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Vivemos em um tempo de inquietação. Aquecimento global, terrorismo, desigualdade social e individualismo são alguns dos nossos problemas, e suas origens residem no prescritivo mecanicista de que há uma oposição entre espírito e matéria. A boa notícia é que essa aparente contradição é incoerente com o surgimento de um novo paradigma científico que, baseado na física quântica, redescobre a
espiritualidade afirmando que é a consciência, não a matéria, o substrato de tudo o que existe. Em The Quantum Activist, percebemos que temos a oportunidade de mudar o mundo e a nós mesmos de fundações diferentes do materialismo: física quântica, desenvolvimento espiritual e nosso poder criativo. Sem abandonar o rigor da ciência, Amit Goswami explica os princípios da mecânica quântica de
forma clara e acessível, tornando-os compreensíveis para todos os leitores. É, portanto, tarefa do ativista do século XXI questionar a realidade desses conceitos e corrigir as visões distorcidas que nos levaram à crise ambiental, social, econômica e espiritual de hoje. Vivemos em um tempo de inquietação. Aquecimento global, terrorismo, desigualdade social e individualismo são alguns dos nossos
problemas, e suas origens residem no prescritivo mecanicista de que há uma oposição entre espírito e matéria. A boa notícia é que essa aparente contradição é incoerente com o surgimento de um novo paradigma científico que, baseado na física quântica, redescobre a espiritualidade afirmando que é a consciência, não a matéria, o substrato de tudo o que existe. Em The Quantum Activist, percebemos
que temos a oportunidade de mudar o mundo e a nós mesmos de fundações diferentes do materialismo: física quântica, desenvolvimento espiritual e nosso poder criativo. Sem abandonar o rigor da ciência, Amit Goswami explica os princípios da mecânica quântica de forma clara e acessível, tornando-os compreensíveis para todos os leitores. É, portanto, tarefa do ativista do século XXI questionar a
realidade desses conceitos e corrigir as visões distorcidas que nos levaram à crise ambiental, social, econômica e espiritual de hoje. Aguarde a editoraaleph LivrosNova ciência A origem de muitos problemas no mundo moderno reside na ideia materialista de que há uma oposição entre espírito e matéria. A boa notícia é que essa aparente contradição está consternada com o surgimento de um novo
modelo científico baseado na física quântica. Em The Quantum Activist, Amit Goswami, um dos cientistas que estrelou o filme Who We Are, apresenta o novo paradigma ao explicar, de forma acessível, o básico da física quântica e o potencial ilimitado da consciência. O documentário também retrata a jornada de transformação pessoal de Goswami, um materialista convencido que, após uma série de
perguntas e revelações, restaurou a ponte entre a ciência da espiritualidade, provando cientificamente a existência de Deus. O filme também é um convite ao ativismo quântico, a um novo que podem transformar simultaneamente nossa realidade pessoal e nossas instituições sociais. O minilivro Uma breve introdução ao ativismo quântico é um complemento ao conteúdo do filme, apresentando as ideias
básicas desse movimento. Uma síntese da versão completa do livro O Ativista Quântico. Subcategorias Auto-desenvolvimento, New ScienceEdition1stYear2010425 KgISBN978857657098TypeBookEdReviews - Deepak Chopra Video A ideia central do ativismo quântico é acreditar no homem e em sua capacidade de mudar a si mesmo e à sociedade em que vivemos dos princípios transformadores da
física quântica. Neste vídeo, Amit Goswami destaca essas ideias. NameAmit GoswamiAbstract do autor AMITGOSWAMI Nome Completo Amit Goswami Nascimento Índia, 04.11.1936 Gêneros literários New Science Self-Development Remarkable Works Of Soul Physics God is not dead Born in India, filho de um guru hindu, Amit Goswami combina em seu trabalho o conhecimento das tradições místicas
com seu amor pela exploração científica. Por cerca de vinte anos, um doutorado em física nuclear tem sido dedicado a estudos que buscam conciliar ciência e religião. Tornou-se famoso em todo o mundo ao participar do filme Quem Somos Nós? e também participou do premiado documentário The Quantum Activist. Atualmente, ele se dedica a dar palestras ao redor do mundo, incluindo diversos
workshops e cursos no Brasil. Veja o perfil completo do autor Leia mais sobre produtos usados Livros usados vendidos em nossa categoria Outlet são livros com quebras, mas que mantêm sua integridade conteúdo original permite uma leitura muito próxima de novos livros. Estes produtos podem ter lados enrugados ou tampas, manchas, arranhões ou sinais de uso e podem estar fora de suas
embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara o estoque de produtos outlet é limitado e, por isso, as oportunidades de compra são únicas. Se após a compra forem indicados defeitos na operação do produto, o consumidor poderá solicitar que os valores cobrados de acordo com a política de devolução da Saraiva sejam apenas ilustrativos para um novo livro com exemplos de dispositivos
que mostrem sinais de uso, que podem ou não aparecer na entidade que nomeia para venda. Os livros utilizados são exibidos no site com o selo USED para destacar os outros produtos. LIVROS USADOS LIVROS ESTAMPADOS Vendidos em Estado, Troca Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos que não podem ser substituídos. EMBALAGEM E CONTEÚDOOs produtos
são entregues na embalagem original reformulada, com possíveis modificações, ou em embalagens neutras lacradas. Não deve conter tampas especiais e/ou gabinetes, em particular em kits e caixas. RETORNO O último dia para sacar da compra é de até 7 (sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser desenhado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que
foi Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível substituir os produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado utilizando o mesmo método de pagamento utilizado para a compra. Para obter mais informações, consulte nossa Política de Comércio e Devolução. APARÊNCIA E OPERAÇÃO Os livros utilizados podem conter amassados,
marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Esses sinais estéticos não comprometerão a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram inspecionados e estão em condições de leitura. Comece sua revisão da física quântica para mudar o mundo e nós mesmos No documentário The Quantum Activist, o pesquisador Amit Goswami apresenta o paradigma explicando o
básico da física quântica e o potencial ilimitado da consciência. O documentário também retrata a jornada de transformação pessoal de Goswami, um materialista convencido que, após uma série de perguntas e revelações, restaurou a ponte entre ciência e espiritualidade, provando cientificamente a existência de Deus. O minilivro Uma breve introdução ao ativismo quântico é um complemento ao
conteúdo do filme, apresentando as ideias desse movimento. Duração do filme - 77 min. Áudio - Inglês. Legendas - Português. Título de Informações Técnicas O Ativista Quântico - Minibook + Autor de DVD Goswami, Amit, Borges, Marcello Ficha Técnica Data da publicação 18.08.2010 Código de produto ISBN-10 - 8576570998 GTIN-13 - 9788576570998 ISBN-13 - 9788576570998 Peso do Produto
Peso Aproximado peso 150,0 gramas. Dimensões do produto Produto (L x A x P): 13,4 x 19,0 x 18,0 cm. Mais informações Saiba como montar um pequeno lugar em sua casa para você estudar e ler + Leia mais Tenho dicas muito legais para deixar sua biblioteca particular sempre limpa! + Leia mais Este produto ainda não foi avaliado. Seja o primeiro a classificar, clique no botão ao lado dele. Cartão de
Crédito R$ 25,90 à vista 2x R$ 13,24 com juros 3x R$ 8,93 com juros 4x R$ 6,75 com juros 5x R$ 5,45 com juros 6x R$ 4 .58 com juros 7x R$ 3,95 com juros 8x R$ 3,49 com juros 4,58 com juros 7x R$ 3,95 com juros 8x R$ 3,95 com juros 8, 8, 2007 9x R$ 3,13 com juros 10x R$ 2,84 com juros 11x R$ 2,60 com juros 12x R$ 2,40 com juros R$ 25,90 à vista 2x R$13,14 com juros 3x R$8,80 com 4x R$6,64
juros com juros 5x R$ 5,33 com juros 6x R$ 4,47 com juros 7x R$ 3,85 com juros 8x R$ 3,33 38 com juros 9x R$ 3,02 com juros 10x R$2,73 com juros 11x R$2,50 com juros 12x R$2,30 com juros Boleto banco R$25,90 em dinheiro Você só precisa ganhar criando uma loja no Magazine You. Receba até 10% de comissão em dinheiro, diretamente para sua conta bancária, para cada produto vendido. Veja
como é fácil: Crie sua loja em minutos Revele para toda a sua rede de contatos Venda os produtos e ganhe comissões Já tem sua loja? Perguntas relacionadas ao login: Livro - Ativista ativista ativista do livro ativista
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