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Bioenergias
'FUlvia Amaral (famaral@inbox.com)

que conheccr urn lugar pa
radisiaeo. Pisar na arcia
molhada, num dia qucnte
de veriio, em plcnas feri
as, faz l1luito ao corpo c il
alma!
1'udo isso ajuda a man
ter as cncrgias c 0 alto-as
tral. \T,110r do pacote: R$
580 a vista, incluindo
transporte, travcssia para

.,

Do idioma grego, en (dentro) + ergon (a980),
energia significa a forca ou potencia inerente ao
qualquer atividade. Classicamente, e conhecida
como a capacidade de realizar trabalho.
Inumeras Iinhas de conhecimento identificam e
operam com a variavel energetica, a qual
atribuem nomenclatura da mais diversa, par
exemplo: chi (Filosofia Chinesa); prana (Ioga);
fluido vital (Kardecismo); orgonio (w. Reich).
Para nossa cultura materialista, consumista, do
corre-corre, as energias resumem-se a fenome
nos fisicos e qufmicos, biol6gicos ou artificiais.
sendo 0 homem e a biomassa ecol6gica.
"recursos produtivos", capazes de moverem
maquinas, girarem a economia. Do idioma
alemao, "man ist. was man isst". "voce e 0 que
voce come", dizem.
Eis, par exemplo. 3 testes praticos. simples,
factfveis, para aplicar-se ao conhecimento de
outras formas de energia. de existencia
concreta, porem imaterial, produzidas pelo ser
humano. e igualmente indispensaveis aVida.
1. Atraves da atenc;ao, e possivel perceber os
pr6prios "chakras", por exemplo, no centro da
testa (terceiro olho; "ajna"). e no topa da cabeca
(coronario; "sahasrara"). A sensac;ao de "existir
algo" na superficie destas regi6es craniana e
inegavel, apesar de nao haver qualquer 6rgao
ontual oarticular nestas localidades.
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da manha e jantHr todos OS
dias. E tambCm pode scr
pareelado em scte vezes
de R$ 92, no eartiio de ere
dito. Pam ~amntir 0 lugar,
Iigue PointTur (55 45)
35230007.
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2. Outro exercicio consiste em aproximar as
maos abertas, sem toea-las. Mantendo-se a
concentra~o nesta regiao, por alguns instan
tes, pode-se identificar 1 centro de energia na
palma de cada mao. 0 uso das maos pode,
inclusive, ajudar na percep~o do exercicio
anterior.
3. Com pessoa amiga e interessada, recorte
alguns pedaGos de papel. Em urn, a pessoa
deve assinar 0 nome. Voce procurara "adivi
nhar", ou perceber qual das folhas tera a
assinatura. A motivaGao de ambos aumenta a
chance de sucesso.
Estes trabalhos sao tao naturais quantQ
respirar, repousar ou alimentar-se, e nao
dependem da aprovaGao de mais ninguam,
nem da imaginaGao do praticante; apenas a
vontade pessoal. Poram, nao sao dominados de
um dia para 0 outro. Em analogia, caminhar e
natural, mas demoramos para aprender. Tudo a
questao de treino.
"Flavio Amaral e
volun/ario e professor de Conscienciologia

Palestras da Semana - das 19:00 as 21:00.
a/Jan (Sexta-feira): Palestra tematica sobre
Programa~ao de Vida
9/Jan (Sabado): Salide Atraves das Bioenergias
de segunda a quinta-fei
ra, :'Is 16:50h, 18:35h,
20:2011 e 22:1011. Sexta,
silbado c domingo, :'Is
15: 1Oh, 16:5011, 18:35h,
20:20h e 22:10h.

.... a comunidade

Todos os eventos sao gratuitos e abertos
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