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Consciência: tudo o que não contaram a
você sobre a realidade (e que agora
vamos revelar)
––

Se uma criança lhe perguntasse o que é consciência, o que você
responderia?
Pergunta difícil esta, não é mesmo?
Se tiver curiosidade, consulte um bom dicionário, mas sinto lhe dizer que nem
assim terá uma resposta definitiva.
Relaxe, mesmo os mais brilhantes cientistas da atualidade têm dificuldade
em definir o que é consciência.
Mas, não desanime! Conhecer o assunto fará toda diferença em sua vida.
2

Para investigarmos esse tema teremos de ir mais fundo na toca do coelho.
Como dizem por aí, “são as perguntas que movem o mundo”. Então,
responda a mais essas:
• Quando dormimos estamos conscientes?
• Uma pessoa sob o efeito de anestesia geral ou em estado de coma está
consciente?
• A consciência cessa depois da morte?
• Somente o ser humano tem consciência?
Agora complicou de vez…
Não vou lhe enganar. O tema consciência é um dos mais controvertidos e
complexos. Então, por que insisto em que você abra sua mente para o que
vamos expor neste artigo?
A resposta é simples: exatamente por não conhecer nada a respeito, grande
parte da humanidade está atolada em dificuldades de todos os tipos:
financeira, emocional, mental, física. A esse atoleiro chamamos de CRISE.
Basta ver as notícias e prestar um pouco de atenção nas conversas. As
pessoas estão em crise. O mundo está em crise.
A ignorância está saindo caro para muita gente.
Para voltarmos a crescer como indivíduos e como sociedade, é essencial (e
urgente) que o maior número de pessoas compreenda o que vamos
apresentar aqui. Até o final do artigo, você saberá:
• O que é consciência e como ela influencia sua realidade;
• Como se reconectar ao Campo de In-Formação e Criatividade para
transformar a sua vida;
• Como a consciência pode revolucionar o empreendedorismo;
• E outras surpreendentes descobertas.
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Vamos agora adentrar neste extraordinário universo da consciência.

Confesso que…

Eu mesma, apesar de ser formada em Gestão Empresarial e Design de
Moda, ter recebido todo apoio emocional e financeiro da família e ter boa
cultura geral, só passei a prosperar realmente quando compreendi o papel da
consciência na criação da minha realidade.
Quando aprendi a me reconectar com o fabuloso Campo de Inteligência e
Criatividade, que é pura consciência, passei a fluir com a vida , sem esforço e
a ajudar efetivamente meus clientes.
Como aconteceu essa transformação pessoal? A história é longa, mas
prometo que serei breve.
Há 17 anos, após muito estudo e preparo, tornava-me caloura na Faculdade
de Gestão Empresarial. Entrei para a faculdade cedo demais, a meu ver, para
exercer uma profissão que lida com crise.
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Julgando estar pronta, abri uma empresa onde poderia aplicar o que havia
aprendido em quase uma década de preparo. “Salvaria” o mundo e, no final
do dia, voltaria para casa com a sensação de missão cumprida. Tipo menina
super-poderosa…
Mas, as coisas tomaram outro rumo. Após quinze anos de prática
empresarial, entrei em crise profissional e existencial.

Foram quase 15 anos, completamente à deriva. Sem direcção, sem
propósito, motivada pela sobrevivência, e com uma auto-estima e confiança
mascarada.
Eu tinha muito medo de tentar qualquer outra coisa, pois, eu já sabia o que
eu NÃO queria, mas, eu não tinha idéia do que eu queria. Logo, não tinha
motivação para ir atrás.
Bem, dentro da minha insatisfação, eu comecei o troca-troca de empresas,
talvez, você saiba o que é isso. Trabalhei na área criativa, na área comercial,
gestão de projetos, logística, planeamento estratégico, novos negócios,
negócio próprio, uma procura surreal, à algo que me desse prazer e sentido,
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e que durasse mais do que aquele período de seis meses, de euforia e
novidades do novo emprego.
A minha sorte, foi que nunca parei de procurar. Não acomodei-me.
Continuei a procurar a minha felicidade, até o dia em que fiz um curso para
trabalhar o meu propósito de vida. E foi o meu divisor de águas.
Uma coisa levou à outra e isso foi longe. Como autodidata, estudei assuntos
variados como filosofia, psicologia, programação neurolinguística (PNL),
ciência do sucesso, empreendedorismo. Mas, foi na mecânica quântica que
descobri o “pulo do gato”, o fator x capaz de explicar como funciona a
realidade .
Cheguei, então, ao entendimento que hoje norteia minha vida e meu trabalho.
Batizei esse conhecimento de Os Sete Princípios da Cocriação, que
resumem de forma simples como podemos criar uma vida mais abundante,
que será tema de um próximo e-book.
Hoje compreendo que não somos vítimas. Nossos problemas, sejam eles
quais forem, são apenas o resultado da ignorância temporária sobre o
funcionamento da realidade.
Podemos

mudar

nossas

vidas

para

melhor,

basta

que

iniciemos

voluntariamente o processo de expansão da nossa mente a fim de
estreitarmos nossa conexão com o extraordinário Campo da Consciência.
Para saber como, vamos prosseguir.

Afinal, o que é consciência?
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Há muito tempo, esta pergunta vem instigando filósofos, místicos e mais
recentemente alguns cientistas comprometidos com a verdade.
Normalmente, entendemos a consciência como aquele estado em que
estamos acordados e alertas. Por isso dizemos que alguém sob o efeito de
anestesia geral está inconsciente. Outra maneira de entender a consciência é
como sendo o senso de responsabilidade de uma pessoa . Quem já não usou
esta frase: “Você não tem consciência”?
Isso não está errado, mas consciência é MUITO MAIS.
Prepare-se agora para mudar completamente sua visão sobre consciência e
realidade. Surpreendentes achados científicos vêm reforçando o que as
antigas tradições de sabedoria já haviam percebido :
A Consciência é o princípio inteligente que ordena e sustenta todo o
Universo.
E como ela faz isso ? Através de um Campo de energia e in-formação.
Vamos descomplicar essa definição, afinal a simplicidade é a mãe da
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elegância e da eficiência . Veremos a seguir o que é campo, energia e informação.
O físico quântico Amit Goswami propõe que a consciência seja a base do ser,
o fundamento de tudo o que existe. E também que a consciência se
individualiza nas infinitas formas, seja nos seres viventes, seja nos objetos
inanimados, no sentido de uma mente universal, cósmica. Assim, de um
elétron a uma galáxia, tudo tem consciência em diferentes graus.
A consciência, portanto, é a realidade única e final.
Você é uma consciência individualizada que está em contato direto com o
Campo da Consciência. Consciência é a sua essência, é quem realmente
você é e não quem o seu ego lhe diz baseado na sua história pessoal (seu
nome, profissão, crenças e experiências passadas).
Você é muito maior que a sua noção de “eu”. Você é um OBSERVADOR que
cria sua própria realidade, o tempo todo.

O observador e as possibilidades
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A mecânica quântica, uma parte da Física moderna, constatou através de
inúmeros experimentos em laboratório que o observador cria a realidade.
Esta ciência é chamada de não intuitiva, isto é, muitos dos seus achados
contrariam o senso comum de como percebemos a realidade.
Seus achados causam muita estranheza às pessoas como, por exemplo, o
fato de objetos quânticos (partículas, átomos e moléculas):
• Poderem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo;
• Não se manifestarem na realidade até que alguém os observe;
• Deixarem de existir em um ponto e passarem a existir em outro,
simultaneamente, sem passar pelo espaço entre os dois pontos;
• Poderem se influenciar instantaneamente a qualquer distância.
Isso não lhe parece uma loucura?
Quando estudamos o mundo das átomos e das partículas subatômicas, a
realidade se mostra de forma radicalmente diferente do que estamos
acostumados a perceber: todos os objetos são representados como ondas de
possibilidades e não como coisas determinadas. O curioso é que quando as
medimos ou observamos, não enxergamos as ondas de possibilidades; mas
sim algo materializado.
Esse é o efeito do observador colapsando (manifestando) a realidade.
Por exemplo, um elétron, quando não observado, está em todos os lugares
ao mesmo tempo, como se estivesse esparramado em forma de onda.
Quando é observado, torna-se uma partícula bem delimitada no espaço.
Quem causa o colapso (manifestação) daquela realidade é o observador.
E quem é o observador? Advinha… o ser consciente.
Sendo assim, cada ser cria a própria realidade através do conteúdo de sua
consciência. Veremos como isso acontece mais adiante.
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Maravilhoso, não ?
Se você quiser saber um pouco mais sobre as infinitas possibilidades criadas
pelo observador, veja esse documentário em que diversos cientistas abordam
de forma simples esse assunto tão complexo:

QUEM SOMOS NÓS - Filme completo (HD)
https://www.youtube.com/watch?v=0ljf3P3O51s

Energia

Albert Einstein disse certa vez:
” Todos os que estão seriamente envolvidos em pesquisas científicas se
convenceram de que uma consciência está presente nas leis do universo –
uma consciência infinitamente superior à do homem.”

10

E foi este grande físico alemão que, além de conceber um princípio
inteligente e ordenador do universo, nos brindou com a célebre equação
E=m.c², que mudou a forma como enxergamos a matéria.
Traduzindo, esta equação nos diz que massa (a quantidade de matéria num
corpo) e energia são basicamente duas manifestações da mesma coisa.
Toda matéria não passa de energia condensada!
Os nossos cinco sentidos é que interpretam a energia como matéria.
Nada no mundo é sólido. Nem você, nem a cadeira em que está. Se
quebrarmos um objeto qualquer até chegarmos aos mínimos elementos que
o compõem, encontraremos apenas espaço “vazio” (99,99%) e partículas
interagindo.
E, pasme, o espaço só parece estar vazio, pois está repleto de energia e
potencialidade. Por sua vez, as partículas subatômicas, na verdade nem
existem como as imaginamos. Elas são ondas de probabilidades e só
aparecem quando observadas.
Pois é… como disse o ph.D em física quântica Fred Alan Wolf:
“Tudo o que você sabe sobre o universo e as leis que o regem está mais ou
menos 99,99% errado”.
Por essa razão é fundamental que abra sua mente para o assunto. Afinal,
você é feito de energia e potencial infinito.
Não seria fantástico aprender a lidar com esses superpoderes que já tem,
mas desconhece?
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A cada instante da sua vida , você dá forma a essa energia através da sua
consciência, conforme seus pensamentos, sentimentos e ações. Saiba disso
ou não, é o que acontece.
Vimos até aqui que a consciência é energia, mas também in-formação. Não
escrevemos errado, é isso mesmo que você leu:

In-Formação

Quando se fala de informação, normalmente relacionamos a palavra com
dados objetivos sobre algo ou alguém. Mas a novidade que trazemos aqui
não é sobre este tipo de informação. É sobre in-formação, algo muito mais
profundo do que meros dados.
Informar significa dar forma, moldar. Logo, in-formação é uma qualidade do
Campo da Consciência que dá forma a tudo o que existe. Por isso
escrevemos dessa forma, assim como o físico David Bohm.
Pense:
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• Se toda a matéria conhecida é formada a partir dos mesmos elementos
químicos (carbono, oxigênio, hidrogênio, etc.), como se explica tanta
diversidade de formas na natureza?
• Por sua vez, os elementos químicos são formados pelas mesmas partículas
subatômicas. Então, de que maneira os corpos (incluindo você) mantém sua
identidade e forma, já que são feitos de partes (átomos e moléculas) que
poderiam ser “descombinadas” e depois “rearranjadas” para dar origem a
formas diferentes?
• Se tudo o que existe é formado pelas mesmas partículas, o que lhes
determina sua identidade material?
A resposta é: a IN-FORMAÇÃO.
Os cientistas verificaram que a in-formação é um aspecto inerente à natureza
do Universo, ou seja, tudo o que existe tem uma informação própria,
intrínseca. Seria algo como um “código de barras” que contém todas as
características (informações) sobre um produto. Uma maçã tem uma
determinada in-formação , um golfinho tem outra, você tem outra, e assim por
diante.
Dr. Massimo Citro, médico e pesquisador, nos explica em seu livro O Código
Básico do Universo que a in-formação é o programa que governa toda a
matéria: como ela é, interage e evolui.
A razão pela qual as coisas conservam suas características e sua identidade
no espaço e no tempo deve-se, em última análise, à in-formação que chega
do Campo In-Formado da Consciência. Os pássaros sabem para onde voar
por causa da in-formação, um ovo se transforma em embrião, por causa da
in-formação.
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O mesmo pode ser dito de cada pessoa, em que um único campo organiza
sua forma e estrutura, regula seu metabolismo e lhe permite se comunicar
com outros corpos e com o ambiente.
Nós recebemos in-formação do meio e também emitimos in-formação para o
meio. E isso é muito importante na criação da nossa realidade: o que
estamos recebendo e o que estamos emitindo é responsável pelo que nos
acontece.
A in-formação liga todas as coisas no Universo, independentemente de quão
longe elas estejam umas das outras e de quanto tempo se passou desde que
se criaram conexões entre elas. Liga desde dois elétrons que foram
correlacionados em uma experiência de laboratório, até duas pessoas que se
amam, através do que chamamos entrelaçamento quântico.
Resumindo, os componentes básicos do Universo são a energia e a informação .
• A energia é o que permite realizar um trabalho qualquer, como movimentar
objetos, aquecer a água, dançar, acender uma lâmpada.
• A in-formação é o que traduz as vibrações do Campo da Consciência que
dão forma a tudo o que existe.
O Universo é repleto de códigos que definem e informam a natureza das
coisas. Esses códigos básicos operam em todos os níveis da realidade,
funcionando como uma matriz, um sistema regulatório e um meio de
comunicação em toda parte do Universo. Assim, todas as coisas trocam informação entre si no Universo, através do Campo da Consciência.
Ervin Laszlo, indicado ao Premio Nobel da Paz, filósofo e um dos maiores
teóricos de sistemas da atualidade, avança no conceito de que toda a in-
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formação do Universo fica registrada para sempre no Campo e que podemos
interagir com o mesmo a fim de recuperá-las.
De que maneira poderíamos nos conectar com o Campo de Consciência,
esse imenso mar de in-formações, criatividade e energia? Simples : através
da expansão da nossa mente .
Vivemos uma mudança de Era. Para que você tenha sucesso nos negócios e
na vida, é muito importante que você entenda essa transição. Veja:

Era da Consciência

Há alguns anos, quando entramos na Era da Informação, tivemos de
aprender uma nova linguagem. Sem isso não poderíamos usufruir das
maravilhas da tecnologia emergente: computadores pessoais, smartphones e
internet. O que foi difícil para os adultos da época, hoje parece brincadeira de
criança. Até os mais idosos ou resistentes à mudança tiveram de se adaptar
a essa nova linguagem e já se aventuram no mundo virtual.
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Vencemos as dificuldades iniciais e hoje recebemos inúmeros benefícios
dessa era que nos conecta em tempo real e nos dá acesso a todo tipo de
informação produzida pelo homem; o que antes era propriedade de uma elite.
Isso nos trouxe mais liberdade.
Pois saiba que uma nova era está se instalando, ainda mais surpreendente
que a anterior: a Era da Consciência (In-Formação). Ela também possui uma
linguagem própria ao qual teremos de nos adaptar para surfarmos tranquilos
nessa Onda.
Quanto mais conectados a essa rede infinita, mais in-formações estarão
disponíveis para nós, vindas do Campo da Consciência. Sairemos da
realidade virtual em que estamos para adentrarmos no campo da realidade
última.
O potencial de crescimento que isso trará para o ser humano é inimaginável!
E por onde começar?
Como colocar isso tudo em prática e voltar a crescer, vencer a crise,
prosperar nos negócios?
Vejo no empreendedorismo consciente uma excelente forma de se atingir a
liberdade e a qualidade de vida que desejamos. Esse novo modelo está em
sintonia com a nova visão de mundo fundamentada na consciência.
Prossiga para entender como isso é possível.

Empreendedorismo Consciente
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O que seria capaz de unir uma gestora com uma marketeer? O sonho de
mudar o mundo.
Para isso, fundamos uma organização para ajudar as pessoas a
conquistarem liberdade e qualidade de vida através do empreendedorismo
consciente. Veja também nosso e-book: Como se tornar um empreendedor
de sucesso (o guião completo).
O empreendedorismo consciente se diferencia das demais formas de
empreender por pautar todas as suas ações na Consciência.
Como vimos até aqui, o Campo de Consciência une todas as pessoas, todas
as coisas, em todos os lugares, o tempo todo.
Ser um empreendedor consciente não é apenas criar um negócio, um
produto ou colocar uma ideia em prática afim de prosperar, é estar em
sintonia consigo mesmo, com as demais pessoas, demais seres, com o meio
ambiente e com o Campo de Consciência, fonte ilimitada de criatividade,
energia e in-formação, fazendo do mundo um lugar melhor para todos.
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É uma nova forma de empreender baseada na consciência – o principio que
organiza e sustenta todo o universo – para oferecer às pessoas a liberdade:
• Financeira
• Geográfica
• De tempo
• De escolha
• De criar deliberadamente sua própria realidade.
Nossa meta é criar uma comunidade de empreendedores ao redor do mundo
com uma nova visão da realidade, transformando totalmente a maneira como
se trabalha e se faz negócios.
O mundo muda rapidamente. Aqueles que aprenderem a se conectar com o
vasto Campo de Inteligência e In-formação do qual fazemos parte, se
adaptarão facilmente às mudanças e transformarão QUALQUER CRISE EM
OPORTUNIDADE.
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Andréa Luzz & Danieli Campos
“A Consciência cria. O empreendedorismo transforma.”
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