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Datas das aulas do minicurso: CURA E QUÂNTICA
Instituto de Cultura Espirita do Brasil

15:45h - 17:00h
www.ccconti.com                      www.portaliceb.org.br

12/03 06/08
09/04 27/08
30/04 03/09
14/05 24/09
11/06 22/10
25/06 05/11
09/07 26/11
23/07

Mesa Redonda
30/07 03/12
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POR QUE "CURA"?

• A resposta "porque existe a enfermidade" bastaria em um 
mundo mecanicista, cartesiano, fatalista, materialista; 

• Contudo: 

• O mundo não é mecanicista, cartesiano, fatalista, materialista;  

• Há necessidade de maior aprofundamento nesta questão; 

• Somente existem doenças porque há inadequação psíquica. 

• O espírito não fica doente, mas sua relação com o externo.
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POR QUE "QUÂNTICA"?

• Porque o mundo não é mecanicista, cartesiano, fatalista, 
materialista;  

• Há necessidade de maior aprofundamento nesta questão.
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FÍSICA QUÂNTICA

• A Física Quântica é um ramo da Física que estuda o os 
fenômenos que ocorrem no âmago da matéria. 

• Estabelece as leis deste comportamento e as equaciona 
matematicamente.
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BIOLOGIA QUÂNTICA

A Biologia Quântica é um ramo na ciência decorrente da  
observação de fenômenos quânticos em sistemas biológicos.



C&Q

POR QUE “CURA E QUÂNTICA"
• Baseado no conceito introduzido por Deepak Chopra no livro 

A CURA QUÂNTICA, em que justifica o título do livro com as 
seguintes palavras: 

• “A palavra que vem à mente, quando um cientista pensa 
nessas mudanças súbitas, é quantum. Ela significa um salto 
descontínuo de um nível de função para outro, mais 
elevado: a transição quântica.” 

• Quântica de CURA E QUÂNTICA: Descontinuidade da função 
psíquica.
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OBJETIVO GERAL
Viabilizar o entendimento de saúde e enfermidade como estados 
da estrutura psíquica que, na sua correlação com o corpo físico, 
imprimirá neste o estado correspondente - busca de uma 
descontinuidade da função psíquica. 

O termo “função" está relacionado com “função matemática” que 
descreve o perfil da relação psique-externo -> f(psique).

Lembrete: 
O espírito não fica doente, mas sua relação com o externo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desenvolver o conceito de Ciência Plena; 

• Transmitir alguns fundamentos da Física Moderna e da teoria 
Junguiana para a psique relacionando-os com os ensinamentos 
espíritas; 

• Apresentar a correspondência entre os fenômenos espirituais e 
os fenômenos materiais com a finalidade de melhorar o 
entendimento e confirmar a correspondência, visando a cura da 
relação espírito-externo e o estabelecimento da saúde física, 
quando possível.
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Uma abordagem da cura e autocura à luz do 

Espiritismo e da Ciência Moderna.
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O MUNDO TENDE PARA A DESORDEM

É necessário entender a nossa relação com 
o externo que vai se expressar no próprio 

comportamento deste externo, pois é 
mantido pelo espirito que nele interage.
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O MUNDO TENDE PARA A DESORDEM

• Uma casa que foi limpa e arrumada ao extremo, em um intervalo 
de tempo mais ou menos longo, ficará suja e desarrumada; 

• O trânsito complica; 

• A água evapora; 

• O corpo adoece; 

• Etc. 
Tudo tende ao caos!



SOMENTE ATRAVÉS DA 
INTERVENÇÃO O CAOS 

NÃO SE INSTALARÁ.
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O MUNDO TENDE PARA A DESORDEM

• Uma casa que foi limpa e arrumada ao extremo em um tempo 
mais ou menos longo, ficará suja e desarrumada; 

• O trânsito complica; 

• A água evapora; 

• O corpo adoece; 

• Etc. 
Tudo tende ao caos!Descreve sistemas fechados. 

O caos aumenta até o lim
ite máximo.



SOMENTE ATRAVÉS DA 
INTERVENÇÃO O CAOS 

NÃO SE INSTALARÁ.

Intervenção significa sistema aberto.



O TRABALHO NO BEM 
(EXTERIOR) FORNECE MEIOS 

PARA ORGANIZAR O INTERIOR.



CAOS OU ORDEM?

CAOS

ORDEM

Será 
opcional?



CAOS

ORDEMCAOS E ORDEM
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ENTROPIA

• Na Física, a entropia determina o grau de desordem; 

• No universo, a entropia é positiva, isto é, a desordem aumenta; 

• Muitos consideram que, para o espírito, a entropia é negativa. 

• Com o aumento da energia, a entropia, ou desordem, 
diminui, ou mais organizado fica.



CIRCUITOS

Fluido 
CósmicoEspírito

Deus

Matéria

Tempo

Espaço

Forças

Energia

Etc.

Circuito energético aberto - 
espírito como conteúdo

Circuito energético fechado - 
espírito como estrutura.

Entropia Zero

Entropia ≠ Zero
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ENTROPIA
• Para o espírito, enquanto conteúdo, a entropia também é 

positiva. 

• O que deve mudar é a resposta do espírito para se organizar 
(intervenção); 

• O trabalho no bem estabelece a redução da entropia na 
estrutura mental do espírito, pois  o sistema mente-trabalho 
cede entropia positiva para o meio, consequentemente reduz 
sua própria entropia. 

• A existência em um mundo de expiação e provas está 
relacionado com o grau de entropia atingido na estrutura 
psíquica sem intervenção adequada.
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ENTROPIA

• A matéria do corpo físico também está sujeita a entropia; 

• O espírito, através dos processos mentais, exercem a 
intervenção no corpo; 

• Caso não haja a intervenção ou sendo insuficiente, surgem as 
enfermidades.
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PROCESSO EVOLUTIVO

•  O que será que isto significa?  

• Conformação da ordem na estrutura psíquica; 

• Estabelecimento de níveis de ordem cada vez mais elevado.; 

• Distinção entre equilíbrio e harmonia.
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PROCESSO EVOLUTIVO EM 
CICLOS: CAOS-ORDEM

ORDEM

CAOS

ORDEM

CAOS

ORDEM
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FIM


