


Como a Física Quântica 
pode ajudar-me no 

Autoconhecimento?



Para respondermos, precisamos
primeiramente definir o que é a Física
Quântica?
A física quântica é uma parte da física que explica o
funcionamento da natureza em escalas
microscópicas, procurando decifrar o mundo do
átomo e de partículas ainda menores que ele,
registrando e estudando comportamentos que
parecem estranhos à lógica visível do dia a dia. Por
este motivo também é chamada da Física das
Possibilidades.



Existem atualmente dois tipos de físicos quânticos:
Físicos Quânticos Ortodoxos ou Clássicos
Físicos Quânticos Visionários ou da Nova Era
Os Físicos Quânticos Ortodoxos, não
compreendem e aceitam os rumos que as
pesquisas estão tomando, pois, não tem como
justificar “matematicamente” o que ocorrerá, pois
analisam tudo de forma determinista.



Um dos maiores cientistas do século XIX, Albert
Einstein, que se considerava um Cientista Clássico,
NÃO ACEITAVA ou melhor dizendo, tinha muitas
restrições ao modelo estudado da Física Quântica,
pois NÃO ACREDITAVA que Universo é
inerentemente não‐determinístico. "Deus não joga
dados com o Universo", respondia ele aos que
argumentavam em favor da probabilidade
quântica. Não diferente de tantos outros cientistas
quânticos da atualidade, ainda persiste até os dias
atuais esta NÃO aceitação.



Por outro lado, os Físicos Quânticos Visionários ou
da Nova Era, apesar de não compreender
matematicamente, incorporam em suas pesquisas
princípios que justificam a chamada Física Quântica,
como os chamados princípios da incerteza,
indeterminação. Estes postulados foram
fundamentados em 1927 por Werner Heisenberg,
através de um experimento chamado de Dupla
Fenda.



Werner Heisenberg
05/12/1901
01/02/1976 †

DUPLA FENDA



Para entendermos como se deu este 
experimento, assistiremos agora a um 
documentário que encontra‐se no 
youtube no seguinte endereço:

https://www.youtube.com/watch?v=HZDR45m8AdY



Como podemos observar, os Físicos Ortodóxos
estão parados no tempo, a mais de meio século,
por falta de “algo” que Eles não compreendem,
pois, para prosseguir neste caminho, terão que
aceitar a existência de algo intangível.
Terão que aceitar a existência de uma consciência
ou inteligência que interpreta, interage com este
mundo atômico e que toma consciência desta
energia. Para nós, Espiritualistas, chamamos esta
consciência de Espírito ou Consciência Divina, ou
apenas, DEUS.



Deste passo em diante, o Espírito é fundamental
para estes cientistas poderem interpretar os
segredos do microcosmo e consequentemente, do
macrocosmo (do universo), à final de contas, tudo
que está dentro é igual ao que está fora!
Sem esta aceitação a Física Quântica fica vazia, ou
sem uma explicação mais fundamental que
justifique a Criação e o Criador (Consciência que é
uma entidade “física” real). A aceitação da teoria do
espírito é uma verdade que mais cedo ou mais
tarde terão que vivenciar e comprovar.



Entendemos que o fenômeno espiritual é uma
constante que está o tempo todo interagindo em
nossas vidas, pois, tem algo à mais entre o Céu e a
Terra que ainda eles (cientistas) não entendem!
Imaginem, aceitar que o Elétron tem uma
consciência presente (Deus)! Que existe uma ação
de consciência que faz parte deste universo
quântico das partículas! E que esta consciência
existe antes do corpo biológico e depois deste
mesmo corpo! E que o “morto” existe! Num
mundo paralelo!



Acreditamos que nossas consciências (Tudo) estão
todas conectadas através de um tecido que
chamaremos aqui de Tecido Consciente. Tudo está
interligado. Tudo afeta tudo!
Isto já foi confirmado e teorizado pelo matemático
Edward Lorenz em 1963 em A Teoria do Caos que
era utilizada para descrever e entender fenômenos
meteorológicos. A ideia inicial é de que “O bater de
asas de uma borboleta em Tóquio pode provocar
um furacão em Nova Iorque”.



Edward Lorenz
23/05/1917
16/04/2008 †

TEORIA DO CAOS



Ainda dentro desta teoria de que Tudo está
conectado num nível que “ainda desconhecemos”,
temos a teoria de Masaru Emoto que acreditava
que as emoções humanas são capazes de alterar a
estrutura dos cristais de água. Quando a água
recebe um tratamento com emoções positivas
(amor, gratidão, alegria) os cristais formados são
magníficos, já quando o tratamento é feito com
envio de emoções negativas (raiva, ódio, rancor) os
cristais formados são irregulares.



Masaru Emoto
22/06/1943
17/10/2014 †

O PODER DA ÁGUA



Ainda dentro desta teoria de que Tudo está
conectado num nível que “ainda desconhecemos”,
temos a teoria de Masaru Emoto que acreditava
que as emoções humanas são capazes de alterar a
estrutura dos cristais de água. Quando a água
recebe um tratamento com emoções positivas
(amor, gratidão, alegria) os cristais formados são
magníficos, já quando o tratamento é feito com
envio de emoções negativas (raiva, ódio, rancor) os
cristais formados são irregulares.



Na atualidade existe um cientista de renome
internacional, da linha Nova Era, que defende e
procura estabelecer uma ligação entre
espiritualidade e física quântica. Muito do que
escrevemos nesta apresentação tem à ver com as
ideias defendidas pelo do Dr. Amit.

Amit Goswami
04/11/1936



Agora, sei que muitos devem estar se perguntando:
O que isto tem à ver com a minha vida e com o
autoconhecimento?

TUDO!
Pois, mais cedo ou mais tarde, teremos que
compreender e aceitar que somos có‐
Criadores num processo constante de “idas e
vindas”, bem como, a existência de universos
paralelos acontecendo simultaneamente a este
que interagimos (universos espirituais).



Num sentido literal, o mundo todo é
criação nossa.
Sei que neste momento alguns estão se
questionando... e se perguntando: Ser
responsável pelo o que digo e faço é uma
coisa. Ser responsável pelo que diz e faz
outra pessoa que está na minha vida é
muito diferente.



Apesar disso, a credite ou não, verdade é
essa! Teremos que assumir em algum
momento a completa responsabilidade por
nossas vidas, por tudo aquilo que criamos,
escutamos, olhamos, saboreamos,
tocamos ou experimentamos de qualquer
forma. É tudo nossa responsabilidade!
Se não gostamos do que criamos, temos
que mudar primeiramente dentro de nós!



Aprender a interagir de forma equilibrada e
equânime com tudo e todos é tarefa que
caberá à humanidade neste milênio.
As palavras do Cristo, ressoam até os dias
de hoje na máxima: “conhecereis a
verdade, e a verdade vos libertará!”.
Cabe a nós que estamos neste caminho do
autoconhecimento iniciar as mudanças
internas, compreendendo que:



1. O universo físico é uma realização dos
meus pensamentos.
2. Se meus pensamentos são cancerosos,
eles criam uma realidade física cancerosa.
3. Se meus pensamentos são perfeitos, eles
criam uma realidade física que transborda
AMOR.
4. Eu sou 100% responsável por criar meu
universo físico como ele é.



5. Eu sou 100% responsável por corrigir os
pensamentos cancerosos que criam uma
realidade doente.
6. Não existe lá fora. Tudo existe como
pensamentos em minha mente.
7. Na vida nada se cria, tudo se transforma.
Compreendendo isto, e o processo de
mudança, você pode fazer a diferença em
sua vida e iniciar a uma nova fase.



Como já informamos em outras
apresentações, tudo ocorre dentro do
Universo Mental.

Tudo começa e termina dentro!

O Obsessor fora somente existe, devido à
existência de um outro obsessor dentro de
nós. Visto de outra forma, tudo aquilo que
incomoda fora, temos dentro de nós
(Efeito Espelho).



CRIE UM MUNDO MELHOR!!! 
USE SER FELIZ!!!!
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