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Efeito placebo
Livro: Com a Vida de Novo pg 34.

� Médico trabalhava na pesquisa do Krebiozen (1950).

� Paciente com linfosarcoma em estado bastante avançado 
implorou para tomar o remédio.

� O paciente melhorou a ponto de retomar a vida normal.

� Divulgação de que o Krebiozen não funcionava � paciente 
piorou.

� Aplicação de água destilada dizendo ser uma versão mais 
potente do medicamento � melhora surpreendente.

� Por fim, após comentários na imprensa sobre a ineficácia 
do Krebiozen, paciente morre em poucos dias. 



Santo Antônio de Sant'Ana Galvão
� Frei Galvão (1739 — 1822) foi um frade 

católico canonizado em 11 de maio de 
2007. É primeiro santo nascido no 
Brasil.

� Homem de muita e intensa oração, dele se atestam certos 
fenômenos místicos como a levitação, bilocação, 
telepatia, premonição, clarividência e telepercepção. Era 
procurado para a cura. 



As pílulas de Frei Galvão
� Certo dia uma mulher estava em trabalho de parto e em 

risco de morte. Frei Galvão escreveu em três pedaços de 
papel o versículo “Depois do parto, ó Virgem, 
permaneceste intacta: Mãe de Deus, intercedei por nós”, 
a mulher as ingeriu e a criança nasceu normalmente.

� Um jovem com dores provocadas por cálculos renais 
tomou pílulas semelhantes, expeliu os cálculos e ficou 
curado.

� Desde então, as pílulas são muito procuradas pelos 
devotos de Frei Galvão, e até hoje o Mosteiro fornece 
para pessoas que têm fé. 



Efeito do pensamento sobre a água
Livro: As Mensagens da Água

� Preces, mentalizações, músicas, figuras e palavras 
foram direcionadas para garrafas com água. A água 
foi congelada e observou-se a estrutura do cristal 
formado.

Você me da nojo. Obrigado.



O pensamento 
espiritualista é natural.

A maior parte da humanidade 
é espiritualista.



Espiritualidade ao longo do tempo  
Principais momentos:

� Há 4000 anos
� Moisés

� Há 2500 anos
� Sócrates e Platão
� Buda

� Há 2000 anos
� Jesus

� Há 500 anos
� Martinho Lutero

� Há 150 anos
� Espiritismo

Mesmo dentre os 
povos mais primitivos, 

a idéia de 
espiritualidade surge 

naturalmente.



Declínio da espiritualidade
� Cruzadas� Combater os inimigos do cristianismo e 

libertar a Terra Santa (Jerusalém) das mãos dos infiéis.
� Séc. XI - XIII

� Templários� Dar segurança aos lugares e templos de 
Jerusalém que haviam sido conquistados pela Cruzada.
� Séc. XII - XIV

� Inquisição � Julgamento de suspeitos de ameaçar às 
doutrinas. Penas: prisão e morte na fogueira. 
� Séc. XIII – XIX

� Iluminismo � Movimento intelectual que enfatizava a 
razão e a ciência como formas de explicar o universo..
� Séc. XVIII



Ressurgimento da espiritualidade
� Física Clássica (séc. XVII – final XIX)

� Realidade, localidade, causalidade, continuidade e 
determinismo.

� Física quântica (final séc. XIX - ....)

� Enquanto não observado, um objeto quântico não possui 
posição definida no tempo nem no espaço.

� O ato da observação é que imprime as propriedades.

� Realidade, localidade, causalidade, continuidade e 
determinismo não são mais os mesmos.

� Os fenômenos quânticos observados apresentam uma 
forte correlação com o observador.



A realidade não é como nós 
percebemos o mundo.

Um caminho a trilhar?



Jung - Sincronicidade
Livro: Sincronicidade: Um Princípio de Conexões Acausais, pg. 94.

“A causalidade é a maneira pela qual concebemos 
a ligação entre dois acontecimentos sucessivos. A
sincronicidade designa o paralelismo de espaço e 
de significado dos acontecimentos psíquicos e 
psicofísicos, que nosso conhecimento científico 
até hoje não foi capaz de reduzir a um princípio 
comum.”



Jung - Sincronicidade
Livro: Sincronicidade: Um Princípio de Conexões Acausais, pg. 70

“Sendo assim, devemos nos perguntar aqui se a 
relação entre a alma e o corpo não pode ser 
comparada sob este ângulo, isto é, se a 
coordenação dos processos psíquicos e físicos no 
organismo vivo pode ser entendida como um 
fenômeno sincronístico, em vez de uma relação 
causal.”



Novo paradigma

Talvez seja o momento de deixarmos de pensar em

CAUSA E EFEITO,

para considerarmos o

ESPÍRITO

e a relação

MENTE E EFEITO.



O cuidado espiritual
� Ouvir as idéias e posição religiosa do cliente.
� Incentivar que coloquem suas dúvidas e temores.
� Incentivar pensamentos positivos - bom ânimo.
� Evitar, nos casos graves, embutir a idéia de que 

ficarão bons, mas auxilia-los a compreender que a 
situação faz  parte de um processo.

� Lembrar sempre que a nossa crença é a melhor para 
nós mesmos, porém não necessariamente o será 
para outras pessoas.



Fim


