
  

 



 Observamos que sofrimento e condições insatisfatórias são causados 

por nossa própria ilusão e pelas ações contaminadas por elas 

induzidas. 

 A raiz subjacente de todas as ilusões é a ignorância fundamental, que 

apreende de forma equivocada a natureza da realidade. 

 Essa ignorância é uma estado de mal entendido. Por apreender de 

forma equivocada a natureza da realidade, nossa experiência, ou nossa 

realidade, não tem fundamento válido. 

 Na verdade, ela apreende a realidade de uma maneira que contradiz o 

modo segundo o qual as coisas efetivamente são. 

 Assim sendo, ela abre, para nós, a possibilidade real de a erradicarmos. 

 Podemos fazê-lo gerando o discernimento capaz de penetrar a ilusão 

criada por essa concepção equivocada. 



 “Espíritas! amai-vos, este o primeiro ensinamento; instruí-

vos, este o segundo.  

 

 “No Cristianismo encontram-se todas as verdades; são de 

origem humana os erros que nele se enraizaram...”  

 

 O Espírito de Verdade. (Paris, 1860) 



1. Tendo sido criado por Deus, que é a perfeição absoluta, o 

espírito deve partilhar dos seus atributos e;  

 

2. O espírito elabora seu conhecimento ao longo da sua 

existência. 

 

  É preciso diferenciar entre o que Deus cria e a evolução em si. 

 Considerando que o espírito “há de ser alguma coisa” (questão 

82. do L.E.), pode-se distinguir entre uma estrutura espiritual 

[criação de Deus] e a possibilidade de aprimoramento do seu 

conteúdo, isto é, conhecimento, tendências e outros [processo 

evolutivo]. 
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 O tempo é absoluto, fluindo sempre igual e independente, 

sem relação com nenhuma coisa externa e;  

 

 O espaço, também absoluto e sem nenhuma relação com 

algo externo, permanece sempre semelhante e imóvel. 



  



A radiação térmica não é emitida continuamente mas 
na forma de pacotes de energia.  

energia 

energias possíveis para 

um sistema clássico 

1hn 
2hn 
3hn 
4hn 
5hn 
6hn 
7hn 

energias possíveis para 

um sistema quântico 

h – constante de Plank; n - freqüência (ciclos/s)  



 Em 1905, Einstein propôs que a luz se propagasse 

no vácuo; 

 O tempo e o espaço deixam de ser absolutos, 

dependendo do referencial; 

 Enquanto que a velocidade da luz independe do 

referencial. 



Graviton 

Ainda não 

detectado 



 Os átomos são formados por: 

o Nêutrons 

• Formados por quarks 

o Prótons 

• Formados por quarks 

o Elétrons 

• Partícula considerada elementar 

 

 



  



 O autor: Meinard Kuhlmann (físico e filósofo); 

trabalhou nas universidades de Oxford, 

Chicago e Pittsburgh. Autalmente é professor 

na Universidade Bielefeld – Alemanha. 



“Um número crescente de 

pessoas continua acreditando 

que o importante não são 

objetos, mas as relações em que 

elas se baseiam.” 
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Um elétron não tem o 

spin fixo até ser 

medido. 

 

Quando um elétron 

“escolhe” o sentido na 

medição o outro toma o 

sentido contrário. 
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Emaranhamento quântico 

ou 

Não localidade 

ou 

Ação fantasmagórica a distância 



Partículas originárias de um único 

evento são entrelaçadas. 

 



Fluido 

Cósmico 

Espírito Matéria 

Deus 



Fluido Cósmico 

Espírito 

Deus 

Espírito Espírito Espírito Espírito Espírito 
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Percebe-se que as mentes não são 

emaranhadas por igual, mas deve existir 

uma gradação e diferenças de qualidade.  



9. O amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao 

último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo 

sagrado. E fato, que já haveis podido comprovar muitas vezes, 

este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota 

a um ente ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição, à 

prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança, 

não raro, sublimes proporções... 

Fénelon. 

ESE Cap. XI 



Nível 1 

Nível 2 

Nível n 



 Linhas horizontais: sintonia psíquica; 

o Associado com o campo material compatível. 

 

 Linhas inclinadas: ação psíquica. 

o Níveis mais elevados para os mais baixos: ação 

direta ou consciente (intervenção); 

o Níveis mais baixos para os mais elevados:  ação 

indireta ou inconsciente (preces, pedidos, etc.). 



  



  

 

 


