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~~ ciencia

em evolu~ao
Paranormalidade?
• Flavia Amaral

Qual a sua ideia a respeito da vida? Somos
apenas este corpo fisico? Tivemos vidas
passadas? Ha vida ap6s morte? Voce ja deve ter
escutado perguntas assim, tao antigas quanto 0
SerHumano.
Em geral, as pessoas escolhem uma entre duas
0P90es: acreditar em pianos de existencia nao
materiais, ou apenas no que tem existencia ffsica.
Quem ere s6 na materialidade, considera-se
apoiado pel a Ciencia. Mas ate hoje nao foi
publicado qualquer estudo demonstrando nao
haver realidade supramaterial. 0 cientista,
quando e contra rio a "espiritualidade", nao fala
baseado em pesquisa, mas na opiniao pessoal. E
cientista apenas com respeito materia, mas se
existe algo alem disso, nao e seu campo de
investiga9ao qualificada.
Por outro lado, crer em pianos nao-fisicos
tambem nao basta. Quem acredita pode se
enganar. Sabemos que nossa mao direita existe,
pois a utilizamos a toda hora. Nao e preciso'
acreditar, basta maneja-Ia. E a pessoa atenla
sabe a diferen9a entre imaginar a mao, e
ercebe-Ia na realidade.
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~orp, pelo reconheci
nento do trabalho.

Origem

o Nuit Blanche toi cri
do cm 2002, com intui
o de oterecer 0 maior
vento cultural popular do
lais. Museus e cinemas
brem as portas durante
oda a madrugada, com
presenta~6esde musica,
!an~a e tcatro, no centro
nos bairros, gratuita
nente. 0 evento, que e
lXO no calcndario trances,
i ganhou adcptos cm Oll
ras cidades mundo atora,
omo Montreal, Bruxelas,
1adri e Napoles.
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ina humor.O lirismo do
jade das letras das musi
riantes. Ao final, cabe ao
I 0 que nito e arte.
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Da mesma forma, a possivel invesfigar a
chamada "paranormalidade", sem auto-enganos
e alienayao, atravas do principio: "Nao acredite
em nada, nem mesmo no que Ie nestas linhas.
Experimente. Tenha suas experiencias
pessoais."
Grac;:as a vida moderna, temos liberdade para
estudar assuntos como: aura, bioenergias,
chacras, clarividemcia, experiemcia fora do corpo,
lembranya de vidas passadas, premonic;:ao,
telepatia, e tirar as pr6prias conclusoes. Ata a
Ciencia, a cada dia, aproxima-se destes temas,
sem cair na soluyao facil de acusar tudo como se
fosse mero capricho da imaginayao.
Voce ja refletiu sobre potencialidades que
possam estar adormecidas? 5e pode promover
saude e bem-estar para si e para os outros, ao
dominar as pr6prias energias? Pesquisar a
chamada "viagem astral" consciente, e tirar a
duvida se somos ou nao apenas este carpo
fisico? 5e estas possibilidades despertam a
curiosidade, par que nao investigar?
FUlvio Amaral
*professor voluntario do CEAEC - Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia.

Dia 08 - Quinta, das 19 as 21 horas - "Tecnica da
Reciclagem Pessoal", com a Professora Fabiana Ceralo
Dia 09 - Sexta, das 19 as 21 h "Valores Pessoais",
com 0 Professor Everaldo Bergonzini
Dia 10 - Sabado, das 19 as 21h - "Telepatia: uma realidade
ao seu alcance", com·a Professora Priscila Carvalho
Todos os eventos sao gratuitos e abertos Ii comunidade

Servi90
Dia: 8/10/09

Horario: 21 horas

EX P 0 Conscienciologia

Entrada: R$ 4
Looal: Soho Cafe
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