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Ponderações
❖ Os  últimos  avanços  da  Física  estão  na  fronteira  do 

conhecimento. Os conceitos espíritas também;
❖ Quando lidamos na fronteira do conhecimento estamos 

passíveis  de  nos  equivocarmos,  tudo  será  acertado 
posteriormente;

❖ Isto, contudo, não é impedimento para seguir adiante.



Física Quântica - histórico
❖ O surgimento  da  Física  Quântica  ocorreu no final  do 

século XIX com o cientista alemão Max Planck ;

❖ Sendo estabelecida no início do século XX,  1900,  com 
artigo publicado por Planck sobre a emissão de energia 
por corpos que não refletem luz quando aquecidos. 



Max Planck
A radiação térmica não é emitida continuamente mas na forma de 
pacotes de energia. 
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h – constante de Planck; ν - frequência (ciclos/s) 



Salto quântico

Imagem - fonte:
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Salto Quântico
Os  processos  envolvidos  na  natureza  são  baseados  em 
saltos  -  o  conhecido  “salto  quântico”,  contrariando  o 
princípio do filósofo alemão Wilhelm Leibniz, "a natureza 
não dá saltos", que dominava todos os ramos da ciência na 
época,  culminando  na  revolução  que  levou  à  Física 
Moderna do século XX.



Salto Quântico
O  uso  do  termo  "a  natureza  não  dá  saltos”  no  meio 
espírita pode ser decorrente de dois fatores: 

1) Entendimento antigo; 

2) Entendimento equivocado do comentário de Kardec a 
questão  271  de  O  Livro  dos  Espíritos:  “O  Espírito  só 
gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um 
salto a distância que da civilização separa a barbárie…”



Outros fenômenos
Três  dos  principais  fenômenos  que  vieram à  luz  com a 
Física Moderna são:

1.  O entrelaçamento quântico;

2.  A não-localidade;

3. Superposição.



Entrelaçamento quântico
Na condição de entrelaçamento, duas ou mais partículas 
se mantém correlacionadas, isto é,  toda interferência em 
uma partícula será sentida pela outra simultaneamente.



Não-localidade
A  não-localidade  diz  que  existe  a  possibilidade  de 
interferência entre dois ou mais pontos no espaço sem que 
haja  a  transmissão  de  informação  espacial.  Então,  os 
fenômenos  locais  são  aqueles  que  ocorrem  na  nossa 
dimensão  espaço-temporal,  enquanto  que  os  não-locais 
ocorrem  fora  dessa  dimensão,  portanto,  não  se  pode 
identificar as etapas do processo.



Superposição
A superposição quântica diz que um sistema físico (como 
uma partícula)  existe  parcialmente  em todos  os  estados 
teoricamente  possíveis  simultaneamente  antes  de  ser 
observado.  A  definição  de  qual  estado  o  sistema  se 
apresentará  ocorre  apenas  quando  observado,  se 
mostrando em um único estado.
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Biologia quântica
Acreditava-se  que  estes  e  outros  fenômenos  ocorressem 
apenas  no  âmbito  do  infinitamente  pequeno,  as 
subpartículas, em condições controladas, tais como vácuo e 
baixíssimas  temperatura  e,  mais  que  isso,  durante  um 
intervalo de tempo muito pequeno (microsegundos)

A Biologia  Quântica  surgiu  quando  foi  possível  observar 
fenômenos  quânticos  em  sistemas  biológicos,  que  são  o 
oposto do ambiente de laboratório, pois é quente e complexo. 
Além  disto,  estes  fenômenos  perduram  por  mais  tempo 
(dezenas de microsegundos).



Biologia quântica

Isto nos possibilita considerar este fenômenos na 

análise de processos mente-corpo e de cura.



Principais avanços científicos 
e a influência em nossas vidas

A  Física  Quântica  e  a  Teoria  da  Relatividade,  que 
viabilizaram  um  sem  número  de  possibilidades  para  o 
avanço tecnológico que utilizamos na atualidade. 



Em termos de vida material:

❖ Fenômenos  quânticos:  Equipamentos  de  CD,  DVD, 
microondas,  telefone  celular,  vários  dos 
equipamentos de diagnóstico médico por imagem e 
muitos outros.

❖ Teoria  da  Relatividade:  Aparelho  de  GPS  que 
utilizamos para transitar de um ponto a outro

Principais avanços científicos 
e a influência em nossas vidas



Em termos de vida interior, podemos até não ter dimensão 
da  influência  exata  do  avanço  dado,  por  não  ser 
mensurável, mas abriu as portas para um “diálogo" entre 
ciência,  filosofia,  espiritualismo  e  religião 
institucionalizada.

Principais avanços científicos 
e a influência em nossas vidas



Outros avanço
• Estrutura psíquica de Jung

• Abre  muitas  portas  para  a  interpretação  dos  fenômenos 
espirituais  a mediunidade.;

• Contrapondo o conceito de sujeito secundário e da existência 
de  um consciente  no inconsciente  com a  questão 403  de  O 
Livro dos Espíritos em que Kardec questiona o motivo pelo 
qual não nos lembramos sempre dos sonhos como experiência 
no desdobramento, os espíritos respondem que a experiência 
não  foi  assimilada  por  intermédio  dos  órgãos  corporais, 
podemos inferir  que o  espírito  utiliza  regiões  diferentes  do 
psiquismo em acordo com o nível de desdobramento. 



Outros avanço
• Teoria da Relatividade

• Auxilia  no  entendimento  de  várias  questões 
encontradas na Codificação com relação ao espaço e o 
tempo. 

• No livro A Gênese encontramos os  alicerces  para a 
Teoria da Relatividade quando Kardec trata da Teoria 
da Presciência.



Influência dos efeitos quânticos na saúde

Nos equipamentos médicos de diagnóstico e vários outros 
equipamentos utilizados na medicina.



Influência dos efeitos quânticos na saúde

Aprimora o entendimento da nossa existência como seres 
espirituais, cujo estágio na matéria é apenas temporário. 
Entendimento e a própria “visão”de que, apesar de toda 
aparência  sólida  e  independente  da  matéria,  esta  é 
transitória e muito frágil, se adequando ao padrão mental 
dos espíritos ligados a ela.



Influência dos efeitos quânticos na saúde
• A BIOLOGIA DA CRENÇA - Bruce Lipton:

• O autor discute com bastante complexidade e detalhes a 
ação da mente sobre saúde física. Esta, não deixa de ser 
uma  abordagem  quântica,  pois  trata  da  relação 
intrínseca entre observador e matéria.

• O MÉDICO QUÂNTICO - ORIENTAÇÃO DE UM FÍSICO 
PARA A SAÚDE E A CURA - Amit Goswami:

• Aborda  vários  aspectos  das  consideradas  “medicinas 
alternativas”,  os  seus  processos  de  funcionamento  e 
aplicação.



Tratamento fluídico
LM - 223. 9 a) Isto parece que não tem aplicação ao que se 
chama mesas falantes,  visto que,  quando objetos inertes, 
como  as  mesas,  pranchetas  e  cestas  dão  respostas 
inteligentes, o Espírito do médium, ao que se nos afigura, 
nenhuma parte toma no fato.

"É um erro; o Espírito pode dar ao corpo inerte uma vida 
fictícia  momentânea,  mas não lhe  pode dar,  inteligência. 
Jamais um corpo inerte foi inteligente. É pois, o Espírito do 
médium quem recebe, a seu mau grado, o pensamento e o 
transmite,  sucessivamente,  com  o  auxílio  de  diversos 
intermediários.”



Tratamento fluídico
• Fenômenos físicos:

• O médium participa do fenômeno como medianeiro 
no processo; 

• Não se trata apenas de um doador de fluidos para os 
desencarnados utilizarem. 

• Podemos  inferir  um  estado  de  entrelaçamento  do 
fluido  e  dos  espíritos  envolvidos,  inclusive  do 
médium.



Tratamento fluídico
O médium passista que não esteja alinhado com a tarefa 
não  pode  ter  seu  fluido  utilizado  pelos  trabalhadores 
desencarnados da casa espírita.

Podemos,  desta  forma,  estabelecer  uma  relação  entre 
paciente-fluido-médium,  estabelecendo  uma  relação  de 
entrelaçamento  para  o  tratamento,  caso  um  destes 
componentes  seja  falho,  o  processo  não  ocorrerá 
adequadamente.



Tratamento fluídico

Neta relação, precisamos considerar a ação dos 
mentores espirituais que trabalham estabelecendo este 

entrelaçamento ou isolando componentes falhos e 
substituindo por outros. No caso, o paciente é o único 

que não podem substituir.



Influência do paciente
Participação é fundamental, caso contrário não há cura. 

Ninguém  cura  ninguém,  é  a  pessoa  que  promove  a 
própria cura com o auxílio recebido. 

Se  tomarmos  o  exemplo  de  Jesus  que  costumava  dizer 
“tua fé te curou”, portanto, não tomava para si o crédito.
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