Retrospectivă curs IAC

Bucureşti, 28– 30 septembrie 2007

Î

n perioada 28–30 septembrie 2007 s-a
desfăşurat la Bucureşti primul curs teoretic şi
practic de extracorporalizare (modulul 1 si 2)
organizat de Academia Internaţională a
Conştiinţei (International Academy of
Consciousness – IAC). Academia Internaţională
a Conştiinţei este o organizaţie non-profit (cu
filiale în peste 30 de ţări ale lumii) dedicată în
special cercetărilor ştiinţifice în domeniul
conştiinţei şi a posibilităţilor şi capacităţilor
acesteia de a se manifesta în afara corpului fizic
(extracorporalizare).
Fondatorul IAC este doctorul Waldo Vieira, care
este la ora actuală considerat unul dintre cei mai
importanţi cercetători ai experienţelor de
extracorporalizare. Doctorul Vieira, este
deţinătorul uneia dintre cele mai mari biblioteci
din lume în domeniul cercetărilor asupra
conştiinţei – mai mult de 63.000 de volume şi un
cercetător eminamente practic al acestui fenomen.
Lucrarea sa Projectiology (1248 de pagini, 525
de capitole şi o bibliografie de peste 1907 titluri în
18 limbi) reprezintă rodul a mai mult de 30 de ani
de cercetări şi a mai mult de 1100 de
extracorporalizări autoinduse (între anii 1941–
1985), fiind una dintre cele mai bune surse de
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informaţii cu privire la fenomenul ieşirii în afara
corpului.
Cursul din România a fost susţinut de Wagner
Alegretti şi Nancy Trivellato. Wagner Alegretti, în
prezent preşedintele Academiei Internaţionale a
Conştiinţei, este un cercetător activ în domeniul
proiectologiei, predând această ştiinţă încă din
anul 1985. Împreună cu Nanci Trivellato, director
de cercetare ştiinţifică la Academia Internaţională
a Conştiinţei, el este editorul Jurnalului
Conştientologiei publicaţia ştiinţifică trimestrială a
IAC. Atât Wagner cât şi Nancy Trivellato au
susţinut prelegeri la numeroase universităţi şi
simpozioane internaţionale, inclusiv la Summit-ul
Internaţional al Pământului din 1992 (Rio de
Janeiro), ei apărând de-a lungul timpului în
numeroase show-uri radio si de televiziune din
întreaga lume.
Cursul, la care au participat 73 persoane, a fost
în primele 2 zile un adevărat maraton teoretic,
întrerupt din când în când de practicarea unor
scurte exerciţii energetice ce facilitează experienţa
extracorporală. Ultima zi a cursului a fost
rezervată în special predării a două tehnici de
extracorporalizare, ce au fost apoi puse în practică
în cadrul cursului. Rezultatele obţinute au fost (din
punctul nostru de vedere) peste aşteptări:
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Imagini de la cursul IAC din Bucureşti 28 – 30 septembrie 2007. Foto stânga: Nancy Trivellato; mijloc: Wagner Alegretti; dreapta:
detaliu de la partea practică a cursului.

– 50 % dintre participanţi au reuşit sa atingă aşa
numita „stare vibratorie“ (stare de vibraţie
specifică, menţionată de majoritatea autorilor ce
au scris de-a lungul timpului despre fenomenul de
extracorporalizare, un element cheie în
declanşarea acestuia)
– 30 % dintre participanţi au obţinut stări
parţiale de extracorporalizare.
– 8 dintre participanţi au reuşit să realizeze o
stare de extracorporalizare totală.
Un aspect ce ne-a atras atenţia în mod plăcut a
fost accentul mare pus pe dezvoltarea calităţilor
umane necesare în realizarea extracorporalizării.
Practic s-a vorbit pe larg despre calităţile morale
ce sunt necesare oricărui om ce doreşte să practice
astfel de modalităţi de expansionare a câmpului
conştiinţei, de etică şi chiar şi de cosmo-etică.
Cursul, ce poate fi considerat o premieră la noi
în ţară, este rodul programelor IAC de
popularizare a acestei fascinante capacităţi umane,
atât de des folosită în zilele noastre de către
echipele de „spioni psihici“ pregătite în secret de
marile puteri ale lumii, în cadrul unor programe
militare de cercetare, cărora – se ştie la ora actuală
– li s-au alocat în ultimii 30 de ani fonduri imense
(pentru mai multe detalii vezi articolul Războiul
psihotronic – vederea la distanţă din Nexus Anul
II, Numărul 7).
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Campusul IAC – Portugalia

Un element important de ştiut, este faptul că
banii obţinuţi de pe urma cursurilor susţinute de
IAC în toată lumea, sunt folosiţi pentru a susţine
financiar cel mai important proiect IAC la ora
actuală – campusul IAC din Portugalia.
Campusul, ce este situat în zona Evoramonte,
Portugalia, este de fapt o zonă verde de
aproximativ 98.000 m2, unde a început deja
construcţia unor laboratoare specifice, fiecare
dintre acestea urmând a furniza mediul ideal
pentru cercetări efectuate asupra unei teme
particulare. Printre laboratoarele ce vor fi
construite se numără şi cel de: autocontrol
energetic, conştientă multidimensională, tehnici
proiective, stare vibraţională etc. (Centrul pentru
Studii în domeniul Conştientologiei din Brazilia,
ce aparţine IAC, are deja construite 16 astfel de
laboratoare). Centrul este dedicat în special
realizării de cercetări în domeniul conştientologiei
şi oferă doritorilor oportunitatea de a-şi
expansiona mai uşor conştiinţa
Cel mai important dintre laboratoarele din cadrul
campusului IAC este Projectariumul. Inaugurat în
noiembrie 2006, Projectariumul este o clădire de
formă perfect sferică cu un diametru de 6 metri,
goală pe interior. Este primul laborator de acest tip
din lume – el având un anumit număr de
caracteristici cunoscute a facilita fenomenul de
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extracorporalizare. Scopul său este de a armoniza
elementele arhitecturale, psihologice şi energetice
pentru a reduce stimulii din mediul înconjurător şi
a mări astfel gradul de interacţiune dintre
dimensiunea fizică şi cea non-fizică.
Experimentatorul este aşezat pe o platformă
suspendată, având capul situat exact în centrul
sferei, inducându-i-se astfel sentimentul că se află
suspendat în vid. Deşi aceste laboratoare sunt
astfel proiectate încât să reducă stimuli
perturbatori din mediu, furnizând un mediu
ambiant propice, elementul esenţial al acestora
este câmpul lor energetic, care este modelat de
către caracteristicile activităţii particulare realizate
în fiecare dintre ele şi întărit prin repetarea
experimentelor. Matricea energetică la care ne
referim aici sub numele de „câmp energetic“, a
fost studiată de către Waldo Vieira (1986) sub
numele de holothosenă. Celebrul biolog Rupert
Sheldrake (1996) se referă şi el la această matrice
energetică, sub numele de „câmp morfogenetic“.
Se crede că, în relaţie directă cu numărul de
experienţe care sunt realizate în Projectarium, va
exista şi o creştere proporţională a rezultatelor
obţinute, atât la nivel individual cât şi în
optimizarea matricei energetice a acestuia (Vieira
2002), ca urmare a cumulării eforturilor clar
orientate, realizate în acest mediu.
Pentru a afla când se vor desfăşura următoarele
cursuri IAC, (reluarea modulelor 1 şi 2; şi modulele 3
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Projectariumul este o clădire de formă perfect sferică cu un
diametru de 6 metri, goală pe interior ce are un anumit număr
de caracteristici cunoscute a facilita fenomenul de
extracorporalizare.
Experimentatorul este aşezat pe o platformă suspendată,
având capul situat exact în centrul sferei, inducându-i-se
astfel sentimentul că se află suspendat în vid.

şi 4) vizitaţi site-ul nostru: www.nexusmagazine.ro la
secţiunea Evenimente.
Ţinem să mulţumim pe această cale, celor care
ne-au ajutat la organizarea acestui eveniment:
d-nei Cocis Elena (DaiKoMyo Grup), d-nei Cocis
Carolina, d-nei Monica Vişan (Editura For You),
d-nei Casandra Mihai (Librăria Orfeu2000), d-lui
Mohârţă Ionel (Asociaţia Română de Psihologie
Transpersonală), d-nei Chebac Monica,
d-lui Rapcea Mihai, d-nei Pătruţ Tinela.
Organizatori:
NEXUS New Times Magazine – România
International Academy of Consciousness
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