
 

 
_______________________________________ 

 
 
 

Energia Virtual: 
Comentários ao artigo de Geraldo Sarti. 

 
Por Fernando Salvino, Parapsicólogo.1 

 
 
O texto é polêmico, como toda produção de meu amigo Geraldo Sarti, 

como tenho acompanhado. E mais, ele fala acerca do campo de interconexão entre o 

psíquico e o corpo, mais precisamente. Aborda tal área de um ponto de vista diferente, 

o PSICONS e a PSINERGIA. Ao ler o conteúdo do artigo deparei-me com aspectos da 

Física que pouco compreendo teoricamente, mas acabei entendendo 

experiencialmente através da prática projeciológica, desde pequeno. O modo como 

criamos a realidade ou do ponto de vista do autor, o modo como PSICONIZAMOS o 

mundo, é o que evidencia ser a chave do processo da evolução do Ser. Na ótica de 

Sarti, a PSICONIZAÇÃO da matéria é o que parece constituir-se nossa realidade Física. 

Talvez esteja sendo presunçoso em refletir fisicamente quando eu mesmo não seja 

Físico. Mas se me permita amigo Sarti, vou tentar adentrar no campo de forma a 

contribuir com teus escritos profundos tentando juntar com os meus escritos e, quem 

sabe, possamos chegar na natureza do LINK e do DES-LINK (Projeciotron). Se um físico 

num dado momento conseguir alcançar as profundezas da matéria física, ele mesmo 

encontrará a si próprio, as partículas de sua natureza psíquica, PSICONS. Trago aqui a 

correlação dos PSICONS com os INTELECTONS-PERCEPTONS de nosso amigo Hernani 

Andrade. Trago aqui também a relação que faço com o PROJECIOTRON, ou a máquina 
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de indução de experiência fora do corpo, pesquisa que estamos empenhados no 

desenvolvimento, no NIAC. Numa correlação para muitos absurda, posso arriscar a 

dizer que o que mantém a CONSCIÊNCIA no corpo, potentemente magnetizada, é uma 

espécie de um continuum PSICONIZANTE, onde num dado espaço-tempo das 

dimensões subatômicas da natureza física do corpo, as partículas da CONSCIÊNCIA 

acoplam-se com as partículas FÍSICAS, impedindo que nos “desdobremos” como bem 

entendamos. Se meu raciocínio estiver orientado para a direção correta, se 

descobrirmos que força é esta que UNE psicons às partículas físicas, assim, teremos 

uma possibilidade mecânica de acionar o desacoplamento e, com isto, induzir 

mecanicamente a experiência fora do corpo. Talvez mesmo esta força seja somente 

uma IDÉIA: a crença condicionante e escravizante na unidade indissociável mente-

corpo. A “reencarnação” é, na linha de idéia de Sarti, a PSICONIZAÇÃO direcionada 

para a matéria física, que se dá pela embriogênese, a fecundação, a sexualidade, os 

pais, etc. A PSICONIZAÇÃO da matéria ocorreria anteriormente a RESSEXUALIZAÇÃO de 

psi? Qual a relação dos PSICONS com a impedância gerada pela ação do CORDÃO DE 

PRATA? Qual a implicação da TEORIA DO PSICONS para o PROJECIOTRON e para a 

PROJECIOTRÔNICA como um todo? Aliás, foram todas estas questões que me fizeram 

procurar meu amigo Geraldo para o início de profundas reflexões. E deixo aqui a 

recomendação expressa deste texto, profundo, polêmico e, para nosso bem, ainda 

constituindo-se um breve ensaio das idéias do autor. O mundo não necessita mais do 

óbvio. 

 

NIAC, Florianópolis, 26 de abril de 2010. 


