
 

Águas Passadas Movem Moinhos. 

O passado presente e atuante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nosso encontro tem três momentos 

1. O passado presente e atuante. 

 
Compreender e estar disponível para adentrar no seu mundo 

interior e se permitir realizar a desconstrução de padrões que 

vêm condicionando nossos comportamentos. Repetimos e somos 

fiéis a informações limitantes sem ter conhecimento das causas. 

Decifrar o funcionamento da mente. Esta é uma das pilastras onde 

está edificado o Sistema Grisa.  

A vida é cheia de perguntas, viver é descobrir as respostas. Nós, 

seres humanos, estamos neste mundo com um propósito muito 

especial: vivermos bem, sermos felizes. 

 

      - De onde viemos (dimensão histórica);  

     -  Para onde vamos (o futuro nos desafia e nos deixa   

      apreensivos);  

     -  O que fazemos aqui (o presente nos convida para a     

      consciência do aqui e agora).  

 



      Essas clássicas indagações não recebem as respostas com a 

profundidade que lhe são inerentes. 

 

 
 

 

 

 

 

2. Emoções: movimento que vem do nosso interior 

 
O convite é este: olhar e entender a essência da nossa 

SUBJETIVIDADE, que é o nosso lado invisível, mas real. É do 

subconsciente que se originam as nossas emoções, os nossos desejos, 

os nossos sentimentos e nossas vontades. O nosso lado subjetivo 

pode ser vivido em harmonia ou em desarmonia. Em desarmonia ele 

causa doenças, problemas de relacionamentos conjugais, familiares 

e profissionais que interferem no seu bem-estar. O primeiro passo 

para harmonizar a força das emoções e de se beneficiar é desenvolver 

a autoconsciência reprogramando o subconsciente. O corpo, a mente 

e as emoções interagem e se influenciam todo tempo. 

A subjetividade nossa se expressa e se manifesta no nosso 

corpo, que é o nosso lado mais autêntico. Aí a necessidade da 

consciência corporal. Por meio do processo de autoconhecimento, 



descobrimos muitas verdades sobre nós mesmos. Neste sentido, as 

emoções, esse movimento que vem de dentro de cada um de nós, é 

um convite, é uma passagem para um novo caminho: a 

transcendência para o caminho do coração, ele é um caminho de 

cura. Olhamos para o lado e muitas vezes não olhamos para dentro 

de nós. 

Reconhecer, compreender e crescer no entendimento daquilo 

que precisa ser mudado. Quando as emoções são negativas elas 

enfraquecem nosso sistema imunológico. Quando são positivas 

(alegria, satisfação, amor), têm efeito benéfico no nosso organismo. 

É a atuação da mente sobre a matéria. 

 

 

 
 

 

 

3. Vidas passadas, vida presente, vida futura, 

experiência de quase morte. 

 

         O ser humano sempre foi curioso, interessado em saber de tudo e 

de todos; é de sua natureza. As investigações e pesquisas científicas 

partem da curiosidade para saber como é e como funciona. Por isso, a 

ciência não inventa, mas, sim, descobre. Não é necessário encontrar-se 



numa crise existencial para fazer indagações quanto ao sentido da vida, 

ou seja, o rumo a seguir.  

Crenças surgem e religiões são instituídas. A curiosidade do ser 

humano em relação a vidas passadas não é de hoje. Porém, a ciência, 

paulatinamente vai decifrando enigmas, e mistérios são desvelados. Eis 

que a realidade se revela bem mais simples e transparente que as 

inúmeras elucubrações fantasiosas.  

 

 

 

 

 

Vamos aprofundar cada um dos três temas no nosso encontro 

real e virtual no dia 31 de outubro 

 

 

Gratidão  

Prof. Henrique Pagnoncelli  


