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HÁ UM GRANDE FALATÓRIO POR AÍ...
De fato, está havendo um grande falatório sobre a Física 
Quântica, onde nós ouvimos quase tudo sobre este 
assunto, até coisas que vão além do misticismo. Antes de 
qualquer comentário sobre isso, lembre-se de que não foi 
o povo que iniciou esse falatório, mas os próprios físicos, 
pois foram eles que primeiramente ficaram perplexos e 
espantados com os mistérios da Física Quântica.

Portanto, o povo tem o direito de se espantar com a Física 
Quântica, e isso justifica essas tantas coisas esquisitas 
que nós ouvimos por aí. Provavelmente você também já 
deve ter ficado espantado com o que leu ou ouviu sobre 
esse assunto, pois nesse falatório ouve-se de tudo, como 
se a Física Quântica funcionasse como uma varinha 
mágica em qualquer caso.

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 os crentes falam, quando eles 
conversam sobre o Reino dos Céus.
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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. Tenha sempre em mente esse 
alerta, da próxima vez que você navegar pelo Facebook 
ou YouTube, onde é oferecida uma infinidade de cursos 
sobre Física Quântica. 



II.

QUANTUM:
PORTAL PARA

OUTRO MUNDO
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QUANTUM: PORTAL PARA OUTRO MUNDO

A Física Quântica é a física do Quantum. Mas, você 
sabe o que é o Quantum? O Quantum ou Constante de 
Planck é a menor energia do universo, e quando a Física 
trabalha nesse nível de grandeza a realidade torna-se 
fantasmática: O tempo e o espaço desaparecem; as 
coisas surgem e desaparecem no nada; sem causas, e 
uma coisa pode se transformar numa outra coisa. 
Vídeo: Física Quântica: Um Grande Falatório

O Quantum é um verdadeiro fantasma. Individualmente 
ele existe somente quando interage com uma consciência 
que lhe observa, para aparecer e imediatamente 
desaparecer, para reaparecer e desaparecer novamente, 
e assim sucessivamente. Isso acontece dentro de tudo 
que existe: átomos, partículas, moléculas, minerais, 
vegetais e animais, inclusive dentro do nosso próprio 
corpo. 

A infraestrutura da realidade é feita com o Quantum de 
Energia. Agora, pense sobre isso:  Lá no fundão da sua 
microestrutura feita com o Quantum, a realidade é um 
borbulhante aparecer e desaparecer, algo metafisico, 

https://www.youtube.com/watch?v=qrm91bpRXss
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metacorpóreo, metacósmico, praticamente um nada 
cósmico. Eu não estou falando sobre algo distante da 
sua realidade, mas do lugar onde eu, você a as pessoas 
existimos, e onde nós construímos os nossos sonhos e o 
nosso projeto de felicidade.

Portanto, a realidade é naturalmente quântica, e 
com ela, você também é naturalmente quântico, 
assim mesmo como você está agora. Para utilizar as 
ferramentas quânticas em sua vida, você não precisa 
sofrer transformações nem deixar de ser você mesmo. 
Não precisa aprender métodos mágicos nem pagar 
cursos caros. Basta adquirir alguns conhecimentos, 
adotar certos comportamentos, dinamizar algumas 
qualidades, direcionar certos psiquismos, ajustar algumas 
sensibilidades e pronto, você já é um agente quântico! 
Acredite nisso! 
Vídeo: Quantum: Você Sabe o que é isso?

https://www.youtube.com/watch?v=jfy4sgbFSps


III.

MISTÉRIOS POR
TODOS OS LADOS
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MISTÉRIOS POR TODOS OS LADOS

A realidade quântica é naturalmente misteriosa! Como 
se isso não bastasse, essa realidade onde nós vivemos 
os nossos cotidianos, ela própria também é misteriosa. 
Veja: Mais de 70% do Universo é feito com uma energia 
invisível, conhecida como Energia Escura, e 25% dele é 
feito com uma matéria também invisível, conhecida como 
Matéria Escura, algo que os físicos ainda não sabem o 
que é.

Dos 5% restantes que sobra da realidade cósmica, 4% 
existem em estado de plasma, restando apenas 1% de 
matéria atômica normal, com a qual os físicos trabalham. 
Isso significa 99% de ignorância cientifica, eis o quadro 
atual da ciência! Então, como é possível duvidar da Física 
Quântica! 

E ainda há mais coisas misteriosas que os cientistas não 
conhecem: Buraco Negro, Vácuo Quântico, Universos 
Paralelos, Espaços Não-Euclidianos, Campos Quânticos, 
Spin, por exemplo.

Em meio a isso tudo, eis nós aqui, correndo atrás 
dos nossos sonhos e projetos, vivendo as nossas 
necessidades e urgências, sucessos e frustrações, 
vivendo dentro de uma coisa que nós não sabemos o que 
é! Então, como duvidar de duendes e fadas?

Evitaríamos um bocado de problemas e frustrações, se 
soubéssemos pelo menos um pouco mais, sobre essa 
realidade misteriosa onde nós vivemos. Aqui vem a parte 
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boa: Mesmo não sendo um físico, você pode conhecer 
alguma coisa sobre Física Quântica, o suficiente para 
saber quando os processos quânticos atuam sobre a sua 
vida, e como os princípios quânticos podem ser utilizados 
para:

Construir Contextos Favoráveis - Concretizar Projetos 
- Alcançar Metas- Resolver Problemas – Consolidar 
Relacionamentos - Superar Deficiências – Curar Doenças.  

Você não tem ideia sobre os problemas que poderiam ser 
resolvidos em sua vida, e sobre os projetos que poderiam 
ser concretizados, caso você pudesse utilizar os recursos 
que essas realidades misteriosas disponibilizam para 
você. E nada de misticismo! Nada de pagar dízimos! 
Vídeo: Deus e a Física Quântica. 

https://www.youtube.com/watch?v=7M_HQgnd4NI


VOCÊ PODE FAZER
COISAS INCRÍVEIS

IV.
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VOCÊ PODE FAZER COISAS INCRÍVEIS

Você vive em 2 mundos ao mesmo tempo! Segundo 
o Princípio da Complementaridade a realidade é feita 
de partícula e onda ao mesmo tempo, algo que torna 
a realidade mal-assombrada, pois isso nos faz existir 
simultaneamente em 2 dimensões diferentes; uma 
dimensão física e outra dimensão não física ou quântica. 
A magia capaz de fazer isso chama-se Estado de 
Superposição de Onda, uma propriedade dos entes 
vibratórios, algo que você aprendeu na física do segundo 
grau, lembra-se?
Vídeo: Complementaridade: Nós vivemos em 2 Mundos? 

O Princípio da Complementaridade diz que nós e a 
realidade somos matéria e vibração ao mesmo tempo. É 
precisamente o fato de sermos vibração é que nos torna 
quânticos e poderosos, pois os limites são impostos pelas 
condições de tempo, espaço e causalidade, mas essas 
restrições não existem na realidade vibratória ou quântica. 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=WO0TSQlJwoc
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ao mesmo tempo, e também existir em diferentes épocas 
ao mesmo tempo, interagindo com tudo. Agora, imagine 
o que você é capaz de fazer com a sua vida, as suas 
atividades, os seus relacionamentos e a sua saúde, sem 
esses limites impostos pelo tempo, espaço e causalidade. 

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 eles atuam em sua vida, muitas dessas coisas 
fantásticas você também pode fazer, para concretizar 
projetos, alcançar metas, superar deficiências, resolver 
problemas e curar doenças. 

Desde que eu comecei a trabalhar com Física Quântica 
na Realidade Humana, ao longo desses 30 anos de 
estudos e pesquisas, tenho recebido centenas de 
depoimentos, de pessoas que utilizaram com sucesso 
os princípios quânticos em suas vidas. Eu próprio e 
outros cientistas também fizemos isso. Se você quiser, 
você também pode fazer isso, caso tenha o capital inicial 
mínimo de vontade e disciplina exigido.



ALGO SEMPRE
FICA OCULTO

V.
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ALGO SEMPRE FICA OCULTO

Uma Física da Esperança:

Por causa do Princípio da Complementaridade é 
impossível o conhecimento completo da nossa realidade, 
pois forças, energias e campos atuam invisivelmente, 
a partir da dimensão ondulatória ou quântica. O nosso 
conhecimento não conta toda a história das nossas 
atividades e experiências: Sempre fica algo não 
conhecido.

Isso significa que é preciso ir fundo naquilo que nós 
fazemos, e nunca sermos superficiais, pois sempre 
há possibilidades a ser descobertas, e, entre elas, a 
realização daquilo que você deseja. Possibilidades que 
podem mudar a sua vida a vida daqueles que dependem 
de você. 

Mais coisas sempre podem ser conhecidas, e isso 
significa que nos nossos planejamentos, nós devemos 
considerar também os fatores imprevisíveis. Algo 
novo sempre pode acontecer, mesmo contra a nossas 
previsões e expectativas, e até mesmo contra as nossas 
próprias crenças. Lembre-se: A Física Quântica é uma 
física das possibilidades. 

O Princípio da Complementaridade nós dá o direito de 
ter esperança! De esperar que a situação ruim mude, ou 
a esperança de que uma solução surja em cima da hora! 
Não se trata de esperança com base apenas na fé, mas 
em fundamentos da própria realidade. Ter menos, não 
conseguir, somente sofrer, não ter sucesso, essas coisas 
não são um aplicativo para a sua vida. 
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Entre o diagnóstico do câncer e a vida do paciente, 
o óbito não é a única possibilidade: Mas, também a 
vida! 

Não é verdade que a sua empresa vai falir, só porque 
existe uma crise econômica. Não é verdade que você não 
vai enriquecer, só porque é filho de pobres. Não é verdade 
que você vai morrer solitário, só porque está só. Acredite: 
Em algum lugar alguém deseja viver com uma pessoa 
como você. Em algum lugar existe um medicamente para 
a cura da sua doença. Em algum lugar o emprego certo te 
espera. 



ATRAINDO PESSOAS
E COISAS PARA
O SEU PROJETO

VI.
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ATRAINDO PESSOAS E COISAS PARA O SEU 
PROJETO

Correlação significa relação com reciprocidade. Acredite: 
Isso ocorre também entre partículas. Em 1982 o físico 
francês Alain Aspect ganhou um Prêmio Nobel, quando 
correlacionou 2 fótons através das suas polaridades, e 
demonstrou que, o que acontecia com um dos fótons, 
instantaneamente acontecia a mesma coisa com um 
fóton distante! Em 1994 esse mesmo experimento de 
Correlação Quântica foi feito com 2 seres humanos, 
pelo físico alemão Jacob Grümberg Silberbaum, na 
Universidade do México.

Segundo o princípio da Correlação Quântica na realidade 
humana, mesmo a uma distância quase infinita as 
pessoas são capazes de agir uma sobre as outras, 
para produzir conexões e encontros necessários para 
a concretização dos seus projetos.  Para que isso 
aconteça, basta que elas permaneçam quanticamente 
correlacionadas entre si.

Quando você entra em Correlação Quântica com aquilo 
que deseja, você põe em ação poderosas forças e 
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energias da realidade quântica. Importante: Os processos 
quânticos atuam e podem ser utilizados somente através 
do psiquismo humano, produzidos por processos mentais, 
intelectuais, intuitivos, sentimentais e emocionais. É por 
isso que nós insistimos em afirmar que as pessoas já são 
naturalmente aptas para os processos quânticos: Basta 
tomar posse dessa aptidão! 
Vídeo: Correlações Quânticas: O Poder de atrair Pessoas 
e Coisas.

https://www.youtube.com/watch?v=-Hem-NiakfQ
https://www.youtube.com/watch?v=-Hem-NiakfQ
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OS 2 PODERES QUÂNTICOS DA MENTE 
HUMANA 

Na realidade quântica as partículas são invisíveis; são 
um quase nada, mas quando elas são observadas, 
então instantaneamente elas adquirem a sua natureza 
corpuscular e passam a existir na realidade material, um 
processo que os físicos chamam de Colapso da Função 
de Onda, descrito pela Equação de Schrödinger. Esse é 
um processo ainda inexplicável para os cientistas.
Vídeo: Colapso da Função de Onda: O Poder Mental de 
Criar a Realidade!

Quando os físicos falam sobre o processo do Colapso 
da Função de Onda, você não deve pensar que se 
trata apenas de uma teoria, pois esse  processo é 
fundamentado tanto pelo formalismo matemático – Onda 
Guia de Broglie, Equação de Schrödinger, Cadeia de Von 
Neumann – quanto por   experimentos de laboratório – 
Experimento EPR, Experimento da Fenda Dupla, Efeito 
Zenon Quântico - por exemplo.

Ademais, alguns dos grandes mistérios da Física são 
explicados somente por meio do Quantum de Energia, 

https://www.youtube.com/watch?v=64tEQMLKTyc
https://www.youtube.com/watch?v=64tEQMLKTyc
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como a chamada Catástrofe do Ultravioleta, o Efeito 
Fotoelétrico e a Estabilidade do Átomo, por exemplo, 
elucidados por Planck, Einstein e Bohr, respectivamente. 
Portanto, o Quantum de Energia não é uma invenção dos 
físicos: Trata-se de algo que pertence a estrutura mesma 
da realidade. Ora, isso deveria lhe dar a garantia, de que 
você pode utilizar com sucesso esse processo em sua 
vida, para resolver problemas e concretizar projetos. 

A realidade cósmica é feita com o Quantum de Energia, 
e isso significa que, através do Colapso da Função de 
Onda, a mente humana tem o poder de materializar a 
realidade física. Além de possuir o poder de materializar 
a realidade física, constata-se também que a realidade 
criada pela mente humana subordina-se à sua intenção. 
De fato, através de experimentos de laboratório - 
Experimento da Fenda Dupla - contata-se que a 
intenção do observador é capaz de mudar o resultado do 
experimento. 

Ou seja, além de criar a realidade, a realidade subordina-
se às intenções da mente humana. Esses são os dois 
grandes poderes quânticos da mente humana, que você 
pode utilizar em suas atividades e relacionamentos para 
resolver problemas e materializar projetos. Se você ainda 
duvida disso, então conheça mais sobre o que os físicos 
estão descobrindo através de seus experimentos de 
laboratório.

Certamente você já teve desejos e projetos frustrados, 
por causa dos limites impostos pela falta de recursos 
materiais, operacionais e financeiros, e se ainda se sente 
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assim, frustrado, lembre-se de que, nessas experiências, 
você ainda não tinha conhecimento sobre esses dois 
poderes quânticos da menta humana. Lembre-se também 
de que na realidade quântica não existem as restrições 
impostas nem pelo tempo nem pelo espaço. Entenda isso: 
Quando você utiliza a Física Quântica como ferramenta 
para concretizar projetos e resolver problemas, essas 
restrições não existem.
Vídeo: O Colapso da Função de Onda em um Obeto Real. 

Depois de saber sobre isso você tem duas opções: 
Duvidar ou não que isso seja possível. Mas lembre-
se: Isso pode fazer a diferença entre continuar ou não 
continuar se frustrando. Isso é verdade, cara! Isso 
funciona mesmo. Uma multidão de pessoas pode 
testemunhar sobre isso! 

De qualquer maneira o mundo vai continuar para você, 
de um jeito ou de outro. Todavia, não é verdade que 
necessariamente ele vai continuar sempre assim, 
incluindo frustrações. Vamos repetir: Naturalmente você já 
é um sujeito quântico, e como tal, está apto par utilizar os 
princípios quânticos em sua vida.

https://www.youtube.com/watch?v=5jqG02wRxNE


A MENTE HUMANA
É NATURALMENTE

QUÂNTICA

VIII.
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A MENTE HUMANA É NATURALMENTE 
QUÂNTICA

Na sua individualidade o objeto quântico é invisível, 
Intangível, imponderável, incomensurável, onipresente, 
não-espacial e não-temporal. O Quantum é praticamente 
um nada para a percepção, e sua percepção é tão 
abstrata quanto um desejo ou uma intenção. Ambos 
transcendem a realidade material e acontecem num 
mesmo nível ontológico, não cósmico.

Portanto, no nível mental, você não estará fazendo coisas 
diferentes, quando observa um objeto quântico e quando 
tem um desejo. Para a sua mente, essas duas coisas 
têm um mesmo grau de abstração. Percebeu? Esse 
é precisamente um dos argumentos fortes, capaz de 
fundamentar com consistência a ideia de que, se a mente 
humana é capaz de materializar um objeto quântico, 
então ela também é capaz de concretizar um desejo.

Portanto, os princípios quânticos que possibilitam o 
Colapso da Função de Onda pela mente humana, 
são os mesmos que possibilitam a materialização de 
um desejo. Porém, um bocado de pessoas – e entre 
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elas também certos físicos – negam a utilização dos 
princípios quânticos na realidade humana, uns por falta 
de conhecimento (pessoas) e outros por preconceitos 
epistemológicos (físicos). 

Existem ainda outras evidências de que processos 
humanos são regidos por princípios quânticos, que aqui 
não há espaço para examiná-los. Um deles, é o fato de 
a mente humana ter a sensibilidade capaz de perceber 
visualmente um único fóton, isso é comprovado em 
Neurociência. Veja: O fóton é o Quantum de Energia, 
lembra-se? Portanto, a mente humana está apta para 
travar relações com o Quantum de Energia, e isso a torna 
algo naturalmente quântico. 

De qualquer maneira as leis quânticas podem ser 
utilizadas também na realidade humana, para concretizar 
desejos, projetos e objetivos, além de resolver problemas. 
Se você acreditar nisso – capacitando-se para isso – é 
absolutamente certo que você mesmo vai comprovar 
isso, através do sucesso de suas atividades e de seus 
empreendimentos. 
Vídeo: O Poder da Mente.

https://www.youtube.com/watch?v=oHaalAgkmd8
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DISPONIBILIZANDO ENERGIA PARA O SEU 
PROJETO

É impossível saber o lugar exato onde uma partícula 
quântica vai surgir, pois a função de onda descrita pela 
Equação de Schrödinger indica apenas qual é o lugar 
com maior probabilidade para que disso aconteça. 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 
apresente o melhor contexto energético para o colapso da 
função de onda.

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 a energia 
necessária para o projeto, e nessa condição é pequena a 
possibilidade de o projeto se concretizar. 
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Portanto, você deve selecionar as pessoas, as coisas e 
os lugares certos para participar do seu projeto, capazes 
de disponibilizar a energia necessária para que ele se 
concretize. 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.

Um dos gatilhos para o colapso da partícula é o valor 
da amplitude ou potência da sua onda: Quanto maior 
ele for, mais facilmente a coisa será transferida da 
realidade quântica para a realidade física. Isso é uma 
coisa fantástica sobre Mecânica Quântica, que você pode 
conhecer melhor, se conhecer o trabalho de Max Born, 
Nobel de Física, pois foi ele quem descobriu isso. 



VOCÊ JÁ É
UM SUJEITO 
QUÂNTICO
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VOCÊ JÁ É UM SUJEITO QUÂNTICO

É exatamente isso que acontece com o seu projeto, 
quando você disponibiliza a energia necessária e cria o 
contexto adequados, e isso você pode fazer por meio de 
correlações quânticas e comportamentos quânticos. Há 
quase 30 anos eu venho ensinando essas coisas para 
as pessoas, e isso você também pode fazer, pois assim 
mesmo como você está agora, você já é naturalmente um 
sujeito quântico.

Há algo fantástico que os físicos quânticos descobriram 
sobre as partículas: O Efeito Não-Local, um processo pelo 
qual, mesmo a uma distância quase infinita, duas ou mais 
partículas correlacionadas são capazes de agir uma sobre 
as outra, de tal modo que tudo o que acontece com uma 
delas instantaneamente também acontece com a outra. 

Com base no Princípio da Simetria isso também acontece 
na realidade humana, praticamente todos os dias na 
vida das pessoas, promovendo encontros e construindo 
contextos favoráveis à concretização dos seus sonhos e 
projetos.
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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 Campo 
Quântico - 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.

Na realidade humana o Efeito Não-Local é experimentado 
na forma de efeitos psíquicos como intuições, pulsões, 
insight, idéias, pensamentos, desejos, etc., que nos 
empurram para as ações, e 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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A HISTÓRIA DO SEU SUCESSO JÁ ESTÁ 
ACONTECENDO AGORA

Na física das vibrações, quando 2 ondas entram em 
ressonância elas passam a ocupar um único espaço, 
e isso tem o nome de Estado de Superposição, algo 
que você estudou lá no segundo grau, lembra-se? É 
precisamente isso que fundamenta aquilo que os físicos 
chamam de Emaranhamento Quântico.

Olha: Eu tenho certeza de que você já ouviu falar sobre 
essa tal de Emaranhamento. Sabe quando foi? Foi 
quando você era criança, e ouvia as histórias sobre fadas, 
que através de suas varinhas mágicas podiam estar em 
mais de um lugar ao mesmo tempo. É provável que você 
nunca acreditou nisso, e ainda continua não acreditando. 
Problema seu!!!

Ao se mover de um ponto A para um ponto B, uma 
partícula – objeto quântico - percorre todas as trajetórias 
do universo, ao mesmo tempo, eis no que os físicos 
acreditam, através dos famosos Diagramas de Feynman, 
que deu ao físico norte-americano Richard Feynmann um 
Prêmio Nobel. Cada uma dessas trajetórias significa uma 
história diferente vivida pela partícula, é assim que os 
físicos raciocinam.

Como a realidade material é construída com o quantum 
elementar de energia, isso também se aplica a ela. 
Portanto, o Emaranhamento Quântico atua também na 
realidade das pessoas. Agora mesmo, cada um de nós 
está vivendo diferentes histórias, entre elas a história da 
realização do nosso projeto: A história do nosso sucesso!  



37A FÍSICA QUÂNTICA NA VIDA REAL

Na dimensão do Emaranhamento Quântico não existe 
nem tempo nem espaço, nem antes nem depois; lá, as 
coisas existem superpostas, existindo juntas num eterno 
presente.

O Emaranhamento Quântico é a   dimensão das formas 
ou das essências, um mundo de pura potencialidade, 
uma espécie de Mundo Platônico das Idéias. Quando 
a consciência estabelece correlação com as formas 
existentes no   Emaranhamento, então elas se 
transformam em vibrações e são transferidas para o 
Campo Quântico, 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, mas, aqui, na sua atual realidade. 
E não pense que isso tem a ver com misticismo, pois 
os próprios físicos – muitos deles materialistas, como 
Stephen Hawking – também acreditam nisso, literalmente, 
convencidos por experimentos e pelo formalismo 
matemático.
Vídeo: Até onde você é capaz de realizar os seus 
Sonhos? 

https://www.youtube.com/watch?v=OnbroZ-Wh7g
https://www.youtube.com/watch?v=OnbroZ-Wh7g
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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 
imediatamente é expulso dali, através do Salto Quântico.

Não conseguindo se fixar numa outra órbita, o elétron 
então 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. 

Não é no aspecto individual que a inteligibilidade quântica 
está interessada, mas na ordem e no equilíbrio dos 
sistemas. Nesse esquema, 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.
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O elétron não é punido porque adquire energia além da 
conta, mas porque provoca o desequilíbrio do sistema 
atômico, e a sua punição consiste na devolução da 
energia que produz esse desequilibro. Nós também 
roubamos energia do Universo, sempre que adquirirmos 
algo ilicitamente, através do uso indevido da nossa 
inteligência, do nosso poder financeiro ou posição social, 
ou da nossa força física, etc.

As coisas existem para funcionar num regime de ordem, 
equilíbrio e harmonia, e essas são as normas que o 
universo impõe na realidade que cria. 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 grandes e pequenos, onde vemos seres 
minúsculos vivendo ao lado de seres enormes, cada um 
igualmente desfrutando dos recursos que a natureza lhes 
assegura.

Esse mesmo modelo observa-se também funcionando 
nas estruturas existentes na realidade humana. 
Portanto, cada sistema tem sua a sua respectiva energia 
disponibilizada pela natureza, em medidas exatas, e isso 
significa que a energia roubada em algum lugar, fará falta 
num outro lugar dentro do sistema. Onda há poucos ricos, 
certamente aí haverá também muitos pobres, e assim por 
diante.
Vídeo: Energia Roubada.

A energia de um sistema pode ser roubada de diferentes 
maneiras, e tudo o que for roubado terá que ser devolvido, 

https://www.youtube.com/watch?v=E7wq5KzezIA
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na mesma moeda ou em moedas diferentes, em forma de 
perdas financeiras, falências, dissensões e até doenças, 
por exemplo. 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 desequilíbrio do 
sistema, que no presente ou no passado foi causado por 
nós, quando adquirimos coisas ilicitamente. 

Nós somos livres para adquirir coisas ilícitas, mas é certo 
que cedo ou tarde tudo terá que ser devolvido para o 
universo, pois trata-se de energia roubada. O Deus da 
Física Quântica – o Princípio Antrópico Forte– não está 
condicionado às nossas barganhas com ele, através das 
nossas rezas ou 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 mais 
perto de Deus. 

Todos nós naturalmente já somos sujeitos quânticos, 
e 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 ou ações 
destrutivas.
Vídeo: Equilíbrio x Energia Roubada.

https://www.youtube.com/watch?v=rX03kjbHqo0
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CUIDADO COM OS VILÕES QUANTÍCOS

Para uma partícula se materializar na realidade física, 
individualmente considerada, é necessário que ela 
seja observada por uma consciência. Na realidade 
humana, observar significa permanecer correlacionado 
quanticamente com o projeto, e existe diferentes maneiras 
de fazer correlações quânticas, quando você se empenha 
em concretizar desejos e projetos.

Não basta apenas desejar, mesmo que você faça isso 
constantemente: É preciso também adquirir o máximo de 
informações e conhecimento sobre o seu projeto, e isso 
é algo sobremaneira importante. Outra coisa igualmente 
importante é que você tenha certeza e convicção de que 
o seu projeto vai ser concretizado, pois esses são fatores 
que contribuem poderosamente para o Colapso da Onda 
dos seu projeto.

O Medo, em especial, é um poderoso instrumento 
quântico para que o seu projeto não se concretize. 
O medo é um senhor de muitas máscaras, e todo 
mundo tem medo de alguma coisa, consciente ou 
inconscientemente.
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O Ciúme é também uma espécie de medo em forma de 
desconfiança: Medo de que a desconfiança se concretize. 
Quem tem ciúme infundado, na verdade vive torcendo 
para que o ciúme seja comprovado, inconscientemente, e 
isso também é uma espécie de correlação quântica.

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, o pessimismo não tem lógica. 

Inconscientemente é comum as pessoas permanecerem 
correlacionadas com as coisas ruins, através de 
memórias e psiquismos produzidos por traumas e 
conflitos do passado, resultando no colapso de coisas 
ruins para elas. Lembra-se dos Diagramas de Feynman, 
que são caminhos percorridos pelos entes quânticos no 
Emaranhamento, e cada um desses caminhos é uma 
história vivida pela partícula. 

Tudo existe pronto no Emaranhamento Quântico, inclusive 
as historias de frustrações. Tanto quanto uma história de 
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sucesso, também uma historia de frustração pode ser 
transferida do Emaranhamento Quântico para a realidade 
da pessoa, caso desenvolva psiquismos negativos.

É compreensível que as pessoas duvidem dessas coisas, 
achando que se trata de misticismos e crenças. Todavia, 
se você fosse amanhã numa das grandes universidades 
europeias ou americanas, e lá ouvisse a conversa de 
2 doutores em física quântica – inclusive Premio Nobel 
– esteja certo de que você ouviria coisas muito mais 
transcendentes, do que aquilo que você ouviria, se 
ouvisse a conversa de dois crentes sobre o reino dos 
céus.
 
Tudo já está lá, no Emaranhamento Quântico, esperando 
que você transfira para a sua realidade, e isso você 
pode fazer disponibilizando a energia necessária para o 
Colapso da Função de Onda do seu projeto, através de 
contextos favoráveis, construídos com pessoas, lugares, 
coisas, ações e psiquismos. 
Vídeo: Coloque seus Projetos em Prática. 

https://www.youtube.com/watch?v=1I1PotquZt4
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O AUTOR

Osny Ramos é pai de 3 
princesas: Andreza, Vanessa 
e Natacha. É descendente de 
bascos de Bilbao e de alemães 
de Munique. É natural de 
Corupá, um  lugarejo escondido 
entre rios e serranias do interior 
de Santa Catarina, nascido numa 
canhestra casinha construída 
com caibros de Manacá da 
Serra, e coberta com folhas de 
Palmito Jussara, no sopé da 
Serra do Boi, às margens do Rio Caimão, onde as ninfas 
e os duendes vêm brincar com as pessoas, todas as 
manhãs e as tardes, e onde a revoada dos pirilampos, 
nas noites tépidas dos outonos,  ilumina os terreiros das 
casas.

Osny Ramos é filho de Cabocla Maria, morena cor de 
pinhão, atarracada e beiçuda, descendente direta de 
índios xoklengs, conhecedora das ervas e das magias, 
com a quais curava as doenças dos seus 14 filhos e do 
povo da região. Foi no peito da índia que Osny Ramos 
sorveu os seus primeiros madrigais de amor, a seiva 
nutriz que lhe fecundou o espirito, transformando-o num 
filosofo e cientista, versado nas lógicas e nas equações 
da Física Quântica, em cujo domínio construiu a sua 
existência.

Muito cedo, ainda adolescente, Osny Ramos foi iniciado 
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nas jornadas do trabalho duro, junto às metalúrgicas de 
Joinville, onde foi abençoado com a energia santificadora 
do trabalho, que dá ao espirito a têmpera dos fortes, e 
lhes transmite a força daqueles que acreditam nos seus 
sonhos e projetos.

Atualmente Osny Ramos passa a maior parte do seu 
tempo em Santa Catarina, em Joinville, onde sempre 
se refugia quando está escrevendo algum livro. Desta 
vez, ele está escrevendo o seu sexto livro: Epigenética 
Quântica.

Em seu currículo aparece a formação nos campos 
da Engenharia Mecânica, da Física e da Filosofia, 
com cursos em nível de graduação, pós-graduação e 
mestrado.  De seus estudos e pesquisas participaram 
cientistas da Alemanha (Leipzig) e da Rússia (Dorpat). 
 
É espiritualista sem ser religioso. É metafísico, mas 
não é místico. De 1979 a 1981 viveu no topo de uma 
montanha, Serra do Garrafão, em Santa Catarina, onde 
fazia meditações diárias, ao meio-dia e ao entardecer, ali 
vivenciando extraordinárias experiências metapsíquicas.
 
É apaixonado por Física, Matemática, Poesia, Música 
Clássica e Filmes Antigos, e não abre mão dos vinhos e 
dos livros. Simplesmente adora dançar boleros românticos 
e tangos de Gardel. Há 7 anos vive em Curitiba, com sua 
musa, a paisagista Heloiza Rodrigues.
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Quer saber mais?

Siga-me nas redes sociais

Facebook Instagram YouTube

E-Mail: contato@osny.com.br
Site: www.osnyramos.com.br

https://www.facebook.com/osnyramosoficial/
https://www.instagram.com/osnyramosoficial/
https://www.youtube.com/c/osnyramos
https://www.facebook.com/osnyramosoficial/
https://www.instagram.com/osnyramosoficial/
https://www.youtube.com/c/osnyramos
mailto:contato%40osny.com.br?subject=Contato%20Ebook%20-%20
http://www.osnyramos.com.br



