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COMO A CONSCIÊNCIA CRIA A SUA REALIDADE 
 

Rui Arsego 
 

RESUMO 
 
Nesta conferência abordaremos o conceito de saúde quântica, matéria e energia. A dualidade 
onda/partícula. A experiência da dupla fenda. O entrelaçamento de partículas. O papel 
do observador. O papel da água. Como programar sua saúde física e mental. 
 
Palavras-chave: Corpo. Energia. Saúde quântica.  

 

 
 

CONCEITOS 

 

 Para Amit Goswami, “a saúde quântica é a base de toda a ciência. A idéia de 

consciência, e não a matéria, é o ‘chão’ para todos os seres. Quando compreendemos esse 

fato, conseguimos formular uma medicina integrada, que une métodos tradicionais aos 

alternativos e os traz ao mesmo pé." 

 Richard Amoroso, psicólogo e Ph.D em Cosmologia  e Filosofia da Mente, e atual diretor 

do reconhecido Instituto Avançado de Ciências Noéticas da Califórnia, entende que “a medicina 

quântica é aquele ramo que manipula a energia espiritual do corpo para tratar e prevenir 

doenças.”  

 A NOÉTICA (do grego nous: mente) é uma disciplina que estuda os fenômenos 

subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da vida a partir do ponto de vista da ciência. 

 Como conceito filosófico, em linhas gerais  define a dimensão espiritual do homem. 

          Segundo William James, a noética descreve "estados de insight em verdades profundas 

inalcançadas pelo intelecto discursivo”. 

 Para isso, incorpora a contribuição de estudos interdisciplinares da mente, da 

consciência e de diversos modos de conhecimento, com foco especial na ciência, saúde, 

psicossomática, psicologia, artes, ciências da cura e terapias holísticas, ciências sociais e 

espiritualidade. 

 A ciência noética não deve ser confundida com misticismo porque utiliza o método 

científico para testar suas teorias, acrescentando dados holísticos à pesquisa científica 

tradicional. 
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MATERIALISMO CIENTÍFICO 

 

Para Marx, o que realmente caracteriza o ser humano é a forma pela qual reproduz 

suas condições de existência. Mas restringir o estudo do ser humano ao seu contexto material, 

é abrir mão do seu pensamento, de sua consciência.  

E, afinal, o que é a matéria? 

De tudo o que conhecemos até hoje, 73% é energia escura, 23% é matéria escura e só 

4% é matéria tal como a conhecemos, incluindo os gases estelares e nós mesmos. 

 

COMO CHEGAMOS À SAÚDE QUÂNTICA? 

 

  A Física Clássica estabeleceu estudos e leis que foram suficientes para reger o mundo 

até chegarmos ao nível do átomo. Desse nível para baixo, muitos fenômenos, como o efeito 

fotoelétrico, a propagação da energia, o efeito não-local, entre outros, não puderam ser 

respondidos, levando os físicos a pensar fora da caixa.  

 Albert Einstein, com a teoria da Relatividade, Max Planck, com os quanta de energia, 

Werner Heisenberg, e o princípio da incerteza, Louis de Broglie e a teoria ondulatória da luz, 

Erwin Schrödinger e os Sistemas quânticos x tempo, para citar alguns dos mais notórios, 

criaram a noção quântica e o conceito de supercordas, defendido por Brian Greene. 

A matéria nada mais é do que um estado da energia. TUDO é energia. 

 A experiência da dupla fenda, comprovou que o elétron ora se comporta como partícula, 

ora como onda, dependendo da presença de um observador. Na presença de uma 

consciência, a energia ondulatória colapsa e vira partícula, “criando” a realidade. 

 A pergunta a ser respondida é quem ou o quê é este observador, essa “consciência”? 

O EFEITO PLACEBO parte da crença. O pensamento mobiliza a resposta. Ex.: ensaio duplo 

cego em testes de produtos. 

CURAS MILAGROSAS partem da fé. A consciência opera a mudança física. 

 O cérebro não diferencia imaginação de realidade.  

A diferença entre ambos: Um animal bravio causa medo, porque é um objeto real. Acreditar 

que vai morrer de um ataque cardiaco  numa crise de pânico causa ansiedade, porque é 

baseada na imaginação. 

 Mas a resposta física do organismo, com taquicardia, suador, falta de ar, etc, é a 

mesma.  
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 Nas doenças psicossomáticas o inconsciente desloca a energia reprimida para um 

órgão ou função.  

 

O PAPEL DA ÁGUA NESSE PROCESSO 

 

 As ligações iônicas entre o Oxigênio e o Hidrogênio, H2O, em ângulos variáveis, pode 

criar Clusters, que funcionam como cristais líquidos, armazenando energia.  

Os trabalhos de Masaru Emoto, demonstraram através do congelamento da água que ela pode 

armazenar informações, positivas ou negativas, e transmitir tais vibrações.  

 Isso explica como a homeopatia funciona. Em contato com o corpo, a energia da água, 

que é uma freqüência ou vibração passa essa energia para o órgão ou sistema, como uma 

onda de rádio ou telefone, sendo captada pelas estruturas das células, tais como nanoantenas, 

fosfolipídeos e glicoproteínas.  

 Considerando que nosso corpo contém de 70 a 85% de água, é natural considerar que 

esses processos estão acontecendo permanentemente em nosso organismo. 

 

A ENERGIA CEREBRAL 

 

 Uma comprovação bastante simples de como tudo é energia é o exame que grava a 

energia bioelétrica do cérebro, o EEG. 

 Através de aparelhos cada vez mais sensíveis e sofisticados, estamos aptos a usar a 

energia cerebral para movimentar objetos, mesmo sem conexão direta (wireless).  

  Por este caminho, Michio Kaku entrevistou um grande número de cientistas e visitou 

dezenas de laboratórios para fazer um relato surpreendente do rumo que as descobertas sobre 

o potencial cerebral estão tomando. Estão em seu livro “O Futuro da Mente”.  

            Tecnologias consideradas impossíveis e que já foram testadas em laboratório: 

 Gravação de Memórias 

 Comunicação telepáticas 

 Registro em vídeo dos sonhos 

 Upload do cérebro para um computador. 

EXPERIÊNCIA SENSORIAL 
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 Através de uma experiência simples e sem aparelhos, podemos comprovar como a 

energia cerebral atua sobre o soma: o estímulo do limão. 

 

O ENTRELAÇAMENTO QUÂNTICO 

 

 Como as partículas podem estar em sintonia umas com as outras e como esse conceito 

pode ser observado na prática clínica. 

 Os Irmãos Corsos, romance de Alexandre Dumas. 

 O efeito não local experimentado por uma paciente. 

 A noção de Campo Quântico. 

 

O ESQUARTEJAMENTO DO PACIENTE 

 

 Relato de caso: Edema de Retina  

            Relato de Caso: Bipolaridade 

 

MÉTODOS DE TRATAMENTO COMPLEMENTARES: 

 PNL, HIPNOSE, SUGESTÃO, REGRESSÃO, CROMOTERAPIA, MELOTERAPIA. 

 

A ROSA DOS VENTOS DA MENTE 

 Passado, Futuro, Legado e Repercussão 

 

O CONCEITO ATUAL DO UNIVERSO 

“O universo é imaterial, mental e espiritual“. 

 

A VIGILÂNCIA COM O PENSAMENTO 

  O que você pensa, você cria. 

  O que você sente, você atrai. 

  O que você acredita, torna-se realidade.   (Buda) 
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