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Por Wagner Borges
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         À minha orientadora

   Ao meu namorado

 Ao Nick
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RESUMO

O objetivo dessa pesquisa foi  conhecer a forma como os indivíduos se relacionam 

com o fenômeno das  experiências fora do corpo  na modernidade e através do veículo de 

informação mais difundido atualmente, a  internet, fazendo um paralelo com as expressões 

históricas, religiosas, psicológicas e psiquiátricas acerca dessas experiências que remontam 

à antiguidade.  A partir  da discussão do fenômeno,  foram analisados os relacionamentos 

interpessoais  e o conteúdo expresso que se dão nesse espaço virtual. Como método para a 

realização do presente trabalho, foram utilizados documentos na internet: relatos de uma 

comunidade de um site de relacionamentos, que tinha como foco o tema das experiências  

fora  do  corpo.  Uma  pesquisa  documental  foi  realizada  a  partir  do  estudo  da  literatura 

relacionada a esse tema, nos segmentos histórico, religioso, psicológico – na abordagem da 

Psicologia Transpessoal – e psiquiátrico. Foi analisado o contexto da era virtual a fim de se 

traduzir qual a situação relacional atual que expressa ou influencia as diferentes relações de 

discussão  acerca  dessas  experiências.  Concluiu-se  que  essas  discussões  modernas, 

expressas na internet, carregam ainda muito em seu conteúdo do que é religioso, científico, 

cultural. O ser humano ainda traz questões que permeiam a história, independentemente da 

evolução tecnológica. A internet, através de suas comunidades virtuais, bem como outros 

meios, proporciona o fortalecimento dos relacionamentos interpessoais, o que foi claramente 

expresso nos tópicos da comunidade estudada.

Palavras-chave: experiências fora do corpo, viagem astral, projeção da consciência, 

internet, modernidade.
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INTRODUÇÃO

Esse trabalho enfocará o fenômeno das  experiências fora do corpo que, segundo a 

visão mística, caracteriza-se pela viagem psíquica além do corpo físico, quando adormecido, 

enquanto  seu  desdobramento,  o  corpo  astral,  viaja  até  mesmo  a  outras  dimensões  do 

Universo. Popularmente, esse fenômeno é chamado de Viagem Astral, Desdobramento ou 

Projeção Astral. Alguns cientistas e pesquisadores, como Bruce (1994), cuja citação veremos 

abaixo,  e  Borges  (1995),  o  denominam  como  Projeção  da  Consciência,  Experiência 

Extracorpórea ou Extracorporal (EEC), Experiência Fora do Corpo (EFC) ou OBE (out-of-the-

body  experience),  Estados  Alterados  da  Consciência  (EAC),  entre  outras  denominações 

possíveis. 

Durante  o  sono,  o  corpo  energético,  também  conhecido  como 
corpo  etéreo  ou  revestimento  vital,  é  colocado  em  carga.  Ele 
expande e se abre a fim de acumular  e armazenar  energia.  O 
corpo energético pode, normalmente, fazer isso apenas em seu 
estado expandido durante o sono. Uma vez expandido, os chacras 
emanam  energia,  na  forma  de  matéria  etérea,  no  corpo 
energético. Durante esse processo de recarga, o corpo astral se 
separa e sintoniza-se na dimensão astral  onde ele pode criar e 
experimentar sonhos. Se esta separação é feita conscientemente, 
ou se você fica consciente após ela, você pode ter algum controle 
sobre  ela.  Então  ela  se  torna  uma  experiência-fora-do-corpo, 
projeção astral ou sonho lúcido (Bruce, 1994, p.12). 

Essas experiências são relatadas desde a antiguidade, nas mais diversas culturas 

(Coutinho, 1996). Segundo esse autor, possivelmente o homem pré-histórico já as praticasse 

e os egípcios também aludiam ao duplo do homem desde a antiga civilização. Numa época 

em que religião e política não eram dissociadas, bem como a noção de ciência era distinta da 

noção contemporânea, Coutinho aponta que a saída consciente do corpo era considerada 

sagrada  e  acessível  somente  a  "altos  iniciados,  de  grau  importante  na  comunidade”; 
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definição esta que se altera de acordo com a cultura vigente.

Diferentes  povos  deram  ao  fenômeno  abordagens  diversas,  por  influência  das 

necessidades de cada época ou por interpretações das massas que contribuíam para que 

essas experiências fossem vistas como "sinal de santidade" ou "manifestação própria a seres 

especiais"  que,  segundo  Coutinho,  são  interpretações  que  mais  confundiam  do  que 

esclareciam o fenômeno, o qual "é inerente a toda e qualquer pessoa humana" (p.19).

O autor também cita as culturas primitivas entre os xamãs e os feiticeiros como um 

"privilégio iniciático" reservado somente a alguns membros da tribo. Algumas dessas tribos, 

como  as  da  Amazônia,  utilizavam  a  prática  das  experiências  fora  do  corpo para  obter 

informações sobre a proximidade de grupos inimigos ou de caça; bem como de questões 

relacionadas à sobrevivência e segurança dessas comunidades. As formas de indução das 

EECs (experiências extra-corpóreas) por essas culturas, tem sido, no decorrer dos séculos, 

feitas por diversas técnicas, das quais destacamos duas: o  fumo dos xamãs, após terem 

colhido e tratado substâncias que compunham este produto e as beberagens rituais.

Ainda segundo o mesmo autor, os estigmas mórbido, perverso, entre outros desse 

fenômeno,  também são criados no "inconsciente das massas"  e,  por  isso mesmo, muito 

difíceis de serem superados até hoje: 

Um exemplo clássico é o das bruxas de Europa e seus famosos 
vôos  noturnos  rumo  ao  sabá  onde,  segundo  elas  afirmavam, 
participavam de reuniões presididas por demônios, ou pelo próprio 
Lúcifer  em  pessoa,  as  quais,  quase  invariavelmente, 
degringolavam em orgias sexuais de cunho sagrado e psíquico. À 
parte muitos inevitáveis casos de mitomania ou de simples e pura 
loucura,  algumas dessas bruxas realmente  voavam a distância, 
realmente  encontravam  demônios  nos  locais  dos  festins  e 
realmente  uniam-se  sexualmente  alguns  de  seus  dantescos 
convivas (Coutinho, 1996, p.20).

Para as bruxas, o autor reitera, copular com Satanás era considerado um privilégio 
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espiritual  e  existia  grande  motivação  para  esse  encontro.  As  EECs  também  eram 

"facilitadas", entre elas, as bruxas, pelas beberagens, poções e pomadas – que tinham o 

efeito de diminuir os batimentos cardíacos e contribuir para a prática da saída do corpo. 

Medeiros (1997) afirma que os homens de Neanderthal enterravam os seus mortos 

com os  pertences,  pois  acreditavam que  eles  os  utilizariam na  vida  pós-morte.  O autor 

também relata que, há cinco mil anos, os egípcios diziam que "o duplo" se desprenderia do 

corpo durante o sono ou após a morte, com destino à Terra dos Mortos. Os registros sobre 

as experiências fora do corpo, segundo o autor,  também são encontrados na Bíblia e na 

filosofia, com Sócrates, Platão, Heródoto, Hermótimo de Clazomene, Arisdeu de Soles entre 

outros filósofos.

Para além da História, na psiquiatria, essas experiências são decorrentes de estados 

alterados de consciência, que promovem uma sensação do indivíduo estar fora do seu corpo, 

o  que  não  corresponde  à  realidade,  embora  não  necessariamente  se  tratar  de  uma 

psicopatologia. Trata-se do fenômeno da "despersonalização", uma alteração qualitativa da 

consciência.

Atualmente já  há um reconhecimento,  mesmo pelo DSM-IV,  de 
que  a  maioria  das  experiências  dissociativas  e  mesmo 
alucinatórias  que  ocorrem  dentro  de  contextos  aceitos 
culturalmente não são evidências de psicopatologia (Cardeña  et  
al., 1994, apud Almeida e Neto, 2007, p.23).

Krippner (2007), em estudo sobre abordagens psicológicas e psiquiátricas sobre os 

xamãs  e  o  xamanismo,  define  os  Xamãs  como  curadores  que  modificam seus  estados 

fenomenológicos da consciência, atenção, cognição e percepção, a fim de obter informações 

para atender às necessidades de suas comunidades. O autor relata que essas informações 

são  atribuídas  a  forças  e  entidades  desencarnadas  como  espíritos,  ancestrais,  campos 
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energéticos  entre  outros.  Os  Xamãs  utilizam diversos  recursos  para  a  obtenção  dessas 

informações, como a viagem astral ou experiências fora do corpo que, segundo Krippner, são 

estados alterados da consciência. 

Ruth-Inge Heinze assinalou que a diferença básica entre xamãs e 
médiuns parece ser que “os xamãs são capazes de embarcar em 
um  vôo  mágico  e  se  manterem  os  atores  durante  suas 
performances.  Por outro lado,  os médiuns são possuídos pelos 
espíritos que utilizam os corpos humanos através dos quais eles 
são  capazes  de  atuar”  (Heinze,  1982).  Além  disso,  os  xamãs, 
tipicamente, viajam no mundo espiritual com mais freqüência que 
os outros praticantes. Eles podem viajar da “terra média” para o 
“mundo superior” para visitar espíritos ancestrais, para o “mundo 
inferior”  para  visitar  animais  de  poder  e  viajar  ao  passado,  ao 
futuro e a áreas remotas do globo. Os espíritos encontrados em 
cada  um desses  planos  diferem de  sociedade  para  sociedade, 
mas  a  jornada  xamânica  é  tipicamente  ligada  à  habilidade  de 
entrar em EACs (Krippner, 2007, p.18).

Outros  segmentos  atribuem  tal  experiência  à  "saída  do  espírito",  "do  corpo 

energético", à "expansão da mente", "fenômeno transpessoal", "projeção do corpo psíquico" 

entre  outras  concepções.  São  diversas  as  visões  sobre  o  tema  no  contexto  histórico, 

religioso, psicológico e psiquiátrico. 

O Espiritismo, no segmento religioso, concebe a "experiência fora do corpo" – que 

denomina   "desdobramento",  "desprendimento"  –  como  um  fenômeno  espiritual.  Muitos 

médiuns utilizam da prática para realizarem suas ações mediúnicas: 

As ocorrências relacionadas com o desprendimento do Espírito do 
médium Castro – a começar no recinto dos trabalhos e terminando 
em  esfera  espiritual  de  reajuste,  onde  Oliveira,  recém-
desencarnado,  refazia  as  próprias  forças  –  favorecem  a 
compreensão,  inclusive  de  criaturas  pouco  afeitas  a  raciocínios 
mais  profundos,  desse  maravilhoso  fenômeno  (Peralva,  1956, 
p.86).
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Peralva aponta que o médium de desdobramento é aquele que possui a propriedade 

ou faculdade de desprender-se do corpo e excursionar por vários lugares, no planeta Terra 

ou no Espaço, " a fim de colaborar nos serviços, consolando ou curando" (pp.86-7). O autor 

também ressalta,  como "sutilezas do mediunismo",  que alguns médiuns se recordam das 

viagens  ocorridas,  mas  outros,  embora  façam  relatos  no  momento  do  desdobramento, 

"voltam ao corpo como se tivessem saído de prolongado sono" (pp.87-8). 

Segundo a Psicologia Transpessoal,  é no  Estado de Consciência de Sonho  que o 

indivíduo pode experienciar  a  saída  do corpo,  além dos  conteúdos oníricos  e de outras 

experiências mais profundas (Weil, 1979; Jacobson, 1971; Tripicchio, 2004; apud Tripicchio, 

2007).   Esses  estados  isolados  são  considerados  normais  quanto  ao  funcionamento 

psicológico, como o sonho.

Há ainda outros estados considerados "alterados": o Estado de Consciência e Vigília, 

o de Consciência e Devaneio, o de Consciência de Sono Profundo, o de Consciência de 

Despertar  e  o  de  Consciência  Cósmica  (Tripicchio,  2007).  Segundo  o  autor,  tanto  a 

Experiência  Transpessoal  ou  Cósmica  quanto  outras  manifestações,  como  alucinações 

esquizofrênicas e os fenômenos paranormais  estudados pela Parapsicologia,  se dão em 

estados  alterados  da  consciência,  onde  o  indivíduo  adquire  um  estado  modificado  de 

sensibilidade.

A psicologia transpessoal pode ser definida como o estudo do mundo espiritual num 

contexto  científico,  facilitando,  através de suas práticas,  o  aperfeiçoamento psicológico e 

espiritual:

É a ciência que aborda e estuda o ser humano em sua totalidade, 
como indivíduo na sociedade, e seus relacionamentos ecológicos 
e  cósmicos.  A  Psicologia  Transpessoal  é  basicamente 
transcultural  e  interdisciplinária,  englobando  outras  abordagens 
cientificas,  tais  como:  antropologia,  medicina,  sociologia,  fisica 
moderna e outras" (ABPT, 2009).
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A visão materialista da realidade no pensamento científico ocidental, na qual matéria, 

espaço e tempo eram concebidos como grandezas absolutas, assim como os fenômenos 

apenas sentidos através dos cinco sentidos, sofreu inovações quanto aos conceitos da Física 

Moderna  (Tripicchio,  2007).  A  partir  desse  novo  pensamento,  a  existência  de  estados 

alterados de consciência que perpassam os cinco sentidos ganharam força. Esses estados, 

segundo o autor  em "Psicologia Transpessoal"  (2007),  são estágios com potencialidades 

adormecidas  e  não  utilizadas  pela  consciência.  Também estudados  pela  parapsicologia, 

ocorrem  fora  dos  limites  de  tempo  e  espaço  conhecidos,  levando  o  indivíduo  ao 

conhecimento máximo de si, quando em orientação psicoterápica ou espiritual, objetivando a 

integração da personalidade total (Tripicchio, 2007, on line).

Algumas Organizações (denominadas popularmente como Ordens Iniciáticas), como a 

Ordem Rosacruz – AMORC, concebem a "projeção do corpo psíquico" como uma faculdade 

inerente ao ser humano. Para iniciar a prática de tal fenômeno, é necessário muito estudo e 

conhecimento. Para ser membro da Ordem, é necessário ser aprovado previamente, bem 

como passar por processos de Iniciações e passagens de Graus. A AMORC se intitula: "(...) 

uma organização internacional de caráter místico-filosófico, que tem por missão despertar o 

potencial  interior  do  ser  humano,  auxiliando-o  em seu  desenvolvimento,  em espírito  de 

fraternidade, respeitando a liberdade individual, dentro da Tradição e da Cultura Rosacruz" 

(2010, on line).

Discussões  modernas  contrapõem  crenças  e  costumes.  O  tema  das  chamadas 

experiências  fora  do  corpo é  conhecido  desde  os  primórdios  da  história  e  motivo  de 

curiosidade e especulação. As visões histórica, religiosa, psicológica, psiquiátrica e moderna 

desse fenômeno se contrapõem, assim como as relações virtuais acerca dele.

O objetivo dessa pesquisa é conhecer o modo como os indivíduos se relacionam com 

o fenômeno das  experiências fora do corpo  na modernidade; por intermédio do veículo de 

6



informação  mais  difundido  atualmente,  a  Internet,  em  comunidades  de  sites de 

relacionamentos, fazendo um paralelo com as expressões históricas, religiosas, psicológicas 

e  psiquiátricas  acerca  dessas  experiências  que  remontam  à  antiguidade.  A  partir  da 

discussão do fenômeno, também serão analisados os relacionamentos interpessoais que se 

dão nesse espaço virtual.
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As experiências fora do corpo e a Internet

A relação com o fenômeno das experiências fora do corpo (em outras eras concebido 

como  divino)  acompanha as mudanças históricas.  Discussões modernas ganham grande 

espaço na rede de comunicação, a Internet, através de blogs, sites de relacionamento entre 

outras  modalidades  virtuais.  O  grupo  virtual  discute  pontos  de  vista  divergentes,  lança 

questões e se apóia mutuamente. Muitas comunidades de sites de relacionamentos e blogs 

abordam o tema da saída do corpo. Neles, concepções religiosas, esotéricas, transcedentais 

entre outras, trazem à tona a questão da expressão moderna em contraponto à expressão 

histórica.  Da adoração ao reducionismo, diversas são as posturas através dos diferentes 

perfis de cada internauta; a visão atual acolhe várias formas de pensamento e relação com o 

fenômeno. 

Na  presente  pesquisa,  será  analisada  a  comunidade  virtual  denominada  "Viagem 

Astral". A seguir, será feita uma breve descrição dessa modalidade digital. 

As Comunidades virtuais são grupos de pessoas que ajudam a manter a ligação entre 

os membros dos sites de relacionamentos; são um espaço para trocar idéias. Permitem livre 

expressão de crenças e valores, desde que não haja violação do "Estatuto da Comunidade", 

que se define por um conjunto de regras que deve ser seguido pelos usuários.  Algumas 

ações são consideradas abusos que resultam em remoção do indivíduo da comunidade. 

Exemplos que levam a essa punição são: postar conteúdos maliciosos, exibir comportamento 

violento,  deflagrar  discurso  de  ódio,  roubar  identidade  ou  violar  informação  privada  e 

confidencial,  desrespeitar  direitos  autorais,  realizar  atividades  ilegais,  disseminar  spams 

(vírus e/ou conteúdos mal intencionados) entre outros.

Os sites de relacionamentos – como o  Orkut, que também é classificado como uma 

comunidade virtual – possuem várias categorias de comunidades relacionadas à educação, 
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lazer,  cultura,  religião,  hobbies etc.  Essas  comunidades  possuem fóruns,  nos  quais  são 

discutidos os temas relacionados. Há comunidades públicas e moderadas. Nas primeiras, o 

membro  é  automaticamente  adicionado;  nas  moderadas,  é  necessária  a  aprovação  do 

moderador.

"Comunidade virtual", segundo Campos (2004),  "é um termo muito usado entre os 

teóricos  de CMC (comunicação mediada pelo  computador),  para  designar  agrupamentos 

sociais que se desenvolvem em torno de determinadas atividades na Internet" (p.160). Para 

a  autora,  essa  modalidade  se  constitui  a  partir  de  afinidades  de  interesses,  trocas  etc, 

mesmo sem haver uma proximidade geográfica entre os membros. A comunidade pode ser 

encontrada em fóruns, jogos  on line, listas de discussão entre outros. "Cada uma dessas 

comunidades  tem  formas,  regras  e  apresenta  comportamentos  específicos  pelos  seus 

usuários" (Campos, 2004, p.162).

Sobre estes grupos do  Orkut,  as comunidades, Mocellim (2003), faz uma distinção 

entre comunidades "éticas" e comunidades "estéticas". As éticas estariam ligadas a valores 

que levam o internauta a participar de seus fóruns e manter-se ativo no grupo. As estéticas 

seriam aquelas que teriam apenas a função de ilustrar gostos do membro; são visualizadas 

em sua página inicial  do  Orkut,  mas raramente são visitadas pelo dono do perfil,  que se 

mantém inativo. Para o autor, a maioria das comunidades possui mais função estética do que 

ética: "Demonstram uma identificação dos usuários com interesses mais ou menos fluídos, 

não criando um vínculo de responsabilidade, mas servindo como modo de demonstrar esses 

pequenos interesses" (p.8). 

Mocellim (2003) acrescenta ainda sobre as comunidades estéticas:

Podem ser, em determinadas situações, formas de ajuda mútua, 
como no caso de usuários  que buscam trocar  informações  por 
meio  das  comunidades,  mas  não  geram  obrigações  de  longo 
prazo,  geram  o  que  Bauman  chama  de  “vínculos  sem 
conseqüências” (2003, p.67-8) – laços breves que não vinculam 

9



verdadeiramente (p.8).

As  comunidades  que  abordam  as  experiências  fora  do  corpo possuem  uma 

diversidade  de  tópicos  sobre  o  assunto.  Os  membros  compartilham  relatos  pessoais, 

esclarecimento de dúvidas, curiosidades, técnicas para a prática do fenômeno, informações 

e crenças. No entanto, nem todos os participantes do fórum concordam com o tema, gerando 

grandes  polêmicas.  Discute-se  a  Ciência  em contraposição  ao  fenômeno do  "delírio".  O 

"Delírio"  é  uma  palavra  frequentemente  utilizada  pelos  incrédulos,  colocando  à  prova  a 

veracidade dos relatos apresentados. 

Com relação à frequência dos membros, podemos afirmar que a atividade de uma 

comunidade  nem sempre  conta  com a  participação  de  todos  os  membros  inscritos.  Na 

comunidade "Viagem Astral",  que possui mais de trinta e quatro mil  participantes, apenas 

uma pequena parcela  troca idéias nos fóruns.
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A Internet e o acesso à informação

A difusão do conhecimento permite o acesso a informações sobre o fenômeno das 

experiências fora do corpo, como antes nunca fora discutido. Atualmente, qualquer membro 

do  Orkut tem  acesso  às  comunidades  relacionadas  ao  tema,  mas  como  saber  se  a 

informação advinda dessa ferramenta é confiável? 

Nesses grupos por  interesse nos  sites de relacionamentos,  é  comum a busca  de 

informações pelos membros, independente da verificação da autenticidade da resposta que 

chega. Em princípio, a qualidade da informação aperfeiçoa-se com a própria contribuição dos 

dos participantes, que acrescentam dados às respostas nos fóruns e corrigem textos que 

consideram "errados",  procedimento este que o pesquisador  Pierre Levy denomina  como 

"Inteligência Coletiva". Mas essa qualidade da informação advinda da Internet é ainda muito 

discutida.

Para Farah (2009), há aspectos positivos e negativos no universo da virtualidade:

Ao  lado  da  identificação  do  potencial  da  WEB como  campo 
propício à ampliação da consciência e integração dos aspectos 
criativos  da  personalidade  dos  internautas,  é  necessário 
reconhecer os riscos potencialmente envolvidos nas vivências e 
contatos humanos realizados no universo da virtualidade (p.169).

Sobre  os  pontos  negativos,  e  novamente  acerca  da  questão  da  confiabilidade  da 

informação,  a  mesma autora cita  o  assédio  de jovens e crianças na  WEB,  e  refere  um 

exemplo de uma adolescente enamorada por um fake (perfil falso), que se dizia apaixonado:

Seria ele realmente um jovem enamorado, conforme declarou o 
seu fake? Ou um adulto movido por intenções ilegais ou ilícitas? A 
rigor, poderia ser qualquer pessoa. O assédio a jovens e crianças 
na WEB, por parte de adultos que visam seduzi-los para a prática 
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da pedofilia ou do sexo virtual,  é apenas uma das variantes de 
manifestação da sombra,  comuns no ciberespaço (Farah,  2009, 
p.169).

O pesquisador Pierre Levy, que faz análises sobre a Internet e o ciberespaço, é muito 

citado  por  suas  contribuições  nos  estudos  referentes  ao  mundo  virtual.  Segundo  Farah 

(2009), Levy é considerado um "pensador otimista", pois menciona os aspectos positivos e 

promissores  das  ferramentas  informatizadas  que  seriam  um  meio  de  democratização  e 

difusão do conhecimento, especialmente quando utilizadas nas comunidades virtuais criadas 

com essa finalidade.

Zúñiga  (2007),  tece  uma  série  de  críticas  sobre  o  uso  da  Internet e  o  conteúdo 

disponibilizado.  O  autor  pontua  que  não  há  uma  preocupação  pelos  usuários  com  a 

veracidade das informações encontradas na  WEB e somos "impactados" por  um grande 

número de informações que antes não estavam disponíveis, ao contrário do momento atual, 

por decorrência da  inserção da Internet na vida das pessoas. Os conteúdos são consumidos 

com baixo questionamento. O autor faz um paralelo da Internet com um oráculo moderno: "É 

como se a Internet fosse um oráculo moderno, que fala diretamente às camadas do nosso 

inconsciente,  onde  guardamos  muitos  conceitos  que  são  tidos  como  verdades 

incontestáveis" (p.85).

O  mesmo  autor  comenta  a  tendência  natural  do  ser  humano  em  acreditar  em 

conceitos  e  idéias  que  decorrem de  nossas  próprias  identificações.  Concomitantemente, 

afirma que o amplo acesso à informação é essencial para as ações de tomadas de decisão e 

que a Internet, com poder difusor de informação, se bem utilizada, fortaleceria as "bases para 

escolhas dos seres humanos" (2007, pp.85-6).

Ainda  sobre  a  veracidade  de  informações  advindas  da  Internet,  seria  possível 

conhecermos  alguém  verdadeiramente  nesse  meio?  Rufo  (2007),  afirma  que  as 
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comunidades no Orkut são variadas, desde as ”bizarras” até as "mais saudáveis". A escolha 

do  grupo  de  interação  dependerá  exclusivamente  do  usuário.  As  informações  e  a  auto-

exposição também dependerá dele:  "(...)  você escolhe as informações, as idéias que vai 

expor, e com quem vai compartilhá-las" (pp.119-20).

Como tudo na vida, temos aqui presentes os dois pólos: o bom e o 
ruim, o bem e o mal. No caso dos  blogs, por exemplo, podemos 
apontar como foram úteis recentemente – após a ocorrência dos 
tsunamis -, para mostrar ao mundo a real situação que os países e 
a população envolvida estavam enfrentando. Um jovem que faz 
intercâmbio, pode enviar fotos e mensagens frequentes aos seus 
entes queridos no país de origem; ou ainda, no  Orkut, podemos 
pensar  que  um  reencontro  pode  propiciar  uma  oportunidade 
profissional, ou mesmo a retomada de uma relação que um dia 
nos foi importante (Ruffo, 2007, pp.119-20).

E Ruffo acrescenta: "(...) A grande dica que pode ser oferecida a partir deste tema é: 

moderação e bom senso" (2007, p. 120).

A Internet e a democracia do conhecimento

Na antiguidade, o tema das  experiências fora do corpo  era restrito a fraternidades 

(comunidades ditas secretas), culturas ou alguns segmentos religiosos. Atualmente, com a 

difusão instantânea da informação,  cada vez  mais  o  conhecimento  sobre  o  fenômeno é 

acessível a qualquer usuário que navega na rede.

Segundo Zacharias  (2007),  apesar  dos aspectos variáveis,  o acesso à informação 

pelo mundo virtual possibilita um "grau de fluência jamais visto na história da humanidade" 

(p.82).  O  desenvolvimento  e  o  acúmulo  de  conhecimento  sempre  existiram,  mas  nada 

comparado às trocas de informações atuais. Para fazer esse paralelo, a autora cita a história 

antiga – Grécia e Roma, Idade Média, a época do Iluminismo e Idade Moderna. Ainda de 

acordo com a autora, nas épocas da Idade Antiga e do Iluminismo, o conhecer era muito 
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valorizado, mas era confinado a uma determinada classe. Hoje, o compartilhamento amplo 

de  informações  já  traz  consequências  em nosso  cotidiano,  mesmo sendo um "processo 

novo", comparado ao tempo histórico.

Para Zacharias (2007), que aborda a questão da escolha e da democracia na WEB, a 

Internet vem revolucionando o modo de ser do homem no mundo: "Essa tecnologia parece 

ter colocado uma lente de aumento em várias características humanas. Algumas valorizadas 

e outras, temidas" (p.82). A  comunicação, diminuição do tempo e espaço, o arquivamento e 

a troca de informações, e-commerce, entre outros, são vistos pelo autor com "bons olhos". Já 

os aspectos sombrios, entre outros, seriam: "(...) o isolamento, o vício, a má influência para 

jovens e crianças, o bullying, a pedofilia etc (...) Mas o fato é que todos eles estão presentes 

na mesma ferramenta, pois ela espelha seu criador: o ser humano" (p.82).

A mesma autora comenta a ampliação do acesso à informação atrelada a um segundo 

período da relação do homem com a rede.  Trata-se da interação que o homem tem no 

mundo virtual, não sendo um mero espectador, tornando-se autor. A autora cita sites como 

Wikipedia,  You  Tube,  blogs,  fóruns  e  jogos,  que  proporcionam  uma  participação  ativa, 

proporcionando ao usuário expressar pensamentos, desejos etc.

(...)  torna-se  necessário  um olhar  mais  atento  ao  que  estamos 
valorizando,  na  net e  fora  dela.  Além,  é  claro,  de  um 
acompanhamento mais próximo por parte das escolas e famílias 
sobre o que nossas crianças e jovens estão vendo e expressando 
na net, pois eles ainda não têm autonomia para sustentar o peso 
dessa  liberdade  sozinhos.  Refletir,  criticar  e  escolher  sempre 
foram fundamentais ao ser humano. A  Internet, novamente, está 
colocando uma lente de aumento nessas necessidades (p.83).
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Os relacionamentos interpessoais na Internet

O advento da modernidade traz transformações nos relacionamentos interpessoais. O 

mundo  virtual  prescinde  do  contato  físico  entre  as  pessoas;  no  entanto,  elas  trocam 

informações  a  todo  momento,  em  função  do  avançado  desenvolvimento  das 

telecomunicações. As relações entre os membros  da comunidade são virtuais, mas pode-se 

observar  empatia  e  inimizades  nas  trocas  de  idéias  sobre  diversos  assuntos.  Nas 

comunidades sobre Viagem Astral, os internautas contam suas experiências sem o pudor 

que poderiam ter no relacionamento presencial.

Na  concepção  da  Psicologia  Sócio-Histórica,  o  homem  é  um  ser  psicossocial,  o 

indivíduo é um conjunto das relações sociais e a partir delas constrói sua subjetividade – e 

novamente a objetiva. A subjetividade do sujeito é construída e transformada de acordo com 

a história do seu meio social. Segundo Terêncio e Soares (2003), não se pode ignorar as 

rápidas  transformações  sociais  que  vêm ocorrendo  na  atualidade.  Essas  transformações 

"influenciam as subjetividades, e vice-versa, numa constante relação dialética aberta para o 

futuro" (p.144).

A  Internet foi  percebida  como um fator  de  ruptura  com as  formas  tradicionais  de 

trabalho,  vida,  relacionamentos  e  muito  mais  (Castells,  1996/2000;  Lévy,  1990/1993; 

Nicolaci-da-Costa, 1998, apud Nicolaci-da-Costa, 2005). 

Para  Bauman  (apud Nicolaci-da-Costa,  2005),  as  relações  virtuais  se  dão  entre 

pessoas que não se conhecem no âmbito físico e são mantidas por meio das redes digitais 

de telecomunicação interativa, que seriam a  Internet e a telefonia celular.  Essas relações 

estabeleceriam  o  padrão  orientador  de  todos  os  outros  relacionamentos  (Bauman, 

2003/2004,  apud Nicolaci-da-Costa, 2005); seriam modelo para os relacionamentos "reais" 

da era pós-moderna (Nicolaci-da-Costa, 2005). Ainda de acordo com Costa, em comentário 
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sobre  a  visão  de  Bauman,  esses  relacionamentos  "reais"  modernos  seriam  sólidos, 

profundos  e  autênticos,  em  oposição  aos  relacionamentos  "virtuais"  –  orientadores  dos 

"reais" – que seriam descartáveis, frágeis, superficiais e pouco autênticos.

A  criação  desses  ambientes  de  encontro  coletivos  foi  o  que 
realmente  subverteu  todos  os  parâmetros  então  vigentes  de 
comunicação à distância, pois inaugurou uma era em que contatos 
interpessoais  podiam ser  travados  virtualmente  (geralmente  por 
escrito).  Enquanto que antes (na era do telefone) as interações 
virtuais eram restritas a uma rede de conhecimentos "reais" (ou 
seja, travados no mundo físico), o escopo das interações virtuais 
na Internet foi ampliado dramaticamente (Nicolaci-da-Costa, 2005, 
p.53). 

Para Mocellim (2003), o Orkut é um espaço que reúne interesses e conflitos diversos. 

O autor faz um paralelo com grupos de interesse específico, como os ambientes dos Chats e 

IRC (salas de bate-papo), que possuem a característica de serem grupos mais fechados. 

Toda essa abertura do  Orkut,  segundo o autor,  se deve à popularização da  Internet:  "O 

Orkut nos  leva  a pensar  em como,  cada vez mais,  a  sociabilidade na  Internet se  torna 

parecida com o que se dá na sociedade que nos circunda (…) A construção da identidade é 

central na dinâmica do Orkut" (2003, p.13).

O mesmo autor aponta que o Orkut gira em torno dos perfis, interesses, comunidades, 

amigos, todos conectados. Quando o membro faz a descrição de si para compor o seu perfil, 

compõe a  própria identidade.

A participação em grupos virtuais leva a fortes laços de amizade e companheirismo 

entre os membros participantes (McKenna e Green, 2002,  apud Nicolaci-da-Costa, 2005). 

Muitos podem usar a Internet para conhecer pessoas que se afinam com os seus interesses, 

como nas comunidades virtuais, pois esses grupos proporcionam uma integração, já que na 

vida presencial pode não haver pessoas para compartilhar esses mesmos interesses.
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A  Internet permitiu  uma  exposição  das  pessoas  de  um  modo  que  nunca  fora 

conhecido pela humanidade. Os tímidos, por exemplo, têm a oportunidade de se expressar 

num espaço muitas vezes considerado libertador, já que há grande dificuldade de expressão 

por eles no mundo "face a face". A sensação de anonimato proporcionada pela Internet pode 

libertar o sujeito para se expressar. Segundo alguns autores, poderia haver um rebaixamento 

da censura interna, momento o qual mostraríamos mais facilmente os nossos aspectos bons 

e maus.

 Quanto aos relacionamentos estabelecidos na Internet, esses últimos podem ser mais 

sinceros e honestos que seriam na vida presencial, real. A WEB propicia um espaço para a 

expressão de aspectos que, na vida "real", não teríamos coragem de evidenciar da mesma 

forma, sendo possível conhecer muito sobre o outro. Podemos não conhecer os aspectos 

físicos do nosso interlocutor, mas sabemos, através da Internet, o que ele sente ou pensa; o 

conhecemos através de imagens virtuais e conversamos via programas de bate-papo.

Não necessariamente na  WEB se estabelecem apenas relacionamentos frios,  pois 

mesmo  quando  conhecemos  alguém  no  âmbito  presencial,  fora  da  Internet,  este 

conhecimento também não é completo. Sempre teremos acesso a uma parte da pessoa, a 

qual ela deseja e/ou consegue mostrar e logicamente haverá uma esfera da realidade que 

não teremos acesso.

Assim é, quando descobrimos coisas inimagináveis sobre nossos 
maridos ou filhos, coisas que jamais intuímos que eles pudessem 
pensar ou sentir.  Descobrir  um bilhete, ouvir um telefonema por 
acaso,  são exemplos de fontes que nos revelam o quão pouco 
conhecemos  sobre  as  pessoas  que  temos  como  próximas  e 
íntimas.  Muitas  vezes,  quando  conhecemos  as  pessoas  no 
cotidiano, na vivência face a face, de repente nos surpreendemos 
com as coisas que descobrimos que ela faz na Internet! Será que, 
mesmo no cotidiano, e sem a mediação da Internet, conhecíamos 
de fato esta pessoa? (Fortim, 2007, p.34).
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A parte  que  mais  conhecemos  do  outro  no  ambiente  virtual  é  a  que  contém  os 

pensamentos e sentimentos. A pessoa que conhecemos apenas via computador pode não 

corresponder às nossas expectativas quando a conhecemos presencialmente. No entanto, 

da mesma forma, podemos descobrir mais sentimentos e pensamentos de alguém pela net, 

do que se estivéssemos convivendo presencialmente com a mesma pessoa.

O espaço do outro seria uma área desconhecida, mas necessária e saudável para as 

relações. No presencial ou no virtual, nunca se conheceria alguém por inteiro, pois sempre 

haveria esse espaço que não podemos acessar e não controlamos.

A existência desse espaço de privacidade é importante para as 
relações  humanas.  Conhecendo  apenas  uma  parte  da  pessoa 
com quem interagimos sempre haverá o espaço para o novo, para 
o inexplorado e para a surpresa, seja ela boa ou ruim. Conhecer 
alguém pela  Internet é conhecer apenas uma parte do seu ser... 
Assim,  podemos  sempre  nos  surpreender,  tanto  com  quem 
conhecemos pela  net,  quanto com quem conhecemos fora dela 
(Fortim, 2007, p.35).

Outra questão muito discutida é a vida virtual paralela adotada por internautas,  vista 

por  muitos  como  nociva.  A  justificativa  é  um  possível  impedimento  para  cultivar 

relacionamentos reais, o que pode levá-lo ao isolamento "frente ao computador".

Fortim  (2007)  aponta  a  Internet como inanimada,  apenas  um "conjunto  de  redes, 

cabos  e  fluxo de  dados  virtuais,  composta  de  equipamentos  e máquinas  sem intenções 

próprias (...) Não é boa ou má em si" (p. 59). Por esse motivo, é o ser humano que utiliza a 

Internet para expressar o melhor e o pior que há nele. Para a autora ocorre que, muitas 

vezes, a Internet funciona como um espelho, refletindo o "lado negro" do homem; aí o motivo 

de colocarmos a culpa na Internet, que nada mais é do que um meio de comunicação e com 

"possibilidade da vivência de outra vida" que, segundo Fortim, "revela o ser humano assim 
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como ele é, com suas qualidades e defeitos (...) Na verdade, deveríamos nos preocupar com 

as pessoas, e não com os espelhos e seus reflexos" (p.60).

As  questões  sobre  os  efeitos  que  as  interações  on  line provocam  nas  relações 

humanas são levantadas constantemente (Lopes, 2007). A palavra e a fala são as formas de 

primeiro contato utilizadas na  Internet. A exposição visual (fotos e/ou imagens) é utilizada 

posteriormente,  pois  revela  mais  sobre  o  internauta  que,  de  início,  busca  empatia  na 

conversa.  Retardar  sua  exposição  é  uma  ferramenta  de  que  se  vale  o  indivíduo  para 

proteger-se,  utilizando o anonimato e a distância.  Isso o leva a sentir-se mais livre para 

expôr  intimidades,  compartilhar  sua vida e seus problemas,  e até mesmo suas fantasias 

sexuais.  O computador  se torna um elemento facilitador  de compartilhamentos íntimos e 

pessoais (Lopes, 2007).

Segundo o autor, na vida presencial, esse compartilhamento possivelmente seria feito 

após muitos encontros: 

O interessante é que, dentro dessas condições, as pessoas têm 
acesso  mais  fácil  à  intimidade  uma  das  outras.  Antes  de 
considerar este processo apenas como perigoso ou nocivo, creio 
que vale apontar que também permite que conheçamos melhor o 
que é  ser  humano – e  ainda,  que  não estamos sozinhos,  que 
outros também têm preocupações, dificuldades, fantasias, medos. 
A troca de experiências que assim se abre pode ser riquíssima e 
fazer surgir  algo que é fundamental  entre duas pessoas,  sejam 
amigas ou amantes: a cumplicidade (Lopes, 2007, p.71).

Lopes contrapõe a construção de uma fachada pessoal falsa, que é possível através 

da Internet, com a abertura de caminhos mais rápidos ao que realmente vivemos. Segundo 

ele, "o anonimato vira abertura para o outro". Embora a Internet permita a construção de uma 

fachada pessoal totalmente falsa, ou ao menos bem diferente do que realmente somos, ela 

também abre caminhos mais rápidos àquilo que realmente vivemos.  Quanto às questões 
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das  relações  via  Internet,  Lopes  (2007)  aponta  que  estas  dizem  respeito  a  dimensões 

fundamentais do relacionamento humano e cita a liberdade, o respeito, a confiança e o afeto 

como exemplos. "Ainda somos humanos e padecemos da mesma sorte e do mesmo azar de 

precisarmos uns dos outros" (p.71).

Para Fortim (2007), os participantes de agrupamentos formados pela Internet, como a 

comunidade virtual, formam laços de amizade ou até mesmo inimizade, sendo possível que 

os  relacionamentos  sejam  vivenciados  dentro  do  ciberespaço  e  também  fora  dele,  nos 

"encontros presenciais".

A  autora  aborda  a  questão  do  reconhecimento  social  nas  comunidades  virtuais. 

Segundo ela, há relatos de pessoas que se sentem melhor compreendidas e mais aceitas no 

mundo virtual, pois não estão presentes os determinantes socioeconômicos e culturais, como 

aparência,  raça,  classe  social  entre  outros.  O  reconhecimento  social  adviria  do 

comportamento on line, de suas habilidades, daquilo que escreve etc. Fortim exemplifica com 

a questão do indivíduo inábil  na comunicação presencial,  mas que possui aptidão para a 

escrita, tornando-se muito popular no ciberespaço. 

 A autora também aponta que esse reconhecimento social é o que mantém pessoas 

conectadas por um longo período de tempo na Internet: 

O indivíduo pode ser (ou se sentir) gordo, feio, pobre ou tímido na 
vida  real,  mas  na  Internet ele  é  extremamente  popular  e 
reconhecido por aquela comunidade como alguém importante, que 
tem  poderes  ou  que  todos  se  afeiçoam.  Pode  se  sentir  bem, 
valorizado  pelos  demais  e  com importância  social,  mesmo que 
seja  para  uma  comunidade  extremamente  restrita  (...)  (Fortim, 
2007, p.88).

Os membros de blogs (diários virtuais), listas de discussão ou Orkut, segundo Fortim, 

são reconhecidos e reverenciados quando escrevem melhor,  com textos que prendem a 

20



atenção do leitor, com idéias interessantes pelos membros dessas comunidades etc: "(...) 

mesmo que em comunidades às vezes bem restritas, a Internet permite que muitos se sintam 

importantes dentro daquele pequeno espaço. E, ser reconhecido como importante, é uma 

das motivações mais fortes para aqueles que não se sentem dessa forma em suas vidas 

presenciais" (p.88).

Ruffo (2007), comenta a auto-exposição na Internet através dos Flogs (álbuns virtuais 

de fotos), Blogs e Orkut. Para a autora, a Internet funciona como canal de interação para os 

adolescentes, pois há o gosto por partilhar sua vida, questionar, desafiar os padrões sociais. 

Os temas atuais dos jovens, compartilhados na  net e tidos como gerados nela,  não são 

essencialmente  diferentes  dos  temas  discutidos  no  passado,  como  inveja,  ciúmes  do 

namorado com "uma garota exibida" etc.

Fortim,  em texto  escrito  sobre  psicologia  e  Internet (ano  desconhecido),  faz  uma 

analogia  entre  o  Orkut e  um espelho,  onde o primeiro  reflete  o que há no mundo e na 

imaginação das pessoas, além de também mostrar "o que há de melhor e de pior no ser 

humano" (p.5).  A autora refere-se a esse último aspecto não somente ao  Orkut, mas em 

outros  espaços  da  Internet.  Também  aponta  a  importância  da  reflexão  da  postura  de 

terapeutas em relação às questões que serão apresentadas:

Como nos  portamos  em relação  ao  menino  que  apenas  lê  os 
fóruns sem conseguir se relacionar? Nos esforçamos para tirá-lo 
de  casa,  ou  aproveitamos  o  que  ele  aprendeu  nos  fóruns? 
Tratamos como viciados de Internet, quem sofre por uma briga no 
fórum com seus amigos virtuais? (p.5).

Nicolaci-da-Costa (2003) aponta que a transformação do mundo externo move o ser 

humano  que,  criativo,  inventa  formas  de  lidar  com as  dificuldades  apresentadas.  O  ser 

humano seria dotado da reserva, uma forma de auto-proteção – entre muitas outras – que 
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"ao longo dos séculos XIX e XX, continua operante no mundo "real" (p.74). E que já surgiram 

novas  formas  de  auto-proteção  do  homem  no  mundo  da  Internet,  sendo  este  uma 

"manipulação dos recursos tornados disponíveis pela informática que atua como proteção da 

intimidade, uma intimidade que só é realmente íntima quando a autoexposição revela quem 

se é no mundo "real" (p.74).

Reitera-se que a comunicação mediada por computador (CMC), se dá no ciberespaço 

– ou Internet. Essa modalidade virtual cria um novo espaço social, que possui a possibilidade 

de criação de novas identidades.  É um meio que permite trocas de dados e informações, 

mas também relacionamentos e amizades, sendo um novo espaço de sociabilidade que vem 

se constituindo.

Wilbur (1997,  apud Campos, 2004) diferencia a entrada na  Internet de pessoas por 

longos tempos ou apenas em tempos de folga. O autor coloca que essa necessidade advém 

da busca de interação em tempo real dessas pessoas. Para ele, a reunião de quem possui 

esse tipo de necessidade constituiria uma comunidade virtual. 

Outra característica que Campos (2004) discute sobre a comunidade "é a intimidade 

que ela proporciona para pessoas "desconhecidas" (p.164).

(...) Os usuários levam o mundo virtual a sério, e geralmente têm 
um  senso  de  responsabilidade  com  seus  companheiros.  A 
comunidade em geral tem um grau de acolhimento e de confiança 
para  com  seus  participantes,  uma  vez  que  nem  sempre  os 
assuntos em pauta são agradáveis. Alguns usuários se sentem à 
vontade  para  expor  problemas  pessoais,  uma  vez  que  nessas 
comunidades são notados fortes sentimentos de amizade, ainda 
que  a  comunidade  seja  total  ou  parcialmente  virtual  (Campos, 
2004, p.164).

A comunicação mediada pelo computador, diferentemente da vida presencial (face a 
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face), propiciaria um grau de intimidade e emoção que, segundo a autora, não ocorreria entre 

"estranhos".  O  acolhimento  também  é  um  fator  importante  como  característica  das 

comunidades virtuais. Como todo fenômeno de grupo, se sentir pertencente ou pertencendo 

é reconfortante.
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MÉTODO*

Realizou-se uma pesquisa documental a partir do estudo da literatura relacionada ao 

tema das "Experiências Fora do Corpo", nos segmentos histórico, religioso, psicológico – na 

abordagem da Psicologia Transpessoal – e psiquiátrico. 

Frente ao objetivo  de  estudar  as  discussões  modernas  acerca desse fenômeno e 

como se dão as relações interpessoais nessa era, decidi pesquisar a comunidade "Viagem 

Astral"  por  ser  um espaço do qual  já  participava e por  abordar  esse tema,  que sempre 

despertou-me grande interesse. Anteriormente à elaboração do presente trabalho, a minha 

participação na comunidade descrita já era ativa, isto é, participava dos fóruns, esclarecia 

dúvidas pessoais e também dos membros que pudesse ajudar. A minha relação com o tema 

das experiências fora do corpo iniciou-se na infância e o estudo mais aprofundado iniciou-se 

na adolescência. Anteriormente ao advento da Internet, o contato com o assunto dava-se em 

estudos  de  monografias  –  método  oferecido  por  Ordens ou  Organizações  –  artigos  em 

revistas,  jornais,  televisão,  cursos  práticos  e  diálogos  presenciais  com  indivíduos  que 

experienciavam o fenômeno. 

Com o advento da  Internet e posterior inscrição pessoal no  site de relacionamentos 

Orkut, encontrei a comunidade "Viagem Astral". Os sites de relacionamentos, como o Orkut, 

caracterizam-se  como "redes  sociais  virtuais".  Neles,  os  internautas  podem participar  de 

comunidades com temas de suas preferências. As comunidades possuem fóruns, onde os 

membros podem iniciar tópicos e discussões, bem como escrever depoimentos pessoais. 

Inicialmente, apenas lia as postagens dos outros membros, mas, posteriormente, optei pela 

efetiva participação. 

*Como se trata de uma exposição extremamente pessoal, neste momento do texto utilizarei a primeira pessoa  
do singular.
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Essa relação do mundo "paralelo" que é vivido no espaço virtual foi um dos motivos 

pelos quais decidi estudar mais sobre o tema. A visão de cada membro sobre o fenômeno e 

como ele é vivido individualmente motivaram-me a elegê-lo como tema do presente trabalho.

A comunidade pesquisada teve como foco o tema das "Experiências Fora do Corpo", 

denominada popularmente  de  "Viagem Astral"  e,  para  iniciar  a  pesquisa,  percorri  alguns 

caminhos, que esclareço a seguir.

Iniciei  lendo os tópicos de  meu interesse e o que achei  serem relevantes  para  o 

estudo. Com o tempo, deparei-me com a amplitude dos temas da comunidade e a variedade 

de estudos pertinentes a cada um deles. 

Cabe  aqui  definir  o  que  vem  a  ser  os  tópicos  de  uma  comunidade.  Eles  se 

caracterizam por serem o tema principal criado pelo membro que quer iniciar uma discussão 

a partir do assunto proposto. A discussão é desenvolvida, no tópico, a partir das postagens 

dos outros participantes. 

A  necessidade  de  estabelecer  um recorte  para  a  pesquisa  levou-me  a  formalizar 

critérios e eleger apenas alguns tópicos e, dentro destes, um número reduzido de postagens. 

Como a comunidade estudada tem sua atividade desde 2004, não seria possível analisar 

todos os tópicos de todos os anos, pois cada um pode possuir um número de postagens 

extremamente elevado.

Optei  por  analisar  a  atividade  na  comunidade  em 2009,  em razão  de  ser  o  ano 

imediatamente  anterior  ao  da  presente  pesquisa  (2010)  e  também por  não  haverem se 

encerrado as discussões neste ano.

O critério  adotado foi  o  de utilizar  os tópicos  de 2009 que tivessem mais  de 100 

postagens,  totalizando em 23 principais  assuntos.  Considerando esses  resultados,  foram 

extraídos os tópicos que tiveram discussões superiores a 200 postagens, com o cuidado de 

se  observar  se  as  mesmas  continham  conteúdos  em  conformidade  com  os  segmentos 
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estudados:  histórico,  religioso,  psiquiátrico  e  psicológicos,  além  de  analisar  as  relações 

interpessoais expressas nesse espaço.

O contexto da era virtual foi analisado a fim de se traduzir qual a situação relacional 

atual que expressa ou influencia as diferentes relações de discussão acerca desse tema. 

Abaixo, os 23 tópicos discutidos em 2009 com mais de 100 postagens:

          Tema       Nº de   posts       Data
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Dissertação sobre ataque e defesa psíquica 109 26/11/09
Cuidado com os demônios no astral 134 09/11/09
Universidade no Astral 217 06/11/09
Eu consegui assim 235 31/10/09
Técnicas para saída em Astral 141 30/09/09
Perigos da Viagem Astral 151 25/09/09
Por que não se prova que há viagem astral 118 23/09/09
Viagem astral é verdade mesmo? 108 19/09/09
Viagem astral muito mais rápido 103 30/08/09
Se viagem astral existisse não teria turismo 118 10/08/09
Será? 604 12/06/09
Primeira Tentativa assustadoramente magnífico 108 05/06/09
VA (Viagem Astral)... Como fazer? 112 27/05/09
Fácil concentração, meditação e va 130 16/05/09
Tem como comprovar a VA? 102 11/05/09
Assustador! 213 04/04/09
Como impedir uma projeção 222 20/03/09
Nome dos demônios, me tentaram! 200 18/03/09
Dúvidas de iniciante 570 15/03/09
Viagem astral é abominado por Deus 292 03/02/09
Um teste 110 29/01/09

200 25/01/09
 [Off] Telecinese – vocês acreditam? 195 21/01/09

Tópico da Ajuda, clique aqui e coloque sua 
dúvida:



Segue  abaixo  uma  breve  descrição  desses  23  principais  temas.  O  enunciados 

originais dos tópicos encontram-se nos anexos dessa pesquisa.

1. dissertação sobre ataque e defesa psíquica (109 postagens): O criador do tópico, 

denominado  "Tetragrama",  explica  que  podem ser  feitos  "ataques"  psíquicos  através  de 

entidades, magia negra e pessoas (de forma consciente ou inconsciente). Essas três esferas 

seriam  as  principais,  contendo  inúmeras  ramificações.  Tetragrama  não  detalha  as 

ramificações, por considerá-las irrelevantes. O autor do post (postagem) relaciona alguns dos 

sintomas descritos com trabalhos de magia negra e desenvolve o tema com outros exemplos 

e formas de "defesa" contra os ataques psíquicos;

2. Cuidado com os demônios no Astral (134 postagens): o autor comenta que se fala 

muito sobre Viagem Astral, exercícios e técnicas na comunidade, mas considera necessário 

que se discuta mais sobre os "encontros desagradáveis" nessa dimensão;

3. Universidade  no  Astral  (217  postagens):  a  autora  relata  frequentar  uma 

universidade no Astral;

4. Eu  consegui  assim...  (235  postagens):  tópico  criado  com o  intuito  de  ajudar  a 

esclarecer dúvidas, relatar experiências e técnicas;

 5.  Técnicas  para  saída  em astral   (141  postagens):  destinado  a  técnicas  para  a 

realização da  V.A. (Viagem Astral);

6. Perigos da viagem astral (151 postagens): tópico de esclarecimento sobre quais os 

perigos da Viagem Astral;

7. Por que não se prova que há viagem astral? (118 postagens): sobre comprovação 

do fenômeno;

8. Viagem  Astral  é  verdade  mesmo?  (108  postagens):  relato  de  um  membro 

"iniciante", buscando esclarecimentos sobre o tema;

9. Viagem astral muito mais rápido (103 postagens): técnicas de áudio destinadas à 
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prática da V.A.;

10. Se viagem astral existisse não teria turismo (118 postagens): inicia o debate sobre 

a veracidade do fenômeno;

11. Será?? (604 postagens): relacionado à drogas x Viagem Astral;

12. Primeira tentativa... Assustadoramente magnífico (108 postagens): dúvida de um 

membro sobre uma experiência pessoal;

13. VA... como fazer? (112 postagens): tópico relacionado à dificuldade de realizar a 

V.A.;

14. Fácil  concentração,  meditação  e  V.A.  (130  postagens):  criado  para  discutir  a 

facilitação da prática da V.A. O autor indica vários passos para concentração e meditação em 

uma sequência de posts;

15. Tem como comprovar a V.A.? (102 postagens): tópico relacionado à veracidade do 

fenômeno;

16. Assustador!  (213 postagens):  relato  sobre  uma experiência  pessoal,  buscando 

esclarecimentos;

17. Como impedir uma projeção (222 postagens): criado por um membro que não quer 

mais ter experiências fora do corpo;

18. Nome dos demônios,  me tentaram!  (200 postagens):  experiências com V.A.  e 

crenças em seres "malignos";

19. Dúvidas de iniciante x D (570 postagens): como explicita o próprio título do tópico, 

destinado ao esclarecimento de dúvidas;

20. Viagem astral é abominado por Deus (292 postagens): V.A. relacionada à crença 

religiosa;

21. Um teste (110 postagens): discute a veracidade do fenômeno;

22. Tópico da ajuda, clique aqui e coloque sua dúvida (200 postagens): destinado às 
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dúvidas dos membros;

23. [Off]  Telecinese  –  vocês  acreditam? (195  postagens):  sugestões  de  sites que 

abordam assuntos relacionados ao fenômeno.

Dos  23  tópicos  descritos  acima,  foram extraídos  os  que  continham  mais  de  200 

postagens, são eles: 

                                     Tema                                                   N  º     posts  

Figura 1 - Tópicos com número superior a 200 postagens – ano 2009

A partir dos tópicos mais discutidos, foram extraídas postagens que faziam referência 

às diversas concepções sobre o fenômeno e como se dá essa discussão no campo virtual, 

com enfoque na constituição das relações interpessoais.
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Eu consegui assim. 235
Será? 604
Dúvidas de iniciante 570
Viagem astral é abominado por Deus 292
Assustador! 213
Como impedir uma projeção 222
Universidade no Astral 217

Eu consegui assim.
Será?
Dúvidas de iniciante
Viagem astral é 
abominado por 
Deus
Assustador!
 Como impedir uma 
projeção
Universidade no 
Astral



ANÁLISE1

O  fenômeno  das  experiências  fora  do  corpo,  popularmente  denominado  Viagem 

Astral,  continua sendo muito  discutido  no  mundo moderno.  Se muito  antigamente  essas 

práticas eram reservadas apenas a "escolhidos", a "altos iniciados" ou mesmo relacionadas a 

estigmas  mórbidos  associados  ao  fenômeno,  atualmente,  pessoas  comuns  recorrem  à 

comunidade para partilhar ou conhecer essa experiência ou buscar informações:

 (...) estou aqui para compartilhar experiência com todos; não sei 
muito, mas o pouco que sei posso ajudar quem está começando 
(Viny s2, Comunidade Viagem Astral, 2009).

(...) Comecei a ler os textos da comunidade há um pouco mais de 
um ano atrás (...) Agora venho aqui dividir tudo o que consegui, 
assim como muitos já o fizeram (Alexandre, Comunidade Viagem 
Astral, 2009).

(...)  Bem, meu interesse veio porque tenho uma amiga que me 
que falou que isso era possível e que o fazia.  Ae, em busca de 
material achei essa comunidade. Comecei com uma técnica bem 
simples e com pouco conhecimento (...)  (Alexandre, Comunidade 
Viagem Astral, 2009).

Posts revelam a Viagem Astral como acessível e natural a qualquer ser humano:

Bom, como já disse outras vezes nos meus  posts...  Todos nós 
saímos em astral quando dormimos... Saímos de forma natural... 
Porque  isso  está  em  nós...  Faz  parte  da  nossa  natureza 
(Tetragrama, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Os indivíduos  desta comunidade consideram a possibilidade da prática  rotineira e, 

enquanto historicamente, a indução às experiências fora do corpo era feita por beberagens, 

1Para um melhor entendimento na leitura dos relatos, os textos das postagens apresentadas foram brevemente  
corrigidos, preservando o seu conteúdo.

30



poções e pomadas,  percebe-se hoje,  que as induções ao contato com a experiência de 

viagem astral se dão através de aconselhamentos sobre técnicas de relaxamento, áudios e 

outros artifícios modernos que buscam a mesma finalidade.

Olá à todos. A seguir vou escrever técnicas simples para aprender 
a concentrar, meditar e conseguir uma V.A. de um modo mais fácil 
(...) (Paulo V², Comunidade Viagem Astral, 2009 ).

(...)  Espero  que vcs  gostem,  deu  certo  comigo;  estou  um bom 
tempo sem fazer viagens e quando ouvi este áudio (...) quase fui, 
só não desprendeu a cabeça (...) estava muito nervoso e ansioso, 
mas  o  áudio  é  muito  bom  (...)  (Viny  s2,  Comunidade  Viagem 
Astral, 2009).

Na antiguidade, o tema das experiências fora do corpo era restrito a fraternidades, 

culturas  ou  alguns  segmentos  religiosos.  Atualmente,  com  a  difusão  instantânea  da 

informação, cada vez mais o conhecimento sobre o fenômeno é acessível a qualquer usuário 

que navega na rede.

(...)  Bem,  estou  curioso  sobre  a  viagem  astral,  li  relatos  de 
algumas pessoas da comunidade, me parece muito surreal isso 
tudo  (...)  A  V.A.  acontece  mesmo?  Como  inicio  essa  prática? 
Obrigado! (Will xD, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Ola  galera  (...)  moro  no  MT...  Acabei  de  conhecer  essa 
comunidade  e  espero  poder  aprender  muito  com  vcs  (Diego, 
Comunidade Viagem Astral, 2009).

Relatos postados na comunidade demonstram crenças das mais variadas, sendo o 

discurso  religioso  ainda  muito  encontrado  nas  discussões,  a  crença  em espíritos  e  em 

dimensões paralelas. Conceber a existência de espíritos pode ser considerado, para alguns, 
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como fenômeno natural do ser humano.

O  mundo  astral  é  um  mundo  espiritual,  portanto  é  normal 
encontrar  nele  espiritos  (...)  Um  estado  vibracional  bom, 
normalmente repele os espiritos ruins, entretanto, não vai impedir 
que eles se aproximem de vc... (Tetragrama, Comunidade Viagem 
Astral, 2009).

Nosso corpo é apenas um meio para que possamos existir aqui 
nesse mundo fisico. Bom, como não sou o corpo fisico, mas sou 
espírito... Logicamente que saio do meu corpo, da minha roupa, 
porque não sou o corpo (...)  (Tetragrama,  Comunidade Viagem 
Astral, 2009).

Participantes  cristãos  expõem suas  idéias  na  comunidade,  que  acolhe  crenças  e 

valores diversos:

(...) Jesus Cristo não nos ensinou isso, nem Deus, nem Moisés, 
nem por anjos. Não se fala sobre isso nas escrituras sagradas (...) 
espiritismo se  diz  cristão,  está  se enganando,  e  enganando as 
pessoas, pois Jesus ensinou que ao morrermos, se seguirmos as 
leis  divinas,  vamos para  o  céu,  junto  a  Deus,  vivermos a  vida 
eterna no reino dos céus (...) Viagem astral é considerada prática 
espirita/espiritualista/ocultista,  abominada  por  Deus  (Arcanjo, 
Comunidade Viagem Astral, 2009).

Caros amigos, despertem. A viagem astral é algo muito negativo e 
contrário a Deus, com a prática, pode-se enlouquecer e ir parar 
em um hospício.  É  proibido  separar  o  espírito  do  corpo  e  sair 
voando por aí (...) (Arcanjo, Comunidade Viagem Astral, 2009).

As experiências cósmicas ou transpessoais, em estados alterados da consciência, vão 

de encontro à concepção da psicologia Transpessoal, o que pode ser uma possibilidade dos 

relatos da comunidade virtual estudada:
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(...) A VA é algo do espírito, da mente, da alma. Só quem viveu tal 
experiência tem em seu íntimo a prova (...) (Rogério, Comunidade 
Viagem Astral, 2009).

O conteúdo científico também  faz parte das discussões na comunidade. A diversidade 

de concepções também é acolhida. 

Se vc tem algum conhecimento (...) deve saber sobre Freud e C.G 
Jung,  e  suas  pesquisas  na  área  do  inconsciente  coletivo...  A 
faxada consciente  da  mente  é  uma  pequena  porção  dos 
processos mentais, existem várias camadas subsconscientes e os 
ocidentais  só  estão  entrando em contato  com essas  agora (...) 
(Daniel, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Inconsciente Coletivo = Teoria...  Por que,  então,  o Inconsciente 
Coletivo  pode  ser  "aceito"  e  as  experiências  de  V.A.  tão 
marginalizadas? Inconsciente Coletivo também é uma questão de 
afinidade com o conceito, mas não há prova de que ele exista (;), 
Comunidade Viagem Astral, 2009).

O conhecimento científico (...) é construído exatamente em cima 
do  que  ainda  não  sabe.  Formula-se  perguntas  a  serem 
respondidas,  depois  hipóteses  para  as  respostas,  em  seguida 
testam-se as  hipóteses.  Se confirmadas,  acumulamos  mais  um 
conhecimento,  se  refutadas,  voltamos  para  o  início  (Yuri, 
Comunidade Viagem Astral, 2009).

Observou-se intensa preocupação em defender cada ponto de vista pessoal. Muitas 

vezes  tem-se  a  sensação  de  que  os  membros,  ao  expressarem  suas  opiniões,  estão 

presencial e literalmente "brigando", como exemplificamos abaixo:

Em ciências  não  se  prova  a  inexistência  de  nada.  Você  pode 
provar  a  inexistência  de  Papai  Noel?  Dos  Thundercats?  De 
unicórnios?  Eu  pelo  menos  ofereço  uma  explicação  plausível: 
alucinações.  Eventos  extremamente  comuns  que  todos  os 
humanos  passam  diversas  vezes  durante  a  vida  (dormindo  ou 
acordados) (Yuri, Comunidade Viagem Astral, 2009).
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Esse aspecto ilustra a unicidade do ser humano, que defende seus valores, mesmo 

nas  modernas  discussões,  que  trazem  conteúdos  culturais,  religiosos  (sincretismo), 

científicos nem sempre corretas em seu entendimento ou interpretação, mas sempre afetivos 

na interação.

Muito  se  discute  sobre  a  veracidade  do  fenômeno  estudado.  A  não-comprovação 

científica do fenômeno da Viagem Astral torna os membros passíveis de críticas:

Basta passear um pouco pelos tópicos desta comunidade e você 
há  de  concordar  comigo  que  a  viagem  astral  –  como  vocês 
parecem entendê-la – fica no limiar do conceito de delírio (Odival, 
Comunidade Viagem Astral, 2009).

Delírio ou despersonalização (alteração qualitativa da consciência) são os argumentos 

mais utilizados pelos incrédulos da veracidade do fenômeno que atribuem explicações da 

ordem psiquiátrica ao que chamam de sintomas.

(...)  Segundo  o  filósofo  e  psiquiatra  Karl  Jaspers,  os  três 
elementos que constitutem o delírio psicopatológico são: *certeza 
(mantida  com absoluta convicção); *incorrigibilidade (não passível 
de  mudança  por  força  de  contra-argumentação  ou  prova  em 
contrário); *impossibilidade ou falsidade do conteúdo (implausível, 
bizarro ou patentemente inverídico) (Odival, Comunidade Viagem 
Astral, 2009).

(...) Isso pode causar sonhos, alucinações e delírios em comum 
em  milhões  de  pessoas.  Alucinação,  ao  contrário  do  senso 
comum,  não  são  preocupantes.  Algumas  delas  (alucinações 
hipnagógicas)  são  perfeitamente  normais  e  é  comum que  uma 
pessoa  chegue  a  ter  essas  alucinações  todos  os  dias, 
dependendo do seu grau de sonolência  (...)  (Yuri,  Comunidade 
Viagem Astral, 2009).
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O debate na linha psiquiátrica acentua as discussões na comunidade. Enquanto não 

há explicação pela ciência, alucinações são a explicação mais coerente quando se trata do 

fenômeno das experiências fora do corpo.  A tentativa de defesa de cada crença pessoal 

transparece nos relatos pessoais e conhecimentos que trazem novamente a discussão de 

veracidade ou inverdade do fenômeno, o conhecimento científico representando a razão:

É um fato sim, provado pela ciência e por suas ferramentas, que 
se  é  possível  induzir  um  estado  alterado  de  consciência  (...) 
Mesmo alguns cientistas já fizeram experimentos (...) ele cortou 
uma bolinha de tênis em duas e as colocou nos olhos, tampou os 
ouvidos e se induziu a eliminar a atenção aplicada aos sentidos; 
logo após chegou à WILD (Wake Induced Lucid Dreams)...  É o 
estado em que se está consciente e as ondas cerebrais em ciclo 
alfa  cada vez menores,  o  corpo todo  parece  leve  (...)  se  ouve 
ruidos, se vê fora do corpo (...) A verdade é individual meu  fera, 
busque saber por si mesmo... (Daniel, Comunidade Viagem Astral, 
2009).

Para  as  pessoas  que  acreditam  vivenciar  as  viagens  astrais,  há  dificuldades  e 

preconceito  quando  relatam  suas  experiências  à  família  e  amigos.  Na  relação  que  é 

construída através da  Internet: busca-se o apoio e o pertencimento a um grupo, pois nem 

sempre é possível essa relação na vida presencial:

(...) Se a gente não pode postar nossos relatos aqui,  então  pra 
que que serve essa comunidade? A gente já apanha dos nossos 
familiares e amigos, não tem com quem desabafar e ainda a gente 
tenta identificar os lugares na comu e ninguém viu, ninguém sabe? 
É tudo alucinação? É tudo forma-pensamento? Então me ajuda a 
desmanchar a forma pensamento. Gente, eu vim  pra comu para 
encontrar explicação, estudo e apoio para as minhas V.A.s/forma-
pensamento/o  que quer  que  vocês chamem isso  que acontece 
comigo (...) (Sheila, Comunidade Viagem Astral, 2009).

A comunidade é concebida como um espaço dos iguais, um lugar do apoio mútuo, de 
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compreensão. É a necessidade da afirmação de que não se está sozinho ou "louco". 

Independente das adversidades, há o apoio e o companheirismo na comunidade.  A 

compreensão vem, por um outro membro, que compartilha a mesma vivência:

Sheila,  respeito  sua  opinião,  é  para  isso  sim  que  existe  esta 
comunidade; veja bem, também tenho problemas como esse, mas 
já estou lidando melhor com isso, então Sheila, isto faz parte do 
processo. Supere isto (X, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Esse  apoio expresso pelos membros em auxílio a outros,  atenta para a rede de 

apoio  que é formada através da internet  e  o  quanto existe de sentido no fortalecimento 

dessas relações interpessoais.

O  acesso  ao  íntimo  de  um  outro  distante  está  logo  "aqui",  para  compartilhar  e 

encontrar respostas para as dúvidas inquietantes.

(...)  Quando  acordei,  senti  um  alívio  tremendo,  mas  não 
sosseguei, comecei a investigar o que é essa tal de Viagem Astral. 
Cheguei  nessa  comu,  que  tem  gente  com  os  mesmos 
sintomas/alucinações  que  eu,  estou  mais  tranquila  (Sheila, 
Comunidade Viagem Astral, 2009).

A comunidade adquire para cada indivíduo o status de um "lugar"  de acolhimento 

àqueles que acreditam ter encontrado, via Internet, pessoas que compartilham das mesmas 

experiências. 

Os  laços  de  amizade  e  companheirismo  fortalecidos  através  da participação  em 

grupos virtuais, proporcionam uma integração talvez impossível na vida presencial, por não 

haver  pessoas  do  convívio  que  compartilham dos  mesmos  interesses,  o  que  impede  a 

difusão do assunto.  Em relação aos membros da  comunidade "Viagem Astral", é possível 
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que suas relações presenciais não permitam a livre expressão para conversar sobre esse 

tema:

(...)  A  propósito,  na  viagem astral  consciente,  vemos  o  mundo 
como vemos quando  estamos  acordados?  Então  é  isso,  quero 
ajuda pra saber quando é hora de me levantar do meu corpo fisico 
(...) (Mateus, Comunidade Viagem Astral, 2009).

(...)  Por que ninguém acredita que não fui  eu quem falei  ou fiz 
determinada  coisa?  Alguém  pode  me  orientar???  Obrigada  (:) 
bebel, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Já no espaço virtual, há vários participantes que comungam dos mesmos interesses e 

dilemas e, por isso mesmo, anseiam por parceiros para dividi-los. Assim, esse indivíduo não 

necessariamente correria  o risco do isolamento,  mas também haveria  a possibilidade de 

ampliação  de  seus  relacionamentos,  mesmo  virtuais,  bem  como  de  seus  novos 

conhecimentos.

Os relacionamentos estabelecidos na internet podem ser mais sinceros e honestos do 

que seriam na vida presencial.  Podemos descobrir  mais  sentimentos  e  pensamentos  de 

alguém através do espaço virtual do que se estivéssemos convivendo presencialmente com 

a mesma pessoa; os internautas contam suas experiências sem o pudor que poderiam ter no 

relacionamento  presencial.  A  sensação  de  anonimato  proporcionada  pela  internet  pode 

libertar o sujeito para se expressar:

Eu não acreditava em nada disso (...) Um dia, por uma falha na 
matrix,  eu  estava  flutuando  no  meu  quarto.  Minha  mão  ficou 
transparente e, que susto!! Eu estava fora do meu corpo físico!!! 
Socoooorrroooo! Eu morri?

Nas comunidades virtuais, algumas regras são formuladas pelos próprios membros.  A 
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"inteligência  coletiva"  molda,  a  cada  postagem,  a  informação,  que  torna-se  disponível  a 

qualquer membro do site que navega pela Internet.

Eu criei esse tópico, mas ele é de todo mundo que possa ajudar... 
Portanto ao dizer sua dúvida... Refira-se à pessoa citando o nome 
dela... Para que ela possa responder... Dessa forma teremos um 
grande tópico de ajuda e resolução de dúvidas, que com o tempo 
poderá  ajudar  muitas  pessoas...  (Tetragrama,  Comunidade 
Viagem Astral, 2009).

Sobre a questão do reconhecimento social nas comunidades, há relatos de pessoas 

que  se  sentem melhor  compreendidas  e mais  aceitas  no  mundo virtual,  pois  não estão 

presentes os determinantes socioeconômicos e culturais, como aparência, raça, classe social 

etc. O reconhecimento social adviria do comportamento on line, de suas habilidades, daquilo 

que escreve etc. O indivíduo inábil na comunicação presencial, mas que possui aptidão para 

a  escrita,  pode  tornar-se  muito  popular  no  ciberespaço.  Esse  reconhecimento  é  o  que 

mantém pessoas conectadas por um longo período de tempo na internet.  O membro Uriel, 

possui  muitos  tópicos  que são  discutidos  frequentemente  pelos  participantes.  É  possível 

observar o reconhecimento social atribuído à ele:

Bem, gostaria da ajuda do Uriel, pois me parece muito experiente 
(isso não  quer dizer  que  não  queira  a  ajuda  dos membros ^^) 
(Mateus, Comunidade Viagem Astral, 2009).

A  internet permite  que  muitos  se  sintam  importantes  dentro  de  um  pequeno 

espaço; ser reconhecido seria uma das grandes motivações para aqueles que não se sentem 

dessa forma em suas vidas sociais presenciais.

A abertura da discussão que essa modalidade digital  proporciona em relação à 

diversos pontos de vista caracteriza as relações interpessoais modernas:
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Eu proponho um teste. Admito que sou cético quanto à realidade 
do  fenômeno  da  projeção  da  conciência,  mas  estou  aberto  a 
possibilidades (...) (Oliver, Comunidade Viagem Astral, 2009).

     Muitas  são  as  variáveis  que  mantêm os  membros  de  uma  comunidade  ativos  ou 

simpatizantes  desta.  A  busca  pela  informação,  o  interesse  por  afinidade  ao  tema,  o 

fortalecimento  das  relações  interpessoais,  o  reconhecimento  social,  a  descoberta  de  um 

meio para se expressar.  São diversas as possibilidades oferecidas por  uma comunidade 

virtual.
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DISCUSSÃO

O fenômeno das  experiências fora do corpo continua sendo muito discutido no 

mundo moderno. As concepções históricas ainda são diversas quando referidas à prática 

resguardada apenas a "escolhidos" ou "altos iniciados".  Relatos postados na comunidade 

demonstram crenças bastante variadas, desde a naturalização dessas experiências até a 

perpetuação do seu estigma mórbido.

O discurso religioso ainda é muito encontrado nas discussões, como a crença em 

espíritos e em dimensões paralelas. Mas o que seria o religioso? Conceber a existência de 

espíritos foi  "patenteado" pela linha dita religiosa, mas pode ser vivenciado, para alguns, 

como fenômeno natural do ser humano. Portanto, não é possível inferir que esse conteúdo 

possa  ser  chamado  de  religioso.  Já  as  citações  relacionadas  aos  profetas,  escrituras 

sagradas e eventos bíblicos poderiam associar-se à religiosidade por terem embasamento 

histórico ligado à religião.

As experiências cósmicas ou transpessoais em estados alterados da consciência, vão 

de encontro à concepção da psicologia Transpessoal, o que pode ser uma possibilidade dos 

relatos da comunidade virtual estudada. As experiências relatadas possuem, por que não, 

aspectos transcedentais que poderiam ser estudados mais profundamente.

A não comprovação científica do fenômeno permite a explicação do mesmo sem o 

cunho  sobrenatural.  A  "Despersonalização",  alteração  qualitativa  da  consciência,  é  o 

argumento mais  plausível  atualmente na linha psiquiátrica,  assim como os incrédulos da 

veracidade do fenômeno atribuem o mesmo ao delírio psicológico. Embora, não há de se 

esquecer  que,  para  alguns autores,  como Krippner,  citado na pesquisa,  não se trata de 

psicopatologia  quando  o  indivíduo  possui  crença  culturalmente  aceita  e  a  associa  com 

experiências que possa vivenciar.
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Os pontos de vista são variados, a "inteligência coletiva" molda, a cada postagem, a 

informação, que torna-se disponível a qualquer membro do  site que navega pela  Internet. 

Cada  participante  defende  suas  crenças  e  valores.  Dedicam-se  à  discussão,  como  se 

estivessem face à face, debatendo presencialmente.

A  Internet é mais um meio – entre tantos outros – de promover a sociabilidade do 

homem. De tentar suprir  o medo da solidão. Poder interagir com muitos, quando se está 

sozinho. Buscar no outro "desconhecido" o acolhimento que não lhe é dado no seu cotidiano. 

Suprir de um lado, quando não se tem do outro. Expressar o que é de mais íntimo e que não 

se tem coragem de revelar face a face. Encontrar o seu "igual" e compartilhar, se reconhecer 

como fazendo parte de uma história pertinente e pessoal.  Ser único e ao mesmo tempo 

poder fazer parte de um grupo.

Independente  das  diferenças,  o  companheirismo  na  comunidade  é  expresso  por 

tópicos de dúvidas e apoio mútuo. Esse apoio expresso pelos membros em auxílio a outros, 

atenta para a rede de apoio que é formada através da Internet e o quanto existe de sentido 

no fortalecimento dessas relações interpessoais.

As  concepções  científicas  ou  sobrenaturais  ainda  não  foram  superadas  pela 

"modernidade".  A  diversidade do homem agora  é a história.  Nota-se o  paradoxo do ser 

humano único, que detém o seu valor pessoal, e sua necessidade em compartilhar o mesmo 

num grupo, que nem sempre é de iguais, mas que, de alguma forma, o coloca pertencente 

nas relações interpessoais. 

A abertura da discussão que a Internet proporciona em relação à diversos pontos de 

vista  caracteriza  as  relações  interpessoais  modernas.  A  comunidade  virtual  torna-se  um 

grupo acolhedor. Os membros compartilham as suas idéias nem sempre aceitas, mas o que 

os mantém ligados a esse grupo? Discussões, defesas dos valores próprios, necessidade de 

se  colocar  no  mundo,  de  expor  a  opinião  única.  Pertencer  a  um  grupo,  mesmo  tão 
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heterogêneo. A sustentação não vem necessariamente pelo igual, mas pelo colocar-se, ser 

"visto",  tentar  ser  compreendido  e  seguido  em sua ideologia.   Essa ferramenta  torna-se 

também um meio de perpetuação e reafirmação do sujeito que é convicto em sua formação. 

Portanto,  ao mesmo tempo em que ela constitui  novas identidades,  também atua com a 

reafirmação de tantas outras.

Não é possível afirmar que as discussões dessas antigas experiências são modernas, 

pois nelas, ainda permanecem fatores que são inerentes ao ser humano: ora busca o divino, 

ora a modernidade.  As discussões virtuais  carregam muito do que é religioso,  científico, 

cultural. O ser humano ainda traz questões que permeiam a história, independentemente da 

evolução tecnológica. Ao mesmo tempo em que é tomado pelo individualismo, necessita do 

outro, de pertencimento, de compreensão. É individual mas não suporta a solidão. 

A  Internet,  através  de  suas  comunidades  virtuais,  bem  como  outros  meios, 

proporciona  o  fortalecimento  de  relacionamentos  interpessoais,  o  que  foi  claramente 

expresso nos tópicos da comunidade estudada. Através da  WEB,  cria-se uma nova rede 

social, só que virtual. A  Internet torna-se uma extensão da vida presencial e oferece uma 

nova  forma  de  interação.  Cabe  ressaltar  que  a  forma  é  nova,  mas  as  relações,  a 

necessidade  do  acolhimento  e  apoio  mútuo,  as  questões  religiosas  ou  naturalizantes 

continuam ganhando o mesmo espaço para discussão.

As  mudanças  evolutivas  no  Homem  nunca  foram  tão  rápidas  quanto  na  era  da 

tecnologia e da Internet. Porém, elas não se  dão de forma simultânea entre o biológico e o 

psicológico.

A evolução biológica é lenta comparada ao desenvolvimento das novas tecnologias. 

Nossos corpos e mentes não estão prontos para acompanhar a velocidade das criações 

atuais;  não dando "conta"  de incorporar todos estes novos conteúdos de uma só vez.  A 

digitalização, a velocidade e o excesso informativo seriam os principais componentes da era 
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tecnológica.  Esses  três  componentes  teriam  interferência  na  ordem  física  e  psíquica, 

produzindo  novas  sínteses,  reordenando  os  modos  de  vida  e  estruturação  de  mundo, 

formando  uma  nova  disposição  e  conduzindo  a  uma  nova  sociedade,  não  cabendo 

considerar se esses aspectos são positivos ou negativos.

É necessário que o homem desenvolva mecanismos para organizar essa quantidade 

de  novas  informações,  de  modo  que  ele  possa  continuar  atingindo  o  mesmo  nível  de 

conhecimento que possuía anteriormente, mantendo o patamar mínimo para organizar sua 

subjetividade. 

Tendo em vista  a  necessidade do homem de resolução de problemas como uma 

característica  da  espécie,  modificaram-se,  ao  longo  da  História,  as  questões  a  serem 

solucionadas, porém esse aspecto evolutivo permanece.

Para a Psicologia, a pertinência do estudo do tema das experiências fora do corpo 

refere-se  ao crescente interesse por esse fenômeno, principalmente através do advento da 

Internet, que permite a difusão desse tema como nunca fora anteriormente. Alucinação ou 

experiência real,  o assunto será trazido aos consultórios,  pois observou-se que,  além da 

discussão na comunidade do Orkut, um site de relacionamentos muito difundido no Brasil, é 

possível  encontrar outros  sites,  blogs (diários virtuais) e fóruns que ampliam o acesso, o 

ensino da prática e a discussão sobre o fenômeno.

Além dos relacionamentos na comunidade poderem ser vistos como relacionamentos 

de grupo, outras podem ser as questões consideradas pela psicologia: as mudanças dos 

indivíduos em função destes relacionamentos interpessoais virtuais (de hábitos a valores) e 

as  construções  de  identidades  diversas  a  partir  do  espaço  virtual  e  físico,  o  que  pode, 

eventualmente,  levar à idéia de fragmentação para os que neste universo relacional estão 

inseridos e aos profissionais que trabalham com pessoas.

Quanto à diferença entre a Internet e as mídias convencionais, a Internet é um meio 
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de comunicação de massa interativa que possui maior abrangência entre os jovens e atua 

em todos os níveis da sociedade, seja em atividades ou organizações. A Psicologia tem o 

papel de compreender esse alcance e os reflexos positivos e/ou problemáticos para essa 

sociedade,  ressaltando  as  relações  de  trabalho  e  relacionamentos  pessoais  que  se  dão 

através dos meios digitais. Essa relação contribuiria para a formação de novas identidades e, 

consequentemente,  para  uma  desestruturação  das  identidades  constituídas  a  partir  da 

cultura local do indivíduo.

Considerando  que  a  Internet,  além  de  espaço  relacional  atua  como  difusora  de 

conhecimentos,  se  faz  necessário  vencer  a  dificuldade  do  acompanhamento  da 

instantaneidade que a cultura virtual promove.  Da mesma forma que a  Internet traz muita 

informação,  confiável  ou  não,  traz  também  um emaranhado  de  novas  possibilidades:  a 

possibilidade  daquele  homem,  que  entra  em  contato  com  um  novo  conhecimento,  em 

contraponto  àquele  que discute  sua tradição e a fortalece,  disseminando também o seu 

conteúdo histórico a ser descoberto por tantos outros. 

É importante, finalmente, saber que há diferentes formas do homem se relacionar com 

a tecnologia atual e não necessariamente esse relacionamento gera repercussões negativas 

para a vida cotidiana. O psicólogo deve estar apto a perceber essas questões e atuar de 

forma a promover a reflexão entre as novas necessidades das pessoas, o que, nos dias de 

hoje, inclui a relação com e por meio da nova tecnologia. 
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Enunciados* dos 23 tópicos com número superior a 100 postagens:

Tópico: dissertação sobre ataque e defesa psíquica (109 postagens)

(...) Os primeiros sintomas se caracterizam por alterações no sono 
(pesadelos,  sonhos  ruins),  alucinações  visuais  e  auditivas  (ver 
vultos,  comumente  pelo  cantos  dos  olhos,  em  momentos  de 
distração,  ouvir  vozes  ou  barulhos  estranhos),  cansaço  sem 
motivo  aparente,  descontrole  emocional  (impaciência, 
irritabilidade,  impulsividade  exagerada),  exarcerbação  dos 
instintos  (os  principais  são  o  medo,  reprodutor  ou  sexual), 
caracterizado por fobias, depressão, melancolia etc. Vale salientar 
que no caso especifico, esses sintomas devem aparecer de forma 
sem explicação, numa pessoa que nunca teve nenhum deles, e 
que  de  repente  passou  a  ter,  de  forma  inexplicável.  Às  vezes 
ataques epiléticos ou convulsôes que se encaixam na síndrome 
do  "pequeno  mal"  (Tetragrama,  Comunidade  Viagem  Astral, 
2009).

Tópico: Cuidado com os demônios no Astral (134 postagens)

(...)  Lembrando  que  nessa  dimensão  vivem os  desencarnados, 
demônios  iniciantes,  entidades  do  candomblé  e  tudo  quanto  é 
porcaria espiritual. O que separa o nosso mundo fisico do astral é 
apenas a vibração. Vejo relatos de pessoas que ficam paralizadas, 
não conseguem se mexer e as vezes nem respirar. Isso pode ser 
causado pelo momento da saída em astral, como também pode 
ser causado por um demônio. Justamente no momento da saída 
em astral, nosso corpo e alma ficam vulneráveis naquele momento 
exato da desconexão. É aí que tá o perigo, é nesse momento que 
está o risco, pois nesse instante nosso corpo vital fica totalmente 
desprotegido,  o  que  é  um  prato  cheio  para  demônios.  Muitas 
vezes somos atacados nesse momento e a caracteristica desse 
ataque é a imobilidade do corpo, uma pressão sobre o peito que 
muitas  vezes  nos  impossibilita  de  respirar.  As  pessoas  mais 
sensíveis podem escutar alguns ruídos baixos instantes antes. O 
famoso  "pesadelo"  que  muitas  pessoas  tem,  caracterizado  por 
esses sintomas, nada mais é do que um ataque demoníaco. Vale 
dizer que esses demônios são entidades iniciantes, por isso não 
dispõem de muita força, muitas vezes são larvas astrais em busca 
de energia vital.  Dificilmente um demônio poderoso irá perder o 
seu  tempo  com  isso  (Tetragrama,  Comunidade  Viagem  Astral, 
2009).

* Para um melhor entendimento na leitura dos relatos, os textos das postagens foram brevemente corrigidos,  
preservando o seu conteúdo.
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Tópico: Universidade no Astral (217 postagens)

Tenho  freqüentado  aulas  no  astral,  tenho  feito  provas  difíceis, 
entregado trabalhos  difíceis.  O  curso  que  estou  fazendo  é 
Filosofia.  O prédio  é  maravilhoso,  há  outros  prédios,  dispostos 
como Universidades. Hoje eu descobri o curso que estou fazendo 
lá, pois só me lembro de estar tendo aulas, até aulas de canto tem 
(Sheila, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: Eu consegui assim... (235 postagens)

No intuito de ajudar as pessoas iniciantes tô criando esse tópico, 
onde peço que todos dessa comunidade que conseguiram sair em 
astral  conscientemente  postem  a  técnica  usada  e  sua 
experiência...  Também  peço  que  aqueles  que  tiverem alguma 
dúvida sobre a técnica usada ou perguntar algo pra quem teve a 
experiência...  Que  postem  sua  dúvida  num  tópico  que  criei... 
Desfazendo dúvidas em v.a... Eu criei esse tópico, mas ele é de 
todo mundo que possa ajudar...  Portanto ao dizer sua dúvida... 
Refira-se  à  pessoa citando o  nome dela...  Para  que ela  possa 
responder...  Dessa forma teremos um grande tópico de ajuda e 
resolução  de  dúvidas,  que  com o  tempo  poderá  ajudar  muitas 
pessoas...  Especialmente  aquelas  sérias  e  que  de  coração 
buscam... (Tetragrama, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: Técnicas para saída em astral  (141 postagens)

Método  para  desprendimento  do  astral.  Relaxe  totalmente  o 
corpo... Com o corpo todo relaxado desde os pés até a cabeça... 
Comece a se concentrar nos seus pés, sinta eles balançarem de 
um  lado  a  outro,  quando  conseguir  sentir  isso  realmente,  vc 
imagina eles desprenderem, aí repete isso com as pernas, coxas, 
abdômem, braços, cabeça... Imaginando que balançam da direita 
para a esquerda, sinta-se leve... Sem forçar a concentração, mas 
sem perder o foco do que está fazendo. Essa técnica é boa para 
desprender o corpo astral... Conforme vai treinando... Vai ficando 
mais  solto  e  consequentemente  mais  fácil  as  saídas  (...) 
(Tetragrama, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: Perigos da viagem astral (151 postagens)

Bom, como já disse outras vezes nos meus posts...  Todos nós 
saímos em astral quando dormimos... Saimos de forma natural... 
Porque  isso  está  em  nós...  Faz  parte  da  nossa  natureza... 
Lembrando que nosso corpo nada mais é do que uma roupa pra 
gente... Nós é que animamos esse corpo. Quando digo nós, estou 
dizendo que sou eu que anda, que pensa, que deseja, que sente, 
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que ama, que odeia,  eu eu eu eu...  Nosso corpo é apenas um 
meio para que possamos existir  aqui  nesse mundo fisico.  Bom, 
como não sou o corpo fisico, mas sou espirito... Logicamente que 
saio  do  meu corpo,  da  minha roupa,  porque  não sou o  corpo. 
Bom, saímos todas as noites quando dormimos... Só que de forma 
inconsciente, ou seja, não percebemos quando saimos. Estando 
inconscientes  no  astral...  Nós  sonhamos  (...)  (Tetragrama, 
Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: Por que não se prova que há viagem astral? (118 postagens)

Hoje sonhei  com rádios velhos. Não tenho como provar se não 
tenho uma foto ou um desses rádios para mostrar. Não tive como 
gravar o som dos rádios funcionando. Então, eu sonhei de fato 
com rádios? Vc duvida que eu tive esse sonho? Tem como provar 
para mim que não ocorreu? Pois bem, eu não posso provar que 
sonhei com rádios e vc não pode provar que eu não sonhei. A VA 
é  algo  do  espírito,  da  mente,  da  alma.  Só  quem  viveu  tal 
experiência tem em seu íntimo a prova. Ele não pode provar isso 
aos céticos,  nem os céticos podem provar  que ele  está errado 
(Rogério, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: Viagem Astral é verdade mesmo? (108 postagens)

Olá à todos!! Bem, estou curioso sobre a viagem astral, li relatos 
de algumas pessoas da comunidade, me parece muito surreal isso 
tudo. Me deu vontade até de fazer isso, mas não tenho a mínima 
idéia de como faz e me dá um certo medo, se eu fizer e não voltar 
mais  para o meu corpo!  A V.A.  acontece mesmo? Como inicio 
essa  prática?  Obrigado!  (Will  xD,  Comunidade  Viagem  Astral, 
2009).

Tópico: Viagem astral muito mais rápido (103 postagens)

(...)  Espero  que vcs  gostem,  deu  certo  comigo;  estou  um bom 
tempo sem fazer viagens e quando ouvi este áudio (...) quase fui, 
só  não  desprendeu  a  cabeça  rsrsrsrs  estava  muito  nervoso  e 
ansioso, mas o áudio é muito bom (...)  Qualquer dúvida com o 
áudio, entrem em contato comigo; podem me  add no msn e no 
Orkut;  estou aqui  para compartilhar  experiência com todos; não 
sei  muito,  mas  o  pouco  que  sei  posso  ajudar  quem  está 
começando (Viny s2, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Não consta o primeiro post no tópico acima.
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Tópico: Se viagem astral existisse não teria turismo (118 postagens)

Se viagem astral existisse, não haveria agência de turismo e sim 
agência  espírita.  Vamos  acordar  homens  de  bem!  (...)  Olha, 
viagem astral é algo muito bonito, muito belo, tanto que até já é 
tema da novela,  OS MUTANTES -  caminhos do coração,  onde 
reptilianos  dormem para  procurar  suas  presas  ao  comando  da 
doutora  Júlia  e  a  chefia  oculta.  Mas isso é "ficção",  certo.  Nos 
sonhos todos nós vemos coisas sem nexo, que não existem, os 
nossos  sonhos  são  altamente  influenciados  pelos  pensamentos 
que tivemos alguns minutos antes de dormir.  Tanto é que todo 
mundo que é apaixonado por alguém, quando ama muito, pensa 
na pessoa antes de dormir e, por fim, acaba sonhando com ela. 
Agora, veja se tem algum mago negro ou loiro capaz de ver agora 
como estou e qual  é o meu computador e qual  local  da minha 
casa estou? Não (Microsoft  Office,  Comunidade Viagem Astral, 
2009).

Tópico: Será?? (604 postagens)

Meu vizinho qdo se droga diz que faz uma viagem astral...  Vcs 
também  usam  drogas  pra  viajar?  ( ♥  n n Judi@ne,  Comunidade 
Viagem Astral, 2009).

Tópico: Primeira tentativa... Assustadoramente magnífico (108 postagens)

Ontem eu fiz a minha primeira tentativa e, foi meio que assustador, 
eu usei uma técnica que vi em um site. Algo sobre sentir seus pés 
balançando de um lado pro outro e depois ir subindo pra coxa até 
a cabeça e tal... Eu até consegui fazer, aí eu comecei a sentir uma 
coisa  estranha  no meu corpo  todo,  eu  gostei  da  sensação;  do 
nada minhas coxas começaram a tremer involuntariamente, aí eu 
tentei  não  me  distrair  e  continuei;  depois  o  meu  corpo  todo 
começou; em princípio, achei que estava tendo um ataque, fiquei 
assustado e parei.  Agora  eu tenho essa dúvida...  Esse é o tal 
estado vibratório? Eu achei magnífico e vou tentar de novo esta 
noite...  E eu também queria  saber  se cheguei  perto  de sair  do 
corpo;  eu ainda tenho algumas dúvidas sobre a Viagem Astral, 
sobre o que eu posso fazer enquanto estou fora do corpo^^ ( ©ªî¤ 
---, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: VA... como fazer? (112 postagens)

Ola galera, sou o Diego, moro no MT... Acabei de conhecer essa 
comunidade e espero poder  aprender  muito  com  vcs...  Faz um 
bom tempo que estou tentando fazer viagem astral e não consigo, 
ja lí vários livros, palestras (gnósticas), rituais, cursos etc... E nada 
consegue me ajudar... Pra falar bem a verdade, há muitos anos já 
tinha  desistido  de  realizar  a  viagem,  mas  agora,  por  ironia  do 
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destino, me deu uma subta vontade de tentar de novo (foi assim 
que  achei  essa  comu)  e  agora  gostaria  de  saber  se  vcs  tem 
algumas técnicas, exercícios... Alguma coisa que possa me ajudar 
a realizar a viagem.  Bom, primeiro deixe-me falar onde foi que 
parei...  Lembro  que  das  últimas  vezes  que  tentei  fazer  uma 
viagem astral,  eu deitava e relaxava...  Ae eu sentia  meu corpo 
diferente,  como se  alguma coisa  quisesse  sair...  Só que ficava 
sentindo  isso  e  nada...  Ficava  por  horas  assim...  Ae eu  me 
irritava... Ficava pensando (quase gritando) comigo mesmo coisas 
do  gênero,  se  for  sair  sai  logo,  ou....  Ou  vai  ou  racha... 
Resultado... Nunca saiu dessa... Gostaria que vcs me ajudassem. 
Abraços (Diego, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: Fácil concentração, meditação e VA (130 postagens)

Olá à todos. A seguir vou escrever técnicas simples para aprender 
a  concentrar,  meditar  e  conseguir  uma  VA  de  um modo  mais 
fácil... Bom gente, não tem segredo nenhum pra se fazer uma VA, 
pensar  que  VA  é  algo  difícil  ou  algo  impossível,  acaba 
"BLOQUEANDO"  a  mente  de  fazer  uma  VA  de  um  modo 
consciente (...)  (Paulo V², Comunidade Viagem Astral, 2009 ).

Tópico: Tem como comprovar a VA? (102 postagens)

(...)  Olha,  eu  já  me  comuniquei  diversas  vezes  com  minha 
namorada,  ambos  projetados  e  nos  lembramos  de  todo  o 
processo, ou seja,  normalmente comprovamos, eu e ela, após a 
experiência! (Leandro, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: Assustador! (213 postagens)

Quando  eu  era  criança,  via  espíritos  e  até  falava  com  eles, 
acordado  mesmo;  depois  perdi  esse  dom,  e  agora  estou 
recuperando de novo.  Pois bem, ultimamente tenho visto alguns, 
aí anteontem fui dormir no quarto de hóspedes que era ocupado 
por uma empregada que dormia aqui (ela era macumbeira e mexia 
com magia negra, algo assim).  Fechei a porta do quarto, quando 
fechei, ouvi aquele mesmo som da pineal que fica fazendo IIINNN 
dentro da cabeça, só que não era o meu, eu estava ouvindo o 
meu, mas estava ouvindo outro que vinha da porta, os dois (o som 
que vinha da porta e o da minha cabeça) pareciam que estavam 
em sintonia,  pois  o meu aumentou de repente respondendo ao 
outro que vinha da porta! Quando olhei para a porta começou a 
doidera: a porta estava balançando em movimento ondulatório; eu 
prestei bem atenção, pois sabia e sentia que havia algo ali, além 
de só a porta; aí, na porta de madeira, começou a aparecer umas 
imagens  macabras,  bizarras,  atormentadoras  mesmo.  Eu  vi   à 
esquerda um ser com um corpo estranho, parrudo, uma cabeça de 
demônio com a boca bem aberta, olhos grandes e arregalados, 
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me olhando com malícia, a cabeça era igualzinha àquela estátua 
demoníaca que se  vê nos  filmes do exorcista.  Abaixo,  ainda à 
esquerda,  tinha  uma cobra com a cara de  uma caveira;  várias 
faces demoníacas começaram a surgir na porta, todas diferentes, 
mas  algo  em  comum:  todos  os  rostos  tinham  traços  muito 
alongados, diferentes do normal, todos me olhando com malícia; 
olhos grandes, um sorriso malicioso (...) e tinha uma imagem, que 
essa era a maior, vinha de baixo até o tôpo da porta, uma mulher 
esquisita  com  cabelos  pra cima,  essa  tinha  olhos  estreitos  e 
pequenos, mas o corpo era muito estranho, as pernas eram tortas 
e finas e ela era a única que estava de perfil, segurando algo na 
mão. Dessa vez eu me assustei (...), fiquei lá paralisado, vendo 
todos aqueles rostos olhando para mim, todos com malícia, alguns 
com  aquele  sorriso  sarcástico  e  malicioso,  minha  aura  estava 
avisando  algo,  pois  me  arrepiei  todinho  e  senti  que  minhas 
energias estavam em posição de defesa, como se meu espírito 
estivesse pronto  para se defender  de alguma ameaça a minha 
frente, minhas energias ficaram atordoadas, eu sentia da cabeça 
aos  pés  minhas  vibrações  mais  fortes,  avisando 
desesperadamente  um  perigo.  Aí  me  veio  à  cabeça  Deus, 
comecei a pensar em Deus e fiquei mais confiante, me aproximei 
da porta e as imagens sumiram! Mesmo assim abri (a porta) (...) e 
fui dormir no meu quarto mesmo. Que diabos foi isso meu Deus? 
(Leandro, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: como impedir uma projeção (222 postagens)

Eu tenho sofrido com essas saídas do meu corpo. fico com medo 
de sentir o corpo relaxado, especialmente à noite, pois começa o 
barulho,  o corpo adormece, fica imóvel  e eu flutuo;  de repente, 
quando tudo está bem, encontro alguém que me toca, mas não 
consigo ver quem é. Às vezes, não preciso estar deitada para isso 
acontecer; várias vezes, quando estou conversando com alguém, 
alguém invade meu corpo e fala por mim por pequenos segundos 
e, quando me dou conta, já estou em apuros. Por que ninguém 
acredita  que  não  fui  eu  quem  falei  ou  fiz  determinada  coisa? 
Alguém pode  me orientar???  Obrigada  (  :)  bebel,  Comunidade 
Viagem Astral, 2009).

Tópico: nome dos demônios, me tentaram! (200 postagens)

Gente  cuidado!  Tem uns seres  malígnos  que são  poderosos  e 
muito bons em persuadir ou convencer Eu fiz uma besteira terrivel, 
será que Deus vai me perdoar? Hoje acordei de manhã (...), não 
me  levantei,  não  me  mexi,  fui  fazer  a  projeção.  Aproveitei  a 
dormência do corpo, saí e vi meu corpo, entrei nele de novo, fiquei 
balançando um tempo lá dentro e sai de novo. Logo quando saí, 
eu  pensei  no  que  um  cara  falou  aí  (na  comunidade)  sobre 
dragões, me passaram a informação que eles vivem num plano 
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bem baixo, bem inferior, são idolatrados nas trevas (...) eu pensei: 
se quando eu elevo minhas vibrações, eu vou para um mundo ou 
uma  dimensão  superior,  então  se  eu  baixar,  devo  ir  a  uma 
dimensão inferior bem pra baixo. Foi o que eu fiz, baixei minhas 
vibrações e sabem onde fui parar? Não fui pra longe não, é como 
nós pensávamos mesmo, o inferno é aqui. Eu me transportei  pra 
uma dimensão por dentro dessa, por trás dessa, é como no filme 
"Constantine", um mundo por trás do outro! É um lugar sombrio, 
invisível por trás desse e interagindo com esse! Por isso que o ser 
humano é tão ruim. Enfim, logo quando adentrei  nesse mundo, 
encontrei uma garota que estava com medo e perdida, fui até ela 
e  perguntei:  o  que  vc está  fazendo  aqui?  Não  sabe  que  é 
perigoso? Ela disse: onde eu estou? Me ajude, não sei como vim 
parar aqui; eu estava na minha casa. Analisei ela toda, arrodiei ela 
e logo vi que era uma encarnada que estava projetada sem saber, 
tinha algo ligando ela a alguma outra coisa, acho que era o cordão 
de prata, ligando ao seu corpo. Aí eu disse: vc está fora do corpo. 
Ela disse: eu morri??? Meu Deus, eu morriiii... Eu disse: não não 
não,  vc não morreu, apenas seu corpo está dormindo e  vc está 
aqui!  Ela  disse:  eu  quero  sair  daqui,  eu  quero  voltar  pro meu 
corpoooo, me leva de volta, por favor! Eu disse: pois pense nele, 
pense  no  seu  corpo,  pense  em  voltar  pra  ele.  Ela  abaixou  a 
cabeça  e  ficou  pensando  firme;  com  uns  5  segundos  eu  a  vi 
trepidar e dar "flashs" de sumiço, depois desapareceu! Será que 
ela voltou pro corpo? Acho que sim. Agora vamos aos demônios... 
(Leandro, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: Dúvidas de iniciante xD (570 postagens)

Bem, gostaria da ajuda do Uriel, pois me parece muito experiente 
(isso não  quer dizer  que  não  queira  a  ajuda  dos  membros ^^). 
Então,  eu  consigo  o  pleno  relaxamento,  não  sinto  meu  corpo.. 
beleza,  me  concentro  no  IHHHHHHH  ou  ZZZZZZZ,  que  fica 
MUITO alto  na  cabeça,  ate  aí  ok,  mas não vejo  como sair  do 
corpo, não sei a hora de tentar levantar de mim mesmo, entende? 
Ontem eu testei, relaxei completamente, me concentrei, mas como 
tava muito cansado, acabei dormindo, saí semi-consciente (sonho 
normal)  e  sonhei  que  me  levantei  e  vi  um espectro  na  minha 
frente; fiquei com muito medo dakilo e corri e me joguei em cima 
de mim e acordei com um pulo,  como se tivesse caído em cima 
da  cama,  sacou?  ^^  Mas  nada  NÍTIDO,  assim  como  se  eu 
estivesse  acordado.  A  propósito,  na  viagem  astral  consciente, 
vemos o mundo como vemos quando estamos acordados? Então 
é isso, quero ajuda  pra saber quando é hora de me levantar do 
meu  corpo  fisico...  Eu  sinto  formigamento  e  tudo  mais,  sinto 
pequenos empurrõezinhos nos braços e os sinto  muito  leves e 
soltos,  como se flutuassem.  PS.:  os  empurrõezinhos são como 
algo me empurrando pra cima, entende? Então é isso aí ^^ vlww o/ 
(Mateus, Comunidade Viagem Astral, 2009).
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Tópico: Viagem astral é abominado por Deus (292 postagens)

Caros amigos, despertem. A viagem astral é algo muito negativo e 
contrário a Deus, com a prática, pode-se enlouquecer e ir parar 
em um hospicio.  É  proibido  separar  o  espírito  do  corpo  e  sair 
voando por aí. É brincar de auto-morte e deixar o corpo aberto à 
espiritos do mal, é se aproximar de espiritos negativos, porque ao 
sair, vc vai até eles e eles se aproximam de vc. Jesus Cristo não 
nos ensinou isso, nem Deus, nem Moisés, nem por anjos. Não se 
fala sobre isso nas escrituras sagradas. Viagem astral é contra a 
saúde humana, é morrer de pouquinho em pouquinho. é pactuar 
com o que não se deve pactuar,  é  prender  o  espirito,  tornar  o 
espirito  escravo.  Reencarnação  é  contra  os  ensinamentos  de 
Jesus. o espiritismo prega a reencarnação (...) espiritismo se diz 
cristão, está se enganando, e enganando as pessoas, pois Jesus 
ensinou que ao morrermos, se seguirmos as leis divinas, vamos 
para o céu,  junto a Deus,  vivermos a vida eterna no reino dos 
céus. Jesus Cristo nos prometeu a cura e a libertação da nossa 
alma e de nossos pecados e erros, através de sua crucificação e 
de  seu  sangue  derramado  pela  humanidade.  Viagem  astral  é 
considerada prática espirita/espiritualista/ocultista, abominada por 
Deus.(...) (Arcanjo, Comunidade Viagem Astral, 2009).

Tópico: Um teste (110 postagens)

Eu proponho um teste. Admito que sou cético quanto à realidade 
do  fenômeno  da  projeção  da  conciência,  mas  estou  aberto  a 
possibilidades.  Eu  gostaria  de  um  teste,  do  tipo  que  alguém 
adivinhe  algo  em minha  casa,  mas  se  alguém  tiver  uma  idéia 
melhor... Pois então, manifestem-se por favor (Oliver, Comunidade 
Viagem Astral, 2009).

Tópico: Tópico da ajuda, clique aqui e coloque sua dúvida (200 postagens)

Saudações  Irmãos  e  Irmãs!  Sejam  todos  muito  bem  vindos!
Neste tópico criado, tratamos de atender à todos que buscam o 
Despertar da Consciência para as próprias realidades internas e 
Cósmicas.  "Conheça à ti  mesmo e  conhecerás  os  Deuses e o 
Universo"  (Inscrição  do  Templo  de  Delphos).  Coloquem  suas 
dúvidas, compreensões, inquietudes e, em no máximo 24 horas 
terão  respostas  precisas,  objetivas,  para  que  se  disciplinem 
internamente, de forma a se tornarem investigadores das supra-
dimensões da natureza pois, aqueles que comprovam o que aqui 
damos como testemunho vivido, sabem que não basta "desdobrar" 
e  ficar  preso  às  infra-dimensões,  onde  não  há  muito  a  ser 
aprendido. É preciso transformar o corpo astral de Lunar (inferior) 
à Solar (Superior) e ter acesso às supra-dimensões da natureza e 
receber  ensinamentos  aos  pés  dos  Mestres.  Entregamos  o 
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Ensinamento  Superior  à  todos  os  inconformados  com  a 
lamentável  situação  de  adormecimento  em  que  se  encontram. 
Muito  obrigado  à  todos!  Fraternalmente;  VM  Uriel  (VM  Uriel, 
Comunidade Viagem Astral, 2009)

[Off] Telecinese – vocês acreditam? (195 postagens)

(...) Vejam a palestra do professor de física sobre Fisica Quântica 
e o mundo astral  e outros fenômenos,  e verão que é possível. 
Depois  comentem: 
http://video.google.com/videoplay?docid=2062090977598577669 
Abração (Luiz.Eduardo, Comunidade Viagem Astral, 2009).
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Enunciados* das postagens utilizadas na análise da pesquisa

O  mundo  astral  é  um  mundo  espiritual,  portanto  é  normal 
encontrar  nele  espiritos,  sejam  quais  sejam...  Um  estado 
vibracional bom, normalmente repele os espiritos ruins, entretanto, 
não vai impedir que eles se aproximem de vc... Da mesma forma 
que  no  mundo  fisico  encontramos  pessoas  encrenqueiras,  que 
gostam  de  arrumar  confusão...  Lá  também  encontraremos...  É 
claro que não encontraremos essas pessoas aqui no fisico dentro 
de  uma  igreja...  Mas  num  ambiente  propício  à  elas  (...)  Mas 
quando  iniciamos  a  viagem  astral,  não  temos  noção  de  onde 
vamos...  Então isso vai  muito  de como a pessoa é,  se  é uma 
pessoa  boa,  com  pensamentos  puros...  Ela  vai  onde  esses 
pensamentos  a  levam (...)  todos  temos  desejos  e  defeitos...  E 
mesmo uma pessoa boa e pura pode ir num lugar ruim (...) Até 
que se tenha prática... É inevitável acontecer de estar em lugares 
ruins... Ou se deparar com espiritos maus... Esses espiritos podem 
ser, tanto do astral, como o de pessoas que saem inconscientes. 
Uma pessoa má no fisico é também uma pessoa má no astral (...) 
Mas (...) aconteça o que aconteça (...) Não existe perigo algum 
para o corpo fisico (Tetragrama).

(...)  Espero  que vcs  gostem,  deu  certo  comigo;  estou  um bom 
tempo sem fazer viagens e quando ouvi este áudio (...) quase fui, 
só não desprendeu a cabeça (...) estava muito nervoso e ansioso, 
mas  o  áudio  é  muito  bom  (...)  Qualquer  dúvida  com  o  áudio, 
entrem  em  contato  comigo  (...)  estou  aqui  para  compartilhar 
experiência com todos; não sei muito, mas o pouco que sei posso 
ajudar quem está começando (Viny s2).

(...) Comecei a ler os textos da comunidade há um pouco mais de 
um ano atrás (...) em busca de informações como a maioria. Agora 
venho aqui dividir tudo o que consegui, assim como muitos já o 
fizeram (...) Bem, meu interesse veio porque tenho uma amiga que 
me que falou que isso era possível e que o fazia. Ae, em busca de 
material achei essa comunidade. Comecei com uma técnica bem 
simples e com pouco conhecimento (tudo era novo) (...) O primeiro 
problema a ser enfrentado, era que minha mente não se calava! 
Era muito complicado de ficar em silêncio interno (...) Passando 
esse  obstáculo,  veio  o  segundo:  o  Medo!  Cada  sensação 
estranha, barulho estranho, vinha o medo e com isso a aceleração 
dos batimentos cardíacos e ae desconcentra tudo. Como superar? 
Vá  se  acostumando!  Quanto  mais  for  tentando,  vai  se 
acostumando com essas novas sensações e poderá cada vez ir 

*  Para um melhor entendimento na leitura dos relatos, os textos das postagens foram brevemente corrigidos,  
preservando o seu conteúdo.

57



chegando mais longe.  O medo vem da falta de informação (...) 
Bem sabe quando você sonha que está caindo? Eu considero que 
algo,  mais  ou menos assim,  tenha sido  minha primeira  viagem 
astral (...) Não vi nada, apenas sentia cair e escutava barulhos, 
tipo risadas. Imagina o que aconteceu? Sim o medo!  Ae voltei e 
senti  quando "encaixei"  no  corpo.  Indo  atrás de  informações,  li 
coisas  sobre  a  dificuldade  inicial  de  interpretar  essas  novas 
experiências. Por isso é normal, no inicio, fazer associações  pra 
tentar  entender  o  que  aconteceu.  Depois  dessa,  tive  outras 
experiências parecidas (...) (Alexandre).

(...)  Como vc  esta  sem prática,  mesmo estando  em astral  sua 
mente ainda não percebe isso... O que acarreta (...) bater no teto e 
não conseguir passar...  Quando isso acontecer novamente, não 
fique com medo; quando estiver no teto ou indo pra ele, se agarre 
ali,  pode  ser  na  lâmpada  mesmo...  Então,  (...)  tomando 
consciência do seu estado... Penetre a mão pelo teto devagarinho, 
sempre com a intenção dela entrar pela parede... Ao fazer isso, 
sua  mente  se  dá  conta  do  seu  estado  e  então  vc vai  poder 
ultrapassar ela (Tetragrama).

Comparar  comprimentos  de  ondas  que  não  podemos  perceber 
naturalmente  com  o  sobrenatural  é  no  mínimo  ingenuidade. 
Mesmo aquilo que nossas limitações orgânicas não podem captar, 
nós  podemos  estudar  tranquilamente  por  um  único  motivo: 
interage com a matéria. E tudo que interage com a matéria pode 
ser estudado, mensurado e quantificado (...) Você dizer que não 
acredito  por  um  condicionamento  ignorante  é  ser  arrogante  e 
condescendente. Eu não acredito porque não existem evidências. 
Simples  assim.  Não  espere  de  mim  provas  de  que  algo  é 
inexistente.  Em ciências  não  se  prova  a  inexistência  de  nada. 
Você  pode  provar  a  inexistência  de  Papai  Noel?  Dos 
Thundercats?  De  unicórnios?  Eu  pelo  menos  ofereço  uma 
explicação plausível: alucinações. Eventos extremamente comuns 
que  todos  os  humanos  passam diversas  vezes  durante  a  vida 
(dormindo  ou  acordados).  Acredito  que  você  esteja  um  pouco 
enganado  sobre  a  ciência.  Sabemos  bem  Como  funciona 
armazenamento  e  processamento  de  memória,  por  exemplo. 
Sabemos  perfeitamente  todos  os  mecanismos  que  envolvem 
eletricidade  (desde  a  sua  geração  até  sua  utilização). 
Conhecemos  muito  bem  a  gravidade  tanto  newtoniana  quanto 
einsteiniana. Eu não sei tudo sobre corpo humano, ninguém sabe. 
Mas tenho uma boa idéia, tenho feito mestrado e doutorado em 
neurociências.  O  conhecimento  científico,  ao  contrário  do  que 
você afirma, é construído exatamente em cima do que ainda não 
sabe.  Formula-se  perguntas  a  serem  respondidas,  depois 
hipóteses para as respostas,  em seguida testa-se as hipóteses. 
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Se  confirmadas,  acumulamos  mais  um  conhecimento,  se 
refutadas, voltamos para o início (Yuri).

(...)  A  única  coisa  que  você  precisa  fazer  é  anotar  os  seus 
sonhos... Depois de um tempo, você vai ter uma continuidade nos 
detalhes...  Você vai começar a perceber que os lugares são os 
mesmos, só que estão de cabeça  pra baixo ou da direita para a 
esquerda. Nos livros de V.A., dizem que isso acontece por causa 
da visão espelhada/360º. Eu não acreditava em nada disso [atéia], 
materialista. Um dia, por uma falha na matrix, eu estava flutuando 
no meu quarto. Minha mão ficou transparente e, que susto!!  Eu 
estava fora do meu corpo físico!!! Socoooorrroooo! Eu morri???? 
Senti  um puxão  nos  ombros  e  fiquei  na  posição  horizontal,  fui 
atraída para o meu cadáver!!! Comecei a gritar que não queria ser 
enterrrada com a minha alma ainda no corpo, só que minha voz 
não saiu, porque eu não conseguia me mexer... Quando acordei, 
senti um alívio tremendo, mas não sosseguei, comecei a investigar 
o que é essa tal de Viagem Astral. Cheguei nessa comu, que tem 
gente com os mesmos sintomas/alucinações que eu, estou mais 
tranquila (Sheila).

No  físico,  sou  formada  em  Psicologia.  e  fiquei  com  medo  de 
alucinações.  Comentei  com  a  minha  irmã  (...),  ela  disse  que 
quando  uma  só  pessoa  tem  uma  alucinação  tudo  bem,  mas 
quando vários  tem a  MESMA alucinação,  é  porque  é verdade. 
Utilizando  critério  da  Epistemologia  (ciência  que  estuda  a 
construção  e  validação  do  conhecimento),  pode-se  considerar 
como  prova,  quando  um  Universo  de  umas  trinta  mil  pessoas 
relatam  a  mesma  alucinação.  A  teoria  da  Alucinação  é  muito 
interessante, isto porque estamos sujeitos no estado alfa e até no 
consciente mesmo, sujeitos a condicionamentos e ilusões. O filme, 
"A  Ilha"  retrata  muito  bem  como  iludir  uma  sociedade  inteira. 
RESUMINDO = o indivíduo pensante é aquele que assume seu 
processo de conhecimento, sem aceitar ingenuamente tudo o que 
falam/escrevem,  assim  como  você  mesmo,  parabéns  indivíduo 
pensante (Sheila).

Sheila,  "quando uma só pessoa tem uma alucinação tudo bem,  
mas  quando  vários  tem  a  MESMA  alucinação,  é  porque  é  
verdade".  Essa  afirmação  é  completamente  leviana.  Não  só 
30.000, mas como milhões de pessoas podem sofrer exatamente 
da mesma alucinação, delírio ou ilusão. Não existe "estado alfa". 
Ondas alfa são apenas indicativos do grau de sonolência de uma 
pessoa  e  mesmo  em  estados  alterados  de  consciência 
(alucinação,  hipnose,  etc)  não  são  as  ondas  predominantes. 
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Existem  grupos  de  imagens  e  símbolos  que  representam 
basicamente as mesmas coisas para todos, como um inconsciente 
coletivo,  porém  mais  abrangente.  Isso  pode  causar  sonhos, 
alucinações  e  delírios  em  comum  em  milhões  de  pessoas. 
Alucinação, ao contrário do senso comum, não são preocupantes. 
Algumas  delas  (alucinações  hipnagógicas)  são  perfeitamente 
normais  e  é  comum  que  uma  pessoa  chegue  a  ter  essas 
alucinações  todos  os  dias,  dependendo  do  seu  grau  de 
sonolência,  por  exemplo.  Acho  que  precisamos  observar  com 
calma  nossas  experiências  individuais  e  esgotar  todas  as 
explicações possíveis antes de levantar hipóteses "não-ortodoxas" 
(Yuri).

Yuri  =  leviandade  =  insensatez,  imponderabilidade.
Falou  que  eu  disse  uma coisa  que  eu  tenho  pensado  durante 
meses de imponderada.  E  insensato  é  como se  eu  fosse uma 
louca.  Vai estudar Epistemologia primeiro e depois fala comigo. 
Estou  de  mal.  Me  chamou  de  leviana.  Aliás,  Psicologia  X 
Psiquiatria, a velha e boa rusga de sempre... Se a gente não pode 
postar  nossos  relatos  aqui,  então  pra que  que  serve  essa 
comunidade? A gente já apanha dos nossos familiares e amigos, 
não tem com quem desabafar e ainda a gente tenta identificar os 
lugares  na  comu e  ninguém  viu,  ninguém  sabe?  É  tudo 
alucinação?  É  tudo  forma-pensamento?  Então  me  ajuda  a 
desmanchar a forma pensamento. Gente, eu vim  pra comu para 
encontrar explicação, estudo e apoio para as minhas V.A.s/forma-
pensamento/o  que quer  que  vocês chamem isso  que acontece 
comigo,  se  começar  a  me  chamar  de  leviana,  imponderada, 
insensata, eu vou ter que sair da comu (...) (Sheila).

Sheila,  respeito  sua  opnião,  é  para  isso  sim  que  existe  esta 
comunidade; veja bem, também tenho problemas como esse, mas 
já estou lidando melhor com isso, então sheila, isto faz parte do 
processo. Supere isto (X).

Okay Okay meu  chapa...  Mas você está enganado...  É um fato 
sim,  provado  pela  ciência  e  por  suas  ferramentas,  que  se  é 
possível INDUZIR um estado alterado de consciência, "desligando 
os sentidos" na fase de pré-sonho... Mesmo alguns cientistas já 
fizeram experimentos com tal,  não me lembro o nome do  cara, 
mas está relacionado à pesquisas de sonhos lúcidos; ele cortou 
uma bolinha de tênis em duas e as colocou nos olhos, tampou os 
ouvidos e se induziu a eliminar a atenção aplicada aos sentidos; 
logo após chegou à WILD (Wake Induced Lucid Dreams)...  É o 
estado em que se está consciente e as ondas cerebrais em ciclo 
alfa  cada vez menores,  o  corpo todo  parece  leve  (...)  se  ouve 
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ruidos,  se  vê  fora  do  corpo...  Que diferença  isso  tem pra  E.V. 
(estado vibracional)? Só o nome (...) que tem cada um, místicos 
preferem  optar  por  estado  vibracional  e  céticos  por  WILD...  A 
verdade é individual meu fera, busque saber por si mesmo... Se vc 
tem  algum  conhecimentozinho  deve  saber  sobre  Freud  e  C.G 
Jung,  e  suas  pesquisas  na  área  do  inconsciente  coletivo...  A 
faxada consciente  da  mente  é  uma  pequena  porção  dos 
processos mentais, existem várias camadas subsconscientes e os 
ocidentais só estão entrando em contato com essas agora, a V.A., 
falando de um modo cientifico, seria uma capacidade treinada de 
retirar  a  consciência  do  corpo  físico  e  colocá-la  nos  outros 
processos mentais, inclusive no coletivo... (Daniel).

Inconsciente Coletivo = Teoria...  Por que,  então,  o Inconsciente 
Coletivo  pode  ser  "aceito"  e  as  experiências  de  V.A.  tão 
marginalizadas? Inconsciente Coletivo também é uma questão de 
afinidade com o conceito, mas não há prova de que ele existe...
Ps:.  não  estou  colocando  minha  opinião  pessoal  quanto  ao 
conceito, pois acho razoável...  Bem como V.A., pelos estudos e 
pesquisas,  também  é  digna  de  se  dar  atenção  e  respeito... 
Abraços aos Junguianos! (;)).

(...)  Como você pode afirmar  isso com tanta certeza? Já é tão 
estranho se afirmar coisas que existem para fora de si mesmo (ver 
hermenêutica crítica),  que dirá afirmar o que todo um grupo de 
pessoas  já  experimentou  ou  não.  Acreditar  na  realidade  das 
experiências extra (fora) físicas não significa que o agente nunca 
experimentou o que vocês chamam de "saída lúcida do corpo'". 
No máximo, significa que ele não atribui um caráter extrafísico ao 
fenômeno (Odival).

Afirmar  você  pode,  mas  pode  provar?  Ou pelo  menos  mostrar 
alguma evidência para sugerir tal hipótese (e isso, cientificamente 
falando, é pedir muito pouco)? Segundo o filósofo e psiquiatra Karl 
Jaspers,  os  três  elementos  que  constitutem  o  delírio 
psicopatológico são: *certeza (mantida  com absoluta convicção);
*incorrigibilidade (não passível de mudança por força de contra-
argumentação  ou  prova  em  contrário);  *impossibilidade  ou 
falsidade  do  conteúdo  (implausível,  bizarro  ou  patentemente 
inverídico).  Basta  passear  um  pouco  pelos  tópicos  desta 
comunidade, e você há de concordar comigo que a viagem astral 
– como vocês parecem entendê-la – fica no limiar do conceito de 
delírio (Odival).
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A Teoria é aceita até que seja refutada... Portanto, a Teoria não é 
explicação  científica,  ou  melhor,  me  corrigindo,  é,  até  certo 
momento...  Ela  é  flexível  (e  os  cientistas  sabem  muito  bem 
disso)... É o que se conseguiu estudar até o momento... Como por 
exemplo,  a Teoria  de Darwin...  Outras existiram antes dela...  E 
eram também teorias...  A Teoria  pode ser  superada ou não.  A 
Teoria de Freud não é verdade absoluta, mas é Teoria (a saber, 
não  é  científica,  só  pra  constar)...  A  ciência  evolui  e  substitui 
Teorias a todo tempo... A Teoria do átomo... Era bem diferente no 
começo...  Os  conceitos  da  Física  estão  mudando  etc  (...)  Se 
alguém é  capaz  de  assumir  a  Teoria  do  Inconsciente  Coletivo 
como uma verdade, acho estranho achar tão impossível uma V.A. 
ou os relatos sobre ela... Os que não são simpatizantes de Jung 
acham o Inconsciente  Coletivo  uma balela (não é o meu caso, 
embora essa não seja a minha linha, enfim...) Quem assume uma 
afinidade  com  o  Inconsciente  Coletivo,  que  é  uma  instância 
abstrata (não se trata de uma região do cérebro física), de alguma 
forma  estaria  aberto  a  fenômenos  que  não  se  pode 
necessariamente - ainda - serem passíveis de provas "científicas" 
(;)). 
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	Sheila, respeito sua opinião, é para isso sim que existe esta comunidade; veja bem, também tenho problemas como esse, mas já estou lidando melhor com isso, então Sheila, isto faz parte do processo. Supere isto (X, Comunidade Viagem Astral, 2009).
	Tenho freqüentado aulas no astral, tenho feito provas difíceis, entregado trabalhos difíceis. O curso que estou fazendo é Filosofia. O prédio é maravilhoso, há outros prédios, dispostos como Universidades. Hoje eu descobri o curso que estou fazendo lá, pois só me lembro de estar tendo aulas, até aulas de canto tem (Sheila, Comunidade Viagem Astral, 2009).
	(...) Olha, eu já me comuniquei diversas vezes com minha namorada, ambos projetados e nos lembramos de todo o processo, ou seja,  normalmente comprovamos, eu e ela, após a experiência! (Leandro, Comunidade Viagem Astral, 2009).
	Sheila, respeito sua opnião, é para isso sim que existe esta comunidade; veja bem, também tenho problemas como esse, mas já estou lidando melhor com isso, então sheila, isto faz parte do processo. Supere isto (X).


