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A complexidade do nosso mundo e o desafio contemporâneo de autodestruição 

material e espiritual da nossa espécie nos evidencia a vital necessidade de mudanças 

e transformações. 

A desenfreada busca pela garantia da sobrevivência – manutenção e sustentação dos 

aspectos materiais de consumo – da garantia do domínio e controle da natureza, 

incluindo essencialmente o ser humano; a todo e qualquer custo, fez com que a 

humanidade caminhasse para um inevitável distanciamento em relação à 

compreensão de sua própria existência: Quem somos nós? O que é vida? 

Este artifício, onde as partes se desligam do todo, desencadeia um processo 

permanente e inevitável de distanciamento, que vai ampliando à medida que se 

busca cada vez mais a autonomia e a autossuficiência de cada parte isoladamente. 

Isso configura a ação predominante para o surgimento de uma nova cosmovisão 

planetária, a qual se apresenta em resposta à deterioração de um modelo que já não 

atende mais à sustentação deste planeta, que ainda respira. Muito embora essa possa 

parecer uma situação de total inércia, há que se observar um movimento sinalizador 

em busca de explicações e alternativas para a construção de uma nova consciência 

humana. 

Nesta seara de fragmentações, sem dúvida podemos ressaltar que a que divide o 

homem em corpo, emoção, razão e intuição é a mais ameaçadora. Pelo motivo de 

nos impedir de raciocinar com o coração e de sentir com o cérebro, podemos 

constatar que a humanidade entra numa crise global da consciência humana. 

E como resposta a esta situação nos encontramos hoje frente a uma nova cosmologia 

onde a Teoria Quântica se apresenta como que descortinando um imenso campo de 
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possibilidades de interação contínua e permanente, mantendo a unidade, o-todo-e-as-

partes em equilíbrio, colocando a existência do ser humano em consonância com 

todos os demais seres habitantes deste planeta e de todo o plano cósmico. 

 

Esta teoria, Quântica, tem gerado debates tanto no âmbito das ciências exatas quanto 

na dimensão filosófica e ideológica, onde todos os campos do saber passam a ser 

reordenados, o que provocou uma grande revolução intelectual no século XX – uma 

transformação quântica do pensamento; e revela, portanto, agora no século XXI, 

uma maneira abrangente de reconhecer o universo nas suas dimensões macro e 

micro. Assim, inaugura-se as premissas de um novo paradigma: o Paradigma 

Quântico. 

 

Portanto, estamos agora diante de um caminho vasto de possibilidades, de 

respostas… e de escolhas. Um caminho imensuravelmente desvelador. 

A partir desta artigo, estarei com vocês, para, juntos, nos aprofundarmos um pouco 

nas dimensões do Paradigma Quântico e dessa nova cosmovisão planetária. 
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