


•Lei do Mentalismo. "O Todo é Mente; o Universo é Mental." ...

•Lei da Correspondência. "O que está em cima é como o que está embaixo. ..

.

•Lei da Vibração. "Nada está parado, tudo se move, tudo vibra" ...

•Lei da Polaridade. ..

.

•Lei do Ritmo. ...

•Lei do Gênero. ...

•Lei de Causa e Efeito.

As 7 leis herméticas



De onde saíram estas 7 Leis Universais?

As sete principais leis herméticas se baseiam nos princípios
incluídos no livro Caibalion que reúne os ensinamentos básicos
da Lei que rege todas as coisas manifestadas.

1° Mentalismo
2° Correspondência
3° Vibração
4° Polaridade
5° Ritmo
6° Gênero
7° Causa e Efeito



Quem foi Hermes Trismegisto

Hermes Trismegisto ou Hermes é 
considerado na literatura como o 
maior de todos os sábios egípcios, 
também como o grande criador da 
Alquimia,  de um profundo sistema 
de crenças metafísicas o qual 
conhecemos hoje como: Hermética.

Hermes Trismegisto quer dizer três 
vezes iniciado ou três vezes grande.



MENTALISMO

O princípio do Mentalismo defende que tudo é mente e explica que O Todo, que é 
a Realidade Substancial subjacente a todas as manifestações e aparência

externas que conhecemos, pode ser considerado e pensado como uma mente viva 
e universal, infinita e significativa.
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CORRENSPONDÊNCIA

Este princípio afirma que as grandezas quantizadas dos observáveis tendem ao 
limite clássico quando os números quânticos associados ao sistema em questão 

tendem a infinito. ... É necessário dizer que nem todas as grandezas tem 
sua correspondência no mundo clássico.



VIBRAÇÃO

Este princípio afirma que as grandezas quantizadas dos observáveis tendem ao limite clássico 
quando os números quânticos associados ao sistema em questão tendem a infinito. ... É 

necessário dizer que nem todas as grandezas tem sua correspondência no mundo clássico.
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POLARIDADE

No princípio da polaridade, entendemos que os pólos nada mais são do que dois extremos 

do mesmo elementos, em graus diferentes de uma mesma escala. “Tudo é duplo, tudo tem 

dois pólos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa.
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RÍTMO

A lei do ritmo é a quinta das sete leis ou princípios herméticos, que prescreve o seguinte: 

“tudo tem fluxo e refluxo; tudo tem suas marés; tudo sobe e desce; o ritmo é a compensação; 

tudo se manifesta por oscilações compensadas; a medida do movimento à direita é a medida 

do movimento à esquerda
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GÊNERO

A lei proposta garante o direito de toda pessoa ao reconhecimento de sua identidade 

de gênero, ao livre desenvolvimento de sua pessoa conforme sua identidade de gênero e a 

ser tratada de acordo com sua identidade de gênero e identificada dessa maneira nos 

instrumentos que acreditem sua identidade pessoal.
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CAUSA E EFEITO

Esta lei procura explicar os acontecimentos da vida atribuindo um "motivo justo", e uma 

"finalidade proveitosa" para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o 

sofrimento.

O princípio de causa e efeito é outro dos grandes princípios que regem nosso Universo e a 

partir dele, podemos falar mais profundamente, sobre a Grande Lei, a Lei Mestra, a Lei da 

Causa e Efeito, da causalidade, que está diretamente relacionada com a Lei do Carma.
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