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Agraciada com a Comenda da Paz Chico Xavier 2011 conferida pelo Governo do Estado de Minas
Gerais, Brasil
A Dra. Marlene Nobre é Presidente da Associação Médico-Espírita Internacional (AME-Int). Os
membros dessa associação são principalmente médicos, neurocientistas e outros profissionais que
seguem os ensinamentos de Allan Kardec, educador e filósofo francês do século dezenove. Muitos
desses médicos e cientistas são também médiuns! A Dra. Marlene mora no Brasil e, dentre outras
atividades, dirige a Creche “Lar do Alvorecer” localizada em Diadema, na Grande São Paulo, que abriga
cerca de 200 crianças carentes. É autora de vários livros sobre a Doutrina Espírita, a maioria deles
publicada pela Editora Folha Espírita, com sede em São Paulo. Os meus livros favoritos são O Clamor
da Vida e A Alma da Matéria, ambos disponíveis em inglês. O título deste último livro já lhe dá uma
idéia da inteligência e abrangência dos conhecimentos da autora. Dra. Marlene é médica ginecologista
aposentada do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e nas últimas duas décadas tem se
dedicado à divulgação em eventos internacionais dos conceitos avançados de medicina e espiritualidade,
sobretudo na área de neurociência. Clique aqui para acessar o site da AME-Int sobre Saúde e
Espiritualidade para mais informações

Dra. Marlene apresenta conferência sobre Cura Quântica
A conferência da Dra. Marlene nos dá um amplo panorama do conceito da causação descendente (“topdown causation”) na ciência de um modo geral. Estamos tão acostumados a aceitar a causação
ascendente (“bottom-up causation”) como uma sólida metáfora científica, que nem mesmo
reconhecemos que, de fato a ciência (por favor, senhores, apenas os fatos) absolutamente não é uma
filosofia! É um sistema de pensamento, uma maneira lógica e racional de entendermos o mundo.
Até recentemente, a filosofia científica em vigor era um tipo de materialismo desenvolvido há vários
séculos. A matéria, o material sólido de que é formado o mundo, tem evoluído bastante ao longo do
tempo segundo o pensamento Ocidental. Para Aristóteles, a “matéria” encerrava o conceito do potencial
para mudança. O mundo dele era feito de substâncias que existiam por si próprias e funcionavam da
mesma maneira que as coisas vivas! Quando veio Isaac Newton, a matéria se tornou pequeninas
partículas solidas que integravam o Universo mecânico, como um perfeito mecanismo de relógio, onde
“Deus” se tornou uma hipótese desnecessária em termos de Ordem Universal.
Gravidade: A Primeira Ação à Distância fora de Controle
Mesmo de acordo com uma visão do mundo muito materialista e mecanicista, sempre existiu o conceito
“desagradável” dos efeitos à distância, agora tornado mais evidente nas curas por transferência de
energia e na teoria do “emaranhado quântico” (entanglement). Newton e os filósofos científicos
materialistas que o sucederam nunca puderam escapar da Gravidade, uma “cola” enigmática que exerce
uma influência à distância e, mesmo assim, não pode ser medida diretamente. Não existem raios de
gravidade, nem partículas de gravidade e, apesar disso, é uma força conhecida do Universo. Dessa
forma, mesmo nos tempos áureos do Materialismo Científico, sempre havia uma força misteriosa
provocando ações à distância, digamos, um esqueleto Materialista no armário.

Ao lado de Jay Kappraff , matemático do Caos
Não é a Matéria do Tempo do seu Avô!
A Física, hoje, tem sonoramente rejeitada a “matéria” inerente ao materialismo científico.

A matéria é agora considerada como “matéria bariônica”, aquilo que compõe as estrelas, os planetas e
nós mesmos. Não são apenas as partículas que formam a realidade, mas todas as energias de radiação,
cinéticas e potenciais de todas as partículas conhecidas, o que leva a uma definição Massa-Energia da
matéria. E ainda mais terrível para o materialista científico, a matéria do Universo que se conhece não
confere com a massa calculada que seria necessária para explicar o movimento das galáxias no
Universo. Tem que existir alguma matéria escondida que não podemos ver! Matéria Escura! De fato,
essa matéria escura está interligada com essa realidade; apenas é chamada de escura porque não a
podemos enxergar! Ou para aqueles de Vs. que já viram anjos, quem sabe Vs. já a viram!
O Modelo Médico-Espírita
A Dra. Marlene apresentou o modelo Médico-Espírita, no qual a consciência e o espírito são subjacentes
a toda realidade física. Fez uma ampla revisão do conceito “top down causation”, segundo o qual a
consciência cria nosso mundo material. Conforme já expliquei acima, no paradigma antigo era o mundo
material que criava a consciência. A Dra. Marlene é de opinião que estamos vivendo um tempo no qual
a sociedade se tornou “petrificada” em razão da nossa recusa em reconhecer a importância do espírito
nas nossas vidas. Acredita que o Espiritismo é formado por uma minoria criativa dedicada a reenergizar a medicina.
Fez também uma revisão do trabalho e da pesquisa desenvolvida por William Miller PhD, um psicólogo
da Universidade do Novo México, que desenvolveu um processo inovador e de muito sucesso para curar
alcoolismo, integrando espiritualidade na terapia tradicional para o tratamento da dependência do álcool.
Clique aqui para mais informações sobre o Dr. William Miller.

Melody Morse prestando muita atenção na conferência da Dra. Marlene
A seguir, a Dra. Marlene apresentou um apanhado da pesquisa de Bruce Lipton, autor do livro A Biologia
da Crença. Foi muito eloqüente quando discorreu sobre a necessidade do perdão nas nossas vidas, como
uma intervenção médica! “Perdoar é deixar as sombras para trás”, disse ela. “Temos mais saúde quando
perdoamos os outros”. Fiquei muito impressionado com essa declaração. Freqüentemente, penso que o
perdão é uma coisa que temos que adotar para o nosso bem-estar espiritual, mas nunca imaginei o prejuízo
que causamos ao nosso próprio corpo quando não perdoamos os outros. Clique aqui para mais informações
sobre Bruce Lipton

O argumento que a Dra. Marlene enfatizou foi que os cientistas mais renomados do mundo têm consciência
“top down”, o que significa que a pesquisa deles apóia a filosofia de que a consciência cria a realidade
material. Quando me especializei na John Hopkins, os estudantes eram rigorosamente instruídos para NÃO
ter qualquer filosofia ou metáforas embutidas na nossa ciência. Contudo, isso simplesmente não acontece
no mundo real. Muitos cientistas acham que o cérebro secreta a consciência, tal como o fígado secreta a
bile; qualquer um que pensar de maneira diferente é considerado como traidor da ciência. Em outras
palavras, são ao mesmo tempo cientistas E filósofos materialistas.
A Dra. Marlene menciona ainda o trabalho dos maiores cientistas do mundo, inclusive o do Dr. Kazuo
Murakami, autor do livro O Código Divino da Vida, que demonstrou como o pensamento pode afetar nosso
DNA. Outros pensadores importantes são o Físico Russell Targ, que escreveu O Fim do Sofrimento.
Segundo ela, muitos desses renomados cientistas, inclusive os presentes no congresso como Amit Goswami
PhD, Peter Fenwick MD, PhD, Stephan Schwartz, Gary Schwartz PhD MD e pesquisadores dos Institutos
Nacionais de Saúde (NHI) e das universidades de Washington, Arizona e Maryland, não são materialistas e
abraçam esse novo paradigma Top Down.
Ela conclui com as palavras inspiradoras do médium brasileiro Chico Xavier:
“A paz em nós não resulta de circunstâncias externas e sim da nossa tranqüilidade de consciência no dever
cumprido."

