
O Desafio do Destino 



“O acaso  é o refugio tranquilo daqueles que gostariam de excluir do Cosmos  
tudo aquilo que é divino e significativo,  

tudo aquilo que revela um desígnio para o mundo existente,  
a favor  do mito árido de que o universo surgiu além de qualquer significado,  

arbitrariamente e por  si mesmo, e não como fruto de um ato Consciente” 
        Herbert Fritsche 

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

“Se tiver que escolher entre o mundo  e o amor, lembre - se: se 
escolher o mundo ficara sem amor, mas se escolher o amor 

conquistará o mundo”  
                                      Abert Einastein 



  Se  admitimos que o Universo  funciona como uma unidade e de acordo a  
     Leis / Princípios Fundamentais, também devemos admitir que existe uma  

      inteligência subjacente e que o acaso não existe!! 

Quais são essas Leis fundamentais? 

I. O Princípio  do Mentalismo; 

II. O Princípio de Causa e Eleito 

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: 



 Todo o Universo material, é simplesmente uma  
Criação Mental da  Consciência, e sujeito às Leis das Coisas criadas. 

 I. Tudo é Mental 

• O universo, como um todo e em suas partes, existe na Mente da  Consciência  
                                                              “O Sonho de Brahma” 
• A força da Energia e da Matéria, são subordinadas ao Domínio da Mente Cósmica.  

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

“No principio era o Verbo...” 
    Gêneses 



Consciência – Mente Universal - o Inmanifesto - Vazio 

O Principio da  Manifestação 

Manifestação – Realidade (O mundo de maia)  

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 

• Se aplica  nos diversos planos do universo material, mental e espiritual e  
   os planos superiores dominam os planos inferiores 



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 encima 

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

                                                     Paracelso 

“Conhece-te a ti mesmo, para que possas conhecer Deus” 

“Quem olha do lado de fora sonha; 
Quem olha do lado de dentro Desperta” 
    Carl Jung 



 A projeção da culpa e a Lei da Ressonância 

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

  Para cada percepção existe uma correspondência dentro de nós 

Estamos constantemente julgando o universo baseados em base  
a  modelos que temos dele 

 Tudo aquilo que vemos, ouvimos tocamos e sentimos como matéria, são 
apenas  sinais captados por nossos sentidos e  

interpretados pelo nosso cérebro,  



• A realidade do Universo não é concreta, nem objetiva,  
depende de como interagirmos com ele 

• A realidade não é irreal; é real mas sua realidade é amplamente distorcida 
por nossos percepções 

A Realidade é Subjetiva !! 

• A Visão quântica da realidade:  
     A REALIDADE É DEFINIDA  PELA  MENTE QUE A OBSERVA, isto é,  a  realidade não existe sem 

a mente que a define.  

 “Nada existe até que seja observado” 



 Nossa realidade se baseia em nossas percepções  que por sua vez são 
afetadas por nossas crenças  

 A única realidade com a que lidamos são as percepções de nossa mente,  
que não passam  “Idéias / Crenças”. 

 Onde estão “Depositadas - Guardadas” nossas crenças? 

 Na Mente - Subconsciente ! 

Consciente 
((Experiências) 

Supraconsciente 
 (Eu  superior) 

Subconsciente 
(Memorias 
Crenças) 

Mente Universal 

 De certa forma estamos constantemente criando  nossa realidade 



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 

 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?  vs. Para que?  

 Cada manifestação tem seu significado interno mas carece de valor intrínseco 



“O meio Ambiente é um Espelho” 

 Somos 100% responsáveis por todo 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!! 

Agradeço à pessoa que me odeia, 
Por me mostrar que tenho ódio na minha mente; 

Agradeço  à 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!! 

 



 Não podemos amar a nossos inimigos, só será possível quando 
eles não existam  mais em nossa mente 

  
“Seja a mudança que você quer ver no mundo” 

Dalai Lama 

Em toda situação negativa, há sempre uma lição embutida!  

O Bem Supremo: Além do Bem e do Mal 

“Nada que não deva existir pode existir”  

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

             Marco Aurélio 



 Todas as circunstâncias são positivas, ou melhor,  
Não são positivas nem negativas 

São do jeito que são ! 

O Bem supremo inclui o “mal” 

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



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....... 

 A Reconciliação 

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 

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!!. 

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



As coisas “vão mal” com muita frequência!!! 

A resistência interior ao que é  se manifesta através do Julgamento Mental e  
Negatividade Emocional, e se agrava  quando as coisas “vão mal” 

O que importa ao “Destino” é apenas o resultado final, não o caminho que escolhemos. 
O essencial é Aprendizado, como o alcançamos é nossa escolha, nosso “Livre Arbítrio” 

Astrologia & Destino: 
O percurso de vida já são evidentes no nascimento, o homem apenas  transforma o que  

esta latente em realidade, Não há acaso na vida ! 

Em resumo: Quem não aprende, Sofre!! 



 Como podemos permitir que algo “exista” e ao mesmo tempo mudá-lo? 

• Aceitar o que É e ao mesmo tempo fazer o que tem que ser feito  

O paradoxo 

• Nesse momento  o milagre da transformação acontece,  não só do lado de 
dentro, mas também do lado de fora!! 

“Aceitar depois Agir” 

 Como cumprir o programa de aprendizagem? 

 Só quando estivermos “Reconciliados” com a situação poderemos entender seu  
significado e “Aprender” 

A resistência a cumprir conscientemente uma tarefa , torna o destino “Arquetípico”   
potencialmente perigoso ex astrologia 



 “Perdoar o presente”  é permitir que algo seja como é,   
e  

 Permite a transformação do “sofrimento” em “paz interior” 

 O Caminho da Liberdade 

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

 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  

  No mundo mental a existência de um depende da do outro 

  A Mente Universal é formada por unidades, entretanto, a Mente humana as 
apresentam como polaridades; 



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

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

“.....Tudo existe , é um dos extremos, nada existe é o outro extremo.  
Devemos sempre nos manter afastados desses dois extremos, e seguir  

o Caminho do Meio“ 
Buda 

 Qualquer objetivo só poderá ser alcançado a partir de seu extremo 
oposto, não existe o caminho direto! 



É estar em harmonia  com tudo o que existe,   
e procurar as causas em nos mesmos quando a perdemos 

O maior desafio: 

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

“Os problemas são Memorias que se repetem no subconsciente. Os problemas 
não tem nada a ver com uma pessoa, lugar ou situação.  

“Antigas aflições renovadas”. Shakespeare 

“Quando o subconsciente vivencia problemas de “Memorias Reencenadas”,  
ele fica retido no tempo, no lugar, nos problemas, na incerteza, no caos, e no pensamento.  

É a renuncia a harmonia com a Divindade”.  



• A Intenção aparece 1/5 sg antes da Ação acontecer, mas  
 Atividade Cerebral 1/3 sg antes  da Intenção.  

Conclusão: nossas escolhas não são formadas conscientemente, ao contrario se formam no  
                      subconsciente e independentemente de nossa vontade!!! 

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

 Importante descoberta cientifica: 

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

 



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

 As perguntas perturbadoras:  
 De onde veio a Intenção - o Pensamento? 

 Que o Quem fez com que meu cérebro enviasse a “Intenção” ?  

 Quem esta no comando? 

 O Pensamento surge  das memorias do Subconscientemente 

 As memórias que se repetem  Determinam o que a Mente Subconsciente  
experimenta  

 A Intenção esta tentando 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!!  



A Entrega e o encontro com Deus 

Então o que fazer? 



 Limpar nosso subconsciente, nossos “programas” 

“A escolha!!, podemos permanecer envolvidos com as memorias ou podemos  pedir a 
Divindade que as liberte por meio da transmutação.  

“Quando estamos livres das memorias, nos tornamos o Eu Divino:  
Atemporal, Ilimitado, Infinito, Imortal”  

               Limite Zero 

Em resumo temos duas maneiras de viver a vida: 
A partir de nossas memorias ( O Velho) ou a partir da inspiração Divina  ( O Novo) 

Como podemos nos conectarmos com a Divinidade e  
transmutar –eliminar nossas Memorias- Programas ? 



A solução:  
 Pedir a Divindade – A Consciência Cósmica, Deus...., que apague as memorias  
    para poder retornar  a origem onde não existe nenhum problema , nem sequer a Intenç

 Pedir a mente Universal que nos ajude a limpar nosso subconsciente 

“Sinto muito”,  

“Me perdoe”  

“Obrigado”  

“Te amo” 

 O que acontece depois? 

É da alçada do Divino, da Consciência Universal 

Ho’oponopono: “corrigir um erro” ou “tornar certo”; 



O Processo 

Subconsciente 
(Memorias/Crenças/Programas) 

Consciente 
( Experiencias) 

Mente 
Supra-

consciente 

“Divino” 
Não manifesto-  Vazio  

Eliminação – Limpeza das memorias/programas 
 (Ho’oponopono/ Maum medt etc ) 

Neutralização- Transmutação –   
Liberação das  memorias – Vazio – 
Preenchimento pela Consciência  



 Não podemos perseguir ou possuir a felicidade; podemos apenas  Ser felizes!! 

 A felicidade é totalmente independente do mundo exterior, surge quando estamos  
em harmonia com o universo e estivermos conscientes de nosso dever e agradeçamos 

por poder Servir.    

“O destino assegura com Justiça incorruptível que cada individuo  
aprenda aquilo que menos quer aceitar e contra  o que opõe maior  

Resistência” 





Os dois caminhos 

 Através  da escolha –aprendizado Consciente 

A polaridade do Aprendizado 

 Aprendizado Inconsciente “ O caminho da cruz” ( incompleto) 

Sem Harmonia não há  Inspiração, sem Inspiração não existe Proposito!. 



O Desafio do Destino 

 Local: Sociedade Espiritualista Renascer  
             QE 40 Rua 18 Lote 34 - Polo de Modas - Atrás do Corpo de Bombeiros. Guará II. Brasília  

Data / Hora: Quarta feira 3 de julhio 20hs  

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



Livre  Arbítrio existe ? 

“ Haverá livre arbítrio enquanto houver ego” 
..é a ilusão do ego que cria a ilusão do livre arbítrio  

Bhagavan Sri Râmana Mahârsh 
                  (1879-1950) 

A questão: O livre Arbítrio vs Destino 

• O homem exerce o livre arbítrio ou sua existência esta predestinada? 



 Na  “momento da Entrega”  todo  julgamento, toda negatividade, todo desejo..  
 se dissolvem , e de repente surge.... 

•Uma grande Serenidade; 
•Uma imensa sensação de paz; 

•Uma grande alegria; 
•Amor,   

e lá no fundo... 

O sagrado, o Incomensurável,  o  Não Manifesto... 



“Todo em nossa vida – pelo simples fato de estar em nossa vida – é literalmente 
nossa responsabilidade, o mundo inteiro é nossa criação” 

              Dr. Hew Len 

 Todo o que existe são projeções que vem de dentro; o problema  não é  
com elas e sim com nos mesmos!! 



“A realidade é meramente uma ilusão, 
ainda que bastante persistente” 

     Albert Einsten (1879-1955) 
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