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e-Book
Explicativo em 10 passos de como a física quântica

pode servir de guia (analogia) na cocriação 
da nossa realidade



Aloha, 
 

Sejam bem-vindos a este e-book. 
Ele irá mostrar o caminho das pedras para

entender a relação entre o colapso da função
de onda que a física quântica descreve, e nosso

comportamentos na realidade clássica.
 

Sem delongas. vamos entender melhor como
podemos levar estes princípios à nossa vida.

 
Ótima leitura e gratidão pela escolha.

Conceito e práticas desenvolvidas para entender melhor a
analogia entre os princípios quânticos e a nossa realidade.
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1º - Coerência  ou Sintonia Quântica
 

Todo sistema precisa estar em harmonia e equilíbrio com os
seus componente e o meio, para que o colapso da função de
onda aconteça conforme projetado, do contrário ele decai e
entra em decoerência.
Analogamente na nossa vida isso quer dizer que se você não
estiver em coerência entre o que quer e o meio, seu pedido
nunca será possível. 
Mantenha-se equilibrado, entenda os pontos fortes e fracos em
relação aquilo que quer para sua vida.

O que devo fazer?

Aceitação 
Tranquilidade 
Observação 
Avaliação sem julgamentos 
Controlar pensamentos 
Coerências entre
pensamento e sentimento.

 
 

Meditação 
Coerência cardíaca 
Observar e questionar 
Escutar musica clássica 
Fortalecimentos do Método
Trina

 
 

Ferramentas

Sinais que conseguiu?

Você vai ter sensação de desapego, liberdade plena,  estado de
flow, sentimento de Paz e Tranquilidade. Uma Gratidão invasiva
e Alegria (estado do banana).
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2º - Entenda o seu Objetivo
 

Tudo na física também tem um propósito, uma finalidade. Você
vai aplicar uma força, uma energia ou um trabalho sempre
visado um resultado. Esse objetivo sempre tem que estar bem
claro, bem estudado e traçado dentro do escopo proposto. 

Na nossa vida também é assim, se você quer alguma coisa,
tenha certeza e convicção daquilo que você quer.

Sem CLAREZA NÃO HÁ OBJETIVO QUE POSSA SER ALCANÇADO.

O que devo fazer?

Entender o que é seu
objetivo (longo prazo)
Separar as metas para
chegar nele (etapas)
Entender que deve ser uma
coisa possível e que tudo
tem seu tempo de
acontecer

 
 

Caderninho
Tabela no computador
Um app de organização

 
 

Ferramentas

Sinais que conseguiu?

Você vai se sentir feliz com a sua decisão e não haverá dúvidas,.
A Fé será decisiva para entender se você conseguiu saber qual
é o seu propósito. Guie-se por ela, será o seu termômetro.
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3º - Entenda o contexto, a f(x)
 

O contexto na física de uma partícula, se descreve com a função
de onda (f(x)). Ela descreve o caminho a ser percorrido por uma
partícula ao longo do tempo. 

Na nossa vida seria mais ou menos assim, você deve desenhar
com detalhes: ambiente, pessoas, lugares e coisas que fazem
parte do seu projeto ou desejo.

O que devo entender?

Compatibilidade com as
coisas, lugares e pessoas
O que EU preciso saber e ter
O que preciso usar
Ter compreensão e intelecto

 
Conversa interna
Exercício da visualização
Escrita intuitiva
Meditação ativa
(caminhada)

 

Ferramentas

Sinais que conseguiu?

Entendendo os questionamentos como: Quais recursos
preciso? O que eu preciso saber? Quanto $ preciso? Que
agentes irão me ajudar? Tempo para acontecer ? 

e-book

O colapso da
função de onda e

a Cocriação

e-book

O colapso da
função de onda e

a Cocriação



4º - O Fator Primordial  (o núcleo)
 

Um sistema sempre deve manter a sua energia e deve entender
seu núcleo, que dá essa energia. O mesmo acontece quando
colapsamos um pedido. Por exemplo, se você colapsou um
emprego, no início você está feliz e faz com vontade, mas com o
passar do tempo pode mudar e, se não mantiver a energia,
poderá decair. Pois não há nada que o alimente.

Por isso, descubra o que mantém seu desejo vivo, quem ou o
que lhe da continuidade. Esse é seu fator primordial.

O que devo entender?

 Deve existir sempre, é
atemporal no seu projeto 
 É Vital para seu pedido 
 Precisa de manutenção 
 É Indispensável

 

Característica

Sinais que conseguiu?

Respondendo os questionamentos como: Quem da força? 
O que mantem meu projeto? O que não pode ser trocado? 
O que somente deve viver para meu projeto existir?

Pode ser uma pessoa ou
pessoas
Um Conhecimento
Um produto específico
Um lugar estratégico
Uma marca
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5º - O Conhecimento
 

O Potencial Quântico "Q" mune todo sistema quântico de
informação, segundo a Teoria da Totalidade de Bohm.
Essa informação é o essencial para dar início, sequencia e
finalização a qualquer experiência.
 
Na vida real é a mesma coisa, para entender como fazer um
bolo, por exemplo, você precisa conhecer os ingredientes e os
procedimentos (receita). Você é um expert sobre o que gostaria
de colapsar?
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O que devo entender?

Estudar e preparar-se
Diálogo com seu duplo
Escrita intuitiva, meditação
Perguntar às pessoas

Ferramentas

Sinais que conseguiu?

Respondendo os questionamentos como: O que preciso saber
para que funcione? O que eu preciso saber sobre os clientes ou
produtos, tal pessoa, tal lugar ou tal coisa? Quais investimentos
devo fazer? Que lugares ou coisas devo conhecer? 

Por que eu preciso disso?
Ter conhecimento para
iniciar, dar sequencia,
compreender e evoluir
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6º - Ação e Reação
 

Tudo já é ou foi uma onda em movimento contínuo no seu mais
puro estado. Tudo é uma ideia que se transforma por meio de
uma ação. 
Entendamos que mesmo de naturezas físicas diferentes, um
pensamento também é uma onda, psíquica, mas seu
comportamento é de onda e só se transforma quando colapsa,
ou seja, quando vira uma AÇÃO.
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O que devo entender?

Lista de Sim ou Não | Certo
ou errado
Diálogo com seu duplo
Ver se existe mudança na
realidade (fato)
perguntar às pessoas

Ferramentas

Sinais que conseguiu?

Respondendo os questionamentos como: O que preciso fazer
com esta informação? - Quanto tempo tenho para tal atividade
- Estou fazendo certo? - Isso que está aqui ajuda no colapso?

Entender o que é preciso
fazer para colapsar (qual
ação)
Planejar-se 
Realizar as metas uma por
vez. Não se afobe.
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QUER SABER
MAIS SOBRE

SEU FUTURO?

Não perca!

A realidade não é o que parecer ser, o
tempo também não...

 
Mas e você... é de fato quem parece ser?

 
Entenda mais do seu Duplo Quântico, do seu

EU do FUTURO, quem ele é, como pode te
ajudar e como se conectar. Quer desvendar

a sua vida?
 

Conhece a ti mesmo e conhecerás o
Universo e os Deuses (Sócrates)

 
Entenda Mais sobre seu DuploEntenda Mais sobre seu Duplo

http://duploquantico.com.br/


7º - Energizar
 

Em um sistema quântico, uma partícula se manifesta onde ou
quando há mais Energia, onde há maior probabilidade de
colapsar ou decair, isso vai depender do que se mede.

Na nossa realidade energizar significa dar atenção, falar sobre o
que se quer para si, buscar o entusiasmo, a força do querer. e
principalmente, do agir.
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O que devo entender?

Meditando
Pensando 
Falando 
Escrevendo 
Soltando (sem duvida nem
ansiedade do retorno)

Ferramentas

Sinais que conseguiu?

Respondendo os questionamentos como: O que estou
pensando? - Estou dando sequencia ao planejamento? -
Quanto tempo invisto para dar energia? - Que tipos de ações
energética para meu projeto fiz hoje? Estou soltando a
ansiedade? 

A neutralidade
Cuidar o pensamento - a lei
da atração atrai tudo! 
Escrever, ler, pensar,
visualizar e falar no
momento e da forma certa!
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8º - Correlações Quânticas
 

Partículas que fazem parte de um sistema, se dizem emaranhadas,
ou seja, seguem a mesma ideia,  propósito para uma conversão, a
grosso modo. E na alteração de uma, todas as outras que estão na
mesma frequência também ficam alteradas.  Portanto, são
partículas de um mesmo sistema que estão na mesma frequência
(ação e resultados). 
Na nossa vida acontece o mesmo quando queremos ou desejamos
algo e o Universo busca a complementaridade com pessoas, lugares
e coisas para nosso colapso acontecer.
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O que devo entender?

Meditando
Visualizando
Pedindo do modo certo
Escutando outras pessoas
Abrindo seu coração
(autoconhecimento)

Ferramentas

Sinais que conseguiu?

Respondendo os questionamentos como:  - Por que fulano veio
para mim? - Por que tenho esta informação desta pessoa? -
Quem são as pessoas que podem me ajudar a concretizar o
projeto? - Tem alguém que me ajuda sempre no meu projeto?

Baseadas no Equilíbrio 
Frequências (sentimentos,
emoções e percepções)
Ressonância (amplitude
aumentada) 
Experiência semelhantes =
freq. semelhantes (gatilhos)!
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9º - O colapso em si (Sincronicidades)
 
 

As Sincronicidades são situações ou acontecimentos que abrem
as portas para o COLAPSO (MATERIALIZAÇÃO DE ALGO).
Muitas vezes não percebemos que está acontecendo ou ainda
pior, mudamos de curso do pedido no meio do andamento
daquilo que pedimos no começo. Por isso,  é essencial entender  
o que realmente se quer ter, ser ou fazer. Lembre-se, o Duplo e o
Universo sempre conspiram a nosso favor.
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O que devo entender?

Ver estatísticas do antes,
durantes e depois do seu
pedido.
Visualizar antes e depois
Meditar
Diálogo Interno

Ferramentas

Sinais que conseguiu?

Respondendo os questionamentos como:   Reconheço as
possibilidades e o potencial adquirido ou não? Aumentou a
intuição e percepção? Consegui promover mais energia e
findar processos?

Sincronicidades (símbolos,
mensagens, músicas, fatos,
encontros). 
Colapso = Metas alcançadas
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10º - Celebrar (A Verdadeira Gratidão)
 
 

Todo sistema tem seu estado receptivo ou doador, de movimento
ou inércia. Quando as coisas acontecem podem ser em qualquer um
deles, vai depender do objetivo. 
Em nosso caso depende da frequência e vibração psíquica, se
queremos ou não e, principalmente , se estamos mantendo esse
sentimento de GRAÇA, de recebimento e merecimento. Quando isso
acontece o colapso é inevitável. Então, celebre tudo o que receber e
colapse as infinitas possibilidades,
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O que devo entender?

Caderno da gratidão
Pense seu dia e agradeça
Visualize seus retornos
Celebre com humor,
agradeça seu Duplo
Peça sempre! Leia e use 

      sua intuição.

Ferramentas

Sinais que conseguiu?
Respondendo os questionamentos como: Sou grato(a) pela
minha vida? Somente agradeço quando algo "acontece"? Tenho
motivos para agradecer no final do dia? Quais as sensações e
sentimentos quando recebo algo? O que vibro nesse momento?
Tenho celebrado minhas conquistas?

Vibração, frequência
amplitude e ressonância
(qual meu sentimento)
Entenda o estado de Graça
(celebre porque você
existe!)
Entendimento e consciência.
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Colapso é uma integração complexa entre o quântico e o
cósmico (pensar e fazer!) 
Percepção dos sentidos (emoção + ação)
Propósito correlacionado com sua vontade (o que te faz feliz)  
Energia disponibilizada SEMPRE! 
Não contar seus projetos (inconsciente coletivo) 
Tenha certeza e convicção (ou fé). NAÕ DUVIDE JAMAIS!
Observe e analise a sua realidade sempre! 
Sempre seja ativo! Promova impulso e energia 
Colapso é individual ou correlacionado 
Nada é para sempre! Caos e ordem fazem parte da vida.
Cuidado com a mente, que mente! 
Se cansar, mude de COLAPSO, mas nunca deixe de ter um
projeto! 
Capacite-se sempre! 
Ponha seu conhecimento em prática 
Você não está só, seu agente colapsador (duplo quântico) está
com você TODO O TEMPO!
Trabalhe com a Matrix e não para ela ou contra ela. 
O Universo conspira a seu favor, SEMPRE!

Variáveis Ocultas
 

É tudo aquilo que está por debaixo dos panos e que ninguém te
conta! São pequenas coisas que fazem a diferença, mas que são
negligenciadas e muitas vezes ocultas. Então vamos lá...

Devemos entender: 

Bjus e Aloha 
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Aviso legal e termos de uso
 
 

Todas as páginas da web, materiais de apoio e publicidade da autoria do Grupo
Onda Quântica - Selva Salerno são protegidas por direitos autorais pelos

proprietários originais. 
Você pode pegar emprestadas as “ideias” desses material, 

mas NÃO pode usar como publicidade real, produto ou designs.
Você não tem direitos de revenda ou direito de oferta para qualquer parte desta
publicação.  Apenas clientes que compraram esta publicação estão autorizados

a visualizá-la.


