FÍSICA DOS ESPÍRITOS
A Ciência e a Religião nunca
conseguiram se entender porque
observavam os fatos de seu ponto de
vista exclusivo. Era preciso que fosse
estabelecido um traço de união que as
aproximasse. Nas últimas décadas, a
Física Quântica nos mostrou que
algumas leis físicas se estendiam além
do mundo material, revelando a
existência do mundo espiritual. Assim,
o mundo espiritual surge agora não mais
como sobrenatural, mas como algo tão
real quanto nosso mundo material. Essa
descoberta foi o início para o
conhecimento da natureza do mundo
espiritual e sua relação com o mundo
material.
A
partir
deste
novo
conhecimento,
aqui
amplamente
explanado,
é
possível
agora
esclarecermos, com base na Física
Quântica, os eternos enigmas de
sabermos de onde viemos, porque aqui
estamos, e para onde vamos.
Escrito em linguagem simples,
mas de forma precisa, este livro busca
disseminar o conhecimento científico
recente, que revela a existência do
mundo dos Espíritos, não apenas para o
público leigo, mas principalmente para
aqueles da comunidade científica cuja
visão vai além do materialismo.
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