
O LHC E O ESPIRITISMO



Motivo para o estudo

Um dos pontos fundamentais para o

entendimento da co-criação e dos fenômenos

espirituais está baseado na teoria dos fluídos

conforme consta no livro A Gênese, cap. __.conforme consta no livro A Gênese, cap. __.

O entendimento dos processos envolvidos

melhora as possibilidades de ação consciente

do espírito em sua busca da evolução.



LHC – Large Hadron Colider

Large � devido à sua dimensão: 

27km de circunferência.

Hadron � acelera prótons e íon que 

são hadrons.

� Hadrons são partículas formadas por 

quarks.

� Leptons são partículas que não são 

formadas por quarks, tais como elétrons.



LHC – Large Hadron Colider

600m



Energias e velocidades para 

prótons

Linac : 50MeV (31% c)
Booster: 1,4GeV (91,6% c)

PS: 25GeV (99,93% c)
SPS: 450GeV SPS: 450GeV 
(99,9998% c)

LHC: 7000GeV 
(99,9999001% c)



Colisões



Colisões



Colisões no LHC



Colisões no LHC



Teratron
Cosmo LHC

Onde o LHC quer chegar?

Cosmo
Matéria Escura

Neutrino

(http://www.nature.com/news/200
8/080908/full/455156a.html)

LHC







Modelo Padrão da Física –

Leptons

Elétron

Juntamente com o 

núcleo, forma o átomo.

Neutrino

Não tem carga e muito

pouca massa. Milhões  

atravessam nossos 

corpos todo segundo

Muon

Parente pesado do 

elétron, apresenta uma 

vida de 0,0000002 

segundos.

Tau

Mais pesado ainda e 

extremamente instável.

corpos todo segundo

Muon neutrino

Criado no mesmo 

instante que os muons 

quando algumas 

partículas decaem.

Tau neutrino

Descoberto em 2000.



Modelo Padrão da Física –

Quarks

Up

Carga elétrica +2/3, 

prótons contém 2 e 

nêutrons contém 1.

Down

Carga elétrica -1/3, 

prótons contém 1 e 

nêutrons contém 2.

Strange
Charm

Parente mais pesado 

que do Up.

Top

Mais pesado ainda.

Strange

Parente mais pesado 

que do Down.

Bottom

Mais pesado ainda. As 

medições deste quark é 

um teste importante 

para a teoria 

eletrofraca.



Na 
física moderna,

o universo é, pois, experimentado
como um todo dinâmico e inseparável, quecomo um todo dinâmico e inseparável, que

sempre inclui o observador, num sentido essencial.
Nessa experiência, os conceitos tradicionais de
espaço e tempo, de objetos isolados, de causa

e efeito perdem seu significado.



Fim deste bloco.Fim deste bloco.


