FÍSICA DOS MILAGRES

Com base na Física Quântica,
este livro mostra que uma
descrição rigorosa do Universo
não pode excluir o Psiquismo.
Só assim é possível compreender
o porquê da criação do Universo e
como ocorreu, além da própria
natureza do Criador.
Esta nova e singular visão
cosmológica revela a existência de
uma nova interação - a Interação
Psíquica, que permite ao leitor
compreender com precisão o
extraordinário relacionamento que
as
consciências
humanas
estabelecem entre si, com o
Universo e com Deus. Além disso,
provê uma explicação quântica
para o Fenômeno dos Milagres,
que de forma inusitada unifica
Ciência e Religião.
Neste contexto, os fundamentos
científicos dos ensinamentos de
Jesus de Nazaré são revelados,
tornando possível para nós
compreender agora o verdadeiro
significado de suas afirmações, as
quais vão muito além de uma
visão meramente moralística.

Fran De Aquino trabalhou durante vários
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Espacial do INPE em S.Luís até 1997.
Atualmente é professor e pesquisador do
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Gravidade é um fenômeno quântico e que é
possível controlá-la usando campos
eletromagnéticos.
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PREFÁCIO

Nas ultimas décadas fortaleceu-se a concepção de que as ciências
naturais vão se tornar, no futuro, ramos da Física Quântica. A Química atual
já está completamente baseada na Mecânica Quântica. Por outro lado,
aumenta cada vez mais a possibilidade dos fenômenos biológicos serem
tratados quanticamente.
Este livro mostra, com base na Física Quântica que uma descrição
rigorosa do Universo não pode excluir o psiquismo. Só assim é possível
compreender o porquê da criação do Universo e como ocorreu, além da
própria natureza do Criador. Esta nova e singular visão cosmológica revela a
existência de uma nova interação - a Interação Psíquica, que permite ao leitor
compreender com precisão o extraordinário relacionamento que as
consciências humanas estabelecem entre si, com o Universo e com Deus.
Alem disso, provê uma importantíssima explicação quântica para o Fenômeno
dos Milagres, que de forma inusitada unifica claramente Ciência e Religião.
O estudo quântico da interação da consciência humana em particular,
mostra a importância fundamental da qualidade de nossos pensamentos pois
é a partir deles que se define a interação psíquica e, conseqüentemente o
relacionamento psíquico que estabelecemos com diversos grupos de
consciências, reunidas por atração psíquica mútua em diversos ambientes
sócio-econômicos. Além disso, a interação psíquica permite formular um
novo modelo para a teoria da evolução, no qual a evolução é interpretada não
apenas como um fato biológico, mas principalmente psíquico.
A estrutura e dinâmica da mente, bem como as transições virtuais que
ela pode realizar dando origem aos conhecidos fenômenos metapsíquicos, tais
como: retrocognição, precognição, psicocinética, psicometria, psicografia,
psicodiagnose, etc., são então estudados com base na interação psíquica e na
Física Quântica. O processo de transferência inconsciente do aprendizado
entre consciências é também revisto e a intuição reinterpretada com base nos
novos conceitos aqui desenvolvidos. Há assim, uma redefinição do ser e de
seus relacionamentos, inclusive com Deus denominado aqui Suprema
Consciência.
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