
 

 

 

Como acessar a Intuição 

Encontro 8 

Intuição, Iluminação e Autoconsciência 

 

Intuição e Racionalidade 

 

→Intuição: 

 Visão Mística; 

 Superação da dualidade; 

 Percepção extra-sensorial; 

 Consciência superior; 

 

→Racionalidade: 

 Lógica, Raciocínio; 

 Pensamento reflexivo,  

 Construção Conhecimento; 

 Automatismo; 

 

Mente e Consciência 

A Intuição pode ser reduzida ao intelecto? 

     

A mente INTUITIVA é um dom sagrado e a mente RACIONAL é um servo fiel. 

Criamos uma sociedade que cultua o servo e esqueceu o seu dom. 

Albert Einstein 

Pensamento Intuitivo e Pensamento Iludido 

 

 Mente Reptiliana – Luta e Fuga 

 Sistema Límbico em Desalinho – Medo 

 Manutenção do Ego – Poder –Ilusão 

 

“Odeio intuição feminina, a minha nunca falha”. 

“Atraímos para o nosso campo o que vibramos em sentimento”. 

 

 Crenças Limitantes; 

 Sistema Límbico em Desalinho;  

 Lei da Atração; 



 

 

 

O Universo espelha nossos pensamentos e ações, e como ondas devolve para a vida tudo 

aquilo que emitimos.  

O universo não julga, apenas ecoa, vibra, reverbera.  

O que pensamos, sentimos e dizemos, nós criamos.  

Vai e volta. No mar quântico de infinitas possibilidades. Vibração.  

Tudo é onda e partícula. Vibração. Movimento e informação. 

 Sorria e o mundo sorrirá. Ame e o mundo responderá ao amor.  

Cante que todos os males se espantam.  

Doença é ilusão, criação. Cura é gratidão. 

 

Dimensão Metafísica 

 

 Arquivos Akáshicos: Níveis de consciência onde estão gravadas as informações de todo 

o universo, desde o princípio de sua manifestação até o seu retorno aos mundos 

incriados. 

 Lei do Carma/Causa e Efeito: Rege a evolução do homem cuja a consciência está 

focalizada nos níveis materiais. Ela reza que cada ação demanda uma reação equivalente, 

para que se mantenha o equilíbrio do universo. Enquanto o indivíduo não desperta para 

a vida interior, permanece preso ao mundo material.  

 Energia Crística: A energia de Amor-sabedoria, síntese da vibração emitida pelo centro 

espiritual desse sistema solar, vibração cuja a natureza atrativa contribui para aproximar 

toda a manifestação deste universo sistêmico à sua vida interior, fonte que a sustem.  

 Avatar: Consciência liberta da manifestação compulsória da matéria, ao atuar em 

mundos materiais a serviço exprime em plenitude um dos aspectos divinos. 

 Seres Crísticos: Seres que exprimem a energia Crística em grau de pureza suficiente para 

produzir mudanças internas na consciência dos homens e do planeta.  

 Irmandade da Luz: Designação de uma rede de energias e consciências que tem sua base 

nos níveis cósmicos e se estende por todo o universo. Atua de modo a permitir a 

manifestação do Plano evolutivo, e os seres que compõem e tem a capacidade de 

responder positivamente ao impulso enviado do centro de Criação. 

Trigueirinho, O Mistério da Cruz na atual transição planetária, p.20 e 21. 

 

Quanto maior a penetração da energia do Ser nos diversos níveis de consciência, mais 

ampla é a gama de vibrações que ele manifesta, pois, cada ato seu trará consigo a essência 

energética de todos os níveis em que sua consciência está desperta.  

Trigueirinho, p. 21 

 



 

 

A Travessia 

 

“As trilhas rumo ao espírito sempre estiveram abertas a todos os homens; 

entretanto, a maioria preferiu as falsas promessas da vida material e, em nome 

dessas promessas, traiu aquilo que seria o propósito da sua existência”.                                                    

 Trigueirinho, O mistério da Cruz na atual Transição planetária, p. 29 

 

As 7 Etapas da Travessia 

 

 Prisão: Aprisionamento dos desejos; 

 Julgamento: Olhar do ego; 

  Sacrifício:  Caminho para a experiência metafísica; 

 Transmutação: O meio ofertado pelo sacrifício; 

 Morte: Desapego e Liberdade;  

 Renascimento: Boa Nova (humana e Planetária); 

 

Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. ”  

Pablo Neruda 

 

Liberdade, Livre Arbítrio 

Quando eu digo que você é livre, eu quero dizer que você é responsável. Você não pode 

jogar a responsabilidade em mais ninguém. E tudo o que você fizer, é você que está fazendo. 

Porque você é livre, é sua a decisão de fazer alguma coisa, ou não fazer nada. As pessoas 

continuam falando sobre liberdade, mas não é liberdade o que elas querem exatamente, elas 

querem irresponsabilidade. 

Osho/O caminho Místico, cap. 16. 

 

Presença, Presente e Propósito 

“A Intuição é um sussurro da Alma”. 

 Krishnamurti” 

 

 Intuição não deve ser forçada→ despertada; 

 Novo Ciclo, Renascimento;  

 Imersão em Verdade; 

 

As palavras perdem força quando não surgem do silêncio.  

O Silêncio é uma oração, meditação onde me encontro com o Divino. 


