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A projer;:ao consciente, tambem chamada
desdobramento, experiencia extracorp6rea,
saida fora do corpo, viagem astral, vOo interdi
mensional, entre outros, e a vivencia espontanea
ou induzida, na qual 0 individuo encontra-se,
observa-se, pensa e age em local diferente de
onde esta 0 pr6prio corpo fisico.
Os estudos da Projeciologia observam depoi
mentos de projer;:oes conscientes nas mais
diversas regioes e epocas, entre pessoas de
ambos os sexos, varias idades, formar;:oes
culturais e ocupar;:oes profissionais. A maneira
mais comum e acordar, a noite, e sentir-se
"descolando" do corpo, subindo. Em muitos
casos observa-se 0 pr6prio corpo, deitado na
cama, e pergunta-se, surpreso: "Sera que eu
morri"?
o medo da projer;:ao (projeciofobia) nao tem
razao de ser. 0 magnetismo ffsico impede 0
projetor de "se perder", "nao voltar mais" para 0
pr6prio corpo. Do contrario, a tendencia e
voltarmos para 0 corpo ffsico de maneira muito
fadl, mais rapido que gostariamos. A vivencia e
gratificante, muitas vezes encerrada contra a
pr6pria vontade, devido aos puxoes energeticos
provenientes de nossas energias corpora is.

Prestes a completar tl
uma das grandes reve
)(,s eolceiollHr be
las reseI1IH~s, ap.lau
sos e sornsos lI11

~

Quando estudiosos exp Icam a proJecao c
sendo fenomeno alucinat6rio. significa que eles
pr6prios nao tiveram experiencia pratica
suficiente com a mesma. A sensaCao de bem
estar, Iiberdade, felicidade e os aprendizados da
vivencia extracorp6rea comprovam que a
mesma e benefica, natural, educativa e expande
a vida pessoal, sendo mais relacionada a saude,
e nao a doenca. Quem se projeta com lucidez
nao tem medo da morte e valoriza mais a pr6pria
vida.
Qualquer pessoa pode se projetar, a partir da
pr6pria vontade, bastando manter a vontade
pessoal concentrada, aliada ao relaxamento
fisico. Quanto mais envolvida com 0 assunto,
mais facil e promover 0 fenomeno.
Nao e necessario convencer-se do experimento.
AprojeCao consciente diferencia-se do sonho, da
mesma maneira que voce, neste exato momen
to, sabe que esta lendo um jomal, e sabe
diferenciar isto de sonhar, imaginar, ou ter
alucinac6es. Este e 0 senso critico que esta
presente durante uma projecao autentica - nem
mais, nem menos.
Boas projec6es!
*Flavio Amaral e professor e
voluntario de Conscienciologia.

A programa~ao de palestras e atividades gratuitas sera:
Palestras da Semana (19h a 21h):
121fev . Sexta • Projeto de Vida 
Profa. Kadydja Fonseca
13lfev - Sabado - Voce ja teve a Sensa~ao de
Estar Fora do Corpo? - Equipe do IIPC
Todos os eventos sao gratuitos e abertos

a comunidade

pressionados e satisfeitm
em seus shows, 0 trio pa·
ranacnsc Ncvilton lanr;'l
scu primeiro El~ 0 "Pres
suposro". Nesse traba
Iho, a banda apresenta
n't einco m(lsieas. Duas
que eonstariio no diseo
a ser lanr;ado cm breve
c outras trcs in6dit:ls.
o EP virtual foi latl
<,:ado nesta quarta-feira
(10) simultaneamente
nos varios biagI', sites e
portais' do projeto
"Compacto.Rec" cspa
Ihados pOl' todo 0 Bra
sil. 0 projcto 6 uma pla
taforma de divulgar;iio
de mfdia do "Cireuito
libra do l~ixo", um dos
grandes ineentivadores
e divulgadores de ban
das do eada vez mais for
te eenario independen
te naeiona\. Nevilton
tamlx)m lanr;ara 0 EP fi
sieamentc, pela "l"ora
do Eixo Discos", que esta
n't disponfvel nos festivais,
pontos de venda do "Cir
cuito" e tambem poden'!
ser adquirido pelo site da
banda: u;uwl1eviitonoomur.
Grava~iio

Prestes a completar
trcs anos de estrada, Ne
vii ton terminou 0 ano dc
2009 como uma das gran
des revelar;6es do roek
independente naciona\.

