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INTUIÇÃO: Ferramenta 

• 80% dos 1.312 executivos entrevistados, 
em 9 países: intuição deveria ser 
usualmente utilizada na formulação de 
estratégias e planejamentos empresariais. 

• 53% afirmou que recorria à intuição e ao 
raciocínio lógico em igual proporção, a fim 
de executar as suas atividades diárias. 

• Administrar é mais do que contar, pesar 
e medir.1

1. BLECHER, Nelson. Essência da Intuição. São Paulo: Editora Martin Claret, 1997, p. 76



INTUIÇÃO SEGUNDO O ESPIRITISMO

a) manifestaÔÓo da faculdade 
anımica ou emancipaÔÓo da alma;

b) expressÓo da faculdade 
mediŁnica; 

c) lembranÔa de aprendizado  
adquirido em Òpocas passadas e/ ou  
no plano espiritual.



Espiritismo de A a Z

INTUIÇÃO
INSPIRAÇÃO



[...] essa luz sobrenatural cujo foco em vão se procura na Terra; 
essa luz que nos abrasa sem consumir, que nos eleva acima da 
nossa miséria, pa ra  ensina r a  humi lda de .
Referência:
BOURDIN, Antoinette. Entre dois mundos. Trad. de M. Quintão. 8a ed. Rio de Janeiro: FEB, 1999. - cap. 6

”  preciso amor pra poder pulsar
”  preciso paz pra poder sorrir
”  preciso a chuva para florir

INSPIRAÇÃO



• É o conselho íntimo e oculto de um Espírito que vos quer bem. 
• Também está na intuição da escolha que se haja feito. 
• É a voz do instinto. 

Antes de encarnar, tem o Espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto 
é, d o gêner o da s  prova s  a  que  se  submet e. Tendo estas caráter assinalado, ele 
conserva, no seu foro íntimo, uma espécie de impressão de tais provas e esta impressão, que é a 
voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las,

s e  torna  pres s entiment o .

PRESSENTIMENTO

Referência:
KARDEC, Allan. O Livro dos Espíritos: princípios da Doutrina Espírita. 
Trad. de Guillon Ribeiro. 86a ed. Rio de Janeiro: FEB, 2005. - q. 522



INTUIÇÃO
 A aceleração da evolução humana é proporcionada pelo desenvolvimento da intuição por meio da 

concentração da atenção

 A intuição nascida da concentração percebe a verdade por meios internos, intrapsíquicos; e que o método 
usual de aprendizagem depende do censo de realidade e da experiência, além da capacidade de inferência

 Também ensina que por meio da intuição é possível a realização de qualquer processo de conhecimento 
correta e diretamente, sem a intermediação dos sentidos.

Referência: BALDUINO, Leopoldo. Psiquiatria e mediunismo. 2a ed. Rio de Janeiro: FEB, 1995. - cap. 3



X i f o!J!gjoe !n zt f mg!jo!ujn f t !pg!uspvcmf
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom

Let it be!!!

Boe!jo!n z!i pvs!pg!ebsl of t t
She is standing right in front of me

Tqf bl joh!x pse t !pg!x jt epn
Mf u!ju!c f

Mf u!ju!c f -!mf u!ju!c f
Mf u!ju!c f -!mf u!ju!c f

Whisper words of wisdom

Let it be!!!!

Caminhos conduzidos pela INTUIÇÃO

“Em geral, guardais a intuição dessas visitas ao despertardes. Muitas 
vezes essa intuição é a fonte de certas ideias que vos surgem 
espontaneamente, sem que possais explicá-las, e que são exatamente 
as que adquiristes nessas conversas.”217 AK



Caminhos conduzidos pela INTUIÇÃO

“O médi um i ntuitivo ag e  c omo  o  f ari a  u m 
intér pr et e. ”



Caminhos conduzidos pela INTUIÇÃO

âAtravÒs da instituiÔÓo, r ecebe o home m as  vibra çõ es  da  vida  ma is  a lta , em 
contribuiǪ̂ es religiosas, filos˙ ficas, artısticas e cientıficas, ampliando conquistas sentimentais, MORAIS
e culturais, essa colaboraÔÓo se verifica sempre, nÓo pela vontade da criatura, Ř Ýė� ΓčŐ╙� ₣Ťř ₣čσσ½▪ �
ş ╫� 0 č↑ė.ó

Emmanuel



O que diz a sua voz interior? 

Caminhos por onde nos levam a nossa INTUIÇÃO

“[...] estudo perseverante, com o esforço sincero – A PRECE - e a meditação sadia, é o 
grande veículo de amplitude da intuição, em todos os aspectos.” Emmanuel

• Intuição
• Hiper-atividade da mente
• Ego
• “Sugestões” não sadias

• LE Questões # 459 - 461



A in tu i√øo ≈ o ╟GPS╠, a  b◊ssola da  a lm a .

╟ Cada alma ≈ um foco de vibra√“es que a vontade p“e em
movimento╠ (L≈on Denis)

Para  que  dire ção e ste movimento nos le vará , se  o  GPS 
e sta descalibrado ou se  perdemos nossa bú ssola?
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