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APRESENTAÇÃO
Existem bons livros sobre Física Quântica disponíveis
em língua portuguesa, escritos por renomados físicos
estrangeiros. São livros que nós queremos ler de um
um só fôlego! Todavia, depois de lidos, nós indagamos:
o que fazer com os princípios da Física Quântica na
vida real? Como utilizar as leis quânticas na segunda,
terça, quarta-feiras...? O que fazer com esses princípios
quântico para para resolver os nossos problemas?
Onde, quando e como utilizá-los para concretizar
projetos, superar deficiências ou curar doenças?
A nossa pesquisa revelou que um tal livro ainda não
havia sido escrito em língua portuguesa, um livro que
fosse prático e ao mesmo tempo cientificamente
consistente. O livro A Física Quântica na Vida Real foi
escrito para preencher esse vazio, e está destinado ao
público não especializado, vazado numa linguagem
bastante clara, compreensível e objetiva.
Esse E-Book que você tem em mãos é uma versão
bastante resumida da obra original, com o objetivo de
possibilitar uma visão geral do seu conteúdo. Por isso,
apenas uma pequena parte - as partes mais essenciais foi abrangida, ficando de fora o seu vasto conjunto de
conteúdos, os quais têm assegurado á obra um grande
sucesso de vendas.
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I.

HÁ UM GRANDE
FALATÓRIO POR AÍ...

Esse falatório é

sobre a Física Quântica,

e

certamente você já leu algo ou viu alguma coisa
sobre isso no Facebook, no Google ou no YouTube.
Provavelmente você deve ter ficado espantado com
o que leu ou ouviu, pois nesse falatório ouve-se de
tudo, até coisas que vão além daquilo que nós
ouvimos os místicos falarem!
É importante que o povo fale e comente sobre a
Física Quântica, pois já houve falatório popular do
passado

que

acabou

se

transformando

em

conhecimento científico. Ademais, até mesmo para
nós, físicos, o assunto sobre a Física Quântica é algo
difícil de ser compreendido, pois exige mudança de
paradigmas e uma nova visão da realidade.
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Se um dia você ouvisse o que os físicos conversam
sobre

esse

mesmo

assunto,

nas

grandes

universidades do mundo, certamente você ouviria
coisas mais transcendentes do que as conversas
comuns sobre o “Reino dos Céus”. Todavia, mesmo
assim você deve ter cautela com esse grande
falatório sobre Física Quântica, pois, pouquíssimas
são as pessoas cientificamente qualificadas para
escrever ou falar sobre esse assunto.
De fato, por falta de fidelidade epistemológica,
muitas bobagens são faladas e escritas sobre a
Física Quântica, através desses livros, palestras e
cursos tão abundantemente disponíveis. Mesmo
que seja verdade que a realidade quântica está
cheia de mistérios, ainda assim nós não devemos
acreditar em tudo isso que está sendo falado por aí.
Portanto, com relação ao que essas pessoas falam e
escrevem

sobre

Física

Quântica,

pesquise

e

confronte com o que os físicos falam e escrevem
sobre esse assunto, antes de acreditar neles.
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II.

VOCÊ
PODE FAZER COISAS
INCRÍVEIS

Quando os físicos descobriram que as coisas são
partículas e ondas ao mesmo tempo - através da
dualidade onda-partícula expressa pelo Princípio da
Complementaridade - a realidade passou a ser algo
fantasmaticamente misterioso, onde nós e as coisas
passamos a existir simultaneamente em duas
dimensões

distintas,

uma

dimensão

física-

corpuscular e uma dimensão não física-ondulatória
ou quântica. A magia capaz de fazer isso se chama
Estado de Superposição de Onda, possibilitada pela
fenomenologia da Interferência de Ondas, algo que
você já aprendeu no colégio no segundo grau,
lembra-se? Tudo o que você atualmente ouve falar
sobre o tal do Emaranhamento Quântico tem na
Interferência de Ondas o seu fundamento principal.
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Na dimensão quântica não existe tempo nem espaço,
e nesse domínio as coisas podem surgir do nada e
desaparecer no nada, podendo estar em mais de um
lugar ao mesmo tempo, e também existir em
diferentes épocas ao mesmo tempo, interagindo com
tudo. Pense naquelas coisas fantásticas que nós
ouvimos na nossa infância, sobre o que as fadas
podiam fazer com as suas varinhas mágicas!
Acredite: se você compreender o significado dos
princípios quânticos, e souber onde, como e quando
surgem os seus processos em nossos cotidianos,
muitas dessas coisas fantásticas você também pode
fazer, para resolver os problemas relacionados com
atividades,

relacionamentos,

superações

de

deficiências e cura de doenças. E não pense que isso
seja misticismo, pois tudo está fundamentado por
experimentos e equações e quem nos garante isso
são os próprios físicos, muitos deles ganhadores do
Prêmio Nobel, como Max Planck, Albert Einstein,
Niels Bohr, Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Erwin
Schrödinger, Paul Dirac, Max Born, Richard Feynman
e outros.
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Segundo o Princípio da Complementaridade, nós,
as partículas e as coisas, existimos simultaneamente
em duas dimensões que se completam, uma
dimensão física e uma dimensão não física. É
através dessa dimensão não física ou quântica que
nós podemos transcender o tempo, o espaço e a
restrição causal, para desse modo criarmos os
cenários e contextos adequados à concretização
dos nossos projetos. Ou seja, nós podemos utilizar
a Física Quântica como ferramenta para resolver
problemas

e

concretizar

projetos,

e

matematicamente isso está implícito na famosa
Equação de Schrödinger conhecida como Função
de Onda.
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III.

FORÇAS, ENERGIAS E
CAMPOS INVISÍVEIS
ATUAM SOBRE VOCÊ

A realidade é mais do que isso que nós
experimentamos através dos nossos 5 sentidos e
dos nossos instrumentos de medida e observação.
Por exemplo: nos aceleradores de partículas, a
colisão entre partículas produz um espaço fantasma
em torno delas, onde as partículas surgem do nada
e desaparecem no nada, podendo ir para o passado
ou futuro, reproduzindo os processos previstos pelo
Emaranhamento Quântico, algo que em Física nós
explicamos através da Matriz de Espalhamento ou
Matriz S, assim fazendo surgir uma Teoria Quântica
de Campo.
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Segundo a Teoria Quântica de Campo, forças, energias
e campos invisíveis atuam sobre nós, sobre as coisas e
sobre os lugares, produzindo cenários e contextos,
interações e sinergias, conexões e feedbacks, que
escapam à Física Clássica. Você se engana caso esteja
pensando que esses processos só acontecem no
mundo das partículas, pois, entre os físicos, todos
acreditam no Princípio da Simetria, que diz que as leis
que regem as partículas são válidas também para a
macro-realidade, inclusive para realidade humana e sua
fenomenologia adstrita.
Ou seja, o nosso psiquismo – tanto mental quanto da
sensibilidade – também está sujeito a essas forças e
energias invisíveis do Campo Quântico, via de regra,
apontando caminhos e direções para a concretização
dos nossos projetos e objetivos. O que nós vivenciamos
não conta toda a história das nossas experiências e
atividades,

e

os

aspectos

decisivos

que

verdadeiramente fazem as coisas acontecerem em
nossa vida estão no nível da dimensão quântica. Esses
fatores invisíveis ficam de fora do planejamento das
nossas atividades, e atualmente eles são chamados de
Intangíveis Quânticos na moderna gestão empresarial.
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Mais de 70% do Universo é constituído de Energia
Escura invisível e 25% de Matéria Escura também
invisível. Dos 5% restantes da realidade cósmica, 4%
existem em estado de plasma, restando apenas 1%
de matéria atômica normal: 99% de ignorância, eis
o quadro atual da ciência! Há ainda outros
domínios desconhecidos pela ciência, como o
Campo de Higgs, o Espaço de Hilbert, as dimensões
compactadas de Kaluza-Klein, as 10 dimensões da
Teoria das Cordas, os Universos Paralelos, por
exemplo.
Em meio a isso tudo, eis nós aqui, vivendo os
nossos cotidianos de necessidades e urgências,
sonhos e projetos... escolhas e ações, sucessos e
frustrações... E tudo isso acontece no interior dessa
ampla realidade que nós não sabemos o que ela é.
Quantos insucessos e resultados negativos nós
poderíamos evitar, se soubéssemos lidar com essas
forças e energias quânticas invisíveis que atuam
sobre cada um de nós!
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IV.

A SUA MENTE
É UMA FERRAMENTA
QUÂNTICA

Através

do

formalismo

matemático

e

de

experimentos de laboratório – como a Equação de
Schrödinger, o Efeito Zeno, a Cadeia de von
Neumann e a Dupla Fenda, por exemplo, constatase que através da atitude mental e da intenção do
observador, o resultado da pesquisa pode sofrer
mudanças. Como se a realidade fosse um grande
Nirvana Cognitivo, através da Física Quântica
constata-se que sem a participação da mente do
sujeito cognoscente, o conhecimento da realidade é
impossível. Para que os fenômenos possam ser
explicados é necessário incluir também a mente do
pesquisador no processo, pois ela faz parte da
realidade estudada.
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Na realidade quântica as partículas são invisíveis
para nós, mas quando elas são observadas, então
instantaneamente

elas

ganham

massa

e

se

materializam na realidade física, um processo que
nós físicos chamamos de Colapso da Função de
Onda, descrito pela Equação de Schrödinger. Ou
seja, além de criar a realidade, a realidade
subordina-se às intenções da mente humana, e isso
os místicos já vêm falando há mais 2 mil anos!
Se algum dia você ler algo sobre um Gato de
Schrödinger, então, você saberá o quanto os físicos
acreditam nesse poder criador da mente humana!
Pense nas coisas que você pode fazer, se souber
utilizar o poder quântico da sua mente, conferido
pelo Colapso da Função de Onda e disponível a
qualquer

momento,

para

resolver

os

seus

problemas e concretizar os seus projetos!
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V.

DISPONIBILIZANDO
ENERGIA PARA
SEU PROJETO

Quando uma partícula se materializa na realidade
física, é impossível saber qual é o lugar exato que
isso vai acontecer, pois a Função de Onda descrita
pela Equação de Schrödinger – que não deve ser
confundida com uma trajetória - indica apenas qual
é o lugar com maior probabilidade disso acontecer.
Porém, os físicos sabem que isso vai acontecer no
lugar onde a Função de Onda acusa a máxima
amplitude ou densidade de energia. Isso significa
que não é em qualquer lugar que a partícula se
materializa: é preciso que esse lugar seja o melhor
contexto energético para a partícula.
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Com base no Princípio da Simetria isso também
acontece na realidade humana, onde os sonhos e os
projetos substituem as partículas, e também eles
necessitam de energia para a sua concretização.
Existem

pessoas,

coisas

e

lugares

que

não

disponibilizam energias para os projetos, e nessa
condição é pequena a possibilidade de o projeto se
concretizar. Portanto, você deve selecionar as pessoas,
as coisas e os lugares certos para participar do seu
projeto, capazes de disponibilizar a energia necessária.
Também é necessário que você próprio disponibilize a
sua melhor energia para o seu projeto, em forma de
energia psíquica, intelectual, espiritual, emocional e
física.
O gatilho que possibilita a passagem de um ente
quântico para a realidade física é o valor da amplitude
da sua onda: quanto maior ele for, mais facilmente a
coisa será transferida da realidade quântica para a
realidade física. Tudo já está lá, no Emaranhamento
Quântico, esperando que você disponibilize a máxima
densidade de energia para o Colapso da Função de
Onda do seu projeto, através de contextos favoráveis,
construídos com pessoas, lugares, coisas, ações e
psiquismos.
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Uma partícula quântica tem a tendência de interagir
com os elementos da micro-realidade que a cerca, e
quando se juntam muitos desses elementos em
torno do seu respectivo sistema quântico, então
ocorre uma interação entre eles e a partícula,
resultando automaticamente no Colapso da Função
de Onda, e a isso os físicos dão o nome de
Descoerência Quântica, um processo pelo qual uma
partícula é materializada sem a presença de uma
consciência. É bem isso que acontece com o seu
projeto, quando você disponibiliza a máxima
Densidade de Energia: os seus aspectos quânticos
interagem com essas energias e então ocorre a
Descoerência Quântica.
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VI.

TROCANDO
VIBRAÇÕES COM
PESSOAS, OBJETOS E
LUGARES

As partículas existem no interior de um campo
quântico, onde não existe nem tempo nem espaço,
uma espécie de extensão das próprias partículas,
por meio da qual elas se interconectam e interagem
holisticamente. Louis de Broglie chamou esse
espaço de Pacote de Onda, preenchido por ondas
com freqüências distintas, responsáveis por todas
as

propriedades

da

partícula,

um

modelo

posteriormente ratificado pela Teoria das Cordas –
salvo algumas particularidades - para a qual tudo é
vibração:

O

Campo

Quântico

das

coisas

é

preenchido por vibrações.
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Sempre tendo em vista o Princípio da Simetria, isso
também é válido para as estruturas macroscópicas,
inclusive para a realidade humana, onde cada um de
nós também possui o seu respectivo Campo
Quântico. O contato com as coisas, pessoas e lugares
é feito através das vibrações do Campo Quântico, e
quando existem freqüências vibratórias compatíveis,
então ocorre a ressonância entre as nossas vibrações
e as vibrações dos outros campos, com aumento do
valor da Amplitude de Onda. É quando então
sentimos as vibrações das pessoas e dos lugares, em
forma de psiquismos e somatizações, intuições e
impulsos, tristezas e alegrias, medos e coragens,
afinidades ou diferenças, etc.
Nas nossas atividades e relacionamentos, o contato
com as coisas, pessoas ou lugares é feito através de
vibrações compatíveis entre os Campos Quânticos.
Ninguém joga energia em ninguém! Nós somente
sentimos as nossas próprias vibrações, excitadas
pelas vibrações compatíveis dos nossos encontros.
Isso acontece com mais freqüência do que você
imagina.
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É comum experimentarmos um bem-estar ou malestar psíquico, depois dos nossos encontros, e
quando isso acontece não devemos acreditar que
foram as pessoas ou os lugares que jogaram
energia em nós. O que nós sentimos nessas
ocasiões são as nossas próprias vibrações, que
foram excitadas de fora. Portanto, se algo não corre
bem para você, não culpe Deus nem o destino: Vá
olhar no espelho!
Através dos Campos Quânticos, quantas vibrações
boas e ruins nós compartilhamos com as pessoas e
os lugares, às vezes vibrações de doença, depressão
e angústias; vibrações de ódio, ressentimentos e
vingança; vibrações de inveja, traição e falsidade!
Essas

vibrações

ruins são capazes

de

atuar

negativamente tanto sobre o nosso psiquismo
quanto sobre o nosso organismo, produzindo malestar ou disfunções orgânicas, caso nós não
saibamos neutralizá-las. Quando nós sabemos
onde, quando e como os processos quânticos
ocorrem, então essas vibrações ruins podem ser
evitadas.
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VII.

ATRAINDO COISAS,
PESSOAS
E LUGARES
PARA O SEU PROJETO

Há algo fantástico que os

físicos

quânticos

descobriram, chamado de Efeito Não-Local: mesmo
a uma distância quase infinita duas partículas
correlacionadas são capazes de agir uma sobre a
outra, de tal modo que tudo o que acontece com
uma delas instantaneamente também acontece
com a outra. Isso também acontece na realidade
humana, praticamente todos os dias na vida das
pessoas, promovendo encontros e construindo
contextos favoráveis ou não à concretização dos
seus sonhos e projetos.
Para

isso,

basta

permanecer

fortemente

correlacionado com os seus projetos, tornando-se
mentalmente íntimo deles, desejando-os e se
informando sobre as leis quânticas que atuam
sobre

eles.

Através

de

um

campo

ainda

desconhecido – que os físicos chamam de Espaço
de Hilbert - as coisas e as pessoas trocam
informações

instantâneas

entre

si,

mesmo

a

grandes distâncias, produzindo ações, movimentos
e encontros, resultando na construção dos cenários
e contextos necessários à realização dos projetos.
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Nos experimentos de laboratório com partículas, a
ação à distância produzida pelo Efeito Não-Local –
feito pela primeira vez pelo físico francês Alain
Aspect - é a inversão do giro do Spin e a mudança
do Eixo de Polaridade, por exemplo. Na realidade
humana essa ação produz efeitos psíquicos como
intuições, pulsões, insight, idéias, pensamentos,
desejos, etc.,

que nos colocam na rota da

concretização dos nossos projetos e das nossas
superações. Portanto, quando você entra em
Correlação Quântica com aquilo que deseja, você
põe em ação poderosas forças e energias da
realidade invisível, isso se você tiver consciência e
compreensão das leis quânticas, para utilizá-las
quando necessário.
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VIII.

NO EMARANHADO,
VOCÊ ESTÁ VIVENDO
MUITAS HISTÓRIAS

No Estado de Emaranhamento, ao se mover de um
ponto A para um ponto B, a partícula percorre
todas as trajetórias do universo, ao mesmo tempo,
eis no que os físicos acreditam através dos
Diagramas de Feynman, que deu um Nobel de
Física

para

Richard Feynman.

Cada

trajetória

significa uma história diferente, sendo vivida pela
partícula, e isso também vale para as pessoas: agora
mesmo, nós e as coisas, estamos vivendo diferentes
histórias no emaranhamento, fazendo outras coisas,
amando outras pessoas, tendo outros filhos,
vivendo

outras

emoções,

exercendo

outras

profissões, etc. Na dimensão do Emaranhamento
Quântico não existe nem tempo nem espaço, a lá
as coisas existem superpostas, existindo juntas.
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Trata-se da dimensão das formas, das essências, do
Mundo das Idéias de Platão. Quando a consciência
estabelece correlação com as formas existentes no
Emaranhamento, elas se transformam em vibrações
e são transferidas para o Campo Quântica, aí
ficando sujeitas ao Colapso da Função de Onda,
após o qual elas se transformam em forças e
energias atuando sobre a vida real das pessoas.
Essas diferentes histórias estão à nossa disposição
para serem colapsadas e vividas aqui na nossa
realidade. Entre essas histórias que você está
vivendo no Emaranhamento Quântico, encontra-se
a história da realização do seu sonho ou projeto. Ou
seja, lá você já está vivendo a história do seu
sucesso. Se você souber desenvolver atitudes e
comportamentos quânticos, agora mesmo você
pode começar a viver essa mesma história. E não
pense que isso tem a ver com misticismo, pois os
próprios físicos – muitos deles materialistas, como
Stephen

Awking –

literalmente,

também

através

de

acreditam

experimentos

nisso,
e

do

formalismo matemático.
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IX.

DEVOLVENDO A
ENERGIA ROUBADA

No interior do átomo cada órbita atômica tem a sua
respectiva energia, e quando o elétron adquire
energia além daquilo que é permitido pela sua
órbita, ele é expulso dali através do Salto Quântico.
Não conseguindo se fixar numa outra órbita, o
elétron volta para a sua antiga órbita, mas antes ele
é obrigado a devolver em forma de fótons toda a
energia em excesso que ele havia adquirido. Esse é
o jeito que o universo encontrou – através do
Princípio Antrópico Forte ou Consciência Universal para manter o sistema atômico em equilíbrio, e
assim possibilitar a estabilidade do átomo.
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Não é nos componentes individuais dos sistemas, pois,
que a inteligência do universo está interessada, mas na
ordem e no equilíbrio dos sistemas: as coisas valem
pelo que elas produzem no seu respectivo sistema
quântico. Há uma Física do Equilíbrio atuando e tudo o
que compromete o equilíbrio e a ordem do sistema
sofre a ação corretiva da inteligência do universo e isso
vale tanto para as partículas como para as pessoas.
O elétron não é punido porque adquiriu energia além
da conta, mas porque provocou o desequilíbrio do
sistema e a sua punição consiste na devolução da
energia que desequilibra o seu sistema quântico. Nós
roubamos energia do universo sempre que adquirirmos
algo ilicitamente, através do uso indevido da nossa
inteligência, poder financeiro, posição social, força
física, etc. Os físicos ficam perplexos quando constatam
a ordem, a harmonia e o equilíbrio que existe entre as
forças e energias do universo, compondo um fino
ajuste entre valores imensamente diferentes. Esse
mesmo modelo observa-se também nas estruturas
existentes na realidade física, inclusive na realidade
humana.
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A energia de um sistema pode ser roubada em diferentes
moedas e em moedas diferentes ela também é devolvida,
em forma de perdas financeiras, falências, dissensões e até
doenças. Por desconhecermos a Física do Equilíbrio, nós
ficamos revoltados quando as contingências e os reveses
tomam as nossas coisas e não sabemos que é assim
mesmo que o universo restaura o equilíbrio do sistema,
que no presente ou no passado foi causado por nós,
quando adquirimos coisas ilicitamente. Queres ser um
sucesso na sua atividade, então imite o comportamento
das partículas!
Nós somos livres para adquirirmos coisas ilícitas, mas é
certo que cedo ou tarde tudo terá que ser devolvido para o
universo, pois se trata de energia roubada. O Deus da Física
Quântica – o Princípio Antrópico Forte – não está
condicionado às nossas barganhas com ele, através das
nossas rezas e dízimos. Talvez você fique chocado ao saber
que o deus da Física Quântica não ama ninguém, e que na
realidade quântica as boas ações não colocam as pessoas
mais próximas dos céus e nem os pobres estão mais perto
dele. Todos nós já estamos naturalmente equipados para
sermos um sucesso na vida, desde que nos capacitemos no
comportamento quântico e não desequilibremos os nossos
sistemas, através de aquisições ilícitas.
33

X.

O PESSIMISMO,
O MEDO E
A ANSIEDADE:
CUIDADO
COM ESSES VILÕES

Para uma partícula se materializar na realidade
física, é necessário que ela seja observada por uma
consciência.

Na

realidade

humana,

observar

significa permanecer correlacionado quanticamente
com

o

projeto,

constantemente,
informações

e

não

mas
os

só

também

conhecimentos

desejando-o
obtendo

as

necessários,

desenvolvendo certezas e convicções, fatores que
contribuem para o Colapso da sua Função de Onda.
Todavia,

nós

também

podemos

permanecer

correlacionados com as coisas ruins, através de
memórias e psiquismos produzidos por traumas e
conflitos do passado, resultando no colapso de
coisas ruins para nós.
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Lembra-se dos Diagramas de Feynman, que são caminhos
percorridos pelos entes quânticos no Emaranhamento,
onde também existe um projeto seu que foi frustrado, por
causa de psiquismos negativos, entre eles o psiquismo do
medo. Essa mesma historia de frustração pode ser
transferida para a sua atual realidade, caso você cultive
medos capazes de funcionar como gatilhos. O medo é um
senhor de muitas máscaras e uma poderosa força negativa,
capaz de atuar ocultamente sobre o psiquismo humano,
frustrando o resultado das nossas atividades e dos nossos
projetos. Existem muitos medos dentro de cada um de nós,
sem que saibamos.
A ansiedade também é outra vilã, capaz de malograr a
realização dos nossos sonhos e projetos, pois ela cria em
nós uma falsa expectativa de que as coisas devam
acontecer no tempo que nós próprios estipulamos. Porém,
os processos quânticos têm o seu próprio tempo, que nós
chamamos de Kairós ou Tempo Quântico, diferente do
Kronos ou tempo humano, que é o tempo utilizado nos
nossos planejamentos e estimativas. A concretização dos
nossos sonhos e projetos ocorre no Kairós e não no
Kronos. Certezas e convicções em lugar de pessimismos
são outros comportamentos quânticos positivos, pois, no
Emaranhamento, onde não existe tempo tudo já está
pronto e lá o pessimismo não tem lógica.
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