A FÍSICA QUÂNTICA E O PODER DO PENSAMENTO
Palavras se tornam destino.
O elétron não tem uma existência física, e é capaz de estar em vários lugares ao
mesmo tempo.
Quando um elétron é observado com um instrumento, interferimos no seu
rumo.
O pensamento influencia tudo e muda o rumo dos acontecimentos, do mesmo
jeito que influenciamos a parada de um elétron. Sempre que nos colocamos na
posição de um observador, ou seja, quando nos colocamos sob um novo ponto
de vista, vemos e temos novas possibilidades.
“A Física Quântica dá a você o controle sobre o seu futuro, permitindo que você
altere a direção do seu destino.”
Susan Anne Taylor
Em laboratório, os cientistas conseguem fazer com que os átomos interajam. É
possível fazer com que eles se comportem de forma interligada – ao mexer em
um, outro também se mexe.
Este processo independe da distância entre as partículas, é como se o espaço
não existisse. Este fenômeno é conhecido como “entrelaçamento de
partículas”.
Explicam, por exemplo, a telepatia, e reforçam a ideia de que o pensamento
pode modificar a realidade. Também dão respaldo à crença na sincronicidade,
ou seja, de que não há coincidências e que tudo no Universo está ligado.
Os elétrons comportam-se como ondas e se propagam pelo espaço, mas
também são partículas. Esta dupla característica, aparentemente contraditória,
é chamada pela Física de “dualidade onda-partícula”.

Estes dois aspectos, em conjunto, devem ser considerados na observação e no
momento de estudo do comportamento e posicionamento dos elétrons.
A dualidade dos elétrons acontece em nossa vida diária com relação à nossa
saúde, é preciso unir sempre dois aspectos: mente e corpo, assim como os
elétrons. Para alcançar a cura, é preciso superar este dualismo. (EMOÇÕES)
Você pode, se acredita que pode.
Em Física Quântica, ser arbitrário é um efeito extraordinário do pensamento
humano, da intenção humana.
Mesmo que tente se esconder e se faça de vítima, você afeta a realidade que
vê. Todo mundo afeta.
Se você se concentra em pensamentos negativos, você atrai acontecimentos
desagradáveis. Mesmo que não saiba ou não queira, é você que atrai a doença,
a dívida, os relacionamentos frustrantes… Tudo de ruim que acontece em sua
vida.
(REFLETIR)
Repare que quando você está solteiro e sente solidão, pensando que não é
atraente e que ninguém te quer, você não encontra ninguém, mas quando você
está em um relacionamento feliz, se sentindo amado e desejado, aparecem
várias pessoas interessadas em você.
Se você pensa em ser assaltado e sai de casa com medo de assalto, você está
em sintonia com aquele que sai de casa pensando em assaltar, então, você atrai
o assaltante. Portanto, se você foi assaltado, foi você mesmo quem atraiu. Você
afetou a sua realidade.
Você pode estar se perguntando por que não fica milionário quando pensa em
riqueza. A maioria das pessoas não afeta a realidade de um modo consistente e
substancial porque não acredita que pode. Você acredita que pode ser
assaltado, mas não acredita realmente que pode ficar rico.
1- (ESTES SÃO CONCEITOS MATERIALISTAS)

2- A ciência está começando a estudar os Fluídos

