


Se você deseja despertar toda a humanidade, pri-
meiro desperte a você mesmo”. 
“Se você deseja eliminar o sofrimento no mundo, 
então elimine tudo o que é escuridão e negativida-
de em você mesmo. 
Na verdade, o maior presente que você deve dar é 
a sua própria transformação”. 
           Lao Tsé 

“



Olá, Eu Sou Maria Pereda, Ph.D – cientista, escrito-
ra e professora e, estou muito feliz por ter completado 
este terceiro e-Book, pertencente a uma série de quatro 
e-Books criados especialmente para você. Através deste 
trabalho, venho apresentando uma importante fração 
do conhecimento sobre OS QUATRO FUNDAMEN-

TOS DA REALIDADE, usando uma linguagem 
facilitada e, portanto, de fácil compreensão. 

Neste terceiro e-Book divago sobre o processo do des-
pertar, focando na importância do momento presente, 
portanto, da percepção do TEMPO, ESPAÇO e CO-
NHECIMENTO que surge da entrega à observação 
consciente, como uma importantíssima ferramenta 
para a iluminação. Assim, seguindo o meu per�l, es-
crevi uma dissertação �losó�ca sobre o DESPERTAR e 
o entendimento de como o “experimento vida” é essen-
cial para o AUTODOMÍNIO E AUTOEXPRESSÃO. 

Seguindo o padrão que melhor me representa, a ciên-
cia não poderia �car de fora, assim incluí o conceito do 
tempo dentro da visão cientí�ca, ligada a Física Uni�-
cada e Quântica, propiciando o entendimento que po-
derá aumentar a compreensão da realidade que você 

está manifestando para sua vida. 

Você está pronto? 



Então, sigamos unidos neste 
caminho de descobertas!



O Processo do Despertar



Existe um número tão grande de conceitos e conselhos “criados 
pelo homem” para que se possa chegar ao tão aclamado desper-
tar, que certamente fazem com que tudo pareça muito difícil, 
inacessível, e, ao mesmo tempo, completamente cheio de ruídos. 
Será que estamos complicando algo muito mais simples e, 
desta forma, constantemente saturamos a nossa mente com 
uma sequência de palavras novas e desconhecidas, que le-
vam a conceitos complicados e, uma vida cheia de “dog-
mas e doutrinas” sufocantes, por vezes desesperadoras? 
Provavelmente a verdade é algo muito mais simples; o caminho espi-
ritual é sempre interno; é como se algo já estivesse lá, pacientemente 
esperando por ser acordado para um novo nível de radiância, presente 
em nossa essência, mas comumente não acessada em sua totalidade.

Sim, muito provavelmente o passo mais 
fundamental é a libertação da mente.

O caminho que leva ao despertar começa com a libertação 
dos condicionamentos de tantas doutrinas estudadas, pelas 
quais passamos. Eu não estou dizendo que por vezes, doutri-
nas e conceitos adicionais não sejam úteis. O que eu quero di-
zer é que para sabermos quem realmente somos e expressar-
mos esse “SER REAL” temos que encontrar a nossa própria 
verdade, a única que nos libertará, através desse auto expressar. 

O processo do despertar é uma experiência individual. Não pode ha-
ver líderes, tampouco liderados – somente você e o seu processo de 
autodescoberta. Crie essa prioridade para esta experiência: o auto 

empoderamento. 



A constante manifestação da nossa essência, da verdade interna, nos 
separa do mundo das aparências que obstruem nossa luz eterna. 
Nós nos tornamos seres conscientes ao ascendermos sobre os cre-
dos das massas, centros de credos coletivos e também pesso-
ais. Quando ultrapassamos o estágio de simplesmente CRER para 
SABER de fato e sem sombra de dúvidas, habilitamos o conta-
to com a nossa essência de luz, consciência universal e imortal. 

Estamos “jogando o jogo” da fisicalidade. Ele é mais im-
portante do que parece! Portanto, se você não der atenção 
ao jogo “do lado de cá”, verdadeiramente, não chegará “ao 
lado de lá”, pois esses dois lados têm que ser unificados, in-
tegrados, nesta realidade, para que através da força de um 
terceiro criado - o qual emerge totalmente renovado, a partir 
dessa fusão -  exista uma nova realidade a ser vivenciada – 
imensamente banhada pela Luz da Consciência expandida. 

Eu sei que pode ser difícil caminhar por essas novas trilhas, 
enquanto, talvez, sua família e amados não compartilhem 
desta mesma busca interior; esse é o corajoso confronto 
com o mundo das aparências que leva, inevitavelmente à 
sua autodescoberta. Permita que cada um viva conforme 
a sua própria vibração permite. Todos chegaremos aos 
mesmos níveis, trabalhando de maneiras diferenciadas. 
Ao longo dos últimos 50 anos, cientistas, espiritu-
alistas, pesquisadores independentes ou até aca-
dêmicos, vem publicando o resultado de suas pes-
quisas, o que nos leva a algumas conclusões em 
comum, onde abaixo faço uma tradução e síntese: 



- A Consciência continua a existir sem o corpo físico.
 

- Nós podemos pensar, comunicar e funcionar sem um corpo 
biológico ou cérebro. 

- Nós não somos o nosso corpo, um ser unicamente biológico, 
ou uma espécie que funciona unicamente no mundo das for-

mas. 

- Entrar e sair da consciência separada e experienciada através 
do nosso corpo, não representa ou requer a morte, propria-
mente dita. Vivemos e viveremos eternamente, de uma forma 

ou outra. 

- O meio natural (nossa verdadeira casa) é criado pelo sistema 
de “pensamento e resposta” de uma realidade não física.

- Nossos veículos temporários são usados para prover situa-
ções de aprendizado e ensinamentos, unicamente possíveis de 
serem experienciados no sistema (meio programado) denso e 
“separado”. Neste sistema existe a segmentação para especiali-
zação, aspecto que torna possível conhecer mais de si mesmo. 

- Quanto mais expandido o estado da consciência, menos a 
mente da matéria irá in�uenciar, permitindo que a consciência 
superior governe em harmonia e fusão, a consciência inferior. 
É através destes novos estágios que a densidade, a agregação 

da matéria, começa a se dissolver. 

- Somos capazes de existir e explorar muitas frequências dife-
rentes de energia. 

- Originalmente, somos seres não físicos capazes de moldar 
nosso meio usando o sistema “pensamento-emoção” focado. 

- A Consciência tem a capacidade de usar formas temporárias 
de energia, segmentando-se para expressar mais de si mesma 

por experienciar frações com maior foco.  



ENTENDER O NOSSO 
“EXPERIMENTO VIDA” É 

ESSENCIAL PARA O 
AUTODOMÍNIO E 
AUTOEXPRESSÃO.



Tempo, Espaço e Conhecimento são os as-
pectos mais básicos da experiência hu-
mana. Eles são o SER do nosso ser da for-
ma como ele se manifesta neste mundo.
O espaço permite que o mundo dos objetos apa-
reça; o tempo possibilita a sequencia de aconteci-
mentos que ordena nossas vidas; o conhecimen-
to dá sentido e signi�cado a tudo que aparece 
ou se desenrola. Tempo e Espaço são a “maté-
ria” usual da existência, que o conhecimento visa 
conhecer, ampliando-se por pura exploração.  
Precisamente por ser tão “usual” na nossa realida-
de – tempo, espaço e conhecimento podem ser-
vir também como uma entrada para a nova visão. 
O conhecimento em interação dinâmica com o 
Espaço e Tempo pode desa�ar pressuposições 
bem estabelecidas sobre o eu e o mundo, o co-
nhecer e o possível de ser conhecido, a ser al-
cançado por cada um, de acordo com a sua ne-
cessidade, capacidade e desejo. O Tempo pode 
apresentar um novo tipo de questionamento e 
o Espaço pode permitir, revelando o Conheci-
mento numa luz que ilumina a totalidade do Ser. 
O mundo em que vivemos hoje necessita de uma 
visão mais abrangente que revela nossa verdadeira 
relação com o Tempo, Espaço e o Conhecimento, 
porque por vezes, temos a impressão que eles estão 
se voltando contra nós. Percebemos o tempo enco-
lher e o espaço diminuído, nos pressionar. O tempo 
parece passar rápido demais: quando tentamos ajus-
tar nossas vidas ao seu ritmo, achamos difícil “en-
contrar a hora certa”, “estar na hora” e “fazer as coi-
sas a tempo”. Estamos sempre “�cando sem tempo”.



A luz do conhecimento, à medida que ela 
é projetada do passado para o futuro, 
de certa forma vai ficando mais fraca, e 
agora não tem mais poder para iluminar 
um caminho claro de ação. Se não vemos 
claramente para onde a seta do futuro 
está apontando, não saberemos o nosso 

destino.

Um novo tipo de questionamento convidaria a uma nova apreciação da 
existência comum através da investigação da experiência a partir da pers-
pectiva do próprio tempo, do próprio espaço e do próprio conhecimento. 
Isso pode ser alcançado com exercícios de percepção, os quais são ex-
tremamente importantes para que a pessoa extraia mais informação 
do momento presente, sem �car constantemente perdida, procurando 
compulsivamente por informações, através de técnicas confusas, as 
quais ela também tratará de maneira super�cial, pois não é capaz de 
explorar a informação de tempo presente, onde o conhecimento está. 
 Darei a seguir o esclarecimento necessário para coloca-lo em prática:

-  Em vez de olhar para os objetos, deveríamos notar o espaço 
onde eles aparecem. Em vez de aceitar os padrões e as posi-
ções do eu, poderíamos olhar a dinâmica temporal do eu em 
interação com o seu mundo. Esta mudança no foco da atenção 
começa a transformar nosso interesse pelo conteúdo, em si, do 
que é conhecido diretamente para o propósito do conhecimento. 
Quando trocamos nossa atenção ao que é apresentado na 
experiência para a forma em que isto é apresentado, novos 
aspectos de tempo, espaço e conhecimento são revelados. 
À medida que aprendermos a olhar para os contornos in-
distintos e as fronteiras do que conhecemos, em vez de 
olhar para o objeto em si, que é o impenetrável, nos-
sos olhos se adaptam a um tipo diferente de luz e nós ve-
mos muito daquilo que não havíamos visto antes. 



Faça esse exercício em um processo de concentração 
meditativa, com olhos abertos, em estado alerta, po-
rém relaxado, estando em ambiente tranquilo. Man-
tenha esse foco pelo tempo que for necessário para a 
mudança de vibração, sendo que ela surgirá ao en-
tender como tudo é pura transmutação realizada pelo 

conhecimento.
Durante este estado de observação, aberto e sem 
julgamentos, novas formas de conhecer emergem, 
convidando-nos a ir além das estruturas do pen-
samento e dos padrões do desejo, e a descobrir um 
corpo de conhecimento muito mais abundante. 
Corporificado no ser, tal conhecimento se ma-
nifesta espontaneamente, sem o esforço caracte-
rístico do pensamento nem a distorção que vem 
da vontade, e sem ter que ser preparado com 
antecedência. Ele possibilita a ação livre de obs-
curecimento, não limitada pelos julgamentos e 
pressuposições sobre a forma como as coisas são.

O desenrolar deste procedimento convida Tempo, Espaço e Conheci-
mento a falar por eles mesmos – não apenas como aspectos da “nos-
sa” experiência, mas como dimensões do Ser que interagem entre si. 
Quando deixamos de lado antigos padrões de ação, percep-
ção e compreensão, sem instalar novos padrões imediata-
mente em seu lugar, começamos a tomar conhecimento do 
Jogo Criativo do Tempo, Espaço e Conhecimento antes de to-
das as interpretações e também “dentro” de toda experiência. 

Ele opera uma mudança na maneira de pensar, no caráter e no ser.



A visão de Tempo – Espaço – Conhecimento é de 
transmutação. Ela carrega dentro de si a ener-

gia específica inerente à transmutação.

Agora, vamos entender por que o TEMPO PA-
RECE APENAS SE MOVER PARA FRENTE, 
embora isso seja, tão somente, uma percepção. 
Ao alterarmos a forma como percebemos o que 
nos rodeia, como interagimos com isso e, por-
tanto, o que somos, podemos alterar o tempo e 
seus efeitos no chamado, PASSADO, PRESEN-

TE, FUTURO.

Vamos imaginar o Conhecimento sem fronteiras em suas possibilidades, 
jorrando em ondas, ressoando através de todo o universo, expandindo-
-se além do já conhecido, Tempo e Espaço. Vamos pedir ao Conheci-
mento para nos sustentar e nutrir, nos arrebatando em uma beleza que 
alimenta nossas fomes secretas e abriga nossas mais nobres aspirações. 
À medida que começamos nosso questionamento, vamos ima-
ginar que estamos vestindo a túnica de seda do Conhecimento, 
um casaco de muitas cores – uma roupa mágica que nos dá calor, 
conforto, prazer estético e um sentido de refinamento profundo. 
É nesse exercício constante que a SINCRONICIDADE é ativada, pois 
ela se manifesta no processo da abertura para o CONHECER MAIS DE 
SI MESMO através dos meios onde estamos e, com os quais podemos 
nos conectar em estados contemplativos em completa receptividade.



A SETA DO TEMPO – POR QUE O 
TEMPO PARECE APENAS ANDAR 

PARA FRENTE.



A Física moderna se baseia em duas grandes teorias. A mecânica quân-
tica explica o comportamento de pequenos objetos, como os átomos, 
enquanto a relatividade descreve coisas grandes, como as estrelas.
A física quântica aplica em sua visão de realidade o fenôme-
no da dualidade onda-partícula, a qual diz que o que percebe-
mos estar manifesto nesta fisicalidade, depende de estar sendo ob-
servado, e, quando não observado, desaparece, retornando ao 
estado natural, o de onda, uma invisível energia. Portanto, o que 
vemos e chamamos de “realidade” é fruto de foco e observação. 

Para entender como o tempo é percebido, temos 
que absorver esses dois conceitos acima, aliados 

as leis da termodinâmica (entropia) 
e da gravidade. 

Desta forma, vamos começar pela entropia.



Entropia e Sintropia 
A ORDEM SURGE 

DO CAOS.



Em termodinâmica, entropia é a medida de desor-
dem das partículas em um sistema físico. Seu aumen-
to é totalmente dependente do fornecimento de energia.
Comparando este conceito ao cotidiano, podemos pensar que, 
uma pessoa ao iniciar uma atividade tem seus objetos organiza-
dos, e a medida que ela os vai utilizando e desenvolvendo suas ati-
vidades, seus objetos tendem a ficar cada vez mais desorganizados.

Observando a natureza como um sistema, podemos dizer 
que o Universo está constantemente recebendo energia, mas 
não tem capacidade de cedê-la, concluindo, então, que a en-
tropia do Universo está aumentando com o passar do tempo.

Entropia é a tendência dos sistemas de se desorganizarem, per-
dendo energia e informação e rumar para a autodestruição. 
Agora surge um conceito complementar: Sintropia -  é a pro-
gramação dos sistemas para se organizarem e reorganizarem de 
modo a manter ou repor energia e informação, visando a preser-
var sua configuração e existência, um programa de autopreservação.

O princípio da Sintropia foi afirmado pelo matemático italia-
no Luigi Fantappiè e, posteriormente por especialistas no tema. 

Segundo IIya Prigogine (Prêmio Nobel de Química em 1977) flutuações 
ao acaso podem dar origem a formas mais complexas, a partir de grandes 
perturbações em um sistema, as quais podem dar início a mudanças im-
portantes, tornando o sistema altamente frágil (aumento da desorgani-
zação – entropia). A partir daí, pode surgir então, uma súbita reorgani-
zação para uma forma mais complexa (aumento da ordem – Sintropia). 

As perturbações em um sistema são a chave para o crescimento 
da ordem. Isso seria uma forma de explicar, por exemplo, o surgi-
mento de vida nos planetas. As configurações da natureza intera-
gem com o ambiente local, consumindo energia dele proveniente e 



fazendo retornar a ele os subprodutos dessa utilização de energia. 

Os sistemas aumentam a sua desordem 
para que possa posteriormente haver mais 
organização – as desorganizações dos sis-
temas resultam em maior ordem – maior 

SINTROPIA.

A sintropia é considerada uma hipótese científica, não ain-
da uma teoria. Alguns a consideram uma hipótese que já 
foi descartada, enquanto outros a defendem como necessá-
ria para explicar a existência da vida e do próprio Universo.
Imagine tentar fazer malabarismos com ovos. Se um de-
les acabar quebrando na sua cabeça, um banho e uma rou-
pa limpa parecem ser as únicas soluções. Afinal, colocar a clara 
e a gema de volta na casca e juntar os pedaços é impossível, certo?
Bem, na realidade, não. Não há nenhuma lei fundamen-
tal da natureza que impeça que um ovo seja “desquebrado”. Fí-
sicos, aliás, garantem que qualquer acontecimento do nos-
so cotidiano poderia ser revertido, a qualquer momento.
Mas por que, então, não podemos “desquebrar” um ovo, ou “des-
queimar” um fósforo ou até “destorcer” o tornozelo? Por que as 
coisas não se revertem? Por que o futuro é totalmente diferente do 
passado? Parecem ser perguntas simples. Mas para respondê-las, te-
mos que ir até a origem do Universo e fora das fronteiras da Física.
Assim como várias outras histórias da ciência, esta aqui também começa 
com Isaac Newton. Em 1666, um surto de peste bubônica o obrigou a dei-
xar a Universidade de Cambridge e voltar para a casa da mãe no interior 
da Grã-Bretanha. Entediado e isolado, Newton mergulhou nos estudos.



Foi aí que ele criou suas famosas três leis da dinâmi-
ca, entre elas a conhecida máxima de que para cada 
ação há uma reação oposta da mesma intensidade.
As leis de Newton conseguem descrever o mundo de maneira espanto-
sa. Elas explicam por que as maçãs caem das árvores e por que a Terra 
gira em torno do Sol. Mas elas têm uma estranha característica: fun-
cionam tão bem de trás para a frente quanto de frente para trás – se um 
ovo se quebra, as leis de Newton dizem que ele pode ser “desquebrado”.
Obviamente, isso parece estar errado, mas quase todas as teo-
rias formuladas por físicos desde Newton têm o mesmo problema.

“As leis fundamentais da Física não dis-
tinguem entre o passado e o futuro”, define 
Sean Carroll, físico do Instituto de Tecno-
logia da Califórnia, nos Estados Unidos.



O TEMPO NA FÍSICA.



Isaac Newton (1642-1727) concebeu um sistema mecânico que unifi-
cou a física dos corpos em movimento - de maçãs caindo de árvores a 
órbitas de luas e planetas. A metafísica de Newton adotava a visão de 
tempo e espaço absolutos - independentes. Essa visão era o oposto da 
de seu contemporâneo, Leibniz que afirmava tudo estar relacionado 
e conectado. Mais tarde, Einstein mostrou que Leibniz estava certo – 
Espaço e Tempo compõe uma mesma matriz, o tecido do Universo.

O início do século XX foi marcado por abalos que dilaceraram os 
alicerces da física clássica. Personagem principal desse fecundo ca-
pítulo da história da ciência, Albert Einstein (1879-1955) protago-
nizou a demolição da física newtoniana. Com suas teorias da rela-
tividade (a especial, de 1905, e a geral, de 1916), propôs um modelo 
de Universo no qual espaço e tempo não são independentes nem 
absolutos, mas se fundem em um único espaço-tempo quadridi-
mensional (três dimensões de espaço e uma de tempo), em que 
uma onda eletromagnética se propaga com velocidade constan-
te em relação a qualquer referencial inercial em que seja medida. 

Com as teorias de Einstein, a unidade e a coerência da física fo-
ram preservadas e, de quebra, uma visão radicalmente nova do 
universo tomou o lugar das concepções usuais de espaço e tempo.

Um único “agora” que se apresenta em toda po-
tencialidade alternada quântica, preenche todo 

o espaço.



A IMPORTÂNCIA 
DA ENTROPIA



A seta do tempo e a entropia.

As leis matemáticas da física funcionam tão bem para os eventos do 
passado quanto para os eventos do futuro. No entanto, nunca no mun-
do real, permitido pela nossa memória, a porção de café em uma xíca-

ra se “desmisturou” do leite.

Agora, uma recente teoria pretende oferecer uma nova expli-
cação para este aparente conflito entre a simetria do tempo, 
das leis físicas e, a chamada “seta do tempo”, sempre apon-
tando para o futuro, que nós vemos nos eventos cotidianos.

Quando vistos em termos da física teórica, os eventos que aumentam a 
entropia do Universo deixam registros de si mesmos em seu ambiente. 
Os pesquisadores propõem que, eventos que dessem marcha a ré no 
tempo, indo para o passado, reduziriam a entropia, não podendo deixar 
qualquer vestígio de terem ocorrido, o que equivale a não terem de fato 
ocorrido. Essa visão científica “amarra” o conceito da ocorrência a uma 
sequência entrópica, daí considerar a existência da flecha do tempo.

 Outros pesquisadores “desamarram” essa dependência de uma 
coisa ter que acontecer depois da outra, já que o tempo é fruto da 
percepção criada pela mente humana, segundos os neurocien-
tistas e, a nível quântico, tudo existir ao mesmo tempo, o mani-
festo e o não manifesto. É a mente que percebe e “rearranja os fa-
tos” logicamente (sintropia), daí a percepção de linha do tempo. 
Na falta de conceitos científicos que comprovassem racional-
mente deste fenômeno, os povos antigos atribuíam um signi-
ficado místico e sobrenatural a fenômenos aparentemente sin-
trópicos, muitas vezes com uma qualidade divina e metafísica.



Isto ocorreu com o Princípio Aiki, que aliás 
foi o termo japonêst para explicar a sinergia 
(maximização de resultados) gerada nos processos 
sintrópicos que ocorreram dentro de algumas artes 

marciais ao longo da história.

Normalmente nos 
períodos de guerra 
é que novos avan-
ços tecnológicos e 
cientí�cos ganham 
fôlego e evoluem a 
um ritmo espanto-
so. Pois é justamen-
te nestes ambientes 
de caos, destruição 
e batalhas sangren-
tas que, desa�an-
do todos os prog-
nósticos, surgem 
as grandes desco-
bertas que catapul-

tam o desenvolvimento humano para no-
vos níveis de conforto, segurança e conhecimento.
Este paradoxo também ocorreu, ocorre e continuará ocorren-
do nas artes marciais aprimoradas no contexto militar e es-
portivo, bem como na natureza, nas relações em contínua evo-
lução dos predadores X presas e dos parasitas X hospedeiros.
O princípio da Sintropia também é usado pela �loso�a espiritualista 
para dizer que o ser humano (Mente e Alma, além do corpo) não tem 
morte entrópica, proveniente da deterioração de seu corpo, mas sobre-
vive à morte como um espírito que retorna para a energia espiritual.



Entropia e Termodinâmica em um copo com cubos de gelo: sempre 
que dois corpos de temperaturas desiguais são postos juntos, a ener-
gia �ui entre eles até igualar as duas temperaturas. Associado com essa 
difusão de calor está um aumento na quantidade conhecida por en-
tropia. Tanto quanto saibamos, o calor nunca �ui espontaneamente 
no sentido inverso, e a entropia do Universo está sempre aumentando.
Reverter a seta do tempo seria equivalente a diminuir a entro-
pia, por exemplo, se um objeto a uma temperatura uniforme espon-
taneamente se aquecesse em um ponto e se resfriasse em outros.

O aumento da entropia é diferente de tudo o mais na Física: é um processo 
que ocorre em uma direção, apenas. Correlacionar o tempo com a entro-
pia é a maneira que se torna possível explicar a flecha do tempo, sempre 
para frente ..., mas, de qualquer maneira, isso se aplica dentro da física 
clássica, para tudo o que já está manifestado. Entretanto, como o mani-
festado está sob o processo criativo do observador, é a SINTROPIA que 
gera a NOVA ORDEM, uma nova lógica de tempo, apresentando um 
novo momento presente, pois o passado foi alterado, portanto apresenta 
UMA NOVA HISTÓRIA DE LINHA DO TEMPO -  A ORDEM 

EMERGE DO CAOS, constantemente. 



Para explicar isso, Boltzmann descobriu que a entropia mede o núme-
ro de maneiras pelas quais os átomos podem se rearranjar, assim como 
a energia que eles carregam. Ou seja, a entropia aumenta quando os 
átomos �cam mais desordenados. Por isso, o gelo derrete na água. 
Há muito mais formas para as moléculas se rear-
ranjarem no estado líquido do que no estado sólido.

Segundo Boltzmann, a entropia está relacionada com possibilidades. 
Objetos com baixa entropia são arrumados e, portanto, com menos 
probabilidade de existir ou permanecer como estão. Objetos com alta 
entropia são desordenados, o que os torna mais passíveis de existir.



A SETA DO 
TEMPO E O CAOS



De acordo com conceitos mitológicos e esotéricos: tudo cami-
nha para o Caos e finalmente, a Ordem emerge do Caos. Deve-
mos entender o Caos como a Entropia, onde o que estava sepa-
rado acaba se misturando, continuando em constante expansão e 
mistura.  Assim é o tempo que caminha por e para um propósito. 

Certamente, a seta do tempo é um dos maiores mistérios da 
física. As equações que descrevem as leis que regem o Universo 
são reversíveis, ou seja, podem igualmente descrever eventos 
que se desenrolam na direção do passado para o futuro, como 
do futuro para o passado, sem distinção entre um e outro.
No mundo real, contudo, as coisas nem sempre funcionam 
assim. Por alguma razão, certos processos nos parecem 
ser irreversíveis – ou seja, eles se direcionam na direção 
do passado para o futuro, mas nunca no sentido inverso 
... pelo menos, a nível de percepção em nossa realidade. 

A HUMANIDADE ESTÁ EM UM MOMENTO DE 
ALTA ENTROPIA E O SEU FUTURO DEPENDE 
DA QUALIDADE DA OBSERVAÇÃO REALIZA-
DA PELA MASSA, ou seja, qual é o centro de credos 
da massa crítica da humanidade, onde está depositando 
sua atenção – sendo o observador que irá manifestar uma 

nova realidade.

OBS.: Para melhor compreender esta par-
te, sugiro assistirem o vídeo “O Futuro do Passa-
do”- Programa Despertos, disponível em meu 
canal do YouTube: osolnegro11 – Maria Pereda.



O TEMPO SEGUE A FLECHA
As ideias de Boltzmann conseguem explicar a direção do tempo

Na visão clássica cientí�ca, basicamente, se o universo como um todo 
se desloca de uma baixa entropia para uma alta entropia, nunca pode-
remos ver os acontecimentos se reverterem. Nunca veremos um ovo se 
“desquebrar” porque existem várias maneiras para rearranjar os peda-
ços dele, e todas elas levam a um ovo rachado em vez de um ovo intacto.

Essa visão está em con�ito com a de novos cientistas que consideram as 
potencialidades quânticas ligadas às REALIDADES PARALELAS, as 
quais fornecem linhas de tempo alternativas (REALIDADES ALTERNA-
DAS) onde embora o momento presente seja semelhante, entre algumas 



delas, o passado, consequentemente o futuro, exibem variações em com-
paração com a linha de tempo da realidade que está sendo comparada. 

Neste conceito, temos todas as variações possíveis, ou seja, o ovo 
pode ter sido quebrado, em uma linha do tempo, mas em ou-
tra, não, o que em comparação de fluxos entre linhas de tem-
po, teríamos o ovo quebrado e o ovo inteiro, a seguir. A mes-
ma analogia pode ser feita quanto a uma doença manifestada em 
uma linha paralela e em outra linha alternada, não, o que nos dá 
a visão, no fluxo, de que a pessoa esteve doente, mas foi curada. 

Esse é o processo pelo qual passam pessoas que obti-
veram uma CURA MILAGROSA, da noite para o dia. 

POR QUE NÃO CONSEGUIMOS ADIVINHAR O FUTURO? 
A definição de entropia de Boltzmann explica até por que pode-
mos nos lembrar do passado, mas, não podemos adivinhar o futuro. 
Para ele, o futuro é diferente do passado simplesmen-
te porque a entropia aumenta. ENTROPIA AUMENTA-
DA SIGNIFICA MAIOR NÍVEL DE ENERGIA FORNECIDA. 

O corpo físico foi “configurado” para lidar com um certo nível de ener-
gia, funciona como uma antena que capta determinadas frequências 
possíveis de serem conectadas. Tudo o que estiver fora de seu potencial 
de observação, não estará visível, e ele somente poderá lidar com o que 
“precipitar, manifestar” na sua mesma frequência, através de um meca-
nismo SINTRÓPICO inserido na natureza ENTRÓPICA do Universo. 

Como forma de endossar sua teoria, o físico também desenvolveu a 
hipótese do passado, segundo a qual, em algum ponto em um passa-
do distante, o universo estava em um estado de baixa entropia, an-
tes do Big Bang. Isto novamente leve à conclusão de que a ORDEM 



EMERGE DO CAOS e cada nova Ordem representa um PRESENTE 
com uma distinta linha de tempo, um passado alternado, portanto, 
um NOVO FUTURO É SEMPRE E ETERNAMENTE POSSÍVEL. 

O TEMPO NAS NEUROCIÊNCIAS

O surgimento de mecanismos neurais que processam o tempo foi 
essencial para nossa evolução. O controle neural do tempo é crucial 
para atividades cuja escala varia entre milésimos de segundo a déca-
das. São elas: regulação de funções vegetativas e de comportamen-
tos que oscilam periodicamente (ritmos biológicos); funções motoras 
nas quais a sequência e coordenação de movimentos exigem gran-
de precisão temporal, da ordem de milissegundos; percepção de su-
cessão, ordem, intervalos e durações temporais, que se estendem de 

frações de segundo às memórias que construímos ao longo da vida.

Em seres humanos e outros animais, o processamento neural do tempo 
tem sido abordado por meio de técnicas como ensaios comportamen-
tais, análises moleculares, métodos eletrofisiológicos, farmacológicos, 
clínicos e de neuroimagem. Os resultados mais recentes indicam que 
diferentes módulos neurais participam dos diversos tipos de processa-
mento temporal, dependendo da escala de tempo e da natureza da tarefa. 

Ritmos circadianos, por exemplo, operam em períodos de 24 horas, de-
terminando comportamentos tais como o ciclo vigília-sono e a alimen-
tação. Seu controle depende de circuitos neurais localizados no núcleo 
supraquiasmático do hipotálamo, que oscilam sob a influência de rit-
mos externos, como o ciclo claro-escuro produzido pela rotação diária 

da Terra. Ritmos biológicos, produzidos endogena-
mente por osciladores neurais, são extremamente úteis no ajuste 
homeostático e na sincronização de comportamentos aos ritmos exóge-



nos gerados pela natureza periódica de rotação e translação do planeta.

Estudos recentes mostram a existência de dois outros sistemas neu-
rais, relativamente independentes, do processamento temporal. 
- O primeiro é um sistema automático do qual partici-
pa o cerebelo, opera na escala de milissegundos e se relacio-
na à marcação temporal de eventos discretos (descontínuos). 
- O segundo sistema relaciona-se a eventos contínuos, é contro-
lado por mecanismos cognitivos e atencionais e envolve os nú-
cleos da base e várias áreas corticais no processamento de even-
tos temporais cuja escala de tempo iguala ou supera um segundo.
 
Observações clínicas sugerem que lesões cerebelares comprometem 
aspectos temporais determinantes da transição de estados motores, en-
quanto lesões dos núcleos da base comprometeriam, temporalmente, a 
transição de estados atencionais. Esses núcleos subcorticais parecem estar 
envolvidos, junto com circuitos dos córtices pré-frontal e parietal poste-
rior, na representação cognitiva de números, sequências e magnitudes. 

Dessa forma, áreas neurais comuns participa-
riam de tarefas cuja essência são contagem e o 
ordenamento do tempo, seja temporal, seja nu-
mérico. Um possível papel dos núcleos da base 
seria o de monitorar a atividade que circula en-
tre eles, o tálamo e o córtex cerebral, agindo 
como detectores de coincidência que controlam 

o fluxo de informação.



FÁBRICA DE ILUSÕES



Todos nós já experimentamos a sensação de o tempo “voar”, 
quando estamos em lugares ou situações agradáveis, ou de 
se “arrastar”, nos momentos em que esperamos com an-
siedade algo acontecer. Novamente, parece ser a aten-
ção que prestamos à sucessão de eventos em curso o fa-
tor determinante de nossa experiência temporal. Vários 
estudos demonstram que a duração de um estímulo senso-
rial, tal como percebida por um observador, é fortemen-
te influenciada pela atenção que ele dispensa ao estímulo.

Em uma escala de tempo muito menor, impulsos nervosos produzidos 
pelos estímulos que nos rodeiam - e que vão se transformar em sons, 
imagens, cheiros - também apresentam velocidade finita de propagação, 
bem como diferentes tempos de processamento neural. Olhar, ouvir, 
cheirar e sentir o mundo a nossa volta assemelha-se, portanto, a olhar um 
céu estrelado: as sensações chegam ao cérebro em momentos distintos, 
mesmo que tenham partido de um mesmo objeto no mesmo instante.

Com alguma prática, o cérebro torna-se hábil em jun-
tar estímulos assíncronos para fazê-los parecer simultâne-
os. Assim percebemos - ilusoriamente - como síncronos a ima-
gem de lábios que se movem e o som da voz de quem fala.  

A ilusão de uma consciência instantânea e simultânea aos estímulos sen-
soriais que a evocam foi denominada “presente especioso” pelo psicólo-
go e filósofo americano William James (1842-1910). James considerava 
o presente ilusório não apenas pelo conteúdo temporal da consciência 
surgir com atraso em relação ao mundo, ou por dar coerência temporal 
a uma atividade neural inevitavelmente assíncrona. Ele percebia o pre-
sente como uma sensação estendida no tempo, possivelmente exigindo, 
de um lado, a reevocação de um passado recente guardado na memória 



de curtíssimo prazo e, de outro, a expectativa de um futuro iminente.

A finitude, tanto da velocidade da luz quanto da propagação da in-
formação no sistema nervoso, conduz a um segundo paralelo entre 
a física e a neurociência do tempo: a relatividade da simultaneidade.

Segundo a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein, se dois 
eventos A e B (por exemplo, o piscar de duas lâmpadas) são vistos por al-
guém como simultâneos, um segundo observador, em movimento retilí-
neo uniforme em relação ao primeiro, poderá vê-los como não simultâne-
os: a lâmpada A piscando antes da B se o observador estiver se deslocando 
em um sentido, ou o contrário quando ele se mover na direção oposta. 

Da mesma forma, resultados obtidos em um laboratório na Univer-
sidade de São Paulo (USP) e por outros pesquisadores demonstram 
consistentemente que dois estímulos simultâneos - visuais, auditi-
vos ou tácteis - poderão ser ou não percebidos simultaneamente de-
pendendo de vários fatores psicofísicos, entre eles o foco de atenção. 

Não apenas a ordem e a simultaneidade de dois eventos podem ser 
relativas para a física e as neurociências, distâncias espaciais e inter-
valos temporais também são. Segundo a teoria da relatividade, o com-
primento de um objeto ou a duração de um evento serão relativos ao 
referencial inercial em que se encontra o observador. Se ele estiver 
em movimento em relação ao objeto, seu comprimento será menor se 
comparado ao mesmo objeto medido por um observador estacionário. 
O fator de contração é dado pelas equações de transformação de Lo-
rentz. Contração semelhante ocorre quando um observador, cujo re-
ferencial inercial está em movimento em relação a um evento, mede a 
duração deste e compara o resultado com o do observador estacionário.

Experimentos psicofísicos semelhantes mostram que a percepção 
de duração é relativa também ao estado do observador. Fisiologica-
mente, a incerteza de um julgamento temporal aumenta com a du-



ração do intervalo julgado. Esse resultado, denominado proprieda-
de escalar da percepção de tempo, parece decorrer de um fenômeno 
psicofísico mais geral, conhecido como lei de Weber (proposto por 
Ernst Weber, em 1831), segundo o qual para percebermos que um 
dado estímulo sensorial sofreu variação, o acréscimo (ou decrésci-
mo) mínimo necessário deve ser proporcional à magnitude inicial 
do estímulo original. Isso talvez ajude a entender por que o tempo 
parece passar cada vez mais depressa à medida que envelhecemos.

A percepção temporal pode ser alterada também pela ação de drogas 
ou doenças que provavelmente modificam circuitos neurais cuja ati-
vidade determina nossa capacidade de julgar a duração de um inter-
valo temporal ou a ordem de dois eventos. A doença de Parkinson, 
por exemplo, caracteriza-se pela disfunção em certas vias neurais que 
utilizam dopamina como neurotransmissor. Os pacientes manifestam 
comprometimento da organização temporal de ações motoras e níti-
do prejuízo no desempenho de tarefas que requerem exclusivamente 
a percepção de intervalos de tempo. Resultados de testes de labora-
tório mostram que pacientes com Parkinson exibem significativa re-
dução da precisão no julgamento da ordem temporal de dois eventos 
visuais, quando comparados a voluntários saudáveis da mesma idade.  

Podemos novamente estabelecer um paralelo entre a mudança de re-
ferencial em que medidas de intervalos temporais são realizadas e a 
modificação na atividade de circuitos neurais responsáveis pela codi-
ficação do tempo, seja pela modulação fisiológica exercida pela aten-
ção, seja pela interferência de fármacos ou por doenças. Em ambos 
os casos, o intervalo temporal medido fisicamente ou percebido fi-
siologicamente é relativo ao referencial em que se situa o observador.  



SOMOS NOSSAS MEMÓRIAS

Podemos dizer que, em essência, somos as nossas memórias. Aquilo que 
declaramos e contamos compõe a chamada memória declarativa, da qual 
fazem parte fatos sobre o mundo e sobre nossas próprias experiências.
Estima-se que mais da metade das conversações adultas se re�ram a 
eventos passados ou futuros, e essa habilidade de “viajar no tempo”, acre-



ditam muitos neurocientistas, é exclusiva do ser humano. É possível que 
seu aparecimento tenha sido um passo decisivo no processo evolutivo 
da espécie. Viajando no tempo, entre memórias e projetos, podemos 
reavaliar experiências passadas, com suas possíveis causas, e ponderar 
cenários futuros, com suas eventuais consequências, o que aumenta 
a probabilidade de optarmos por decisões e ações mais adaptativas. 

Entretanto, existe nítida assimetria entre a memória de um even-
to passado, cristalizado e único em sua realidade, e a expectati-
va de um evento futuro, aberto e múltiplo em suas potencialidades.

CADEIAS CAUSAIS

Em meados do século XX, o matemático austríaco Kurt Gö-
del obteve uma solução para as equações do campo gravita-
cional propostas por Einstein na teoria da relatividade geral. 
Segundo ele, seria possível, sob certas condições, a existência 
de órbitas fechadas ao longo do espaço-tempo quadridimen-
sional, o que significa que um objeto, em uma viagem ao longo 
dessa trajetória, voltaria no tempo. Tais resultados trazem à 
tona o relevante papel desempenhado pelo conceito de causa-

lidade na ciência.



Esse aspecto se torna mais claro com o exemplo do astronau-
ta que, viajando ao longo de uma alça fechada do espaço-tem-
po, retorna ao passado e, por descuido, provoca um acidente que 
mata a própria mãe, ainda jovem, antes mesmo de ter sido gerado 
por ela. Embora muito próximos da ficção científica, tais argumen-
tos baseiam-se em resultados físicos rigorosamente formulados.

Para David Hume, filósofo escocês do século XVIII, a crença na re-
lação causal entre dois eventos decorre apenas do fato de nos habitu-
armos a vê-los numa dada ordem temporal. Daí viria a sólida, porém 
ilusória, ideia de que toda consequência é precedida de uma causa. 

No século XX, Hans Reichenbach teceu o conceito de “cadeias causais” 
para ordenar eventos no tempo. Seguidos em determinado sentido, os 
eventos ordenam-se de acordo com um princípio de “causalidade”; 
no sentido oposto, ordenam-se segundo uma “finalidade”. A defini-
ção de um sentido do tempo (a chamada seta do tempo) ou a escolha 
da causalidade em detrimento da finalidade é, na visão do filósofo da 
ciência alemão, uma consequência da segunda lei da termodinâmica, 
segundo a qual a entropia (ou, intuitivamente, o grau de desordem 
em expansão constante) de um sistema isolado tende a aumentar. O 
aumento da entropia definiria, portanto, o sentido da seta do tempo. 

Quando assistimos a um filme em que cacos de vidro espalhados no chão 
se aproximam uns dos outros e finalmente se juntam, sabemos imedia-
tamente que ele está sendo projetado de trás para frente. Do ponto de 
vista termodinâmico, a desordem (entropia) do copo aumenta quando 
ele se quebra, espalhando cacos pelo chão. O aumento da entropia se-
ria uma indicação segura da direção do tempo, que jamais retrocederia 
pelas mesmas razões pelas quais a entropia não poderia diminuir. Há, 
no entanto, problemas sutis nesse raciocínio, detectados pela primeira 
vez no final do século XIX pelo físico austríaco Ludwig Boltzmann. 

Em minuciosa análise termodinâmica, Boltzmann notou que, 



partindo de um instante no tempo, a entropia de um siste-
ma deve aumentar tanto em direção ao futuro quanto em di-
reção ao passado. Ou seja, a seta do tempo teria duas pontas. 

Para observarmos hoje o aumento da entropia, como prescrito pela 
segunda lei da termodinâmica, ela precisaria necessariamente ser me-
nor no passado remoto. Logo, o problema da seta do tempo, na físi-
ca, parece implicar considerações cosmológicas, remontando a con-
dições termodinâmicas que caracterizaram a origem do Universo. 

Sob o prisma das neurociências, a assimetria entre eventos já regis-
trados e aqueles ainda por serem gravados, em nossa memória, pa-
rece oferecer, ainda que sem rigor matemático, uma distinção satis-
fatória entre passado e futuro (e qual deles deve acontecer primeiro).
O ato de observar e medir um evento passou a fazer parte da física com 
o advento da mecânica quântica, segundo a qual observador e obser-
vado acoplam-se, indissociavelmente, na mensuração de um dado es-
tado físico (descrito por uma função de onda). Muitos filósofos e físi-
cos acreditam que o tempo perceptivo registrado por um observador 
possa, portanto, ter papel relevante na determinação da seta do tempo. 

O físico britânico Paul Davies acredita que o fluxo do tempo é resulta-
do de um processo subjetivo, a ser explicado pelas neurociências e não 
pela física. Pelo menos duas interessantes conexões existem entre os ob-
jetos de estudo das duas disciplinas. A primeira é aquela, já menciona-
da, que vincula um observador consciente ao fenômeno por ele obser-
vado. É o ato da observação que transforma as probabilidades descritas 
pela função de onda em um valor ou estado físico definido e único. 
Nas palavras de John Wheeler, importante físico americano do século XX: 



“nenhum fenômeno elementar é um fenô-
meno até que ele seja um fenômeno obser-

vado ou registrado.”



A IMPORTÂNCIA DA 
OBSERVAÇÃO E 

POSTERIOR 
ENTREGA.



Como existe uma grande importância da observação ou proces-
so de medição na MECÂNICA QUÂNTICA, que faz colapsar a 
superposição quântica de estados, algumas interpretações atri-
buem um papel especial à mente do observador. Um exemplo 
muito interessante da relevância da observação está também no 
“efeito Zenão quântico”, em que uma sucessão de observações ini-
be a transição entre os estados quânticos do sistema observado. 

“O paradoxo de Zenão” é o raciocínio proposto pelo filósofo grego 
Zenão. Também chamado de Paradoxo da Flecha. Ele negava o mo-
vimento para uma uma flecha em vôo. Segundo ele, ela aparece pa-
rada em cada instante do seu vôo. Assim, não haveria movimento. 
Hoje já se sabe, portanto, é aceito, que ele estava certo, já naquela épo-
ca, pois o que entendemos por movimento é meramente o efeito óti-
co da passagem de quadro a quadro, imagem parada capturada em 
um quadro, como o de uma banda de filme fotográfico. Isso ocor-
re por estarmos passando de realidade paralela para realidade para-
lela, milhares de vezes por segundo. Portanto, movimento é apenas 
uma percepção, tal e qual ocorre com o tempo, já que espaço, maté-
ria e tempo estão totalmente ligados pelo Tecido de Espaço -Tempo. 

Zenão de Elea foi um filósofo anterior a Sócrates e seguidor de Parmê-
nides. A doutrina metafísica de Zenão, na qual nenhum ser se move, 
foi considerada absurda por muitas pessoas, quer por contradizer o 
senso comum, quer porque elas tinham os pontos de vista de um ou-
tro filósofo, Heráclito, para quem tudo está em mudança. Na verda-
de, ambos estão corretos, pois abordam parâmetros distintos de uma 
mesma coisa: nossa realidade na qual notamos as transformações, en-
tretanto elas são percebidas devido ao transporte para realidades para-
lelas, onde o mesmo ponto, está sendo projetado em um novo ângulo. 

Há ALGO de análogo entre tal paradoxo e o Efei-
to Zenão Quântico. No Efeito, nós não podemos ver 
uma mudança se olharmos intensamente para ela. 



O Efeito Zenão Quântico é essencialmente congelar o estado quân-
tico de um sistema quanto ele é submetido a muitas sequências 
rápidas de medidas. Ou seja, medidas em sequência impedem 
movimento da mudança de estado na verdade. Ao passar para rea-
lidades paralelas (o que é inevitável) devido a excessiva observa-
ção, repete-se o mesmo padrão, ou praticamente o mesmo e nes-
se caso, o tempo também parece não mudar. É como estar preso no 
“Feitiço do Tempo”, tal e qual mostra o filme de Bill Murray (1993). 



BLOCOS DE TEMPO



Heráclito de Éfeso, que viveu na Grécia entre os séculos VI e V 
a.C., via o Universo como um processo contínuo de mudança: 

“todas as coisas estão em perpétuo estado de fluxo”. 

Um de seus mais famosos aforismos diz que “no mesmo rio entramos e não 
entramos, somos e não somos”. Ou seja, não podemos nos banhar duas 
vezes no mesmo rio, pois na segunda vez as águas do rio - em perpétuo fluxo 
- já não serão as mesmas, assim como nós mesmos já teremos mudado.

Essa visão física se aproxima da concebida por Pla-
tão no século IV a.C. Em um de seus famosos diálogos, Ti-
meu, o tempo seria uma “imagem móvel da eternidade”. 
Já a concepção neurocientífica nos leva ao pensa-
mento de Santo Agostinho, que viveu oito sécu-
los mais tarde, para quem, passado e futuro não existem. 

Quando olhamos para o passado, ele já se foi: é uma memória. 
Quando procuramos o futuro, ele ainda não chegou: é uma expecta-
tiva. Portanto, somente o presente existe, conclui o filósofo. O tem-
po seria uma criação da mente humana - quando medimos uma 
extensão temporal, estamos na verdade medindo memórias do 
passado e expectativas do futuro. Santo Agostinho é o primeiro pen-
sador ocidental a destacar claramente o caráter subjetivo do tempo.

É possível que as múltiplas faces do tempo tenham individu-
alidade própria. E que os múltiplos “tempos” tenham, por-
tanto, de ser tratados de forma particularizada ou inde-
pendente, pelo respectivo nível descritivo que o aborda. 



Seria preciso considerar por exemplo as diferentes natu-
rezas da “fibra” do tempo, com a qual seriam tecidos, em 
diferentes planos, os múltiplos e distintos tempos físico, 
biológico, neural e social. Enquanto isso, continuaremos a 
enfrentar o desafio de compreender como o tempo flui atra-
vés da mente, já que, fora dela, o rio de Heráclito existe, 

mas está congelado.

UMA “TEORIA DE TUDO”.

Para descrever o universo em sua origem, é preciso com-
binar as duas teorias para formar uma “teoria de tudo”.
Essa máxima será a chave para entendermos a seta do tem-
po. “Descobrir essa teoria vai nos ajudar a compreender 
como a natureza construiu o espaço e o tempo”, diz Mari-
na Cortês, física na Universidade de Edinburgo, na Escócia.
Por enquanto, a mais promissora teoria de tudo é aquela que diz 
que todas as partículas subatômicas são compostas de minúscu-
los cordões. Essa teoria também defende que o espaço tem mais 



do que três dimensões e que nós vivemos em uma espécie de ‘mul-
tiverso’, onde as leis da física são diferentes em cada universo.
Cortês está trabalhando em teorias alternativas a essa que pos-
sam incorporar a seta do tempo em um nível fundamental.
Ela sugere que o universo é feito de uma série de eventos únicos, que 
nunca se repetem. Cada conjunto de eventos só pode influenciar os even-
tos do conjunto seguinte. Assim, se forma uma direção para o tempo.
“O tempo não é uma ilusão. Ele exis-
te e está realmente avançando”, explica a cientista.

Seja qual for a maneira de explicar a direção do 
tempo, ela sempre estará ligada àquele estado de 
baixa entropia do princípio do universo, que exis-
te através do mundo manifestado quanticamente, 
pelo observador (Sintropia). Portanto, a cada ins-
tante, é possível criar um novo momento presen-
te, cujo passado e o futuro ligados a ele; assim, pode 
ser um pouco até muito diferente do que se esperava.

 OBS.: para entender plenamente este concei  
 to, aconselho assistirem o filme “A Chegada” – 2016.

A capacidade de criar a realidade e alterá-la cons-
tantemente é proveniente da divindade que habi-
ta dentro de cada um de nós. Sejamos responsáveis por isso!



Chegando ao final deste trabalho, espero ter 
fornecido informações suficientes para au-
mentar a sua compreensão sobre o TEMPO, 
ESPAÇO e o CONHECIMENTO, de for-
ma a gerar um efeito sinérgico que conduza 
a caminhos mais conscientes e aumente sua 
habilidade para gerar a realidade que deseja.

Com amor e até o quarto e último e-Book desta série.

Maria Pereda, Ph.D



REFERÊNCIAS: 

- Higher Self Now! – William 
Buhlman e Susan Buhlman. 
- As Quatro Faces do Universo – 
Robert M. Kleinman
- Conhecimento de Tempo e Es-
paço – Tarthang Tulku.
- Marcus Vinícius C. Baldo, An-
dré M. Cravo e Hamilton Ha-
ddad Jr. – Scientific American 
Brasil. 
- O Tecido do Cosmo. Brian Gre-
ene, Companhia das Letras, 2005.
Time. Philip Turetzky, Routle-
dge, 1998.
- What makes us tick? Functio-
nal and neural mechanisms of 
interval timing. C. V. Buhusi e 
W. H. Meck, em Nature Reviews 
Neuroscience, vol. 6, págs. 755-
765, 2005.
- Adam Becker - Da BBC Future
- The Physics of Time - Richard 
A. Muller. 


