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OS CAVALOS SAÍDOS DO RÁDIO
BASTAM UM RÁDIO E DUAS MEIAS BOLAS DE PINGUE-PONGUE
PARA SE FAZER UMA VIAGEM ALUCINANTE... PORÉM INÓCUA.

A visão e o ouvido são os dois mais importantes fornecedores de
estímulos ao nosso cérebro. O que acontece se ambos forem anulados
contemporaneamente? Pode-se experimentar isso com uma simples
brincadeira. Tente sintonizar o rádio de modo a ouvir apenas o ruído de
estática. Cubra os olhos com duas metades de bolas de pingue-pongue e
espere algum tempo. Depois de alguns instantes, começará a viver algumas
(modestas) alucinações. Você poderá "ver" um cavalo que galopa entre
as nuvens ou "ouvir" a voz de alguém que você conhece. Nossa mente é
"viciada" em sensações: quando a privamos disso, como acontece nesse
experimento, o cérebro acaba por inventá-las.

AFASTAR A DOR
SENTE DOR NO PÉ? ESQUEÇA A ASPIRINA.
PARA SENTIR MENOS DOR, BASTA UM BINÓCULO.

Dói o joelho? Prensou um dedo ao fechar a porta do
carro? Essa é uma boa ocasião para experimentar
um novo analgésico que não oferece problemas de
intolerância ou alergias: é... o binóculo ao contrário.
Pesquisadores da Universidade de Oxford descobriram
recentemente que quem olha para a própria mão
dolorida através de um binóculo ao contrário e,
portanto, vê a imagem muito reduzida experimenta
uma imediata redução da sensação de dor. Segundo
os pesquisadores, isso significa que até sensações
muito elementares, como a dor, são intermediadas
por aquilo que observamos. Os animais também
experimentam estados alucinatórios. Às vezes eles as
buscam ingerindo ervas ou substâncias particulares.



MUDAR DE CORPO
VOCÊ QUER EXPERIMENTAR ENTRAR NO CORPO DE OUTRA PESSOA?
EXPLICAMOS COMO ISSO PODE SER FEITO.

Para fazer essa experiência, é preciso,
basicamente, um braço de manequim. Esconda
um de seus braços sob a mesa ou dentro de
uma caixa e posicione o falso membro de
modo que, do seu ponto de observação, ele
possa parecer o membro verdadeiro. Peça
a um amigo para tocar o braço verdadeiro e
o falso no mesmo lugar e ao mesmo tempo.
Após alguns minutos, parecerá que o braço
falso é muito, muito real. Peça então ao amigo
que dê uma sonora martelada no falso braço.
Você experimentará uma estranha sensação
de ansiedade, de algo que lembra a dor: é
seu cérebro que se convenceu de que o braço

de matéria plástica é... seu braço. Segundo
Henrik Ehrsson, pesquisador do Instituto
Karolinska, de Estocolmo, que estudou o
fenômeno, "ele demonstra como é fácil alterar
a percepção cerebral que uma pessoa tem de
seu próprio corpo e fazê-la crer que ela possui
outro corpo". Ehrsson afirma que, no futuro,
os resultados desses estudos poderão ser
aplicados na criação de videogames e sistemas
de realidade virtual "mais que realistas",
e também na medicina. Será possível, por
exemplo, ajudar a combater distúrbios
ligados à imagem física, como a anorexia,
ou a servir na reabilitação pós-infarto.

Você tem um nariz, digamos... considerável?
Os amigos fazem questão de ficar lembrando
isso? Faça-os viver essa pequena experiência.
São necessárias duas pessoas, duas cadeiras
e uma venda. Coloque as duas cadeiras uma
atrás da outra e faça duas pessoas se sentarem
nelas. A pessoa sentada atrás deverá usar a
venda. Diga à pessoa vendada para tocar o
próprio nariz e, ao mesmo tempo, tocar o nariz
da outra pessoa. Depois de alguns minutos,
mais da metade dos sujeitos tem a sensação
de que seu nariz possui enormes dimensões.
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