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Intuiția și la ce este ea bună

Omul are un extra simț pe care nu și-l observă decât atunci când mintea tace un pic.
Pentru ca suntem într-o continuă identificare și fascinație cu ce facem, auzim, gustăm,
pipăim, mirosim și vedem, nu putem să ne observăm intuiția.
Oricât de mult omul își dorește să aibă o relație perfectă cu intuiția sa, el este supus
momentelor în care nu știe că o are pentru că mintea sa face tot timpul ceva.
Mintea acoperă intuiția.
Intuiția are nevoie de spațiul mental ca ea să poată fi observată.
Intuiția este un limbaj.
Din nevăzut, în văzut. Din planul spiritual, în plan material.
Omul este singura specie care poate fuziona și interpreta intuiția. Animalele au
instinct, nevând rațiune pentru decodificare.
Omul pentru a putea traduce intuiția trebuie să aibă momentul, să dețină
momentul.
Clipele noastre de atenție asupra unor evenimente sau situații de viață sunt din ce în
ce mai rare și nu putem să acordăm atenție unui gând pentru mai mult de 3-5
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secunde, decât dacă identificarea este foarte mare.
Forfota mentală acoperă multe din stările noastre, luând cu ea intuiția și învăluind-o cu
alte stări interioare.
Pentru a putea avea acces la intuiție, omul trebuie să aleagă calea momentului.
Legea atenției spune că omul poate fi deținătorul ei, doar dacă își pune atenția
intențional pe ce face, și nu pe ce face mintea pentru el în situația respectivă.
La ce este bună intuiția ?
In toate evenimentele din viață în care nu avem certitudine, inuiția este asul din
mânecă.
Limbajul interior iese, spre exterior, prin intuiție, într-o clipă. Omul poate observa și
testa dacă intuiția vine cu rezultate sau nu.
Intuiția este bună dacă omul are încredere în el. Omul suspicios pe deciziile sale, poate
merge pe teste și pe experiențe pentru dovedire.
Intuiția ajută la dezvoltarea încrederii personale, la traducerea emoțiilor din interior
spre fapte, la materializarea sau luarea unor decizii grele, la ascultarea și înțelegerea
limbajului interior.
Intuiția are ca rol auto cunoașterea și întoarcerea la suflet. Mintea cu toate
programările ei, are un obiectiv definit tot timpul, însă unificarea cu intuiția ajută pe
om la rezolvarea multor decizii, întrebări, frustrări sau dialoguri interioare.
Antrenament Mental = Viață Fericită = Putere și Voință
Împarte aceste rânduri și vei ajuta să transformi pe cei dragi.
Comunitatea celor cu mintea limpede și liniștită, te salută!
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