
Cap. VI - Uranografia (Astronomia) Geral
❖ O espaço e o tempo;
❖ A matéria;
❖ As leis e as forças;
❖ A criação primária;
❖ A criação universal;
❖ Os sóis e os planetas;
❖ Os satélites;

❖ Os cometas;
❖ A Via-Láctea;
❖ As estrelas fixas;
❖ Os desertos do espaço;
❖ Eterna sucessão dos mundos;
❖ A vida universal;
❖ Diversidade dos mundos.



Conteúdo

1. Energia psíquica segundo Jung;
2. Sincronicidade;
3. Colapso da onda;
4. O universo conhecido como colapso de onda;
5. Evolução em Dois Mundos - André Luis.
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A Gênese

Os sóis e os planetas; Os satélites; Os cometas; 
A Via-Láctea; As estrelas fixas; Sucessão dos mundos.

Energia psíquica



A psique

Consciente

Inconsciente



Energia psíquica

• Joanna de Ângelis - Triunfo Pessoal  pg. 23

•  “A visão espírita, porém, a respeito de um arquivo 
extra cerebral, formado por uma maquinaria 
energética centrada no espírito, cujo campo de 
informações é infinito, torna-se muito mais factível e 
racional...”



Energia psíquica x Energia física

• Von Grot apud Jung - Energia Psíquica pg 6

• “O conceito de energia psíquica é tão legítimo em 
ciências quanto o de energia física, e a energia 
psíquica tem também suas medidas quantitativas e 
formas diferentes, como a energia física.”



Energia psíquica x Energia física

• Von Grot apud Jung - Energia Psíquica pg 6

• “O conceito de energia psíquica é tão legítimo em 
ciências quanto o de energia física, e a energia 
psíquica tem também suas medidas quantitativas e 
formas diferentes, como a energia física.”

Energia está relacionado com a 
capacidade de realizar trabalho.



Realidade

“Nosso conceito prático de realidade parece, portanto 
que precisa de revisão.”

“A consequência disto é que aquilo que nos parece como 
uma realidade imediata consiste em imagens 
cuidadosamente elaboradas e que, por conseguinte, nós 
só vivemos diretamente em um mundo de imagens.”

Jung - A Natureza da Psique pg 332



Platão - Alegoria da caverna



Platão - Alegoria da caverna



Realidade

"A sensação de cor não pode ser explicado pelo quadro 
objetivo que o físico faz das ondas luminosas."

"Não há processo nervoso cuja descrição objetiva inclua a 
característica 'cor amarela' ou 'sabor doce', da mesma 
forma que não há descrição objetiva de uma onda 
eletromagnética que inclua qualquer dessas características.

Erwin Schrödinger - Mente e Matéria pg. 166



Conhecimento científico

"Todo conhecimento científico está baseado na 
percepção sensorial;"

"A visão científica assim formada dos processos naturais 
carece de todas as qualidades sensoriais e portanto não 
pode dar conta das mesmas.

Erwin Schrödinger - Mente e Matéria pg. 174



FIM


