VIAGEM ASTRAL
"Muitas e profundas aventuras o aguardam! Com este livro, você pode entrar
e sair de seu corpo quantas vezes quiser. Um excelente livro de um excelente
professor."
— Robert E Butts
Co-autor dos SETH BOOKS
Por mais surpreendente que pareça, você pode aprender a deixar o seu corpo!
Este simples programa, perfeitamente seguro, lhe mostrará como caminhar
através de paredes, sobrevoar o seu bairro, viajar através do tempo e experimentar a
maravilha de estar em outras dimensões. Com Viagem Astral, praticamente
qualquer um pode ter uma experiência extracorporal em 30 dias.
Rick Stack, um professor de metafísica que tem ajudado centenas de
estudantes a realizarem suas primeiras experiências fora-do-corpo, começa com uma
inovadora análise da metafísica envolvida e conduz o leitor num processo de
ajustamento de atitudes e de trabalho onírico que promove e favorece bem-sucedidas
viagens astrais. Apresenta em seguida técnicas comprovadas, etapa por etapa, para
"sair do corpo" que até principiantes têm usado com facilidade. Descrições do
fenômeno extracorporal, desde as perspectivas científicas e pessoal, ajudam o leitor a
superar o medo e a saber o que esperar de sua viagem. Capítulos sobre o que fazer
quando estiver fora — inclusive encontros com amigos, contatos com eus
reencarnacionais, prática de sexo astral e comunicação com guias e mestres — abrem
a porta para o divertimento e o valor dessa antiga forma de arte humana.
Com Viagem Astral, o leitor pode vivenciar a transbordante sensação de verse flutuando ao sair de seu corpo no seu próprio quarto, algo que poucas pessoas
podiam fazer à sua vontade — até agora. Com essas extraordinárias técnicas,
qualquer viajante disposto a iniciar a viagem pode começar a explorar a verdadeira
natureza do nosso complexo universo.
RICK STACK, autor e educador, leciona metafísica e viagem astral nos
Estados Unidos e no estrangeiro.
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PREFÁCIO

A

finalidade do presente livro é transferir o estudo e a prática das
experiências fora-do-corpo do domínio dos laboratórios de
pesquisa e do misticismo esotérico para as salas de estar e os
quartos de dormir do mundo — que é o seu lugar apropriado. Fornece
uma abordagem simples e efetiva que qualquer pessoa pode usar para
aprender como sair deliberadamente do corpo. Também oferece
instruções sobre o modo como extrair o maior proveito de sua viagem.
As experiências fora-do-corpo (EFDC) são incrivelmente excitantes,
espiritualmente esclarecedoras e fáceis de realizar. Se você está disposto a
começar partindo do pressuposto de que as suas crenças atuais acerca do
universo podem não representar toda a verdade e de que o universo é,
na verdade, um mistério a ser explorado com a mesma excitação e
capacidade de compreensão que qualquer criança naturalmente possui,
posso prometer-lhe uma aventura de que nunca mais se esquecerá.
Mas se é tão fácil sair do corpo, por que é que esse tópico ainda é
relativamente esotérico? É muito simples. A grande maioria das pessoas
está na total ignorância de sua capacidade natural para sair do corpo
porque seus sistemas de crenças não permitem a existência de tais
experiências ou consideram-nas, na melhor das hipóteses, uma atividade
frívola e vazia. Para os que consideram as experiências fora-do-corpo
uma área digna de atenção, a experiência em primeira mão é o caminho
mais direto para exploração.
Entretanto, aqueles que desejam empreender uma experiência em
primeira mão podem descobrir que suas próprias atitudes são a chave
para progredir na aprendizagem de como tornar-se exploradores astrais.
Por essa razão, este livro fornece um procedimento passo a passo para
criar um clima mental propício à realização dessas extraordinárias
jornadas, antes de apresentar técnicas efetivas e descomplicadas que
induzem realmente às experiências fora-do-corpo. Esse trabalho
preliminar com crenças tem por objetivo alterar certas idéias restritivas e
habilitar o leitor a superar medos de — ou resistência a — viajar fora do
seu corpo físico.
Para muitas pessoas, o trabalho com crenças e o trabalho

preliminar com sonhos aqui apresentados serão um elemento crucial
para o êxito. De quanto tempo precisará para realizar o trabalho
preliminar só dependerá de você mesmo. Se já possui alguma
experiência de trabalho com os seus sonhos, isso significa uma boa
vantagem. Se os seus sistemas de crenças são relativamente positivos e
expansivos, nesse caso o trabalho com crenças requerido pode ser
mínimo.
Depois de ler este livro, executando o trabalho preliminar e
começando a utilizar regularmente as técnicas de indução de
experiências fora-do-corpo apresentadas, você pode esperar a realização
de sua primeira EFDC no prazo razoável de 30 dias, embora algumas
pessoas levem consideravelmente mais tempo. Qualquer um pode fazer
tal experiência mas nem todos conseguirão, porque algumas pessoas não
concordarão em soltar suficientemente suas crenças limitativas para se
permitirem esses tipos de experiências. No entanto, se você sente
realmente o desejo, este livro lhe fornecerá os meios.
Eu tenho tido muitas experiências fora-do-corpo e elas
enriqueceram minha vida de forma incomensurável. Espero comunicar a
importância e o valor dessa área menosprezada do potencial humano.
Entretanto, o leitor só poderá apreciar o verdadeiro valor desta forma de
arte quando tiver realmente conhecido a experiência de estar numerosas
vezes fora de seu próprio corpo. Portanto, o objetivo deste livro é
habilitar o leitor a ter não apenas uma mas muitas experiências fora-docorpo, e a torná-las uma parte freqüente e natural de sua vida. Então
começará realmente a entender o que elas significam.
Algum dia, numa cultura mais esclarecida, a arte da viagem
interdimensional fora do corpo físico desfrutará de uma posição mais
proeminente e respeitada. Algum dia as pessoas explorarão a realidade
interior com o mesmo fervor com que exploram a realidade exterior (isto
é, o universo físico) e darão assim um gigantesco passo na evolução do
entendimento da espécie humana. Como sempre, tais avanços serão
realizados por indivíduos cuja energia e curiosidade não serão sufocadas
por histórias da carochinha e preconceitos, e que insistirão em descobrir
as coisas por si mesmos. Embora eu talvez me veja impossibilitado de
responder a todos, adoraria ter notícias das experiências fora-do-corpo
dos leitores e sobre que técnicas funcionaram melhor em cada caso.
Também ofereço programas de audiocassetes e worksbops metafísicos em

várias cidades. Para informações adicionais, podem escrever-me para o
seguinte endereço:
Rick Stack P. O. Box l506
Gracie Station
Nova York, NY 10028
EUA
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