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Uma Proposta de Reflexão



Atualidade do tema
A Visão Cosmogênica de Ubaldi

– Características da Criação Original
– A Perfeição do Sistema



A Revolta

– As Causas
– Como Foi
– As Conseqüências





Comprovações da Teoria
Dúvidas mais comuns
Um “Encontro Virtual” - Ubaldi e Stephen
Hawking
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Atualidade do Tema


“Uma Breve História d Tempo”
– 237 semanas na lista dos “best
sellers”do Sunday Times
– Traduzido para cerca de 40 idiomas
– 9 milhões de exemplares vendidos
(um para cada grupo de 750
habitantes do planeta)
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Atualidade do Tema (cont.)


Questões ainda pendentes:
– De onde viemos?
– O que somos?
– Para onde vamos?
– Por que o Universo é como é?
– Qual o futuro do Universo?
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A Visão Cosmogênica de Ubaldi


Características da Criação Original:
– “O efeito fala-nos sempre da causa,
de que é filho direto”
– “Eu Sou” - Esquema do Ser
– Egocentrismo
– “Imagem e Semelhança” do Pai



A perfeição do Sistema original
– Previdência
– Ordem
– “Auto-limpante”
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A Visão Cosmogênica de Ubaldi
(cont.)



A Revolta
– As Causas
Egocentrismo x Egoísmo
“Deus é o centro não para sujeitar, mas
para atrair, não para absorver, mas para
irradiar, não para tomar, mas para dar.”
 Perfeição relativa x Perfeição absoluta
– “Eu Sou” x “eu sou”
 Livre-Arbítrio
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A Visão Cosmogênica de Ubaldi
(cont.)



A Revolta (cont.)
– O Processo



“Queda dos Anjos”
Inversão cinética da substância e
conseqüente contração dimensional, de
intensidade e amplitude proporcional ao
seu impulso psíquico gerador
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A Visão Cosmogênica de Ubaldi
(cont.)



As Conseqüências
– Criação do Universo


“O Universo é uma doença passageira no
seio da humanidade”

– Transcendência -> Imanência
– Início do processo “Evolutivo”
– Ignorância / Dor
– “Afastamento de Deus”
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Comprovações da Teoria
Sistema

Anti-Sistema

Vida
Amor
Disciplina
Ordem
Eternidade
Calma
Estabilidade
Espírito
Paz / Sabedoria

Morte
Ódio
Subversão
Caos
Tempo
Ansiedade
Incerteza
Matéria
Dor/Ignorância
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Dúvidas mais Comuns








Deus, sendo onipotente, não podia impedir a queda?
Se os Espíritos eram sábios e perfeitos, por que
caíram?
A Queda foi rápida ou lenta?
E os que ficaram no Sistema, o que fazem?
Qual o número dos rebeldes?
Quando terminará a evolução?
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Primeiras Respostas...





Deus, sendo onipotente, não podia impedir a queda?
Se os Espíritos eram sábios e perfeitos, por que
caíram?
– R.: “Onde há espírito de Deus, há liberdade”
A Queda foi rápida ou lenta?
– R.: “O fenômeno da queda não pode medir-se com
o nosso tempo...Mas, entendendo o tempo em um
sentido mais vasto, poderemos dizer ... Que a
queda foi rápida ...uma fulminante desintegração
atômica em cadeia ...uma explosão em que a
unidade se pulverizou.”
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Primeiras Respostas... (cont.)






E os que ficaram no Sistema, o que fazem?
– R.: “Na parte que permaneceu íntegra há a
mesma febre de trabalho e
reconstrução...Os irmãos puros e sábios
ajudam os irmãos sujos e cegos...”
Qual o número dos rebeldes?
– “Não há medida para medir o infinito”
– Apocalipse: 1/3
Quando terminará a evolução?
– R.: “Quando todo o universo estiver reunificado num
só organismo, em que todos os seres colaborem, por
livre adesão, em função de um centro único, Deus,
então o universo estará reconstruído e estará
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definitivamente concluída a aventura da queda.”

Um “Encontro Virtual”:
Ubaldi e Hawking


Do Método:
– “Verificou-se que é muito difícil traçar uma teoria

que descreva o universo de uma só vez. Em lugar
disso, dividimos o problema em partes e
inventamos uma série de teorias parciais. (...)
É possível que essa abordagem seja
completamente errada. Se tudo no universo
depende fundamentalmente de todo o resto, pode
ser impossível nos aproximarmos de uma solução
completa pela pesquisa de partes isoladas do
problema. No entanto, é desse modo que fizemos
progressos no passado.”.
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“Encontro Virtual”: Ubaldi
e Hawking
Teoria unificada (Síntese?)
 Mecânica quântica e relatividade
 “Big Bang” - Singularidade x Não
Singularidade (universo s/ contorno)
 Entropia
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Um “Encontro Virtual”:
Ubaldi e Hawking (cont.)


Ciência e Filosofia:
– “No século XVIII os filósofos consideravam que o total do

conhecimento humano, incluindo a ciência, era seu campo de
trabalho(...) Mas nos séculos XIX e XX a ciência se tornou
técnica e matemática demais (...) Mas, se conseguirmos
realmente descobrir uma teoria completa, ela deverá, com o
tempo, tornar-se compreensível pelo menos em seus princípios
gerais por todos, e não apenas por alguns poucos cientistas. E
então todos nós filósofos, cientistas e pessoas comuns
poderemos tomar parte na discussão da pergunta ...que é o
porquê de nossa existência e da existência do universo. Se
encontrássemos a resposta a isso, seria o triunfo definitivo da
razão humana, pois então compreenderíamos os desígnios de
Deus.”

Stephen Hawking
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