente pode interagir
com a consciência de todo o seu corpo de forma consciente.

Nos laboratórios de pesquisa os resultados são mais impressionantes. Foi constatado que
todas as partículas são consciências através do experimento da dupla fenda. Este
experimento comprovou que as partículas agem de forma consciente e os observadores,
nós, interferimos no comportamento das partículas.

O bóson de Higgs é a partícula primordial, dela surgem todas as outras partículas que
conhecemos. O bóson surge do vácuo quântico, que é uma energia presente em tudo. É
como se o vácuo quântico fosse um oceano infinito e tudo que conhecemos é criado dentro
deste oceano. Esta energia é atemporal, pois para que o tempo exista é necessário que a
matéria exista. A matéria foi criada, logo ela pode ser destruída. O vácuo quântico é
atemporal, pois é pura energia. Todas as partículas que formam a luz, os elementos
químicos e até mesmo o seu corpo físico vieram primordialmente desta força energética,
que é pura consciência. Tudo tem um propósito. Tudo é consciência.

2. A Lei da Correspondência: “O que está em cima é como o que está embaixo. Tudo
que está dentro é como tudo que está fora”.

A lei da correspondência aponta que o microcosmo é correspondente ao macrocosmo, o
material corresponde ao sutil, o que está fora corresponde ao que está dentro, que os
fractais correspondem à fonte infinita. Os seres humanos costumam concentrar suas
consciências no microcosmo, no material, no que está do lado de fora e nos fractais. Neste
período, as consciências em expansão passam a compreender de forma mais ampla o
macrocosmo, o mundo sutil, o que está dentro e a grande fonte criadora.

O universo observável possui em torno de dois trilhões de galáxias. A Via Láctea possui em
torno de 200 bilhões de estrelas. O nosso corpo corresponde ao universo, ele possui cerca
de 30 trilhões de células e 40 trilhões de bactérias. Nossas células correspondem às
galáxias, elas são formadas por átomos, que por sua vez, correspondem ao sistema solar.
Assim como o universo, o nosso corpo possui outras dimensões. As dimensões física,
energética, astral, mental, causal, entre outras. Nós correspondemos ao universo, cada um
de nós é um universo.

O material corresponde ao sutil. Tudo que surge no plano material veio do plano sutil. O
bóson é a partícula primordial, ela veio do vácuo quântico, um oceano de pura energia
consciencial. Todas as demais partículas que formam os átomos, moléculas, células e toda
a matéria vieram do campo sutil, a energia vai se aglutinando e formando as coisas que
chamamos de matéria. Todas as coisas construídas vieram do campo das ideias, que é um
campo sutil. Para um marceneiro construir uma mesa ele teve que primeiro pensar na mesa
ou idealizar a mesa. Um fisiculturista, antes de construir os músculos, ele precisa antes
idealizar. Quando o seu corpo não aguenta executar mais uma repetição do exercício, a sua
mente, que é do campo sutil, fala pra ele: “vamos lá! Você aguenta mais uma repetição!”



Então ele executa o movimento fisicamente. Os músculos foram criados por um processo
mental, por um processo sutil.

O que está fora corresponde ao que está dentro. Pessoas cheias de ódio acabam
transferindo toda energia do plano sutil para suas atitudes, palavras e até mesmo para o
próprio corpo físico. As expressões são rancorosas, o rosto acaba ficando com um aspecto
pesado e marcado. Pessoas tristes possuem a tristeza “assinada” em seu olhar e também
no seu corpo, arqueado e cabisbaixo. Pessoas felizes possuem feições leves, sorriem com
facilidade, a assinatura da felicidade é presente no rosto e corpo. Nossas expressões,
linguagem corporal, atitudes e palavras são uma orquestra de tudo que está dentro, nos
mais profundos sentimentos.

O que está em cima é como o que está embaixo. Tudo que acontece neste plano
corresponde ao que ocorre no plano superior referente a esta realidade. A política, a mídia,
a indústria farmacêutica, a cultura, os bancos, todo o sistema de gestão e os cargos de
poder correspondem ao que está no plano sutil. Todas as lutas pelo controle e poder que
acontecem neste plano correspondem às lutas no plano sutil. Em todas as culturas existem
estes registros. Na cultura Cristã, na cultura indú, na cultura muçulmana, na cultura búdica,
na cultura grega, na cultura suméria, todos os povos retratam combates no plano espiritual.
Todos os combates que ocorrem aqui correspondem a combates no plano espiritual.

Os fractais correspondem à fonte, assim como cada gota corresponde ao oceano. Os
fractais correspondem à fonte. A sua centelha está encoberta em várias camadas, que
causam a falsa sensação de separação através do corpo mental inferior, junto com o corpo
dos sentimentos, o corpo energético e o corpo físico. Juntos eles formam o EGO, o falso
EU. O EGO se baseia na mente individualizada, nos sentimentos pessoais e nas poucas
percepções possíveis de serem captadas pelo corpo físico.

Quando a consciência consegue vencer todas as barreiras do EGO, ela começa a acessar
a “gota do oceano”, a luz divina que está em cada um. Vencer o EGO é deixar de agir pela
necessidade individual e passar a agir de acordo com a vontade da consciência divina, a
fonte primordial do puro amor. O mundo não se encontra iluminado porque está cheio de
EGO. O EGO faz muito barulho na tentativa de preencher, mas na verdade ele está
esvaziando. O preenchimento interno só se dá através da conexão com a centelha divina
que está dentro.

3. A Lei da Vibração: "Nada está parado, tudo se move, tudo vibra".

No Cosmo tudo se manifesta em movimento e vibração, afinal tudo é onda, a onda não é
estática. Este princípio, assim como todos os outros abordados nesta série, se manifestam
em todo o cosmo. Nikola Tesla já havia percebido que tudo é energia e vibra, diante deste
conhecimento o cientista afirmou o seguinte: “se você quer descobrir os segredos do
Universo, pense em termos de energia, frequência e vibração”.

Tudo vibra. As pessoas, os animais, o planeta e o cosmo estão em movimento. Até mesmo
um objeto vibra. Um objeto que parece estático ao olhar humano também está vibrando. Ao
ampliar a capacidade de visão sobre o objeto através de aparatos tecnológicos serão



visualizadas células, depois moléculas, depois os átomos, que terão elétrons e prótons
girando em torno de seu núcleo.

Tudo vibra porque tudo é energia. Até mesmo as coisas mais densas são formadas por
partículas de energia que estão aglutinadas. Dessa forma, os diversos níveis de realidade,
chamados pela ciência de dimensões, se diferenciam uns dos outros pela vibração e
frequência. Nos experimentos físicos modernos ficou evidente que as partículas alteram o
comportamento de acordo com o observador. Nós somos uma centelha do criador,
observadores influenciando na realidade de forma inconsciente. Ao ativar a consciência
elevada divina temos a capacidade de criar coisas inimagináveis.

Energia é informação e tudo está vibrando, assim como cada célula, molécula e átomo do
seu corpo. Se um órgão do corpo humano entra em disfunção ele vibra numa frequência
desequilibrada gerando problemas e doenças. Um coração saudável vibra diferente de um
coração doente. Uma mente que vibra de forma inadequada gera sentimentos negativos,
que por sua vez irão gerar desarmonia no funcionamento do corpo físico.

A física moderna comprovou que estruturas similares tendem a vibrarem juntas. Este
padrão é percebido em toda a natureza e em todo o comportamento humano. Pessoas que
possuem o hábito de reclamar se sentem confortáveis com pessoas que estão de acordo e
até mesmo potencializam as suas reclamações, elas possuem comportamento reativo. Por
outro lado, pessoas que não reclamam tendem a valorizar todos os acontecimentos
positivos em suas vidas e buscam potencializar o comportamento ativo. Esses dois grupos
são antagônicos e tendem a se afastar.

Tudo possui uma vibração. Os objetos, os seres vivos, a luz, o som, o calor, até mesmo o
planeta. Existe ainda uma corrente constante de energia sutil, que está em todo lugar e não
há nada fora dela. Esta energia é chamada de diversas formas: aton, éter, chi, prana, tao,
vácuo quântico ou energia divina. Algo curioso é que esta energia sutil possui a maior
vibração que existe. Tudo que se manifesta abaixo dela reduz em vibração, o bóson, quark,
prótons, elétrons, nêutrons, átomos, moléculas, células. A frequência vai reduzindo à
medida que as partículas se aglutinam até a formação de todo um corpo. Tudo isso ocorre
de forma inteligente para que as consciências experienciem nas diversas faixas de
frequência existencial.

A ressonância implica vibração de força externa que induz outro objeto a vibrar em
frequências ressonantes. Se colocarmos alguns violoncelos lado a lado, com a mesma
afinação e vibrarmos a corda de um deles, imediatamente as respectivas cordas dos
demais violoncelos irão vibrar na mesma frequência. Os seres humanos possuem a
capacidade de vibrar em diversas frequências, a frequência do corpo físico, as frequências
dos órgãos, das células, moléculas, átomos e as mais importantes, as frequências dos
pensamentos. Através do domínio da mente o indivíduo pode vibrar frequências elevadas. A
falta de domínio da mente e sentimentos faz o indivíduo ser controlado por fatores externos,
o seu humor e vibração irão oscilar drasticamente. Através da amplitude de consciência
esta oscilação passa a reduzir e o indivíduo começa a entrar num estado pleno.

Todos os sete corpos do ser humano possuem uma frequência específica de vibração. O
corpo físico, o etérico, o astral, o mental, o causal, o búdico e o átmico. Cada corpo atua
numa faixa de frequência. Todos os corpos estão interconectados, o ser humano, de uma



forma geral, age de acordo com as necessidades do corpo físico, as energias do corpo
etérico, os sentimentos no corpo astral, e a razão do corpo mental. São os corpos que
formam o EGO. A maior parte da humanidade é refém dos próprios pensamentos e
sentimentos, pois não os conduzem de forma consciente e se deixam dominar por fatores
externos.

Os principais passos para expansão da consciência é estar presente, desenvolver a
capacidade crítica, adquirir conhecimento útil e desenvolver a capacidade de se analisar de
uma perspectiva externa. Com as informações, pensamentos, sentimentos e atitudes
corretas é possível alterar o padrão de vibração e acessar conscientemente os corpos
causal, búdico e átmico. E assim, agir de acordo com o Eu Sou.

4. A Lei da Polaridade: “Tudo tem dois pólos, tudo tem o seu oposto.”

Nesta experiência tudo se manifesta na dualidade. Tudo é dual, para a matéria há a
antimatéria, para o próton tem o elétron, o quente e o frio, a luz e as trevas, o amor e o ódio,
a ordem e o caos, o bem e o mau, o sólido e o etérico, o alto e o baixo, o barulho e o
silêncio, a direita e a esquerda, o não intervencionismo e o intervencionismo, a liberdade e o
controle, a pureza e a impureza, a decisão e a indecisão, a consciência e a inconsciência.

A matéria é formada por átomos, os átomos são formados por nêutrons, prótons, que
possuem carga positiva, e elétrons, que possuem carga negativa. A antimatéria é formada
por átomos que possuem prótons com carga negativa e elétrons com carga positiva,
exatamente o oposto da matéria.

O quente e o frio partem do mesmo domínio. Através de um termômetro podemos medir a
temperatura, que pode variar numa escala ampla. Quando a temperatura começa a descer
ela é considerada fria, de acordo com um referencial. Por outro lado, quando a temperatura
sobe ela é considerada quente. O quente e o frio são opostos de uma mesma escala.

A luz é formada por fótons. Quanto mais fótons presentes em um ambiente, mais luz terá no
mesmo. Por outro lado, quanto mais um ambiente fica desprovido de fótons, mais ele passa
a ficar em penumbra, até o momento em que é totalmente privado de luz, neste momento
prevalece a escuridão. Assim como um indivíduo, que é faminto por conhecimento, que
aprecia entender o funcionamento das coisas, que aprecia entender o comportamento
humano, que irradia bons sentimentos por onde passa. Este indivíduo “ilumina” os
ambientes e as pessoas que o cercam se sentem melhor com a sua presença.

A ordem e o caos são elementos de um mesmo domínio. Se células se regeneram de forma
ordenada, organizada, os órgãos e corpo se regeneram de forma saudável. Por outro lado,
se as células se regeneram de forma caótica o corpo fica sujeito a problemas e tumores. Se
seu ambiente de trabalho e casa estão organizados e limpos, as energias irão fluir e
prosperar. Por outro lado, se o ambiente de trabalho e o lar estão desorganizados e sujos,
as energias irão se estagnar, o ambiente se torna pesado e infértil.

As coisas sutis e sólidas fazem parte do mesmo domínio. O bóson surge através do vácuo
quântico, que fornece massa aos quarks e elétrons. Os elétrons, prótons e nêutrons formam



átomos. Os átomos agrupados formam moléculas, que formam as células e tudo que é
tangível, palpável. Matéria e energia são a mesma coisa, mas em estados distintos. Quanto
mais sólido o objeto, mais energia condensada. Uma pedra de gelo possui energia
condensada, à medida que vai aquecendo, suas partículas vão se afastando, até o
momento onde ele aquece completamente e vira vapor, neste momento as moléculas de
água ainda existem, mas estão num estado disperso.

O ódio é muito difundido nos filmes, nas novelas, no telejornalismo e nas mídias sociais. O
ódio gera energia, afinal tudo é energia, e esta energia é utilizada para alimentar
determinadas entidades ocultas. Por outro lado, dentro do mesmo domínio, está o amor,
que tem a capacidade de gerar vibrações que irão alimentar o seu verdadeiro EU, o EU
SOU. A partir do momento que o indivíduo passa a vibrar na frequência da centelha divina
ele passa a ser um co-criador consciente.

Os seus pensamentos possuem polaridade. Se colocarmos sensores eletromagnéticos na
sua cabeça e no seu corpo, os seus pensamentos irão gerar vibrações. Pensamentos
felizes geram alta vibração, pensamentos tristes geram baixa vibração. Você interage com
esta lei a todo momento, com os pensamentos, que geram sentimentos, que emitem
vibrações. Você quer ser a vibração de qual dos pólos? O que tens feito para atingir os seus
objetivos.

Você, que busca este tipo de conteúdo, está em plena expansão da consciência, saindo de
um pólo, durante a infância, onde era mais difícil entender as emoções, onde era mais difícil
entender certas atitudes, onde muitas vezes era difícil escutar um “não”. Você está
escalando, esta subida traz grandes responsabilidades. Quem adquire este conhecimento
possui grande responsabilidade, com os próprios pensamentos, sentimentos e atitudes.
Com a expansão da consciência o indivíduo passa a estar menos sujeito às mudanças
bruscas de vibração. Este é um assunto para o próximo vídeo da série: A Lei do Ritmo.

5. A Lei do Ritmo: "Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce,
o ritmo é a compensação".

Para que uma sequência de agrupamentos sonoros sejam considerados música é
necessário coordenar ritmo, melodia e harmonia. Cada agrupamento é um ciclo, cada ciclo
possui uma sequência de notas musicais, que após o fim de cada ciclo o agrupamento inicia
novamente.

A ascensão e queda são conceitos que se aplicam à Lei da Vibração. O império babilônico
de Nabucodonosor teve ascensão e queda. Da mesma forma com os medos de Dario e
persas de Ciro, o império grego de Alexandre o grande, o império romano e bizantino de
Roma e Constantinopla, o império otomano de Maomé II.

O oceano tem o seu ritmo. O oceano tem as marés altas e baixas. A lua possui seu ritmo, o
ciclo lunar tem quatro fases: nova, crescente, cheia e minguante. Cada uma delas dura de
sete a oito dias. O ano tem o seu ritmo, dividido em quatro estações: primavera, verão,
outono e inverno. Ainda possuímos ciclos maiores, onde temos períodos quentes e eras
glaciais.



Tudo está em movimento. Tudo tem um ritmo, afinal tudo é onda, que vibra em
determinadas frequências. A alegria e a tristeza oscilam dentro de um ritmo. É muito comum
pessoas que possuem picos de extrema alegria terem picos de extrema tristeza. Muitas
vezes estes picos oscilam de um dia para o outro, em alguns casos, há alterações extremas
de humor no mesmo dia. E assim o humor segue oscilando como em um pêndulo.

Como podemos ser menos afetados pela Lei do Ritmo? Através da sua consciência. Pense
num pêndulo com uma linha de 100cm. Se você considerar que a sua consciência é a ponta
do pêndulo ela estará muito sujeita a oscilação entre alegria e tristeza, amor e ódio,
tranquilidade e ansiedade, satisfação e desapontamento, desgosto e prazer. À medida que
a sua consciência se eleva ela estará menos sujeita a grandes oscilações, como a ponta de
um pêndulo. Se subirmos a ponta do pêndulo, que representa a sua consciência, o mesmo
ainda oscilará, mas estará sujeito a uma oscilação menor. Enquanto a linha possuia 100cm
ela tinha uma capacidade de percurso muito maior, agora com apenas 50cm o pêndulo
pode vibrar de um lado ao outro dentro de um percurso menor.

A elevação da consciência não fará você se tornar um ser sem emoções, mas você terá
domínio emocional e plenitude. O indivíduo seguro de si possui pilares fortes, dessa forma
qualquer tipo de ação externa não afetará. Nenhuma ofensa afetará, pois ele é plena
consciência no EU SOU. Nenhuma opinião o abalará, pois ele é seguro no seu caminho e
sabe o que é certo e errado. Nenhum indivíduo o corromperá, pois ele é inviolável nos seus
princípios.

Um ser pleno não é suscetível a alegrias momentâneas. Ele não dará gargalhadas quando
contam uma piada, nem irá se abalar com os resultados do futebol. Ele é pleno em si, é
pleno no Eu Sou. Não podemos confundir um indivíduo pleno com o vazio, nem mesmo
com o indivíduo cheio de barulho. O Indivíduo vazio é raro, tem poucas expressões e fala
pouco, assim como o pleno, mas ele possui a personalidade vazia porque odeia as
pessoas, odeia a casa onde mora, odeia o país em que vive, odeia o próprio corpo, odeia a
si de forma inconsciente, então ele se esvazia de si. O indivíduo cheio de barulho é a
grande maioria, ele está repleto de informações inúteis, gasta tempo com notícias inúteis,
músicas decadentes, pessoas que não o impulsionam, são rasos e gastam o tempo com
coisas irrelevantes. O indivíduo pleno é faminto por conhecimentos que trazem as respostas
mais profundas e relevantes, eles buscam se conhecer profundamente, se inspiram nos
indivíduos que fizeram coisas relevantes, são muito seguros de si, não transferem culpa,
não interferem na vida de terceiros mesmo sabendo que a pessoa está cometendo erro, só
interfere se o indivíduo realmente quer mudança. A plenitude se dá através da centelha que
há dentro de cada um. Quem se conecta com a centelha divina percebe que já tem tudo.

6. A Lei do Gênero: "O Gênero está em tudo: tudo tem seus princípios Masculino e
Feminino, o gênero se manifesta em todos os planos da criação".

Independente do gênero físico, tudo possui os princípios masculino e feminino. O gênero se
manifesta em todos os planos. A maior confusão que a humanidade faz em relação ao
gênero é confundir com sexo. Os sexos masculino e feminino são apenas manifestações do
gênero. Não apenas os órgãos reprodutores são manifestações do gênero, mas todo o
corpo masculino e feminino. O corpo masculino produz determinados hormônios que são



manifestação do gênero masculino. Assim como o corpo feminino produz hormônios que
são manifestação do gênero feminino. O gênero masculino ou feminino são primordialmente
energia, afinal, tudo é energia. Esta energia se manifesta nos arquétipos, na forma de
pensar, nos sentimentos e nas atitudes.

A mente possui os princípios feminino e masculino. A mente racional é uma manifestação
do gênero masculino. A mente emocional é uma manifestação do gênero feminino. O
domínio destas duas manifestações é fundamental para o desenvolvimento mental e
espiritual de todo ser humano. Através da inteligência racional desenvolvemos o raciocínio
lógico e o discernimento crítico, fundamentais para seleção de informações relevantes e
para identificar informações que levam ao engano. Através da mente emocional é possível
dominar a inteligência emocional e a intuição, fundamentais para o autocontrole e a
comunicação com o EU superior.

Tudo tem os princípios femenino e masculino. O homem possui o corpo físico e a mente
com manifestações predominantes do gênero masculino. A mulher possui o corpo físico e a
mente com manifestações predominantes do gênero feminino. O homem produz
testosterona, um hormônio de manifestação do gênero masculino, também produzido pelas
mulheres em uma quantidade muito inferior. A progesterona é um hormônio de
manifestação do gênero feminino, um hormônio também produzido pelo corpo masculino
em uma quantidade muito inferior. O homem também possui as energias do gênero
feminino, assim como as mulheres também possuem as energias do gênero masculino.

As energias masculinas e femininas são fundamentais para a cocriação. Através dessas
duas energias, as plantas, os animais e os seres humanos são capazes de gerar vida,
assim como o criador. A fonte criadora colocou na criação uma parte de si, possibilitando
que a criação tenha o poder de gerar vida através da união dessas energias. Forças ocultas
tentam sabotar a criação desestabilizando a relação destas energias. Estas forças tentam
colocar estas energias em confronto. Uma consciência desperta e plena sabe que essas
energias devem estar em harmonia e conectadas.

O homem que reconhece a importância da energia feminina está no caminho do equilíbrio e
ascensão. A mulher que reconhece a importância da energia masculina está no caminho do
equilíbrio e ascensão. Ter dificuldade em lidar com o gênero oposto é uma clara evidência
de desequilíbrio. Todos nós somos consciência, todos nós somos como o universo, todos
nós possuímos prótons e elétrons, todos oscilamos através dos pensamentos e
sentimentos. O homem também possui a energia feminina, e ainda assim, ele é uma
manifestação do gênero masculino, macho. A mulher também possui a energia masculina, e
ainda assim ela é uma manifestação do gênero feminino, fêmea. Juntos, em harmonia e
conectados, masculino e feminino possuem a capacidade de criar coisas incríveis.

7. A Lei da Causa e Efeito: "Toda causa tem seu efeito, todo o efeito tem sua causa,
existem muitos planos de causalidade mas nenhum escapa à Lei".

Absolutamente nada acontece por acaso. Todo acontecimento é o resultado de emanações
mentais, afinal tudo é mente, o todo é mente. Cada pensamento gera sentimento.
Pensamentos e sentimentos geram pulsos eletromagnéticos que são emitidos por



quilômetros, construindo os campos individuais e coletivos. Toda escolha gera um efeito.
Cada pensamento, sentimento, escolhas e atitudes o colocaram exatamente onde estás
agora. A sua vida é o resultado da sua mente.

Cada indivíduo possui o seu próprio campo, construído através da sua mente. O campo
individual de cada indivíduo entra em fase com outros indivíduos com o mesmo padrão
vibracional conforme a Lei da Vibração. Indivíduos com o mesmo padrão constroem juntos
a mente coletiva, também chamada de inconsciente coletivo e mastermind. Dessa forma
existem diversos níveis de carma coletivo. O planeta possui um carma coletivo, assim como
as nações, regiões, cidades e famílias.

Tudo está conectado, ligando situações, pessoas e grupos de pessoas de acordo com os
padrões energéticos de cada indivíduo ou grupos de indivíduos. Dessa forma, cada nação
possui o seu carma coletivo. Há nações onde a pobreza impera, onde a maioria das
pessoas vivem em escassez e miséria. Por outro lado, há nações onde as pessoas são
abastadas e vivem em abundância. Nos dois casos o resultado de cada nação é a
mentalidade dos seus cidadãos. Um país é formado por cidadãos, por indivíduos. Logo, o
resultado de uma nação é construído através do resultado da mentalidade de cada um dos
seus indivíduos.

As empresas possuem um carma coletivo. Este carma coletivo foi chamado por Napoleon
Hill de mastermind. Quando um indivíduo tem a ideia de criar um negócio ele gera um
campo, que também é chamado de forma pensamento. A partir do momento que este
indivíduo convence outras pessoas a contribuir com a ideia, a forma pensamento começa a
ser potencializada e elevada exponencialmente pelos outros indivíduos. Então aquela antiga
forma pensamento individual agora passa a ser uma forma pensamento coletiva, com muito
mais força, pois agora são vários indivíduos depositando energia no mesmo objetivo. Todos
os indivíduos de uma organização devem estar alinhados no mesmo objetivo e princípios,
caso contrário, o mastermind entrará em desarmonia podendo levar o negócio ao colapso.

As famílias possuem um carma coletivo. Os membros que estão à frente devem guiar a sua
prole através de princípios. Estes mesmos membros devem despertar nos filhos a disciplina
de fazer o que tem que ser feito, de nunca negociar com a preguiça ou com o tempo ruim.
Uma família precisa ter valores bem definidos, esses valores precisam ser seguidos à risca.
Dessa forma o campo energético da família estará em harmonia e ela irá gerar bons frutos.

Não existe acaso. Este termo foi criado pela ignorância à Lei da causa e efeito. Este mundo
não é um acidente. Uma explosão é puro caos, mas neste mundo observamos organização
nas partículas, nas moléculas, nas células, nos ciclos do sol, lua e marés, nas estações do
ano e na vida. Se um violão cai no chão as suas cordas vibram, gerando um som caótico.
Mas se um músico toca uma sequência de notas construindo ritmo, melodia e harmonia
teremos música. Para que haja música é preciso inteligência e ordem. Sem inteligência e
ordem só haveria barulho.

Toda escolha gera um resultado, assim como todo resultado se dá por conta de uma ou
mais escolhas. A não escolha também é uma decisão. Decidir não escolher, consciente ou
inconscientemente, também irá gerar um resultado. Você é o responsável por todos os seus
atos, cada ato irá invariavelmente trazer resultados. Você é o responsável pelos resultados
em todos os campos de sua vida: profissional, relacionamentos, financeiro e espiritual. O



seu corpo físico é o seu templo sagrado e ele é o resultado dos seus ancestrais, dos seus
pensamentos, dos seus sentimentos e da sua alimentação. Você pode agredir ou fortalecer
o seu corpo através desses pilares, cada pensamento, sentimento ou escolha dos alimentos
que consome irão gerar um resultado no seu corpo físico.

Tudo que se passa no planeta é o resultado de nossas escolhas. Tudo que o acontece foi
criado por nós, de forma individual e coletiva, consciente ou inconscientemente. Não se
consegue resultados diferentes repetindo as mesmas coisas. Não se tem uma vida
próspera com uma mente subconsciente repleta de escassez. Não se consegue paz com
uma mente repleta de ódio. A prosperidade é um processo mental, afinal tudo é mente. A
verdadeira transformação começa de dentro para fora. A saúde é um processo mental. Não
adianta usar todos os paliativos externos ou cirurgias para emagrecimento se a mentalidade
continua a mesma.

Cuidado com a esperança, ela faz você esperar. Não espere a mudança que você deseja
acontecer. Seja a mudança que deseja, no presente, agora. Você é cada momento do
presente, se você está consciente no presente, cada ação será desempenhada para o seu
verdadeiro propósito. Você é um co-criador, pode criar coisas incríveis conscientemente.
Você terá todo amor, toda paz, toda saúde e prosperidade quando entender que só precisa
pensar, sentir e agir conforme a centelha divina que há em ti.


