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Antonio B. Diomede Expositor espírita, foi Presidente do Conselho e Diretor 
da Área de Ensino da Seara Bendita. Coordenador do curso de especialização 
Reflexões sobre a Vida e a Morte. Coordenador da coluna.

Gabriela Barreto Lemos, pesquisadora de Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está atualmente fazendo 
pós-doutorado na Academia Austríaca de Ciências, em 
Viena, onde realizou experiências relatadas na internet 
que estão ligadas à obtenção de imagens (no caso, o 
desenho de um gato) que não estão sendo iluminadas, 
mas que mesmo assim aparecem na foto.
Segundo a matéria, seu experimento é uma 
demonstração cabal do fenômeno de entrelaçamento 
quântico – ou emaranhamento –, segundo o qual duas 
partículas podem ficar de tal forma interconectadas 
que qualquer coisa que aconteça a uma influenciará 
imediatamente a outra, ainda que elas estejam a anos-
luz de distância.
O entrelaçamento quântico é desafiador mesmo para 
as mentes mais brilhantes – Einstein desdenhou dele 
chamando-o de “ação fantasmagórica à distância” 
–, mesmo porque ele desafia o limite da velocidade 
universal, a velocidade da luz, uma vez que as 
partículas entrelaçadas parecem trocar informações 
imediatamente.
Gabriela está trabalhando na equipe do professor 
Anton Zellinger, que no ano passado surpreendeu os 
próprios físicos demonstrando que os eventos quânticos 
independem do espaço e do tempo, o que foi visto 
como uma espécie de “fim da causalidade”.
E, entre nós espíritas, como se encaixam essas 
informações nas que recebemos do Plano Espiritual?

Entrelaçamento quântico 
comprova afinidades

Partículas entrelaçadas parecem trocar informações imediatamente

Como comprovação cabal da comunicação mente 
a mente.
Matéria ainda não estudada pela ciência terrena, mas 
que por caminhos diversos vai se aproximando do que 
os Espíritos esclarecem em diversas obras doutrinárias, 
especialmente as de André Luiz, alertando-nos para a 
“visibilidade” dos pensamentos. Eles não precisam de 
“luz” para serem “fotografados” pelos demais Espíritos. 
Sempre que pensarmos em algo, e Jesus já advertia 
a respeito, já concretizamos a ideia e passamos a 
responder por ela.
Na condição terrena podemos ocultar ou disfarçar o que 
está no âmago da nossa alma, mas o registro quântico 
capta e transmite o pensamento, instantaneamente, 
como a experiência no campo físico comprova.
Saibamos, pois, refinar nossas ideias e ideais, pois 
eles transbordam da nossa personalidade espiritual, 
espalhando-se, mesmo a longa distância, podendo ser 
positivos na comunidade universal, o que nos valoriza 
ao retornarmos à Pátria Espiritual, ou negativos, 
denegrindo a nossa caminhada e nos obrigando a 
novas experiências para retificarmos os erros e enganos 
cometidos nesta. 
A velocidade evolutiva é nossa escolha.


