
HORMÔNIOS NATUREZA PERCEPÇÃO EXTRA SENSORIAL TAREFA DE APRENDIZAGEM

CORRESPONDENTES

adrenalina /

noradrenalina

fisiológica e

matrial

física

visão microscópica ( ver aumentado os objetos físicos 

invicíveis a simples  visão) Levitação astral / 

Clariaudiência / clarividência

Autoconsciência

Energia vital primitiva, conciência primitiva,

relacionamento com a terra e o mundo material, 

estabilidade e determinação

estrógeno / 

testosterona

fisiológica e

matrial

física

telepatia / clarividência / carividência Auto-respeito.

Sentimentos primitivos, fluir com a vida, sensualidade, 

erotismo, criatividade, surpresa e entusiasmo

possui grande impotância nos fenômenos mediúnicos 

provocando incorporação indesejada desarmônica / cura

insulina ( bile ) pessoal e

material

física

habilidade de encontrar tesouros escondidos / dominar o 

fogo / capacidade de ver o interior do corpo / intuição / 

incorporação / clarividência menos desenvolvida

auto-estima

desenvolvimento da personalidade, compreensão de 

sentimentos e experiências, formação do ser, influência e 

poder, força e plenitude, sabedoria advinda da experiência

hormônio do timo 

( científicamente não es-

clarecido)

pessoal e

intermediário

emocional

capacidade de controlar o ar / desenvolvimento de um 

amor cósmico / eloquente / pode-se perceber a ma-

téria astral através dos sentidos do tato / cura psíquica / 

pressentimento.

amor por si mesmo 

desdobramento das qualidades do coração, compaixão, 

compartilhar, participar com to-

do coração, abnegação, altruísmo e cura.

tiroxina 

( tri- iodo - tiroxina )

pessoal e

espiritual

emocional

telepatia / indestrutibilidade / capacidade de conhecer o 

passado, presente e futuro / habilidade de ficar dias sem 

comer nem beber / clariaudiência / clarividência / 

materialização / desmagnetização.

Auto-expressão

Comunicação, auto-expresão criativa,

franqueza, amplidão, indepedência, inspira-

ção, acesso aos níveis mais sutis do ser.

vasopressina 

(hormônio anti-diurético)

(Hipófise - estimula a pro-

dução dos hormônios)

espiritual

espiritual

espiritual

uma vez desperto , tem o poder de anular o carma / 

pode-se ouvir a voz do guru interno e do guru exterior /

telepatia / clariaudiência / inspiração / intuição (diferente 

da intuição do  chacra solar) / psicometria / micro e

macro visão.

Responsabilidade por si mesmo

Função de conhecimento, intuição, desenvolvimento dos 

sentidos inferiores, força mental, projeção da vontade.

serotonina 

(enteramina e melatonina)

espiritual

espiritual

espiritual

todas as percepções Autoconhecimento

Realização, compreenção máxima através

da visão interior direta, união com o Todo,

conciência universal.
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