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¬ Você  já  despertou  du-
rante a noite  e descobriu 
que não podia se mover? 
Tentou desesperadamente 
gritar,  mas  não  conse-
guiu? A sensação era a de 
que  uma  força  invisível  
imobilizava os seus movi-
mentos e calava a sua voz? 

Essas são sensações de 
quem vivencia a saída tem-
porária  do  espírito  além  
dos limites físicos. O fenô
meno  é  conhecido  como  
experiência fora do corpo, 
viagem  astral,  projeção  
da consciência, emancipa-
ção da alma e desprendi-
mento espiritual. 

Quem fala com proprie-
dade  sobre  o  assunto  é  
Wagner D’Eloi Borges, 58, 
pesquisador espiritualista, 
projetor extrafísico, confe-
rencista,  escritor  e  autor  
de 12 livros sobre a temáti
ca projetiva e espiritual, en-
tre eles a série “Viagem Es-
piritual”, sobre as experiên
cias  fora  do  corpo.  Em  
1988, ele criou o Instituto 
de Pesquisas Projeciológi
cas e Bioenergéticas.

“Esse  é  um  fenômeno  
em que ocorre, geralmen-
te, durante o sono. A pes-
soa vivencia a sensação de 
sair do próprio corpo como 
se sua parte mental ou espi-
ritual se desprendesse ex-
trafisicamente para outros 
planos”, explica Borges.

Ele começou a ter essas 
experiências fora do corpo, 
de  forma  espontânea,  
quando tinha 15 anos. “Eu 
dormia, mas acordava du-
rante  a  madrugada  com  
sensações desconfortáveis  
que  não  sabia  explicar.  
Meu espírito era livre. Flu-
tuava sobre meu corpo, eu 
o via deitado na cama, dor-
mindo,  como se eu fosse  
um ser separado da maté
ria.  O corpo estava vazio 
de mim. Eu atravessava as 
paredes  da  casa  e  via  a  
rua”, relembra o estudioso.

A  experiência  para  
quem não está acostuma-
do com o fenômeno é assus-
tadora.  Para  esclarecer  o  
assunto, o conferencista es-
tará em Belo Horizonte mi-
nistrando  uma  palestra  
(ver agenda). 

Segundo ele, durante o 
sono, o metabolismo car-
diorrespiratório  relaxa,  
assim como o padrão de 

ondas cerebrais. 
“É quando a pessoa viven-

cia a saída do corpo. Quan-
do retorna, ainda se encon-
tra nesse estágio e em esta-
do alterado de consciência. 
Ela tenta se mexer e falar e 
não consegue. O medo faz 
com que as glândulas suprar-
renais disparem uma carga 
de  adrenalina  no  sangue,  
acelerando o batimento car-
díaco, e aí ela acorda ofegan-
te”, diz o conferencista.

Ele comenta que o cére
bro  humano  emite  quatro  
padrões de ondas elétricas  
que são medidas pelo  ele-
troencefalógrafo.  “A  onda  
beta ocorre quando estamos 
em vigília; a onda alpha, no 
estado  de  relaxamento,  
quando a pessoa está cochi-
lando.  É  durante  as  fases  
theta e delta que há a expe-
riência fora do corpo, quan-
do o indivíduo está em so-
no profundo, em estado al-
terado de consciência”, ex-
plica Borges.

Ele  ressalta  que  somos  
consciências  espirituais  e  
sempre existimos: “O espíri
to entra e sai dos corpos pe-
recíveis ao longo de sua evo-
lução. Durante esse estado, 
ele pode se encontrar com 
seres  espirituais  elevados  
que podem aportar novos co-
nhecimentos que não exis-
tem no plano físico”. 

O estudioso diz que é im-
portante que as pessoas bus-
quem  informações  confiá
veis para saber mais sobre o 
assunto. “Existe muita litera-
tura a respeito do tema. Há 
21 anos tenho o programa 
“Viagem Espiritual”, aos do-
mingos, às 11h30, na rádio 
Vibe  Mundial  de  SP,  95,7  
FM. As pessoas podem tam-
b é m  a c e s s a r  o  s i t e  
www.ippb.org.br. 

AGENDA: A palestra 
“Experiência fora do corpo e 
sintomas projetivos” 
acontecerá no próximo dia 11, 
às 20h, na rua Juacema, 270, 
sala 601, no bairro da Graça, 
em Belo Horizonte. 
Informações: (31) 99994-7839 
e (31) 9777-5813.

Memórias Sintomas 

Mitos

O especialista Wagner Borges fará palestra em Belo Horizonte

SEVA RICARDO/DIVULGAÇÃO

Nem toda pessoa se
lembra da experiência
7

Nem todas as pessoas 
se lembram de suas via-

gens astrais. “Quando o indi-
víduo está no estado de vigí
lia, os acontecimentos são re-
gistrados pelo cérebro. No es-
tado alterado de  consciên
cia, a experiência ocorre fora 
do seu corpo e também do 
seu cérebro. Quando o espíri
to se encaixa novamente na 
matéria, o cérebro tenta tra-
var a experiência porque ela 
foi  vivida extrafisicamente.  
As ondas cerebrais da vigília 
se impõem, e o cérebro pode 
misturar imagens e sonhos, 
soterrando as memórias des-

sa  experiência”,  observa  
Wagner Borges.

Segundo  ele,  todas  as  
pessoas passam pela  expe-
riência extrafísica, mas algu-
mas têm mais facilidade de 
se lembrar, como sensitivos, 
curadores  espirituais,  
médiuns, iogues e estudan-
tes  espirituais.  “Quando  a  
pessoa volta da viagem as-
tral e dorme durante algu-
mas horas, o cérebro tende 
a  apagar  essa  memória.  
Quando a pessoa volta da ex-
periência e  acorda,  ela  re-
tém a memória completa”,  
ressalta Borges. (AED)

Autoconhecimento. Experiência acontece geralmente no momento do sono, quando o metabolismo diminui

Viagem do espírito fora do corpo

A consciência 
se altera após 
saída espiritual
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Vários são os motivos  
para  que  o  espírito  

abandone temporariamente 
o corpo. “Da mesma forma 
que o corpo físico precisa de 
nutrientes, como água, ar e 
comida,  o  corpo  espiritual  
ou sutil também tem necessi-
dade de nutrientes energéti
cos oriundos do plano espiri-
tual de onde veio”, comenta 
Wagner Borges.

Ele conta que,  uma vez 
fora do corpo físico, o espíri
to recarrega suas energias. 
“Ao se desprender da maté
ria,  a  pessoa  percebe  que  
não é apenas seu corpo físi
co,  e  novos  horizontes  se  
apresentam.  Ela  entende  
que existe enquanto ser es-
piritual, independentemen-
te do corpo humano. Essa vi-
vência traz o questionamen-
to em relação à imortalida-
de da  consciência”,  defen-
de o estudioso.

Durante  as  viagens  as-
trais, pode haver o encontro 
com pessoas que já  morre-
ram. “O espírito é levado pa-
ra o plano espiritual,  onde 
os entes vivem como espíri
tos que sempre foram. Ne-
nhum de nós nasce ou mor-
re”, diz Borges. (AED)

Especialista fala 
sobre os sintomas e 
os mitos com relação 
ao fenômeno

WAGNER BORGES/ARQUIVO PESSOAL

Emancipação da alma. O espírito é livre para se libertar do corpo e viajar para outras dimensões, nas quais absorve conhecimento 

8 A pessoa não 
consegue se mexer nem 
abrir os olhos nem 
gritar e fica apavorada, 
achando que não vai se 
movimentar nunca 
mais. O mais adequado 
é tentar relaxar, uma 
vez que essa sensação 
é passageira;

8 O indivíduo sente 
um tipo de solavanco e 
tem a sensação de cair 
no vazio. Isso 
acontece porque o 
campo energético em 
volta do corpo se 
desloca parcialmente 
alguns centímetros 
para fora da matéria, 
e, quando retorna, há 
um encaixe abrupto;

8 Alguns têm a sensação 
de um deslocamento 
espacial, que, na 
verdade, não é físico, 
mas energético;

8 Outros sentem o 
corpo se dilatando, 
crescendo, inflando 
como um colchão; 

8 Há a percepção para 
uns de ondas de energia 
que vibram dentro do 
corpo como se fossem 
uma descarga elétrica.

8 É o diabo que agarrou a 
pessoa durante o sono;

8 Na viagem astral, outro 
espírito desencarnado pode 
tomar o corpo da pessoa 
definitivamente; 

8 Ao longo do fenômeno, 
uma entidade espiritual 
trevosa pode desligar a 
pessoa da matéria.
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