


Neste documento, você encontrará indicações, técnicas e informações sobre os

experimentos fly-in do curso Projeciologia & Reurbex.

Para mais informações sobre o evento, acesse: reurbex.iipc.org
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Antecedentes. “Em janeiro de 1973, o parapsicólogo Karlis Osis executou o projeto

experimental fly-in, ou a experiência da consciência fora do corpo humano de

projetores voluntários voando de fora para dentro do edifício da American Society for

Psychical Research (ASPR), em New York. O projeto teve início com a convocação

geral, cobrindo todos os Estados Unidos da América, de pessoas que sentissem que

poderiam se projetar, à vontade, de onde estivessem, até aquele endereço em

Manhattan.” (Waldo Vieira – Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência

Fora do Corpo Humano – 10ª edição – p. 951)

Karlis Osis
American Society for Psychical Research



Objetivo. Mesmo com a colocação de um objeto-alvo a ser acessado, diferente do

propósito do fly-in realizado por Osis, os experimentos do Projeciologia & Reurbex,

mais que obter comprovações, visam estimular os alunos a saírem do corpo físico de

forma lúcida, a interagirem com a equipex do curso, com a comunidade extrafísica

Interlúdio e participarem de modo mais ativo da reurbex.

Fly-in. Os experimentos fly-in deste curso ocorrerão nos dias 13 e 14 de novembro de

2021, na parte da manhã.



7h30 às 8h – Entrada dos alunos na sala virtual.

8h às 9h30 – Aula introdutória com o(a) epicon responsável pelo fly-in

(13/11 Marina Thomaz ; 14/11 Mário Oliveira).

9h30 às 10h – Deslocamento para o cômodo escolhido para a

realização do experimento e preparação para o fly-in (ver otimizações a

partir da página 8). Desligue os aparelhos eletrônicos (desktop,

notebook, tablet, etc) antes do deslocamento para a realização do

fly-in.



10h às 11h30 – Experimento fly-in (aplicação da Técnica do Fator

Projecional – ver descrição na página 12). Programe despertador com

toque suave para voltar à coincidência dos veículos de manifestação ao

final do experimento.

11h30 às 12h – Volta dos alunos à sala virtual. Preenchimento da ficha

projetiva (Projeciografia e Projeciocrítica – a ficha projetiva é para seu

uso exclusivo, para otimizar sua autopesquisa).

12h –Almoço.

14h às 16h - Debate sobre as vivências da manhã com o(a) epicon

responsável pelo pelo experimento.



Para tirar o máximo proveito dos experimentos, utilize as seguintes otimizações:

• Nas noites de sexta-feira (dia 12/11) e sábado (13/11), procure dormir mais cedo para

levantar descansado na manhã seguinte. Foque no evento, ao modo de curso de

imersão. Se possível, leia relatos projetivos antes de dormir e faça saturação mental

sobre o experimento fly-in e sobre o local onde será colocado o alvo projetivo.

• Evite expectativas e mantenha abertismo consciencial. Valorize toda percepção

parapsíquica, por mais sutil que seja.

• Otimize seu ambiente: lençóis limpos, temperatura ambiente agradável, almofadas

extras para melhor apoiar seus braços e pernas. Use roupas confortáveis e soltas.

Certifique-se de que não será interrompido. Escolha um cômodo tranquilo para

aplicar as técnicas.



• Deite-se de costas, com seus braços ao lado do soma. Relaxe todos os músculos,

sem esquecer os da mandíbula, rosto e pescoço. Essa posição facilita a saída do

corpo físico. Experimente, insista um pouco! Mas se você sentir a necessidade de

mudar de posição, sinta-se livre para experimentar outras posturas projetivas.

• Evite se deitar com o estômago muito cheio ou vazio. Faça refeição matutina leve e

evite cafeína ou outras bebidas estimulantes. Vá ao banheiro antes do experimento.

O objetivo é criar condição fisiológica favorável, na qual o corpo humano não o

distraia.

✓

Dica. Para saber mais sobre as posturas projetivas otimizadas,
leia o capítulo 205 do livro Projeciologia (p. 440 e 441).





Diariamente, inclua elementos saturadores apropriados para promover a impregnação

mental com a ideia de projeção lúcida. Por exemplo:

1. Leia breve relato projetivo todos os dias.

2. Leia sobre a comunidade extrafísica Interlúdio.

3. Veja fotos do local onde será colocado o alvo.

4. Alimente o desejo de ter vivência lúcida e desenvolver suas habilidades projetivas.

5. Mantenha postura aberta para ter outros tipos de experiências projetivas, a

exemplo de trabalhos de assistência extrafísica.

Dica. Para saber mais sobre a Técnica da Saturação Mental Projetiva,
leia o capítulo 232 do livro Projeciologia (p. 483 e 484).



O fator projecional é o alvo mental, seja objeto-alvo ou local-alvo específico, que é

usado como suporte psicofisiológico para a projeção lúcida.

• No experimento de fly-in, após se deitar, foque sua atenção e imprima forte vontade

de ir até o local onde está colocado o objeto-alvo, com o objetivo de identificá-lo, e

além disso, acessar, dali, a comunidade extrafísica Interlúdio. Procure, o tempo

todo, manter conexão com a reurbanização extrafísica em curso no planeta.

Dica. Para saber mais sobre a Técnica do Fator Projecional, leia o 
capítulo 213 do livro Projeciologia (p. 452 e 453). 



Se você aprendeu a mobilizar suas energias, você pode fazer a Mobilização Básica de

Energias, assim que se deitar. Isto facilita a descoincidência de seus veículos e também

pode otimizar as energias no cômodo em que escolheu fazer o experimento. Se você não

conhece essa mobilização energética, simplesmente relaxe e aplique a técnica projetiva.



O objeto-alvo do experimento será colocado no terreno em que será

construído o Campus do IIPC, em Foz do Iguaçu.

Lembrete. Acima de tudo, além das comprovações, os experimentos visam

estimular a projetabilidade lúcida, a interação com a equipe extrafísica do

curso, com a comunidade extrafísica Interlúdio, e participar de modo mais ativo da

Reurbanização Extrafísica.



O terreno do IIPC, local onde estará o alvo projetivo, é o trapézio em azul.
Coordenadas: 25°33'31.2"S 54°31'40.3"W.
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Interlúdio. Foto das Cataratas do Iguaçu para conexão com a comunex Interlúdio.
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Algumas técnicas ajudam a rememorar eventos extrafísicos. Aqui estão

algumas dicas:

✓ Tente permanecer imóvel enquanto desperta dentro de seu corpo físico. Evite fazer

movimentos bruscos ou acender luzes brilhantes.

✓ Você pode mover suavemente a cabeça para a direita (ou para a esquerda). Em

seguida, concentre sua atenção em quaisquer detalhes ou flashes de memória.

✓ Você também pode, com movimento muito suave, colocar seu dedo indicador na

testa.

                          
                     



✓ Procure repetir mentalmente a sequência de eventos ou qualquer lembrança-chave.

As memórias tendem a se consolidar mais quando são reforçadas pela repetição.

✓ Mantenha caneta e papel perto de onde está deitado para anotar as palavras-chave.

A escrita também ajuda a destravar memórias.

✓

Dica. Para saber mais sobre as técnicas de rememoração
projetiva, leia os capítulos 386 a 392 do Projeciologia (p. 753 a
761).



Autoparapsiquismo. O desenvolvimento científico do autoparapsiquismo

requer a coleta de informações sobre seu progresso e sobre os fenômenos

que ocorrem. Portanto, fazer anotações é de suma importância.

Projeciografia. Para cada dia do experimento fly-in há uma ficha projetiva

que você pode preencher, com informações a respeito de suas vivências.

Sugere-se registrar tudo, mesmo quando não se lembrar dos eventos extrafísicos.

Você pode encontrar os formulários abaixo.
                
                     

                      
                     



• PROJECIOLOGIA: Download gratuito do tratado

https://editares.org.br/livro/projeciologia-10a-edicao/

• Para ler sobre a comunidade extrafísica Interlúdio:

http://encyclossapiens.space/buscaverbete/index.php

(Pesquisar verbetes “Comunidade Extrafísica” e “Interlúdio”.)

• Para ler sobre grupos volitativos:

https://editares.org.br/livro/projecoes-da-consciencia/

Capítulo 36 –A caravana Alada.

https://editares.org.br/livro/projeciologia-10a-edicao/
http://encyclossapiens.space/buscaverbete/index.php
https://editares.org.br/livro/projecoes-da-consciencia/


Orientações aos autores para o envio dos textos:

https://homoprojector.iipc.org/index.php/homoprojector/about/submissions

Relato. Caso você tenha interesse em publicar suas vivências

projetivas na revista Homo projector do IIPC, em edição especial

sobre o Projeciologia & Reurbex, envie seu trabalho para nossa

equipe.

E-mail: homoprojector@iipc.org.

https://homoprojector.iipc.org/index.php/homoprojector/about/submissions
mailto:homoprojector@iipc.org



