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TESARAC
Que acha do tesarac? Já experimentou? Não, meus amigos,
não se trata de uma nova receita de drink, nem de um novo
alucinógeno ou remédio que está chegando ao mercado. Mas
você está experimentando-o com certeza. Termo cunhado
originalmente pelo poeta Shel Silverstein, tesarac define uma
situação caracterizada pela mudança de paradigmas onde
um modelo econômico, político e social está sendo substituído por outro. Durante o tesarac, enquanto o novo paradigma
não se firma, ocorrem situações marcadas pela incerteza,
pela insegurança, diante das quais é impossível prever com certeza o desenrolar
dos acontecimentos e o que se pode esperar exatamente do futuro.
Ao longo da História da humanidade, houve vários tesaracs, como, por exemplo, o
da revolução industrial que ocorreu a partir do final do século XVIII na Europa. O
tesarac que ora vivemos é a revolução da disseminação da informação e do conhecimento, cuja mola propulsora é a acelerada evolução das tecnologias da informação e que tem na Internet seu principal expoente. Na Idade Média, somente
os religiosos tinham acesso à informação. Na Idade Moderna, a nobreza também
passou a ter esse acesso. Na Idade Contemporânea os ricos também obtiveram o
acesso às informações. Hoje, estamos próximos do momento em que todas as
pessoas do planeta terão acesso às informações. E, a maioria das pessoas, leigas
ou especialistas, ainda não consegue avaliar direito o impacto que isso terá em
todos os aspectos de nossas vidas. As pessoas não serão mais como antes. Não
poderão mais ser controladas e manipuladas com facilidade.
Uma das mudanças provocadas por essa revolução é que, ao contrário do passado, quando poucos repassavam as informações para muitos, hoje, muitos repassam informações para muitos. É graças a esse processo que a humanidade pôde
conscientizar-se nesse início de 2010, por exemplo, acerca da calamidade que
abateu-se no Haiti, provocada por um grande terremoto e pode mobilizar recursos
em toda a parte para socorrer suas vítimas. Nesse contexto, iniciamos a distribuição desse boletim.
Ao invés de guardar as informações anos e anos até um dia, quem sabe, publicálas na forma de um livro, disponibilizamos aqui, de imediato, para que outras pessoas possam encontrá-las e usá-las em seu proveito. Poderia usar um blog para
isso, mas, por hora, essa parece ser a forma mais conveniente. Bem, e tudo isso
que escrevemos sobre esse tesarac afeta, naturalmente, a evolução consciencial
(ou espiritual, se preferirem) dos cidadãos do planeta. Esse boletim e o sítio metaconsciencia.com é nossa modesta contribuição para a consecução dessa mudança de paradigmas.

Está disponível para download
gratuito em metaconsciencia.com a
segunda edição do e-Book Experiências Fora da Corpo - Perguntas e
Respostas. Revisada e ampliada,
essa segunda edição traz 254 perguntas sobre EFCs com respostas
diretas e objetivas.

Nesse primeiro número do boletim, mesclamos o antigo, com o artigo sobre Swedenborg e novo, com projetarium e o blog do Vasco Vasconcellos. Também divulgamos a segunda edição do EFC - Perguntas e Respostas e o blog do nosso consultor, Vasco Vasconcellos. Espero de gostem.

Cesar S. Machado

www.metaconciencia.com
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EMANUEL SWEDENBORG, O “PAI” DAS EFCS
Cientista,
Cientista político e espiritualista sueco, Emanuel Swedenborg (29.jan.1688 –
29.mar.1772) foi um dos maiores sábios de sua época. Nascido na Suécia, era filho de
Sarah e Jesper Swedberg, um pastor Luterano e capelão real que posteriormente foi nomeado Bispo de Skara. Swedenborg era notável tanto pela sua inteligência como pelo
seu parapsiquismo, ambos fora do comum.
Formação científica.
científica. Formado como Engenheiro de Minas, catedrático de Matemática na
Universidade de Uppsala, serviu a Suécia por anos como Assessor Real para assuntos de
mineração. Polímata, pesquisava simultaneamente as mais diversas áreas do conhecimento, tal como anatomia, astronomia, fisiologia, geologia, hidráulica, magnetismo e
química, tendo sido pioneiro na definição de vários conceitos nessas ciências. Quando
passava a dominar um assunto, publicava obras sobre as pesquisas que realizara, obtendo, dessa maneira, o respeito da comunidade científica européia. Dentre suas inúmeras
realizações científicas, destacam-se o primeiro projeto cientificamente embasado de um
aeroplano (1714) e a publicação do primeiro jornal científico editado na Suécia (1716).
Tão grandes foram suas contribuições à ciência que passou a ser considerado um herói
nacional em seu país e o maior cientista de sua época.
Disrupção.
Disrupção. Em 1744, aos 56 anos, Swedenborg teve uma experiência mística que
mudou drasticamente sua vida. Numa visão, ele “recebeu a missão de ser o portavoz da revelação do sentido oculto da Bíblia, sendo abertos, para ele, o Céu, e as
Suas maravilhas, e o Inferno", conforme
descreveu. Seus escritos, a partir de então,
influenciaram as gerações seguintes, tanto
de anônimos como sábios, o que não lhe
poupou da censura e forte perseguição por
parte dos religiosos de seu país. Declarado
herético, seus livros acabaram sendo proibidos, pois ele era contrário a muitos dos
dogmas da igreja que então prevaleciam (e
que persistem até hoje).

EFCs.
EFCs. Dentre as inúmeras obras teológicas
de Swedenborg, publicadas a partir de
1744, figuram o Drömmar (Diário dos Sonhos) e principalmente o Experientiae Spirituales (Diário Espiritual), um diário publicado postumamente, onde descreve, ao
longo de 5 volumes, milhares de suas
EFCs.

Machine volante – Aeroplano
projetado em 1714 por Swedenborg (no alto).
Imagens: wikimedia.commons

Limites.
Limites. Toda a sabedoria e vivências parapsíquicas de Swedenborg não o tornaram
infalível. Por exemplo, com relação ao espiritismo de Alan Kardec, seu contemporâneo, ele se opunha a mediunidade que,
acreditava, era contrária a Bíblia, acreditando que ela podia até levar uma pessoa
à morte. Seu trabalho teológico acabou,
por fim, fomentando a criação de uma nova religião, denominada Igreja Swdenborguiana.
Obras.
Obras. Swedenborg produziu 24 obras
científicas e 40 obras teológicas, varias
delas divididas em diversos volumes. Algumas foram publicadas em vida e outras
postumamente, Hoje, graças ao acesso
universal às informações proporcionado
pela Internet, a maior parte dessas obras
estão disponíveis para acesso gratuito
(veja na caixa ao lado).
As primeiras edições de suas obras foram
publicadas em Latim, sendo que muitas
delas foram, posteriormente, traduzidas
para o inglês. Até 2010, apenas 9 delas
foram traduzidas para o português.

PARA SABER
MAIS
swedenborg.com.br
Principal sitio em língua
portuguesa sobre Swedenborg.
wikipedia.org
Resumo biográfico.
archive.org
Disponibiliza a maior parte
das obras de Swedenborg,
traduzidas para o inglês.
books.google.com
Disponibiliza o Spiritualis
Diary.
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PROJETARIUM
Projetárium é um laboratório tecnicamente preparado para facilitar a prática das EFCs - Experiências Fora do Corpo. As
principais características de um projetarium são descritas no livro Projeciologia [1]: paredes pintadas de azul com tinta
sem brilho (para reduzir reflexos); forro e revestimento anti-acústico ou à prova de som; quatro metros de raio a partir da
cabeça do praticante, de forma que, com essa extensão, supere-se o perímetro de ação mais intensa do cordão de prata;
ar condicionado indireto e silencioso; móveis internos funcionais; sala anexa auxiliar e instrumentação para registro das
variáveis fisiológicas e outras mais.
Existem em 2010 dois desses laboratórios criados
especificamente com essa função e que estão abertos para uso do público. O primeiro deles fica
localizado no Ceaec – Centro de Altos Estudos da
Consciência, em Foz do Iguaçu – Brasil. Esse projetarium, denominado “Laboratório das Técnicas Projetivas” foi um dos primeiros criados nesse centro
de pesquisas e segue todas as especificações técnicas estabelecidas para facilitar a produção de
EFC - Experiências Fora do Corpo. Esse laboratório
atende parcialmente as condições relacionadas no
livro Projeciologia [1]. Segundo a Coordenação de
Laboratórios do CEAEC, foram realizados nesse
projetarium, entre 1997, ano de sua criação, e
2007, cerca de 2.722 experimentos projetivos. Não
temos notícia, contudo, sobre quais foram os resultados desses experimentos, ou seja, quantos efetivamente resultaram na produção de EFCs.
A pessoa que desejar usá-lo deve agendar um horário na secretaria do Ceaec, onde receberá um kit
contendo o material necessário para realizar seu
próprio experimento (lençóis, fronhas, papel e caneta para registro do experimento). O laboratório
dispõe de uma poltrona e de uma cama para que o
praticante escolha a posição do corpo físico que
mais lhe convier e, como documentação de apoio,
uma apostila que resume 28 técnicas projetivas. O
tempo para realização do experimento é de 3 horas
e 30 minutos, durante o qual o praticante pode
empregar uma ou mais técnicas projetivas ou, se

Projetárium do Ceaec em Foz do Iguaçu, PR. Foto do autor, dez 2009.

desejar, pode simplesmente relaxar e ver o que acontece. Ao final
do experimento, o praticante pode registrar os resultados obtidos
e entregá-los a Coordenação de Laboratórios do Ceaec.
O outro projetarium fica localizado no campus da IAC – International Academy of Consciousness – na cidade de Estremoz, região
de Evoramonte, Portugal. Diferentemente do seu congênere em
Foz do Iguaçu, esse projetarium fica em um prédio circular. Devido às leis municipais que limitam a altura das construções na
região, apenas metade da construção fica acima do solo (veja na
foto abaixo).
O praticante realiza seu experimento deitado em uma cama especial que, suspensa
em uma plataforma, fica posicionada exatamente no centro da esfera.
O objetivo desse esquema é facilitar o estabelecimento de um campo energético o
mais favorável possível para a produção de
EFCs e atender todas as condições estabelecidas para ser, de fato, um projetarium
completo. Nesse sentido, inúmeros detalhes técnicos foram observados na sua
construção, tais como facilidades para redução do som, controle da temperatura e
da umidade do ar. No mais, os procedimentos operacionais são semelhantes aos do
Laboratório das Técnicas Projetivas do
Ceaec.

Projetárium da IAC em Estremoz, Evoramonte - Portugal. Foto do autor, out 2009

(Segue na página seguinte)
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PROJETARIUM (CONTINUAÇÃO)
Conclusão. A existência do projetarium e a possibilidade de utilizá-lo é
importante para que seja possível verificar experimentalmente uma série de questões relacionadas às EFCs.
É importante lembrar que a consciência está acima de todas as estruturas da dimensão intrafísica, logo, não é preciso um projetarium para ter
EFCs. De fato, a casuística sobre pessoas que saíram fora do corpo nas
mais adversas condições é farta.
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SERVIÇO E PARA SABER
Ceaec : Fone 55 (45) 3535-2652 e-mail
ceaec@ceaec.org
IAC: campus@iacworld.org
[1] Projeciologia: – Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo. 3ª
Edição. VIEIRA, W. Rio de Janeiro: 1990.

BLOG

Fronteirastral.com
O objetivo desse blog é focar exclusivamente as EFCs de modo menos formal do que no site Metaconsciencia, assim como proporcionar um canal para interagir mais facilmente com os leitores dos meus livros e artigos, assim como com os
amigos e demais colegas de evolução que, como eu, pesquisam as experiências fora do corpo.

Metaconsciencia.com é um sítio na Internet que disponibiliza informações sobre EFCs, autopesquisa e o estudo da consciência. Todo o conteúdo do site é disponibilizado gratuitamente. Não existem fins lucrativos.
Submissão: A submissão de artigos ou outros conteúdos deve ser feita pelo e-mail contato@metaconscienca.com.
Sugestões e Comentários para esse Boletim: contato@metaconsciencia.com

