APRESENTAÇÃO
Dra. Elizabete Pinheiro.

Nesta obra, Maria da Aparecida de Oliveira, a Bianca, transmite ao leitor a sua
experiência fora do corpo físico de maneira simples, clara e objetiva. Relata o
aprendizado de vários anos trabalhando com a Técnica Física para a Conquista da
Autoconsciência. Os encontros nas dimensões extrafísicas com o seu instrutor, a
quem ela chama carinhosamente de professor, os ensinamentos de Karran e a
experiência dos alunos com a Técnica.
Com grande dedicação e amor, procura mostrar a importância da experiência
fora da matéria, para todos aqueles que aspiram à autêntica revolução interior,
autoconsciência nos dias d
a
chamada Era de Aquário, que já se iniciou.
Entende-se por Nova Era, a mudança radical na consciência das pessoas,
delimitando um tempo nem tanto cronológico. Significa que a humanidade passa de
um estágio para outro no desenvolvimento da sua consciência, dentro do
imensurável universo que é cada ser humano.
As energias de Aquário são de síntese, favorecem a consciência de grupo, a
união entre as pessoas, a vivência do outro como semelhante, o amor altruísta,
impessoal, o conhecimento pela vivência, a abertura interna do homem para se
religar com todo o universo e reconhecer este universo em si mesmo. Da mesma
forma é chagado o fim da manifestação das energias da Era de Peixes, que
objetivava o trabalho e a consciência individual, o plano pessoal, o dualismo, a
separatividade, o misticismo. Restando-nos o conflito, nesta época de transição, na
qual a humanidade não sabe como se situar dentro desta nova realidade.
a verdadeira sabedoria é a simplicidade do estar aprendendo, expressa no relato de
suas experiências, sem dogmas, idolatrias ou qualquer mistificação. Vivemos numa
época, em que ainda são criadas diversas ordens esotéricas, seitas, religiões, etc..., o
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que tem a sua importância nas condições atuais do planeta. No entanto, Bianca,
propõe uma técnica física simples, apenas como ponto de partida fundamental para
o trabalho da autoconsciência.
Como vencer o medo da morte e ter a consciência desperta fora da matéria!
Deixa-nos claro que não há mestres a quem seguir, escolas ou religiões, como
acontecia na Era de Peixes.
Pensar em seguir algo, é ainda o pensar auto-hipnótico; há que se trabalhar
efetivamente sobre si mesmo para adquirir a autoconsciência. Cada pessoa tem o
seu próprio ritmo, o ritmo é o caminho, na medida em que cada um percebe as suas
condições e dificuldades. Sejam elas de natureza física, emocionais, quanto ao
discernimento, ou em qualquer outro aspecto, para ir ampliando a consciência e se
libertando da auto-hipinose e da hipnose coletiva.
A obra em si, é a expressão do verdadeiro amor ao semelhante, no ato de
testemunhar a si mesmo e à própria vida. Comunicando sem barreiras, sem
h
uma nova raça sobre o planeta, que somos nós mesmos, caracterizada pelo amor ao
outro como semelhante. Além do desejo sincero de que todos conheçam a
realidade deste amor que existe em outras dimensões.
Foi escrita, portanto, para todas aquelas pessoas que lutam para despertar do
sono hipnótico no qual vivem, que é a causa do sofrimento humano. Os medos e as
inseguranças têm suas raízes no fato do homem ter perdido a comunhão consigo
mesmo na totalidade do seu ser. E igualmente perdido a consciência de que é um
adormecida, que é o desconhecimento de si mesmo e de seu infinito potencial,
exatamente por não ter a experiência de que a sua existência é eterna.
Não é suficiente acreditar que somos algo mais do que o corpo físico, é
necessário ter a experiência deste fato, a consciência desperta na matéria e fora
dela, em processo de continuidade. A vivência emocional de que a morte não existe,
através da consciência desperta em outras dimensões além do plano físico, erradica
o medo e amplia de forma revolucionária a percepção humana, para aqueles que
têm a felicidade de experimentar, no ato de buscar na continuidade deste processo,
a sua libertação.
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Obrigada Bianca, Namastê*...
* O Deus que está em mim saúda o Deus que está em ti.
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