


A teoria do Big Bang não descreve a expansão
da matéria no espaço ao longo do tempo,
mas a expansão do próprio espaço e do
tempo.



 Os fenômenos não são absolutos:

 Tempo relativo;

 Espaço relativo;

 Massa relativa.

 Os fenômenos não são absolutos, mas dependem do
referencial.



t’ tempo decorrido na
velocidade v;

t tempo decorrido em
repouso;

v velocidade de viagem;

c velocidade da luz. 

O Tempo



 “Isso exigia o abandono da idéia de que
existe uma quantidade universal chamada
tempo que todos os relógios mediriam. Ao
contrário, cada um teria seu tempo
pessoal...”



Do passado fixo ao presente tangível e 
ao futuro indeterminado, é como se o 

tempo fluísse inexoravelmente. Mas essa 
é apenas uma ilusão.





Se a circunferência
média de um átomo fosse
semelhante à do
Maracanã, seu núcleo
seria como uma ervilha,
enquanto os elétrons,
girando a altíssimas
velocidades, seriam
como grãos de poeira.



É muito abstrato pensarmos que 
somos constituídos dessas 

partículas e que, na verdade, nós, e 
os objetos com que estamos 
acostumados a lidar, somos 

compostos de um 

"aglomerado de vazios".



 Nos níveis subatômicos não se pode dizer que a
matéria exista com certeza em lugares definidos; diz-
se que ela apresenta “tendência a existir”;

 Os eventos atômicos não ocorrem com certeza em
instantes definidos e numa direção definida, mas que
apresentam “tendência a ocorrer”.



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 medicamentomelhora surpreendente.

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



 Frei Galvão (1739 — 1822)

 Frade católico canonizado em 11 de
maio de 2007.

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

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Freigalvao.jpg


 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.



Livro: As Mensagens da Água – Dr. Masaru Emoto

 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
.



“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.”

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



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.”



 A realidade não é como nós percebemos o
mundo;

 O homem não é mero espectador dos
fenômenos físicos;

 Será necessário a união da ciência, filosofia
e espiritualidade?

 Estamos preparados?



FIM


