Princípios Herméticos

Os Sete Princípios em que se baseia a Filosofia Hermética são os seguintes: I – O princípio de
Mentalismo
II –
O princípio de Correspondência
III – O princípio de Vibração
IV – O princípio de Polaridade
V – O princípio de Ritmo
VI – O princípio de Causa e Efeito
VII – O princípio de Gênero
O primeiro Princípio é o Principio do Mentalismo
"O TODO é MENTE; o Universo é Mental"
Tudo e todos que existem de visível ou oculto funcionam porque fazem parte de um
todo. Tudo faz parte da criação de uma mente onipresente, tudo faz parte de um poder
total.
Este é sem dúvida o mais importante de todos os princípios já que nele estão contidos todos os
outros. O TODO (ou seja a realidade que se oculta em todas as manifestações de nosso
universo material) é Espírito, é Incognoscível e Indefinível em si mesmo, mas pode ser
considerado como uma Mente Vivente Infinita Universal.
"Compreendendo a verdade da Natureza Mental do nosso Universo o discípulo estará bem
avançado no Caminho do Domínio", escreveu um velho mestre do Hermetismo. Estas palavras
continuam atuais e verdadeiras e são a chave para a nossa compreensão das regras e Leis
que
regem nosso Universo material.
Observaremos que, se o Universo é Mental e nós existimos na Mente do Todo, como tais, nós
somos seres mentais e criamos com a nossa mente, à imagem e semelhança do Todo,
conforme
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explica o Segundo Princípio.
O segundo Princípio Hermético é o Princípio da Correspondência
"O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que
está em cima".
Assim como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, assim é em cima. A característica
de um corresponde, de certa forma, com a característica de outro, ou vice-versa.
A compreensão deste princípio nos ajuda a explicar todos os fenômenos da natureza e
compreender a própria existência da vida. Os segredos da Natureza se tornam claros aos
olhos
do estudante que compreender este princípio chave, aplicado à manifestação universal e que
explica os diversos planos do universo material, mental e espiritual.
Este é um dos mais importantes princípios e é aplicado na Astrologia e na Alquimia,
verdadeiras
Ciências de Iniciados, a primeira praticamente desprezada e a segunda quase esquecida. O
Princípio da Correspondência habilita o homem inteligente a raciocinar do Conhecido ao
Desconhecido ou vice-versa. "Estudando a Mônada, ele chega a conhecer o Arcanjo", diz o
Caibalion.
Os Sete Princípios em que se baseia a Filosofia Hermética são os seguintes:

I – O princípio de MentalismoII – O princípio de CorrespondênciaIII – O princípio de VibraçãoIV
– O princípio de PolaridadeV – O princípio de RitmoVI – O princípio de Causa e EfeitoVII – O
princípio de Gênero.

O primeiro Princípio é o Principio do Mentalismo"O TODO é MENTE; o Universo é
Mental"Tudo e todos que existem de visível ou oculto funcionam porque fazem parte de
umtodo. Tudo faz parte da criação de uma mente onipresente, tudo faz parte de um podertotal
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.Este é sem dúvida o mais importante de todos os princípios já que nele estão contidos todos
osoutros. O TODO (ou seja a realidade que se oculta em todas as manifestações de
nossouniverso material) é Espírito, é Incognoscível e Indefinível em si mesmo, mas pode
serconsiderado como uma Mente Vivente Infinita Universal."Compreendendo a verdade da
Natureza Mental do nosso Universo o discípulo estará bemavançado no Caminho do Domínio",
escreveu um velho mestre do Hermetismo.

Estas palavras continuam atuais e verdadeiras e são a chave para a nossa compreensão das
regras e Leis queregem nosso Universo material.Observaremos que, se o Universo é Mental e
nós existimos na Mente do Todo, como tais, nóssomos seres mentais e criamos com a nossa
mente, à imagem e semelhança do Todo, conformeexplica o Segundo Princípio.

O segundo Princípio Hermético é o Princípio da Correspondência"

O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o queestá em
cima".Assim como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, assim é em cima. A
característicade um corresponde, de certa forma, com a característica de outro, ou vice-versa.A
compreensão deste princípio nos ajuda a explicar todos os fenômenos da natureza
ecompreender a própria existência da vida.

Os segredos da Natureza se tornam claros aos olhosdo estudante que compreender este
princípio chave, aplicado à manifestação universal e queexplica os diversos planos do universo
material, mental e espiritual.

Este é um dos mais importantes princípios e é aplicado na Astrologia e na Alquimia,
verdadeiras Ciências de Iniciados, a primeira praticamente desprezada e a segunda quase
esquecida. OPrincípio da Correspondência habilita o homem inteligente a raciocinar do
Conhecido ao Desconhecido ou vice-versa.

"Estudando a Mônada, ele chega a conhecer o Arcanjo", diz o Caibalion.
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O terceiro Princípio é o Princípio da Vibração

"Nada está parado, tudo se move, tudo vibra" Nada nesse mundo esta em repouso, tudo esta
em constante movimento. Tudo tem a sua infinita vibração, embora algumas coisas pareçam
estar em repouso, na verdade estão dentro de um Universo que não para de vibrar.

Este princípio nos explica que tudo, em nosso Universo, está em constante movimento, isto é,
em constante evolução. Este princípio é facilmente compreensível pois a ciência moderna já o
confirmou através de suas observações e descobertas. Ele explica que as diferenças entre as
diversas manifestações de Matéria, Energia, Mente e Espírito, resultam das ordens variáveis
de Vibração. "Desde O TODO, que é puro Espírito, até a forma mais grosseira de Matéria, tudo
está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na
escala". (O Caibalion).

Nas extremidades inferiores da escala estão as vibrações mais grosseiras da matéria, que
parecem estar paradas. Ao elevarmos nosso espírito, nos campos de vibração mais sutis,
entramos em sintonia com O TODO e com a Mente Superior, recebendo assim os benefícios
dela emanados. Só os Mestres conseguem aplicar corretamente este Princípio de Vibração,
conquistando assim os fenômenos da natureza. "Aquele que compreende o princípio de
Vibração alcançou o Cetro do Poder", disse um antigo Mestre.

O quarto Princípio é o Princípio de Polaridade

"Tudo é Duplo; tudo tem pólos; 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".

Tudo tem o seu pólo oposto para o perfeito equilíbrio e funcionamento contínuo do ciclo do
universo. Somente os lados opostos uns aos outros conseguem se unir, transformando-se em
uma parte do conjunto do universo.
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Este Princípio é bastante simples e ao mesmo tempo complexo, e contém o axioma hermético
dos opostos, ou seja dos pólos que regem toda a vida manifestada tal como nós a
conhecemos. O princípio de Polaridade explica, por exemplo, que Luz e Obscuridade são a
mesma coisa, manifestada em variações e graus diferentes. Explica também que o Amor e o
Ódio são dois estados mentais em aparência totalmente diferentes mas em realidade iguais
pois exprimem somente o mesmo sentimento em graus diferentes.

E o melhor de tudo isto é que, no caso da mente, podemos modificar as coisas se dominarmos
a nossa própria mente, mudando a sua vibração, através da Arte da Transmutação Mental.
Com o profundo conhecimento deste princípio o estudante poderá modificar a sua própria
Polaridade, assim como a dos outros, transformando Ódio em Amor, Raiva em Perdão,
Tristeza em Alegria.

O quinto Princípio Hermético é o Princípio de Ritmo

"Tudo tem fluxo e refluxo; tudo tem 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"

As coisas estão sempre em constante movimento e esta lei explica o ritmo desses movimentos.
É através da seqüência circula repetida de um mesmo movimento o caminho que se compõem
o resultado da transformação.

Ao analisarmos este princípio temos que compreender que o Universo da forma como nós o
conhecemos é influenciado por este constante fluxo e refluxo, por este movimento de atração e
repulsão, que o torna tão complexo e ao mesmo tempo tão perfeito. Esta lei se manifesta em
todas as coisas materiais e também nos estados mentais do Homem.

Os Hermetistas compreendem este Princípio, reconhecendo a sua aplicação universal e com
os profundos estudos e com o domínio da mente, conseguem dominar os seus efeitos
aplicando a Lei mental de Neutralização. Porém, o simples observar desta Lei em aplicação na
Natureza nos ajuda a melhor enfrentar as vicissitudes da vida, acompanhando o seu fluxo e
refluxo e tentando neutralizar a Oscilação Rítmica pendular que tenta nos arrastar para um ou
para outro pólo.
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O sexto Princípio Hermético é 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".

Nada no mundo acontece por acaso, tudo tem sua causa, e essa causa é o efeito de outra
causa, e assim por diante, é uma cadeia circular infinita de causas e conseqüências. Neste
princípio existe a verdade de que há uma Causa para todo o Efeito e um Efeito para toda a
Causa. E O Caibalion nos ensina também que nada acontece sem uma razão, mesmo se nós a
desconhecemos, pois tudo é dominado pela Lei.

Para nos elevarmos acima da Lei de Causa e Efeito é necessário muito estudo, muita
meditação e a compreensão profunda de todos os Princípios Herméticos que fazem do Iniciado
um Verdadeiro Mago. As massas do povo são levadas para frente, seguindo os desejos e
vontades dos outros, do coletivo onde as causas exteriores se tornam mais importantes do que
a vontade própria.

O verdadeiro Iniciado deve elevar-se acima da massa, exercitando a sua Vontade para poder
exercer o seu Livre Arbítrio. Para escaparmos desta Lei, que nos ata às sucessivas
re-encarnações, devemos antes de mais nada controlar nossa mente e nossos atos para
superarmos a casualidade.

O sétimo Princípio é o Princípio do 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" Tudo e todos têm seu lado feminino e masculino. É
assim que o Universo é formado. Masculino possui Feminino e vice-versa.
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O termo chinês yin-yang considera essa idéia a base para o equilíbrio, tanto em sua
característica criativa como objetiva. O nosso anima (poder feminino) e o animus (poder
masculino) devem estar sempre em harmonia.

Estudando este princípio, que nos lembra o princípio de Polaridade, percebemos que o gênero
é manifestado em tudo e que o princípio feminino e masculino estão sempre presentes, seja no
plano físico que no plano mental e espiritual.

No plano físico este Princípio se manifesta como sexo, e nos planos superiores ele tem outras
formas de manifestação, mas se mantém igual. Assim, podemos dizer que todas as coisas
manifestadas no gênero masculino possuem tambémum gênero feminino, e todas as coisas do
gênero feminino contém também um gênero masculino. Compreendemos assim que não
necessitamos da busca do outro princípio pois tudo está imanente em nós, manifestado na
forma do gênero. A compreensão deste princípio nos leva à plenitude e à realização interior.

CONCLUSÃO

Estes Princípios Herméticos, são aplicados pelo Astrólogo, pelo Tarólogo, pelo Homeopata,
pelo Terapeuta Floral, pelo Grafólogo, enfim, por todos aqueles que sabem que o Homem faz
parte do TODO e como tal não pode estar se não intimamente ligado a este, através de suas
Leis Universais.

Ao olharmos o Homem como um Todo harmônico, podemos compreender as razões que o
levam à desarmonia, que se manifesta através das doenças físicas ou mentais, dos acidentes
e infortúnios, e tentar ‘curá-lo’ proporcionando-lhe assim a chance de um crescimento no
âmbito espiritual.

Sem estes Princípios, as ciências chamadas "alternativas" seriam meros exercícios de
‘curandeirismo’. No entanto, sob os Princípios das Leis Herméticas, tudo se torna claro e
transparente às mentes mais esclarecidas.
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