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Os textos publicados na Revista Conscienciologia 
Aplicada são de responsabilidade dos autores e não 
necessariamente representam a perspectiva da Cons-
cienciologia Aplicada ou da Associação Internacional 
para a Evolução da Consciência – ARACÊ. Estão 
expostos à crítica e debate propiciando o desenvol-
vimento da ciência Conscienciologia. A reprodução 
dos trabalhos é permitida, desde que citada a fonte.

Continuidade. É com satisfação que a Associação 
Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ 
apre senta ao público-leitor esta edição trazendo temáticas 
de interesse geral para os pesquisadores da Conscienciologia, 
con tribuindo para o desenvolvimento da pesquisa científica 
cons cienciológica na CCCI.

Equipe. A atual equipe editorial composta por 6 volun-
tários-pesquisadores da ARACÊ uniu esforços para restabelecer  
a periodicidade da revista Conscienciologia Aplicada, forta-
lecendo o holopensene da pesquisa e escrita e incentivando  
o investimento no grafopensene.

Grafopensenidade. Esta publicação sincroniza-se com 
momento institucional de construção de mais 2 laborató-
rios conscienciológicos no Campus ARACÊ: Laboratório de 
Conscienciografologia e Laboratório do Autovivenciograma, 
ambos com o materpensene da grafopensenidade, sinalizando 
marcador de fortalecimento dos estudos e pesquisas na insti-
tuição e na CCCI.

temática. O presente volume abarca diversos temas  
e es pecialidades da Conscienciologia, tais como a Serenolo gia, 
Serenariologia, Consciencioterapia, Tenepessologia, Proexo-
logia, Comunicologia, Intrafisicologia, entre outras, contendo 
8 artigos originais e 1 relato de experiências. 

Serenismo. O primeiro artigo, Serenismo: Autodispo-
nibilidade Pacífica, de Ana Seno, professora e pesquisadora-
voluntária da ARACÊ, apresenta os resultados de sua autopes-
quisa obtidos após 3 experimentos no Laboratório Serenarium 
(2007, 2009, 2011), detalhando o conceito autodisponibilidade 
pacífica, o qual foi também título de verbete para a Enciclopé-
dia da Conscienciologia, ressaltando os benefícios obtidos pela 
autoconquista de escrita de seu livro Comunicação Evolutiva 
nas Interações Conscienciais, pela Editares.

Paratecnologias. Eliane Stédile, psicóloga e pesqui-
sadora-voluntária da ARACÊ, serenauta em 7 experimentos 
laboratoriais realizados no Serenarium, em seu texto Interação 
Serenarium–Consciencioterapia Intensiva: Paratecnologias As-
sistenciais Complementares, debate a importância da realização 
de experimentos no Laboratório Serenarium e Consciencio-
terapia Intensiva, enquanto Paratecnologias interassistenciais 
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potencializadoras de autopesquisa e de reciclagens intraconscienciais, incentivando o leitor a exercer 
os papéis de serenauta e de evoluciente para alavancar a própria evolução.

desapegos. O trabalho Pré-serenismo: Desapegos de Posturas Imaturas, da educadora apo-
sentada e pesquisadora-voluntária da ARACÊ, Sílvia Facury, de 75 anos de idade, surpreende pelos 
autoenfrentamentos realizados e as superações de comportamentos desatualizados de apegos, propondo 
aos leitores investimento na autopesquisa determinada e ações de desapego de posturas imaturas para 
acelerar a autoevolução na terceira idade, ao efetivar mudanças profundas de local de residência e da 
composição de dupla evolutiva. 

autodesassédio. As contribuições da arquiteta e pesquisadora da Conscienciologia, Fabiana 
Ce rato, revelam os aprendizados e gradações de autodesassédio obtidos nas experiências acumu ladas 
du rante os plantões de apoio e suporte aos experimentadores no Laboratório Serenarium, no Campus 
de Invexologia, identificando em autopesquisa profunda as várias camadas de autointerferência e/ou 
autoaprisionamento secular, estabelecendo cotejos autobiográficos cronológicos e detalhados.

autovivenciograma. As importantes reflexões sintetizadas por Marco Antônio Facury, enge-
nheiro, professor universitário e voluntário-pesquisador da ARACÊ, no artigo Autovivenciograma na 
Imersão do Laboratório Serenarium: Reflexões Interassistenciais, apontam a relevância das atividades 
realizadas durante pré-experimento no Serenarium, que impactam positivamente tanto o serenauta-ex-
perimentador, quanto o voluntário-docente que conduz a atividade de registros de autovivências pela 
técnica do Autovivenciograma, em processo de contínuo aprendizado (semperaprendente).

tenepes. Na sequência, o texto Afinidade Pensênica, o Modus Communicandi da Tenepes, de 
Ney Vugman, psicólogo, físico, voluntário-pesquisador da ARACÊ e tenepessista há 15 anos, explora  
o tema da comunicabilidade entre o tenepessista e a equipe extrafísica, focalizando a relação penseni-
dade-tenepes e a necessidade de afinidade pensênica entre esses interlocutores, além de abordar a influ-
ência da sexualidade e a importância da higiene cosmoética no estabelecimento de uma pensenidade 
adequada à melhoria da tarefa energética pessoal durante as sessões da prática de tenepes.

Conscienciologia. Com abordagem histórica, Marcelo Rouanet, tradutor e voluntário-pes-
quisador da ARACÊ, no artigo Conscienciologia Aplicada: relato de experimento pessoal-coletivo, 
reconstitui a sequência dos cursos oferecidos pela ARACÊ desde sua fundação e oferece exemplos de 
paraconstructos pesquisados por essa instituição conscienciocêntrica por meio da linha de pesquisa 
conscienciológica Conscienciologia Aplicada, incluindo vivências e aprendizados pessoais e grupais ao 
longo de uma década de voluntariado.

robéxis. Elena Bandeira, psicóloga e voluntária-pesquisadora da ARACÊ, desenvolve interes-
san te metodologia de superação da robéxis por meio da ferramenta de autopesquisa buscando a com-
preensão do modo pessoal de interação social e parassocial, auxiliada pelo uso do trafor da dis po nibilidade 
para aprender e qualificar a interassistência ao propor a escuta holossomática com a mi nimização dos 
“não ouvidos”.

Sincronicidades. O empresário e voluntário-pesquisador da ASSINVÉXIS, Cristiano Berbigier, 
em Sincronicidades Proexológicas envolvendo o Laboratório Serenarium, relata a trajetória pessoal de 
suas experiências enquanto praticante da técnica de inversão existencial, relacionadas com a constru-
ção do Laboratório Serenarium no Campus de Invexologia, em Foz do Iguaçu, PR, descortinando os 
desafios proexológicos enfrentados para alcançar o completismo existencial.

Gratidão. Aproveitamos este momento para deixarmos aqui registrada nossa gratidão ao prof. 
Waldo Vieira (12.04.1932 – 02.07.2015), propositor da neociência Conscienciologia, grande inspirador 
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da grafopensenidade de todos os pesquisadores e autores participantes desta edição, bem como dos auto-
res de tantas outras publicações conscienciológicas. Sem seus esclarecimentos incansáveis e assistenciais, 
sustentando o holopensene da interassistência consciencial e da reurbanização planetária, por meio da 
autopesquisa científica pelo paradigma consciencial, não chegaríamos a mais essa realização gesconológica.

Convite. Convidamos aos leitores e leitoras a contribuírem com suas pesquisas consciencioló-
gicas, enviando-nos seus artigos e relatos para a revista Conscienciologia Aplicada para prosseguirmos 
os trabalhos e a divulgação das neoideias da Conscienciologia engrossando as diversas publicações 
científicas da CCCI.

leitura. Esperamos que os leitores e leitoras aproveitem os conteúdos aqui apresentados, de-
sejando desde já boa leitura crítica e enriquecedora. 

Equipe Editorial
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Associação Internacional para 
a Evolução da Consciência – ARACÊ

Instituição. A Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ é uma ins-
tituição de terceiro setor, sem finalidades econômicas, com base no voluntariado, apartidária, sem vín-
culos religiosos, voltada à pesquisa da consciência de modo integral, com enfoque na evolução grupal. 

Objetivo. Propõe-se a promover a reeducação consciencial através da tarefa do esclarecimento. Os 
objetivos estatutários convergem para a integração comunitária e desenvolvimento regional sus tentável. 

Embasamento. A ARACÊ embasa seus estudos na ciência Conscienciologia. Trabalha com 
verdades relativas de ponta, sendo a ciência a vertente do conhecimento humano que permite a refu-
tação de ideias e a relatividade das verdades.

Descrenciologia. Desenvolve suas pesquisas a partir do Princípio da Descrença: “Não acredite 
em nada; pesquise. Tenha suas experiências pessoais”. Possui Holoteca com 112 coleções – artefatos do 
saber, entre os quais, 10.010 livros e 110 diferentes dicionários (ano-base: 2014), disponíveis para a pes-
quisa científica. 

Pesquisa. As atividades desenvolvidas na ARACÊ são embasadas na linha de pesquisa Cons-
cienciologia Aplicada, que fundamenta todos os cursos, publicações e atividades da instituição. Esta 
linha de pesquisa é um conjunto de conhecimentos que tem por essência a prática dos princípios do 
paradigma consciencial e se dedica ao estudo dos mecanismos para se colocar em prática as teorias  
e hipóteses da Conscienciologia. As temáticas estão relacionadas à autopesquisa e são sistematizadas  
a partir do binômio teoria-prática. Os estudos nessa área surgem a partir dos fatos inerentes à vida 
humana, considerada laboratório contínuo de pesquisa. 

Instituições. Existem 23 instituições similares à ARACÊ no Brasil e no Exterior (ano-base: 
2015). São denominadas Instituições Conscienciocêntricas, que têm a consciência como cerne de 
investigação. A comunidade científica que estuda a Conscienciologia é denominada Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacional – CCCI. 

Recursos. Os recursos financeiros advêm de atividades realizadas por voluntários, relacionadas 
a cursos e pesquisas da consciência. Seu direcionamento atende ao planejamento institucional para 
consecução de objetivos estatutários, entre eles, a construção do Campus ARACÊ, a implantação da 
Cognópolis Pedra Azul (Cidade do Conhecimento) no estado do Espírito Santo, o desenvolvimento 
e publicação de pesquisas na área da Conscienciologia. 

Cursos. Existem atualmente dez cursos institucionais (ano-base: 2015): Autoconscientização 
Multidimensional – AMD; Autoconscientização Pluriexistencial – APL; Autoconscientização Assis-
tencial – AST; Autoconscientização Organizacional – AOG; Duplologia – DPL; Equalização Docente 
– EQD (formação continuada docente); Autoconscientização Evolutiva – AEV; Pesquisologia Aplicada 
– PEA; Formação de Parapedagogos – FPA; e Voluntariado Interassistencial. 

Visitações. A Associação ARACÊ recebe mensalmente alunos vindos de todo o Brasil para cur-
sos e eventos de imersão em seu campus-sede. Está implantando também o Turismo da Experiência, 
projeto que prevê visitação técnica e imersão autovivencial em Campus Conscienciológico aos turistas 
do Brasil e do exterior. 
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Artigos

Serenismo: Autodisponibilidade Pacífica
Serenismus: Pacific Self-availability

Serenismo: Autodisponibilidad Pacífica

Ana Seno*

Resumo: Este estudo apresenta os resultados de autopesquisa obtidos após 3 experi-
mentos no Laboratório Serenarium (2007, 2009 e 2011), sendo proposto o conceito 
autodisponibilidade pacífica. Relaciona os principais travões evolutivos e comunicativos 
autovivenciados nas inter-relações cotidianas e relata mudanças comportamentais  
e reciclagens intraconscienciais pela técnica do crescendo trafar-trafor com estabeleci-
mento de premissas pessoais de conduta. Enumera os diversos traços autossuperados 
e enfrentados, indicando ferramentas e metas para a obtenção da autodisponibilidade 
pacífica. Conclui mostrando os benefícios dos experimentos no Serenarium e a impor-
tância do aproveitamento e aplicação na vida intrafísica dos aprendizados oriundos 
dos experimentos laboratoriais para a conquista do serenismo.

PalavRas-chave: autismo consciencial; autodisponibilidade; pacifismo; recéxis; 
Serenarium.

abstRact: This study presents self-research results from 3 experiments in the Sere-
narium Laboratory (2007, 2009, 2011), proposing the concept pacific self-availability. 
It lists the main evolutionary and communicative self-experienced handicaps in daily 
inter-relations, reporting behavioral changes and intraconsciential recycling by means 
of the crescendo-technique weak trait-strong trait, thus settling one’s personal con-
duct premises. It enumerates further the several personal traits faced and overcome, 
indicating tools and goals to reach the pacific self-availability. It concludes by showing 
the benefits of the experiments in the Serenarium and the importance of the use in 
intraphysical life of the apprenticeships from the laboratorial experiments for the 
attainment of serenismus.

KeywoRds: consciential autism; existential recycling; pacifism; self-availability; 
Serenarium.

Resumen: Este estudio presenta los resultados de la autoinvestigación alcanzados 
después de 3 experimentos en el Laboratorio Serenarium (2007, 2009, 2011) y pro-
pone el concepto autodisponibilidad pacífica. Relaciona los principales impedimentos 
evolutivos y comunicativos vividos en las interrelaciones cotidianas y discurre sobre los 

*Mestre em Linguística; Professora e revisora de Português e Espanhol; Coaching em escrita científica; voluntária-docente da 
Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ).

anaseno@arace.org
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cambios comportamentales y los reciclajes intraconcienciales por medio de la técnica 
del creciendo trafar-trafor con establecimiento de las premisas personales de conducta. 
Enumera los diversos trazos autosuperados y enfrentados, indicando las herramientas 
y las metas para la obtención de la autodisponibilidad pacífica. Concluye revelando 
los beneficios causados por los experimentos en el Serenarium y la importancia del 
sacar provecho y de la aplicación en la vida intrafísica de los aprendizajes a partir de 
los experimentos laboratoriales para la conquista del serenismo.

PalabRas-clave: autismo conciencial; autodisponibilidad; pacifismo; recexis; Se-
renarium.

introdução 

objetivo. Este estudo pretende lançar ideias iniciais para o exercício do serenismo durante 
situações e vivências no voluntariado e na vida pessoal.

Motivação. A principal motivação para a escrita deste artigo foi a vontade de buscar a autopron-
tidão assistencial nas diversas situações cotidianas, exigindo profunda reflexão sobre os comportamentos 
pessoais antisserenos, especialmente os mais desafiadores e recalcitrantes.

Estrutura. As principais ideias deste estudo distribuem-se em 7 seções: 1. Introdução.  
2. Apresentação do conceito de autodisponibilidade pacífica. 3. O crescendo autoconscientização- 
-compreensão-recins. 4. Vivências autoexemplificadoras. 5. Crescendo trafar-trafor. 6. Ferramentas 
para obtenção da autodisponibilidade pacífica. 7. Considerações finais.

aPrESEntação do ConCEito dE autodiSPonibilidadE PaCífiCa

definição. A autodisponibilidade pacífica é a característica, estado ou condição de a conscin 
intermissivista, homem ou mulher, apresentar comportamento assistencial, sereno, cosmoético, fra-
terno e autocoerente, permanecendo autolúcida dos auto e heterorresgates holocármicos perante as 
diversas inter-relações multidimensionais conflituosas, visando à auto e heteroliberação em prol do 
completismo existencial e grupal (SENO, 2014).

Pré-condição. A caracterização do serenismo começa pela autodisponibilidade pacífica, uma 
das pré-condições da serenidade cotidiana.

Essência. O tema envolve atitude assistencial e visão interassistencial das inter-relações com 
foco na paz exterior e na pacificação íntima.

o CrESCEndo autoConSCiEntização-CoMPrEEnSão-rECinS

autoconscientização 

Serenarium. Os 3 primeiros experimentos pessoais no Laboratório Serenarium (2007, 2009 e 2011) 
apresentam autoconscientização ascendente das principais ações proexológicas a serem empreendidas  
a par tir da premência de reciclagem de travões evolutivos.

Compreensão 

fechadismo. No primeiro experimento (2007), a autodescoberta de traço fechadista e tendên-
cia comportamental antievolutiva e anticomunicativa de isolamento na vida cotidiana desencadeou 
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a autopesquisa, esclarecendo os conteúdos de importante retrocognição ocorrida alguns anos antes 
desse primeiro experimento.

autocompreensão. Esse fechadismo associava-se a temperamento inclinado ao autismo cons-
ciencial. Os insights durante o experimento direcionaram ao estudo urgente da Síndrome de Asperger, 
tipo menos severo classificado dentro do espectro do autismo, investigado pela Medicina, além de 
outras pesquisas relativas às biografias de conscins diagnosticadas autistas.

resultado 1. Durante os 3 dias, esbocei artigo sobre o autismo consciencial que em seguida 
tornou-se capítulo do livro Comunicação Evolutiva nas interações conscienciais, publicado pela Editares 
em 2013 (SENO, 2013, p. 56-76).

reformulação. No segundo experimento (2009), a autoidentificação desse trafar autista cons-
ciencial provocou profundas reflexões, originando o primeiro esboço de verbete sobre autocomunica ção: 
ficou evidenciada pela autorreflexão amparada a relevância de reformular o diálogo comigo mesma, 
em solilóquios mais homeostáticos e alavancadores de trafores. Tal descoberta mudou os diálogos in-
traconscienciais. O autoacolhimento envolve auto-ortopensenidade.

resultado 2. Terminei o experimento com várias anotações sobre autocomunicação ou soliló-
quio, que se transformaram em outro capítulo do livro já citado.

reverberações. Já no terceiro experimento (2011), tendo avançado nas recins e iniciada a mo-
dificação do fechadismo para comportamento mais aberto e autoexpressivo, alterei a manifestação 
pes soal verbalizando mais a autopensenidade.

autopensenidade. Essas reciclagens pensênicas impulsionaram nova forma de pensenizar, 
pois a identificação dos principais padrões patopensênicos vivenciados foram associados a contextos 
específicos, proporcionando mudança na psicosfera percebida e relatada pelos familiares e colegas.

resultado 3. Esse aprofundamento sobre a forma de pensenizar também originou anotações 
que se transformaram em dois capítulos do livro mencionado: Autopensenidade e Autoexpressão.

recins

Síntese. Os 3 resultados dos 3 primeiros experimentos no Serenarium sintetizaram as recins 
alcançadas após a compreensão da evolutividade atual. A autoconscientização gradual foi favorecida 
pelo paradidatismo da equipex técnica amparadora do Serenarium.

abertismo. A nova condição caracterizou-se pelo abertismo consciencial na atitude e compor-
tamento, em especial no voluntariado conscienciológico e na vivência diária com o duplista evolutivo.

Continuidade. As conquistas permanecem, pois, apesar da evolução, desafios à automanifes-
tação consciencial ocorrem de modo constante no cotidiano. 

ViVênCiaS autoExEMPlifiCadoraS

Exemplos. Para ilustrar as reciclagens pessoais empreendidas, seguem-se em ordem alfabética  
3 vi vências autoexemplificadoras da mudança na forma de se comportar e pensenizar:

a) Autismo consciencial. Mesmo com os autoenfrentamentos e as superações, a conscin 
de perfil ex-autista consciencial ainda pode passar por “recaídas”, vivenciando sutilmente a repro-
dução de sequências pensênicas e comportamentais no cotidiano, tais como: 

1. Acordar indisposta, refreando raiva inexplicável e ficando indisponível para o diálogo. 
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2. Deixar-se dominar pelo silêncio, isolamento, alienação intrafísica.
3. Deixar-se envolver por vontade excessiva de ficar em casa, quieta num canto, lendo, 

escrevendo, incomunicável. 
4. Recolher-se, instalando-se deliberadamente no próprio mundo interior, de fantasia, criado 

mentalmente e vivido sozinho. 
5. Ter preguiça de fazer as tarefas cotidianas por considerá-las enfadonhas. 

reflexão 1. Por que a realidade externa desafia a conscin com traço autista consciencial? 

b) Pensenização. Eis 10 exemplos de transformações no modo de pensenizar visando à orto-
pensenidade e retilinearidade do pensamento:

01. Autocorreção do pensenizar competitivo. 

02. Autoevocação de metapensenes pacíficos e fraternos. 

03. Diminuição e/ou eliminação de autopatopensenes para obtenção do equilíbrio íntimo. 

04. Elaboração mental de contrapensenes tarísticos multidimensionais para contrapor-se às 
intrusões pensênicas de consciexes assediadoras. 

05. Empenho na obtenção de neopacipensenes observando o lado positivo ou o contraponto 
de qualquer fato negativo ou patológico. 

06. Incremento do holopensene pessoal pacífico quando no exercício do papel de ouvinte 
atento. 

07. Melhoria da auto-organização pensênica para os trabalhos interdimensionais.

08. Corte do fluxo viciante do batopensene com a técnica de mudança de bloco pensênico.

09. Realização de registros grafopensênicos com autodisposição disciplinada.

10. Uso do discernimento ao pensenizar.

reflexão 2. Pensenização: como dominar o próprio ato de pensenizar?

c) Comportamento. São apresentadas, em ordem alfabética, 15 premissas pessoais de conduta 
no passado recente e momento atual, incluindo ações cotidianas para aprimoramento comportamental, 
visando à reversão da condição nosográfica e belicista para a condição homeostática e pacífica: 

01. Comunicação parapsíquica tarística: a leitura das energias conscienciais alheias enseja 
oportunidade de assistência e não de patopensenidade. 

02. Autoenfrentar-se quanto à condição de (auto)rejeição, visando à autopacificação íntima: 
a autoestima elevada, com base no reconhecimento dos próprios trafores, dissipa o sentimento de 
autorrejeição pela autoconsciência dos talentos pessoais com foco na realização da proéxis pessoal.

03. Buscar a imperturbabilidade emocional nos atos assistenciais: desdramatizar as situações 
cotidianas caracterizadas pelos contratempos e surpresas oriundas do dinamismo natural da vida. 

04. Buscar constantemente a autossuperação de carências insatisfeitas, cuidando da afetividade 
nos diversos convívios, realizando atividades físicas, de relaxamento, de lazer, em busca do equilíbrio 
holossomático, adequando a agenda pessoal.

05. Ceder o direito ao outro, se necessário, visando ao alcance do paradireito de todos.
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06. Compreender as imaturidades alheias.

07. Evitar ações fomentadoras da guerra interconsciencial, visando à paz íntima.

08. Exercitar o permanente estar disponível para a assistência.

09. Manifestar higidez autolúcida nas respostas às interlocuções conflituosas.

10. Autocontrole profilático quando do ingresso temporário na Baratrosfera para fins assisten-
ciais.

11. Praticar a assistência sem retorno.

12. Proceder à reciclagem emocional com a reciclagem do modo de pensar, visando à ortopen-
senidade.

13. Tentar ações pacifistas e posturas desprovidas de agressividade embutida.

14. Vivenciar as crises de crescimento com maturidade e sem dramatizações.

15. Vivenciar com discernimento o antibelicismo no cotidiano. 

reflexão 3. Como fazer diferente as ações cotidianas e pacificar a convivência com os diversos 
tipos de conscins, inclusive as consréus e consbéis?

CrESCEndo trafar-trafor

Crescendo. Após a utilização de técnicas para o autoenfrentamento e autossuperação dos traços 
fardos autopesquisados, foram obtidos resultados positivos indicando a mudança de automanifesta-
ção de perfil nosográfico para o perfil mais homeostático de modo gradativo e crescente ao modo do 
crescendo trafar-trafor.

autocompreensão. O entendimento da condição anterior vivenciada, com comportamentos 
miméticos anacrônicos, foi comparado à condição atual, representada por modo novo de se autoex-
pressar, favorecendo a instalação de psicosfera pessoal tendente à pacificação e ao equilíbrio.

Psicossoma. Foi auto-observado o principal redutor da aplicação dos trafores para a autodis-
ponibilidade pacífica: a presença de temperamento predominantemente emotivo.

dramatização. As emoções desequilibrantes e a dramatização dos acontecimentos intrafísicos 
interferem na lucidez da conscin, limitando sua assistencialidade. 

autopesquisa. Ignorância emocional acentua o autoconflito gerador de indecisão e consequen-
te indisposição para o agir assistencial maduro e sereno. O mais inteligente é compreender a origem  
e a natureza das próprias emoções, com autopesquisa profunda e posterior autoexpressão autêntica  
e desreprimida.

autoconquista. A autopesquisa identificando os 3 aspectos principais a serem reciclados (au-
tismo consciencial, melhoria da autocomunicação e da autopensenização) conduziram às mudanças 
comportamentais, sintetizadas em ordem alfabética, em busca da transformação crescente dos trafares 
em trafores:

1. Autocorreção lúcida nas respostas das interlocuções conflituosas.

2. Autodecisão de reconciliação grupocármica.

3. Autodissipação das quimeras fantasiosas sequenciadas.

4. Autoenfrentamento da (auto)rejeição visando à autopacificação.
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5. Autoentendimento do perfil do grupocarma familiar atual.

6. Autoexpressão com maior desenvoltura.

Metas. Em contrapartida, aspectos e atributos ainda em desenvolvimento e em aprendizado 
requerem esforços para a conquista destas 12 metas de mudanças comportamentais, relacionadas em 
ordem prioritária:

01. Auxiliar nos esclarecimentos durante as diversas para-aulas cotidianas, reforçando o papel 
de pesquisador-docente lúcido pacificando o ambiente intrafísico. 

02. Qualificar a prática da tenepes.

03. Autorreconhecer os próprios atributos relacionados ao universalismo.

04. Priorizar a interlocução silenciosa com os amparadores extrafísicos.

05. Privilegiar a comunicação parapsíquica tarística e sadia.

06. Apresentar aura expandida pela autoevocação do pacifismo.

07. Ser exemplo teático facilitador de resolução dos conflitos grupais.

08. Ter autoconsciência do limite cosmoético da interação consciencial.

09. Ter visão de conjunto ampliada pela cosmoética aplicada.

10. Ter a disposição intraconsciencial para atender consciexes assistíveis.

11. Autopromover conexões pensênicas com as Centrais Extrafísicas.

12. Interagir de modo lúcido com as comunexes mais avançadas.

fErraMEntaS Para a autodiSPonibilidadE PaCífiCa

atributos. Eis pelo menos 6 principais atributos, listados em ordem funcional, indicados para 
qualquer conscin tornar-se autodisponível para a interassistência pacificadora:

1. Vontade. A principal ferramenta propulsora para o agir autodisponível e pacífico.

2. intenção. O autodiscernimento quanto aos objetivos assistenciais, eliminando os ganhos 
secundários e satisfações egoicas.

3. auto-organização pensênica. A retilinearidade do pensamento, livre dos andaimes psicos-
somáticos, em prol da interassistência.

4. autodeterminação. A autoconvicção de ser agente multidimensional assistencial da tares 
visando às reurbanizações intra e extrafísicas.

5. fraternismo. Assistência sem retorno associada à afetividade sadia e ao entendimento da 
transafetividade.

6. universalismo. A cosmoética aplicada diuturnamente.

ConSidEraçõES finaiS

Serenarium. Os 3 primeiros experimentos sequenciados bianualmente (2007, 2009 e 2011) 
propor cionaram autopesquisa profunda e originaram reciclagens intraconscienciais relevantes, modi-
ficando o mo do de ser e os comportamentos. Essa sequência de 3 experimentos pode ser considerada 
o principal ciclo auto pesquisístico realizado por essa autora, até o momento, em função dos resultados 
concretos e eficazes. 
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Excelência. Destaca-se a paradidática e a paratecnologia de abordagem da equipe extrafísica de 
am paradores e orientadores dos experimentos do Serenarium, facilitando a autocompreensão dos traços  
a serem reciclados.

retrocognições. O sinergismo dos conteúdos acessados por autopesquisa retrocognitiva 
proporcionou autorresgate reconciliador, modificando comportamento de ansioso e revoltado para 
mais tranquilo e autopacificador. A reatualização intraconsciencial, reconfigurada para um modelo 
mais aberto e autoexpressivo, consolida a recin e coloca a condição do serenismo enquanto condição 
possível de ser alcançada.

autopensenidade. Outras reciclagens, antes secundárias, emergem para serem alvo de mais 
autopesquisa e foco de autoenfrentamentos a exemplo da continuidade das reciclagens pensênicas, 
especialmente aquelas com predominância da emocionalidade visando sua reversão para tendência 
mais racional, privilegiando o raciocínio, a lógica cosmoética e o realismo vivenciado. 

Pré-intermissiologia. Esta experiência intrafísica, contendo autoaprendizados apresentados, 
propicia a aplicação da autodisponibilidade pacífica para resolver as querelas grupocármicas do passa-
do-presente, podendo antecipar alguns resgates extrafísicos holocármicos já na próxima intermissão. 

autocapacitação. Optar pelo aproveitamento e pela priorização, na atual vida, da prática in-
terassistencial e do desenvolvimento de habilidades comunicativas, parapsíquicas, comportamentais 
e interativas qua lifica a consciência para as futuras tarefas evolutivas, além de sinalizar a autoevolução 
em direção à des perticidade e ao serenismo.
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Interacción Serenarium-Conciencioterapia Intensiva: paratecnologías  
asistenciales complementares

Eliane Stédile*

Resumo: Este artigo objetiva propiciar reflexões e debates quanto à importância da 
realização de experimentos no Laboratório Serenarium e Sessões de Conscienciotera-
pia Intensiva, enquanto Paratecnologias interassistenciais complementares. Propõe 
que o encadeamento Serenarium-Consciencioterapia Intensiva potencializa a análise 
no setting consciencioterápico. Em se tratando de autopesquisa, não se opõe que  
a Consciencioterapia ocorra antes da pesquisa laboratorial, pois o pesquisador pode 
preferir esgotar suas possibilidades nas sessões consciencioterápicas optando depois 
pelo solilóquio. Utiliza, enquanto metodologia, análise pelas autovivências da autora 
nas condições de: voluntária da equipe técnica do Laboratório Serenarium no Campus 
ARACÊ durante 10 anos, pesquisadora-serenauta em 7 experimentos laboratoriais 
realizados no Serenarium; e evoluciente, ao realizar Consciencioterapia Intensiva no 
Campus da Organização Internacional de Consciencioterapia – OIC. 

PalavRas-chave: autorreflexões; extrapolacionismo; Interassistenciologia; Labora-
toriologia.

Abstract: This paper aims to raise reflections and debate around the importance 
of the experiments in the Serenarium Laboratory plus Intensive Conscientiotherapy 
as complementary, interassistantial paratechnologies. It proposes that linking together 
Serenarium and Intensive Conscientiotherapy potentiates the analysis in the cons-
cientiotherapeutical setting. Self-research does not exclude conscientiotherapy before 
laboratorial research, since the researcher might prefer to try out all her possibilities 
in the conscientiotherapeutical sessions before the soliloquy. She used the methodic 
analyses of her self-experiences, as: volunteer with the Serenarium technical team at 
the ARACÊ Campus during 10 years; researcher in 7 laboratorial experiments in the 
Serenarium; and Intensive-Conscientiotherapy evolutient in the International Orga-
nization of Coscientiotherapy – OIC – Campus.

KeywoRds: extrapolationism; interassistantiology; laboratoriology; self-reflections.

* Psicóloga clínica com extensão universitária em Psicologia Cognitivo-comportamental. Professora universitária; Voluntária-
docente da Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ). 
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Resumen: Este artículo objetiva ayudar en las reflexiones y debates sobre la impor-
tancia de la realización de experimentos en el Laboratorio Serenarium y la Concien-
cioterapia Intensiva, consideradas Paratecnologías interasistencialescomplementarias. 
Propone que el enlace Serenarium-Conciencioterapia Intensiva potencia el análisis en 
el setting conciencioterapéutico. Por tratarse de autoinvestigación, no se opone a que 
la Conciencioterapia ocurra antes de la investigación laboratorial, pues el investigador 
puede preferir agotar sus posibilidades en las sesiones conciencioterapéuticas eligien-
do después el soliloquio. Utiliza, al modo de tecnología, el análisis de las vivencias 
de la autora en las condiciones de: colaboradora del equipo técnico del Laborato-
rio Serenarium en el Campus ARACÉ durante 10 años, investigadora-serenauta en  
7 experimentos laboratoriales realizados en el Serenarium y, evoluciente, al realizar 
la Conciencioterapia Intensiva en el Campus de la Organización Internacional de 
Conciencioterapia – OIC.

PalabRas-clave: autoreflexiones; extrapolacionismo; interasistenciología; labora-
toriología.

introdução

autopesquisa. No aprofundamento do estudo de si mesmo visando novos patamares evolutivos 
assistenciais e considerando as variáveis propostas pelo paradigma consciencial, a conscin dispõe hoje 
de paratecnologias avançadas para suas pesquisas, notadamente as disponíveis na Conscienciologia.  

alinhamento. A “parada no box” para a autorreflexão é um recurso imprescindível ao alinha-
mento de propósitos proexológicos. 

decisões. Frequentemente na vida intrafísica, decisões são tomadas, envolvendo pequenas ou 
grandes escolhas na busca pelo compléxis ou completismo existencial. A cada passo dado a reconfi-
guração dos fatos aponta para novas realidades. Decisões acertadas promovem a satisfação de se estar 
no veio proexológico. Caso contrário, o desgosto do equívoco pode levar à frustração momentânea  
e, a posteriori, a provável correção de rota em nova tentativa de busca por acerto.

Estratégias. De acordo com artigos publicados em revistas técnico-científicas da CCCI, ob-
serva-se que a estratégia mais frequente, adotada pela maioria dos pesquisadores, é a dos empiristas, 
de tentativa e erro, almejando o confortante acerto, nem sempre confortável quanto à sua realização. 

autorreflexão. A tendência, pelo amadurecimento natural da consciência, é antever os desdobra-
mentos das escolhas e não necessitar mais tanto do erro para gerar o aprendizado, ou o acerto. A au-
torreflexão neste caso é a melhor estratégia. 

Paratecnologias. A Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional – CCCI dispõe 
hoje (ano-base: 2015) de paratecnologias interassistenciais de ponta para propiciar a autorreflexão 
técnica, entre as quais, o Laboratório Serenarium e a Consciencioterapia Intensiva. 

Convergência. Na qualificação do entendimento dos fatos, na ampliação da compreensão das 
melhores decisões a serem tomadas e no alcance de patamares evolutivos mais avançados, o Labo-
ratório Serenarium e a Consciencioterapia Intensiva podem ser utilizados enquanto paratecnologias 
complementares convergentes. 
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objetivo. Este artigo visa analisar a utilização conjunta das paratecnologias interassistenciais 
Serenarium-Consciencioterapia Intensiva na busca de acertos evolutivos precisos.  

Hipótese. O pesquisador, ao realizar experimento no Laboratório Serenarium e participar da 
Consciencioterapia Intensiva, aprofunda autoquestionamentos ampliando sua compreensão dos fatos  
e parafatos, podendo corroborar ou extrapolar entendimentos pelo uso convergente das paratecnologias.   

Metodologia. Esta pesquisa baseia-se na análise de vivências da autora na condição de: 

1. Voluntária da equipe técnica do Laboratório Serenarium do Campus ARACÊ desde 2005.

2. Serenauta em 7 experimentos no Laboratório Serenarium do Campus ARACÊ de 2005 a 2015. 

3. Evoluciente, ao realizar Consciencioterapia Intensiva, no Campus da Organização Interna-
cional da Consciencioterapia – OIC, em setembro de 2013.

Estrutura. O trabalho organiza-se em 4 seções: 

 I – Laboratório Serenarium;

 II – Consciencioterapia Intensiva; 

 III – Convergência Serenarium - Consciencioterapia Intensiva;

 IV – Resultados. 

laboratório SEREnARIuM

Serenarium. “O Serenarium é o laboratório conscienciológico constituído por base intrafísica 
propícia ao estabelecimento de conexão interdimensional destinada à imersão e autoconcentração da 
conscin experimentadora durante 72 horas consecutivas, em condição de total isolamento voluntário, 
direcionada à autopesquisa, captação de neoverpons autevolutivas otimizadoras de autenfrentamentos 
exitosos (recins) e reciclagens existenciais (recéxis), planificadas a partir da Heurística Pessoal, com base 
em fatos e parafatos” (LÜCKMANN, 2013). 

Serenauta. “O Serenauta é a consciência intrafísica, homem ou mulher, na condição de expe-
rimentadora do laboratório conscienciológico Serenarium, em isolamento voluntário, no período de 
72 horas consecutivas, tendo por objetivo priorizar a autopesquisa e a captação de ideias originais para 
as recins e recéxis necessárias” (CABRAL, 2014). 

automotivação. A partir da automotivação do pesquisador para novas descobertas sobre si 
mes mo e suas realidades ainda não autoinvestigadas, o agendamento da data de experimento no La-
boratório Serenarium é o primeiro passo. 

Suportabilidade. Neste laboratório descortinam-se informações de acordo com a suportabi-
lidade do pesquisador. Pelas autovivências da autora, a equipe extrafísica se faz presente provocando 
extrapolacionismos desde o momento da inscrição e confirmação da data para o experimento. 

Cosmoética. O limite para parar ou prosseguir com a pesquisa é definido pelo pesquisador.  
A decisão se será “colocada uma vírgula” com avanço da autopesquisa ou se é hora de um “ponto final”, 
cessando naquele momento as autorreflexões, pertence exclusivamente ao livre arbítrio do serenauta.  

intralaboratório. O mesmo acontece durante o experimento, a começar pela chave do labora-
tório, guardada no lado de dentro, permitindo ao serenauta abrir e sair quando quiser, interrompendo 
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o experimento; porém, ao preferir permanecer durante os 3 dias isolado, reflexivo, ao modo de uróboro 
introspectivo, autodesafia-se indo cada vez mais fundo em si mesmo em solilóquios constantes. 

“reflexão. Em sentido profundo, bastante utilizado na Conscienciologia, o uso do 
termo solilóquio está relacionado à (auto) reflexão, ou seja, à comunicação da consciên-
cia consigo própria de modo articulado e sequencial, encadeando seus pensamentos 
de modo lógico, coerente, em busca do entendimento de algum problema proposto. 

Espiral. O movimento pensênico no solilóquio representa espiral crescente de ideias  
e avanços na autoconsciência, na autolucidez e no autodiscernimento. Favorece a reti-
linearidade do pensamento uma vez que se pretende ter determinado foco na temática 
a ser refletida, sendo diferente do simples monólogo interior” (SENO, 2013, p.135). 

Paradoxo. Paradoxalmente, o Serenarium é um local onde tudo é tão livre, no qual o pesquisa-
dor pode fazer o que quiser, sem horário, sem agenda, sem cronômetro, sem satisfação a dar; porém, 
é o local onde as ocorrências são mais matemáticas, sincrônicas, tudo em seu lugar, tudo em sua hora, 
como que programado milimetricamente. Um cronograma prazeroso de colocar em prática. 

limite. Esta autora, em seu 6º experimento, realizado em março de 2013, chegou ao seu limite 
de aprofundamento na intersubjetividade, evidenciando-se então a necessidade, naquele momento, 
de agendar Consciencioterapia Intensiva, realizada em setembro de 2013. Dividir autorreflexões com 
equipe técnica, neutra, isenta, pode ser o passo correto em tal contexto. 

ConSCiEnCiotEraPia intEnSiVa

Consciencioterapia. “A Consciencioterapia é a especialidade da Conscienciologia que estuda  
o tratamento, alívio ou remissão de patologias da consciência, executados através dos recursos e técni-
cas derivados da abordagem da consciência “inteira”, em suas patologias e parapatologias, profilaxias 
e paraprofilaxias” (VIEIRA, 1997, p. 68). 

Consciencioterapia intensiva. “A consciencioterapia intensiva é modalidade da Consciencio-
terapia clínica caracterizada por ter 5 atendimentos de até 1 hora cada, com intervalos de 1 dia entre 
cada atendimento” (GONÇALVES, 2013, p. 58).

Consciencioterapeuta. “O consciencioterapeuta, homem ou mulher, é a conscin médico(a) ou 
psicólogo(a), praticante da tenepes, técnico da interassistencialidade, capaz de acionar o tratamento, 
alívio ou remissão das patologias e parapatologias das consciências, por intermédio dos recursos e das 
técnicas derivadas da Conscienciologia ou, mais especificamente, da Consciencioterapia” (VIEIRA, 
2010).  

Evoluciente. “O evoluciente é a conscin, homem ou mulher, ciente da autevolução e capaz de 
acionar o tratamento, alívio ou remissão das próprias patologias e parapatologias através da Autocons-
ciencioterapia, utilizando ou não a Heteroconsciencioterapia Clínica, com a finalidade de avançar na 
Escala Evolutiva das Consciências” (VIEIRA, 2010). 

demandas. Quando se agenda Consciencioterapia Intensiva, há uma entrevista prévia, na qual 
se solicita a escrita da demanda, em poucas linhas. Escolher apenas uma demanda em momento crítico 
é desafiador, mas possível e auxilia quanto à clareza do que é prioritário. 
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“Profundidade. Durante o período do intensivo é promovida a vivência em ambiente 
de imersão em si mesmo para o evoluciente. Assim, há possibilidade de intensificação 
de reciclagens intraconscienciais através do esforço pessoal, alcançando profundidade 
proporcional ao esforço investido e abertura dada pelo próprio evoluciente. 

diferenciais. Essa modalidade diferencia-se da consciencioterapia regular (atendimen-
tos com periodicidade quinzenal) por ser mais focada em uma demanda específica. 
Como não é possível tratar várias demandas, em 5 dias o evoluciente precisa priorizar 
o maior incômodo ou travão do momento” (GONÇALVES, 2013, p. 58).

negligência. Nestes 20 anos de contato com a Conscienciologia, esta autora já ouviu relatos  
e observa que, aos olhos de alguns pesquisadores orgulhosos e/ou preconceituosos, o fato de necessi-
tarem de Consciencioterapia e de estarem na condição de assistidos os faz se sentirem diminuídos e não 
admitirem tal possibilidade, negligenciando este recurso, incoerentemente à condição de pesquisador. 

Postergação. Este raciocínio pode ter influenciado e feito, pelo comodismo, que a autora pos-
tergasse a utilização dessa alternativa assistencial.  

Solução. Quando o foco é na resolução, a conscin transcende conceitos arraigados e converge es-
forços para romper a condição de impasse, ou “beco sem saída”, flexibilizando-se para o melhor para todos. 

Ponderações. Para melhor aproveitamento da junção das paratecnologias, ponderações são 
necessárias para evitar tamponamentos ou superficializações na abordagem consciencioterápica. 

Questionamentos. A partir da autoexperiência, a autora propõe 2 questionamentos pertinentes: 

1. O receio quanto à auto e heteroexposição pode levar a evoluciente a abordar no setting tera-
pêutico apenas parte da problemática? 

2. O pesquisador já está com opinião formada em sua análise durante o Serenarium e pretende 
apenas ter a chancela dos consciencioterapeutas, quanto ao que considera hipótese válida? 

Coerência. Se esta ainda é a realidade do pesquisador, instala-se condição incoerente e an-
tagônica às premissas da autopesquisa profunda, provocando perda de tempo do evoluciente e dos 
consciencioterapeutas. 

ConVErGênCia SEREnARIuM - ConSCiEnCiotEraPia intEnSiVa

Encadeamento. Segue-se estudo de encadeamento, entre muitos possíveis, do uso convergente 
das duas paratecnologias, Laboratório Serenarium e a Consciencioterapia Intensiva, recursos maxipro-
exológicos, em pelo menos 10 ações factíveis, para favorecer o aprofundamento autopesquisístico, aqui 
dispostas em ordem funcional:

N. Ação no Serenarium Ação na Consciencioterapia Intensiva
01 A aplicação da técnica do autovivenciograma, 

atividade que antecede o experimento no Sere-
narium, leva o pesquisador a concentrar-se no 
entendimento de autovivências significativas, 
diferenciando o fato ou parafato da interpretação 
do ocorrido, por ele elaborada. 

Ao agendar a Consciencioterapia Intensiva  
o incômodo ou travão do momento evidencia-
se ou salta aos olhos do evoluciente, que já 
perscrutou suas autovivências mais intensas  
e conhece claramente sua demanda prioritária, 
ou nó górdio a ser trabalhado.   

02 O serenauta elabora hipóteses sobre seus tra-
vões, autossuperações e conquistas. 

As hipóteses são corroboradas ou refutadas 
pelo próprio evoluciente durante ou entre uma 
sessão e outra. 
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N. Ação no Serenarium Ação na Consciencioterapia Intensiva
03 As reflexões durante o experimento são aprofun-

dadas e registradas pelo pesquisador. 
As reflexões aprofundadas são compartilhadas 
com os consciencioterapeutas levando  
a neorreflexões.

04 O experimento laboratorial proporciona o aprofun-
damento na intraconsciencialidade do pesquisa-
dor, permitindo a retirada das máscaras sociais e 
dos mecanismos intraconscienciais de defesa. 

Livre de máscaras e mecanismos defensivos  
o evoluciente dá abertura ao conscienciotera-
peuta para aprofundar as análises, trazendo 
para si as responsabilidades. 

05 A condição do serenauta, com a infraestrutura 
otimizada existente no laboratório, favorece a 
autointervenção e o pesquisador voluntariamente 
autoencantoa-se, ampliando o autoconhecimento 
e a visão pessoal quanto a seu mecanismo de 
funcionamento.  

Conhecendo-se a fundo, o evoluciente tende 
a eliminar melindres e não teme o autoenfren-
tamento profundo, coloquialmente nominado 
“soco na cara, fratura exposta”. 

06 O locus of control do experimentador no Se-
renarium, quando quer se autoenfrentar, é 
invariavelmente interno, levando-o a assumir as 
responsabilidades por seus atos, nas análises 
autobiográficas.

Ir para a Consciencioterapia assumindo a 
res ponsabilidade por escolhas realizadas faz 
o evoluciente dispensar a aprovação do cons-
ciencioterapeuta em suas decisões, não ne-
cessitando de cumplicidade em suas análises. 

07 A flexibilidade para rever pontos de vista, ir e vir 
nas análises, proporcionada pelo período de 72 
horas de experimento, faz o pesquisador “virar sua 
vida pelo avesso” sem medo da autoanálise. 

Liberto do medo da autoexposição, o evolu-
ciente escancara sua realidade nas 5 sessões 
terapêuticas, deixando à mostra fissuras, trafa-
res e trafores, permitindo a remissão franca das 
patologias e parapatologias. 

08 A intercomunicação da equipex que acompanha o 
experimento com o serenauta permite ao experi-
mentador predisposto receber paraintervenções 
alavancadoras de recins.  

O evoluciente recebe com naturalidade as 
intervenções dos consciencioterapeutas porque 
tem predisposição para o processo terapêutico 
alinhado aos mecanismos multidimensionais 
assistenciais. 

09 A liberdade para o serenauta conduzir como qui-
ser o experimento, fazendo sua agenda durante 
os 3 dias no laboratório, gera autoconfiança no 
experimentador. 

A autoconfiança do evoluciente permite extra-
polacionismos nas sessões consciencioterápi-
cas.

10 A certeza do pesquisador, pós-experimento, de ter 
ido às últimas consequências consigo próprio em 
um processo autoconsciencioterápico, pacifica-o 
intimamente quanto aos autoesforços e diminui as 
expectativas relativas às soluções instantâneas. 

Sem expectativas, o evoluciente disponibiliza-
se para a Consciencioterapia Intensiva, ciente 
de que, ao voltar ao Serenarium para um pró-
ximo experimento dinamizará o ciclo de busca 
por novos patamares evolutivos.

rESultadoS

Significância. Após a utilização das paratecnologias Serenarium-Consciencioterapia Intensiva, 
esta autora obteve resultados significativos, entre os quais: 

1. aumento da autoconfiança. As paratecnologias combinadas chancelam para o pesquisador 
que não precisa se paralisar diante das crises e, sim, ter atitude. 

2. diminuição do conflito íntimo. Ao ir às últimas consequências consigo mesmo e depois 
levar para a Consciencioterapia Intensiva seus questionamentos, o evoluciente esgota, naquele contexto, 
os conflitos íntimos ainda perturbadores. 

3. ampliação do senso de pertencimento. Ao utilizar as paratecnologias Serenarium-Cons-
ciencioterapia Intensiva, o pesquisador vivencia na prática que “não está sozinho” em suas superações. 
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4. aumento da noção de minipeça no maximecanismo. As experiências demonstram uma 
engrenagem multidimensional em pleno funcionamento, visando propiciar aprendizado a quem está 
disposto a se autoenfrentar e integrar esse inteligente mecanismo interassistencial. 

5. Potencialização da interassistência. Ao utilizar as paratecnologias Serenarium-Conscien-
cioterapia Intensiva e analisar cosmoeticamente fatos e parafatos, o pesquisador potencializa soluções 
tornando-se mais auto e heteroassistencial e atilado à maxiproéxis. 

liderança. Buscar técnicas, táticas e estratégias que auxiliem o pesquisador a assumir seu epi-
centrismo em uma liderança interassistencial é predispor-se a constantes recins. 

Grupalidade. Inexiste maxiproéxis sem grupo. O pesquisador acessa inúmeras realidades ao 
interagir com suas equipes de trabalho. Estar na condição de epicentro eficiente exige, cada vez mais, 
que se busque a melhoria íntima, que se conheça e esteja atento em praticar sua melhor versão enquanto 
consciência, deixando para trás configurações pensênicas anacrônicas, ou retroconfigurações pensênicas. 

Setup consciencial. “O setup consciencial – retroconfiguração pensênica – é o con junto 
de configurações pensênicas de vincos psicossomáticos, comportamentos apren didos, 
pluricondicionamentos, reações, valores, visões e paradigmas pessoais pluriexisten-
ciais da conscin, homem ou mulher, pertencentes ao modus operandi de retrovidas, 
de manifestação involuntária e temporária, na atual existência, sendo disparado por 
associação pensênica” (LÜCKMANN; STÉDILE & Cols, 2012, p. 36). 

Configuração. A condição de estar em setup consciencial produz a mesma configura ção 
pensênica já utilizada pelo pesquisador em retrovidas. Quando há autoconsciência de tal estado,  
o pesquisador pode observar até a própria maneira de pensenizar diferente da usual. A retomada desse 
padrão pensênico antigo proporciona oportunidade para assistir as consciexes que ainda estão naquele 
anacronismo, paradas temporalmente.

diferenciação pensênica. Para ocorrer a assistência será necessário que o padrão pensênico 
antigo sirva apenas de iscagem para aproximar a consciex da psicosfera do pesquisador e em seguida 
realizar a diferenciação pensênica, fazendo os contrapontos assistenciais e o encaminhamento. A atitude 
pensênica assistencial promove a saída do setup consciencial.

Consciência. Na maioria das vezes, o pesquisador não está autoconsciente de que entrou em 
setup consciencial, daí a dificuldade em desassimilar e promover a interassistência. 

Profilaxia. Assim, no percurso da realização da maxiproéxis, a interação Serenarium-Conscien-
cioterapia Intensiva auxilia o pesquisador a não se enredar em sua holobiografia ainda não completa-
mente autodecifrada, fazendo a profilaxia da sideração existencial. 

ConSidEraçõES finaiS

instrumentação. Diante do trabalho a ser realizado pelo intermissivista que já acessou seu grupo 
evolutivo e se engajou na maxiproéxis, parece ser óbvio fazer uso da instrumentação paratecnológica 
assistencial existente na CCCI. 

Pontoações. No entanto, em 1 década de existência do Laboratório Serenarium constata-se que 
ainda há muito a ser enfrentado pela grande maioria dos pesquisadores até chegar à utilização desta 
Paratecnologia. Pelas pontoações foram realizados 218 experimentos nos laboratórios existentes, sendo 
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190 no Campus ARACÊ, entre janeiro de 2005 e dezembro de 2014, e 28 no Campus de Invexologia de 
junho de 2013 a dezembro de 2014. Desconsiderando os experimentos repetidos, os livros de presença 
dos dois campi registram 144 serenautas; destes, menos de 20% realizaram Consciencioterapia Intensiva. 

desdramatização. O microuniverso do experimentador torna-se menos dramático quando  
o foco está na assistência a ser realizada. Soluções que pareciam não existir evidenciam-se como se 
sem pre estivessem ali, prontas a serem descobertas e, não raro, são soluções mais simples do que  
se ha via pensado.

A pArAtecnologiA Serenarium-consciencioterApiA  
intensivA AuxiliA o pesquisAdor resoluto, destemido,  
A buscAr A multimAxidissidênciA de posturAs AnAcrô- 
nicAs, encorAjAndo-o A novos pAtAmAres evolutivos.
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Pré-serenismo: desapegos de posturas 
imaturas
Pre-serenismus: detachments from immature postures 
Pre-serenismo: desapegos de posturas inmaturas

Sílvia Facury*

Resumo: A autora apresenta autopesquisa identificando trafores e trafares; resultados 
de autossuperação das imaturidades descobertas ao longo dos 75 anos de idade, rela-
cionadas aos apegos e condicionamentos antievolutivos, incluindo vivências estudadas 
de acordo com a Duplologia. Embasada em bibliografia conscienciológica, utiliza  
o método da autopesquisa através de autorreflexão, auto-observação e resultados de 
autovivências. Utiliza técnicas e ações específicas além de experimentos laboratoriais, 
ferramentas fundamentais nas etapas da autopesquisa. A superação de comportamentos 
desatualizados amplia o nível de lucidez e autoconsciência quanto à importância das 
recins no processo evolutivo. O desapego de posturas imaturas acelera a autoevolução 
favorecendo a interassistência, podendo, ainda, representar preparo saudável e maduro 
para a dessoma. A escolha pelo amadurecimento consciencial gera responsabilidade 
e exemplarismo. Substituir, pela coragem consciencial, o conceito da idade como 
impedidor de renovações traz ganhos autoevolutivos. Independentemente de idade 
pode-se conquistar maior nível de saúde mental, emocional, energética, além da 
homeostase consciencial promotora da condição de serenismo.

PalavRas-chave: Apego e desapego, Autopesquisa, Duplismo, Imaturidades, Recins.

Abstract: The authoress, 75 intraphysical years old, presents in her self-research 
strong and weak traits; she highlights self-overcoming results over immaturities regar-
ding antievolutionary attachments and conditioning, including personal experiences 
from the evolutionary-duo technique. Grounded on the conscientiological bibliogra-
phy, she uses the method of self-research by means of self-reflection, self-observation, 
and results from personal experiences, besides data from laboratorial experiments. The 
self-overcoming of outdated behaviors enhances lucidity and self-awareness about the 
importance of intraphysical recycling in evolution. The detachment from immature 
postures speeds up one’s evolution, thus favoring interassistance; furthermore, it can 
mean sound, mature preparation for desoma. The choice for consciential maturing 
generates responsibility and an example. Replacing by consciential courage the age 
conception as an obstacle for renovations brings self-evolutionary gains. Regardless of 
age, one can reach a higher level of mental, emotional and energetic health, besides 
consciential homeostasis, toward the serenissimus condition.

KeyswoRds: Attachment and detachment, Evolutionary duo, Immaturities, Intra-
consciential recycling, Self-research.

*Educadora aposentada, voluntária da Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ).
srfacury@gmail.com
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Resumen: La autora, con 75 años intrafísicos, presenta su autoinvestigación identi-
ficando sus trafores y trafares; destaca los resultados de autosuperación de las inma-
turidades relacionadas a los apegos y condicionamientos antievolutivos, incluyendo 
vivencias respecto a la pareja evolutiva. A partir de la bibliografía concienciológica, 
utiliza el método de la autoinvestigación por medio de la autorreflexión, observa-
ción de si mismo y los resultados de las vivencias personales. Muestra la utilización 
de técnicas y acciones específicas, además de los experimentos laboratoriales, herra-
mientas fundamentales en las etapas de la autoinvestigación. La superación de los 
comportamientos desactualizados amplia el nivel de lucidez  y autoconciencia con 
relación a la importancia de las recines en el proceso evolutivo. El desapego de las 
posturas inmaturas acelera la autoevolución favoreciendo la interasistencia y puede 
además representar preparación saludable y madura para la desoma. El acto de elegir 
la maduración conciencial produce responsabilidad y ejemplarismo. Sustituir por el 
coraje conciencial el concepto de edad como impedidor de renovaciones trae resultados 
positivos y evolutivos. Independe de la edad para conquistarse mayor nivel de salud 
mental, emocional y energética, además de la homeostasis conciencial que promueve 
la condición del serenismo.

PalabRas-claves: Apego y desapego, Autoinvestigación, Inmaturidades, Pareja 
evolutiva, Recines.

introdução

tema. Este estudo aborda a temática do desapego de posturas imaturas visando à aceleração 
evolutiva.

Metodologia. Os métodos utilizados foram: autopesquisa, autorreflexão, auto-observação, 
experimentos em laboratórios conscienciológicos e leituras bibliográficas.

Estrutura. A estrutura do texto se compõe de 7 partes:  Apego; Binômio Apego/Desapego; 
Trafores Identificados; Desapego da Vida Intrafísica; Impedidores Evolutivos; Técnicas; e Práticas.

aPEGo

Subnível. Ao iniciar a autopesquisa a autora percebe-se em subnível evolutivo em função de 
escolhas e priorizações errôneas que podem levar a desvios proexológicos, atrasando ou até paralisando 
o processo de amadurecimento evolutivo.

autoevitação. Quando o padrão egoico predomina, as oportunidades para experienciar para-
digmas pró-evolutivos avançados, com ganhos evolutivos, podem ser desperdiçadas. 

imaturidades. Autocorrupções inconscientemente mantidas fazem parte da conduta normal ao 
pré-serenão vulgar. Condicionamentos e repressões; medos, melindres, ansiedade e insegurança; rigidez  
e in flexibilidade, preocupação com a autoimagem e com aparência, perfeccionismo, medo de errar  
e de se expor, falta de autoconfiança e autodesvalorização da capacidade intelectual e, ainda, dificuldade 
de ouvir o outro, formam a intensa gama de imaturidades que impedem o desapego de tal condição 
medíocre, prejudicando sobremaneira a interassistência. 
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trafares. Tais posturas imaturas e egoístas, algumas delas, pluriexistenciais, podem ser geradas 
pelo orgulho, arrogância, vaidade e desejo de poder, padrões que aprisionam a consciência, apesar de 
seu interesse em libertar-se para continuar evoluindo. Chega a dispor-se à assistência, mas seu egoísmo 
e condição de medo e ansiedade dissipam tal alternativa, sentindo-se incapaz, autodesvalorizando os 
próprios potenciais. 

autopesquisa. Torna-se essencial aprofundar a autopesquisa rumo ao autoconhecimento ver-
dadeiro, com autoenfrentamento e superação dessas carências conscienciais. 

apegos. Tempo perdido com apego a comportamentos infantis, automiméticos, já dispensáveis 
no atual contexto, que podem levar a consequências drásticas, como melin e melex (melancolia intra 
e ex trafísica), ao incompléxis, à parapsicose pós-dessomática e outras parapatologias holossomáticas. 

Grafopensenidade. Urge, além do autoconhecimento profundo, usar o trafor grafopensênico 
re gistrando tanto avanços quanto recaídas e atrasos no autoenfrentamento dessas fissuras, qualificando  
o trabalho autopesquisístico. Paralelamente ao autoconhecimento, poderão ser desbloqueados e aflo-
rados a in telectualidade, a comunicabilidade e o parapsiquismo, contribuindo para a homeostase ho-
los somática, afora a assistência pela verbação.

binôMio aPEGo-dESaPEGo 

definição. “Apego e desapego é a capacidade de criar vínculos com consciências, objetos, si-
tuações, dentre outros elementos necessários à evolução, com maturidade, e abrir mão desses mesmos 
elementos quando não mais produtivos evolutivamente” (ARAKAKI, 2005, p. 206). 

ressoma. O apego é intrafísico. No renascimento, a conscin apega-se, por exemplo, ao soma, 
preocupando-se em excesso com a juventude e ilusórias posses e bens materiais.

Mesologia. Em nossa sociedade, predomina uma cultura doentia estimulando apego: ao corpo, 
dinheiro, trabalho, vaidades, beleza e outros. São apegos que ancoram antievolutivamente. Há estres-
sante corrida para esses bens, quando o ideal seria exercitar, diariamente, o desapego sadio às formas 
materiais antievolutivas.

Exemplo. O estudo apego-desapego interessa a quem quer e pode descartar os bens para eliminar 
a tanatofobia: medo do descarte do soma sentido por consciências intrafísicas (conscins) e extrafísicas 
(consciexes) ignorando a condição de dessomadas. Os apegos podem ser multimilenares.

antievolutivo. O apego excessivo aos bens materiais produz falsa segurança e dependência, 
podendo comprometer reciclagens conscienciais pró-evolutivas. 

Pró-evolutivo. O desapego sadio quebra paradigmas pessoais reavaliando valores, atualizando 
comportamentos, debatendo conceitos e imposições. 

Patologia. O apego patológico deriva da incompletude existencial demonstrada pela sensação 
de vazio, tempo perdido e pela urgência em fazer algo que talvez nem se sabe o que é.

finalidade. A finalidade do desapego sadio é evitar o desvio da proéxis e se firmar na meta do 
completismo existencial. 

Homeostase. Importa desapegar-se para conquistar autossegurança, autonomia, maturidade, 
enfrentando imaturidades e libertando-se dos medos limitadores das manifestações conscienciais.

Entendimento. A compreensão da transitoriedade da vida intrafísica, da inutilidade das posses, 
da eliminação do corpo, pela morte biológica, e, principalmente, dos valores conscienciais, enquanto 
única bagagem pertinente à consciência auxilia exercitar o desapego. 
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Proéxis. Apego saudável garante sobrevivência. Corpo, base física, família e dinheiro importam 
para a programação existencial (proéxis). Centrar-se apenas na materialidade desvaloriza a bagagem 
vivencial impedindo a dinamização do processo evolutivo.

neofobia. O apego a comportamentos arcaicos acontece pela neofobia. A mudança desestabiliza. 
Buscando segurança, a consciência se apega a seus hábitos muitas vezes sem perceber que é uma falsa ou 
pseudo-segurança. Esta postura pode ocorrer por falta de abertismo para novas ideias e possibilidades, 
apegando-se até aos motivos e justificativas para a estagnação evolutiva. 

traforES idEntifiCadoS

Habilidades. Em contrapartida às imaturidades destacadas, há a identificação de trafores,  
“o traço-força da conscin, capaz de impulsioná-la no caminho da evolução autoconsciente” (VIEIRA, 
1994, p. 447). 

talentos. Qualquer consciência pode ter trafores marcantes, talentos conquistados com maior 
autolucidez nas multiexistências, úteis para a interassistência e para melhorar a saúde integral. 

identificação. A tentativa de identificar os trafores e os trafares capazes de dinamizar ou paralisar 
a autoevolução contribui para aumentar a autoconsciência quanto ao processo evolutivo.

trafores. Eis, em ordem alfabética, 15 trafores pessoais autopesquisados e autoavaliados em 
nível de 51% de utilização: 

01. Adaptabilidade.

02. Autonomia nas escolhas e decisões. 

03. Auto-organização. 

04. Autossuficiência financeira. 

05. Compromisso. 

06. Determinação. 

07. Dinamismo. 

08. Disciplina. 

09. Gosto pela pesquisa e escrita.

10. Motivação.

11. Neofilia.

12. Participação em tarefas grupais.

13. Planejamento.

14. Predisposição ao autoconhecimento e à autopesquisa.

15. Prestatividade.

autoaceitação. Já os trafares ou imaturidades são enfrentados a partir da autoaceitação e posi-
cionamento do pesquisador: “Quem entende, identifica e aceita a realidade dos autotrafares consegue 
exterminá-los de vez” (VIEIRA, 1994, p. 444). 

ferramentas. Ações terapêuticas, para se libertar do subnível evolutivo, tornam-se necessárias 
à conscin: autopesquisa profunda, domínio pessoal da bioenergia, autodomínio emocional, projeta-
bilidade lúcida e discernimento maduro, além do autoesforço consciencial diuturno. 
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Perdas. A despriorização, a permanência no paradigma convencional e a acomodação desviam 
e atrasam as ações planejadas, com perdas irrecuperáveis de tempo e energias. 

insatisfação. A melin (melancolia intrafísica) começa com sensação de incompletude (incom-
pléxis) e ansiedade ao temer a incapacidade e o insucesso. 

oportunidades. Considerar a oportunidade e o tempo intrafísico que restam para realizar tra-
balho tarístico aproveitando as capacidades autodesvalorizadas por insegurança, autoimagem distorcida 
e perfeccionismo; condições egoicas, simultaneamente aprisionadoras e antiassistenciais por tender 
alimentar outras consciências intra e extrafísicas semelhantes. Importa usar os trafores da determinação 
e da disciplina para investir no autoconhecimento, com o foco assistencial pelo exemplarismo.

dESaPEGo da Vida intrafíSiCa

Cronologia. Eis a seguir, breve cronologia que ilustra o início do processo de mudança pessoal 
mais contundente.

início. O planejamento técnico para desapego das imaturidades iniciou há seis anos, após  
o curso de Pesquisologia Aplicada (PEA), da ARACÊ, e de experiências laboratoriais conscienciológicas, 
destacando-se os experimentos no Laboratório Serenarium, onde a autora vislumbrou a possibilida de 
de contribuir para o esclarecimento de outras consciências com dificuldades similares.

técnica. O ano de 2014 foi decisivo na atual vida intrafísica da autora. De 28.12.2013  
a 27.12.2014 foi realizada a técnica de mais um ano de vida, que supõe o advento da dessoma após 
12 meses.

Propósito. Essa técnica, proposta pelo pesquisador Waldo Vieira (1994, p. 607), permite rever 
as propostas de vida, observando pendências esquecidas, reconciliações a serem efetivadas, reciclagens 
evolutivas indispensáveis, entre outras importantes demandas. 

ano decisivo. É considerado ano decisivo pela oportunidade de revisão de conceitos e com-
portamentos arcaicos, desatualizados, sem sentido para o atual contexto no qual a autora já aprendeu 
e assimilou posturas mais saudáveis e fraternas. Foi também ano de profundas reflexões que poderão 
levar a patamar mais condizente com o autoconhecimento presente. 

responsabilidade. A escolha de melhorar e amadurecer gera responsabilidade assistencial  
e exemplarista que tem como pano de fundo as vivências cotidianas. 

Compromissos. Já estavam claros para a autora os compromissos nesta vida, não ligados apenas 
ao grupo familiar. Com esse, a necessidade de reconciliação premente ensejou planejamento de ações 
apropriadas para os casos específicos. Urgia desenvolver outros interesses que promoveriam a realização 
das metas programadas direcionando e motivando para algo maior.  

iMPEdidorES EVolutiVoS

desafios. Seguem-se 9 tipos de conceitos e posturas conservadoras, comodistas, resistentes  
e repressoras autoenfrentadas e demonstradas na presente autopesquisa:

1. resistência ao uso da tecnologia. Ao utilizar novas ferramentas da tecnologia moderna,  
a au tora desvencilhou-se da neofobia, ou do medo da coisa nova, passando a se envolver e aceitar 
novos co nhe cimentos.
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2. desapego do passado. Libertar-se dos laços passados é necessário para o equilíbrio e harmo-
nia pessoal no presente. Aprendizados da convivência anterior geraram autofortalecimento. O passado 
deve ser respeitado, pois pertence ao arquivo histórico pessoal; porém o melhor é priorizar o presente 
direcionando o foco a novos projetos assistenciais que promovam a autoevolução. 

liberação. Durante muitos anos, pela saudade, evocava o primeiro marido dessomado. Numa 
projeção, foi percebida sua presença com o pedido de libertá-lo para suas tarefas. Ao acordar houve  
a clara sensação do seu abraço de despedida. A grande lição retirada daquele experimento foi desape-
gar-me da consciex, cuidando da própria vida. 

3. duplismo. O desapego do passado propiciou o encontro de novo parceiro para a formação 
de dupla, para convívio afetivo, com foco assistencial: compartilhar experiências, desfrutar a aten ção de 
um companheiro que também busca encontrar na dupla troca de afeto e energias; em convi vência 
har moniosa, dar um sentido maior para a estada no intrafísico, com aprendizados pró-evoluti vos, 
con tribuindo com o exemplarismo do comportamento renovado.

4. recursos intrafísicos. O recurso financeiro, geralmente, se apresenta como dificultador nas 
inter-relações, quando cada um se fecha na sua maneira de pensar e agir. Com independência financeira 
conquistada surge a dificuldade: sair da zona de conforto de considerar que “o que é meu é só meu”  
e par tilhar com o duplista recursos necessários.

neorrealidade. Principia a experiência de dividir condomínio, gastos com alimentação e hi-
giene, ta xas básicas de manutenção da casa, em clima de entendimento, após incômodos que fazem 
parte da con dição rígida da autora.

autoenfrentamento. A compreensão aumentará com o autoenfrentamento de conceitos desa-
tualizados pelo desapego de posturas rígidas, egoístas e controladoras. 

5. locais e moradia. A construção de chalé no Campus ARACÊ, centro de pesquisa da Cons-
cienciologia, para vivenciar a condição de pesquisador-voluntário-residente, facilitou a vinda do du-
plista para fixar moradia no estado do Espírito Santo, saindo de cidade onde viveu durante 70 anos.

autodesafios. Incontáveis aprendizados com a convivência duplista e ainda com o descarte de 
hábitos de consumo inútil e acúmulo de objetos são conquistas favorecidas em nova moradia de 40m².

6. alternativas e possibilidades.  Conceitos retrógrados de que na 3ª idade as pessoas devem 
ficar presas à família pelos possíveis imprevistos quanto à saúde eram pensamentos próprios da autora 
e do seu grupocarma.  Na atualidade, a adoção de atividades físicas regulares, a realização de check-ups 
constantes e o autocuidado tranquilizam familiares eventualmente preocupados. 

renovação. Com independência financeira e conhecedor de suas possibilidades, o casal pode 
se aventurar por outras opções de moradia e atividades prazerosas.

Grupo familiar. Na família, a afeição excessiva dificulta o distanciamento, que pode ser pro-
veitoso se cada um discernir compromissos evolutivos e comprometimentos grupais. Afastamento 
geográfico não impede união familiar. 

autoaperfeiçoamento. Promovendo as próprias pesquisas em prol de aperfeiçoamento pessoal 
cada um contribuirá com o amadurecimento e fortalecimento do grupo familiar.

liberdade. O novo padrão de energias gerado pela liberdade para decidir o próprio caminho 
dinamiza a reconciliação impelindo a evolução grupal. Posicionamento íntimo amplia a mundividência 
e os empreendimentos proexológicos.
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7. aprimoramento consciencial. A opção pelo aprimoramento consciencial com viagens para 
cursos e autorreflexões trouxe desapegos de posturas desatualizadas.

lições. Novos cenários instalados com lições significantes de desapegos de conceitos e com-
portamentos miméticos aconteceram. 

8. Voluntariado. “Voluntariado é a atividade que o indivíduo realiza por livre e espontânea 
vontade, sem obter benefício financeiro ou material em troca, com o objetivo de ajudar ou assistir 
outras conscins” (NONATO et al., 2011, p. 147).

Princípio. Na Conscienciologia, o voluntariado é realizado em alguma IC; o trabalho baseia-
-se no esclarecimento quanto à realidade multidimensional e pluriexistencial da consciência, segundo  
o princípio da descrença: não acredite em nada, nem mesmo nestas informações. Tenha as próprias expe-
riências. 

benefícios. O trabalho voluntário no Campus ARACÊ é excelente ferramenta de autopesquisa 
contra perfeccionismo, autoimagem distorcida, melindres, comunicação falha, cobrança, vitimização  
e ou tros condicionamentos pluriexistenciais.

inter-relações. O trabalho do grupo evolutivo gera resultados satisfatórios quanto à melhoria 
das inter-relações e conscientização da proéxis em grupo. Neste contexto, cada elemento realiza seu 
papel de minipeça no maximecanismo assistencial.

9. tridotação. A motivação para o desenvolvimento pessoal nas áreas da comunicação, inte-
lectualidade e parapsiquismo independe de idade, mas da determinação, vontade e esforço pessoal.

audição. A dificuldade auditiva, acometida pela autora, é fator somático que interfere no bom 
desempenho comunicativo. Aparelhos específicos incluem pessoas com essa deficiência, visando à melho-
ria da comunicação facilitando sua participação em atividades pró-evolutivas para as quais há interesse  
e motivação.

téCniCaS aPliCadaS PEla autora 

1. técnica de mais um ano de vida

dinamização. A aplicação da técnica de mais 1 ano de vida auxilia o pesquisador a definir  
e a realizar as metas principais da existência, dinamizando seu rendimento consciencial no período 
suposto como seu último ano de vida intrafísica.

Metas. Estabelecimento de metas e ações facilitadoras da interassistência grupal e com o duplista 
com objetivos pró-evolutivos.  

2. técnica do desassédio Mentalsomático 

assistência. Evita-se entrar ou permanecer na condição de assediado, realizando a tares (tarefa de 
esclarecimento) para as consciências assediadoras investindo na técnica do desassédio mentalsomático, 
por meio de leitura, por exemplo, de obra conscienciológica ou pelo grafopensene.

registro. Autorreflexão e registro grafopensênico periódico das dificuldades e incômodos, 
pesquisa dos temas esclarecedores, anotação dos fatos cotidianos e autoenfrentamentos das carências 
conscienciais têm sido ações mentais facilitadoras de desassédios conscienciais.
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3.  técnica da diferenciação Pensênica 

definição. “A diferenciação pensênica é a técnica interdimensional de análise cotidiana dos 
pensenes, visando diferenciar autopensenes de heteropensenes, nas contínuas interações conscienciais 
multidimensionais entre conscins, consciexes e holopensenes” (STÉDILE et al., 2012, p. 6). 

reciclagem. Cenários instalados pelos amparadores com foco assistencial propiciam a análise 
de pensamentos e atitudes egóicas favorecendo a reciclagem de comportamentos inflexíveis, rígidos  
e controladores.

resistência. A resistência contra novas formas de pensar e agir, frequentemente para encobrir 
o medo do novo, gera insegurança quanto aos próprios potenciais. Evita-se, também, assumir atitudes 
e comportamentos mais liberais temendo a responsabilidade. 

4.  técnica do binômio admiração-discordância

resultados. A aplicação da técnica admiração-discordância favorece o entendimento na in-
ter-relação com o duplista. Pode-se admirar e valorizar seus trafores e, ao mesmo tempo, divergir de 
seus pontos de vista. Mesmo na divergência pode haver compreensão e aprendizados quando o foco 
é a interassistencialidade.

5. técnica do autovivenciograma

definição. “A técnica do autovivenciograma é a sistematização de autovivências significa tivas 
para determinação e análise valorativa da realidade do microuniverso consciencial do autopesquisa dor, 
pela associação máxima de ideias, identificando o fato ou parafato vivenciado, a exegética, a taxolo-
gia, o aprendizado e sua aplicabilidade em novas experiências, com base no paradigma consciencial” 
(STÉDILE & FACURY, 2010).

aplicação. Registro, análise detalhada, interpretação e classificação dos temas das vivências 
diárias com aplicação prática dos aprendizados geram arquivo pessoal de autopesquisa.

PrátiCaS

ações. A autora registra a utilidade de importantes ações práticas realizadas no período de 
2009/2015: participações, através de experimentos no Laboratório Serenarium, em Laboratórios 
Conscienciológicos de 1h30 e de 3h30 de duração, em Dinâmicas Parapsíquicas semanais, Técnicas 
Projetivas, em cursos, imersões e eventos na CCCI, além da colaboração em tarefas no voluntariado 
da ARACÊ.

ConSidEraçõES finaiS

terceira idade. Experimentando a 3ª idade, a autora conclui que a busca da serenidade  
é fun damental. A conquista da harmonia interior traz renovação mental, emocional e energética com 
re percussões saudáveis no corpo físico, mesmo desgastado pela idade.

Serenidade. O estabelecimento da homeostase holossomática favorece a conquista da condição 
de serenismo.  



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 14 – N. 10 – 201428

 Facury, Sílvia; Pré-serenismo: desapegos de posturas imaturas; P. 20-28.

autossuperações. A coragem para aceitar e abrir mão de imaturidades, assumir e utilizar os 
talentos e potenciais para investir em ações renovadoras impulsionou a autora a bancar e priorizar 
novas responsabilidades e desafios. 

desapego sadio. Buscar novas possibilidades de desapego poderá representar, ainda, preparação 
saudável e madura para a dessoma.

autodescobertas. A autopesquisa, ferramenta conscienciológica que ajuda a consciência  
a efe tivar reciclagens através de transformações íntimas, foi fundamental para o trabalho da autora que 
se colocou frente a frente, encarando a si mesma, realizando autodescobertas para serem trabalhadas 
e melhoradas. 

Coragem. Essencial é substituir o conceito de que “não tenho idade para isto” pela coragem 
cons ciencial. Não existe limite de tempo para o investimento no crescimento pessoal. Sempre é tempo 
de re co meçar e desfazer condicionamentos cristalizados.

atualização. Para aqueles que ainda se sentem apegados a ideias preconcebidas e hábitos arcaicos 
vale a dica de sua atualização, que poderá gerar ganhos saudáveis e evolutivos.
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Resumo: O artigo objetiva propiciar reflexões sobre as Gradações de Autodesassé-
dio e a remoção das camadas de autointerferência e/ou autoaprisionamento secular 
interpessoal (assédio). Propõe que o leitor motivado se aproxime do holopensene  
do serenismo e considere a possibilidade de auxiliar nos plantões do laboratório, 
tendo em vista a qualificação do parapsiquismo e o desenvolvimento das nuanças 
e sofisticações autoperceptivas a cada plantão. Conforme a Conscienciologia, cada 
pes quisador possui seu próprio labcon, e a autora o utiliza enquanto metodologia de 
pes quisa obtendo resultados de análise das autovivências na função de plantonista do 
Laboratório Serenarium, no Campus  de Invexologia, em Foz do Iguaçu, PR, Brasil, 
durante 2 anos.

PalavRas-chave: Comportamentos; Fenômenos; Iluminismo; Obscurantismo; 
Pacifismo; Pensenologia.

Abstract: This paper aims at propitiating reflections about the Self-deintrusion 
Gradations and the removal of the self-interference layers and/or of the centuries-old 
self-emprisonment (self-intrusion). It proposes the motivated reader to approach the 
Serenismus holothosene and consider the possibility of helping on duty around the 
lab, having in mind the qualification of their own parapsychism, along with the de-
velopment of the self-perceptive details and sofistications at each assignment. Since in 
Conscientiology each researcher has her or his own conslab, the author uses as research 
method the analysis of her personal experience with the Serenarium assignments in 
the ASSINVÉXIS Campus, in Iguassu Falls, PR, Brazil, during 2 years.

*Arquiteta e Urbanista; Empresária; Especialista em Metodologia do Ensino Superior; Projeto e Construção; Psicologia Positiva 
& Coaching; voluntária da equipe do Serenarium no Campus de Invexologia de 2008 a 2015.
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KeywoRds: Behaviors; Enlightenment; Obscurantism; Pacifism; Phenomena; 
Thosenology.

Resumen: El artículo se propone reflexionar sobre las Gradaciones de Autodesa-
sedio y la remoción de las camadas de autointerferencia y/o autoaprisionamiento 
secular personal (asedio). Propone al lector motivado aproximarse del holopensene 
del serenismo y considerar la posibilidad de auxiliar en los plantones del laborato-
rio, considerando la cualificación del parapsiquismo y el desarrollo de las sutilezas 
y sofisticaciones autoperceptivas en cada plantón. Según la Concienciología, cada 
investigador tiene su propio labcon, y la autora se lo utiliza en cuanto metodología 
de investigación, obteniendo resultados de análisis de las autovivencias durante la 
función de plantonista del laboratorio Serenarium, en el Campus de Invexología, en 
Foz de Iguazu, PR, Brasil, durante 2 años.

PalabRas-clave: Comportamientos; Fenómenos; Ilustración; Oscurantismo; Pa-
cifismo; Pensenología.

aPrESEntação

objetivo. O presente artigo busca demonstrar as Gradações de Autodesassédio hauridas no 
contato mensal com o campo extrafísico estabelecido durante os finais de semana de Plantão no La-
boratório Serenarium, no Campus de Invexologia, na Cognópolis Foz do Iguaçu, PR.

Metodologia. O método utilizado foi a autoexposição intraconsciencial teática, sucinta, ao 
modo de listagens de atuações comportamentais e resultados comparativos com relação aos padrões 
de autoconflitividade e de autodesassedialidade.

Plantões. Esta pesquisa relata o refinamento perceptivo a partir de plantões-monitorias mensais 
durante os experimentos realizados no Serenarium desde 2013. 

Seções. O texto estrutura-se em 5 seções: I. Abordagens Conceituais. II. Estudo de Caso. III. 
Gradações de Autodesassédio. IV. Resultados e Conquistas. V. Abordagens conclusivas.

abordaGEnS ConCEituaiS

Ciência. Qualquer área de pesquisa requer terminologia adequada. 

Gradações. As gradações de autodesassédio são etapas galgadas pela consciência motivada e per-
sistente na autopesquisa evolutiva, mensuráveis a partir da autolucidez nas manifestações anticonflitivas, 
pacifistas, autênticas.

autodesassédio. O autodesassédio é a remoção das camadas de assédio pelo próprio pesquisador  
a par tir da aplicação de técnicas conscienciológicas. O autodesassédio promove equilíbrio pessoal, 
íntimo, ple no, filtrando a interferência de exopensenes patológicos, seja de quem for. 
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Pensene. Neologismo composto pela união de três formas de manifestação: pensamento, sen-
timento, energia (pen+sen+ene). 

autopensenidade. A autopensenidade é a qualidade do pensene gerado pelo indivíduo.

Holopensene. É o conjunto de vários pensenes, influenciadores da energia do ambiente e das 
pen senosferas de cada consciência. 

opção. A opção pelo autodesassédio é a decisão de dominar, enfrentar, romper, superar, suplantar 
e transpor as pressões autoassediadoras, intra e extrafísicas, primeiro passo capaz de impulsionar ações 
higienizantes e geradoras de clareza mental. 

laboratório. O Laboratório Serenarium é o espaço tecnicamente construído para otimizar 
o estu do sobre o Homo sapiens serenissimus, ou Serenão, o modelo da escala evolutiva proposta pela 
Conscienciolo gia, e sobre o desenvolvimento do atributo da serenidade que o caracteriza.

Serenarium.Trata-se de 4 ambientes otimizados: 1. Antecâmera (repouso somático); 2. Escri-
tório; 3. Banheiro; 4. Minicozinha. 

natureza. O Laboratório Serenarium do Campus de Invexologia, na Cognópolis Foz, foi cons-
truído em meio à natureza, buscando favorecer ortopensenizações saudáveis ao pesquisador durante 
as 72 horas de imersão. 

neoideias. O holopensene da socin estimula o automatismo e pouca reflexão. O holopensene 
do Serenarium contrapõe-se ao da socin e favorece reflexões, ponderações e neoideias.

EStudo dE CaSo

didática. Para ampliar a compreensão do processo teático-reciclogênico da autora, ao modo de 
exemplo, analisam-se as manifestações comportamentais e parafenomenológicas desde o nascimento 
até a idade atual. O estudo de caso divide-se em 4 fases:

A. obscurantismo 1: Idade: 0 a 16 (1964–1980). Convívio familiar envolvendo violência 
doméstica; alcoolismo; psicopatia; poltergeist.

B. obscurantismo 2: Idade: 17 aos 32 (1981–1996). Constituição de enredo familiar pes- 
 soal; 2 filhas; 2 relacionamentos; graduação em Arquitetura; nomadismo; autoescapismo; superficia-
lismo.

C. iluminismo 1: Idade: 33 aos 48 (1997–2012). Contato com a ciência Conscienciologia; 
abertura de Instituições Conscienciocêntricas (ICs) no exterior; docência; voluntariado; multicultu-
ralismo; assunção da profissão de arquiteta; assunção do voluntariado.

D. iluminismo 2: Idade: 48 aos 50 (2013–2015). Participação na Equipe do Laboratório 
Serenarium: receptivo; check-in; transporte; logística; autovivenciograma; check-out; plantões.

CoMPortaMEntoS E fEnôMEnoS: dEtalHaMEnto

Histórico. Listagem alfabética de manifestações comportamentais, fenômenos psicológicos  
e parapsíquicos e reações orgânicas:
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obSCurantiSMo 1

Comportamentos Fenômenos psicológicos e parapsíquicos / 
Reações orgânicas

Acepção de pessoas. 

Acessos de fúria.

Autossabotagem.

Convulsões emociogênicas. 

Desejo de fuga.

Escuta seletiva. 

Fantasia / onirismo.

Inaptidão para discernir saúde e doença.

Manipulação.

Memória seletiva.

Pensenes derrotistas.

Superficialidade, romantismo.

Vício em sofrimento.

Acoplamentos baratrosféricos.

Assimilações doentias.

Ataques de fúria. 

Dores de cabeça. 

Mal-estar. 

Poltergeist. 

Rompantes de desesperança. 

Rompantes de pânico. 

Ruminações mentais. 

Transtorno de estresse pós-traumático (TSPT). 

Vampirizações energossomáticas.

Tabela I – Obscurantismo 1

obSCurantiSMo 2

Comportamentos Fenômenos psicológicos e parapsíquicos /  
Reações orgânicas

Acessos de fúria. 

Descontrole emocional.

Desejo de ficar invisível.

Escondimentos.

Exagerada necessidade de liberdade. 

Fazer-se de forte, não demonstrar fragilidade.

Fuga de contextos que repetiam o processo viven-
ciado na infância.

Hábito em focar na fragilidade do outro. 

Inaptidão para aceitar sugestões e críticas.

Inaptidão para lidar com o inesperado.

Manipulação consciencial.

Necessidade de controlar a realidade.

Necessidade de criar enredo familiar distinto.

Necessidade de valorização externa.

Superficialidade.

Uso de dicionário emocional esboçante.

Acoplamentos agressivos.

Acoplamentos baratrosféricos.

Dores de cabeça. 

Mal-estar.

Poltergeist.

Rompantes de desesperança. 

Rompantes de tendência suicida. 

Ruminações mentais. 

Vampirismo.

Tabela  II – Obscurantismo 2
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iluMiniSMo 1

Comportamentos Fenômenos parapsíquicos /  
Ações pró-parapsíquicas

Abertismo para reciclagem.

Assentamento profissional.

Autogestão do tempo.

Consistência no voluntariado.

Diminuição do embotamento afetivo-emocional. 

Entendimento da assistência.

Mudança para a Cognópolis Foz do Iguaçu. 

Produção de autopesquisa. 

Realização de escrita de verbetes.

Substituição dos “sorrisos amarelos” pela seriedade 
evolutiva.

Acoplamentos mentaissomáticos.

Docência com aplicação do parapsiquismo. 

Extrapolações parapsíquicas.

Início da tenepes.

Valorização do parapsiquismo.

Tabela III – Iluminismo 1

iluMiniSMo 2

Comportamentos Fenômenos parapsíquicos /  
Ações pró-parapsíquicas

Apreensão estética, perceber o vento, o bater das 
asas da borboleta. 

Assistência a contextos de violência doméstica, 
anticonflitividade. 

Autoassistência. 

Entendimento contextual. 

Escrita/apresentação de artigos. 

Escrita/defesa de verbetes. 

Escrita do livro Violência Doméstica. 

Postura argumentativa, ajustando-se ao contexto.

Qualificação interassistenciológica.

Valorização cognitiva.

Valorização da natureza.

Valorização do ser humano.

Agudização perceptiva. 

Apreensão das gradações extrafísicas nas proximi-
dades do Serenarium.

Apreensão das sincronicidades. 

Apreensão estética, perceber o vento, o bater das 
asas da borboleta. 

Canalizações energossomáticas.

Clarividências.

Extrapolações parapsíquicas.

Falar menos, observar mais, atuar energossomati-
camente. 

Ideias ortopensênicas, crescendum de cosmoetici-
dade.

Iscagens Parapsíquicas Assistenciais. 

Menor labilidade emocional e parapsíquica. 

Pangrafia. 

Parapercepções no trânsito, evitações de miniaci-
dentes.

Psicometria. 

Qualificação conviviológica.

Valorização dos efeitos da tenepes.
Tabela IV – Iluminismo 2
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GradaçõES dE autodESaSSédio

Patologia. O convívio sistemático em contextos de patologia, poltergeist, assédio intenso pode 
provocar reações adversas e inadaptações intrafísicas, em diferentes níveis. 

instrumentos. A consciência utiliza 4 veículos de manifestação, podendo gerar confusões en-
tre a intraconsciencialidade e o uso desses instrumentos de manifestação na dimensão intrafísica. Tal 
condição pode produzir certo descompasso entre a percepção intraconsciencial e a dos 4 veículos de 
manifestação, levando a conscin a não se perceber na íntegra.

autodesassédio. As gradações de autodesassédio ocorrem à medida que a consciência persiste 
na autopesquisa e no voluntariado removendo crostas baratrosféricas sedimentadas durantes várias 
existências, ao modo de sistema de defesa. 

autoacolhimento. Aos poucos o autoassédio (a confusão mental) vai sendo substituído por 
autoacolhimento e manifestação assistencial coerente, próxima a real idade consciencial. 

Superficialidade. A redução de manifestações superficiais, rasas, impulsivas, fantasiosas, vindas 
de processos artísticos e fugas intraconscienciais abre espaço a manifestações evolutivas, interassisten-
ciais, cosmoéticas, coerentes com o momento evolutivo conquistado.

autopercepção. A autopercepção das Gradações de Autodesassédio, hauridas nos plantões do 
Laboratório Serenarium, amplia a autoconfiança mentalsomática e direciona a consciência à escrita 
proexológica focada.

Ciclo. Instala-se ciclo prazeroso de vontade, organização e bem-estar durante o registro das 
neoideias na vida cotidiana da consciência. 

fatos. Utilizando os fatos listados acima, ao modo de exemplo, as 4 fases de vida, a autora 
demonstrou as Gradações de Autodesassédio e a aquisição gradativa da pacificação íntima.

rESultadoS / ConQuiStaS

Extrapolações. As 72 horas de plantão no Laboratório Serenarium promovem extrapolações 
parapsíquicas, acesso a ideias originais e impactam na equipe de apoio do laboratório, conforme abor-
dado neste artigo.

Holopacipensenidade. O contato com holopensene de paz, afetividade, anticonflitividade, 
acolhimento e cosmoética, característico do Laboratório Serenarium, estimula a consciência a galgar 
neopatamares evolutivos e a querer reverberar padrão assistencial. Cada consciência é responsável pelo 
que pensa, faz e apreende. 

autocosmovisiologia. A reperspectivação da existência através do acesso gradativo à essência 
intraconsciencial predispõe à ampliação da cosmovisão, da aceleração autoevolutiva e da serenidade.

autopesquisa. A pensenidade avançada constitui autocognição sofisticada e detalhismo máximo, 
exigindo investimento na autopesquisa persistente, consistente e compromissada.

abordaGEnS ConCluSiVaS

Pensenidade. Neste planeta, o pensamento não é considerado forma. A consciência não identi-
fica as imediatas consequências da emissão pensênica. Cada manifestação pensênica gera teia imediata 
de consequências impactando nas relações interpessoais.
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autoexpressão. Constantemente produzimos autopensenes. A maioria das conscins não analisa  
o que pensa, ou sente, assim poluindo a psicosfera pessoal e ambiental. 

Produmetria. A manifestação refinada dos autopensenes – as Gradações de Autodesassédio – 
qualifica a atuação consciencial. A produmetria anticonflitiva auxilia a consciência a identificar o grau 
evolutivo alcançado. Quanto maior o autodesassédio, mais sutis os autopensenes. 

diferença. Sutilização não é simplificação, ou simplismo, e, sim, significa sofisticação, 
complexidade, estudo acurado e detalhista do processo pensênico.

autopensenização. Os autopensenes podem ser elaborados de maneira descuidada, desorga-
nizada, inconsciente, ou lúcida, organizada, equilibrada. 

Evolutividade. A evolução é conquistada de maneira singular, em pequenos passos; mas, liber-
tações grupocármicas, gescons, tenepes, conta policármica, ofiex, dentre outros, são essenciais.
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Autovivenciograma na Imersão do 
Laboratório Serenarium:  
Reflexões Interassistenciais
Self-experienciogram in the Serenarium Laboratory Immersion: 
Interassistantial Reflections

Autovivenciograma en la Imersión del Laboratorio Serenarium: 
Reflexiones Interasistenciales

Marco Antônio Facury*

Resumo: Este estudo aborda os resultados obtidos pelo autor na condição de 
docente-facilitador das Oficinas da Técnica do Autovivenciograma para serenautas 
realizadas antes do experimento no Laboratório Serenarium, ao longo de 6 anos no 
Campus ARACÊ. Relata a ampliação da autossustentabilidade energética, as extrapo-
lações vivenciadas no exercício de amparador intrafísico a partir dessa função, além 
do aumento da compreensão da condição de porta-assistidos, ao vivenciar na prática 
a iscagem lúcida durante a atividade. Reflete sobre os benefícios pessoais obtidos 
com a aplicação dessa técnica, ressaltando sua importância de ser realizada antes do 
experimento no laboratório Serenarium. Destaca o impacto positivo dessa técnica no 
preparo do experimentador, a qual facilita a introspecção e a autoanálise das vivências 
do serenauta, visando não apenas auxiliá-lo na compreensão da aplicação da técnica 
em si, mas, principalmente, nas autorreflexões e análise da vivência registrada.

PalavRas-chave: autoqualificação interassistencial; liderança interassistencial; 
minipeça lúcida.

abstRact: This study addresses the results obtained by the author in the condition of 
instructor-facilitator of the Self-experienciogram Technique Workshops for serenauts 
preceding the experiments in the Serenarium Laboratory along 6 years in the ARACÊ 
Campus. The author reports the upgrading of his energetic self-sustainability, the 
extrapolations experienced in the condition of intraphysical helper because of  
the function, besides the increase of the understanding of the condition of assisted-
carrier by experiencing the lucid bait practice during the activity. Reflections are made 
about personal benefits obtained with the application of this technique before the 

* Mestre em engenharia, professor universitário, consultor e educador financeiro, voluntário-docente da Associação Internacional 
para a Evolução da Consciência (ARACÊ).

marco@arace.org
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experiment in the Serenarium. Its positive impact on the experimenter’s preparation 
is stressed because the technique facilitates introspection and self-analysis about the 
serenaut’s personal experiences, aiming not only at helping him to understand the 
application of the technique in itself, but mainly by his self-reflections and analysis 
of the experience registered.

KeywoRds: interassistantial leadership; interassistantial self-qualification; lucid 
mini-cog.

Resumen: Este estudio trata de los resultados obtenidos en la conducción de los 
Talleres de la Técnica del Autovivenciograma para serenautas, en el papel de docen-
te-facilitador, realizados antes del experimento en el Laboratorio Serenarium, a lo 
largo de 6 años, en el Campus ARACÉ. Relata la ampliación de su autosostenibilidad 
energética, las extrapolaciones vividas en la condición de amparador intrafísico a partir 
de esa función, además del aumento de la comprensión de estar en la condición de 
portaasistidos al vivir en la práctica la recepción de conciexes en su psiscosfera de modo 
lúcido durante el proceso. Discute sobre los beneficios personales alcanzados con la 
aplicación de esa técnica, con el énfasis a la importancia de ser practicada antes del 
experimento en el laboratorio Serenarium. Subraya el impacto positivo de esa técnica 
en la preparación del experimentador, la cual facilita la introspección y el autoanálisis 
de las vivencias del serenauta, buscando no solo ayudarlo en la comprensión de la 
aplicación de la técnica misma, sino también a las autorreflexiones y al análisis de la 
vivencia elegida para hacer el registro.

PalabRas-clave: autocalificación interasistencial; liderato interasistencial; minipieza 
lúcida.

introdução

imersão. O experimento no Laboratório Serenarium é megaevento planejado e orientado para 
1 pessoa, pois abarca imersão de 7 dias no Campus ARACÊ, incluindo atividades pesquisísticas antes 
do experimento de 72 horas no laboratório. 

atividades. Nos 2 dias anteriores ao início do experimento Serenarium, o serenauta realiza 
atividades que visam auxiliar a introspecção característica ao laboratório. Segundo Colangelo et al. 
(2008, p. 114), “de acordo com a disponibilidade do experimentador para o autoenfrentamento,  
o trabalho da equipex pode ser intensivo e cirúrgico; daí a relevância do período pré e pós-experimento 
para descompressão e reintegração necessárias do experimentador”.

autovivenciograma. Além de experimentos em laboratórios conscienciológicos com duração de 
1h30 e 3h30, e entrevistas pré-experimento, é realizada a Oficina de Pesquisa, com duração de 1 hora, 
para apresentação e aplicação da técnica de autopesquisa denominada Técnica do Autovivenciograma.

A técnica do autovivenciograma é a sistematização de autovivências significativas 
para determinação e análise valorativa da realidade do microuniverso consciencial do 
autopesquisador, pela associação máxima de ideias, identificando o fato ou parafato 
vivenciado, a exegética, a taxologia, o aprendizado e sua aplicabilidade em novas expe-
riências, com base no paradigma consciencial (STÉDILE & FACURY, 2010, p. 101).
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Histórico. Esta atividade vem sendo disponibilizada para o serenauta desde 2007. Inicialmente, 
até 2008, era denominada Cosmograma de Vivências e era aplicada antes e após o experimento no 
laboratório Serenarium. Ainda em 2008, passou a ser aplicada exclusivamente no pré-experimento.

atuação. Este autor, integrante da equipe docente da atividade desde 2008, participou com 
serenautas, até dezembro de 2014, de 101 Oficinas da Técnica do Autovivenciograma.

reflexão. Nesta pesquisa, o autor apresenta suas reflexões na condição de docente dessa ativi-
dade, questionando se essa atividade, integrante do processo (auto)consciencioterápico do serenauta, 
tem repercussão autoevolutiva para o próprio docente que participa, aplicando a técnica.

Hipótese. A partir disso, o autor apresenta a hipótese de a condução da atividade contribuir 
para a autoqualificação interassistencial.

Metodologia. A metodologia utilizada foi a auto-observação sistemática por meio de avaliação 
da autoqualificação assistencial no período de atuação nessa equipe docente. A pesquisa tem caráter 
qualitativo.

Seções. O texto subdivide-se em 4 seções que apresentam:

1. A condução da atividade;

2. As auto-observações quanto ao processo (auto)consciencioterápico da atividade;

3. A avaliação quanto ao autodesenvolvimento interassistencial; 

4. As autorreflexões quanto às possíveis repercussões da implantação e funcionamento do La-
boratório Serenarium.

Conclusão. O autor conclui apresentando as considerações finais do processo de autoqualifi-
cação interassistencial.

Condução da atiVidadE

facilitador. Segundo Stédile e Facury (2010, p. 106), a aplicação da técnica do autovivencio-
grama antes do experimento no laboratório Serenarium é um “elemento facilitador do movimento de 
introspecção e autoanálise do pesquisador em suas reflexões”.

Etapas. Essa oficina de pesquisa, conduzida por equipe de 2 docentes, contém as seguintes etapas:

1. recepção. Os docentes dão as boas-vindas ao serenauta, proporcionando ambiente acolhedor 
e favorável à introspecção;

2. apresentação. Os docentes apresentam a técnica do autovivenciograma para o serenauta, 
detalhando cada etapa da técnica de modo simples e direto;

3. aplicação. Em seguida, é proposta a aplicação da técnica. O serenauta escolhe 1 autovivência 
significante para ele descrever utilizando a técnica apresentada. Neste período, os docentes-facilitadores 
também aplicam a técnica;

4. debate. Ao final, são reservados 15 minutos para debate acerca do trabalho realizado.

autopesquisa. Seguindo a ideia de que quem ensina é quem mais aprende, a condição de do-
cente da Oficina da Técnica do Autovivenciograma durante a imersão para o Laboratório Serenarium 
vem propiciando ao autor o aprofundamento nas autorreflexões e autopesquisas.
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dinâmica. Se inicialmente a proposta era compreender a técnica do autovivenciograma e en-
contrar a melhor abordagem para ensiná-la ao serenauta-aluno, no decorrer dos anos o autor observou 
outros elementos envolvidos nessa dinâmica de ensino-aprendizagem.

Semperaprendente. Mantendo o perfil de semperaprendente e buscando qualificar-se na con-
dição de (auto)pesquisador da consciência, cada oficina tornou-se laboratório de autopesquisa por 
meio de auto e heterovivências.

foco. Se por um lado o foco prioritário da aplicação da técnica do autovivenciograma é a aná-
lise das autovivências, por outro, o objetivo principal do docente dessa oficina de pesquisa é auxiliar 
o serenauta-aluno no registro e análise de suas autovivências. Ou seja, o docente deve estar atento às 
heterovivências – as vivências do serenauta – para não apenas auxiliá-lo na compreensão da aplicação 
da técnica em si, mas também auxiliá-lo nas autorreflexões e análise daquela vivência descrita.

Questionamento. Assim, o autor propõe o seguinte questionamento: qual a repercussão auto-
evolutiva da condução dessa atividade de pesquisa em quem atua na condição de docente?

auto-obSErVaçõES

desafio. Assumir a docência conscienciológica é desafiador. O docente em Conscienciologia 
tem a responsabilidade de atuar na condição de pilar intrafísico do processo tarístico a ser realizado 
em conjunto com a equipe extrafísica de amparadores daquele trabalho.

retrocognitor. Nesta condição, o docente exerce diretamente a função de agente retrocognitor, 
informador de neoverpons, buscando levar o aluno a investigar o processo (auto)evolutivo a partir do 
enfoque do paradigma consciencial.

Equipex. Considerando o experimento no Laboratório Serenarium enquanto megaevento para 
1 pessoa – o serenauta – e que, em 10 anos de experimentos realizados no Campus ARACÊ, vem 
apresentando caráter (auto)consciencioterápico, a responsabilidade do docente da Oficina do Autovi-
venciograma amplia, passando a ser a de elemento integrante do processo assistencial cuidadosamente 
dirigido pela equipe de amparadores do experimento. 

Equipin. A apresentação e aplicação da técnica do autovivenciograma tornam-se componentes 
do trabalho assistencial, ao modo de instrumentais de processo paracirúrgico. Assim, os docentes atuam 
ao modo de enfermeiros em tal atividade, buscando, de maneira não intrusiva, criar ambiente facili-
tador para o trabalho da equipe extrafísica responsável pela condução do processo junto ao serenauta.

iscagem. Colangelo et al. (2008, p. 115) salientam a seriedade da participação da equipin no 
processo interassistencial do Laboratório Serenarium: “Na medida em que o voluntário está lúcido 
para atuar na condição de isca, passa a ser um facilitador da equipe extrafísica na condução da tarefa, 
ancorando as consciexes no momento da paradiáspora”.

ampliação. Talvez por não ter a noção clara da profundidade do trabalho, é natural que o do-
cente dessa oficina de pesquisa preocupe-se prioritariamente com a técnica em si, o que é pertinente  
e re levante. No entanto, ao longo do tempo, este autor passou a ampliar a compreensão do papel a ser 
desempenhado durante este trabalho, levando-o a maior qualificação interassistencial.

imaturidades. Além disso, ficou evidente o quanto cada oficina de aplicação da técnica do 
auto vivenciograma gerava novas reflexões acerca das autoimaturidades e/ou autocorrupções do próprio 
autor-docente evidenciadas naquela prática laboratorial de pesquisa.
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autoQualifiCação

autoqualificação. Ao longo dos 6 anos na condução das Oficinas da Técnica do Autoviven-
ciograma para serenautas, o autor observou pelos menos 8 aspectos relevantes na própria qualificação 
assistencial, expostos em ordem lógica de autodesenvolvimento:

1. Sustentabilidade. A regularidade na condução dessa atividade vem ampliando a autossus-
ten tabilidade energética para o desenvolvimento também de outras atividades interassistenciais,  
a exem plo de voluntariado, docência, tenepes, coordenação de projetos e gestão institucional. A atuação 
nas demais atividades proporciona aumento nesta qualificação, formando efeito halo de aprendizados 
intercambiados. O exercício contínuo exige o desenvolvimento de aspectos conscienciais, tais como 
disponibilidade e constância.

2. auto-holopensenidade. O autor observou-se, especialmente durante as atividades da ofi-
cina, em padrões holopensênicos, energéticos e de assistencialidade com características diferenciadas 
e melhores em relação aos diariamente apresentados, experimentando extrapolações da condição de 
amparador intrafísico. Tal exercício contínuo vem propiciando gradativa melhoria no padrão holo-
pensênico pessoal no cotidiano.

3. acolhimento. Compreender-se na condição de integrante do trabalho interassistencial em 
andamento levou o autor a melhorar seu perfil acolhedor, de modo a criar ambiente que permita ao 
serenauta sentir-se à vontade e predisposto ao aprofundamento autopesquisístico proposto no laborató-
rio Serenarium. Isso exigiu do autor desenvolver a postura de manter os braços abertos para o assistido, 
ampliando o entendimento da condição de porta-assistidos rumo à vivência prática da iscagem lúcida 
e desenvolvimento autoparapsíquico.

4. Parcimônia. Ser minipeça no trabalho assistencial nesse processo exigiu o desenvolvimento 
de máximo cuidado, assertividade e precisão nas pontuações e reflexões sugeridas ao serenauta, não 
se permitindo ser invasivo ou exagerar na dose, buscando sempre equilibrar sua atuação segundo a de-
manda trazida pelo serenauta no contexto da aplicação da técnica do autovivenciograma, respeitando 
o limite profilático da realização dessa atividade de pesquisa.

5. Escuta. Foi inevitável desenvolver a escuta terapêutica na condução dessa oficina de pesquisa, 
a partir da compreensão de que esse processo integrava o trabalho da equipe de amparadores do pes-
quisador-serenauta. Para o autor, esse tem sido desafio constante, considerando sua usual dificuldade 
em realmente ouvir o outro.

6. docência. A condução contínua desta oficina de pesquisa qualificou o autor no exercício 
da docência, especialmente na itinerância conscienciológica, com a busca constante pela melhor abor-
dagem interassistencial. Este é um laboratório prático de docência tarística.

7. autopesquisologia. A aplicação da técnica do autovivenciograma durante essas oficinas de 
pesquisa vem auxiliando o autor na melhoria dos registros autovivenciográficos, levando-o ao melhor 
aproveitamento e compreensão das autoexperiências, matéria-prima da autopesquisa.

8. autoconscienciometria. Observar e compreender as questões pessoais apresentadas pelo 
serenauta-aluno ajudaram o autor a examinar e aprofundar as próprias questões que precisavam ser 
enfrentadas. O “efeito espelho” (SENO, 2009) trazido pelos serenautas ao autor ampliaram, aprofun-
daram e desdramatizaram os autoenfrentamentos necessários em cada momento evolutivo, auxiliando 
o autor em suas autopesquisas.
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Epicentrismo. Segundo Vieira (2003, p. 240), “a vocação do epicon, na vivência diária, é man-
ter o holopensene pessoal de alto nível, o tempo todo, capaz de suportar a condição permanente de 
porta-assistidos extrafísicos”.

limitações. Importante ressaltar que, em nenhum dos aspectos listados, o autor já alcançou 
a autoqualificação interassistencial almejada. Não raro, percebe no cotidiano as limitações pessoais 
em cada item apresentado, motivando-o a melhor aproveitar esse laboratório prático, a partir do foco 
assis tencial no serenauta.

autorrEflExõES

autorreflexões. São apresentadas a seguir 3 reflexões, em permanente análise por este autor, 
tendo em vista a atual compreensão ainda limitada do mecanismo multidimensional envolvido no 
evento do experimento do Laboratório Serenarium.

1. Mentalsomatologia. A partir do primeiro experimento no Serenarium do próprio autor, 
houve o insight de buscar a expansão do holopensene do Serenarium para todo o Campus ARACÊ  
e Cognópolis Pedra Azul, com a implantação do holopensene da (auto)pesquisa, promovendo a pre-
valência mentalsomática sobre a condição psicossomática ainda predominante no atual momento 
evo lutivo de grande parte das consciências intrafísicas.

2. Conscienciocentrologia. Outro aspecto relevante é a identificação do impacto da existên cia 
e funcionamento de 1 Laboratório Serenarium na implantação de Cognópolis. Atualmente (ano-base 
2015), há 3 Serenaria na embrionária Cognópolis Pedra Azul, em Domingos Martins, ES, sendo 1 em 
funcionamento desde 2004 e 2 desde 2008. Há também 1 laboratório Serenarium em funcionamento 
desde 2013 na Cognópolis Foz, em Foz do Iguaçu, PR.

Eventos. Os eventos científicos Fórum de Serenologia e Encontro de Serenautas promovidos pela 
Associação ARACÊ vêm buscando ampliar tais entendimentos a partir dos debates da temática por 
parte de experimentadores, equipes de apoio e demais pesquisadores.

3. Seriexologia. O estudo da obra “Zéfiro: a Paraidentidade Intermissiva de Waldo Vieira” 
(TELES, 2014), permite avaliar e inferir a repercussão positiva e o impacto seriexológico desse trabalho 
de suporte ao experimento Serenarium. 

Pré-intermissiologia. Considerando a possibilidade e/ou o pressuposto de este laboratório estar 
vinculado ao holopensene dos seres serenões, é possível admitir que fazer parte desta equipe vincula 
seus integrantes a este holopensene, podendo auxiliá-los na autovivência atual e na prática da Pré-In-
termissiologia, promovendo hoje condição favorável ao desenvolvimento da condição de liderança 
interassistencial multidimensional.

ConSidEraçõES finaiS

autoencantoamento. Integrar as equipes de apoio ao Laboratório Serenarium é desafio auto-
proposto que traz consigo a oportunidade de aceleração evolutiva. A responsabilidade e disponibilidade 
aos autoenfrentamentos continuamente necessários levam o integrante a um autoencantoamento quanto 
a assumir-se na condição prática de minipeça nessa engrenagem do maximecanismo interassistencial.

despertologia. O trabalho de suporte ao experimento no Serenarium é laboratório prático para 
a desperticidade, tendo em vista o exercício contínuo de autodesassedialidade necessário para auxiliar 
na condução dos trabalhos envolvidos com o experimento.
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amparologia. Cada atividade, em contato direto ou indireto com o serenauta, – agenda-
mento do experimento, recebimento financeiro, organização de cardápio, preparo da alimentação, 
programação de atividades, organização do laboratório, receptivo e traslados do serenauta, Oficina 
do Autovivenciograma, entrevistas pré e pós-experimento e plantão de apoio durante o experimento 
– exige cuidado e atenção especiais da equipe de apoio, os amparadores intrafísicos. Isso requer que  
o integrante da equipe já tenha passado pelo experimento, de modo a compreender o significado do 
laboratório para o serenauta.

liderança. Este autor tem buscado aproveitar a experiência de condução da Oficina da Técnica 
do Autovivenciograma no desenvolvimento, ainda na intrafisicalidade, do papel de líder interassistencial.

Gratidão. O autor sente-se grato pela oportunidade autoevolutiva de integrar essa equipe  
e poder auxiliar nesse processo interassistencial. Na condição de organizador da atividade, estende  
o convite a quem se dispuser a participar desse trabalho e compartilhar essa experiência aceleradora 
da autoevolução.
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Afinidade Pensênica, o Modus 
Communicandi da Tenepes
Thosenic Affinity, the Modus Communicandi of Penta

Afinidad Pensénica, el Modus Communicandi de la Teneper

Ney Vugman*

Resumo:  Em função de autopesquisa diária em mais de 15 anos de prática da tenepes, 
explora-se neste trabalho a comunicabilidade entre o tenepessista e a equipe extrafísica 
focalizando a relação pensenidade-tenepes e a necessidade de afinidade pensênica na 
equipe da tenepes. Aborda-se a influência da sexualidade do(a) praticante nas práticas 
diárias e a importância da higiene cosmoética no estabelecimento de uma pensenidade 
adequada à melhoria da tarefa energética pessoal.

PalavRas-chave: afinidade pensênica; autopesquisa; higiene cosmoética; sexualidade; 
tenepes.

Abstract: Based on Penta daily practice for over 15 years the author investigates 
the communicability between the practitioner and the Penta extraphysical team 
based on thosenic affinity. The author focuses on the influence of the practitioner’s 
sexuality and its cosmoethical hygiene in order to establish an adequate thosenity for 
improving Penta practices.

KeywoRds: cosmoethical hygiene; penta; self-research; sexuality; thosenic affinity.

Resumen: Basado en la autoinvestigación diaria demás de 15 años de práctica de 
Teneper, se explora en este trabajo la comunicabilidad entre el practicante y el equipo 
extrafísico de Teneper centrándose en la relación pensenidad-teneper y la necesidad de 
afinidad pensénica en el equipo. Discute la influencia de la sexualidad del practicante 
en las prácticas cotidianas y la importancia de la higiene cosmoética en el estableci-
miento de una pensenidad adecuada para mejorar la tarea energética personal.

PalabRas-clave: afinidad pensénica; autoinvestigación; higiene cosmoética; sexua-
lidad; teneper.

introdução

objetivo. Este trabalho tem o objetivo de explorar a comunicabilidade entre o tenepessista e 
a equipe extrafísica.

*Físico e psicólogo; voluntário da Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); tenepessista desde 2000 
nvugman@globo.com
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foco. Focaliza-se: a relação pensenidade-tenepes, a necessidade de afinidade pensênica na 
equipe da tenepes e os resultados benéficos da autopesquisa que podem levar à autocura; ressalta-se  
a importância da higiene cosmoética e da sexualidade no estabelecimento de pensenidade adequada  
à melhoria da técnica energética pessoal.

Método. A metodologia empregada baseia-se na autopesquisa diária por mais de 15 anos de 
prática, associada à participação frequente nos Laboratórios de Tenepes de várias Instituições Cons-
cienciocêntricas (ICs).

PEnSEnidadE E CoMuniCação

Comportamento. Todo comportamento, numa situação interacional, tem valor de mensagem, 
ou seja, é comunicação.

Comunicação. Para o estabelecimento de uma comunicação eficiente são necessários um emis-
sor, um receptor e um código comum a ambos.

axioma. O axioma básico da comunicação diz que é impossível não se comunicar (WATZLA-
WICK et al., 2005, p 45).

Modus Communicandi. Modo ou maneira de comunicação.

Glossário. Segundo o Glossário da Conscienciologia temos:

Pensene (pen + sen + ene). Unidade de manifestação prática da consciência, segundo a Cons-
cienciologia, que considera o pensamento ou ideia (concepção), o sentimento ou a emoção, e a EC 
(energia consciencial) em conjunto, de modo indissociável.

Pensenedor. Instrumento pelo qual a consciência manifesta os seus pensamentos e atos. No 
caso específico da conscin, o pensenedor fundamental é o soma.

Pensenologia. A Pensenologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda os pensenes.

Pensenidade. Qualidade da consciência pensênica.

Pensênico. Relativo à pensenidade.

afinidade. Substantivo feminino, surgiu no século XV. Vem do Latim affinitatem e significa:  
1. Relação, analogia; 2. Semelhança entre duas ou mais espécies; 3. Conformidade, identidade, igual-
dade; 4. Coincidência de gostos ou de sentimentos. (BUENO, 1988, p.109).

Enciclopédia. A palavra afinidade aparece 502 vezes na Enciclopédia da Conscienciologia 
(VIEIRA, 2015). Na condição de substantivo adjetivado aparece 412 vezes, sendo 109 vezes enquanto 
princípio da afinidade; 108 vezes, afinidade interconsciencial; 67 vezes, afinidade cognitiva; 14 vezes, 
afinidade evolutiva; 13 vezes, afinidade pensênica (foco deste trabalho); 12 vezes, afinidade dos con-
trários; 9 vezes, afinidade consciencial; 9 vezes, afinidade intelectual; 6 vezes, afinidade grupocármica; 
e um menor número em outras ocorrências.

afinidade pensênica. Diz-se que duas pensenidades são afins quando houver um grau de seme-
lhança entre elas. Quando afinidade pensênica aparece na Enciclopédia da Conscienciologia refere-se, 
em geral, à afinidade pensênica nos contatos interdimensionais.

arcaísmo. A forma religiosa arcaica de referir-se à afinidade pensênica contempla pelo menos 
duas expressões: “vibrações na mesma frequência” e “ressonância espiritual”. Tais expressões sugerem 
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que a consciência pudesse ser reduzida a um sistema de molas vibrando onde, aí sim, haveria frequên-
cias definidas e a possibilidade de trocar energia com outro sistema mecânico interagente, de mesma 
frequência, em processo que os físicos denominam de ressonância.

definição. A tenepes (tarefa energética pessoal) é “a transmissão de energia consciencial (EC), 
assistencial, individual, programada com horário diário, da consciência humana, auxiliada por amparador 
ou amparadores, no estado da vigília física ordinária, diretamente para consciexes carentes ou enfermas, 
intangíveis e invisíveis à visão humana comum, ou conscins projetadas, ou não, próximas ou à distância, 
também carentes ou enfermas” (VIEIRA, 1995, p. 11).

Equipe. Se do ponto de vista da conscin praticante, a tenepes depende da vontade, da inten-
cionalidade, confiança, perseverança, autossuficiência e auto-organização, multidimensionalmente  
a tenepes é realizada por equipes especializadas que contam com a colaboração ativa do amparador ou 
dos amparadores do(a) praticante.

Paradoxo. Por mais paradoxal que pareça, o(a) praticante, dotado dos nobres atributos cons-
cienciais citados, não deve deixá-los predominar durante a realização das práticas diárias; deve exercitar 
a passividade consciencial alerta, permitindo semipossessão benigna por parte do amparador.

Passividade alerta. Reside na passividade alerta a originalidade da tarefa energética pessoal 
em relação a outras técnicas assistenciais. O(A) praticante é um observador alerta, só atuando quando 
requisitado explicitamente pela equipe extrafísica, a real responsável e coordenadora do processo as-
sistencial. Vale nas práticas de tenepes o lema “muito ajuda quem não atrapalha”.

Estado de tenepes. Denominemos de estado de tenepes o estado consciencial em que fica o(a) 
praticante após a semipossessão benigna e durante a realização da prática. Esse estado está associado 
ao campo energético implantado pela equipex com o apoio das energias mais densas do(a) praticante 
e sua qualidade depende da pensenidade do(a) praticante no momento.

PEnSEnidadE E tEnEPES

tipo. O tipo de tenepes que acontecerá durante a prática vincula-se à pensenidade do tenepes-
sista. Essa pensenidade está relacionada à vivência intrafísica do(a) praticante, consciência em evolução 
e, portanto, repleta de insuficiências a serem supridas.

reciprocidade. Segundo o livro 200 Teáticas da Conscienciologia (VIEIRA, 1997, p. 84), “em 
Intermissiologia, a teoria das dificuldades recíprocas, atuante na comunicação interdimensional, baseia-se 
no fato de que assim como nós, conscins, enfrentamos embaraços ingentes para nos comunicarmos com as 
consciexes, elas também se deparam com obstáculos consideráveis para se comunicarem conosco”.

aprimoramento. Existem de fato dificuldades recíprocas envolvendo o tenepessista e a equi-
pex. A comunicação, feita por afinidade pensênica, pode facilitar determinada atuação assistencial. 
Em casos-limite, não raros, o(a) praticante é, senão o único, o maior atendido. De qualquer forma,  
é pre ciso aprimorar o(a) praticante para o trabalho.

diferenciação pensênica. A Diferenciação Pensênica é considerada técnica inicial, prática  
e indispensável para a desperticidade plena. Consiste na percepção de alterações autopensênicas através 
de autoquestionamento mental sobre o que é e o que não é próprio do padrão autopensênico. Envolve 
a ampliação da acuidade mental para detectar xenopensenes e/ou existência de afinização pensênica 
e a realização de varredura através de recursos anímicos-parapsíquicos para identificação de fonte  
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intrusiva ou emissiva, buscando identificar a situação exata que originou o acoplamento para proceder 
à higienização holossomática pela técnica do Estado Vibracional (STÉDILE et al., 2012).

Prática. Embora a diferenciação pensênica seja fundamental à conscin tenepessista, sua busca 
exacerbada durante as práticas pode prejudicar o estabelecimento do estado de tenepes pela dificultação 
da passividade alerta necessária.

afinidadE PEnSêniCa E HiGiEnE CoSMoétiCa

Higiene. O processo de higiene cosmoética na tenepes, definido por Vieira no Manual da 
Tenepes, página 19, foi ampliado na revista Conscientia (ARAKAKI & FERNANDES, 2009), tornan-
do-se o conjunto de procedimentos ou técnicas sistemáticas, teáticas, aplicadas de maneira re-educativa pela 
conscin para implementar e manter a abordagem traforista das consciências, ambientes, objetos e ideias, sem 
edulcorações ou demagogismos e com maior senso auto e heterocrítico.

lucidez. Em relação à lucidez, esses autores enfatizam que o nível de lucidez do tenepessista 
quanto à manifestação pensênica qualificará as evocações durante o trabalho assistencial, seja durante  
a sessão da tenepes, seja ao longo do dia.

Manual. A proposta inicial da higiene cosmoética, constante do Manual da Tenepes, focalizava 
principalmente a exigência de o(a) praticante não pensar mal de ninguém, preferindo ver sempre  
o lado melhor da Humanidade e da Para-humanidade. A definição ampliada permite autodiagnóstico 
pensênico visando à qualificação crescente da pensenidade do tenepessista; já a definição original ca-
minha para o maxifraternismo, condição fundamental para a prática da tenepes.

lema. O princípio básico da tenepes é que aconteça o melhor para todos, tornando-se um lema 
para o tenepessista.

Holomaturidade. A conquista da holomaturidade pela tenepes é um dos objetivos do trabalho 
do tenepessista.

tEnEPES E SExualidadE

Conscin sexuada. Segundo o Manual da Tenepes (VIEIRA, p. 36), a personalidade integral 
só se constitui na condição de conscin sexuada, com a identificação, aceitação e vivência do instinto 
sexual básico; a consciência humana assexuada é uma personalidade deficiente energética. A tenepes, 
sem a vivência do sexo diário pelo(a) praticante só alcança meia força.

observação. Por meio de conversas informais com amigos e conhecidos tenepessistas, foi 
constatado que a maioria desses praticantes não vivencia o sexo diário. A média de vivências sexuais 
daqueles ou daquelas que possuem uma companheira ou um companheiro constante está entre duas 
ou três vezes por semana. Estarão essas tenepes à meia-força? E o que dizer daqueles praticantes que 
no momento estão desacompanhados?

Veteranismo. A tenepes amadurece com o tempo, embora o veteranismo seja apenas um indi-
cador da possibilidade de melhor qualidade da prática. Revendo recordações de projeções assistenciais 
e pedagógicas pessoais foi possível verificar que sem dúvida a relação sexual facilita a projeção lúcida. 
Não só o psicossoma fica menos lastreado, mas a pensenidade do projetor fica menos exposta a intru-
sões de cunho sexual.

Hormônios. Surge aqui um paradoxo: à medida que o(a) praticante caminha para o veteranis-
mo, sua tenepes tende a melhorar, mas seus hormônios sexuais começam a ficar menos abundantes 
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(VASCONCELLOS et al., 2004), o que diminui seu apetite sexual. Se por um lado seus pensenes 
tendem a ficar mais mentaissomáticos, por outro lado, seu psicossoma tende a ficar mais lastreado. 

Questionamentos. Haverá melhora na tenepes e maior dificuldade nas projeções? Em outras 
palavras, caminharão tenepes e projeções lúcidas passo a passo ou serão dois processos que não neces-
sariamente se encontram ao longo do tempo?

Sexo diário. Se insistirmos na tese da vivência do sexo diário como condição primeira para  
a prática da tenepes, contrariaremos os fatos experimentados por uma legião de tenepessistas veteranos 
que sentem a melhoria de suas técnicas à medida que avançam no tempo. Como, segundo Vieira, 
contra fatos não há argumentos, deveremos considerar a possibilidade da existência de tenepes de força 
inteira sem a vivência do sexo diário?

Meia-força. Mas, se a maioria das tenepes for realmente de meia-força, lança-se mão do princípio 
da economia de males: é menos pior ter uma tenepes à meia-força do que nenhuma: afinal meio + meio 
é mais do que meio embora não seja necessariamente igual ao inteiro. Antigamente se iluminavam as 
ruas com lampiões e a casa com velas e ninguém se perdia ou deixava de ler por isso.

importância da sexualidade. O exercício da sexualidade pode favorecer higiene consciencial 
melhorando a pensenidade e pode deixar menos denso o psicossoma do(a) praticante, colocando-o(a) 
em condições de colaborar em processos assistenciais em dimensões mais sutis. Se a atividade sexual 
do(a) praticante não for diária, nos dias em que estiver deficitário, sua atividade assistencial poderá estar 
mais relacionada à baratrosfera, o que não necessariamente caracterizará síndrome de abstinência da 
baratrosfera (VIEIRA, 2012) e nem constituirá demérito. A intencionalidade boa, o maxifraternismo 
e a vontade de assistir podem compensar em boa parte a diminuição da atividade sexual.

Masturbação. A masturbação é observada em muitas espécies de mamíferos, especialmente nos 
grandes primatas. Na espécie humana, a masturbação é comum em ambos os sexos e em uma larga 
faixa etária, desde a infância. Segundo a Wikipedia, algumas culturas mais conservadoras consideram 
socialmente condenável a masturbação, embora não seja uma doença e nem cause doença.

resultados. Estudos recentes mostraram que a masturbação pode prevenir o câncer de próstata 
nos homens e aliviar os sintomas de depressão. A conclusão que se tira é que a masturbação alcança 
resultados que se assemelham àqueles obtidos com as relações sexuais.

Compromisso. Segundo o Manual da Tenepes, considerando que a tenepes é um compromisso 
para o resto da vida humana, a masturbação é considerada uma conduta-exceção, pois não supre as 
reais necessidades de alívio sexual com troca de energias conscienciais.

Evocação. A masturbação pode causar evocações quando o(a) praticante necessita imaginar-
se com alguém para se satisfazer. Nesse caso, podem aumentar as possibilidades de devaneios sexuais 
durante a tenepes, facilitando intrusões de assediadores que podem dificultar ou desviar a assistência 
a ser realizada pela equipex. O recomendável é, ao masturbar-se, não fazer evocações de nenhuma 
ordem, a não ser do próprio(a) duplista quando distante.

autoPESQuiSa E autoCura PEla tEnEPES

autopesquisa. Entende-se por autopesquisa o esforço pessoal no autoenfrentamento contínuo em 
busca da auto-organização e da autossuperação das imaturidades afetivas, em um processo de autoassistência 
que leva ao aprimoramento da pensenidade da conscin. O processo de autopesquisa fornece ao pesquisador 
ou pesquisadora informações relevantes sobre o seu microuniverso consciencial (SALGUES, 2007).
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ferramenta. A tenepes é, sem dúvida, ferramenta sofisticada à autopesquisa. Segundo Thomaz 
(2007), o serviço de assistência da tenepes é qualificado pelo investimento maior na autopesquisa;  
o tenepessista imbuído na qualificação da pensenidade auto e heterocrítica cosmoética não pode es-
quivar-se de priorizar a autopesquisa sistemática.

Mudanças. Para Leite (2007), embora a tenepes seja heteroassistência, requer ao mesmo tempo 
mudanças íntimas, ou seja, uma atitude autoassistencial capaz de promover o pacifismo e as bases do 
megafraternismo.

Consciencioterapia. Por outro lado, a tarefa energética pessoal é uma das posturas conscien-
cioterápicas, simples e complexa, de otimização racional, que predispõe aos processos de autocura na 
vida do pesquisador ou pesquisadora (VIEIRA, 2006, p. 234), apud Salgues acima.

Questão. Da perspectiva da ação, pergunta-se: seria um equívoco falar de autocura no pro cesso 
da tenepes uma vez que essa é realizada pelos amparadores com apenas a colaboração do(a) praticante?

referencial. Parece, portanto, que quando se pensa em autopesquisa e autocura se está adotando 
o referencial do(a) praticante, em que se privilegia não a ação, mas o seu resultado.

24 horas. Ao estar sempre alerta e disponível para a assistência ao longo do dia, o tenepessista 
molda seu cotidiano pelo maxifraternismo e consegue importantes reciclagens existenciais para sua 
evolução (autocura).

resultados compensadores. Segundo Thomaz (2007), a prática da tenepes pode retificar ma-
ni festações pensênicas nosográficas, além de ampliar a autoconscientização pensênica.

ConSidEraçõES finaiS 

Comunicologia. Embora seja impossível não se comunicar, as características de uma prática 
de tenepes dependem basicamente da afinidade pensênica entre o(a) praticante e a equipe extrafísica 
que gere a assistência a ser prestada.

Pensenologia. A ortopensenidade (verificada pela técnica da diferenciação pensênica) e a higiene 
cosmoética (auxiliada por uma sexualidade sadia) são fatores decisivos para uma tenepes de alto nível. 

rEfErênCiaS

01. arakaki, Cristina; fernandes, P.; Higiene Cosmoética na Tenepes; Conscientia; Trimestral; Vol. 13; 
N. 1; Foz do Iguaçu; PR; Janeiro-Março 2009; páginas 13 a 16.

02. bueno, F. S.; Grande Dicionário Etimológico Prosódico da Língua Portuguesa; Editora Lisa; 1988.

03. leite, H.; O Papel da Tenepes na Conquista da Desperticidade; Conscientia; Trimestral; Vol. 11; N. 
2; Foz do Iguaçu; PR; Abril-Junho 2007; páginas 112 a 120.

04. Salgues, Leuzene; Posicionamento Pessoal para a Prática da Tenepes; Conscientia; Trimestral; Vol. 
11; N. 2; Foz do Iguaçu; PR; Abril-Junho 2007; páginas 132 a 141.

05. Stédile, Eliane; lückmann, Mariangela; Seno, Ana; athayde, Greice; Martins, Irene Sória; facury, 
Marco Antônio; Machado, Maria Luzia; Diferenciação Pensênica; Conscienciologia Aplicada; Revista; Ano 12,  
N. 09, Edição Especial; ARACÊ; 2012; página 4.

06. thomaz, Marina; Binômio Tenepes-Autopesquisa: Estudo de Vivências Pessoais. Conscientia; Tri-
mestral; Vol. 11; N. 2; Foz do Iguaçu. PR; Abril-Junho, 2007; páginas 89 a 102.

07. Vasconcellos, Doris; ferreira, F. R.; Castro, O. P.; Vion-dury, K.; ruschel, Ângela; Couto, Maria 
Clara P. de Paula; de Colomby, P.; Giami, A.; A sexualidade no processo do envelhecimento: novas perspectivas 
– comparação transcultural; revista; Estudos de Psicologia; Vol. 9; N. 3, 2004; páginas 413 a 419.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 14 – N. 10 – 2014 49

 Vugman, Ney; Afinidade Pensênica, o Modus Communicandi da Tenepes; P. 43-49.

08. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes - Tarefa Energética Pessoal; Instituto Internacional de Projeciologia 
(IIP), Rio de Janeiro, RJ; 1995.

09. idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; Instituto Internacional de Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, 
RJ; 1997.

10. idem; Síndrome da abstinência da baratrosfera; verbete; Enciclopédia da Conscienciologia; versão 
digital; 8ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) & Associação 
Internacional EDITARES; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 9888 a 9890.

11. Watzlawick, P.; beavin, Janet H.; Jackson, Don D.; Pragmática da Comunicação Humana; Editora 
Cultrix; São Paulo; SP; 2005.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 14 – N.10 – 2014

50

Conscienciologia Aplicada: Relato de 
Experimento Pessoal-Coletivo
Applied Conscientiology: Report from a Personal-Collective Experiment

Concienciología Aplicada: Relato de Experimento Personal-Colectivo

Marcelo Rouanet*

Resumo: Este artigo reconstitui o histórico das Instituições Conscienciocêntricas, 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) e Associação Internacional 
para a Evolução da Consciência (ARACÊ), relacionado à linha de pesquisa conscien-
ciológica Conscienciologia Aplicada e cursos daí derivados; com a apresentação de 
exemplos de paraconstructos (3), métodos (3) e técnicas (12), aprendidos na prática 
grupal durante a construção dos campi e nas vivências multidimensionais, e ensinados 
nos cursos criados; mais a especialização institucional (embasada em 3 especialidades 
conscienciológicas) da ARACÊ. Encerra o trabalho a análise de alguns resultados 
pessoais, depois de mais de uma década de voluntariado no CEAEC/ARACÊ, com 
experiências parapedagógicas, conviviológicas, laboratoriais e pesquisas próprias, parte 
das quais estão aqui apresentadas. 

Palavras-chave: ARACÊ; Cursos; Laboratórios.

abstRact: This paper reconstitutes the history of the conscientiocentric institutions 
Center for Higher Studies on Conscientiology (CEAEC) and International Associa-
tion for the Consciousness Evolution (ARACÊ) in connection with the conscientio-
logical research line Applied Conscientiology and courses derived thereof; with the 
presentation of examples of paraconstructs (3), methods (3) and techniques (12), 
learned in group practice during the construction of conscientiological campuses 
and multidimensional experiences, and taught in the courses created; plus ARACÊ’s 
institutional specialization (grounded on three conscientiological areas). It ends with 
an analysis of some personal results, after more than a decade of volunteer work at the 
CEAEC/ARACÊ, with parapedagogical, conviviological and laboratorial experiences 
and personal researches, part of which are presented here.

Keyswords: ARACÊ; Courses; Laboratories.

Resumen: Este texto reconstituye el histórico de las Instituciones Concienciocéntricas 
Centro de Altos Estudios de la Concienciología (CEAEC) y Asociación Internacional 
para la Evolución de la Conciencia (ARACÉ), relacionado a la línea de investigación 
concienciológica Concienciología Aplicada y cursos de ahí derivados; presenta ejemplos 
de paraconstructos (3), métodos (3) y técnicas (12), aprendidos en la práctica grupal 
durante la construcción de los campi y en las vivencias multidimensionales y, que son 
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enseñados en los cursos creados y aún, la especialización institucional (con base en las 
3 especialidades concienciológicas) de la ARACÉ. Cierra el trabajo con el análisis de 
algunos resultados personales, después de más de una década de colaboración en el 
CEAEC/ARACÉ, con experiencias parapedagógicas, conviviológicas, laboratoriales 
e investigaciones propias, parte de las cuales están aquí presentadas.

PalabRas-clave: ARACÉ; Cursos; Laboratorios.

introdução

Metodologia. Este texto pode ser considerado relatório plurianual (1999 – 2014) e continuado 
experimento conviviológico-laboratorial-multidimensional-vivencial, com tentativa deste pesquisador 
de radiografia de uma Instituição Conscienciocêntrica - IC (ARACÊ, fundada em 2001), em seus 
vários âmbitos.

linha de pesquisa. Utilizando, apresentando e analisando a principal linha de pesquisa,  
a Cons cienciologia Aplicada, e seus elementos, o autor apresenta sua compreensão sobre as temáticas.

Verificabilidade. Evidentemente, este relatório pessoal, de experimento individual-coletivo 
em andamento, está aberto a debate e sujeito a complementação por outros pesquisadores com suas 
experiências, em textos publicados e futuros.

fundamentação. A ARACÊ tem seus cursos fundamentados em 2 linhas de pesquisa conscien-
ciológicas (ano-base: 2015): Conscienciologia aplicada (CaP). Conscienciologia Aplicada é linha de 
pesquisa da Conscienciologia que estuda os mecanismos de aplicação das teorias conscienciológicas. 
Conscienciologia organizacional aplicada (Cor). “é a linha de pesquisa dedicada aos estudos dos 
mecanismos relacionados à Gestão de Recursos Intrafísicos – soma, tempo e dinheiro – com o objetivo de 
otimizar sua utilização para dinamizar a realização da programação existencial pessoal e da maxiproéxis 
institucional e grupal, tendo por base os princípios do paradigma consciencial” (FACURY, 2012, p. 51) 

Estrutura. O artigo está estruturado em 5 seções: 
Seção I: Exemplos de paraconstructos 
Seção II: Técnicas 
Seção III: Métodos dos cursos de Conscienciologia Aplicada e de Conscienciologia Organiza-

cional Aplicada, da Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ;
Seção IV: Especialização Institucional; 
Seção V: Resultados pessoais neste megaexperimento individual-coletivo.

ExEMPloS dE ParaConStruCtoS 

definição. “O constructo é a construção sintética, puramente mental ou psíquica, criada  
a partir de elementos mais simples para ser parte da teoria” (VIEIRA, 2003, p. 86).

definição. “O paraconstructo é a construção sintética, puramente mentalsomática, criada  
a par tir de elementos menos simples, mentais, cerebrais, somáticos, intrafísicos, para ser parte da teoria 
cons cienciológica mais complexa, ou da consciência considerada “inteira”, holossomática, multidimen-
sional, holo mnemônica, holobiográfica” (Loc. cit.).

Exemplos. Seguem-se 3 exemplos entre os estudados pelo autor nos cursos institucionais: 
1. Ola multidimensional pensênica. A ola multidimensional pensênica é a ocorrência de 

ações, fatos ou reações semelhantes e sequenciais num grupo ou entre conscins conectadas ao mesmo 
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holopensene patológico ou homeostático, contagiando negativamente ou positivamente e representan do 
fator motivador de evento ou situação. Semelhante à ola (onda, em Espanhol) de torcidas, a ola mul-
tidimensional pensênica, quando patológica, pode espalhar-se em plenárias ou durante aula, entre os 
alu nos, que são usados em suas participações, pelos assediadores extrafísicos em ataques, entre outras 
situa ções. O professor ou conscin mais lúcida deve então fazer a intervenção adequada no aluno-foco, em 
sintonia com o campo assistencial multidimensional, de preferência no agente de sustentação patopensênica.

2. Campos parapedagógicos. Em aulas de Conscienciologia Aplicada, entre outras situações, 
formam-se geralmente 2 tipos de campos parapedagógicos: o assistencial e o patopensênico. São cam-
pos holopensênicos multidimensionais correspondentes aos (orto ou pato)pensenes e a consciexes  
e conscins afins ou antagônicas a cada campo e ao conteúdo da aula (ATHAYDE et al., 2005, p. 355).

3. xadrez evolutivo. Mais complexo do que o jogo convencional de 64 casas bidimensional,  
o xadrez evolutivo é multidimensional e cada peça é consciência com livre-arbítrio. O jogador, com  
a visão de conjunto, é, supostamente, consciência de nível evolutivo a partir do Evoluciólogo. A estratégia 
pode superar o simples jogo combinatório com previsão de várias jogadas à frente, para alcançar também  
o estilo ou jogo posicional da ciência enxadrística, em que o domínio do terreno pelo posicionamento 
adequado das peças pode assegurar a futura vitória coletiva evolutiva. Cada partida poderia ser uma 
ressoma, porém o tabuleiro (cenário proexológico grupal) teria sido preparado pela partida anterior, os 
jogadores estariam mais experientes, e as peças, mais lúcidas e evoluídas. Este tema integra o conteúdo 
do curso Autoconscientização Pluriexistencial (APL) da Associação ARACÊ.

téCniCaS da ConSCiEnCioloGia aPliCada

1. técnica da diferenciação Pensênica. definição. A diferenciação pensênica é a técnica in-
terdimensional de análise cotidiana dos pensenes, visando diferenciar autopensenes de heteropensenes, nas 
contínuas interações conscienciais multidimensionais entre conscins, consciexes e holopensenes (STÉDILE 
et al., 2012, p. 6). Pela técnica da diferenciação pensênica, pensenes são cotidianamente analisados 
para diferenciar os próprios (autopensenes) dos alheios (heteropensenes) - sejam os heteropensenes 
originários de consciexes ou de conscins - aprimorando a autopesquisa e aumentando a assistência 
interdimensional, com reciclagens intraconscienciais (recins) contínuas. Esta técnica integra o conteúdo 
do curso Autoconscientização Pluriexistencial (APL) da Associação ARACÊ.

2. técnica da autodiferenciação Pensênica. Técnica de diferenciação dos autopensenes: os habi-
tuais, atuais, e outros, incoerentes com a atual vida e personalidade, muitas vezes obsoletos em relação 
ao tempo evolutivo consciencial e inoportunos quanto ao espaço de convívio, geralmente relativos  
a existências intrafísicas anteriores e a egos prévios da consciência. Esta técnica integra o conteúdo do 
curso Autoconscientização Pluriexistencial (APL) da Associação ARACÊ.

3. técnica da imprevisibilidade. Técnica da mudança inesperada do comportamento habitual, 
frequentemente influenciado pela paragenética, para desmontarem certas situações com sequência 
previsível de acontecimentos multidimensionais, esclarecendo conscins e consciexes pelo exemplo 
pes soal de recin.

4. técnica da Paraintervenção. A Técnica da Paraintervenção consiste em esclarecer e dizer, 
assistencialmente, porém com firmeza e franqueza, o que a conscin precisa ouvir, visando mais suas 
consciexes acompanhantes, com isenção por parte de quem faz a intervenção, e conexão com inspirações 
do campo multidimensional assistencial dos amparadores extrafísicos. Pode ser aplicada em aula de 
Conscienciologia Aplicada, entre voluntários, durante atividades de colaboração, ou fora do contexto 
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de trabalhos explicitamente conscienciológicos, em situações de convívio na família, na rua ou no 
serviço (ATHAYDE et al., 2005, p. 358-359).

5. técnica de reconhecimento da Volta ascendente da Espiral Evolutiva. Visto que  
a Evolução percorre espiral ascendente dialética, haverá repetição de situações semelhantes, exigindo 
atuação cosmoética de recomposição multiexistencial entre consciências, na “volta superior da espiral”. 
Na espiral evolutiva, o giro seguinte reconduz consciências ou situações a um ponto correspondente 
ao início. A diferença é que, com a evolução, seus “componentes” estão agora em patamar superior 
à “volta” precedente. Isso significa que quem tem lucidez suficiente para reconhecer a repetição do 
cenário multidimensional pode aproveitar o aumento da evolução, a experiência pessoal derivada da 
aprendizagem com os erros e o amadurecimento das consciências ou tipos de consciências e circunstâncias 
envolvidos para tentar “fazer melhor desta vez”, até acertar, nas próximas voltas da espiral evolutiva, 
dispensando tais repetições.

6. técnica de aulas com mais de um docente. As aulas e palestras da Conscienciologia 
Aplicada são ministradas por 2 ou 3 professores, no mínimo, fortalecendo a sustentação energética da 
equipe docente e do campo interassistencial. O docente primeira voz, em princípio, propõe-se a divul-
gar e discutir o conteúdo, o segunda voz atenta também para o holopensene do campo patopensênico 
para fazer as intervenções apropriadas, enquanto o ponto, no fundo da sala, observa a apresentação do 
conteúdo, a sequência da aula e o atendimento das demandas assistenciais da turma, visando auxiliar 
os docentes 1ª e 2ª voz, seja com participação pontual durante a aula, ou com observações e contri-
buições a posteriori. Tal divisão não é rígida, as aulas são dinâmicas e participativas, e os docentes se 
preocupam mais com o que os alunos precisam ouvir no momento do que com o conteúdo formal da 
aula, mantendo-se conectados com o campo assistencial. A participação de alunos, docentes e volun-
tários enriquece as aulas da Conscienciologia Aplicada, diversificando as abordagens, as informações 
teóricas e os exemplos pessoais de vivências (ATHAYDE et al., 2005, p. 55-57).

7. técnica do Primeiro da fila. A Técnica do Primeiro da Fila consiste em mover-se em direção 
ao que precisa ser feito dentro da proéxis pessoal ou grupal, assumindo a responsabilidade de não estagnar  
a fila ou retardar a ação dos que estão atrás. Por hipótese, cada um é o primeiro da fila em algo no 
contexto maxiproexológico. Deve-se começar o que já se é capaz de realizar, para receber a assessoria 
extrafísica dos amparadores-técnicos no assunto ou tarefa correspondente. O movimento do primeiro 
da fila costuma ativar e atrair o segundo da fila afim à atividade encetada, e assim por diante. Pela 
Técnica do Segundo da Fila, variante da Técnica do Primeiro da Fila, o segundo, seguido, com o tempo, 
pelo terceiro e seguintes, juntam-se ao primeiro, realizando trabalho de equipe ou trabalhos paralelos 
correlatos. Esses movimentos sincrônicos desencadeiam maximecanismos permitindo, por exemplo, a 
liberação oportuna do primeiro da fila para tarefas correlacionadas em outros locais, expandindo estra-
tegicamente o esclarecimento e atraindo as outras conscins com proéxis vinculadas à tares. O segundo 
da fila passa então a primeiro, liberando sucessivamente, em sua progressão, os horizontes intelectuais 
e práticos dos próximos da fila. Além de iniciar (iniciativa), acabar (acabativa), concluindo a gescon, 
libera os amparadores especialistas para inspirarem os próximos da fila, materializando, em artigos  
e livros, ideias avançadas libertárias ainda faltantes na Terra.

8. técnica do filmograma. Inspirada na Técnica do Cosmograma, a ideia de sistematização 
técnica, pelo preenchimento individual de fichas-padrão, de filmes assistidos em conjunto e debatidos 
em seguida para subsidiar as pesquisas na Conscienciologia Aplicada surgiu durante imersão mensal 
de trabalho no Office da ARACÊ em São Paulo, em 2007. O cosmograma coleta e analisa fatos reais 
(fatuística), não ficcionais. O cosmograma de filme, portanto, nome inicial da técnica, só se aplicaria  
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à análise de documentários. O filmograma, novo nome consensual, é técnica de análise abrangente de 
filmes de interesse específico ou profundo para as pesquisas conscienciológicas.

9. técnica da Caminhada Heurística. A palavra heurística se originou do Grego eureka 
(“achei”), vocábulo pronunciado por Arquimedes quando descobriu a Lei do Empuxo ao banhar-se, 
saindo eufórico e despido de sua banheira anunciando a novidade. Técnica da caminhada heurística 
em grupo, consiste em combinar um roteiro junto à natureza para caminhar sem pressa, ativando  
o so ma, o cérebro e o mentalsoma de pesquisadores da Conscienciologia Aplicada em busca de neoi-
deias. Técnica equivalente para os dias chuvosos pode ser o Café (da manhã) com debate.

10. técnica da aplicação do binômio bom-humor-Heurística. Terapeuticamente valioso, 
o bom humor também descortina outros aspectos de um fato. Aprende-se brincando e explorando  
o tema. A conversa amistosa, despretensiosa e informal, em atividade e ambiente prazerosos, já começa 
a ativar o cérebro, em clima de descontração e relaxamento mental. Conceitos inovadores nascem de 
associações não habituais de ideias, favorecidas pela imaginação livre.

11. técnica do debate Heurístico. Seguindo-se à execução da Técnica da Caminhada Heu-
rística, combinada com a Técnica da Aplicação do Binômio Bom-humor-Heurística, durante imersão 
de Pesquisa em Conscienciologia Aplicada (PCA), ocorre o debate heurístico das ideias surgidas. 

técnicas heurísticas individuais. Tais técnicas heurísticas coletivas complementam técnicas 
heurísticas individuais mais conhecidas e ininterruptamente aplicadas no cotidiano pelo pesquisador da 
Consciência em suas pesquisas e gestações conscienciais (gescons): projeção da consciência; caminhadas 
solitárias; entre outras atividades consideradas corriqueiras, como a técnica da chuveirada energética, 
proposta pelo pesquisador Waldo Vieira no Tratado Projeciologia, que ativa o coronochacra. 

12. técnica do autovivenciograma. “A técnica do autovivenciograma é a sistematização de 
autovivências significativas para determinação e análise valorativa da realidade do microuniverso 
consciencial do autopesquisador, pela associação máxima de ideias, identificando o fato ou parafato 
vivenciado, a exegética, a taxologia, o aprendizado e sua aplicabilidade em novas experiências, com 
base no paradigma consciencial” (STÉDILE & FACURY, 2010, p. 101).

MétodoS CiEntífiCoS E EStratéGiCoS da ConSCiEnCioloGia aPliCada  
E orGanizaCional

1. Pesquisa na Conscienciologia aplicada (PCa). A Pesquisa na Conscienciologia Aplicada 
combina diversas técnicas das Ciências em geral, desde a coleta, a classificação e a sistematização dos 
fatos, a fundamentação bibliográfica e teórica, os debates em fóruns, até às revisões e publicação. As 
Imersões Gerais na PCA ocorrem mensalmente em Porto Alegre e no Campus ARACÊ (ano-base: 
2015). 

Métodos e técnicas. Entre os métodos e técnicas usados na PCA, estão, alfabeticamente or-
denados, estes 10: 

a) Autovivenciograma. 
b) Caminhada heurística.
c) Cosmograma. 
d) Debate heurístico.
e) Filmograma.
f ) Fluxograma. 

g) Fóruns de Pesquisa da Consciência. 
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h) Laboratórios Conscienciológicos.

i) Mapa conceitual. 
j) Oficinas de escrita com debate.
Gescons. Possíveis gestações conscienciais da PCA, alfabeticamente ordenadas, podem ser: 
a) Artigos.
b) Cursos de Conscienciologia Aplicada e Organizacional.
c) Livros.
d) Palestras de Conscienciologia Aplicada e Organizacional.

2. Cursos de Conscienciologia aplicada e organizacional. Desde o primeiro curso de 
Conscienciologia Aplicada (CAP), de 1998, elaborado a partir de vivências de pesquisadores que 
participaram da construção do primeiro campus de Conscienciologia no Planeta, em Foz do Iguaçu, 
PR, Brasil, foram criadas aulas, cursos, paraconstructos e teorias, a partir de experiências empreende-
doras na linha de pesquisa Conscienciologia Organizacional (v. adiante n. 3). Os cursos de Conscien-
ciologia Aplicada se baseiam em 3 eixos principais: a) pesquisa: conscienciológica e geral, vivências, 
autopesquisa; b) exemplarismo: recin; c) assistência – terapêutica. Cada aula costuma ter bibliografia 
e filmografia específicas. Os cursos têm aulas mensais – para que os alunos também tenham, no trans-
correr de cada mês, suas próprias experiências relacionadas ao conteúdo teórico proposto – incluindo 
imersões laboratoriais com aulas no Campus ARACÊ no final do curso. A Conscienciologia Aplicada 
e a Conscienciologia Organizacional têm atualmente (ano-base: 2015), afora cursos livres, 7 cursos 
em sua espiral curricular:

a) autoconscientização Multidimensional – aMd. 
b) autoconscientização Pluriexistencial – aPl.
c) autoconscientização assistencial – aSt. 
d) autoconscientização organizacional – aoG. 
e) autoconscientização Evolutiva – aEV.
f ) Grupalidade.
g) Pesquisologia aplicada – PEa. 

Experiência. Para melhor conhecer a Conscienciologia Aplicada e Organizacional, os leitores 
deveriam, evidentemente, participar dos cursos para compreender os métodos, paraconstructos e téc-
nicas, noções gerais dos quais são aqui fornecidas. A experiência pessoal é única.

3. Empreendedorismo. A experiência empreendedora adquirida durante a construção dos campi 
da Conscienciologia CEAEC e ARACÊ foi fundamentando a Conscienciologia Aplicada e a Conscien-
ciologia Organizacional para a elaboração dos paraconstructos a partir da teática conscienciológica do 
grupo empreendedor (seus componentes já tinham conhecimentos de Conscienciologia) e dos cursos. 

Elementos. A Conscienciologia Organizacional Aplicada envolve, fundamentalmente, os se-
guintes elementos, aplicando-os e estudando-os:

a) Campus. Construção e funcionamento de campus ou campi, com laboratórios de autopes-
quisa consciencial (Autoconscienciometrologia, Diferenciação Pensênica, Estado Vibracional, Grupo-
carmologia, Imobilidade Física Vígil; Pensenologia, Serenarium, Sinalética Energética Parapsíquica, 
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Tenepessologia no Campus ARACÊ), plenárias (edificações semiesféricas para alimentação, aulas, 
convívio, debates, pesquisas ou hospedagem de pesquisadores) e área para pesquisadores residentes em 
permanência prolongada.

b) associativismo. Os colaboradores da Associação ARACÊ têm vínculo consciencial com a Ins-
tituição Conscienciocêntrica (IC), realizando suas tarefas em regime de voluntariado, sem remuneração. 
Os voluntários docentes têm vínculo consciencial e são associados à ARACÊ, pagando mensalidades. 
Despesas pessoais durante colaboração, cursos e docência itinerante são pagas pelo próprio voluntário 
que se habilita para a atividade.

c) aoG. Entre os cursos CAP-COR, o AOG, o curso de empreendedorismo, transmite mais 
especificamente o conhecimento conscienciológico organizacional aplicado, propondo meios de lidar, 
basicamente, com dinheiro, soma e tempo na vida intrafísica, enquanto recursos finitos usufruídos. 

ESPECialização

Materpensene. No materpensene (pensene-matriz) da ARACÊ e da Conscienciologia Aplicada 
destacam-se 3 especialidades conscienciológicas, funcionalmente enumeradas:

1. intrafisicologia. Os cursos de Conscienciologia Aplicada ligam a Conscienciologia à vida 
intrafísica cotidiana, nas relações interpessoais, no trabalho, na família, com o dinheiro e com o tem-
po, mas pensando multidimensionalmente (não simplesmente pensando na multidimensionalidade), 
multiexistencialmente, assistencialmente, evolutivamente.

2. Grupocarmologia. A Conscienciologia Aplicada lida diretamente com as relações no grupo 
evolutivo mais próximo, em suas técnicas assistenciais multidimensionais cotidianas e nas atividades 
docentes e empreendedoras. Laboratório específico, existente na ARACÊ: Grupocarmologia.

3. Serenologia. No Serenarium, do Campus ARACÊ, o experimentador se isola durante 3 dias 
do contato intrafísico cotidiano, limitando os atos habituais aos cuidados somáticos indispensáveis. 
Busca-se por semelhantes procedimentos acessar o holopensene do Serenão, sereno e descondicionado, 
para acelerar a evolução pessoal rumo ao serenismo e enxergar o Mundo de outras perspectivas, pu-
blicando em livros as ideias originais e associações mentais inéditas, produzidas pelo aprofundamento 
introspectivo e investigativo, dentro e fora do laboratório.

rESultadoS

Gescons. Para além das gestações conscienciais incentivadas pela Conscienciologia, sintetizando 
aprendizados e conquistas cognitivas, comunicativas e evolutivas gerais deste autor até o momento,  
a Conscienciologia favoreceu sua evolução geral na vida – multidimensional e multiexistencial – o que 
é o mais importante.

Crises. As crises pessoais ocorreram, desde o primeiro contato com a Conscienciologia, em 
1995, como já aconteciam antes, porém ficaram mais visíveis pois estavam latentes, inconscientes, 
recalcadas. Assumir na prática as descobertas da Ciência Conscienciologia antecipou as inevitáveis crises 
de crescimento do processo evolutivo. A evolução consciencial prossegue, mesmo sem a participação 
consciente ou opção pró-evolutiva do envolvido, embora obviamente em ritmo mais lento e sofrido. As 
crises futuras estão latentes, ou começam a formar-se com a reciclagem intraconsciencial e existencial da 
consciência. Antecipando-se sua eclosão pelo autoenfrentamento oportuno e consciente, dispõe-se de 
instrumental teórico, na Conscienciologia e na teática pessoal atual, para entendê-las e superá-las pelas 
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recins. A reciclagem consciencial ininterrupta, associada à autopesquisa contínua, importa também para 
prevenir crises-surpresa. Evolui-se quanto ao aspecto reciclado e fortalece-se para o enfrentamento das 
crises vindouras, correspondentes à transição do patamar consciencial evolutivo atual para o seguinte.

Exemplos. Seguem-se 5 exemplos, cronologicamente ordenados, do passado para o presente 
e o futuro, de emoções e sentimentos críticos, ainda presentes neste labcon – laboratório consciencial 
- autopesquisado. 

1. autoculpa. Sentimento de autoculpa desproporcional a vivências exclusivamente da vida atual. 

2. depressão. Depressão e medo, traços-fardos certamente carregados desde passado multiexis-
tencial, temporariamente esquecidos e depois revividos.

3. agressividade. Na autoprofilaxia e autoterapêutica da depressão, agressão voltada para dentro 
(WILBER, 1990), um dos traços a serem reciclados é a agressividade multidimensional remanescente, 
tanto contra o outro (que geralmente reflete conflitos próprios projetados), quanto contra si, visando 
reduzir tanto a autoculpa quanto a depressão, respeitando e auxiliando os outros sem autorrepressão 
nem autoviolação.

4. desconforto. Desconforto por ainda não ter superado inteiramente tais sentimentos re-
manescentes, paragenéticos, recorrentemente revividos, embora proporcionalmente à suportabilidade 
pessoal crescente: daí a importância terapêutica desse mecanismo pró-evolutivo cíclico.

5. angústia. Angústia por não ser, ainda, a futura consciência, mais forte e mais serena, capaz 
de conviver com a lembrança e o conhecimento de fatos e sentimentos do passado consciencial mul-
tiexistencial; consciente, entretanto, de que o presente consciencial já está melhor do que o passado, 
enquanto as perspectivas serão melhoradas; a transformação pessoal será acelerada e antecipada pela 
autopesquisa, seguida pelo esforço estratégico de mudança e evolução pessoal no presente. Angústia 
também de me sentir evolutivamente estacionado em muitas áreas conscienciais bastante atrofiadas, 
sem conseguir, conscientemente, incrementá-las. 

aceleração. Vivendo-se, porém, período de aceleração da História (incluindo a pessoal), em 
comparação com os períodos históricos anteriores, muitas vezes a velocidade evolutiva não é autoper-
cebida. Tal situação lembra a de passageiro sentado, ou caminhando dentro de avião no sentido do 
deslocamento do veículo, em velocidade constante. O passageiro, não olhando pela janela, sente-se 
imóvel, ou, na segunda opção, andando tão lentamente quanto em terra.

diferenciação. Durante as crises pessoais, antecipadas pelos estudos da Conscienciologia e vi-
vências proporcionadas pelos cursos e pelo voluntariado em IC, o conhecimento sobre os mecanismos 
multidimensionais e multiexistenciais ajudou-me. A Técnica da Diferenciação Pensênica, com interas-
sistência interdimensional e higidez pensênica, embasadas em contínua autopesquisa, transmitida no 
curso Autoconscientização Multidimensional (AMD), ajudou nas situações críticas e nas “corriqueiras”.

Setups. Também a teoria dos setups conscienciais, ensinada no curso Autoconscientização 
Pluriexistencial (APL), sobre o reavivamento, em determinadas circunstâncias, de traços conscienciais 
pessoais correspondentes a personalidades desenvolvidas em vidas passadas próprias, tranquilizou, ao 
permitir melhor compreensão do mecanismo e sua naturalidade, desencadeado junto a consciências 
extra e intrafísicas do mesmo passado multiexistencial e do(s) mesmo(s) bolsão(ões) extrafísico(s) 
original(is). A conjugação desse conhecimento com a Técnica da Autodiferenciação e da Diferenciação 
Pensênica ajudam a atravessar tais momentos e situações difíceis rumo a estado consciencial mais hígido 
e evoluído (LÜCKMANN et al., 2012).
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disponibilidade. Estar disponível permite vivenciar sincronicidades pró-evolutivas, no sentido 
da proéxis, e fenômenos parapsíquicos relacionados.

Vivências. Seguem-se 4 exemplos de vivências pessoais pró-evolutivas, próprias e/ou compar-
tilhadas, cronologicamente ordenadas, durante o período de voluntariado em Conscienciologia.

1. telepatia x psicofonia. Vivência pessoal telepática confrontada com psicofonia.

Parapsiquismo. Em aulas e palestras de Conscienciologia Aplicada, por exemplo, a disponi-
bilidade e a receptividade mental a inspirações favorecem fenômenos parapsíquicos, segundo aptidão 
ou desenvoltura individual alcançada e manifestada até o momento em modalidades parapsíquicas 
diversas, podendo ser utilmente usados pelo docente ou palestrante na assistência oportuna. 

telepatia. Certas ideias ocorridas podem ter sido inspiradas por amparadores extrafísicos ou, 
até, corresponder a pensenes de alunos. 

técnica. O professor ou palestrante insere a informação captada no conteúdo e na sequência 
de sua comunicação, segundo seu próprio conhecimento, discernimento e raciocínio, se e quando 
conveniente, associando experimentalmente áreas do conhecimento, testando diferentes caminhos 
discursivo-informativos, interagindo com os demais participantes e respondendo a questionamentos 
dos alunos. 

Pesquisa. Interações desse tipo levam a rumos inesperados, enriquecendo palestras quando 
o palestrante aprende com o que ele próprio transmite ao associar ideias, podendo transcrever tais 
informações - e as próprias experiências - em sua pesquisa, para futura publicação. Daí a importância 
da associação da docência à pesquisa e vice-versa. 

Características. Tal tipo de telepatia, que pode ser consciente ou mais intuitiva, difere da psi-
cofonia, quando o aparelho fonador do parapsíquico é utilizado pela consciex.

2. Maximecanismo. Na teia multidimensional, cada consciência com proéxis funciona enquanto 
minipeça em maximecanismo assistencial. O voluntário disponível permite a ocorrência de sincroni-
cidades - coordenadas pela equipe extrafísica ligada à maxiproéxis grupal na área do esclarecimento - 
relacionadas a seu papel na tarefa grupal em cada momento. Segundo sua proéxis individual, a conscin 
vai sendo encaixada nos postos-chave onde seus talentos ou trafores, traços-força, serão mais úteis. 

Exemplos. Seguem-se 3 exemplos, cronologicamente ordenados, de efeitos da disponibilidade 
pessoal no desencadeamento do maximecanismo:

a) Comunicação. Houve disponibilidades sincrônicas, pessoal e grupal, e começaram as ativi-
dades do Setor Editorial da ARACÊ, sincronizados com eventos correlacionados, na teia multidimen-
sional, envolvendo outros colaboradores da Instituição, com seus próprios movimentos e iniciativas. 

b) Publicações. Ocorreu disponibilidade, e a revista institucional Conscienciologia Aplicada foi 
relançada a partir do número 5, juntamente com a publicação do Jornal da ARACÊ, que continuou  
e estabilizou sua periodicidade. 

c) PCa. A disponibilidade permitiu, também, ao primeiro da fila iniciar tecnicamente a Pesquisa 
na Conscienciologia Aplicada coletiva na Instituição, assessorado e seguido pelos próximos da fila, que 
foram assumindo a coordenação dos trabalhos, liberando, multidimensionalmente, seus predecessores 
para iniciarem outras atividades ou prosseguirem tarefas semelhantes. 
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3. Heurística. Ideias para a programação da próxima imersão na PCA vieram na sala de pesquisas 
no Campus ARACÊ durante a imersão de abril de 2007: foram então criados o Fórum de Debates na 
PCA e a Caminhada Heurística seguida de Debate Heurístico. 

técnica. O método heurístico usado na formulação desses novos termos foi, novamente,  
o intuitivo ou telepático interdimensional, aproveitando o holopensene local favorável, pesquisadores 
presentes, pensando multidimensionalmente e o desenvolvimento cognitivo-intelectual-sináptico 
multiexistencial, fisiológico e parafisiológico, genético e paragenético, já alcançado por este autor. 

aplicação. A aplicação das técnicas novas, na imersão seguinte, com 9 pesquisadores, foi bem-
sucedida. 

fórum. O I Fórum de Pesquisas da Consciência da ARACÊ, realizado dias 24 e 25 de julho 
de 2007, teve 8 trabalhos de diferentes autores apresentados e debatidos, em exercício coletivo que 
ajudou os pesquisadores na fundamentação de suas pesquisas e no aperfeiçoamento do raciocínio 
lógico, subsidiando-os para revisão final antes da submissão dos textos.

Sincronicidade. Sincronicamente, os pesquisadores que manifestaram desejo de apresentar por 
último foram sorteados para expor seus trabalhos em primeiro lugar.

Humor-Heurística. Durante a caminhada heurística, com 8 pesquisadores, aproximadamen-
te entre dez e meia e onze e meia da manhã de 25 de julho de 2007, utilizou-se, espontaneamente,  
o Binômio Bom-Humor–Heurística. Inicialmente, não apareceram ideias originais, só gracejos e plágios 
intencionais (a exemplo de Caminho da Lógica, já existente no Campus do CEAEC: mas daí foram 
surgindo ideias mais sérias, ao modo de Caminho da Paralógica). 

resultados. Durante o percurso ou imediatamente depois da Caminhada Heurística e no 
Debate Heurístico, foram também enunciados, comentados e anotados outros conceitos inéditos, 
entre eles o próprio Binômio Bom-Humor–Heurística, com o lançamento da técnica de aplicação do 
mesmo e a ideia de descrevê-la aqui.

4. Grupalidade. Antes da caminhada heurística surgiu-me a ideia, durante experimento no 
la boratório de Grupalidade, entre sete e oito e meia da manhã, de escrever este texto sobre a Conscien-
ciologia Aplicada. 

individualização. A aplicação de métodos e técnicas conscienciológicos, entre outros, eviden-
temente não produzirá resultados idênticos para todas as consciências, que são individualidades, com 
históricos pessoais e características conscienciais e evolutivas próprias. Enquanto princípios científicos 
gerais, todavia, podem dinamizar a evolução consciencial, somados às técnicas pessoais desenvolvidas 
a partir da autopesquisa e do aumento do autoconhecimento.
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Escuta Multidimensional Interassistencial: um 
caminho para a autossuperação
Interassistantial Multidimensional Hearing: A Way to Self-overcoming

Escucha Multidimensional Interasistencial: un camino para la autosuperación

Elena Bandeira*

Resumo: Este artigo aborda metodologia de superação da robéxis proporcionada pela 
compreensão do modo pessoal de interação social e parassocial, alcançada por autopes-
quisa. Com base na identificação do trafor da disponibilidade para aprender e de pon-
tos de melhoria nas próprias habilidades de intercomunicação, com vistas à eficiência  
e à eficácia na qualificação da interassistência, propõe a minimização dos “não ouvidos” 
pela adoção da “escuta” holossomática como conduta essencial. Baseada no interesse sin-
cero, no respeito e na valorização do outro, a escuta multidimensional interassistencial  
é isenta e ocorre quando a conscin lúcida se dispõe a paraperceber, nos campos 
energéticos, auto e heteropensenes, de conscins e consciexes, para realizar a tarefa 
do esclarecimento mediante vontade e intencionalidade hígida, em conjunto com 
os amparadores. Conclui destacando a importância crescente da autopesquisa e da 
apli cação da escuta multidimensional em sua plenitude, nas experiências grupais. 

PalavRas-chave: Autopesquisa; Disponibilidade; Escuta; Interassistência.

abstRact: This paper approaches the existential-robotization overcoming method by 
means of the understanding of one’s personal way of social and parasocial interac tion, 
attained by self-research. Based on the identification of the strong trait disposition to 
learn, as well as on improvements in personal intercommunicative skills, aiming at both 
efficiency and efficacy in the qualification of interassistance, it proposes the minimi-
zation of the “unheard things” through holosomatic hearing as an essential conduct. 
Grounded on sincere interest, respect, and on the valuing of others, multidimensional 
hearing is exempt and happens whenever the lucid intraphysical consciousness disposes 
themselves to clarify others by means of sound will and sound intention, together 
with the helpers. It concludes by stressing the growing importance of self-research 
and the full application of multidimensional hearing in group experiences.

KeywoRds: Availability; Hearing; Interassistance; Self-research

Resumen: Este texto trata de la metodología de superación de la robexis pro-
porcionada por la comprensión del modo personal de interacción social y para-
social, alcanzada por la autoinvestigación. Con base en la identificación del 
trafor de la disponibilidad para aprender y de los puntos de mejora en las pro-
pias habilidades de intercomunicación, con el propósito de la eficiencia y la efi-
ca cia en la cualifica ción de la interasistencia, propone la minimización de los “no  
escuchados” por la adopción de la escucha holosomática como conducta esencial. 

*Psicóloga, voluntária autopesquisadora da Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ).
elena@arace.org
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Apoyada en el interés sincero, en el respeto y en la valoración del otro, la escucha 
multidimen sional interasistencial es libre y ocurre cuando la concin lúcida se dis-
pone a parapercibir, en los campos energéticos, auto y heteropensenes, de concines  
y conciexes, para realizar la tarea del esclarecimiento según la voluntad y la intenciona-
lidad auténtica, en conjunto con los amparadores. Concluye destacando la importancia 
creciente de la autoinvestigación y de la aplicación de la escucha multidimensional 
en su plenitud, en las experiencias grupales.

PalabRas-clave: Autoinvestigación; Disponibilidad; Escucha; Interasistencia.

introdução

início. A redação deste texto começou em 2007, quando a autopesquisa desta autora diagnos-
ticou robotização existencial (robéxis), deflagrando profunda crise de crescimento.

Compreensão. A busca da reciclagem intraconsciencial exigiu inicialmente a análise de contextos 
do passado para compreender os caminhos que levaram à robéxis; e, com a autopercepção expandida, 
vislumbrar possibilidades de autoenfrentamento, mudanças nos próprios padrões e criação de neossi-
napses pelo aproveitamento do laboratório consciencial cotidiano.

retrocognição. Houve retrocognições, indícios de experiências pluriexistenciais angustiantes, 
como o abandono, ainda criança, em local destruído por guerra; e outra referente à vida de soldado 
espartano, na Grécia Antiga. Confirmou-se repetição de vivências marcadas por restrição de recursos 
intrafísicos. 

robéxis. A partir dessas retrocognições, a hipótese aceita pela autora é de que a robéxis resul-
tou da necessidade de priorização da sobrevivência, inclusive nesta existência, implicando valorização 
excessiva de disciplina, resistência à dor e rigidez quanto às regras estabelecidas e aos compromissos 
assumidos. 

obnubilação. Tal conduta marcada pela obnubilação resultava de forte influência do meio, 
conjugada a indiferenciação; porém, havia insatisfação íntima, ainda incompreendida, e incômodos 
que, embora temporariamente tamponados, sinalizavam a presença da semente de convivialidade sadia, 
passível de germinar com o amadurecimento pessoal. 

temática. A aplicação da técnica da diferenciação pensênica (V. p.74) evidenciou quão pouca 
atenção a autopesquisadora prestava em si mesma e no outro, descobrindo o próprio parapsiquismo 
até então tamponado, e, em contraponto à robéxis, passou a exercitar a escuta multidimensional in-
terassistencial. 

definição. A escuta multidimensional interassistencial é a técnica de prestar atenção concentrada 
às informações transmitidas pelas conscins e/ou consciexes, mediante escuta imparcial e hígida, usando 
sentidos e parassentidos, com vistas à interassistência.

Sinonímia: 1. Escuta interassistencial. 2. Escuta cosmoética. 3. Escuta acolhedora. 4. Escuta 
empática. 5. Escuta integral.

antonímia: 1. Escuta unidimensional. 2. Escuta parcial. 3. Audição seletiva. 4. Surdez egoica.

Etimologia. A palavra escutar vem do idioma Latim, ausculto “escutar, ouvir com atenção”. 
Apareceu no Século XIII. O elemento de composição multi deriva também do idioma Latim, multus, 
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“muito; numeroso; em grande quantidade; extenso; espaçoso; importante; considerável”. O vocábulo 
dimensão procede do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu no Século XVI. 
O termo dimensional surgiu no Século XIX. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, “no in-
terior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, 
“ajuda; socorro”. Surgiu no Século XVI.

objetivo. Este trabalho busca registrar a autopesquisa da autora, tanto para a autocompreen-
são quanto para compartilhar a experiência e o entendimento pessoal, submetendo-os à heterocrítica 
e provocando reflexões sobre a importância da escuta na qualificação assistencial e na assertividade 
cosmoética.

Metodologia. Sob a luz do paradigma consciencial, o artigo é autobiográfico e complementado 
com pesquisas bibliográficas. A escuta multidimensional interassistencial aqui descrita é usada enquanto 
instrumento evolutivo-assistencial.

ViVEnCiando o CiClo da aPrEndizaGEM EVolutiVa

Educação. Na atual vida intrafísica esta autora, ressomada no espaço geográfico e holopensene 
gaúcho, recebeu de pais e professores educação repressora e individualista, referenciada no modelo 
americano introduzido no Brasil na década de 1970, quando o regime militar censurava neoideias 
teoricamente ameaçadoras ao status quo.

Valores. A rebeldia natural da adolescência, fase de busca da identidade, foi contida, nesse 
ambiente marcado, também, por restrições financeiras, ausência de atividades culturais e de estímulos  
à criatividade e à espontaneidade. Liberdade, autonomia e independência tornaram-se os valores pessoais 
mais importantes, influindo na formação de uma conscin focalizada na autossuficiência, desenvolvendo 
relações de interdependência lacônicas.

resgate. O contexto da reabertura política da década de 1980 e mudanças no cenário indivi-
dual, como o ingresso no mercado de trabalho e na faculdade de História, propiciaram expansão dos 
universos extra e intraconsciencial, despertando o interesse e a dedicação às leituras de teor sociológico 
desde a juventude.

Criticidade. No espaço acadêmico, com os cursos das ciências humanas e sociais tentando 
recuperar os direitos de manifestação e participação política dos cidadãos, o desenvolvimento do pen-
samento crítico foi intensamente estimulado. 

radicalidade. Naqueles tempos a criticidade por si só era considerada revolucionária, passando 
despercebido para a autora que, se empregado com radicalidade, esse atributo, tão importante para 
aumentar o discernimento, pode se tornar doentio e gerar interprisões, com desperdício de oportuni-
dades interassistenciais.

indiferenciação. Quando indiferenciada, a consciência é submetida ao determinismo geográ-
fico, social e parassocial, pouco sabendo sobre a autopensenidade, quase não questionando a si mesma 
e aos diversos ambientes de interação multidimensional, não raro tomando valores e práticas do meio 
como próprios e automatizando as rotinas pessoais.

autodisciplina. Esta autora construiu a própria história com alto nível de exigência quanto 
ao cumprimento das responsabilidades, priorizando as obrigações e os deveres, convencida de assim 
corresponder às expectativas em termos de esforço e dedicação, por vezes extrapolando o limite saudável 
do traço-força (trafor) da disciplina, inconscientemente.
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alheamento. Alheia às próprias emoções e interações pensênicas, adotou comportamentos 
não raro desatentos também à alteridade, com reflexos negativos na interassistência. Evidenciou-se 
inabilidade para comunicar com delicadeza a percepção dos diversos aspectos de cada situação, devido  
à objetividade da fala, indo muito diretamente ao assunto, convertendo em traço-fardo (trafar) também 
o trafor da personalidade crítica, imprescindível à evolução individual e grupal.

desgastes. Apesar da argumentação racional, às vezes a energia da transmissão das ideias era 
ectópica e assediadora ao desconsiderar aspectos emocionais de cada questão. Quando há pouca lucidez 
a conscin tende a confundir pseudofranqueza com autenticidade, e as palavras podem parecer agressivas. 
Na intenção equivocada de ser sincero e posicionar-se claramente sobre tudo pode-se esquecer que  
a necessidade de emitir opinião é relativa. Muitas vezes é melhor calar-se, buscando o autocontrole  
e a qualidade dos pensenes.

assistência. A tares sustenta-se no fraternismo, no exemplarismo e na teática. Decorre de 
apren dizado cujas noções iniciais incluem a tacon e o acolhimento. É engano pensar que somente  
a ex plicitação de qualquer pensene seja suficiente para assistir. Assistência é incompatível com cobranças, 
patopensenidade e agressividade. Importa mais conhecer e respeitar a realidade e condições daquele 
que se pretende assistir.

Consequência. Consequentemente, o comportamento, então pouco agregador, prejudicou  
a autoestima, mantendo subnível com baixo aproveitamento dos trafores. A autopesquisa, entretanto, 
aumenta a lucidez à medida que ajuda a recuperar cons. O autoentendimento favorece as reciclagens 
e mudanças de comportamento, resultando em discernimento crescente, ainda mais ao incluir idios-
sincrasias parapsíquicas.

rECurSoS

ferramentas. Identificadas e compreendidas as próprias debilidades, instalada a crise de cres-
cimento, a reciclagem intraconsciencial (recin) representa a próxima fase da aprendizagem evolutiva. 
Entretanto, para superar os autopatopensenes, neutralizar os mecanismos de defesa do ego adotados 
e realizar a autointervenção, foi necessário encontrar a ferramenta adequada.

técnicas. Mais de 10 anos de prática profissional em processos administrativos disciplinares, 
que exigiram o uso de técnicas de entrevista e habilidade para conduzi-la, ajudaram a autora a desen-
volver perfil de observador do outro, rompendo a rigidez da robéxis pessoal. Utilizar o próprio poder 
de concentração para atentar às particularidades de cada pessoa e de cada contexto requer competência 
do entrevistador para elaborar perguntas e aguardar as respostas do entrevistado.

Mudança. Além disso, nova incursão acadêmica, em Psicologia, mudou o foco dos temas co-
letivos para os individuais, voltando-se a atenção para o comportamento do sujeito. O atendimento  
a casais e famílias durante dois anos e meio de estágio provocou o estudo das relações de interdepen-
dência. Nessa ocasião o baixo nível de escuta mútua percebida nesses sistemas básicos, devido princi-
palmente ao pouco aproveitamento da comunicação não verbal, fomentou a curiosidade pesquisística, 
materializada no trabalho de conclusão do curso sobre a comunicação diádica.

docência. A atuação na docência do curso AST – Autoconscientização Assistencial, da As-
sociação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ, em 2010, foi fundamental para  
o progresso desta autopesquisa. O método paradidático dessa Instituição Conscienciocêntrica ba-
seia-se no trabalho em equipe, extra e intrafísica, envolvendo docentes, aprendizes e grupo de apoio. 
As vivências, temas de autopesquisa, encontram assim ambiente otimizado para associação de ideias  
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e insights dos participantes. Em campo de aula, especialmente quando sem verbalizar pensenes, o aluno 
pode comunicar-se pelo olhar, gestos, atitudes, propiciando ser escutado. 

Curso. A versão inicial deste texto, ora revisado e enriquecido, resultou da participação desta 
autora, na condição de aluna, no curso Pesquisologia Aplicada (PEA), da mesma Instituição, direcio-
nado à materialização das gestações conscienciais, pelo exercício da escrita, naquele mesmo ano.

investimento. Uma experiência profissional mais recente, na área da seleção de pessoas, reforçou, 
pela natureza da atividade, os atributos da observação, do detalhismo e a capacidade de investir tempo 
em favor do outro, agora com melhor aproveitamento das vivências interacionais, num crescendo de 
aprendizagem, sob o paradigma consciencial.

Parapsiquismo. Aos poucos o autoparapsiquismo foi reconhecido, pois renunciando ao con-
trole das situações em cada contexto, oferecendo disponibilidade para assistir, perceberam-se interações 
extrapolando o intrafísico, incluindo energia e multidimensionalidade, favorecendo trocas e influências 
pensênicas mútuas entre conscins e consciexes, notadamente amparadoras.

Superação. Reconhecido o autoparapsiquismo, foi qualificada a assistência e superada a ro-
béxis, passando-se a paraperceber os acontecimentos, os auto e heteropensenes com maior lucidez,  
a prestar mais atenção em cada momento vivido, de modo que a convergência das experiências citadas 
resultou na sensorialidade alargada pela simples atitude de escutar o mundo ao redor, para além do 
ego, rompendo o encapsulamento, com reflexos positivos na consciencialidade.

diferenciação. Incorporando o pensamento multidimensional aos hábitos, a conscin compre-
ende que as inter-relações se realizam entre consciexes, entre conscins e, o que mais interessa nesse ato, 
entre conscins e consciexes, ininterruptamente, podendo provocar nos desatentos reações impulsivas, 
não raro induzidas por outrem. Faz-se necessário conhecer e utilizar a técnica da diferenciação pensêni-
ca, que consiste essencialmente no questionamento da origem e da causa dos próprios pensenes, para 
perceber quando há interação pensênica e se é sadia ou patológica. 

Campos. Quando se trata de ortopensenes, fortalecem-se os campos assistenciais. Em contra-
partida, patopensenes identificados exigem reverter o fluxo pensênico do assédio para a assistência, pelo 
esclarecimento. Deve-se então questionar a pertinência, a origem e a natureza dos pensenes doentios, 
bem como aplicar a técnica do binômio admiração/discordância, até encontrar o rumo assistencial.

interação. Nesse processo, praticar a escuta multidimensional habilita a conscin assistente 
a interagir nos campos energéticos, sejam eles assistenciais ou patopensênicos, com discernimento, 
atuando, enfim, enquanto minipeça no maximecanismo assistencial.

téCniCa da ESCuta MultidiMEnSional aSSiStEnCial

definição. A técnica da escuta multidimensional assistencial é a maneira, jeito ou habilidade de 
escutar o outro usando o holossoma, enfatizando a atenção concentrada e a disponibilidade ilimitada, 
sustentadas pelo altruísmo, intencionalidade sadia e cosmoética, clarificando assim as parapercepções 
e desenvolvendo a percuciência.

Sinonímia. 1. Técnica da Oitiva Lúcida Multidimensional. 2. Técnica da Interassistência pela 
Escuta Interdimensional. 

antonímia. 1. Escuta unidimensional. 2. Oitiva convencional. 3. Pseudoescuta. 

diferença. Esta técnica diferencia-se da oitiva convencional, restrita à audição, que consiste 
em pseudoescuta, prejudicada pelo excesso de estímulos ambientais.
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tecnologização. Há urgência em atender a todos os compromissos e desincumbir-se das tarefas 
assumidas em cada papel representado na socin. Para agilizar o desempenho, há cada vez mais tecno-
logização dos contatos, aumentando o risco de manter superficiais as inter-relações. Literalmente, en-
quanto a pessoa fica de frente para o mundo virtual, analogamente põe-se de costas à própria realidade.

Valores. Agrava esse quadro o direcionamento dos valores da sociedade humana atual para 
consumo, riqueza, influência e status, embotando-se a afetividade ao dificultar a aproximação desin-
teressada entre as pessoas. Avançando em sentido contrário, a escuta multidimensional assistencial 
aprofunda as relações interconscienciais. Reduz as autorreivindicações porque traz em sua gênese 
abnegação cosmoética e simplicidade.

ancoragem. Estudo e conhecimento importam ao facilitarem o uso da técnica àqueles que têm 
reserva de conteúdo diversificado, visto ancorarem-se na mentalsomática tanto quanto no universalis-
mo. Assim, quando houver explicitação de pensenes, haverá maior possibilidade de ser com base na 
assertividade e na paradiplomacia.

dificultadores. Listam-se pelo menos 7 dificultadores que merecem ser analisados e compre-
endidos para se desenvolverem meios de neutralizá-los e superar os obstáculos ao autoconhecimento 
e à melhoria da escuta multidimensional.

1. fala. Na comunicação humana a fala é supervalorizada em detrimento da escuta. Animais 
subumanos ouvem. Quem tem bichinhos de estimação sabe o quanto eles conhecem as rotinas da 
família por serem bons ouvintes e observadores. Porém, a capacidade de articular a linguagem com 
riqueza de detalhes privilegia os humanos frente às outras espécies.

2. Extroversão. O jornal O Globo (caderno Boa Chance 08.07.2012, p.1) informa que intros-
pecção e quietude costumam ser combatidas desde a infância. O ideal de extroversão determina que 
é necessário ser falante e expansivo para ser bem-sucedido. Referindo-se aos processos de seleção de 
profissionais, denuncia certa pressão para que o calado se exponha. Enfim, quem fala mais aparece mais.

3. Eloquência. No mundo inteiro, aplaudem-se os oradores. São respeitados e admirados. 
Sedutores, mobilizam pessoas e grupos, promovem movimentos sociais, atribuem significado às coisas  
e sentido à existência. Seja pela palavra, falada ou escrita, ou pela imagem, importa a emissão qualificada 
de informações. Poucos, porém, se ocupam em melhorar a recepção das mensagens.

4. oratória. Há muita preocupação em dizer e mostrar a coisa certa e contextualizada para 
atingir determinados fins, notadamente relacionados às atuações social e profissional, podendo-se es-
corregar para a manipulação e sedução anticosmoéticas. Ignora-se treinamento para ouvir e observar, 
mas multiplicam-se cursos de oratória, para a obtenção de respeito e notoriedade por meio da retórica.

5. Consumismo. Diante dos valores materialistas do Planeta, a escuta foi desprezada, o que, 
em boa parte, é responsável pela construção de relacionamentos ralos e disfuncionais. Como se a ima-
gem gritasse, as pessoas são reconhecidas pelos hábitos de consumo e pela aparência, permanecendo 
ignorada a essência do ser. Morar em bairros nobres, usar marcas conhecidas e frequentar lugares caros 
são comumente percebidos como bem-estar, confundido com sucesso em detrimento da pacificação 
íntima e da coerência no uso dos recursos intrafísicos para a evolução consciencial.

6. agitação. Vale o exemplarismo do psicólogo, profissional para quem a escuta é a principal 
ferramenta de trabalho, utilizada normalmente em ambiente favorável de consultório. No entanto, 
focaliza-se aqui o convívio diário, em meio à agitação dos ambientes comuns, envolvendo amigos, 
parentes, colegas, vizinhos, inter-relações requerendo muito investimento energético realizável por 
meio da escuta assistencial, acolhedora e isenta, sem manipulação nem estupro evolutivo.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 14 – N. 10 – 2014 67

 Bandeira, Elena; Escuta Multidimensional Interassistencial: um caminho para a autossuperação; P. 61-71.

7. desconfiança. Tantos não ouvidos levam à desconfiança na escuta. Isso se evidencia quando 
alguém fica repetindo a informação, indicando não acreditar que o interlocutor tenha prestado atenção 
– no que pode estar certo. Também se notam algumas pessoas acostumadas a falar alto, demonstrando 
dificuldade para realizar o desejo de serem ouvidas.

incompetência. Como interagir multidimensionalmente com lucidez e atuar em conjunto 
com os amparadores extrafísicos sendo ainda incompetente para ouvir outra conscin nas situações 
cotidianas? A comunicação embasa as relações e se completa quando a mensagem é compreendida.

lucidez. Ainda que para fins didáticos separem-se as dimensões, o pensene une intrafísico  
e extrafísico; tal percepção é proporcional ao nível de lucidez pessoal.

Percepção. Entender a comunicação interdimensional na condição de conscin decorre do 
aproveitamento das oportunidades múltiplas que vivenciamos na dimensão intrafísica para aprender 
a ouvir a nós mesmos e ao outro com zelo, percebendo, além da energia, o comportamento e detalhes 
sutis, atentando às palavras, à entonação da voz, aos intervalos e silêncios.

detalhismo. A observação e a escuta são aparentadas e inseparáveis. Os movimentos corpo-
rais, os gestos e a fisionomia dos interlocutores, quando bem observados ou “escutados”, facilitam  
a apreensão da mensagem. Faour (2009, p. 121) é muito feliz em suas afirmativas:

“Escutar é mais que ouvir... Escuta-se por todas as células do corpo. Escuta-se com 
as mãos, com os olhos, com a respiração, escuta-se, inclusive, com os ouvidos. Uma 
postura escuta, um gesto escuta, a boca escuta. Há que se deixar apagar e se concen-
trar no outro. Há também que se eliminar quaisquer ruídos de interferência. Como 
pensamentos que voam, telefones que tocam, vaidades que afloram, vontade de ir 
ao banheiro. Muitos dizem que a fala distingue o ser humano dos outros animais. 
Discordo. Saber escutar é o que nos dá humanidade”.

imparcialidade. Outro aspecto a destacar para a qualificação da escuta é a busca da imparcia-
lidade, da evitação de apriorismos e julgamentos que comumente distorcem a realidade.

desmitificação. Rubem Alves se refere à escutatória para desmitificar a oratória como epicentro 
da comunicação. Explica tal prática com simplicidade tocante:

“... a gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem 
misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele 
diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por 
aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor.”

barulhos. Orgulhos, vaidades, preconceitos, arrogância, vontade de parecer inteligente e se 
manter no controle das situações funcionam como barulhos ensurdecedores impeditivos da escuta de 
qualidade.

rigidez. A falta de relativização pode desqualificar a audição e impedir a disponibilização incon-
dicional à assistência. Valores rígidos, paragenéticos ou aprendidos, filtram o que é ouvido. Dicotomias 
como certo e errado, bem e mal, assédio e amparo angustiam e retardam o bem-estar resultante das 
recins. Flexibilidade compensa e eleva a autoestima, pois dá continuidade à reconfiguração pensênica.

tempo. Outro aspecto a ser considerado é o tempo, recurso limitado nesta existência. Há 
muito desejo de aproveitá-lo, mas pouco discernimento para definir as priorizações. A pressa reforça 
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a tendência à robotização, confunde o urgente com o importante. A conscin pode engessar-se em 
torno do planejado, fechar olhos e ouvidos a tudo que fugir da meta estabelecida. Perdem-se assim 
aspectos relevantes de cada momento e se desqualifica a escuta. Escuta boa requer tempo. Há o antes, 
o durante e o depois.

antes. É fundamental ao ouvinte silenciar e esvaziar a mente das teorias acumuladas, discussões 
filosóficas, conceitos, constructos de toda ordem. O saber prévio pode atrapalhar a compreensão do 
que o outro quer comunicar.

durante. Segundo Vieira (1994, p. 118), “o diálogo atento e educado” é a única forma de ouvir 
o outro com discernimento. É preciso concentração, pois há risco de dispersão pelas naturais asso-
ciações mentais. Pode extraviar-se do assunto proposto pelo interlocutor, talvez preenchendo lacunas 
com conteúdo imaginário, fantasias ou devaneios. Dependendo do estado emocional, o ouvinte ainda 
se arrisca a ouvir seletivamente, gravando apenas o que lhe agrada, ou o contrário. Ademais, pode-se 
polarizar, pela concordância ou pela discordância, prejudicando a escuta integral.

depois. Deve-se controlar a ânsia por emitir resposta. A argumentação do ouvinte pode com-
prometer a qualidade da oitiva. Não há obrigatoriedade de responder e até as palavras, às vezes, difi-
cultam a comunicação, ainda mais quando emitidas por impulsividade. O silêncio subsequente pode 
contribuir para organizar os pensamentos e verificar a compreensão, pois abre espaço para a análise  
e para a síntese decorrente.

Erudição. A escuta adequada, a solidariedade e o interesse em ajudar, por acolhimento, debate 
de ideias ou outra atitude ortopensênica, opõem-se ao querer encontrar a melhor resposta e a usar as 
palavras mais envernizadas, eruditas, porém pouco conhecidas, a fim de impressionar pela erudição.

audiência. Tampouco se deve propor de imediato a solução às questões apresentadas, a menos 
que solicitado. Esse procedimento comumente é adotado pelos homens ao receber queixas femininas, 
conforme se percebe em consultório de Psicologia. Na maioria das vezes o que as mulheres desejam  
é uma carinhosa audiência e ficam incomodadas com a pouca habilidade masculina para compreender 
o comunicado além das palavras – onde reside a maior parte dos “não ouvidos”. Não é má intenção esse 
procedimento masculino, e sim o hábito instintivo de proteger e buscar soluções para os problemas.

Cosmoética. Cosmoético é respeitar a si e ao outro, conhecer os próprios limites, os trafares, 
os trafores e os trafais, e abandonar a falsa onipotência. A ortopensenidade facilita o rapport, que in-
clui a audição, a visão e os demais sentidos e parassentidos, para instalação e manutenção de campo 
energético assistencial.

laboratório. A interassistência exige vontade, empatia, acolhimento e treino, especialmente 
no laboratório diário do autopesquisador, onde o esforço de concentração para a escuta é maior por 
serem os ambientes diversificados, nem sempre organizados, tranquilos e confortáveis, como seriam 
em condições ideais.

auto-observação. Pelo paradigma consciencial, as inter-relações resultam de trocas energéticas, 
sejam elas homeostáticas e/ou nosográficas, o que quer dizer assistenciais ou assediadoras. Dependen-
do da maturidade e do discernimento, o assistente autopesquisador observa os próprios sentimentos, 
pensamentos, sensações, emoções e energia, misturados por assimilação aos de outras consciências que 
formam o campo pensênico instalado. Integra-se ao holopensene como uma de suas variáveis e, ao 
interpretar os próprios pensenes, interpreta também os de outrem, conscin e/ou consciex, manifestados 
energeticamente.
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dinâmica. Não se trata de total passividade: ao contrário, a atividade mentalsomática é dinâmica 
e intensa. O sujeito ouve, pensa, sente, observa e age, escolhendo pela omissão, quando silencia, ou pela 
exposição tarística, quando explicita os pensenes percebidos no campo, sejam orto ou patopensênicos.

omissões. As omissões podem ser deficitárias, quando se retém informação que deveria ser 
transmitida, ou superavitárias, quando se guarda a informação para explicitar em momento evolutivo 
mais adequado. 

Minipeça. Esse contexto evidencia a multidimensionalidade. Dimensões intrafísica e extrafí-
sica perceptíveis em interações energeticamente potencializadas, acessíveis mediante disponibilidade 
incondicional, mas autoconsciente. Dispondo-se à tares, aceita-se a condição de minipeça nesse 
maximecanismo assistencial, habilitando-se ao trabalho em equipe com os amparadores extrafísicos, 
emprestando as energias densas da dimensão intrafísica para mobilizar conscins e consciexes à reflexão 
e ao autoenfrentamento.

intervenções. As intervenções são válidas para todos, pois as queixas podem representar de-
mandas tanto de conscins como de consciexes presentes que necessitam esclarecimento. 

autoinvestigação. Pela investigação da própria psicosfera a conscin pode verificar acoplamen-
tos. O diálogo interno, questionando os porquês dos próprios pensenes, permite identificar a origem 
intraconsciencial ou não. A acuidade facilita perceber se há intenção de amparar ou assistir. É possível 
também desassimilar, se necessário, ou atuar na condição de isca lúcida para realizar a tares, se houver 
condições.

docência. No contexto da atividade docente, algumas medidas de segurança podem melhorar 
a assistência em sala de aula. A mais importante é estar disponível, o que significa priorizar o aluno. 
Para isso, o professor deve providenciar que se sinta limpo, bem vestido e confortável, a tal ponto que 
possa esquecer de si mesmo. Por certo, além disso é imprescindível estudar o conteúdo da aula exaus-
tivamente, enriquecendo o vocabulário mental e desenvolvendo novas sinapses.

recursos. Para ajudar a manter a concentração grupal, podem ser usados recursos técnicos 
como fazer perguntas e esperar a formulação das respostas. Importa olhar nos olhos das pessoas, esta-
belecendo e mantendo o contato. Movimentar-se no ambiente também ajuda e aproxima. Recursos 
tecnológicos facilitam as exposições, mas devem ser utilizados com comedimento para que não dis-
traiam os alunos. Também acolher, valorizar e respeitar os saberes dos participantes é imprescindível 
para manter o amparo de função.

arGuMEntoS ConCluSiVoS

reciclagem. A evolução é processo gradativo. A transformação de discurso impulsivo em ex-
posição tarística não é instantânea. Antes, há trajetória a ser percorrida com determinação, coragem  
e discernimento. Implica superar a robotização e buscar o sentido dos acontecimentos. Requer a ex-
pansão do alcance da escuta para todos os lados, de dentro e de fora, para si e para o outro. 

assistência. A autopesquisa é uma das melhores ferramentas. Considerando-se que “assistir ao 
outro é ir até as últimas consequências com você mesmo” (Souza, Makhlouf e Lückmann, 2008, p. 34) 
o assistente é simultaneamente assistido ao aprender mais sobre si mesmo, avançando e mudando de 
patamar evolutivo no processo. A autoabnegação cosmoética é percebida então como ganho, oportu-
nidade de acelerar a própria evolução.
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Profilaxia. Não se trata de recomendar o investimento de tempo prestando atenção até mesmo 
em falácias e balelas. Há de se fazer a profilaxia quanto às consciências energívoras que atrapalham  
a assistência ao reivindicar para si mesmas. Pode ser preciso fazer calar. Limites são necessários.

Superficialidade. No livro “Amor Líquido – Sobre a fragilidade dos laços humanos” (2003),  
o sociólogo Zygmunt Bauman aborda os comportamentos das pessoas na civilização fluida, em que os 
relacionamentos são superficiais e sem confiança, cada um cuidando dos interesses pessoais e da busca 
do prazer e da felicidade. Entretanto, ninguém evolui sozinho.

reeducação. Importa colaborar para a reeducação das consciências. Primeiro, desestabilizar 
as estruturas desta sociedade de solitários em rede e, em seguida, fortalecer-se realizando as recéxis 
prioritárias para contribuir com a reurbanização do Planeta. Uma das propostas é o estudo da Gru-
pocarmologia, com o intuito de desvelar outras sutilezas das inter-relações conscienciais, além dos 
conteúdos não ouvidos.

Grupalidade. A escuta multidimensional constitui-se, assim, ferramenta imprescindível  
à superação da robéxis devido ao abertismo consciencial alcançado, qualificando a grupalidade mais 
intensamente vivenciada e favorecendo o aproveitamento dos talentos ora reconhecidos e melhor 
aproveitados. A vontade de prosseguir é nutrida pelo desejo sincero de que aconteça o melhor para todos.

aCréSCiMo A POSTERIORI: uMa PontE Para o futuro

Escrita. A produção deste texto mostrou à autora a importância de registrar as experiências para 
compreender as ligações entre os acontecimentos, as relações de causa e efeito que afetam a evolução 
de cada consciência. Muitas foram as vivências desde o início da escrita. Entre avanços e retrocessos, 
prevaleceu o amadurecimento da consciência.

autoacolhimento. O autoacolhimento é imprescindível. O sentimento predominante da 
autora, ao perceber-se em robéxis, foi a vergonha. Em contraponto, aumentou a vontade decidida de 
realizar a recin. Aproximar-se de si e do outro evidencia a normalidade de ambos. Há alívio decorrente 
do entendimento do próprio modo de estar no mundo e da sensação de ter avançado, e de melhor 
preparo para os próximos passos.

Esforço. É fato que a socin fomenta a robéxis e dificulta a diferenciação pensênica, ao consolidar 
princípios que privilegiam o consumismo e o materialismo exacerbados. O foco na evolução cons-
ciencial, ao contrário, leva à valorização dos momentos de amparo para suportar o próprio processo 
de superação da robotização, que requer esforço concentrado e alerta constante, porque há riscos de 
recaída à condição robótica.

tares. O relato desta autopesquisa é ponto de partida para esta autora quanto ao conhecimento 
de detalhes da própria personalidade e da proéxis pessoal. Cada dia há investimento para se transformar 
no que se deseja ser a cada nova experiência. Essa ideia se vincula à da apreensão da complexidade 
da Consciência, do Cosmos, da ilusória separação entre passado, presente e futuro. Guarda relação, 
enfim, com o viver o aqui e o agora.

Para encerrar, fica o convite: refute ou enriqueça, a partir de experiências pessoais, o que 
foi dito acima, publicando suas contribuições.
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o Laboratório Serenarium
Proexological Synchronicities around the Serenarium Laboratory

Sincronicidades Proexológicas Envolviendo el Laboratorio Serenarium

Cristiano Berbigier*

Contato. O primeiro contato intrafísico significante, envolvendo o Laboratório Serenarium, 
ocorreu em 2004, aos 22 anos de idade do autor, na inauguração do primeiro Serenarium, localizado 
no Campus ARACÊ, em Domingos Martins, Espírito Santo.

representatividade. Naquela época, estava presente na inauguração que coincidiu com o 17º 
Congraçamento das Instituições Conscienciocêntricas (ICs). Contudo, por insuficiente cognição pa-
rapsíquica, não avaliava a representatividade de um laboratório multidimensional naquelas proporções 
construído na intrafisicalidade. Mas, lembro-me de ter ficado impressionado com as formas arquite-
tônicas, especialmente a necessária estrutura de apoio ao experimentador.

Pioneirismo. Fatos são fatos e contra estes não há argumentos. Aquele primeiro contato, ficou 
gravado na memória, e, por muitas vezes, ajudou-me a refletir sobre o pioneirismo interassistencial da 
Conscienciologia nas ICs.

adesão. O contato seguinte ocorreu em 2008 quando aceitei a proposta de auxiliar na construção 
do Laboratório Serenarium a ser realizada pela ASSINVÉXIS, instituição na qual era voluntário desde 
2004. Desde esse mesmo ano, tornara-me praticante da técnica da Inversão Existencial.

Sincronicidades. Na ocasião, sincronicamente era lançada a ideia pela ASSINVÉXIS de antecipar 
as inscrições para a edificação do laboratório, visando custear a obra do mesmo. Não pensei duas vezes,  
e inscrevi-me imediatamente, sendo o primeiro inscrito. Intimamente sabia do vínculo proexológico 
pessoal com o laboratório.

Posicionamento. Um dos principais posicionamentos considerados foi o fato de que naquele 
mesmo ano também decidi que moraria em Foz do Iguaçu e iria de alguma forma voluntariar na equipe 
de apoio aos experimentos do Serenarium. 

intencionalidade. Ao participar da Semana da Invéxis, cheguei a redigir carta manuscrita dizen-
do que gostaria de morar no Campus de Invexologia e ajudar a construí-lo, entregando ao coordenador 
da instituição e requisitando até um terreno para construir a própria residência.

Mesologia. Ao retornar para a cidade onde residia na época, Charqueadas, RS, estava empolga-
do e motivado, certo do que precisava fazer. A lucidez foi diminuindo e gradativamente fui voltando  
à rotina anterior, submergindo no roldão estagnante da mesologia.

“aboborização”. Sem muita acuidade, a motivação foi cedendo à acomodação, e, em muito 
breve, virara “abóbora”, com a apresentação de desculpas do tipo: falta o “pé de meia”, não terei como 

*Empresário, Corretor de imóveis, Especialista em Administração de Empresas, voluntário-docente da Associação Internacional 
de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS) desde 2004.

cristiano.mb@hotmail.com
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me sustentar, não dará certo, passarei a ter muito trabalho, como ficariam as atividades profissionais 
desenvolvidas até aquele momento? Afora as pressões familiares, ampliadas em grau exponencial devi-
do à empresa familiar, havia ainda a preocupação com a formação da dupla evolutiva recém-iniciada.

aprendizado. Hoje, lembro-me de um aprendizado que demorei para ter: aproveitar os mo-
mentos mais lúcidos para fazer reflexões magnas e planejar as ações, colocando-as em prática sem 
pestanejar, aproveitando o melhor momento para tomar decisões.

aproveitamento. O tempo foi passando, contudo não fiquei parado e obtive várias conquistas. 
Por exemplo: a profissão de corretor de imóveis, a graduação no curso de Administração de Empresas, 
especialização, tornando-me empresário no ramo da gastronomia, mais especificamente pizzaria, o que 
depois me deu sustentabilidade financeira para mudar-me para Foz do Iguaçu.

Persistência. Apesar da formação acadêmica, do voluntariado e da vida organizada em Char-
queadas e Porto Alegre, mantive aquela ideia, meio vaga, mas persistente, de um dia mudar-me para  
o Campus de Invexologia em Foz do Iguaçu, PR. Nesse ínterim, mantive-me conectado e presente 
nos eventos da ASSINVÉXIS, mas sentindo que poderia produzir mais, fazer algo diferente, mais 
condizente com o que pensava sobre a proéxis.

autoengano. Então, em julho de 2012, participei da Semana da Invéxis. Estava tudo tranqui-
lo, seria mais uma semana como as anteriores, de que já participara, mas, claro, depois voltaria para 
Charqueadas, retomaria todas as rotinas e o sonho continuaria. 

Crise. Porém, logo no início da semana o colega evolutivo, M.A, também inversor, perguntou-
me: Cristiano, lembra-se daquela carta que escreveu para a ASSINVÉXIS? Tratava-se de meu pedido feito 
na “Semana da Invéxis” do ano anterior para morar no Campus de Invexologia. E brincou dizendo que 
mostraria a carta no telão para que todos vissem. Imediatamente retomei aquele sentimento muito 
forte de fazer parte da construção do campus e aquele contexto me fez entrar em crise. 

oportunidade. E como se não bastasse, logo em seguida apareceu o voluntário A. B., o qual nesta 
vida intrafísica ainda não me havia sido apresentado, e perguntou sem melindres: Cristiano, e se existisse 
uma casa pronta, você mudaria para o Campus de Invexologia?  A resposta também foi de pronto: sim.

aporte. Na sequência, A. B. me levou para conhecer uma casa que a ASSINVÉXIS teria rece-
bido em doação por outra I.C., pois ela era construída com o sistema que eu conhecia e trabalhava.  
O próximo passo foi ver se existia a possibilidade de desmontá-la e remontá-la no Campus da Inve-
xologia, o que foi confirmado. 

Caminho. A partir desse momento percebi que o caminho já era sem volta, não teria mais como 
retroceder ou arranjar as desculpas como antes, o processo era único: o de bancar a mudança. Então, 
marcou-se a desmontagem da casa para os próximos 10 dias: início de agosto de 2012.

Confluências. Só que agora deveria voltar e contar para todos, principalmente para a minha 
companheira. Agendei uma conversa com hora marcada e fui bem direto: estou indo morar em Foz do 
Iguaçu, não posso mais adiar, você vem comigo? E para meu espanto ela respondeu prontamente que 
sim, porém, com uma condição: levar todos animais de estimação (2 cachorros e 6 gatos). Ok negócio 
fechado, foi minha resposta.

base. O próximo passo foi voltar a Foz do Iguaçu para desmontar e transportar a casa até  
o Campus de Invexologia. Quando o projeto foi aprovado pela Prefeitura, iniciou-se o planejamento 
da construção da base física. Em janeiro de 2013, começaram as obras, auxiliadas por 2 pedreiros de 
Charqueadas, porém a casa só foi ficar pronta para morar em maio do mesmo ano. 
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duplismo. Até aquele momento permaneci com residência em Charqueadas, alternando apro-
ximadamente 10 dias em Foz do Iguaçu e outros 10 dias em Charqueadas. O mais preocupante era 
que os negócios não estavam indo bem, as dívidas crescendo e as dificuldades cada vez maiores, mas  
a decisão era sem volta e agora eram dois: eu juntamente com a duplista somando forças, posicionados 
que iriam de qualquer jeito. O apoio e companheirismo do casal foram vitais naquele momento.

Mudança. Em 28 de maio de 2013, finalmente, ocorre a mudança da residência para Foz do 
Iguaçu, e, por mais incrível que possa parecer, os negócios começaram a melhorar, as pizzarias em 
Charqueadas aumentaram consideravelmente os faturamentos, corroborando a decisão firme e inque-
brantável de mudar, trazendo a tranquilidade e a certeza íntima de acerto para os dois. 

Voluntariado. Logo ao chegar, iniciei o voluntariado e os problemas que pareciam sem solução 
ficaram mais fáceis de resolver. Um clima de euforin tomou conta da dupla. No entanto, foi período 
de grandes desafios, adaptações e ajustes nos mais diversos sentidos. Por outro lado, fomos muito bem 
acolhidos e recebemos apoio dos demais voluntários, especialmente dos que já residiam no campus.

Envolvimento. Já morando no campus começamos a nos envolver mais nas atividades da AS-
SINVÉXIS: formação da turma para o Curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia (ECP3), 
finalização das obras do Serenarium e planejamento da obra do Laboratório ao Ar Livre Alameda 
Técnica de Viver. 

Energias. Agora a ASSINVÉXIS já contava com 2 duplas morando no campus, o que era muito 
positivo para a sustentabilidade energética do campus; e as obras do Serenarium por sua vez estavam 
quase prontas. O foco naquele momento era discutir o início dos experimentos-teste no laboratório. 
Havia debates constantes sobre condições mínimas, prioridade, metodologias e assim por diante; pa-
ralelamente, acontecia a organização do ECP3 que demandava bastante trabalho. Surpreendentemente 
as inscrições travaram sem razão aparente.

recursos. A discussão entre os voluntários dizia respeito a começar ou não os experimentos-testes 
do Serenarium naquele momento. Parecia sem razão de ser, principalmente porque a equipe era a mesma 
e dividiria esforços, podendo perder forças. Por outro lado, pensava-se que a abertura do Serenarium 
poderia agregar recursos energéticos antes do ECP3, potencializando a assistência aos interessados em 
inscrever-se no curso. A maioria decidiu iniciar as atividades no Laboratório no Serenarium. 

acerto. A decisão foi acertada, tudo melhorou a partir daquele momento. Então se observou 
o quanto o laboratório é importante e que, por hipótese, a abertura do laboratório em 16.06.2013 
ajudou no sucesso do ECP3 ocorrido de 19 a 21.07.2013, com mais de 300 pessoas.

Profundidade. Em pouco tempo os voluntários perceberam que a infraestrutura assistencial 
relacionada ao Serenarium começou a auxiliar na organização da própria equipe devido à profun-
didade e complexidade das atividades e pontualidades necessárias. Refletimos sobre a ideia de que  
o voluntariado no laboratório assemelha-se à tenepes pela constância e comprometimento integral  
que demanda. O trabalho na equipe do laboratório requer comprometimento do voluntariado mais sério.

desassédio. A interassistência deve ser constante dentro da equipe, pois existe pressão muito 
grande. A paradiáspora exige atenção multidimensional contínua e higidez pensênica para evitar ocor-
rências de assédio na equipe intrafísica do laboratório.  

aprendizados. Por precaução, foram realizados 7 experimentos-testes com voluntários antes 
de abrir para experimentos ao público externo. Nestes experimentos-testes foram marcantes as oportu-
nidades de crescimento da equipe e aperfeiçoamento do laboratório em si. Os primeiros faziam listas 
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de mais de 30 itens a serem revistos, muitos foram solucionados rapidamente, porém, havia alguns 
pontos que ainda estavam pendentes.

Cosmovisão. No entanto, o Professor Waldo Vieira em novembro de 2013, com sua cosmovi-
são, pediu para a equipe abrir o laboratório para funcionamento à CCCI a partir de janeiro de 2014, 
dando à equipe 2 meses para iniciar os trabalhos para valer. Positivamente, a fatuística vivenciada 
comprovava a possibilidade da abertura imediata do laboratório: os relatos eram unânimes ao afirmar 
que o Serenarium estava funcionando desde o primeiro experimentador.

Porém. Só que para abrir o laboratório havia um pequeno porém, ou seja, a questão financeira, 
pois havia 30 pessoas que se inscreveram e anteciparam o pagamento do experimento no período de 
2008 a 2010, época em que foram buscados os recursos para viabilizar a construção do laboratório. 

Estratégia. Assim, devia-se priorizar a “lista dos 30 apoiadores iniciais do Serenarium” e arran-
jar alternativas para custear as despesas advindas dos experimentos relativos a estas inscrições. Depois 
de muitos debates, decidiu-se fazer um experimento da “lista dos 30” por mês e outro aberto (novas 
vendas) ou para a equipe de voluntários, possibilitando também a necessária qualificação interna. 
Logo, os experimentos abertos custeariam os 30 já inscritos. A composição resultou numa excelente 
estratégia, até para a acomodação da agenda dos inscritos previamente.

Feedback. Quando o primeiro experimentador da “lista dos 30” fez o laboratório, confir-
mou-se a hipótese de que o Serenarium já estava preparado para ser aberto ao público geral. Sucessiva  
e reiteradamente, com os experimentadores posteriores, os feedbacks foram positivos e complementares 
quanto aos resultados nas autopesquisas e autoenfrentamentos saudáveis no laboratório.

ExPEriênCia EnQuanto PlantoniSta

descoberta. Com o início dos experimentos a equipe começou a descobrir e desenvolver as 
atividades de suporte ao experimentador, das quais uma das mais surpreendentes para mim é a função 
de Plantão do Apoio ao Serenarium, pois traz envolvimento intenso do voluntário plantonista, por 
ficar três dias imerso neste holopensene e focado diuturnamente na assistência ao experimentador do 
laboratório.  

disponibilidade. Dentro das atividades da equipe um dos primeiros desafios foi a escala de 
plantonistas, pois a função exige disponibilidade integral de no mínimo 3 dias (7h de sexta-feira até 
10h de segunda-feira) e a maioria trabalha, reduzindo as possibilidades na escala dos voluntários. 
Interessante que, ao assumir determinado plantão, o voluntário já se conecta ao experimento, susce-
tível a repercussões, ideias e participando da interassistência. Tive a vantagem de ter disponibilidade, 
pois morava em Foz do Iguaçu e meu trabalho era realizado pela internet com flexibilidade tanto de 
horários quanto de dias. Essa questão me ajudou muito a estar mais envolvido com as demandas de 
infraestrutura e participar dos plantões.

Estar atento. O plantonista além de dispor de 3 dias, deve estar conectado a maior parte do 
tempo ao experimento para o apoio necessário ao serenauta. Quando se está de plantão, tudo o que 
acontece merece atenção multidimensional e questionamento: se aquela sensação, desconforto, con-
trafluxo, irritação ou qualquer sentimento e percepção é sua, do serenauta ou de consciexes envolvidas 
no experimento. 

Energossoma. Embora a rotina intrafísica do plantonista não exija esforço físico e nada que  
o desgaste, muitas vezes no plantão a pessoa é tão requisitada energeticamente que existe o cansaço em 
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alguns momentos; aí vale o plantonista se perguntar como está seu domínio energético, sua interação 
com a multidimensionalidade e a disponibilidade interassistencial.

tenepes. Devido às demandas extrafísicas um dos critérios para se voluntariar no Serenarium 
é o voluntário ser tenepessista, pois a assistência é tarefa constante nos experimentos, sendo necessária 
essa ferramenta assistencial. Por isso, senti necessidade de começar a tenepes devido às pressões de estar 
morando no Campus de Invexologia juntamente com as atividades do Serenarium. 

Pressão. Vários indicadores começaram a acontecer nas dinâmicas parapsíquicas, nas atividades 
de voluntariado, e, principalmente, comecei a sentir a necessidade de exteriorizar muita energia. Sentia 
a pressão constante das consciexes do meu trabalho profissional, ficando muitas vezes com rebarbas; 
após o experimento do Serenarium em agosto de 2013, comecei a tenepes. Daí em diante, percebi 
melhora na minha capacidade de resolução dos problemas e disposição assistencial.

Parapsiquismo. As parapercepções do campo holopensênico durante o experimento Serenarium 
é algo nítido, assim como as parapercepções de amparadores nas atividades programadas. Na minha 
experiência, há diferença em cada um dos três dias em que o serenauta fica dentro do laboratório. 
Embora o padrão parapercebido apresente exceções, normalmente, as sextas-feiras são mais turbulentas 
com mais demandas; aos sábados ainda é bastante agitado e aos domingos parece que as demandas se 
acalmam como que fechando o experimento.

Produtividade. Existe um aspecto do plantão muito interessante que é o aumento de ideias  
e produtividade alta dos plantonistas, devido à imersão natural e à atenção multidimensional constante, 
juntamente com o foco assistencial. Tudo isso estimula o plantonista a reflexões profundas, bem como 
alta produtividade intelectual, trazendo aproveitamento fantástico ao voluntário.

Conclusão. É possível dizer que ser plantonista do Serenarium significa o privilégio de poder 
trabalhar junto com a equipex do Serenarium (Equipe do Serenão) fazendo parte desse mecanismo de 
desassédio e assistência ao experimentador e a tudo que está envolvido.
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Atividades Parapedagógicas
Cursos da Associação Internacional para a Evolução da  

Consciência - ARACÊ (Ano-Base: 2015)

i. CurSoS dE Entrada EM ConSCiEnCioloGia aPliCada (CaP)

Curso autoconscientização Multidimensional (aMd)
autopesquisologia. Curso de entrada, introdutório à Conscienciologia, promove a funda-

mentação da Autopesquisologia e dos mecanismos de aprendizagem evolutiva. Curso teático, utiliza 
enquanto metodologia a pesquisa pessoal participativa no estudo teórico e prático das vivências coti-
dianas multidimensionais. Sem pré-requisitos.

ii. CurSoS dE aProfundaMEnto EM ConSCiEnCioloGia aPliCada (CaP)

Curso Autoconscientização Assistencial (AST)
assistenciologia. Estudo visa aprimorar a qualidade da assistência praticada no cotidiano mul-

tidimensional, priorizando o desenvolvimento da condição de Arrimo Interconsciencial Assistencial 
(porta-assistidos).

Curso Autoconscientização Pluriexistencial (APL)
Seriexologia. Estudo objetiva o autoconhecimento e a compreensão da dinâmica dos mecanis-

mos interassistenciais contextualizados no eixo pluriexistencial-holobiográfico-holocármico.

Curso Autoconscientização Evolutiva (AEV)
autoevoluciologia. Estudo aprofunda a autopesquisa a partir do traforismo na autoanálise 

conscienciométrica, favorece ambientação holopensênica à aceleração sadia da história pessoal através 
da qualificação interassistencial multidimensional direcionada à desperticidade.

Curso Pesquisologia Aplicada (PEA)
Pesquisologia. Estudo teórico-prático focado na Conscienciografologia. Objetiva capacitar  

o pesquisador para o desenvolvimento e sistematização da Pesquisa Conscienciológica, a partir das 
autovivências interdimensionais e da aprendizagem técnico-científica quanto ao confor da escrita. Com 
base na aplicação de diversas técnicas de escrita conscienciológica, a grafopensenidade é incentivada 
visando à produção gesconológica pessoal.

iii. CurSo dE ConSCiEnCioloGia orGanizaCional (Cor)

Curso Autoconscientização Organizacional (AOG)
intrafisicologia e Conscienciocentrologia. Estudo teático de alternativas organizacionais  

e financeiras contextualizadas à Dinâmica dos Mecanismos Assistenciais. A partir dos recursos intrafí-
sicos disponíveis à conscin intermissivista, objetiva o desenvolvimento de meios cosmoéticos na prática 
cotidiana para capacitação individual e grupal na ação tarística em sociedades intrafísicas (socins).

informações:  Núcleo de Parapedagogia: parapedagogia@arace.org

    Núcleo de Eventos: eventos@arace.org 
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Fórum de Pesquisa - Debatologia

A atividade mensal Debatologia, que já se encontra em seu 47º Fórum (data-base: agosto/2015), 
se propõe ao debate de ideias de determinada pesquisa apresentada por um voluntário-pesquisador da 
Conscienciologia. O trabalho pode ser um artigo em elaboração ou concluído, bem como capítulo 
de livro em andamento ou já escrito. O evento transcorre em ambiente otimizado, com holopensene 
favorável ao aprofundamento do tema estudado.

Os debates acontecem no primeiro domingo de cada mês, das 9h às 11h, na sala de pesquisa 
do Campus ARACÊ, sendo evento aberto a voluntários de todas as ICs e a convidados em geral, inte-
ressados na leitura, estudo e pesquisa conscienciológica. O texto do autor-pesquisador é apresentado 
por escrito, o qual é colocado à disposição dos participantes para receber heterocríticas sadias.

Os participantes recebem na entrada o texto a ser debatido e iniciam a leitura por 20 minutos, 
tempo favorável para a instalação de holopensene sintonizado ao tema em debate. É incentivado aos 
participantes fazerem anotações no próprio texto para, ao final, entregarem ao autor com sugestões  
e comentários para enriquecimento da pesquisa. 

A dinâmica do debate permite aos presentes falar livremente, não havendo mediador, e cada um 
pode colocar suas reflexões, perguntar, acrescentar ideias, dirimir dúvidas ou questionar algum ponto do 
trabalho. A participação e o proveito da discussão dependem da vontade de cada um em querer contribuir 
para o aprofundamento do tema e ajudar o pesquisador a aprimorar o texto, organizar as diversas ideias  
e abordagens e, principalmente, tornar a gescon mais tarística e assistencial. 

Megapensene: debate esclarecedor-interassistencial.

Pontoações – Período Julho-2011 a Agosto-2015

Ano N. de eventos N. de participantes (média)
2011* 6 10
2012 11 13
2013 11 15
2014 12 19

2015** 6 22
*Julho-2011: início da atividade Debatologia no Campus ARACÊ.

**Até Agosto-2015

ConVitE

Está aberto o convite a todos os pesquisadores da CCCI para participarem do Fórum de Pesqui-
sa - Debatologia no primeiro domingo de cada mês. Programe-se e venha compartilhar seus achados 
pesquisísticos no Campus ARACÊ, na Cognópolis Pedra Azul. 

Agendamentos por e-mail: pca@arace.org

Organização e realização: Núcleo Técnico-científico.
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Preceptoria da Escrita

objetivo: orientar e auxiliar o voluntário-pesquisador na organização, criação, desenvolvimento  
e elaboração de escrita conscienciológica visando à produção de gescons pessoais:

1) artigo científico: organizar e estruturar as ideias sobre o tema pessoal de pesquisa, desde  
a fase mais inicial e básica até a finalização e acabamento do texto;

2) Curso-livre: elaborar, redigir e desenvolver a escrita de curso temático, coletando as infor-
mações necessárias e dispondo-as no formato didático-parapedagógico;

3) Pesquisas temáticas: auxiliar no desenvolvimento de pesquisas temáticas em Consciencio-
logia Aplicada.

Público-alvo: voluntários de instituições conscienciocêntricas.

Pré-requisitos: cursos de entrada ofertados pelas instituições da CCCI.

Horários Dia da semana

Encontros presenciais
14h – 15h30 

e
16h – 17h30

Sexta-feira da primeira  
semana do mês

Encontros a distância (Skype) A combinar A combinar

Investimento
Encontro de 1h30min 

R$ 80,00 

Pacote com  
3 encontros: 

R$ 180,00

Pacote com  
5 encontros: 

R$ 300,00

local: Plenarium, Sala de Pesquisa, no Campus ARACÊ, em Domingos Martins-ES.

agendamentos: pca@arace.org 

Megapensene: Aprendamos e saberemos.

realização: Núcleo Técnico-científico: cientifico@arace.org
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Experimentos laboratoriais 
Laboratórios Conscienciológicos do Campus ARACÊ

Experimento. Os laboratórios são ambientes tecnicamente otimizados para a autopesquisa, 
possibilitando ao experimentador identificar traços pessoais a serem melhorados e desenvolvidos. Os 
experimentos são individuais e deverão ser agendados com antecedência.

laboratórios. Atualmente (ano-base: 2015), existem treze laboratórios, sendo sete para expe-
rimentos de 1h30, três para experimentos de 3h30 e três para experimentos de 72h, sendo:

Experimentos laboratoriais de 1h30 de duração:
01. Laboratório Conscienciológico da Autopensenologia. 

02. Laboratório Conscienciológico da Autossinaleticologia.

03. Laboratório Conscienciológico do Autovivenciograma. 

04. Laboratório Conscienciológico da Diferenciação Pensênica. 

05. Laboratório Conscienciológico do Estado Vibracional.

06. Laboratório Conscienciológico da Grupocarmologia. 

07. Laboratório Conscienciológico da Tenepessologia.

Experimentos laboratoriais de 3h30 de duração:
08. Laboratório Conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

09. Laboratório Conscienciológico da Conscienciografologia. 

10. Laboratório Conscienciológico da Imobilidade Física Vígil (IFV).

Experimentos laboratoriais de 72h de duração:
11. Laboratório Conscienciológico Serenarium. 

1. laboratório Conscienciológico da autopensenologia (1h30)

laboratório. O laboratório foi preparado para o estudo do pensene em experimentos de  
1 hora e 30 minutos.

teoria. A Teoria do Pensene (VIEIRA, 1994) propõe a manifestação consciencial de pen-
samentos, sentimentos e energias de modo indissociável. A Pensenologia encontra-se nas bases da 
Conscienciologia, pois o pensene é a matriz das manifestações e interações conscienciais.

Estudo. O laboratório favorece o estudo da qualidade dos próprios pensenes, do materpensene 
ou pensene predominante nas manifestações conscienciais, ajudando a destacar o fator que prevalece nos 
pensenes pessoais (pensamento ou sentimento ou energia), da influência recíproca entre holopensenes 
ambientais e o holopensene pessoal, das interações pensênicas estabelecidas com outras consciências 
no dia a dia, e de outros itens relevantes. 

(Fonte: www.ceaec.org)
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2. laboratório Conscienciológico da autossinaleticologia (1h30)

Sinais. A sinalética energético-anímico-parapsíquica é um conjunto de sinais pessoais que per-
mite a leitura dos fatos multidimensionais. As sinaléticas podem incluir: arrepios, zumbidos, pulsações 
nos chacras e também certas emoções e ideias. Para determinado experimentador, um zumbido, por 
exemplo, pode estar associado à aproximação de uma consciex (consciência extrafísica) na própria 
psicosfera.

autopesquisa. Para a identificação da sinalética pessoal e o mapeamento de seu significado,  
é necessário experimentação, observação, registro e análise das percepções multidimensionais. O ex-
perimento tem duração de 1 hora e 30 minutos.

(Fonte: www.ceaec.org)

3. laboratório Conscienciológico do autovivenciograma (1h30)

laboratório. O objetivo deste laboratório é a aplicação da Técnica do Autovivenciograma pelo 
pesquisador, em experimentos de 1 hora e 30 minutos. 

autoanálise. O experimentador pode, a partir desse experimento, fomentar a criação do banco 
de dados de sua história pessoal para aprofundar a autoanálise conscienciométrica e fundamentá-la 
por meio de escrita técnica das autovivências.

técnica. A Técnica do Autovivenciograma é a sistematização de autovivências significativas 
para determinação e análise valorativa da realidade do microuniverso consciencial do autopesquisador, 
pela associação máxima de ideias, identificando o fato ou parafato vivenciado, a exegética, a taxolo-
gia, o aprendizado e sua aplicabilidade em novas experiências, com base no paradigma consciencial 
(STÉDILE & FACURY, 2010).

registro. O registro grafotécnico do autovivenciograma é composto por 3 grandes etapas:  
1. Dados da autovivência, com 7 tópicos para o detalhamento da vivência do pesquisador. 2. Taxologia, 
classificação temática da autovivência, composta de 5 tópicos. 3. Fichamento, registro dos dados do 
pesquisador, no momento da aplicação da técnica, composto de 5 tópicos.

Cosmanálise. O autovivenciograma é uma das etapas da pesquisa. O simples acúmulo de vários 
fatos não é resultado final de pesquisa. Reunindo-se a fatuística (conjunto de fatos), criam-se condições 
para o pesquisador iniciar a cosmanálise, quando a compreensão dos fatos é ampliada pelas associações 
de ideias, correlacionamentos e entrecruzamentos dos vários fatos com temas principais comuns (ou 
não) entre si. A vantagem de se escrever partindo do autovivenciograma para o embasamento teórico 
é a consistência vivencial do texto, incentivada na linha de pesquisa Conscienciologia Aplicada.

(Fonte: Manual do Laboratório Conscienciológico do Autovivenciograma, Ed. ARACÊ, 2015)

4. laboratório Conscienciológico da diferenciação Pensênica (1h30)

laboratório. O laboratório foi preparado para o estudo da diferenciação pensênica, em expe-
rimentos de 1 hora e 30 minutos. Este laboratório reúne textos e testes da Conscienciologia enquanto 
recursos para autoanálise sobre a própria identidade multiexistencial.

Etimologia. Diferenciar, do latim differire (diferir), é ser diferente, distinguir, reconhecer, di-
ferençar, fazer ou estabelecer distinção, perceber distintamente.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 14 – N. 10 – 201482

 Atividades pesquisísticas no Campus ARACÊ 

definição. A diferenciação pensênica é a identificação de interferência(s) externa(s) na ma-
nifestação pensênica pessoal a partir do reconhecimento paraperceptivo e decodificação dos padrões 
alheios de pensamentos, sentimentos e energias.

Exemplos. Intrusões sadias ou patológicas na psicosfera pessoal promovidas por conscins, cons-
ciexes e pressões holopensênicas, em qualquer dimensão onde a consciência se manifeste. Alterações 
abruptas de humor e pensamentos e a ocorrência de “brancos” mentais, sintomas físicos relacionados  
a dores, entre outros, podem ser investigados na condição de elementos indicadores de intrusão pen-
sênica.

acuidade. O uso da atenção concentrada favorece a detecção do grau de interferência externa 
nas manifestações pensênicas pessoais.

técnica. Entre os objetivos da aplicação da Técnica da Diferenciação Pensênica estão:

1) Identificar a influência de consciexes amparadoras e/ou assediadoras nas manifestações pes-
soais: posturas, ideias, sentimentos, sanidade, identidade, fenômenos vivenciados.

2) Identificar a origem das características pessoais: genética, mesologia, paragenética e intrusões 
pensênicas.

3) Anatomizar as intrusões holossomáticas vivenciadas no dia a dia.

(Fonte: Manual do Laboratório Conscienciológico da Diferenciação Pensênica, Ed. ARACÊ, 
2004)

5. laboratório Conscienciológico do Estado Vibracional - EV (1h30)

laboratório. Este laboratório predispõe a instalação e o aprimoramento do estado vibracional 
(EV), em experimentos de 1 hora e 30 minutos. 

técnica. O estado vibracional é obtido movimentando-se as energias conscienciais pessoais da 
cabeça aos pés e dos pés à cabeça, em circuito fechado, a partir da vontade, intensificando-se o fluxo 
energético até que toda a psicosfera vibre intensamente. Esta técnica possibilita o desbloqueio ener-
gético; a autodefesa energética; a assepsia energética ambiental; e o preparo para a aplicação de outras 
técnicas parapsíquicas; dentre outras aplicações.

objetivo. O objetivo do experimento no laboratório é instalar o estado vibracional o maior 
número de vezes possível: em pé, sentado, deitado ou andando. O Laboratório favorece diagnóstico 
pessoal da aplicação da Técnica do EV, identificando aspectos ainda deficientes no manejo e domínio 
da técnica. 

(Fonte: www.ceaec.org)

6. laboratório Conscienciológico da Grupocarmologia (1h30)

laboratório. Este laboratório foi preparado para o estudo da Grupalidade (área de estudo 
da Grupocarmologia), em experimentos de 1 hora e 30 minutos, e reúne planilhas, textos e testes da 
Conscienciologia relacionados à Grupocarmologia.

definição. A Grupocarmologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo das 
relações ou princípios de causa e efeito atuantes na evolução da consciência quando centrados no grupo 
evolutivo (VIEIRA, 2003, p. 403).
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Grupalidade. Segundo Vieira (2003), “...a grupalidade é sempre a tentativa de reunir as partes 
de muitos cérebros na esperança de compor, pelo menos, 1 cérebro inteiro mais funcional”.

técnica. Através da correlação entre os itens da listagem de temas relacionados à grupalidade  
e o exercício prático é possível extrapolar a compreensão das inter-relações grupais vivenciadas no dia  
a dia. O experimentador pode delinear estratégias objetivando o completismo em relação ao egocarma, 
grupocarma e policarma, considerando os fatores facilitadores e dificultadores na concretização das 
metas estabelecidas a curto, médio e longo prazo. Nesse processo introspectivo é possível a captação 
de ideias ou diálogo transmental com os amparadores, trazendo informações enriquecedoras do auto-
conhecimento e relevantes na autossuperação.

(Fonte: Manual do Laboratório Conscienciológico da Grupocarmologia, Ed. ARACÊ, 2004)

7. laboratório Conscienciológico da tenepessologia (1h30)

laboratório. Laboratório preparado para o estudo da tarefa energética pessoal (tenepes), em 
experimentos de 1 hora e 30 minutos.

técnica. A tenepes é técnica proposta pela Conscienciologia para transmissão energética assis-
tencial diária, com horário e local bem definidos, com equipe de amparadores técnicos em assistência 
multidimensional, com duração média de 50 minutos.

Experimento. No laboratório, o experimentador deve acomodar-se na poltrona ou leito  
e apassivar-se física e mentalmente, possibilitando a atuação do amparador através de seu holossoma.

Pesquisador. O laboratório pode ser utilizado também por não-praticantes da Tenepes em seu 
cotidiano. 

(Fonte: www.ceaec.org)

8. laboratório Conscienciológico de autoconscienciometrologia (3h30)

Conscienciometrologia. A Conscienciometrologia é a especialidade da Conscienciologia apli-
cada ao estudo da métrica ou avaliação técnica parametrizada da consciência poliédrica, multifacetada, 
holossomática, multidimensional e pluriexistencial, sendo o Conscienciograma o seu principal teste 
de avaliação existencial.

técnica. Objetivando a autopesquisa consciencial, o laboratório possibilita a aplicação da 
Técnica Autoconscienciométrica durante 3 horas e 30 minutos, que consiste na medição da realidade 
evolutiva da consciência intrafísica experimentadora, de modo sistematizado, buscando responder as 
2.000 questões formuladas no Conscienciograma.

Conscienciograma. O livro Conscienciograma (VIEIRA, 1996) é o maior teste já publicado 
para a autoavaliação e mensuração da personalidade humana. Considera a consciência a partir do 
paradigma consciencial, levando em conta sua realidade parapsíquica, bioenergética, de múltiplos 
atributos e como sendo o resultado de milhares de vidas humanas pregressas. 

(Fonte: www.conscius.org.br)

9. laboratório Conscienciológico de Conscienciografologia (3h30)

laboratório. O objetivo deste experimento é realizar atividades grafopensênicas (escrita relacio-
nada ao pensene), permitindo ao experimentador iniciar, complementar e concluir suas produções cons-
cienciográficas (artigo, livro, curso, verbete, entre outros), focando na autopesquisa conscienciológica. 
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Grafopensene. O laboratório privilegia a escrita conscienciológica por meio do holopensene 
da grafopensenidade, em experimento de duração de 3 horas e 30 minutos, favorecendo a conexão 
com amparadores extrafísicos técnicos e especialistas em Conscienciografologia e Grafopensenologia.

ambiente. Com foco nas realizações proexológicas de cada experimentador relativas à grafopen-
senidade, a infraestrutura laboratorial possui minibiblioteca e mobiliário favorável à leitura, à reflexão 
e à escrita. Essas condições visam ao intermissivista aprofundar suas autopesquisas, mediante registros 
de suas autodescobertas e insights a fim de incrementar suas gescons pessoais. 

(Fonte: Manual do Laboratório Conscienciológico da Conscienciografologia, Ed. ARACÊ, 2015)

10. laboratório Conscienciológico da imobilidade física Vígil – ifV (3h30)

laboratório. Ambiente preparado para a aplicação da Técnica da Imobilidade Física Vígil 
(IFV), em experimentos de 3 horas e 30 minutos.

técnica. A Técnica da IFV consiste em ficar imóvel por 3 horas ininterruptas, sentado em 
uma poltrona, com as pernas estendidas sobre um apoio, olhando fixamente para um anteparo branco  
e liso, mantendo os olhos semicerrados.

orientações. Somente a respiração natural é permitida, devendo-se evitar engolir e até mesmo 
piscar. Deve-se resistir a coceiras, tosse e à vontade de se mexer.

reflexão. Durante a realização da técnica pode-se refletir sobre questões pessoais de interesse, 
mobilizar energias conscienciais e explorar as parapercepções, desde que se permaneça imóvel. O relógio 
deve ser colocado fora do campo visual.

Evitações. O experimentador não deve se cobrir durante o experimento, para evitar estímulos 
adicionais sobre o soma imóvel.

Conforto. É importante observar a colocação adequada dos travesseiros na poltrona e aco-
modação correta do soma, a fim de evitar tensões musculares inoportunas.

Experimento. Mesmo não conseguindo permanecer imóvel por 3 horas, não se deve perder  
a oportunidade de continuar no laboratório até o horário final previsto para o experimento, devido 
ao campo energético propício. 

(Fonte: www.ceaec.org)

11. laboratório Conscienciológico Serenarium (72h)

Proposta. O Laboratório Serenarium é base física adequada à imersão, internação voluntária 
e concentração do experimentador durante 3 dias (72 h), em condição de isolamento intrafísico.  
O objetivo é captar, profundamente, ideias originais a respeito da própria evolução. O laboratório 
dispõe de ambiente para aplicação de método analítico objetivando descoberta de verdades relativas 
de ponta (verpons), com base na raiz dos fatos.

Programação. A programação total prevista para o experimento dura 7 dias, o qual é realizado 
por meio de agendamento prévio de acordo com as datas disponibilizadas, sendo possível a realização 
de 3 experimentos no mesmo período, em função de haver 3 Laboratórios Serenaria construídos. 

Experimento. O Serenarium dispõe de paratecnologia desencadeante da criatividade pura, 
segundo o Paradigma Consciencial, isto é, considerando-se a holossomática, a pluriexistencialidade,  
a multidimensionalidade e a bioenergética.
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agendamento. O Serenarium está aberto à CCCI desde 01.08.2006. Os pesquisadores inte-
ressados em agendar o experimento devem contatar pelo e-mail saude@arace.org.

Pré-requisitos:

•	 Ser voluntário da Conscienciologia há pelo menos um ano, identificando a IC onde volun-
taria.

•	 Ter concluído pelo menos um dos seguintes cursos: AMD; CIP; CPC.

•	 Ter realizado, pelo menos uma vez, o experimento no Laboratório de Imobilidade Física 
Vígil em algum dos campi conscienciológicos existentes na Comunidade Conscienciológica 
Cosmoética Internacional - CCCI.

•	 Ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado.

•	 Estar em pleno gozo da saúde física e mental, comprovado por atestado médico, entregue  
à Associação ARACÊ.

(Fonte: Manual do Laboratório Conscienciológico Serenarium, Ed. ARACÊ, 2015)
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Orientações aos Autores

A Revista Conscienciologia Aplicada, da Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ, 
publica artigos inéditos que contribuam para a difusão dos conhecimentos da Conscienciologia.

1. tipos:

Serão publicados os seguintes tipos de artigos: Artigos Originais, Artigos de Revisão, Artigos de Atualiza-
ção, Relatos de Casos, Correlações Clínicas, Resultados de Pesquisas Experimentais e Clínicas, Resumo de Artigos 
publicados no Exterior, Comunicações Breves, Transcrição de Conferências, Resenhas Críticas de Livros e filmes, 
Cartas ao Editor, Notícias e Informações sobre a Conscienciologia e sobre instituições que pesquisem assuntos 
correlacionados à Conscienciologia.

2. Encaminhar para:

Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ.

Envio eletrônico: e-mail: revista@arace.org com cópia para cientifico@arace.org

Envio Postal: Caixa Postal 110, CEP 29260-000, Domingos Martins – ES.

3. Como encaminhar:

Os artigos devem ser enviados em formato eletrônico por e-mail, ou em 3 cópias via correio, digitados em 
editor de textos compatível com Word for Windows (.docx ou .doc) e acompanhados de correspondência ao Editor, 
contendo: nome completo dos autores, qualificação, endereço e nome da instituição na qual o trabalho foi realizado, 
qual a seção da Revista a que se destina e endereço, número de telefone, fax e e-mail do primeiro autor.

4. Critérios de Publicação:

4.1. Características gerais do artigo:

- Papel tamanho A4.

- Margens: Superior = 3  cm – Inferior = 3 cm – Esquerda = 3 cm – Direita = 2 cm.

- Espaçamento de Parágrafo: 1,5 linha.

- Fonte: True Type (ex. Times New Roman).

- Tamanho da Fonte: 10.

- Número de laudas: máximo de 20 por trabalho.

- Todas as páginas, com exceção daquela da Folha de Identificação, devem ser numeradas.

- As frases enfáticas devem estar formatadas em até 4 linhas e fonte arial tamanho 16.

4.2. Estrutura do artigo:

- Folha de Identificação

- Resumo
- Palavras-chave (Keywords e Palabras-clave)
- Desenvolvimento
- Conclusões (Considerações Finais)

- Citações e Referências Bibliográficas e Eletrônicas

- Figuras e Tabelas
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a) folha de identificação:

Deverá conter: título do trabalho, nome, sobrenome, qualificação profissional, endereço, e-mail, nome da 
instituição a qual está vinculado.

b) resumo, Abstract e Resumen:

O Resumo, com até 150 palavras, deverá conter: sinopse do tema pesquisado, objetivo, método, materiais, 
resultados, discussão e conclusões. O abstract é a transcrição do resumo em Inglês. O resumen é a transcrição do 
resumo em espanhol.

c) Palavras-chave, Keywords e Palabras-clave:

Em cada artigo deverão ser indicadas de 3 a 6 palavras-chave no idioma do artigo, em inglês e em espanhol.

d) desenvolvimento:

É, em essência, a fundamentação lógica do trabalho de pesquisa, cuja finalidade é expor, analisar e demonstrar. 
Apresenta, em geral, as seguintes partes: materiais e métodos, resultados e discussão.

e) Conclusão / Considerações finais:

É decorrente das provas relacionadas na discussão. Recapitula, sinteticamente, os resultados da pesquisa  
e pode trazer propostas e sugestões originadas nos dados coletados e estudados. Deverá ser sucinta e ater-se ao con-
teúdo discutido no artigo.

f ) Citações 

Citações diretas devem ser transcritas entre aspas e seguidas pelo sobrenome do autor, data de publicação  
e página(s). Exemplo: “...” (VIEIRA, 1994, p. 111). Citações longas, com mais de 50 palavras, devem ser transcritas 
em parágrafo próprio, sem aspas, com recuo de 4 cm, da margem esquerda, em espaço 1 (simples) e fonte reduzi-
da. Para a obtenção de mais especificações podem ser consultadas as normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).

g) referências:

As referências citadas nos textos devem ser dispostas em ordem alfabética e seguir os critérios da Enciclopédia 
da Conscienciologia ou da ABNT. Devem ser referenciados todos os autores quando até três. Acima desse número, 
cita-se o primeiro e, a seguir, cols. (pode-se utilizar a abreviatura em Latim et al.). Devem ser incluídas nas referências 
apenas autores citados no trabalho. Outros trabalhos podem ser incluídos na condição de bibliografia consultada.

h) figuras e tabelas:

Devem ser apresentadas quando indispensáveis para a efetiva compreensão do texto e dos dados.

- As figuras devem ser originais e de boa qualidade, com legenda e indicação da fonte, sendo enviadas em 
arquivo .jpg ou .tif, à parte, com resolução de pelo menos 300 dpi;

- As tabelas serão elaboradas conforme normas da ABNT, mantendo-se suas bordas laterais abertas;

Tanto as figuras como as tabelas deverão ser numeradas, com algarismos indo-arábicos, na ordem em que 
aparecerem no texto.

i) notação:

Utiliza-se a notação a.e.c. para datas referentes ao período antes da era comum e e.c. para datas da era comum.

5. artigos de revisão:

Deverão ser didáticos e apresentarem o maior número possível de referências bibliográficas, bem como 
indicação dos principais trabalhos publicados sobre o tema.
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6. artigos de atualização:

Enfoque atual de determinado assunto da Conscienciologia elaborado espontaneamente pelo autor ou en-
comendado pela Revista, com o propósito de atualizar um artigo publicado anteriormente ou atualizar compreensão 
geral quanto à Ciência Conscienciologia.

7. Casuísticas / fatuísticas:

Deverão conter: Introdução, apresentação do Caso, Interpretação do fato ou parafato, Aprendizado e Con-
clusão.

8. Comunicações breves:

Pequenas experiências que tenham caráter de originalidade, não ultrapassando 4 laudas.

9. Conferências:

Desenvolvimento de exposições aprofundadas sobre determinado tema, sistematizado e organizado consi-
derando orientações que sustentem as produções da comunidade científica.

10. Cartas ao Editor:

Observações sobre aspectos publicados recentemente, podendo gerar ou não resposta do autor questionado, 
ou comentários sintéticos sobre algum assunto conscienciológico de interesse coletivo.

11. observações Gerais:

a) O Núcleo Técnico-científico da ARACÊ se reserva ao direito de publicar ou não qualquer dos artigos 
recebidos, mediante critérios internos do próprio Núcleo;

b) Os artigos aceitos para publicação poderão sofrer revisão editorial para maior concisão, clareza e com-
preensão, sem interferência no significado do texto;

c) O autor enviará, junto com o artigo, declaração autorizando a publicação e cedendo os direitos autorais 
do trabalho à revista Conscienciologia Aplicada;

d) Os textos publicados são de responsabilidade dos autores e não necessariamente representam a perspectiva 
da revista Conscienciologia Aplicada ou da ARACÊ.

_____________________________________________________


