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Introdução
Este livro é diferente de todos os outros, nele você vai entender os
grandes segredos do universo e não somente entender mais aplicar em
sua vida prática para que a mesma tenha qualidade, prosperidade,
abundância para que tudo flua juntamente com as leis universais.
Bom vou me apresentar rapidamente.
Meu nome é Fabiana Medeiros Boldrini nascida em Arapongas no estado
do paraná apaixonada por livros e ciência sou formada em Química pela
Universidade Norte do Paraná especialista em educação ambiental tenho
formações também nas áreas terapêuticas, terapia floral de Bach,
litoterapia, fitoenergêtica, radiestesia radiônica , espiritologia.
Meu propósito de Vida é levar conhecimento e informação para o maior
número de pessoas com objetivo de que as mesmo possam abrir sua
consciência para a verdadeira realidade e assim transformar suas vidas
por completo.
Estou muito feliz e muito grata por poder fazer parte de sua vida nesse
momento, e pode ter certeza que depois de toda informação contida
nesse pequeno livro sua vida nunca mais será a mesma.
Está preparado? Então aperte os cintos e vamos mergulhar em uma nova
realidade.

FÍSICA QUÂNTICA
Para entendermos um pouquinho de física quântica precisamos lembrar
do átomo.
O átomo é a menos partícula da matéria, a energia primordial tudo no
universo parte de um único átomo que se unem formar moléculas que se
unem para formar células e todo organismo vivo no universo.
O último modelo Atômico

O que é o átomo? (Energia)
O átomo tem cargas neutras e positiva em seu núcleo e cargas negativas
em sua eletrosfera
Sabemos que somos feitos de átomos ou seja de energia. Em física
quântica existe 3 princípios fundamentais.
São eles:
Primeiro princípio: na física quântica tudo é energia.
Vo àėààpu aàe e gia,ààe e giaà ueà ãoàpodeà o e à e àse
Contaminada ou destruída, APENAS transformada.
Quando a energia se agrupa em uma certa quantidade, ela cria
Uma forma que chamamos de massa.
Segundo princípio: Estamos todos conectados , em física quântica
o princípio de que tudo está o e tadoàėà o he idoà o o

