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PERGUNTAS FUNDAMENTAIS 

1) Quem sou? 

2) De onde venho? 

3) Por que estou aqui? 

4) Para onde vou?



MUITAS MORADAS



MUITAS MORADAS - EXPIAÇÃO E PROVAS
Mundo de 

Expiação e Provas



MUITAS MORADAS - EXPIAÇÃO E PROVAS

O curso Cura & Quântica, até o 

momento, abordou estas questões sob 

a visão espírita para um mundo de 

expiação e provas.



1) QUEM SOU? 

Uma estrutura com funções.



2) DE ONDE VENHO? 

De outras condições de 

existência.



3) POR QUE ESTOU AQUI? 

Degeneração do processo 

evolutivo.



4) PARA ONDE VOU? 

Retomar o caminho para a 

finalidade da Criação.



ENFERMIDADES

Pode-se falar em "enfermidades" como 
sendo decorrente do motivo pelo qual 
estamos aqui. 

(pergunta 3 - Por que estou aqui? 
Degeneração do processo evolutivo.).



DEGENERAÇÃO DO PROCESSO EVOLUTIVO

A enfermidade está na relação entre espírito 
e o ambiente e se manifesta neste.

Ambiente de manifestação do 
espírito: perispírito, corpo físico e 

o próprio meio ambiente.



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 ambiente.



POR QUE "QUÂNTICA"?

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



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.”



POR QUE “CURA E QUÂNTICA"?

Quântica de CURA E QUÂNTICA: 

Descontinuidade da função psíquica.
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