
 

 

1º Experimento Fly-in  |  13 de Novembro de 2021 

Nome:______________________________________________ 

Hora:_______________________________________________ 

Local do experimento:_________________________________ 

 

Registre o(s) nome(s) da(s) técnica(s) projetiva(s) escolhida(s), individual ou 
combinadas, durante o experimento: 

⬜ Técnica da Saturação Mental Projetiva 

⬜ Técnica do Fator Projecional (alvo projetivo) 

⬜ Outra(s) _________________________________________________________________ 

 

De que modo você se sentia antes de tentar a projeção? 

(Em termos do holossoma - energias, emoções, sentimentos, ideias, condições do corpo 
físico, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Com relação às vivências extrafísicas, quais fenômenos você identificou? 

(Por exemplo: atividade nos chacras, balonamento, banho de energia, clarividência, 

clariaudiência, percepções olfativas, ectoplasma, mudanças de temperatura, projeção parcial 

de membros, sons intracranianos, precognição, retrocognição, visão extrafísica, projeção 

cega, visão comum, visão unicolor, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

De que modo você se sentia após o experimento projetivo? 

(Em termos do holossoma - energias, emoções, sentimentos, ideias, condições do corpo 
físico, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Você identificou o alvo projetivo do Fly-in? 

⬜ Sim 

⬜ Não  

⬜ Tenho algum nível de dúvida quanto ao ocorrido 

Descreva o que você identificou: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Você teve alguma experiência relacionada à comunex Interlúdio ou à 

reurbex? 

⬜ Sim 

⬜ Não  

⬜ Tenho algum nível de dúvida quanto ao ocorrido 

Descreva o que você identificou: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

Descreva o evento projetivo vivenciado (Projeciografia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça a análise da experiência (Projeciocrítica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º Experimento Fly-in  |  14 de Novembro de 2021 

Nome:______________________________________________ 

Hora:_______________________________________________ 

Local do experimento:_________________________________ 

 

Registre o(s) nome(s) da(s) técnica(s) projetiva(s) escolhida(s), individual ou 
combinadas, durante o experimento: 

⬜ Técnica da Saturação Mental Projetiva 

⬜ Técnica do Fator Projecional (alvo projetivo) 

⬜ Outra(s) ___________________________________________________________________ 

 

De que modo você se sentia antes de tentar a projeção? 

(Em termos do holossoma - energias, emoções, sentimentos, ideias, condições do corpo 
físico, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Com relação às vivências extrafísicas, quais fenômenos você identificou? 

(Por exemplo: atividade nos chacras, balonamento, banho de energia, clarividência, 

clariaudiência, percepções olfativas, ectoplasma, mudanças de temperatura, projeção parcial 

de membros, sons intracranianos, precognição, retrocognição, visão extrafísica, projeção 

cega, visão comum, visão unicolor, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

De que modo você se sentia após o experimento projetivo? 

(Em termos do holossoma - energias, emoções, sentimentos, ideias, condições do corpo 
físico, etc.) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Você identificou o alvo projetivo do Fly-in? 

⬜ Sim 

⬜ Não  

⬜ Tenho algum nível de dúvida quanto ao ocorrido 

Descreva o que você identificou: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Você teve alguma experiência relacionada à comunex Interlúdio ou à 

reurbex? 

⬜ Sim 

⬜ Não  

⬜ Tenho algum nível de dúvida quanto ao ocorrido 

Descreva o que você identificou: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

 

Descreva o evento projetivo vivenciado (Projeciografia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça a análise da experiência (Projeciocrítica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


