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prefácio

A física quântica, na forma de seu famoso “efeito do observador” 
(como o ato de ver algo, por parte do observador, transforma pos-
sibilidades quânticas em experiências reais na consciência dele 
mesmo), está nos forçando a mudar de paradigma, passando do 
paradigma do primado da matéria para o do primado da consciência 
(para mais detalhes, ler meu livro O universo autoconsciente). O 
novo paradigma é abrangente; trata-se de uma ciência da espiri-
tualidade que inclui a materialidade. Ativismo quântico é a ideia de 
transformarmos a nós mesmos e nossas sociedades segundo as men-
sagens transformadoras da física quântica e do novo paradigma.

 A ciência materialista, sem enfrentar desafi os nas cinco últimas 
décadas, causou danos. Podemos alegar que nossas instituições 
sociais – capitalismo, democracia, educação liberal, instituições de 
saúde e de cura – estão enraizadas no idealismo ou, mesmo, na 
espiritualidade. Mas, atualmente, muito poucas dessas instituições 
podem ser chamadas de humanísticas, menos ainda de espirituais. 
O materialismo alterou tanto suas fi sionomias que suas raízes espi-
rituais quase não podem ser reconhecidas. Para nos mantermos 
vivos, dependemos de instituições que se valem das forças da sepa-
ração, que, cada vez mais, estão se tornando o vento predominante 
da cultura mundial.

Temos problemas a granel em nossa sociedade e cultura – os 
maiores são o aquecimento global, o terrorismo e as constantes cri-
ses econômicas. Mas há outros itens, não menos importantes. Um 
imenso abismo está se abrindo entre os ricos e os pobres, e a classe 
média está sendo comprimida, ao contrário do que esperaria o ca-
pitalismo de Adam Smith. Nossa democracia está com problemas, 
graças à infl uência sempre crescente da mídia e do dinheiro. A 
educação não inspira. Os custos de saúde estão crescendo assusta-
doramente, e assim por diante.
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A origem de todos esses problemas está no confl ito entre espi-
ritualidade e materialidade. A boa notícia é que a visão coletiva do 
confl ito entre espiritualidade e ciência materialista pende a favor 
de uma postura abrangente, baseada no primado da consciência e da 
física quântica. Levar essa mensagem para nossas instituições sociais 
e devolvê-las ao caminho da unidade é o novo desafi o!

Num lampejo, senti o desafi o, e a ideia do livro e o movimento 
de que ele faz parte vieram-me à mente. Foi preciso existir a física 
quântica para que descobríssemos a espiritualidade dentro da ci-
ência. Devemos usar a orientação da física quântica para devolver 
a espiritualidade e a unidade ao nosso meio social, às nossas insti-
tuições sociais.

Provocar mudanças na sociedade é tarefa do ativista. Precisamos 
do ativismo que usa o poder da física quântica. A física quântica nos dá 
ideias transformadoras, que podem nos modifi car e as nossas instituições 
sociais, devolvendo unidade àquilo que estava separado.

Para enxergar isso, é importante lembrar-se de que a física quân-
tica é a física das possibilidades. O pensamento quântico nos devolve 
nosso livre-arbítrio para podermos escolher algumas dessas possibili-
dades. Essas escolhas livres estão nos libertando descontinuamente 
de hábitos passados. Elas provêm de uma inter-relação cósmica que 
chamamos de não localidade quântica – a capacidade de comunicação 
sem sinais.

A física quântica tem até o poder de romper as hierarquias de 
cunho materialista clássico. Daí a ideia de ativismo quântico – um 
ativismo que usa o poder transformador da física quântica para nos 
modifi car e as nossas instituições sociais. Os cineastas Ri Stuart e  
Renee Slade fi zeram um documentário chamado The quantum activist, 
que proporciona uma visão geral das ideias básicas. Este livro é a 
explicação dessas ideias de forma mais prática, criando um manifesto 
para mudanças pessoais e sociais.

De diversas maneiras, trata-se de um livro que confere forças, que 
mostra um pensamento reto e uma vivência reta, preparando-nos para 
implementar soluções para muitos problemas “impossíveis” que o ma-
terialismo nos legou – crises econômicas, terrorismo, aquecimento 
global etc. São impossíveis, caso tentemos resolvê-los mantendo-nos 
dentro do materialismo. Ser um ativista quântico é ter o poder de passar 
do espaço do problema da ciência materialista para o espaço da solução 
da nova ciência quântica, baseada no primado da consciência.

Discuto essas soluções neste livro: a economia espiritual, que lida 
com nosso bem-estar holístico, e não apenas com nossas necessidades 
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signifi cado, em vez de usá-lo para dominar os outros; a educação, que 
nos liberta do jugo do conhecido; a religião, que integra e une; e novas 
e econômicas práticas de saúde, que restauram nossa integridade.

E, evidentemente, discuto as soluções no contexto do desenvol-
vimento de um modo de vida correto para ativistas quânticos e seus 
amigos, o que inclui todo mundo.

Um dos pontos altos do livro são as cartas abertas ao Presidente 
Obama, sugerindo o que o governo pode fazer para ajudar a resol -
ver os grandes problemas atuais, segundo os princípios do ativismo 
quântico.

O livro foi escrito num estilo não técnico, compreensível para os 
que não são cientistas, mas o ativismo quântico convida tanto os cien-
tistas quanto os não cientistas, todos os que queiram ver mudanças 
sociais coerentes com os movimentos da consciência – movimentos 
evolucionários que, mais cedo ou mais tarde, permitirão a criação do 
céu na terra.

Agradeço a todos os cientistas, fi lósofos e místicos que contribuí-
ram para a ideia do ativismo quântico. Agradeço a Ri Stuart e a Renee 
Slade por terem feito o documentário The quantum activist, que levou 
a ideia do ativismo quântico para o primeiro plano da atenção pública. 
Agradeço a todas as pessoas que se tornaram ativistas quânticos desde 
o lançamento do documentário. Agradeço ainda a Ri, por ter ajudado 
com as fi guras. Finalmente, agradeço à equipe editorial e de produção 
da Hampton Roads, pelo excelente trabalho na publicação deste livro.
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capítulo 2

é a visão do mundo,
senhor presidente

Carta aberta ao Presidente Obama

Caro Presidente Obama,
Na campanha eleitoral do presidente Clinton, eles criaram esse lema 
bem efi ciente, “É a economia, seu tonto”. O seu lema, “Mudança 
na qual você pode acreditar”, embora não seja tão bom ou efi ciente 
quanto o de Clinton, também não foi ruim. Funcionou, não foi? Pode 
ser, mas creio que “É a visão do mundo, seu tonto” teria sido ade-
quada. Por favor, ouça-me.

Agora que está no comando do país e começou a instituir mu-
danças, suas mudanças se parecem cada vez mais com uma mistura 
de coisas. Quase todos que votaram no senhor (e ainda o apoiam) 
sentem-se um pouco inseguros sobre poder acreditar em todas as 
suas mudanças. Em algumas delas, sim, mas noutras, não.

Em termos específi cos, as mudanças necessárias tratam de 
signifi cado e de valores. O senhor acertou direitinho, Sr. Presidente, 
quando estava em campanha. Quando põe em prática programas a 
favor da classe média, de sistema de saúde e educação universal ou 
economia verde, está se pondo, sem qualquer dúvida, ao lado do 
signifi cado e de valores, e não há confusão quanto a isso. Mas, 
quando o senhor se põe ao lado de programas para salvar organi-
zações fi nanceiras como AIG (American International Group), será 
que está apoiando signifi cado e valores? Nem um pouco. Sr. Presi-
dente, essas instituições tipifi cadas pela AIG têm se posicionado 
entre as empresas menos éticas de nosso país. E dinheiro representa 
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signifi cado; em si, ele não tem signifi cado intrínseco. Assim, não po-
demos dizer que pessoas que ganham dinheiro jogando com dinheiro 
estejam envolvidas numa atividade econômica dotada de signifi cado 
(assim como o jogo também não é signifi cativo).

O senhor não está sozinho ao confundir essas questões, Sr. Pre-
sidente. Quase todos em nossa sociedade, democratas ou republicanos, 
estão confusos quanto a esses problemas. Aqui entra a questão da 
visão de mundo. Há uma grande confusão sobre isso na mente das 
pessoas. Por um lado, temos a visão de mundo religiosa, na qual sig-
nifi cado e valores são claramente importantes, sem ambiguidades. A 
ciência, de todas as maneiras, deveria ser neutra em termos de valo-
res, e físicos pós-modernos, com certeza, veem o universo como algo 
desprovido de signifi cado. Embora alguns fi lósofos evolucionistas 
tentem dar signifi cado e valores a seu trabalho como o resultado da 
evolução darwiniana, esse trabalho é fundamentalmente errado e 
inefi ciente, pois interações materiais sequer podem processar signifi -
cado ou valor. Em sua grande maioria, os democratas adotaram a visão 
“secular”, aparentemente mais científi ca, do “Mantenha a religião 
distante dos assuntos do Estado e da política” (mesmo que isso signi-
fi que ser ambíguo sobre signifi cado e valores). Por outro lado, os re-
publicanos acham que comprometer os valores (que, para eles, 
consistem na moralidade) é tão repulsivo que preferem fi car ao lado 
de cristãos fundamentalistas e aceitar sua visão um tanto rígida de 
signifi cado e valores a abraçar o secularismo.

E, então, temos um debate da velha ciência versus religião?
Ou será ciência versus cristianismo? Sabemos quem vai ganhar essa 
discussão? Nos últimos anos, apareceram alguns livros sugerindo 
(evocando o lema do fi lósofo Friedrich Nietzsche, do século XIX) que 
o Deus cristão, que distribui recompensas e punições por nossos atos 
sentado num trono no céu, está morto. Recentemente, vi um anún-
cio num ônibus londrino: “Deus provavelmente não existe, por isso, 
relaxe e aproveite a vida”. A mensagem oculta é a seguinte: se não 
existe Deus para puni-lo, ora, tenha valores equivocados e torne-se 
hedonista.

Sr. Presidente, algumas pessoas em nossos bancos de investimen-
tos levaram essa mensagem hedonista demasiadamente a sério e 
desenvolveram os esquemas que produziram os ativos podres que 
entupiram nosso sistema bancário. Que tipo de mensagem o senhor 
acha que envia quando ajuda a salvá-los?

Sei que não é hedonista, Sr. Presidente. Sei também que não 
acredita no Deus simplista do cristianismo fundamentalista. Seu Deus 
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guntou sobre o confronto com o mal, durante a campanha, o senhor 
disse: “O mal me torna humilde”. Noutras palavras, o senhor não se-
para o mal do bem. Percebe que existem o mal e o bem em nós.

Mas sua resposta confundiu a mídia, que não conseguiu com-
preendê-lo. Muitos preferiram a resposta obrigatória de seu oponente: 
“Vou derrotar o mal”. Este é o problema. Aparentemente, estamos 
presos entre a visão dualista e dividida entre o bem e o mal de Deus 
e da espiritualidade, postulada pelo fundamentalista cristão, e a visão 
sem signifi cado e sem valores da realidade alimentada pelo cientista 
médio.

E o fato de o senhor frequentar a igreja sem qualquer motivação 
política cínica cria mais confusão. Como pode acreditar na ciência (é 
claro que acredita, do contrário como poderia apoiar a evolução e a 
pesquisa de células-tronco?) e ainda assim ir à igreja rezar para Deus? 
E, se acredita mesmo em Deus, à maneira do cristianismo, como pode 
apoiar a evolução?

Sr. Presidente, essa questão da visão de mundo divide profunda-
mente os Estados Unidos. Quando em campanha, o senhor estava 
sempre expressando seu ardente desejo de integração: “Não somos 
republicanos ou democratas, somos americanos”.

Sim, somos americanos, Sr. Presidente, mas, enquanto nos iden-
tifi carmos com a ciência errada (a ciência hedonista tem de estar errada 
como modelo da realidade, caso a realidade envolva signifi cado e 
valores) ou a religião errada (Deus dualista), como podemos resolver 
nossas diferenças? Por isso é muito importante resolvermos a questão 
da visão de mundo.

Agora, o senhor pode jogar as mãos para o alto e dizer: “Mas 
essas questões são difíceis; os maiores fi lósofos não conseguiram 
resol vê-las”. Espero que não. Numa coisa, todos nós estamos de acordo. 
O senhor é uma pessoa destemida; não receia lidar com questões 
difíceis. E, Sr. Presidente, o senhor tem ajuda. Nas últimas décadas, 
alguns cientistas, e eu mesmo sou um deles, têm procurado desenvol-
ver um novo paradigma integrador da ciência para resolver essas 
questões divi-soras mencionadas antes. E sou um dos cientistas que 
acreditam que conseguimos.

“É a visão do mundo, seu tonto.” Se somos estúpidos a ponto de 
não conseguir resolver o problema da visão do mundo, integrando-nos 
como estadunidenses ao seu lado, a solução dos problemas norte-ame-
ricanos vai sempre fi car fora de alcance. Mas, se o senhor estiver 
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disposto a me ouvir falar das possibilidades da nova visão de mundo, 
isso pode ser diferente.

A nova ciência integradora não se baseia no primado da matéria, 
como a ciência divisora de que estivemos falando, mas no primado da 
consciência. Podemos basear a ciência numa metafísica na qual a 
consciência é primária, é a base de tudo o que existe, inclusive a ma-
téria? Sim, nós podemos, Sr. Presidente. Mas temos de ouvir as lições 
da física quântica. A física quântica descreve os objetos como possibi-
lidades, e a consciência serve à função causalmente potente de trans-
formar a possibilidade em realidade por meio da liberdade de escolha. 
Essa potência causal não é material. Nossa pesquisa deixa muito claro 
que essa potência causal é a mesma que as tradições espirituais eso-
téricas (inclusive o cristianismo esotérico) chamam de “causação 
descendente”, que essas tradições atribuem a Deus. Deus é esse estado 
incomum de nossa consciência no qual temos completa liberdade de 
escolha, livres de qualquer condicionamento pessoal.

As ideias rodam, Sr. Presidente. Para minha surpresa, um respeitado 
colunista do The New York Times, David Brooks, estava criticando-o 
numa de suas colunas porque o senhor está tentando lidar com muitos 
problemas ao mesmo tempo. Disse ele: “Não consigo entender por que 
ele [Obama] não decidiu passar suas noites aprofundando-se em me-
cânica quântica para descobrir a origem da consciência”.

Olhe só, Sr. Presidente. O Sr. Brooks deve ser clarividente. A fi m 
de integrar a nação, a fi m de enxergar o caminho em meio a comple-
xos problemas relacionados com signifi cado e valores que estão des-
truindo nossa economia e nosso ambiente (e gerando o terrorismo em 
algumas partes do mundo), o senhor precisa descobrir uma nova visão 
de mundo integradora, que lhe dê tanto Deus como a ciência. Mas, 
para descobrir e conciliar essa visão de mundo dentro de si, será pre-
ciso passar algumas noites com a física quântica.

Se gosta do que lê e leva a sério o novo paradigma, então eis o 
que gostaria de lhe pedir. No mandato de Clinton, o governo fez uma 
coisa muito importante para o sistema de saúde: criou uma secretaria 
para aplicar verbas em pesquisas sobre medicina alternativa. Isso 
ajudou muito a dar legitimidade à medicina alternativa em nossa so-
ciedade. (Por falar nisso, se realmente deseja reduzir o custo do sistema 
de saúde, procure a medicina que integra a alopatia e a medicina al-
ternativa sob um mesmo guarda-chuva.) Do mesmo modo, pode ser 
útil criar uma secretaria para pesquisas em ciência alternativa, dedi-
cada ao estudo de paradigmas científi cos alternativos, como aqueles 
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o senhor pode se sair ainda melhor do que Clinton.
Em 1960, o presidente Kennedy deu início ao projeto lunar, e 

fomos à Lua em menos de dez anos. O senhor não poderia dar início 
a um projeto científi co para investigarmos Deus e a causação descen-
dente, estabelecendo a existência de Deus (ou não) para satisfazer um 
consenso científi co? Se fomos à Lua, será que não podemos fazer isso? 
Sim, nós podemos.
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