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Uma abordagem da cura e autocura à luz 
do Espiritismo e da Ciência Moderna.

CURA &  QUÂNTICA - 2 

“A consciência vem em 
primeiro lugar; ela é o 
fundamento de todo 
s e r . T u d o o m a i s , 
inclusive a matéria, é 
uma possibilidade da 
consciência.“ 

Amit Goswami 
O Médico Quântico
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Corpo: 

Estrutura corporal 
+ ambiente.

Elo: 
A mente…

…e sua ação no 
corpo e no ambiente

Espírito: 

Uma estrutura que 
possui funções.
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CURA & QUÂNTICA VS CURA

• Abordagem comum: visão mecanicista 

• Coisas ou eventos mantém a saúde ou causam enfermidade. 

• Abordagem de Cura & Quântica: visão quântica  

• Saúde e enfermidade são decorrentes dos processos mentais 
(função psíquica).



CURA & QUÂNTICA VS CURA

• Visão mecanicista: 

• Determinados comportamentos ou situações causam enfermidade. 

• Visão quântica: 

• Determinados processos mentais, que se expressam como 
comportamento e geram situações, proporcionam estados de 
enfermidade.



CURA & QUÂNTICA VS CURA

• Visão mecanicista: 

• Determinados comportamentos ou situações causam enfermidade. 

• Visão quântica: 

• Determinados processos mentais, que se expressam como 
comportamento e geram situações, proporcionam estados de 
enfermidade.

A mudança deve ocorrer na 

função psíquica.



Dicionário Oxford 

PALAVRA DO ANO 
"pós-verdade"



PÓS-VERDADE

Depois de muita discussão, debate e pesquisa, a Palavra do Ano 2016 
da Oxford Dictionaries é "pós-verdade" - um adjetivo definido como 
"relacionando ou denotando circunstâncias nas quais fatos objetivos 
são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos à 
emoção e crença pessoal". 

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016



ESE - CAP. XXI 
FALSOS CRISTOS E FALSOS PROFETAS

6. "Meus bem-amados, não creais em qualquer espírito; experimentai 
se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm 
levantado no mundo.” - João (epístola) 

9. "Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa 
recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição … E contra 
esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo 
homem honesto o dever de os desmascarar…" - Kardec



NO INVISÍVEL - INTRODUÇÃO

"O Espiritismo será o que o fizerem os homens. Ao contacto da 
humanidade as mais altas verdades às vezes se desnaturam e 
obscurecem. Pode constituir-se uma fonte de abusos. A gota de chuva, 
conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola ou se transforma em 
lodo."  

"E necessário aliar os conhecimentos teóricos ao espírito de 
investigação e à elevação moral, para estar verdadeiramente apto a 
discernir no Espiritismo o bem do mal, o verdadeiro do falso, a 
realidade da ilusão.



A DOENÇA COMO CAMINHO  
Thorwald Dethlefsen E Rúdiger Dahlke 

“Quando as pessoas deixam de interpretar os acontecimentos que 
ocorrem no mundo e o curso do seu próprio destino, a sua existência 
dissolve-se na incoerência e no absurdo."  

pg.13



A DOENÇA COMO CAMINHO  
Thorwald Dethlefsen E Rúdiger Dahlke 

“Doença e saúde são conceitos singulares porquanto se referem a um 
estado do Ser Humano e não a órgãos ou partes do corpo, como 
parece querer indicar a linguagem habitual."  

"O corpo nunca está nem doente nem são, na medida em que nele se 
manifestam apenas as informações da mente. O corpo nada faz por si 
só.” 

pg.14



A DOENÇA COMO CAMINHO  
Thorwald Dethlefsen E Rúdiger Dahlke 

“Quando um sintoma se torna manifesto no corpo de uma pessoa ele 
chama a atenção, interrompendo (em maior ou menor grau) a 
continuidade da vida diária, muitas vezes com brusquidão. Um 
sintoma é um sinal que atrai a atenção, o interesse e a energia, e 
impede, portanto, o decurso normal da vida.” 

pg.15
Interrupção da função psíquica comum.



PASSE ESPÍRITA (?) 
X 

MEDICINA DOS CHAKRAS



A MEDICINA DOS CHAKRAS 
LIVRO: O MÉDICO QUÂNTICO

"A boa notícia é que quase todos nós podemos ser curadores prânicos, 
pois todos temos capacidade psíquica para isso. 

"Peça ao amigo que se deite confortavelmente e mantenha a mente 
receptiva durante o exercício. Aproxime as palmas energizadas de cada 
um dos chakras do amigo, com intenção de curar o chakra; não é 
necessário tocá-lo fisicamente. Começa do chakra da coroa e desça em 
direção ao chakra da raiz. Mantenha-se atento o tempo todo."



A MEDICINA DOS CHAKRAS 
LIVRO: O MÉDICO QUÂNTICO

O s f u n d a d o r e s d a t r a d i ç ã o a y u r v é d i c a d e s c o b r i r a m 
independentemente canais de fluxo de energia vital (prana) aos quais 
deram nome de nadis. Descobriram também que certos pontos de 
interseção desses nadis são especiais e que a estimulação física nesses 
pontos repercute em órgãos internos. Esses pontos são chamados de 
marma. A terapia de marma faz parte da massagem ayurvédica ainda 
em nossos dias.



CHAKRAS 
OU 
CENTROS 
DE FORÇA

coroa - coronário
testa - frontal
garganta - laríngeo

coração - cardíaco

umbigo - esplênico

sexo - gástrico
raiz - genésico



A CIÊNCIA DOS CHAKRAS

"Sheldrake teorizou corretamente a função do corpo vital: ele fornece a 
matriz para a estruturação da forma física. Os órgãos físicos são as 
representações das funções do corpo vital, como a manutenção do 
corpo ou reprodução. Os chakras são os lugares do corpo físico onde a 
consciência produz simultaneamente o colapso do corpo vital e do 
corpo físico; nesse processo, a representação do corpo vital se 
transforma em corpo físico."

"Sheldrake teorizou corretamente a função do corpo vital: ele fornece a 
matriz para a estruturação da forma física. Os órgãos físicos são as 
representações das funções do corpo vital, como a manutenção do 
corpo ou reprodução. Os chakras são os lugares do corpo físico onde a 
consciência produz simultaneamente o colapso do corpo vital e do 
corpo físico; nesse processo, a representação do corpo vital se 
transforma em corpo físico."
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LE - QUESTÃO 84

Os Espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? 

“Sim, o mundo dos Espíritos, ou das inteligências incorpóreas.” 

Nós também somos espíritos.



LE - QUESTÃO 84 (RELEITURA)

Os Espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? 

“Sim, o mundo dos Espíritos, ou das inteligências incorpóreas.”

Já não se trata de “nós" e “eles”, mas 
espíritos e matéria.



A MEDICINA DOS CHAKRAS 
LIVRO: O MÉDICO QUÂNTICO

"… o ayerveda se volta para cura, ao passo que o tantra, com o qual se 
entrelaçam as ideias ayurvédicas dos chakras e dos nadis, se orienta 
para o despertar espiritual. Assim, os escritos sobre os chakras, 
hesitantes entre os dois sistemas, acabaram eivados de afirmações 
confusas."
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