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MACROSSOMA
Será que você tem um?
Por: Cesar S. Machado
No dia de abril, foi feito o lançamento do
Livro Macrossomatologia em palestra pública
realizada na EAC - Escola de Autopesquisa da
Consciência. Mas afinal, o que é macrossoma, o
objeto de estudo desse novo tratado?
Macrossoma é o corpo físico fora de série,
o corpo supermaceteado ou especializado,
especialmente configurado com a finalidade de
apoiar a execução da programação existencial de
uma pessoa. Não deve ser confundido, nesse
caso, com um “corpo muito grande” que seria a
interpretação literal do termo, dada pela medicina.
A
programação
existencial
é
o
planejamento que uma consciência faz antes de
nascer na dimensão intrafísica e que tem por
objetivo direcionar seus esforços para algum fim
que tenha caráter assistencial com relação a
coletividade e que também, naturalmente,
contribuirá para a evolução dessa consciência.
A realização da programação existencial
não é uma tarefa simples de ser concluída
plenamente. Como a maioria das pessoas não
chega nesse ponto, sob a supervisão de
consciências muito evoluídas, esquemas são
criados na dimensão extrafísica, empregando-se
diversos recursos para auxiliar no que for possível
à consciência nesse sentido. Um desses recursos
é justamente o macrossoma.

Macrossoma vem das palavras do
idioma Grego, makrós, “comprido;
longo; grande” e soma, “relativo ao
corpo; o corpo humano em oposição. O
termo, empregado na Conscienciologia,
não
deve
ser
confundido
com
significado dado pela medicina, que
seria simplesmente uma pessoa com o
corpo muito grande.

Lançamento do livro em Porto Alegre

O tema é relativamente novo, tendo sido
apresentado pela primeira vez no livro 700
Experimentos da Conscienciologia, publicado em
1994 pelo médico e paranormal brasileiro Waldo
Vieira.
Empregando
basicamente
fontes
parapsíquicas, a autora Sônia Maria Cerato, por
meio de um processo denominado pangrafia, que
consiste na escrita do autor intrafísico associada a
um ou mais autores extrafísicos, conseguiu
produzir no Macrossomatologia uma coleção
diversificada de informações que vão desde os
fundamentos teóricos e conceituais sobre o tema,
até uma série de instrumentos de pesquisa que ela
desenvolveu ao longo de vários anos, na forma de
testes que podem ser usados pelo leitor para
pesquisar a si próprio, assim como outras pessoas,
a fim de verificar se elas tem macrossoma e, se
assim for, como classificá-lo, estuda-lo e empregálo da melhor forma possível.
Mas qual seria a vantagem de fazer isso?
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Suponhamos que o leitor constate por meio
dos testes que ele tem um macrossoma voltado
para o parapsiquismo, mais especificamente,
relacionado à produção de projeções conscientes
lúcidas (EFCs – Experiências Fora do Corpo).
Sabendo disso, ele poderá, em primeiro
lugar, reperspectivar esses fenômenos em sua
vida. Afinal, se ele nasceu com um corpo
especialmente engendrado para facilitar a
produção de EFCs, algum papel de especial relevo
essas experiências devem ter em sua vida. Em
segundo lugar, sabendo ser possuidor de um
macrossoma voltado para a EFCs, ele poderá
trabalhar especificamente para desenvolver suas
experiências projetivas, por exemplo, através da
execução
de
procedimentos
energéticos
especialmente voltados para isso.

Personalidades Históricas com
Macrossoma
Outra possibilidade interessante é que é
possível estudar personalidades histórias que
tenham uma certa quantidade de dados
biográficos disponíveis, de forma a avaliar se elas
tinham macrossoma, qual tipo teria sido e como
elas usaram esse recurso.
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Vale observar que esse é um tema
completamente novo, tratando-se, portanto de um
campo fértil para quem desejar ser pioneiro e
desbravar os meandros do assunto. Muita
pesquisa e elaboração terá que ser feita sobre os
diversos aspectos do tema. A própria autora
informa no livro que outros mais brevemente
seguirão essa primeira publicação.

Curso
Para quem desejar aprofundar-se no
assunto, desenvolvendo plenamente os conceitos
descritos no livro, a EAC está iniciando em sua
sede, a partir do dia 15 de maio, um curso com
objetivo de orientar os leitores do livro nesse
sentido. O livro está à venda exclusivamente na
instituição, cujos dados de contado são:
EAC – Escola de Autopesquisa da Consciência
Rua Ramiro Barcelos 375, Floresta, Porto
Alegre.
Fone: (51) 3019-2694
Internet: www.eac.org.br – contato@eac.org.br

O livro trás como exemplos quatro casos
de personalidades históricas bem conhecidas e
que foram pesquisadas pela equipe da EAC e que
apresentam inúmeros indícios de terem possuído
macrossoma.

Tipos de Macrossoma
Provavelmente existem dezenas, senão
centenas de tipos diferentes de macrossomas,
cada qual desenhado para potencializar algumas
faculdades humanas ou parapsíquicas específicas.
Dentre os diversos tipos possíveis de macrossoma
o livro relacionado os seguintes:
O Macrossoma Cerebelar;
O Macrossoma Hiperlúcido;
O Macrossoma Intelectual;
Macrossomatologia
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O Macrossoma Parapsíquico;
O Macrossoma Pararegenerador;
O Macrossoma Psicomotos e
O Macrossoma Suprarenal.
www.metaconsciencia.com

3

BOLETIM METACONSCIÊNCIA VOLUME 3 Nº 11

25 ABRIL 2012

Referências

Macrossomatologia, 2a Edição, 2011. EAC

Reprodução desse Artigo
Todo Boletim Metaconsciência é registrado.
É autorizada a reprodução parcial ou integral desde que
respeitadas as seguintes condições:
1. Citar o autor: Cesar S. Machado
2. Citar a origem: www.metaconsciencia.com

Clique em um dos Boletins abaixo ou acesse www.metaconsciencia.com para ler.
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