Intuição
A intuição é um assunto que as vezes me assusta, pois é difícil de entender. Vou citar
alguns exemplos.
Há poucos anos um cientista francês leu e refez todos os cadernos de anotação do
cientista Pasteur e afirmou que pelas experiências que Pasteur executou não dava para
concluir o que ele afirmou. Na verdade Pasteur usou a intuição.
Outro exemplo interessante é o matemático Fourier que demonstrou que uma função
pode ser colocada sob forma de somatória de senos e cossenos.
Mais tarde se descobriu que a demonstração de Fourier estava errada, mas acharam a
demonstração do teorema correta e ficou provado que Fourier estava certo. Era a intuição.
Alguns amigos me falaram que Einstein teve também uma intuição sobre a teoria da
relatividade. Porque ele teve esta intuição, como? É a pergunta que às vezes eu me faço.
A intuição para mim só tem uma explicação- ela é um dom de Deus que nos é
concedido.
Vamos mostrar algumas explicações:
Pitágoras
Pitágoras acreditava na reencarnação e delas vinham as nossas idéias.
Platão
As “idéias inatas” que Platão sempre falava ele aprendeu na Itália com os pitagóricos e eram
uma espécie de reencarnação que os discípulos de Pitágoras aprenderam e que tem origem no
Orfismo dos gregos.
Kant
Quis conciliar o conflito entre o racionalismo e o empirismo. Estabeleceu dois tipos de
conhecimento a priori: analítico e sintético.
No conhecimento analítico a priori era alcançado através da lógica enquanto que o
conhecimento sintético a priori era o conceito de espaço e tempo que segundo Kant são
inerentes a mente humana.
Jung
A idéia inata de Platão, não cita reencarnação, mas Carl Jung insiste nestas idéias com novo
nome“ arquétipo”, enquanto que Freud chamava de “resíduos arcaicos”.
Paulo de Tarso
Segundo apóstolo Paulo em 1-Corintios 12.8 Deus dá a uns sabedoria e outros a palavra da
ciência.
Locke
Segundo o filósofo inglês John Locke a nossa mente é como uma tábula rasa, ou seja, uma
lousa vazia.

