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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.

Persistência. Apresentamos ao público-leitor mais esta 
edição da Revista CAP – Conscienciologia Aplicada, trazendo 
temáticas de diversos pesquisadores da Conscienciologia, refle-
tindo o trabalho de persistência no estímulo e contribuição às 
produções grafopensênicas para o desenvolvimento da pesquisa 
científica conscienciológica na CCCI.

Temáticas. Diversas especialidades da Conscienciologia 
se interconectam na sequência dos artigos, tais como a Para-
diplomaciologia, Gnosiologia, Pensenologia, Serenariologia, 
Autopesquisologia, Interassistenciologia e Liderologia, entre 
outros subcampos de pesquisa, apresentados em 7 artigos 
originais e 1 relato de experiências. 

Ortoliderança. A pesquisadora Aride Guinalli, em seu 
artigo “Autoconscientização do Traço Liderança: Exercício 
do Poder Cosmoético” traz profundas reflexões sobre o traço 
liderança associado ao poder. A partir da trajetória de suas vi-
vências pessoais, exemplifica as superações dos trafares relativos 
a poder, liberdade e liderança intra e extraconsciencial. Além 
de utilizar metodologia autopesquisística, apresenta conteúdos 
de leituras de outros autores, enriquecendo as análises e técni-
cas utilizadas.

Epicentrismo. Já o pesquisador Vinícius Bernardi, em 
seu artigo “Laboratório Serenarium: ferramenta para vivência 
grupal, epicentrismo consciencial e interassistência atacadista”, 
apresenta os resultados e reflexões auferidos durante seu expe-
rimento no laboratório Serenarium, no Campus ARACÊ, que  
o impulsionaram a ações para desenvolver o epicentrismo cons-
ciencial, a grupalidade e ampliar a interassistência atacadista, 
expondo seu labcon para detalhar os aprendizados alcançados.

Bissociação. Conjugando dois conceitos importantes 
nos estudos conscienciológicos, o pesquisador Augusto Fran-
cisco dos Santos, em “Autopesquisa e Interassistência”, mostra 
os aprendizados pessoais alcançados a partir de seus estudos  
e cursos realizados. Visando aumentar o próprio conhecimento 
das ciências Conscienciologia e Projeciologia e os registros de 
parafenômenos, aplica as técnicas conscienciológicas para re-
ciclar e autossuperar traços-fardos, exemplificadas com seu lab - 
con pessoal. Para o autor, a autopesquisa caminha junto com 
a interassistência.
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Paradiplomaciologia. A pesquisadora Joseuda Borges Castro Lopes, em seu artigo “Releitura 
do Projeto de Harvard: autorretratações, reconciliações e assistência através de negociações internacio-
nais”, a partir de suas autovivências profissionais, faz uma releitura da técnica de negociação difundida 
pelo Projeto de Harvard sob a perspectiva das interações multidimensionais. Ao extrapolar tal releitu-
ra, sinaliza as possibilidades de as negociações internacionais serem precursoras do Estado Mundial, 
quando multidimensionalmente realizadas de modo eficaz.

Gnosiologia. No artigo “Paraepistemologia: Bases Gnosiológicas para a Autorresponsabilidade 
Evolutiva”, o médico e pesquisador Diogo Moura aprofunda a ciência da autopesquisa e os estudos 
dos fenômenos parapsíquicos sustentado por bases gnosiológicas e epistemológicas. Propõe a Parae-
pistemologia da autopesquisa multidimensional, visando criar metodologia de análise a partir de seu 
próprio exercício filosófico de experiências pessoais, vinculando aí o conceito de autorresponsabilidade 
evolutiva à autopesquisa. 

Pressão holopensênica. A rica contribuição da pesquisadora Maria Teixeira para os estudos 
pensenológicos em “Profilaxia da pressão holopensênica pela interassistência” aprofunda a reflexão 
sobre as intensas e constantes conexões pensênicas e energéticas estabelecidas por qualquer conscin com 
grupo de consciexes pertencentes a determinados bolsões extrafísicos. Tais conexões podem se trans-
formar em pressão holopensênica patológica quando realizada de modo inconsciente e sem a lucidez 
na aplicação da técnica da diferenciação pensênica.

Interassistenciologia. Em “Abordagem Interassistencial: técnica facilitadora das inter-relações 
multidimensionais”, a pesquisadora Márcia Maduré propõe a técnica de abordagem interassistencial, 
mecanismo facilitador das inter-relações multidimensionais. O método se embasa na autopesquisa 
cotidiana e observação participante nas vivências pessoais e grupais, com foco na interassistência. Tal 
técnica visa qualificar a maneira pela qual se comunicam assistente-assitido-amparador, explorando os 
aportes recebidos e as habilidades assistenciais e comunicacionais de cada conscin assistente.

Serenariologia. “Serenarium: relato de uma experiência em processo”, da pesquisadora Luciana 
Ribeiro, descreve e analisa sinteticamente condições envolvidas na experimentação desta autora em 
dois experimentos no laboratório Serenarium. Considera importante o(a) experimentador(a) inserir-se 
em processo conscienciométrico sistemático, conectando-se com o holopensene dos serenões de modo 
profundo e paracirúrgico durante o experimento. E, ainda, demonstra a necessidade de automonito-
ramento para implantação das medidas recinológicas ali programadas. 

Gratidão. Registramos nossa gratidão aos pesquisadores e autores participantes desta edição, 
compartilhando com os leitores suas atuais pesquisas e conquistas evolutivas alcançadas. A participação 
dos autores, nesta e em outras publicações conscienciológicas, sustenta o holopensene da interassistência 
consciencial e do universo da autopesquisa continuada, trazendo maior qualificação e cientificidade 
a todos os leitores.

Convite. Sendo assim, convidamos você, leitor e leitora, a contribuir com suas pesquisas conscien-
ciológicas, 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. Desejamos ótima leitura a todos. 

Equipe Editorial
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Autoconscientização do Traço Liderança: 
Exercício do Poder Cosmoético
Leadership Trait Self-awareness: Cosmoethic Power Exertion

Autoconciencización del Perfil Liderato: Ejercicio del Poder Cosmoético

Aride Guinalli*1

Resumo: Este trabalho se originou na vivência da autora. A autocompreensão do 
senso de poder e controle, da liberdade externa e da visão distorcida de liderança, 
desde a infância, permitiu à autora perceber a verdadeira natureza da consciência.  
O artigo se propõe a detalhar as etapas da trajetória evolutiva desta conscin com exemplos 
pessoais culminando com a autossuperação de trafares estagnadores da evolução. Tal 
conquista só se concretiza por meio da neossinaptogênese do paradigma conscien-
cial. Utiliza metodologia de autopesquisa e bibliografia específica referente a poder, 
liberdade e liderança intraconsciencial. Conclui demonstrando a partir de reflexões, 
recins constantes e técnicas relacionadas, a possibilidade de melhoria da Ficha Evolu-
tiva Pessoal (FEP).

Palavras-chave: autenticidade consciencial; autossuperação intraconsciencial; 
ortoliderança; poder; recin.

Abstract: This work is originated from the author’s experience. Self-understanding 
of the sense of power and control, of external freedom, and of the distorted view of 
leadership from childhood allowed the author to perceive the true nature of the author’s 
consciousness. The article proposes to detail the stages of the evolutionary trajectory 
of this conscin with personal examples culminating in the self-improvement of weak-
traits stagnating evolution. This is only achieved through consciential paradigm’s neo - 
synaptogenesis. It uses self-research methodology and specific bibliography on power, 
freedom and intraconsciential leadership. It concludes by demonstrating, out of re-
flections, constant recins and related techniques, the possibility of improvement of 
one’s Personal Evolutive Record (PER).

Keywords: Consciential authenticity; intraconsciential self-overcoming; orthole-
adership; power; recin.

resumen: Este trabajo nació de la experiencia de la autora. La autocomprehensión 
de la sensación de poder y control, de la libertad externa y de la visión distorsionada 
del liderato, desde la infancia, ha permitido a la autora darse cuenta de la verdadera 
naturaleza de la conciencia. El artículo tiene como objetivo detallar las etapas de la 

*Graduada em Letras, Técnica em Radiologia, voluntária-docente da Associação Internacional para a Evolução da Consciência 
– ARACÊ, pesquisadora do Colégio Invisível da Parapoliticologia. aride@arace.org
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trayectoria evolutiva con ejemplos personales que culminan con la autosuperación de 
trafares antievolutivos. Este logro sólo se alcanza por medio de neosinapticogénesis 
del paradigma conciencial. Se utiliza la metodología de autoinvestigación y la biblio-
grafía específica relacionada con el poder, la libertad y el liderazgo intraconciencial. 
Concluye mostrando, a partir de las reflexiones, de las recines continuas y de las 
técnicas relacionadas, la posibilidad de mejora de la Ficha Evolutiva Personal (FEP).

Palabras clave: autenticidad conciencial; autosuperación intraconciencial; orto-
liderato; poder; recin.

INTRODUÇÃO

Objetivo. A partir da apresentação do verbete Ortoliderança inata (13/04/2014), proposto por 
esta autora para a Enciclopédia da Conscienciologia, houve motivação para a escrita deste artigo com 
o objetivo de aprofundar o assunto da liderança, suas nuanças e o valor da liberdade e do poder, a fim 
de convidar o leitor a ter suas próprias experiências referentes ao assunto.

Método. Para tanto, são utilizadas vivências pessoais e técnicas que resultam em recins, por 
exemplo: a teática docente e a experiência na coordenação de Office Conscienciológico, da Associação 
Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ; a técnica do ajuste da autoimagem e a técnica 
dos incômodos intraconscienciais.

Problemática. Visando contribuir para a efetividade de autossuperação do trafar da autora,  
a presente pesquisa busca responder as seguintes perguntas: o poder, a liberdade e a liderança são com-
patíveis? Como conquistar a ortoliderança?

Hipóteses. Por hipótese, o resgate de traços de liderança do passado pode ser o instrumento 
necessário para a conscin construir a sua própria ortoliderança no presente. Esse resgate só é possível 
a partir da ressignificação cosmoética das experiências do passado. A autora se propõe a fazer este ex-
perimento a partir da descrição de seu caso pessoal.

Referencial teórico. Para isso, utiliza enquanto parâmetro de estudo o paradigma consciencial, 
mo delo científico edificado nos pilares conscienciológicos, entre os principais: da multidimensionalida de 
(a existência de múltiplas dimensões afora a intrafísica), da pluriexistencialidade (o pressuposto das múlti-
plas vidas intrafísicas de cada consciência), da holossomática (a existência de 4 veículos de ma nifestação 
da consciência), da cosmoética (baseado, dentre outros, no princípio de que aconteça o me lhor para 
todos) e da energossomática (estudo da qualidade das manifestações da conscin através das ener gias 
conscienciais).

Estrutura. Este artigo divide-se em: Introdução; I - Infância e adolescência; II - Uma trajetória 
constante no aprimoramento da consciência em evolução; III - Autocompreensão do traço liderança; 
IV - Poder cosmoético; V - Ortoliderança; e Considerações Finais, em que a autora convida os leitores 
e leitoras a terem suas experiências a partir dos argumentos apresentados. 

Poder. Segundo Teles (2007, p. 75), o poder é a capacidade ou possibilidade do indivíduo de decidir, 
agir e ter voz de mando, podendo influenciar a si mesmo ou aos outros de modo cosmoético ou anticosmoé-
tico perante a evolução. A partir dessa definição, esta autora compartilha componentes considerados 
essenciais à ortoliderança multidimensional.

Liberdade. Segundo a Psicologia (VANDEN BOS, 2010), para o pensamento e o indivíduo serem 
livres não basta a ausência de coerção externa. É necessária também a inexistência de coação interna. 
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Liderança. Conforme Cashman (2011, p. 16), a liderança é um processo, uma expressão íntima 
de quem somos. É nossa integridade em ação. Deriva de realidade profunda em nós, nossos valores, 
princípios, experiências de vida e essência. Não é simplesmente o que fazemos. A liderança envolve 
dinâmica constante interior-exterior (p. 20). Algumas consciências têm poder e liderança e não estão 
livres, não têm liberdade externa para agir; outras têm liberdade e estão aprisionadas pelas suas crenças, 
dogmas, fobias e outros. Falta-lhes a liberdade interna, a autoconfiança, a liderança autêntica para 
desempenhar seu poder cosmoético. 

Liderança autêntica. Ainda segundo Cashman (p. 20), a liderança autêntica é nossa jornada 
contínua para descobrir e desenvolver capacidades no esforço para melhorar o mundo. 

Trinômio. Conforme as definições, pode-se deduzir que a ortoliderança prevê o equilíbrio do 
trinômio proposto poder-liberdade-liderança.

Definição. O trinômio poder-liberdade-liderança é a conjugação de traços da personalidade que 
podem ser equalizados evolutivamente em prol da interassistencialidade multiexistencial. 

Etimologia. O vocábulo trinômio procede do idioma latim, trinomius, “que tem três nomes”. 
Apareceu em 1676. O termo poder deriva do idioma latim, possum, “poder, ser capaz”. Surgiu no Século 
XIII. A palavra liberdade vem do latim libertas, atis “liberdade, condição de pessoa livre”. Surgiu no 
Século XV. O termo líder vem do idioma inglês, leader, “algo ou alguém que guia, conduz”. As palavras 
líder e liderança surgiram no Século XX.

Evolução. A evolução leva a consciência a buscar autoconhecimento na autopesquisa teórico-
-prática; a autodecisão pela necessária mudança paradigmática-pensenológica a recoloca nos trilhos da 
proéxis.

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Infância. A liberdade pessoal de espaço externo para observar e perceber os acontecimentos  
à volta, na infância interiorana, possibilita julgar e avaliar os contextos de modo único, exclusivo, sem 
contrapontos, sem limites, sem discernimento. Ocorre somente o exercício da fantasia infantil. Con-
forme a Psicologia, é fase normal na infância, desde que não se torne devaneio na adultidade. 

Visão. Ocorre o aprendizado de olhar, de sentir e de introjetar as situações e resolvê-las a seu modo 
infante de visão estreita e egocêntrica, permitindo construir para si a posição de autossuficiência e/ou 
de vítima das circunstâncias.

Família. De origem familiar italiana, na qual o homem manda e a mulher obedece e o mate-
rialismo e a ganância predominam, houve o reforço dos traços de personalidade patológica autoritária 
e despótica. 

Genitores. A postura era de condenar o autoritarismo paterno e a submissão materna, sem perce-
ber que tal contexto, provavelmente, era-lhe apresentado para compreender e equalizar situação vivida 
em outras existências. Na infância pode ser normal a tendência a equívocos e fantasias existenciais, no 
entanto na adultidade, percebidos os equívocos, o ideal é corrigi-los. Foi a partir de crises recorrentes 
que esta autora entende e se permite vivenciar crises de crescimento. 

Incômodo. A partir de autopesquisa, foi auto-observada a existência de incômodo intraconscien-
cial e de contexto, real ou fantasioso, de autoritarismo ou de submissão. O xadrez evolutivo existe 
pos sivelmente com aprendizado evolutivo: ninguém é vítima, ninguém é algoz. Provavelmente, o des-
con forto mostra algo, podendo ser a não reprodução de tal situação. Para mudar o teatro, precisam 
ser mudados os atores. 
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Mesologia. A mesologia pode acelerar ou estagnar a evolução. Para a autora, segundo hipótese 
pessoal, foi alavancadora. Foi necessário sair do meio familiar e social mais próximo para visualizar  
a situação de fora e ter as próprias experiências. 

Vencer. Com liberdade de espaço, de ação e de pensamento, para esta autora só importava vencer 
a qualquer custo, sendo hábil nas conquistas externas e efêmeras. Sucesso, poder e reconhecimento. 
Manter as aparências de poderosa, de autossuficiente, de sedutora. Às vezes, a beleza física mascara a 
feiura e a coação intraconscienciais.

Conquistas. Consegue sair do interior do estado, local de nascimento, pois inconscientemente 
sabe que aquela não era a vida que almeja: casar-se? Ter filhos? Ser mandada por homem? Embora 
inconscientemente, isso a faz arquitetar saída daquele script.

Convento. Anuncia a decisão de ir para o convento e ser freira. Maneira encontrada para fugir 
da mesmice interiorana. Época em que toda família católica quer ter um filho ou filha religioso e que 
muitos jovens aproveitam para estudar e fugir das necessidades e da austeridade dos pais. 

Revelação. No convento, talvez tenha tido o primeiro momento de autodescoberta. Contesta 
o funcionamento da instituição e as atitudes das freiras, sendo expulsa.

Objetivo. Há vontade interna de comandar, de ter o poder de consertar o mundo, mas não sabe 
como. Tudo à volta é criticado e julgado, independentemente de quem ou do que fosse atingir. Nesse 
contexto, a liberdade e o poder perdem sentido, pois qualquer liberdade e poder têm limites, os quais 
terminam quando começa o limite do outro. Sem noção de limite, a liberdade e o poder tornam-se 
prisão interna. Perdem o sentido de livre-arbítrio e de liderança interassistencial.

Conflitos. Nesse cenário, afloram conflitos internos. Para escamoteá-los, entra para o vício alcoó-
lico, pois, com ele, aumenta a coragem e pode aparentar ser “durona”, “sabichona” e “poderosa”. Desco-
nhece outra forma de ação. Quer ter o poder e auxiliar as pessoas, no entanto, inconscientemente, suas 
intenções não são hígidas. Pensa egoicamente em vencer. É o que conhece. Não avalia as consequências 
de seus atos. Quando está mal fisicamente, fala e, no entanto, quando tem algo psicológico que a inco-
mo da, esconde para não ser considerada fraca. Por esses motivos, compreende hoje os alcoólicos, os 
políticos e autocorruptos. Não se permite julgá-los e sim suas atitudes e ações.

Vazio. Embora sempre encabeçasse algum empreendimento ou encargo, sentia vazio e carência 
interna. Quanto mais carente, mais se afundava na bebida com companhias ociosas. Houve afloramento 
do porão consciencial e teatros multiexistenciais patológicos, condição geradora de reflexão sobre as 
próprias intenções em relação a si e aos outros. Talvez, o primeiro lampejo de autoconsciência existencial.

UMA TRAJETÓRIA CONSTANTE NO APRIMORAMENTO DA CONSCIÊNCIA  
EM EVOLUÇÃO

Política. Esta autora integrou o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Rio Grande 
do Sul. Foi momento de grandes desafios políticos, quando desfrutou os privilégios do poder e o status 
do cargo.

Proatividade. Desempenhou papel importante na melhoria da profissão e auxiliou os profissio-
nais da área, em especial da Prefeitura de Porto Alegre. Contudo, extrapolou na autonomia e na auto-
ridade da função, pois o pensene estava focado no ego. E, pela segunda vez, é expulsa.

Expulsão. Primeiro do convento e depois da política. Quanto ao convento, foi fácil de resolver 
e entender, pois o objetivo era sair do interior; mas, da política, foi doloroso e cheio de rancor e raiva. 
Sentiu-se injustiçada, pois pensava: “fizera tanto pelos outros”. Entra na fase da síndrome do ostracismo.
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Ostracismo. Segundo Haymann (2011, p.21), a síndrome do ostracismo é o estado mórbido re-
sul tante da perda de algum tipo de poder humano e consequente anonimato, isolamento, exclusão social, 
des terro político, falência econômica, invisibilidade artística ou destituição científica. Esta autora se sentia 
per dedora do poder adquirido.

AUTOCOMPREENSÃO DO TRAÇO LIDERANÇA

Entendimento. Atualmente, com autoconhecimento e autopesquisa, sente gratidão em relação 
aos dois fatos, por se sentir liberada e libertada de interprisões passadas com o grupo dos religiosos 
e o grupo dos políticos. São grupos com os quais, provavelmente, mantinha rastros antievolutivos, re - 
querendo interassistência; com a passagem por ambos, pôde ser excluída por não pertencer mais àque les 
grupos. Isso possibilita ampliar a visão de conjunto e seguir outros rumos, afora aprender a lidar com 
o poder cosmoeticamente.

Contribuição. Outro ponto observado foi o fato de que os ambientes pelos quais passa - família, 
lideranças, empresas e inter-relações sociais – melhoram ou se atualizam com sua saída. Tal aspecto 
pode significar que algo assistencial ocorreu, pois eram questões levantadas enquanto atuava nesses 
ambientes, embora sem lucidez suficiente para entender de imediato. 

Paradigma. O conhecimento do paradigma consciencial fez aumentar o entendimento dessa 
condição e considerar outros princípios e valores. De início, magoada por sair quando as coisas melho-
raram, depois ficou entendido que, o que devia ser feito fora alcançado e precisava de outras experiên-
cias, além de atuar em outros contextos, liberando consciências para seguirem sua trajetória evolutiva. 

Automimese existencial. Por hipótese, tais contextos remetem à automimese existencial dis-
pensável ou à necessidade de ajustes grupocármicos. Mudanças por saturação existencial precisam ser 
realizadas. Ter conflitos não é o problema e, sim, é saber como resolvê-los.

Compreensão. Essa compreensão de ajustes grupocármicos foi possível através da mudança 
pen sênica, consistindo na troca do romantismo incentivado pela socin ainda patológica pela raciona-
li dade útil: ser autoconsciente quanto ao papel multidimensional assistencial. Esta autora passou a com-
preender que os pais estavam ocupados com os afazeres e as necessidades básicas dos filhos. Não foram 
educados para preocuparem-se com a afetividade.

Afetividade. Outra hipótese desta autora, o distanciamento afetivo dos pais faz com que forme 
as próprias conexões cognitivas e afetivas e se torne competitiva e autoritária para resolver o problema 
da submissão da mãe: não quer ser igual a ela.

Ignorância. A ignorância e o desconhecido fazem com que opte por algumas escolhas erradas 
e egoicas. Hoje com maior conhecimento sente a responsabilidade de limpar os rastros nosográficos 
deixados, procura não criar novas interprisões a partir da identificação dos trafares a serem reciclados.

Crises. As maiores crises começaram ao ingressar no voluntariado e docência conscienciológi-
ca. A autora adentra mundo assustador e atraente. Em momentos difíceis, tenta sair, sem conseguir, 
por entender que ali consegue compreender melhor o processo evolutivo. Por outro lado, ninguém 
a expulsa, embora pense estar sempre pressionada e comandada. Há coação interna não resolvida. 
Aprendeu que, quando a situação está difícil, sai ou alguém a expulsa. Precisa formar novas sinapses 
para compreender o neocontexto existencial.

Voluntariado. Foram momentos críticos, de atritos, divergências, controvérsias, aflições e dúvidas, 
superadas pela persistência, pela vontade íntima de mudança e com o auxílio dos colegas de evolução. 
Consciências com o mesmo objetivo: holomaturidade consciencial.
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Coordenação de Office. Na coordenação de Office Conscienciológico da ARACÊ em Porto 
Alegre, RS, descortina seu autoritarismo e perfeccionismo, expondo as fragilidades da consciência. Em 
meio ao grupo evolutivo, caem as máscaras e se descobre a persona e sua atuação nesta vida intrafísica. 

Máscaras. A máscara é a peça usada para cobrir o rosto, parcial, ou totalmente, ocultando  
a própria identidade, exibindo semblante não correspondente ao verdadeiro visual ou caráter da pessoa.

Máscara social. A máscara social é o disfarce da personalidade, ou realidade consciencial, usado pela 
conscin para ocultar as verdadeiras intenções nas relações interpessoais, camuflando as manipulações cons-
cienciais anticosmoéticas, as falácias lógicas (VIEIRA, 2003, p.502). 

Centralização. Um dos primeiros pontos aflorados foi a centralização e a incapacidade de de-
legar, demonstração da falta de confiança nos outros e em si mesma. O trabalho em grupo passa a ser 
fundamental para a autora. Deixa de ser o centro das atenções, dos projetos, das ideias, das decisões  
e divide com o grupo as vitórias e fracassos promovendo e auxiliando nas recins do momento. Antes dos 
conhecimentos adquiridos o loc é externo: tudo acontece por culpa dos outros. Após, o loc é interno: 
o que acontece sente-se 100% responsável.

Docência Conscienciológica. Intimamente, sempre houve o comprometimento e a responsa-
bilidade com aquilo a que se propõe a fazer ou por onde passa. A docência conscienciológica mostra  
a realidade intraconsciencial e inúmeros traços a serem reciclados, reforçados ou adquiridos. A persistência 
e a coragem impulsionam a continuidade das mudanças. Não há mais volta: deixa a posição central de 
conscin “sabichona” ou “dona da verdade absoluta” para lidar com verdades relativas o que, para o perfil 
autoritário e perfeccionista desta autora, foi desafio hercúleo. 

Neoposicionamento. Colocar-se no papel de mediadora entre conscins e consciexes pode ser 
uma das experiências mais desafiadoras e marcantes dentro da sala de aula de Conscienciologia. Nas 
mediações, desconstrói-se o paradigma de ser apenas porta-voz de conhecimento passando a exercer 
interassistência necessária para o momento. O novo papel desempenhado substitui o do porta-voz do 
saber universal e inquestionável. O essencial passa a ser o exemplarismo sadio, a tares e a cosmoética. 
O neoposicionamento repercute multidimensionalmente a partir das reciclagens.

PODER COSMOÉTICO

Neossinaptogênese. A formação de novas sinapses foi fundamental para poder entender o novo 
patamar galgado na trajetória evolutiva. Estas revelam patopensenidade pluriexistencial. Custa trans-
formá-las em ortopensenes e, consequentemente, em ortoliderança. Esse burilamento se torna propósito 
constante desta autora. Provavelmente, são laboratórios oportunizados por amparadores extrafísicos 
para reciclagens. Nesse aprendizado, há a necessidade de ajuste da autoimagem.

Técnica do ajuste da autoimagem. O ajuste da autoimagem torna-se choque de realidade. Foi 
constatada discrepância entre autoimagem–realidade–visão externa. A imagem de “sabichona”, autos-
suficiente, sedutora, entre outras, era efêmera e inautêntica. Surge autoincômodo com a “falsidade” 
e sentimento de que, aos poucos, outros também percebem o falseamento subliminar. Busca, então, 
autoconhecimento pela autopesquisa para limpar rastros patopensênicos. Faz-se necessário começar 
por algum ponto. 

Etilismo. Um dos primeiros pontos a ser ajustado foi o vício alcoólico. Esconder-se atrás do 
alcoolismo não é mais possível. Decide não tomar nada que contenha álcool. De início, foi difícil; no 
entanto, com o tempo, tornou-se normal a sobriedade nas ações e decisões, as quais passaram a ser mais 
autênticas, permitindo-se a auto e heterocrítica.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 16 – N. 11 – 2016 9

Guinalli, Aride; Autoconscientização do Traço Liderança: Exercício do Poder Cosmoético; P. 3-14.

Ações. O passo inicial para esta conquista foi perceber o antiexemplarismo docente. Precisou 
e se afastou das companhias ociosas e recusou convites para encontros ou festas onde há bebida alco-
ólica. Também eliminou qualquer lembrança ou bagulho energético referente a esse contexto dentro 
do ambiente residencial: copos, recipientes com bebida alcoólica, objetos para abrir ou servi-las, bar, 
entre outros. Desde 2006 até a atualidade (ano-base: 2017), abstém-se de bebidas ou alimentos com 
álcool e frequenta locais sociais ou familiares sem vontade de beber ou recriminar as consciências que 
o fazem. Quando há vontade de entender o mecanismo evolutivo, a consciência compreende o dever 
de assistir antigos compassageiros e não de recriminá-los.

Sedução sexochacral. Outra reciclagem foi quanto à sedução sexochacral. Conhece bem a ha-
bilidade de conseguir o que quer, mantendo postura de “poderosa” e sedutora. A reciclagem foi iniciada 
pela mudança na forma de se vestir, além de observar a própria intenção nas inter-relações, especial-
mente com o sexo masculino. O conhecimento do energossoma e os trabalhos energéticos auxiliam na 
ressignificação das posturas anticosmoéticas nas interações multidimensionais.

Decisão. Foram decisões desafiadoras e um tanto dolorosas para consciência acostumada a agir 
conforme seus interesses egoicos. No entanto: o que não presta não presta mesmo, sendo fator motivador 
para descartar hábitos antigos.

Ponto crítico. O incentivo da sociedade tanto das drogas lícitas, quanto do poder patológico, 
dificulta a modificação de hábitos, em especial nas consciências fragilizadas ou desconhecedoras da evo-
lução, em que a imaturidade e o porão consciencial são cheios de convites efêmeros.

Perdas. Com as mudanças comportamentais, as amizades ociosas foram perdidas, assim como 
a pusilanimidade, a sedução sexochacral, a liberdade de ferir com palavras rudes e irônicas e, em es-
pecial, querer ser o centro das atenções patológicas. Paradoxalmente, esta autora perdeu para ganhar.

ORTOLIDERANÇA

Ganhos evolutivos. Com o tempo, vai lapidando a inautenticidade consciencial e percebe o quan-
to ganha evolutivamente. Passa a ficar mais segura, conhecedora de si mesma e das vontades pessoais  
e, principalmente do papel proexológico a desempenhar. Entende o quanto o comportamento pessoal 
afeta outras consciências.

Autenticidade consciencial. Segundo Musskopf (2012, p. 23), a autenticidade consciencial  
é a qualidade, condição ou caráter da consciência autêntica, capaz de revelar a própria realidade intracons-
ciencial e a realidade dos fatos e parafatos para si mesma e para as demais consciências. 

Constatação. A partir do entendimento do histórico pluriexistencial, começa reverter tal situa-
ção. Descobriu-se simpatizante de governantes autoritários e despóticos, desconsiderando os pacifistas 
por achá-los démodés. Esta constatação importa na autopesquisa referente às preferências patológicas já 
conhecidas. A cautela e o estudo histórico, pessoal e geral, auxiliam na reeducação consciencial. Man-
tém a consciência alerta quando do contato com energias antagônicas. O convívio nosográfico sublima 
a personalidade pacífica (CERATO, 2014). 

Proéxis. Essa descoberta implicou perceber outra vertente de assistência: a possibilidade de fazer 
a tarefa do esclarecimento para os compassageiros carentes de exemplos sadios e diferentes dos que 
ensinou em tempos passados e em presente recente. Na atualidade, esta autora investe na autocons-
cientização do papel de desensinar o que ensinou errado e de modo anticosmoético por meio da ree-
ducação consciencial. Considera que a docência conscienciológica itinerante tem papel fundamental.
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Reeducação. A reeducação é o ato ou processo de tornar a educar, ou reeducar, através de meios 
e métodos próprios, capazes de assegurar à consciência melhores níveis de autopesquisa e compreensão mais 
profunda dos princípios evolutivos (VIEIRA, 2003, p.491). Provavelmente, tal ação possibilita a liberação 
de interprisões grupocármicas patológicas.

Interprisões. A interprisão grupocármica é o comprometimento interconsciencial coercitivo decorrente 
de ações anticosmoéticas conjuntas ou em grupo, a condição de inseparabilidade grupocármica do princípio 
consciencial evolutivo ou consciência (VIEIRA, 2003, p. 409).

Energias antagônicas. Conforme a Pensenologia, a ideia dá a ordem, o sentimento fornece o estilo 
e a energia consciencial comunica o movimento na autopensenidade (VIEIRA, 2003, p. 288). Segundo 
Toller (2002, p. 204), a pessoa deve observar de que modo a mente cria e dá nome às situações, a você mesmo 
e aos outros. Mudar requer eliminar as crenças limitantes que atrapalham a assertividade, imprimir na 
energia a intencionalidade homeostática, preferencialmente, autoconsciente da responsabilidade sobre 
as quais quer emanar. What we think, we become (Buddha, 563 a.e.c. – 483 a.e.c.).

Reciclagens. Com a compreensão da influência da autopensenidade e da serialidade da cons-
ciência, esta autora reflete sobre a responsabilidade nas interações multidimensionais, propondo-se a 
qualificar a existência com reciclagens profundas e constantes a partir da manutenção ortopensênica 
para alcançar a ortoliderança almejada.

Proposição. Na Tabela 1, comparam-se traços e atributos conscienciais pessoais visando à me-
lhoria e à qualificação do papel assistencial interdimensional, expostos em ordem alfabética a partir da 
coluna dos trafores:

Trafores Trafares Trafais
Ajuste da autoimagem Inautenticidade Holomaturidade consciencial
Autoconhecimento Autodesconhecimento Autopacificação
Autocrítica constante Heterocrítica mordaz Cosmoética
Autorreflexão Dispersão Retilinearidade
Comprometimento Controle / autocracia Saber delegar / democracia
Comunicabilidade Ausência de escuta Hiperacuidade
Força presencial Egocentrismo Fraternismo / Universalismo
Intenção íntima de mudar Inflexibilidade Resiliência
Perseverança Teimosia Parapsiquismo
Persistência Perfeccionismo Detalhismo
Pontualidade Cobrança Tolerância
Reeducação pensênica Patopensenidade Ortopensenidade
Simpatia Carências Autoafetividade
Vontade de assistir Preconceito Interassistência Multidimensional

Tabela 1 - Comparativo entre trafores, trafares e trafais

Autoconhecimento. A partir do aprofundamento da autopesquisa, esta autora admite que 
por trás da prepotência, da arrogância e do autoritarismo esconde-se consciência frágil e carente, com 
comportamento típico de “criança mimada” em busca de atenção egocêntrica. Nesse contexto, oculta 
fragilidades, chama a atenção para si com agressividade, por ser essa a única forma conhecida. A rudeza 
de tratamento consigo mesma escamoteia a fragilidade intraconsciencial e a ignorância quanto à forma 
de uso do poder, da liberdade e da liderança.
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Intencionalidade. Constata que o poder corrompe quando encontra seus afins. Quem dá o tom 
da atuação é a própria consciência e sua intencionalidade, pois pode optar em manter o poder pelo 
poder - patológico - ou posicionar-se pelo poder cosmoético, valorizando mais a interassistência reur-
banizadora junto com os amparadores extrafísicos, contrapondo-se à visibilidade intrafísica.

Coloquialismo. Há um ditado que diz: responder no mesmo tom é colocar lenha na fogueira. Não 
é necessário vencer uma discussão e, sim, apenas se posicionar de modo assertivo. Atualmente, esta 
autora observa os indicadores multidimensionais antes de se pronunciar.

Suporte. A consciência em evolução quando se permite ser assistida encontra conscins e cons-
ciexes amparadoras para dinamizar as recins. Conforme a Interassistenciologia, ora somos assistentes, 
ora assistidos. 

Recin. A conscin predisposta a realizar recins deve corajosamente começar e perseverar para 
continuar. Dificuldades existem, mas deve-se cumprir com o prometido e buscar superar as adversidades. 
Provavelmente, seja esse o papel a ser desempenhado por todos neste planeta-hospital, transformando-o, 
conscientemente, em planeta-escola.

Transformação. Grandes transformações começam com decisão pessoal. Cair ou recair não 
significa fracasso. São muitas repetições para que, enfim, possamos dizer: eu mudei.

Reciclagem. Outra técnica utilizada para auxiliar nas recins foi a técnica do incômodo in tra-
consciencial.

Técnica do Incômodo Intraconsciencial. Essa técnica propõe que a conscin anote qualquer 
incômodo intraconsciencial nas inter-relações diuturnas. Foram anotadas palavras mencionadas por 
outras consciências com relação a esta autora, diretamente ou não, mas que de alguma forma gerou 
incômodo pessoal. Se há incômodo, há recin a ser realizada.

Impacto. Eis 4 palavras ou expressões mencionadas por outros, que impactaram profundamente 
esta autora e foram desencadeadoras de autossuperação:

1. Perfeccionismo. A palavra perfeccionismo, quando mencionada ou dirigida à autora, causa-lhe 
certo desconforto e logo se defende, dizendo não ser perfeccionista. Com o crescente mal-estar ao ouvir 
tal expressão, resolve investigar e admitir o traço-fardo. Decide aprofundar o entendimento do assunto 
e autoenfrentar esse traço patológico. A compreensão da diferença entre perfeccionismo e detalhismo 
sadio faz a diferença no aprendizado auto e heteroassistencial. O perfeccionista coloca a pessoa acima 
da ideia, causando mal-estar a ambas as partes envolvidas. Em síntese, houve avaliação do autoassédio 
sustentado por essa patologia, a compreensão da importância da experiência e da mudança pensênica 
dos hábitos e comportamentos.

2. Teimosia. A postura de não querer mudar de opinião e teimar em algo que não contribui gera 
autopercepção de traço ligado à inflexibilidade. Dispõe-se a ouvir mais e se defender menos, habilitan-
do-se a ler as entrelinhas e avaliar o contexto, sem alteração emocional, e mudar de postura, opinião 
e atitude, se necessário. Ao confundir teimosia com persistência, posterga a auto e heteroassistência, 
demonstrando ausência de abertismo consciencial.

3. Decidofobia. Da teimosia, aflora o medo da decisão. Ficava em cima do muro para manter 
a aparência de boazinha. Sugeriram-lhe escrever sobre o assunto. Trabalhar decisões lúcidas com mais 
assertividade se expondo e admitindo o erro, caso ocorra, é um dos pressupostos para a decidofilia. 
Passa a admitir que o medo coaduna-se com o desconhecimento e a ignorância. 

4. Inflexibilidade. Um dos momentos marcantes foi ouvir que as pessoas respeitam esta autora 
e se submetem por medo e não por gostar ou simpatizar com a postura ou a opinião expressa. Houve 
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demora em introjetar que seus posicionamentos fortes e radicais impedem, na prática, refutações. Ao 
flexibilizar as manifestações pessoais, abre-se às opiniões alheias aumentando a interassistência. 

Pressão. Com a técnica do incômodo intraconsciencial mapeia e compreende a pressão recebida 
quando muda de pensene. Antigas companhias cobram-lhe a postura conhecida; demoram a perceber 
que é possível mudar de atitude, condição, opinião e, com muito esforço talvez, a personalidade. Na 
atualidade, esta autora não se permite ser doadora de energia patológica e, sim, se propõe a assistir as 
consciências patológicas com discernimento e lucidez.

Pluriexistencialidade. A autoconsciência da pluriexistencialidade reforça a ideia de que viver 
neste planeta é uma oportunidade de ajustar erros e se aperfeiçoar para o futuro. A neoatitude de querer 
melhorar a intraconsciencialidade e, por consequência, o entorno, proporciona a própria automotiva-
ção consciencial e evolutiva desta autora. Tal fato incentiva a busca constante pelo aprimoramento da 
autenticidade consciencial, além de melhorar a ficha evolutiva pessoal (FEP). 

Erudição. Nesta vida, desde a infância, esta autora convive com eruditos. Tem autoconsciên-
cia de querer aumentar a própria erudição, mas o mero convívio com eruditos não torna uma pessoa 
erudita. É necessário autoesforço e seguir o exemplarismo daqueles que o são para poder alcançar essa 
meta, primando pela erudição homeostática. 

Conhecimento. Houve demora em compreender que o conhecimento traz mais responsabilidade 
e exige mais concessões, fato que impulsionou a necessidade de aprofundar o estudo da ortoliderança 
e escrever sobre o assunto.

ORTOLIDERANÇA INATA

Definição. A ortoliderança inata é a qualidade, o talento, a competência homeostática ou o traço-força 
da conscin, homem ou mulher, adquirida através de ressomas sucessivas, qualificando-a para administrar, 
coordenar trabalho evolutivo em prol da Humanidade (GUINALLI, 2014).

Tópicos. Eis 12 tópicos relevantes para aquisição do trinômio poder-liberdade-liderança cos-
moética, preparadores de nova existência: 

01. Rastros. Os rastros pensênicos pró-evolutivos: passos a serem vincados e resgatados pela cons-
ciência conhecedora do autorrevezamento existencial.

02. Pensene. A pensenização focada na liderança interassistencial: gabarita a consciência à orto-
liderança.

03. Exemplarismo. O exemplarismo cosmoético de pensar no melhor para todos: a consciência de 
que “palavras movem, exemplos arrastam”.

04. Administração. A capacidade de gerir conflitos, formar e manter equipes de alto desempenho: 
pré-requisito indispensável para o aprendizado da diplomacia e paradiplomacia interassistenciais. 

05. Intraconsciencialidade. O incômodo interno denotando desvio de proéxis: capacidade de per-
ceber desvios e retomar a rota evolutiva sem dramas.

06. Estado vibracional. A autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e 
depois de decisão na condição de líder: domínio das energias, princípio básico para a compreensão da 
interassistencialidade multidimensional.

07. Retrossinapses. A recuperação das retrossinapses para coordenar grupo evolutivo: o entendi-
mento da importância de recuperar unidades de lucidez (cons) para aperfeiçoar a liderança em nova 
fase existencial.
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08. Grupocarmalidade. O ciclo interprisão-vitimização-recomposição-liberação-policarmalidade: 
a autoconsciência no entendimento de ser assistencial a compassageiros do passado, dispondo-se a tra - 
balhos libertários pró-evolutivos.

09. Crescendo. O crescendo líder do passado–líder de hoje–líder do futuro: a liderança interassis-
ten cial requer conhecimento e acúmulo de experiências para atuar em cada contexto enfrentado.

10. Autenticidade. A autenticofilia; o abertismo consciencial em prol do melhor para a Hu-
manidade.

11. Equilíbrio. Pela Mentalsomatologia, a conscin ortolíder extrapola os parâmetros sociais con-
vencionais e busca manter o equilíbrio holossomático nas adversidades da função, tornando-se fulcro 
dinamizador de energias pacificadoras.

12. Ortoliderologia. Acerta mais quem identifica os próprios travões da ortoliderança na atual 
ressoma e busca firmemente reciclar os traços anticosmoéticos. A liderança interassistencial alcança  
o patamar de trafor inato da conscin, quando construída e vivenciada diuturnamente. 

Retirada. Para aprender, apreender e compreender liderança cosmoética, foi tomada a decisão 
pessoal pelo afastamento de funções de comando e reavaliação da própria trajetória proexológica de 
mandos e desmandos. A ação tem o objetivo de sair do centro das atenções para exercer papel interas-
sistencial, com o auxílio de amparadores extrafísicos. Essa “retirada estratégica” culmina, na atualidade, 
em maior autoconhecimento pelo aprofundamento da autopesquisa. Com isso, esta autora adentra 
momentos de reflexão profunda sobre o autorrevezamento consciencial e a pluriexistencialidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Poder. O poder intraconsciencial é a capacidade de gerir a própria intraconsciencialidade, sentimento 
de apaziguamento e livre-arbítrio nas decisões interassistenciais sem genuflexões ou inculcações do 
passado/presente e se preparando para o futuro interdimensional assistencial. 

Liberdade. A consciência em evolução sente-se livre para agir quando adquire moral intracons-
ciencial cosmoética. Suas ações extrapolam a intrafisicalidade e aprende a atuar assistencialmente para 
auxiliar o trabalho dos Serenões nas reurbanizações multidimensionais. Não alcançamos a liberdade 
buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é o fim, mas uma consequência (Leon Tolstoi, 
1828 – 1910).

Questionamento. Fica o questionamento para o leitor ou leitora: que rastros pensênicos pre-
tende deixar? E quais rastros pensênicos quer resgatar?

Propósito. Conforme o exposto, a proposta desta autora é resgatar traços interassistenciais de 
liderança homeostática, pela autovivência da ortoliderança inata, contendo aspectos essenciais à ma tu-
ri dade consciencial de um líder interassistencial.

Aprendizado evolutivo. O aprendizado obtido pode ser sintetizado na seguinte frase: não queira 
saber, queira recepcionar o saber.
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Laboratório Serenarium: ferramenta para 
vivência grupal, epicentrismo consciencial  
e interassistência atacadista
Serenarium Laboratory: Tool for Group Experience, Consciential Epicentrism, 
and Consciential-wholesaling Interassistance

Laboratorio Serenarium: herramienta para vivencia grupal, epicentrismo 
conciencial e interasistencia mayorista

Vinícius Freisleben Bernardi*2

resumo: O presente artigo aborda experiências pessoais relacionadas ao serenismo 
e à Serenologia vivenciadas desde o momento de posicionamento de realizar o ex-
perimento no laboratório Serenarium, no Campus da Associação Internacional para 
a Evolução da Consciência – ARACÊ, e durante esse experimento. Os resultados 
e reflexões relacionam-se às ações para desenvolver o epicentrismo consciencial,  
a grupalidade e ampliar a interassistência atacadista.

Palavras-chave: autorado; grupalidade; invéxis; paternidade; proéxis.

abstract: The present paper analyzes personal experiences related to serenism 
and serenology occurred right after the author’s decision of making the experi-
ment in the Serenarium laboratory at the ARACÊ Campus, as well as during 
that experiment. Experiment’s outcomes and reflections involve actions aiming 
to develop consciential epicentrism and group sense, as well as to expand conscien-
tial-wholesaling interassistance.

Keywords: authorship; group sense; invexis; parenthood; proexis.

resumen: Este artículo presenta vivencias personales relativas al serenismo y a la 
Serenología experimentadas desde el momento de posicionamiento de realizar el 
experimento en el laboratorio Serenarium, en el Campus de la Asociación Internacio-
nal para la Evolución de la Conciencia – ARACÉ, y durante el mismo experimento. 
Los resultados y reflexiones se relacionan a las acciones para desarrollo del epicen-
trismo conciencial, de la grupalidad y para ampliar la interasistencia mayorista.

Palabras clave: autores; grupalidad; invexis; paternidad; proexis.
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INTRODUÇÃO

Objetivo. Este artigo apresenta os resultados auto-observados a partir do posicionamento pessoal 
de se colocar pela segunda oportunidade na condição voluntária de serenauta, no período de 20 a 27 
de janeiro de 2015, e as reflexões geradas durante e após o experimento laboratorial.

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, p.1).

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 condições 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, p.1).

Laboratório. O experimento laboratorial Serenarium pode ser realizado no Campus ARACÊ, 
localizado em Domingos Martins, ES, onde estão construídos 3 laboratórios (ano-base: 2017). Há 
também outro laboratório construído no Campus de Invexologia, localizado em Foz do Iguaçu, PR, 
administrado pela ASSINVÉXIS – Associação Internacional para a Inversão Existencial.

ARACÊ. “A Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ é instituição 
conscienciocêntrica, de terceiro setor, voltada à pesquisa da consciência com enfoque na evolução grupal. 
Atua em ensino, pesquisa e extensão e desenvolve atividades para promover a maturidade consciencial, 
tendo por base a aplicação, no cotidiano, das teorias e hipóteses de trabalho da Conscienciologia” 
(ARACÊ, 2016).

DETALHAMENTO DAS VIVÊNCIAS

1. O pré-experimento

Posicionamento. As vivências do segundo experimento no Laboratório Serenarium iniciaram 
meses antes, no curso Autoconscientização Assistencial (AST) oferecido pela ARACÊ, na sede em Do-
mingos Martins, ES, em 2014. Essa decisão foi embasada pela autoconsciência quanto ao momento 
ideal para a dinamização da proéxis pessoal, considerando 2 motivos:

1. Maior estabilização do período de turbulência, ocorrendo assentamento de questões básicas 
para o desenvolvimento consciencial como a aquisição e construção de casa própria, ingresso e con-
clusão de mestrado, consolidação da dupla evolutiva, estabilização financeira;

2. Demanda por definição de projetos pessoais impactantes na proéxis.

Amparo. O posicionamento íntimo propiciou amparo para o experimento, pois inexistiram 
contratempos. 

Lucidez. Também integra as vivências pré-experimentais a participação na I Semana de Sere-
nologia, promovida pela ARACÊ, um mês antes do experimento. Num primeiro momento, faltou 
lucidez para compreender a importância do convite do Núcleo Técnico-Científico da Instituição para 
redigir e apresentar os resultados do primeiro experimento realizado no Serenarium em 2012. Usei  
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a desculpa de não ter me aprofundado no estudo do material produzido no experimento e que o mesmo 
não teve muito proveito para meu dia a dia.

Amparo intrafísico. Aqui destaco o amparo intrafísico da pesquisadora Ana Seno, coordenadora 
conjunta do Núcleo Técnico-Científico, que me esclareceu sobre a relevância de minha participação na 
I Semana de Serenologia, demonstrando a importância da atitude aglutinadora e resiliente do epicentro 
do evento. 

Entendimentos. Apresentadas as vivências na I Semana de Serenologia quanto ao meu primeiro 
Serenarium, constatei pelo menos 3 aspectos relevantes:

1. Avanços nas questões exploradas no primeiro Serenarium;

2. Preparo para o segundo experimento;

3. Informações sutis no Serenarium tornam cada material produzido no experimento impor-
tantíssimo para autopesquisa.

Serenidade. Entre a I Semana de Serenologia e o experimento, vivenciei extrapolacionismo de 
serenidade inédito.

Extrapolacionismo. “O extrapolacionismo é o estudo aplicado às experiências de extrapolações 
ou antecipações evolutivas, esporádicas, obviamente não habituais nem rotineiras, da consciência em 
qualquer nível evolutivo, em relação ao próprio nível atual, ou imediatamente superior ou outro ainda 
mais avançado.” (CONSCIENCIOPÉDIA, 2015).

Hipótese. Considero a possibilidade de ter desfrutado, nesse período, de atmosfera holopen-
sênica otimizadora denominada serenosfera.

Serenosfera. “A serenosfera é a atmosfera holopensênica estabelecida pelo Serenão, em ambiente 
intra ou extrafísico, possibilitadora de recins, recéxis, reurbins e reurbexes, pela emanação de elevado 
nível de lucidez e sustentação plena, permanente e equilibrada de energias homeostáticas, cosmoéticas, 
megadesassediadoras, megapacificadoras e megafraternas.” (SIBON, 2015, p.1).

Indícios. Durante um mês predominou o controle dos pensenes, ampliei minha capacidade 
interassistencial e parapsíquica, bem como atuei em situações de crise com acerto e suportabilidade 
em níveis ainda não vivenciados.

2. O experimento

Epicentrismo. A primeira ação no experimento esteve relacionada ao posicionamento pessoal 
quanto aos preparativos para a assunção do Epicentrismo Consciencial. De posse do formulário “Ava-
liação do Candidato ao Conselho de Epicons”, planejei ações para os próximos 3 anos. 

Planejamento. O formulário conta com 21 parâmetros mínimos inerentes à atuação enquanto 
Epicon (data-base: jan/2015). O planejamento iniciou com análise das ações em três etapas: já reali-
zadas, em realização e a serem realizadas. Do total de parâmetros, 13 foram realizados com avanços 
consideráveis e 8 estão sendo realizados atualmente, no entanto requerem maior atenção e esforços 
complementares. 

Exceções. Apenas os itens Grupocarma, Psicossomaticidade, Posicionamento e Sanidade cons-
tantes no formulário não foram analisados no momento: apesar de breve explicação sobre cada tópico, 
observei que preciso de mais informações para análise adequada.

Livro. A segunda atividade no Serenarium foi a estruturação de proposta para a escrita do pri-
meiro livro pessoal. A ideia principal do livro é abordar a capacidade da conscin de desenvolver ati vidades 
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concomitantes, sem dicotomias, de maneira teática, para o desenvolvimento da intraconscien cialidade 
com qualificação da vivência grupocármica para o atacadismo interassistencial. O tema poderá ser 
neoverpon conscienciológica, ainda em amadurecimento.

Verbete. Em paralelo à estruturação da proposta do livro, foi produzida uma primeira definição 
para o tema referido. Como parte do planejamento, espera-se que seja abordado na apresentação de 
verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia e ampliado em curso livre para, posteriormente, ser 
apresentado em livro.

Filhos. O experimento também ensejou análise profunda, porém inicial, da paternidade. O presente 
pesquisador cogita a paternidade nesta vida intrafísica. Essa indefinição pode gerar impactos negativos 
na proéxis pessoal, bem como da dupla evolutiva. A análise expandiu a compreensão das condições 
mínimas para assunção da paternidade, conforme 4 concepções pessoais expostas em ordem funcional:

1. Sustentabilidade financeira;

2. Preparo psicológico;

3. Compreensão do paradigma de criação do filho(a);

4. Fortalecimento do relacionamento afetivo.

Interprisão. Outra condição grupocármica explorada no experimento foi a hipótese de inter-
prisão com conscin com a qual tive relacionamento afetivo, deixando questões mal resolvidas. Por 
anos, carreguei intraconsciencialmente sentimento de fracasso, traição e nutri fantasias sexuais com 
tal consciência. Mesmo já superadas as evocações mais patológicas, pensenes ainda me colocavam em 
conexão, configurando, em verdade, algum nível de interprisão. 

Autorreflexão. Raciocinando, compreendi que o relacionamento me despertou o interesse para 
os assuntos da multidimensionalidade e pluriexistencialidade. Porém, realidades cada vez mais diferentes 
ameaçavam o convívio. Foi afastada a hipótese de essa antiga parceira ter sido o plano “A” da minha 
proéxis quanto à composição de dupla evolutiva e à aplicação da inversão existencial, pois a mesma 
ainda não acessou o Paradigma Consciencial. Já o relacionamento atual me proporcionou grandes 
avanços conscienciais e a oportunidade de estudar e de participar do voluntariado conscienciológico.

Grupos. Terminado o Serenarium, segui a intuição de listar conscins envolvidas em meu pro-
cesso grupocármico. São atualmente 401 consciências, divididas em grupos distintos, com as quais 
mantive relação que denomino de “primeira ordem”, ou seja, de significância nesta vida intrafísica. 
A segunda etapa será completar a lista, bem como avaliar minha relação com consciências com que 
mantive convívio de “segunda ordem” e derivadas das relações de primeira ordem (pais, mães e irmãos 
de amigos, cônjuges de amigos).

Estudo. A listagem me possibilitará esquadrinhar cada relação mantida até hoje, em diferentes 
contextos e diferentes grupos (familiar, amizades, profissional, grupo evolutivo). Também poderei estudar 
os vínculos entre as consciências do meu grupocarma e compreender como as inter-relações contribuí-
ram para minha proéxis e vice-versa. Ficou a percepção ousada, de longo prazo, mas a ser considerada, 
de que poderei contribuir para a elaboração de um Tratado de Grupocarmologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Auto-organização consciencial. Durante o experimento trabalhei conteúdos do livro pessoal, 
o que me possibilitou aprofundamento na intraconsciencialidade. Obtive informações para qualificar 
a vivência em grupo e para a ampliação da atuação interassistencial atacadista.
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Intraconsciencialidade. A planificação de ações para os próximos 3 anos foi o primeiro resultado 
intraconsciencial, seguindo estratégia evolutiva. Também percebi minha capacidade de desenvolvimento 
mentalsomático, pois produzi vários relatos, esbocei a estrutura de um livro, escrevi a definição de um 
verbete e encaminhei um artigo conscienciológico.

Grupocarmologia. Quanto à Grupocarmologia, ampliei meus conhecimentos sobre o assunto 
com o estudo de artigos do I Congresso Internacional de Grupocarmologia. Também compreendi minha 
interprisão com antiga parceira. Finalmente, listei consciências que contatei nesta vida intrafísica, o que 
me permitirá estudos grupocármicos aprofundados e as relações proexológicas dessas inter-relações.

Paternidade. Fiz estudo detalhado sobre assunção da paternidade com levantamento das con-
dições mínimas para tal escolha. Refleti sobre os efeitos dessa escolha na proéxis pessoal e da dupla 
evolutiva. Penso que tal definição pode favorecer o desenvolvimento consciencial de ambos. Mais auto-
pesquisa é necessária para essa decisão. 

Questões. Seria a relutância à paternidade, em meu caso, postura religiosa ao encarar as evitações 
da invéxis como dogma? Ou seria preferível empreender a técnica da recéxis na realização da proéxis? 

Síntese. Concluí o experimento satisfeito com a produção obtida no experimento Serenarium. 
Percebi que a equipe de amparadores extrafísicos me conduziu para um trabalho pragmático, asserti-
vo e otimizado. Sinto aceleração do desenvolvimento consciencial com esse experimento, com mais 
bagagem informacional para desenvolver as ações a que me propus para os próximos anos.
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Autopesquisa e Interassistência
Self-research and Interassistance

Autoinvestigación e Interasistencia

Augusto Francisco dos Santos*3

resumo: O artigo apresenta o resultado das atividades de autopesquisa e interas-
sistência nos últimos 2 anos (ano-base: 2016) e evidencia a sincronicidade entre 
recins e assistência. O autor utilizou o aprendizado dos cursos realizados com as 
ciências Conscienciologia e Projeciologia, de registros de parafenômenos e de 
técnicas conscienciológicas aliadas a seu laboratório pessoal. A pesquisa indicou 
o crescente processo de autossuperação e conclui que, quanto mais autopesquisa 
realiza intraconsciencialmente, mais qualificado fica o pesquisador para assistência.

Palavras-chave: assistencialidade; autossuperação; recin.

abstract: The article presents the results of self-research and interassistance 
activities for the last 2 years, highlighting the synchronicity between recins and 
assistance. The author used teachings from Conscientiology and Projectiology 
courses, paraphenomenal records and conscientiologic techniques, combined 
with his consciential laboratory. This research has revealed improving in the  
self-overcoming processes and leads to the conclusion that deeper self-researches 
help qualifying  assistance.

Keywords: assistance; self-overcoming; recin.

resumen: El artículo detalla los resultados de las actividades de autoinvestigación 
e interasistencia en los dos últimos años (año base: 2016) y destaca la sincroni-
cidad entre recines y asistencia. El autor se utiliza de los aprendizajes adquiridos 
en los cursos de las ciencias Concienciología y Proyecciología, los registros de los 
parafenómenos y técnicas concienciológicas combinadas con el propio laboratorio 
conciencial. La investigación ha indicado el creciente proceso de autosuperación 
y concluye que, practicar más autoinvestigación intraconciencial nos vuelve más 
competentes para la asistencia y nos deja más autorrealizados.

Palabras clave: asistencialidad; autosuperacion; recin. 

INTRODUÇÃO

Objetivo. A finalidade do artigo é apresentar a inter-relação sincrônica entre Autopesquisa  
e Interassistência a partir das experiências diárias pessoais, evidenciando a prática assistencial nos fatos 

*Graduado em Administração de Empresas, voluntário do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em Porto 
Alegre desde 2007; tenepessista desde julho de 2007; docente desde 2012; verbetógrafo desde 2014. augfs@hotmail.com
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e parafatos às conscins e consciexes, num crescendo assistencial, na razão direta das recins praticadas 
pelo autor.

Motivo. O resultado obtido com autopesquisa, até a presente data, vem motivando o autor na 
continuidade assertiva de trabalhos assistenciais, podendo servir de base para as outras conscins inte-
ressadas em alcançar novo patamar evolutivo. 

Metodologia. A sustentação do relato baseia-se na autopesquisa por experimentação, incluindo 
o próprio labcon pessoal, técnicas conscienciológicas e pesquisas bibliográficas.

Estrutura. Visando melhor clareza de apresentação, o artigo está estruturado em 2 partes ou 
seções: 1. Autopesquisa e vivências e 2. Técnicas de autopesquisa e interassistência.

AUTOPESQUISA E VIVÊNCIAS

Definição. A autopesquisa é o ato de o indivíduo pesquisar a si mesmo com todas as consequências 
evolutivas daí advindas, onde o pesquisador, homem ou mulher, é, ao mesmo tempo, o objeto, o experimen-
tador, o sujeito, a autocobaia voluntária e o campo de pesquisa, sendo, em tese, sempre evolutivo e cosmoético 
(VIEIRA, 2003, p. 1095). 

Sinonímia. 1. Autoexperimentação. 2. Autoanálise. 3. Autocrítica. 4. Autoconhecimento.  
5. Autoenfrentamento. 6. Autoinvestigação. 7. Auto-observação. 8. Autorreflexão.

Antonímia. 1. Antiautopesquisa. 2. Ausência de autopesquisa. 3. Heteropesquisa. 4. Mimese. 
5. Pesquisa não participativa. 6. Repetição.

Trafores do autor. Vontade, determinação, coragem, coerência, cosmoética, ortopensenidade, 
disciplina. 

Vivências conscienciológicas. Nesta fase de realização pessoal, o aprendizado transformador 
das imaturidades intraconscienciais, a reeducação dos trafares predominantes, através da teática do 
neoparadigma, representaram oportunidades para manifestação mais eficaz no presente. 

Passos. Este autopesquisador interessado e decidido em sanar as patologias auto-observadas, 
oriundas de retrovidas, aperfeiçoa o processo de autossuperação, indubitavelmente, por meio de 7 passos 
essenciais, em ordem lógica: 

1. Interesse por mudanças. A conscin, homem ou mulher, precisa, necessariamente, querer mudar 
para um patamar evolutivo mais elevado e fazer o reconhecimento dos trafares que mais o atrapalham. 

2. Reconhecimento do trafar. A identificação de um trafar não é uma tarefa fácil, mas sua 
constatação permite, pontualmente, o reconhecimento da imaturidade da consciência, podendo iniciar 
a transformação para atitudes mais evolutivas. 

3. Reconhecimento do trafor. Os trafores são os elementos chaves para a transformação evolutiva.
4. Início. A estreia da mudança de paradigmas ultrapassados, miméticos, para uma vida melhor, 

uma inter-relação consciencial sadia, com ênfase na melhoria contínua do reconhecimento do prejuízo 
e tempo perdido, deve ser agora.

5. Manutenção. A continuidade da recin exige atenção diuturnamente, tal como mantemos uma 
peça rara na sala de nossa casa. A ausência de limpeza diária acaba obscurecendo o objeto e sua beleza 
fica comprometida. 

6. Avanço. A evolução consciencial é um caminho sem volta e meta prioritária, a partir do 
entendimento do auto e heteroassistência. A autoinvestigação e a reeducação permanente dos traços-
-fardo (trafares) são determinantes para a interassistência. O objetivo maior da ressoma é a evolução 
pela assistência ao outro.
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7. Teática. Na opinião do autor, a manutenção e o avanço da autopesquisa e assistencialidade 
passa pelo voluntariado, tenepes, docência e a escrita, continuamente. Entretanto, a conscin com vontade 
inquebrantável pode desenvolver autopesquisa e assistencialidade com alternativas de acordo com seu 
discernimento.

Sincronicidade. Compartilha desta ideia o pesquisador Paul Revis, em seu artigo O meu Acampa-
mento Consciencial (2008, p. 353): Uma coisa que eu descobri é que sem repetição todo o progresso desaparece 
rapidamente e que a repetição é absolutamente necessária como um pilar da mudança.

RECICLAGENS INTRACONSCIENCIAIS

Renovações. Eis 16 reciclagens intraconscienciais (recins) em andamento e manutenção, en-
quanto objeto de autopesquisa deste autor, expostas em ordem alfabética: 

01. Altruísmo. É a doação de si mesmo e desapego de ideias e ações egoístas. É a maior prova 
de autoconhecimento.

02. Atenção. A vigilância multidimensional dos próprios pensenes representa os primeiros 
passos para o autoconhecimento. 

03. Comunicabilidade. Os saberes comunicativos (SENO, 2013, p. 144-187), inclusive  
a comunicação multidimensional, auxiliaram o autor a melhorar seu tema principal de autopesquisa,  
a comunicabilidade. A comunicabilidade da conscin exige, primeiro, a comunicação intraconsciencial sadia, 
a recin, a fim de ocorrer, em seguida, a comunicação interconsciencial também sadia, a proéxis (VIEIRA 
2003, p.325).

04. Emoção. O equilíbrio dos veículos de manifestação da consciência, com predomínio mais 
elevado das ações do mentalsoma foi determinante para elevar o nível de interassistência pessoal.

05. Energias. Vivemos interligados energeticamente através da multidimensionalidade, do 
pensene e do holossoma. A teática diária da mobilização das energias conscienciais facilita a homeostase 
holossomática e abre caminhos para a interassistência.

06. Heterocrítica. A aceitação das críticas sugeridas, bem elaboradas e cosmoéticas, pelos 
professores orientadores na formação da docência e escrita, sem melindres ou ressentimentos, foram 
decisivas na prática de tarefas do esclarecimento (tares). Somente a autocrítica e a heterocrítica cosmoéticas 
implantam o serenismo consciencial (VIEIRA, 2003, p.545).

07. Julgamento. Conjecturar sobre o que as pessoas fazem, pensam ou deixam de fazer, em seu 
livre arbítrio é de responsabilidade delas, sendo desnecessário ocupar a pensenidade pessoal com essas 
questões. A partir disso, passei a entender as pessoas conforme suas convicções pessoais.

08. Leitura. O foco na leitura e a formação de sinapses para transcrição do resumo dos assuntos 
lidos aumentaram o rendimento dos estudos e redução das dispersões, liberando o tempo útil para 
novas tarefas assistenciais. A interpretação profícua de um texto é aquela aplicada no ato, usada ins-
tantaneamente para preencher carências pessoais. Todos têm alguma carência intelectual ou de leitura. 
Todos carecemos de leituras úteis. De livro fechado não sai letrado (VIEIRA, 2014, p.964).

09. Organização. A reorganização dos artefatos do saber, o ambiente de estudo, a maneira de 
estudar, pesquisar e escrever vem repercutindo favoravelmente para uma consciência mais tranquila, 
lúcida e interassistencial.

10. Ortopensenidade. O autor entendeu, bem antes desta pesquisa, os benefícios de um 
pensene sadio. Aos 20 anos de idade, período estudantil, já tinha convicção de que o pensamento (na 
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época não conhecia o neologismo pensene), positivo ou negativo, afetava as inter-relações conscienciais, 
não importando a distância em que o mesmo se encontrava. Entretanto, esta percepção foi muitas 
vezes esquecida no convívio profissional, familiar e social. Agora, mais lúcido, retomo esta habilidade 
consciencial, ao ponto de pensar naquilo que estou pensenizando. 

A técnica da ampliação e qualificação pensênicas afasta os assediadores e aproxima os 
amparadores. Tal aproximação não se deve apenas ao ímpeto dos amparadores extra-
físicos de auxiliar, mas em função da intenção de haurir e tirar proveito evolutivo do 
ideário do amparando lúcido (VIEIRA, 2014, p. 1186). 

11. Perseverança. A conclusão de projetos importantes, não sucumbindo às primeiras difi-
culdades, tarefa pouco sustentável pelo autor. Porém, o conhecimento já obtido e o desejo de atingir 
patamares evolutivos melhores sinalizam a predominância da acabativa nos empreendimentos pessoais. 
Todo o êxito pessoal tem a dose de perseverança (VIEIRA, 2003, p. 216).

12. Posicionamento. Um dos aprendizados mais significativos em andamento é o estabelecimento 
do senso de decisão pessoal: agir com discernimento, dizendo sim ou não com sinceridade, conforme 
a maturidade do momento evolutivo. É uma atitude que não deixa rastro antievolutivo, além de ser 
extremamente interassistencial.

13. Priorização. A experiência de priorizar o importante começou com a observação dos regis-
tros da agenda diariamente. A inclusão de atividades sem importância era um autoengano inconsciente  
e proporcionava ao autor uma satisfação de autoenvolvimento profissional e social, o mesmo ocor-
rendo às pessoas próximas. Com a mudança de postura e ações para a realização de tarefas prioritárias  
e importantes, fiquei mais tranquilo e assistencial. 

14. Procrastinação. O adiamento das reciclagens intraconscienciais (recins) quanto às tarefas de 
esclarecimento era motivo de efeitos deletérios, tais como ansiedade, mau humor, insônia e preocupa-
ções que acompanhavam o autor nos momentos de preparar uma aula ou palestra de Consciencio logia 
a ponto de provocar um acidente de percurso com fratura de uma vértebra. A partir deste episódio 
decidi pesquisar os reais motivos atormentadores. Com a hipótese de que a procrastinação era a causa 
principal, passei a investigar as consequências impeditivas na solução de projetos evolutivos, os efei-
tos desapareceram. Este evento contribuiu para a escrita do verbete “Procrastinação Danosa”, para  
a Enciclopédia da Conscienciologia, apresentado em Novembro de 2014.

15. Socin. Os ambientes de festas na socin (sociedade intrafísica) e na empresa onde trabalhava 
não faziam parte dos interesses pessoais. Ao compreender o paradoxo evolutivo de que a decisão de 
evoluir é individual, mas, ao mesmo tempo, não evoluímos sozinhos, despertou o interesse de ampliar 
as inter-relações com diferentes ideias, culturas e posição social. O resultado desta ação foi a constatação 
de satisfação pessoal e o aumento da interassistência.

16. Tranquilidade. A compreensão das ações voltadas à assistência possibilitou a redução de 
sofrimento em outras situações angustiantes, recorrentes, tais como: estar atrasado para um evento, 
pane no computador, demandas de atividades com prazos para a realização, esquecimento de objetos, 
comer rápido demais.

HIPÓTESES 

Autopesquisa. O autor ressente-se da falta de lucidez e discernimento em outras circunstâncias 
intrafísicas pessoais. Eis, na ordem alfabética, 11 hipóteses de causas de diminuição do nível de lucidez.
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01. Fechadismo. Apesar dos resultados obtidos com a autopesquisa e desenvolvimento da tares 
(tarefa de esclarecimento), muito há de ser aprimorado intraconsciencialmente. Realizar a proéxis é como 
garimpar cada grama de ouro, exigindo desapego, atenção e persistência diuturnamente. 

02. Baixa afetividade. A convivialidade com a parceira de dupla evolutiva, filhos e demais 
conscins é boa. Entretanto, sinto certa dificuldade ainda. Estou atento e procurando melhorar o que 
puder. Já participei da Consciencioterapia por uma semana entre investigação, diagnóstico e orienta-
ções. A predisposição espontânea para mudar me auxilia muito. 

03. Autocorrupção. Ocorreu maior autoconsciência de que a ausência dos registros dos para-
fenômenos dificulta compartilhar os relatos por meio da escrita, evidenciando autocorrupção.

04. Contrafluxo. Algumas situações vivenciadas desestabilizam a emocionalidade pessoal, 
ficando na condição de isca inconsciente e com mais trabalho em termos assistenciais, em função da 
descontinuidade da autopesquisa, gerando contrafluxos. 

05. Anticomunicabilidade. O principal tema de autopesquisa do autor centra-se na conquista da 
qualificação da comunicabilidade, a qual é comprometida pela baixa lucidez e reduzido discernimento.

06. Perfeccionismo. O detalhismo persiste em menor grau. É ruim quando nos fixamos nas 
minúcias com exageros, nos defeitos e erros. É bom quando se tem a qualidade como objetivo. Com 
bom senso, adequação e paciência, este trafar começa perder força no atual momento evolutivo.  
É o caminho pretendido.

07. Interferência. Eventualmente, o intrometimento pessoal tem sido objeto de interassédio. 
Quando tento realizar uma atividade que é de responsabilidade de outro, ao invés de prestar assistência, 
fico também na condição de assistido. O nível mais elevado do amor, da fraternidade e da assistência  
é saber ajudar sem maiores interferências (VIEIRA, 2014, p. 895).

08. Dispersão. A manutenção do foco nos projetos evolutivos importantes é ainda desafio para 
o autor. 

09. Tempo. O uso deficitário do tempo aplicado à evolução consciencial é prejuízo evolutivo. 
10. Belicismo. Trafar belicista evidenciado durante uma projeção lúcida. O parafato: início 

de junho de 2015, estando projetado com lucidez e andando por rua movimentada de uma cidade, 
não identificada, agredi uma pessoa com uma voadora (golpe que resulta de um pulo combinado com 
um chute), no instante em que a mesma passou apressada por mim, dando-me um empurrão. Este 
evento contribui para a autopesquisa.

11. Registros. A ausência de registros dos fatos e parafatos dificulta a autopesquisa na hora de 
escrever. 

TÉCNICAS DE AUTOPESQUISA E INTERASSISTÊNCIA

Método. Eis 11 técnicas, listadas em ordem alfabética, utilizadas no autoenfrentamento dos 
trafares pessoais:

01. Energias Conscienciais. A teática do estado vibracional (EV) permite a profilaxia de abor-
dagens imaturas e contribui para a homeostase holossomática. A qualificação do estado vibracional 
requer da conscin, reconhecimento dos traços pessoais e autoinvestimento para aprimorá-los. Daí a razão 
da prática de 20 EVs diários. 

02. Laboratório consciencial (labcon). Atenção ininterrupta nas inter-relações intra e inter-
conscienciais representa expressiva fonte de autopesquisa, reciclagens intraconscienciais (recins) e inte-
rassistência.
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03. Laboratórios Conscienciológicos. O autor realiza imersão anual em Foz do Iguaçu CEAEC, 
em média de 12 dias por ano, participando de tertúlias, experimentos laboratoriais, dinâmicas parapsí-
quicas e cursos conscienciológicos. Esta iniciativa proporcionou aumento da lucidez, posicionamento 
e acabativa nos projetos evolutivos em desenvolvimento.  

04. Projeção consciente. A constatação de ação belicista durante uma projeção consciente, 
mais sutil que as ações praticadas na vigília física ordinária (VFO), amplia abrangência da autopesquisa 
para a multidimensionalidade. 

05. Registros dos fatos e parafatos. Quanto mais a pessoa estuda um tema de interesse para 
sua evolução, mais tem insights, ideias originais, inspirações e expansões de consciência sobre o tema 
em questão. O fato é que na dimensão intrafísica existe uma realidade neurológica condicionante da 
memória cerebral. Uma ideia, por mais clara que pareça, quando vem à mente e se for original, tem 
grande chance de ser esquecida ou de se tornar vaga, caso não seja registrada. As poucas anotações 
realizadas serviram de referência para este artigo. 

06. Técnica da tenepes. A prática da tenepes, a partir da fase de manutenção, auxilia o pesqui-
sa dor consciente e interessado na interassistência manter-se desassediado a maior parte do tempo. O autor 
pratica a tenepes desde julho de 2007. A conscientização de que evoluir mais depressa é quando ajudamos 
outras consciências evoluírem (VIEIRA, 1994, p. 409). 

07. Técnica das 50 vezes mais. Aplicação desta técnica até a efetivação de cada projeto proposto 
promove resultado positivo certo, a exemplo da conclusão dessa autopesquisa e divulgação do artigo. 

08. Técnica de mais um ano de vida. Na faixa etária do autor, a técnica de mais um ano de 
vida o mantém conectado à realização de sua proéxis (programação existencial).

Proéxis. Esta postura de só admitir mais 12 meses de vida à frente lhe dará, sem dúvida, forças, inspi-
rações e motivações para realizar em apenas 1 ano, o equivalente a pelo menos 1 década de atribuições das 
que devem ser cumpridas em sua proéxis (VIEIRA, 1994, p. 607).

09. Trafares. A identificação dos traços-fardo (trafares), redutores do discernimento, precisam 
ser entendidos e transformados em traços-força (trafores), possibilitando a consciência manifestar ações 
assertivas, saudáveis e cosmoéticas. Primeira medida para autopesquisa. 

10. Trafores. Os trafores representam as qualidades, as virtudes e o nível de maturidade da 
consciência. Usar os traços-força para a superação dos traços-fardo é o caminho adotado pelo autor.

11. Voluntariado e grupalidade. O trabalho voluntariado em uma Instituição Consciencio-
cêntrica (IC) nem sempre é cordial, mas é a oportunidade para melhorar a interassistência das conscins 
e consciexes envolvidas. Uma tarefa é considerada assistencial, de preferência, quando completada sem 
erros e sem melindres entre as pessoas envolvidas. O melhor resultado nas decisões é aquele obtido 
com a participação espontânea do grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Auto e heteroassistência. Usando a analogia de que para vender ou dar algo a alguém, antes 
é necessário possuí-lo, corrobora o entendimento de que assistir outra consciência, primeiramente, de-
vemos nos assistir. 

Autoconhecimento. As recins praticadas pelo autor significaram a formação de sinapses positi-
vas, percepção de novo patamar evolutivo, vivência multidimensional, satisfação em praticar assistência  
e alinhamento da proéxis.
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Aprendizado. A compreensão de ser minipeça dentro do maximecanismo existencial está re-
lacionada com o nível de lucidez alcançado.

Autocomprovação. A teática das verpons conscienciológicas, aliada à vontade inabalável de 
continuar as mudanças acertadas, repercute diretamente na interassistência.

Continuidade. Os resultados obtidos com a autopesquisa, até o momento, equivale ao desmonte 
da ponta do iceberg, mas o suficiente para visualizar novos enfrentamentos e alcançar novos patamares 
evolutivos, numa caminhada ininterrupta.

A  conscientizAção  multidimensionAl  dA  conscin  pArA   
efetivAção  dA  autopesquisa  ininterruptA  dAs  reciclAgens  

intraconscienciais  dominAntes  constitui  o  dinAmizA- 
dor  inquestionável  dA  auto  e  heteroassistência.
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Releitura do Projeto de Harvard: 
autorretratações, reconciliações e assistência 
através de negociações internacionais
Revisiting Harvard Project: Self-rectifications, Reconciliations and Assistance 
through International Negotiations

Relectura del Proyecto de Harvard: autorretrataciones, reconciliaciones y 
asistencia por medio de negociaciones internacionales

4Joseuda Borges Castro Lopes*

resumo: Este artigo faz releitura da técnica de negociação difundida pelo Projeto 
de Harvard a partir das interações multidimensionais. A extrapolação desta relei-
tura leva a negociações multidimensionalmente eficazes, precursoras do Estado 
Mundial.

Palavras-chave: autorretratação; Estado Mundial; negociação multidimensio-
nalmente eficaz; paradiplomacia; Projeto de Harvard.

abstract: This paper revisits Harvard Project’s negotiation technique considering 
multidimensional interactions. The extrapolation of this re-reading leads to mul-
tidimensionally efficacious negotiations, forerunners of the World State.

Keywords: self-rectification; World State; effective multidimensional negotiation; 
paradiplomacy; Harvard Project.

resumen: Este artículo hace una relectura de la técnica de negociación difundida por 
el Proyecto de Harvard a partir de las interacciones multidimensionales. La extrapo-
lación de esta relectura lleva a negociaciones multidimensionales eficaces, precursoras 
del Estado Mundial.

Palabras clave: autorretratación; Estado Mundial; negociación multidimensio-
nalmente eficaz; paradiplomacia; Proyecto de Harvard.

INTRODUÇÃO 

Contextualização. O presente trabalho foi desenvolvido a partir das vivências da autora em 
negociações internacionais no campo das telecomunicações.
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no Rio de Janeiro. joseuda@yahoo.com.br



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 16 – N. 11 – 2016 29

 Lopes, Joseuda Borges Castro; Releitura do Projeto de Harvard: autorretratações, reconciliações e assistência; P. 28-35.

Objetivo. A partir da extrapolação de ideias e da análise das interações multidimensionais pre-
sentes no contexto, experimenta-se a aplicação de novos posicionamentos. As atividades cotidianas na 
socin passam a ser o pano de fundo para autorretratações, reconciliações e assistência multidimensional.

Estruturação. A releitura do Projeto de Harvard pelo paradigma consciencial relaciona as ideias 
expostas à paradiplomacia e à parapolítica. O Estado Mundial surge dessas propostas. 

DEFINIÇÕES

1. Retratação

Definição. A retratação é a atualização dos padrões pensênicos e do nível de cosmoética (cos-
moeticidade) entre duas ou mais consciências ou entre consciências e ambientes intra e extrafísicos 
em caráter reurbanizador. 

2. Autorretratação

Definição. A autorretratação é a retratação das próprias ações e omissões, verbais e não verbais, 
e dos próprios padrões pensênicos em relação a outras consciências ou ambientes. 

3. Reconciliação

Definição. A reconciliação é a integração de padrões pensênicos intra e interconscienciais man-
tendo a individualidade consciencial. 

4. Assistencialidade

Definição. A assistencialidade é a qualidade do auxílio multidimensional prestado a partir de um 
posicionamento consciencial cosmoético que visa a homeostase holossomática de conscins e consciexes 
através da tares e da verbação. 

5. Negociações

Senso comum. Seguem duas acepções para o conceito de negociação, segundo o senso comum:

a) Meio. “Negociação é um meio básico para se conseguir o que se quer de outrem. É uma 
comunicação bidirecional concebida para chegar a um acordo, quando o outro lado tem alguns inte-
resses comuns ou opostos.” (FISHER et al., 1994, p. 15). 

b) Interesse. Negociação é a discussão de um assunto de interesse comum entre agentes auto-
rizados de duas ou mais partes. 

Semântica. Na cultura brasileira, as palavras “negócios” e “negociação” por vezes se confundem, 
assumindo o valor de transação comercial.

Termos. Em outros idiomas, existem termos distintos para expressar a ideia de comércio, mer-
cado, empresa, conflito, caso, e para expressar a ideia de entendimento, acordo, ajuste, conversação.

Exemplo. Por exemplo, nos idiomas inglês e francês, as palavras business e affaire designam ne-
gócios; negotiation e négociation referem-se à negociação.
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6. Negociação Internacional

Definição. O termo internacional designa o atributo relativo a outras nações, países ou culturas 
distintas, incluindo as inter-relações grupocármicas e policármicas. A negociação internacional é o acordo 
com reflexos grupocármicos e policármicos, o qual se realiza dentro de um contexto multinacional  
e pluricultural.

AS DIMENSÕES DE UMA NEGOCIAÇÃO

Tese. No processo de negociação influem várias dimensões; partindo da intrafisicalidade desdo-
bra-se em repercussões multidimensionais.

1. A Negociação Empresarial

Ciência convencional. O conceito de negociação desenvolvido por Fisher et al., apresentado 
anteriormente, é um dos possíveis de serem tratados nas tão atuais Business Schools que hoje possuem 
caráter global. Contudo, ele é limitado, pois apenas contextualiza a negociação com base no paradigma 
fisicalista sem adentrar a dinâmica do microuniverso consciencial e suas relações. 

Esboço. Tradicionalmente, durante a negociação, duas ou mais partes com interesses diversos 
reúnem-se virtual ou fisicamente em determinado lugar e momento. Buscam discutir determinado 
tema, normalmente conflitante, selando acordo. 

Empresas. Estas partes são por vezes entidades jurídicas, empresas, com materpensenes distintos. 
Num cenário internacional, cada empresa insere-se em determinado contexto sócio-político-econô-
mico-cultural de suas respectivas socins e formas de governo.

Conscins. As empresas são constituídas e representadas por pessoas, consciências. Cada cons-
ciência, por sua vez, possui microuniverso consciencial específico – uma história multidimensional e 
holopensenes próprios.

2. Ampliando Conceitos

Cadeias energéticas. Durante a negociação, estas consciências interagem pensenicamente en-
tre si e com os diversos ambientes físicos e extrafísicos relacionados. Tais interações se estendem para 
dentro das organizações empresariais representadas e para o contexto multidimensional no qual tanto 
as consciências, quanto as empresas, estão inseridas.

Negociação. Portanto, ampliando o conceito de negociação, sob a ótica do paradigma consciencial, 
a negociação envolve intensas interações pensênicas interconscienciais assediadoras ou desassediadoras.

Bases. Pelo binômio assédio-desassédio explícito nestas relações, a cosmoética, a interação mul-
tidimensional lúcida e o conhecimento da autodefesa energética e sua aplicação, quando necessária, 
são primordiais nessas interações.

Assédio. O assédio pode ser alimentado pelas atitudes posicionais e competitivas (geradoras de 
conflitos), pelas ações anticosmoéticas e pelo desconhecimento ou negligência do processo energético 
(falta de domínio energético) dos envolvidos.

Desassédio. O desassédio advém da intencionalidade pró-evolutiva consciencial focada nos rela-
cionamentos construtivos e saudáveis, que podem envolver a autopesquisa, o autodomínio energético 
e a disponibilidade assistencial das partes.
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Retratação. Durante o desassédio (auto ou hetero, individual ou coletivo), atualizam-se com-
por tamentos e imagens remanescentes de existências anteriores. Dessa atualização (retratação), recon-
ciliações possibilitam auxílio mais direto ao eliminarem-se antigos ranços.

O PROJETO DE NEGOCIAÇÃO DE HARVARD

Visões de mundo. A tradicional técnica de negociação posicional – ou visão de mundo – “per-
de-ganha”, tão presente na História, tem sido aos poucos substituída pelo modelo “ganha-ganha” de-
sen volvido no início da década de oitenta na Universidade de Harvard, EUA.

Projeto de Harvard. Este novo modelo, o Projeto de Harvard, partindo do paradigma fisicalista 
presente no cenário de negócios mundial, traz oportunidades auto e heteroassistenciais.

1. Enquanto Técnica de Negociação de Valores Intrafísicos

Princípios. O Projeto de Harvard baseia-se em princípios (fundamentos, preceitos, convicções, 
ideias, opções). Estes princípios são os facilitadores do “processo”, almejando um acordo de alta quali-
dade.

Acordo de alta qualidade. O acordo de alta qualidade atende não apenas a determinada neces-
sidade, mas satisfaz interesses subjacentes de todas as partes, estabelecendo relacionamentos de longa 
duração. Assim, os participantes são transformados em solucionadores de problemas, dissolvendo conflitos 
com base em interesses e em critérios objetivos.

Autenticidade. Para atender a todos os interesses, as partes / participantes buscam opções cria-
tivas que resultem em ganhos mútuos. Os conflitos são resolvidos pela adoção de critérios objetivos  
e legítimos. Não são usados truques ou atitudes enganosas.

Limitante. A grande questão de todo o processo ocorre quando o relacionamento entre as partes 
se confunde com as discussões sobre o assunto a ser tratado. Nesse caso, pessoas e problemas são vistos 
como uma coisa só. Os egos ficam ameaçados e surgem mal-entendidos.

Microuniverso consciencial. Os participantes de uma negociação são consciências dotadas de 
emoções, valores, percepções e visões diferentes.

Cultura. Dentro do contexto internacional, a diversidade cultural – idioma, estrutura familiar, 
educacional, religiosa, política e social – é acrescida às diferenças pessoais.

Facilitador. Esses fatores interferem na comunicação. Sua identificação importa na compreensão 
dos interesses e necessidades das partes.

Trinômio. Em consequência, os relacionamentos devem ser trabalhados enfocando três pontos 
principais: a percepção, a emoção e a comunicação.

a) Percepção. As percepções definem o problema e a solução. É exercitada constantemente  
a postura de colocar-se no lugar do outro – o que motiva este indivíduo a advogar / a querer isso?

b) Emoção. As emoções e os interesses de todas as partes são vistos como legítimos, respeitáveis 
e importantes, devendo ser suas necessidades igualmente satisfeitas (equanimidade). Ambos devem ser 
discutidos de maneira transparente e empática.

c) Comunicação. O foco é no que a outra parte pretende comunicar e não no que se quer escutar.

Polimática. Esses pontos embasam uma comunicação eficaz e aberta entre os participantes.  
A escuta é ativa e calcada na habilidade de fazer e de responder perguntas. É imprescindível o falar de 
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maneira clara para ser compreendido, eliminando ambiguidades na interação, mantendo-se aberto para 
novas ideias (flexibilidade pensênica) que possam enriquecer os interesses originais e criar opções de 
ganhos mútuos.

Abertismo. As opções de ganhos mútuos surgem evitando-se o julgamento prematuro e o pre- 
conceito. As questões são analisadas sob perspectivas diversas. Posturas como “não tenho a ver com  
a resolução do problema dele” ou “para que vou entender ou analisar os interesses dele?” são substituí-
das por outras que visam ampliar os recursos existentes. Na realidade, inventam-se maneiras de tornar  
a decisão da outra parte uma decisão ou escolha fácil. A solução do problema ou do acordo é uma 
busca conjunta que pressupõe a conciliação de interesses.

Inteligência cultural. Nesse contexto, surge um novo modelo de inteligência: a inteligência 
cultural. Trata-se da capacidade que determinada consciência tem de relacionar-se sinergicamente com 
outras formas de representação e de atuação distintas da sua. As diferenças tornam-se facilitadores na 
construção do acordo e não dificultadores.

Holocarmalidade. Estas representações são primeiramente abordadas no contexto cultural, sen-
do apreendidas dentro dos grupos específicos. Elas também espelham, de maneira mais superficial, a 
própria personalidade de cada envolvido na negociação.

2. Extrapolando para o Paradigma Consciencial

Releitura. Propõe-se uma releitura da técnica anteriormente descrita, extrapolando alguns de 
seus aspectos para o paradigma consciencial.

Tares. Ao estar aberto a fazer e a responder perguntas utilizando fatos e dados na resolução das 
questões, ocorre um esclarecimento a respeito da realidade. Em consequência, há uma reverberação 
nos relacionamentos por meio da transparência de atitudes e ideias. Surge, naturalmente, um espaço 
livre para indagações as quais levam a falar de verpons.

Tridotação. O tripé percepção-emoção-comunicação usado na elaboração do acordo de qua-
lidade pode ser ampliado para a tridotação consciencial – parapsiquismo-intelectualidade-comunica-
bilidade – permitindo uma negociação eficaz multidimensionalmente. 

Teática. O parapsiquismo – discriminação das energias e da intencionalidade dentro da rede 
consciencial instalada – atua como bússola para a solução de conflitos. A intelectualidade – tratada 
como a escolaridade, a cultura geral e o poliglotismo – facilita a criação de opções e o desenvolvimento 
de critérios objetivos. A comunicabilidade – expressão coerente do pensamento na interação, a extro-
versão e a empatia sadia – promove a reciprocidade.

Afinidades. Observa-se, ainda, que os três atributos são constantemente usados enquanto fer-
ramentas para avaliação do nível de cosmoética das partes envolvidas no processo. É importante notar 
que esta avaliação não é um julgamento das consciências envolvidas e sim uma autopercepção e um 
autoquestionamento que buscam responder a pergunta “Com qual padrão ou com quais consciências 
quero aprofundar afinidades?”

Sustentabilidade. A pontuação destes aspectos relacionados à criticidade e à lucidez é de re-
levância no processo de desassédio (auto e hetero) e do “ganha-ganha” intra e extrafísico das partes 
envolvidas. Sem os mesmos, volta-se, com relativa facilidade, para o polo do assédio e do “ganha-perde”, 
trazendo novas implicações multidimensionais, notadamente possíveis interprisões grupocármicas.

Diferencial. A neofilia e a criatividade constituem-se elementos integradores do processo. As 
divergências e as diferenças são tratadas com respeito e valorizadas (binômio admiração-discordância) 
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uma vez que a partir delas surge o valor agregado. Esta valorização das diferenças e dos aspectos culturais 
presentes está alinhada com os princípios do universalismo e da maxifraternidade.

2.1. Autorretratação, Reconciliação e Assistência Interconsciencial

Condicionamentos. Os fatores culturais condicionam, em grande parte, a percepção de mundo 
das pessoas. As percepções diferentes interferem na comunicação, muitas vezes de negativamente, pois 
há uma tendência a se usar referenciais próprios (da própria cultura), ao invés do estabelecimento de 
referenciais comuns.

Egoísmo. Etnocentrismo, estereótipos e preconceitos ainda regem as relações na socin. Ao se 
analisar a História, infelizmente, mostram-se patológicas, refletindo o comportamento predominan-
temente egoico das consciências residentes neste planeta.

Distorções. As implicações multidimensionais deste comportamento são diversas. Várias cons-
ciências – conscins e consciexes – encontram-se presas a realidades intra e extrafisicamente distorcidas. 
Estas distorções apresentam-se de maneiras variadas. Há consciexes que vivem em ambientes extrafí-
sicos plasmados de acordo com um determinado período da História. Há conscins que baseiam o seu 
comportamento em experiências distorcidas ou em vivências anacrônicas.

Passado. Em quaisquer dos casos, é necessário atualizar essas distorções. Em caráter mais próxi-
mo, essas atualizações são retratações relacionadas aos egos de cada um, aos comprometimentos pelas 
ações ou conciliações antievolutivas de caráter multiexistencial.

Novos atributos. Estas atualizações relacionam-se ao novo patamar cosmoético desenvolvido. 
Novos atributos conscienciais mais traforistas foram trabalhados ao longo das seriéxis (passadas e pre-
sente) e dos períodos intermissivos subsequentes.

Atualidade. Em consequência destas mudanças íntimas, os relacionamentos intra e extrafísicos 
também mudam. Ocorre um espelhamento destes novos atributos nas sociedades intra e extrafísica 
em que estamos inseridos através do nível cosmocrático pessoal, grupal ou institucional presente. Este 
nível evolutivo é a atual realidade consciencial de cada um.

Teática. Dentro do contexto apresentado, o Projeto de Harvard mostra-se enquanto oportu-
nidade de exercitar este novo patamar cosmoético e cosmocrata.

Autorretratação. Através da estruturação dos princípios para uma negociação multidimensio-
nalmente eficaz, a técnica permite a atualização das imagens do passado, ocorrendo um reconheci-
mento da mudança dos padrões pensênicos dos envolvidos no processo. É autorretratação através do 
exemplarismo.

Integração. Aos poucos ocorre uma reurbanização de conscins e consciexes, dos ambientes intra 
e extrafísico. Esta reurbanização permite a integração destes padrões pensênicos. Primeiramente, há 
uma atualização do outro que passa a apresentar um comportamento mais universalista, maxifraterno 
e cosmoético, fruto de sua própria evolução. Segue-se um processo reconciliatório concretizado pelo 
relacionamento transparente, anticonflitante e duradouro estabelecido pelas partes.

Interassistencialidade. A assistencialidade caracteriza-se pelas auto e hetero assistências decor-
rentes do processo da tares e da verbação. A autoassistência ocorre quando o processo evolutivo pessoal 
é priorizado e dinamizado. Na heteroassistência o negociador provoca mudanças individuais e corpo-
rativas tornando-se referência. Pouco a pouco ele passa a mediar conflitos e a epicentrar mudanças. 
Ocorre o desassédio pessoal e grupal. 
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VIVÊNCIAS E AUTOSSUPERAÇÕES

Casuística. A correlação das ideias expostas neste artigo foi desenvolvida a partir das percepções 
e parapercepções da autora ao realizar seu trabalho na socin de 2002 a 2006.

Desenvolvimento. No início, estas percepções eram extremamente intuitivas, mesmo tendo 
conhecimento das ideias da Projeciologia e da Conscienciologia desde 1993. Aos poucos, tomaram 
caráter empírico, seguido de comportamento anímico e parapsíquico. 

Fuga. Formada em Engenharia de Telecomunicações, houve período em que, pelo elevado grau 
de timidez e sentimento de inadequação à socin, a autora preferiu optar por atividades relacionadas  
à pesquisa técnica em centros acadêmicos.

Agravamento. Com a maternidade (2000), foi percebido um período de obnubilação, 
procurando tratamento consciencioterápico (2001).

Crises. Surgiu, em janeiro de 2002, a possibilidade de trabalhar com a temática apresentada 
neste artigo – negociações internacionais – representando uma empresa brasileira de telecomunicações.

Autoenfrentamento. Com este trabalho, várias questões tiveram que ser trabalhadas, além da 
autoestima e da comunicabilidade anteriormente citadas. Essas questões envolviam o lado familiar – 
deixar uma filha pequena e ainda sendo amamentada para fazer uma viagem internacional – e o lado 
profissional – defender os interesses da empresa, respeitando padrões pessoais de conduta. 

Pós-graduação. Em 2003, ao cursar uma pós-graduação (Especialização) em Negociações,  
a autora entrou em contato, pela primeira vez, com o Projeto de Negociação de Harvard.

Recuperação de cons. Ainda em 2003, buscando retomar o mesmo patamar de lucidez alcan-
ça do anteriormente ao processo de maternidade, a autora decidiu participar do curso Programa de 
Desenvolvimento Parapsíquico – Práticas do Parapsiquismo, no Campus do IIPC em Saquarema. 

Autoconsciencioterapia. À medida que os conflitos profissionais citados começaram a ser ad-
mi nistrados e bem conduzidos, novos autoenfrentamentos foram sendo propiciados: objetividade, 
in teratividade, capacidade de argumentação, criticidade. Outros egos com outros trafores – criativida-
de, liderança – passaram a ser acessados, promovendo novas autossuperações (rigidez, ingenuidade, 
cre dulidade, infantilidade, baixa autoestima).

Assistencialidade. Num determinado momento, surgiu o desejo ou a necessidade de assistir 
de maneira mais qualificada e adequada às conscins e consciexes que permeavam estas relações.

Opções. Em 2004, ocorreram várias mudanças no cenário profissional que possibilitaram que 
novos desafios de maior responsabilidade fossem assumidos. Esta extrapolação do Projeto de Harvard 
para o paradigma consciencial foi amplamente empregada nas negociações, ampliando a visão intra-
consciencial do processo, obtendo-se ótimos resultados.

Repercussões. Este cenário de novas oportunidades prolongou-se por 2005. Como resultado 
das posturas adotadas até então, as partes envolvidas nestas negociações passaram a confiar e a respei-
tar profissionalmente a autora. No contexto, a sustentação da coerência entre posicionamento e ações 
permitiu a aquisição da autoridade moral.

Posicionamento. Desde o início de 2006, esta autora não mais atua enquanto representante da 
empresa, mas assume a postura de mediadora de conflitos entre as partes e entre a empresa e outras partes.

Autoconscientização multidimensional. O parapsiquismo ganha uma nova dimensão, come-
çando a ser visto enquanto atributo assistencial pela autora que começa a usá-lo efetivamente durante 
as mediações.

Contexto. É importante notar que as negociações citadas foram e são predominantemente 
técnicas, embora relacionadas com desdobramentos financeiros. Contudo, não acobertam ações de 
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natureza anticosmoéticas, tais como as relacionadas ao narcotráfico, indústria armamentista ou lavagens 
de dinheiro diversas.

REPERCUSSÕES

Globalização. O fenômeno da aldeia global é uma realidade. “Há sete bilhões de pessoas no 
mundo, das mais variadas culturas, [...] onde os fatos ocorridos a 10.000 milhas de distância parecem 
estar tão perto quanto aqueles que acontecem na rua ao lado. Nós nos encontramos nesta vila globa-
lizada sempre que lemos um jornal ou assistimos à televisão.” (THOMAS et al., 2006).

Automimeses. Para evitar as automimeses, as diferenças interculturais precisam ser abordadas 
e trabalhadas.

Responsabilidade. A responsabilidade consciencial é ampliada pelo paradigma consciencial. 
Ela reflete as interações grupocármicas e policármicas existentes e traz, novamente, as questões de 
autorretratação, reconciliação e interassistencialidade.

Atuações. É iminente a necessidade de posicionamento íntimo para o entendimento do conceito 
de minipeça dentro de um maximecanismo cujo foco assistencial objetiva as reurbanizações planetárias.

Parapoliticologia. Em consequência deste posicionamento, a consciência passa a ser ferramenta 
de articulação (conexão, entendimento) cosmoético e cosmocrata dentro de ou entre grupos evolutivos 
através das atualizações pensênicas e da gerência dos relacionamentos das consciências integrantes.

Paradiplomacia. Observa-se que a forma de atuação da consciência reflete seu nível evolutivo. 
O exemplarismo passa a ser a forma assistencial mais contundente. É a teática da tares e caracteriza-se 
enquanto uma abordagem diplomática multidimensional.

Estado Mundial. A articulação cosmoética e cosmocrata de consciências por meio de abor-
dagem diplomática multidimensional levará, de modo natural, à superação dos impedimentos para  
a formação do Estado Mundial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Experimentologia. O presente trabalho mostra a possibilidade de se vivenciar, mesmo que de 
maneira implícita, o paradigma consciencial nas atividades de subsistência da socin.

Projeto Harvard. Propõe a extrapolação do Projeto de Harvard com base no paradigma cons-
ciencial, cujo foco principal seja a realização de negociações que sejam multidimensionalmente eficazes.

Possibilidades. Dentro desta nova percepção surge a possibilidade de autorretratações, recon-
ciliações e interassistencialidade.

Objetivo. O posicionamento pessoal e o exemplarismo reforçam a atuação de cada um enquanto 
minipeça dentro de um maximecanismo, fato que articula cosmoética e cosmocraticamente consciências 
na superação dos impedimentos para a formação do Estado Mundial.
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Paraepistemologia: Bases Gnosiológicas para 
a Autorresponsabilidade Evolutiva
Paraepisthemology: Gnoseologic Bases for Evolutionary Self-responsibility

Paraepistemología: Bases Gnoseológicas para la autorresponsabilidad 
evolutiva

5Diogo Moura*

resumo: Dentre as diferentes formas de estudo dos fenômenos parapsíquicos,  
o presente artigo se aprofunda na ciência da autopesquisa. Todo ramo científico re-
quer base epistemológica que o sustente. Os estudos dos fenômenos parapsíquicos, 
incluindo a autopesquisa, exigem tal base filosófica. Este trabalho propõe ensaio 
gnosiológico para fenômenos parapsíquicos visando embasar a Paraepistemologia 
da autopesquisa multidimensional. A maneira de o pesquisador lidar com a au-
topesquisa obteve repercussões metodológicas a partir desse exercício filosófico, 
o qual vinculou o conceito de autorresponsabilidade evolutiva à autopesquisa, 
sendo ilustrada pela casuística do autor.

Palavras-chave: autopesquisa; evolução consciencial; Paraepistemologia.

abstract: Among the different ways to assess parapsychic phenomena, this paper 
focuses on self-research procedures. As every scientific area requires an episthe-
mologic basis, also the study of parapsychic phenomena, including self-research, 
demands such philosophical basis. The present work proposes a gnoseologic assay 
for parapsychic phenomena aiming to shine some lights on multidimensional 
self-research Paraepisthemology. The way this researcher coped with self-research 
had methodological repercussions after that philosophical exercise; the concept 
of evolutionary self-responsibility can be linked to self-research, as illustrated by 
the author’s study of case.

Keywords: self-research; consciential evolution; Paraepisthemology.

resumen: De entre las diferentes formas de estudio de los fenómenos parapsíqui-
cos, el presente artículo se profundiza en la ciencia de la autoinvestigación. Cual-
quier campo científico requiere base epistemológica que lo sostenga. Los estudios 
de los fenómenos parapsíquicos, incluyendo la autoinvestigación, exigen tal base 
filosófica. Este trabajo propone ensayo gnoseológico para fenómenos parapsíquicos 
buscando embasar la Paraepistemología de la autoinvestigación multidimensio-
nal. La manera de este investigador lidiar con la autoinvestigación hizo con que 
tuviera repercusiones metodológicas a partir de ese ejercicio filosófico, al cual ha 
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vinculado el concepto de autorresponsabilidad evolutiva a la autoinvestigación, 
siendo ilustrada por la casuística del autor.

Palabras clave: autoinvestigación; evolución conciencial; Paraepistemología. 

ESTRUTURAÇÃO

O presente trabalho está dividido em seções. Na Introdução há breve apresentação e contextu-
alização da Paraepistemologia. Na sequência, é apresentado o Paradigma Consciencial, que embasa as 
teorias defendidas neste artigo. No Ensaio da Gnosiologia Paraepistemológica é proposto modelo para-
epistemológico da construção do conhecimento pelo sujeito, estando dividida em duas subseções. Em 
seguida, têm-se as seções aplicadas nas esferas da Autopesquisa, Heteropesquisa e Autorresponsabilidade 
Evolutiva, sendo apresentada, na Autopesquisa, a Casuística de Autopesquisa do Autor.

INTRODUÇÃO

O homem ocidental buscou o entendimento científico do Mundo desde a transformação para-
dig mática introduzida pela invenção da Filosofia e da Física com os filósofos pré-socráticos. Galileu 
pros seguiu com a teoria heliocêntrica de Copérnico e, colaborado pelos estudos orbitários precisos de 
Kepler, realizou a Revolução Científica ao introduzir a experimentação e matematização do conheci-
mento (VAN DOREN, 2012; CAPRA, 2014).

O conhecimento científico tem sido desde então aprimorado por inúmeros pensadores, desde 
Descartes, Newton, Bacon, Hume, Kant, Popper, Thomas Khun dentre outros, configurando a Ciência 
Moderna (CAPRA, 2014; ARAÚJO, 2012; KHUN, 2013; VUGMAN, 2013).

Esse entendimento aprofundou-se no conhecimento do mundo externo ao sujeito, provendo-nos 
conhecimento técnico-científico especializado e grandes avanços. As bases de tal ciência encontram-se 
bem estabelecidas, com métodos epistemológicos fundamentados.

O mesmo não se pode dizer acerca do mundo interno ao sujeito, principalmente quando se 
trata do estudo de questões que fogem à experiência comum ou ordinária do indivíduo (CHIBENI  
e MOREIRA-ALMEIDA, 2007).

Essas experiências são designadas paranormais, anômalas ou parapsíquicas: clarividência, precog-
nição, retrocognição, telepatia, sonho lúcido, projeção consciente, entre muitas outras.

A possibilidade da existência desses fenômenos viabiliza a hipótese da existência extracorpórea 
da consciência, sendo a mente independente do cérebro, não subproduto, mas gerente do mesmo. 
O cérebro funcionaria, por sua vez, como interface à mente humana, ou à consciência, que possuiria 
origem extrafísica.

Na Filosofia da Mente, que aborda a relação mente-cérebro, essa óptica relaciona-se ao dualismo 
de substância, em contraposição ao dualismo de propriedade e ao monismo (VICTORINO, 2009).

No dualismo de propriedade a mente seria entidade não física, epifenômeno da atividade cere-
bral, de modo a depender da atividade cerebral para a sua emergência.

No monismo (materialismo ou fisicalismo), a mente seria entidade física e resultado direto da 
bioquímica neurológica do córtex cerebral, possuindo identidade biológica.

Ambas as teorias desconsideram a hipótese da existência extrafísica da consciência, ou seja, inde-
pendente do cérebro.
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A hipótese da origem extrafísica da consciência, consonante com o dualismo de substância, pode 
conduzir à noção de que qualquer ser humano possui capacidade sensitiva ou parapsíquica.

Sendo experiências subjetivas, o que um indivíduo experimenta não é exatamente transferível 
e reproduzido aos demais.

No estudo desses tipos de fenômenos o objeto de pesquisa seria a percepção subjetiva do indi-
víduo, o que permite duas abordagens.

Esse estudo poderia ser desenvolvido no paradigma científico da Ciência Moderna, ou con-
vencional, em que o sujeito não interfere no objeto de pesquisa. Nesse caso, os cientistas analisarão  
o parapsiquismo de outros, que servirão de objeto para o estudo.

Outra abordagem possível é o objeto de estudo ser o próprio sujeito pesquisador. Esse método, 
por sua vez, permite que o indivíduo estude o parapsiquismo pela própria experimentação, ou seja, au-
topesquisa parapsíquica. Aqui, o laboratório de estudo é o pesquisador e sua própria consciencialidade 
(VIEIRA, 2009; CAMILLO, 2014).

Visando melhor compreender os fenômenos parapsíquicos e atestar sua veracidade, estudos 
foram realizados desde o fim do século XIX, a partir das pesquisas da Metapsíquica e, no início do 
século XX, pela Parapsicologia (VIEIRA, 2009). 

Na Parapsicologia, os pesquisadores estudam esses fenômenos com experimentos controlados e 
análises estatísticas. Esses cientistas buscam entender os fenômenos parapsíquicos pesquisando pessoas 
consideradas sensitivas, mediúnicas ou paranormais. Portanto, seguem o paradigma científico conven-
cional, separando sujeito e objeto de pesquisa (TINOCO, 1993).

Alguns experimentos mostraram resultados estatísticos e reforçam a real existência dos fenômenos 
(TART, 2012). Porém, a comunidade científica desvaloriza tais resultados, seja pela própria proposta 
do estudo, seja por críticas metodológicas (SCHWARTZ et al., 2014; MOREIRA-ALMEIDA, 2013). 
Ademais, mesmo nessa modalidade científica ainda falta embasamento epistemológico às pesquisas  
e métodos (TINOCO, 1993).

As lacunas epistemológicas da Parapsicologia abrem espaço para o ressurgimento da Psicologia 
Anomalística, que retoma o estudo das experiências anômalas no ambiente acadêmico e científico 
(SILVA, 2015).

A Psicologia Anomalística, ao contrário da Parapsicologia, deixa de ter abordagem prioritaria-
mente ontológica nas experiências anômalas e passa a tratá-las em contexto psicossocial, com enfoque 
psicológico dos envolvidos nessas vivências (SILVA, 2015).

Apesar da indiscutível importância da metodologia científica da Ciência Moderna, a separação 
sujeito-objeto impossibilita fazer ciência de maneira integral quando se trata do estudo da consciência 
em si (VUGMAN, 2013; CAMILLO, 2014; ALMEIDA, 2011). 

Considerando a hipótese da realidade extrafísica da consciência, não haverá outra maneira de 
evidenciá-la, senão os pesquisadores contatarem a realidade própria pela autoexperimentação e auto-
pesquisa.

A pesquisa científica desse objeto de estudo pelo método convencional, apesar de importante, 
gera conhecimento indireto e mais superficial, já que não se relaciona com a própria consciência, o cerne 
do estudo.

Ainda que houvesse tecnologia científica avançada o suficiente para comprovar a existência ex-
trafísica da consciência, esse resultado não teria valor intraconsciencial, ou seja, os sujeitos não experi-
mentariam essa realidade.
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Essa realidade extrafísica poderia ser apenas suposta ou tornada mais provável, mero dado sem 
valor prático à consciência em seu íntimo, não aprimorando, de maneira integral e profunda, sua ma-
neira de lidar com o Mundo.

Já a autopesquisa aumentaria a liberdade do pesquisador, pois lhe propicia o controle da pes-
quisa de suas vivências.

No entanto, se nas pesquisas parapsíquicas convencionais existem dificuldades em relação à sua 
validação, na autopesquisa elas se multiplicam (ALMEIDA, 2011).

Como considerar verossímil aquilo que se experimenta na autopesquisa? O que o sujeito expe-
rimenta é real ou criação, fantasia, mera indução psicológica, ou seja, algo em que o indivíduo quer 
acreditar? Como tratar as informações de outros autopesquisadores, ou seja, a heteropesquisa? Que 
critérios reforçarão ou invalidarão as hipóteses de autopesquisa e heteropesquisa? Esses são alguns de-
safios enfrentados no estudo dos fenômenos parapsíquicos pelo próprio pesquisador enquanto objeto 
(SCHLOSSER, 2011).

Ademais, na autopesquisa enfrentam-se questões existenciais que o ser humano sempre lidou em 
suas culturas, tradições, credos, religiões e espiritualismos. Ensejando outros questionamentos, como: 
o que ocorre à consciência após perder o corpo físico? Existe alguma ordem em nossa existência? Qual 
é o nosso papel no universo? Temos alguma função? (VUGMAN, 2013).

Tais características requerem epistemologia da autopesquisa parapsíquica, do estudo da cons-
ciência sobre si mesma, da pesquisa da autoconsciência.

A Conscienciologia é um dos ramos de conhecimento que propõe uma ciência da autocons-
ciência pela autopesquisa multidimensional, que inclui o parapsiquismo e outros princípios que com-
põem o Paradigma Consciencial, fundamento da neociência (VUGMAN, 2013; CAMILLO, 2014; 
ALMEIDA, 2011).

Apesar de seu avanço e crescentes subespecialidades, ainda falta à Conscienciologia estruturação 
detalhada de sua epistemologia.

A Epistemologia trata especialmente do saber científico, a Filosofia da Ciência, e poderá trazer 
as possibilidades da Ciência, a maneira pela qual é construída (gnosiologia), os seus limites, bem como 
as metodologias que poderiam ser utilizadas (ARAÚJO, 2012).

À Gnosiologia, ou Teoria do Conhecimento, cabem os seguintes questionamentos: como o co - 
nhecimento é produzido, quais são suas fontes? É possível conhecer a realidade do Cosmos? O que 
se atinge por meio do conhecimento é confiável? Qual o papel da subjetividade? (ARAÚJO, 2012).

Este artigo apresenta ensaio sobre o que seria a Paraepistemologia em termos gnosiológicos, 
analisando possíveis utilidades e consequências da Paraepistemologia na pesquisa da autoconsciência.

A Paraepistemologia é subespecialidade da Conscienciologia, é a Epistemologia da multidimen-
sionalidade e do parapsiquismo, ou seja, é o estudo da origem, natureza, valor e produção parapsíquica 
do conhecimento (CAMILLO, 2014; ALMEIDA, 2011; SCHLOSSER, 2011; VIEIRA, 2012).

A construção gnosiológica da Paraepistemologia perpassa conceitos que intentam explicar sa-
tisfatoriamente os fenômenos parapsíquicos. 

Dentre esses conceitos estão, principalmente, o Psicossoma, ou a Hipótese do Corpo Objetivo, 
e as Bioenergias. Ambos vinculam-se às experiências parapsíquicas e são detalhados no tratado Projecio-
logia, de Waldo Vieira, propositor da Conscienciologia e do Paradigma Consciencial (VIEIRA, 2009).

Tão importante quanto o manejo gnosiológico da Paraepistemologia são as análises e os ques-
tionamentos prévios acerca da cientificidade do próprio Paradigma Consciencial (VUGMAN, 2013).
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Contudo, apesar das ferramentas de autopesquisa para esse tipo de análise aqui apresentadas, 
tal orientação escapa ao escopo deste artigo, merecendo produção de material específico.

O PARADIGMA CONSCIENCIAL

Pelo Paradigma Consciencial, o Psicossoma é o veículo pelo qual a consciência se manifesta na 
dimensão extrafísica, supostamente um veículo objetivo, ou seja, real. 

É um dos componentes do Holossoma, que integra os veículos de manifestação da consciência, 
cada qual funcionalmente relacionado à respectiva dimensão de manifestação.

No Universo existiriam apenas duas realidades, a Consciência e a Energia, sendo que a consciên-
cia é o princípio pensante que se manifestaria convertendo a energia imanente do Cosmos em energia 
consciencial.

Um dos princípios da Conscienciologia é o Princípio da Descrença: não acredite em nada, nem 
mesmo no que ler neste artigo; tenha suas próprias experiências e conclusões pessoais.

O Paradigma Consciencial não exclui a existência concomitante dos paradigmas científicos 
convencionais. Apresenta, de fato, tanto a delimitação das fronteiras do estudo de cada paradigma, 
quanto à ampliação da possibilidade de fenômenos e pesquisas pelo pesquisador.

Assim, é possível extrair conteúdo deste ensaio gnosiológico independentemente dos conceitos 
e hipóteses que são trazidos acerca do parapsiquismo. Assim mesmo, convido o leitor a encarar os próxi-
mos conceitos e ideias de mente aberta e sem preconceitos, permitindo-se ampliar a visão de mundo 
pessoal, mantendo o Princípio da Descrença.

ENSAIO DA GNOSIOLOGIA PARAEPISTEMOLÓGICA 

Na construção do conhecimento comparecem duas realidades, o sujeito e o objeto (CAMILLO, 
2014). O sujeito possui cognição, ou seja, capta ou recebe as informações do objeto. Já o objeto é 
cognoscível, ou seja, pode ser conhecido pelo sujeito ou entendido como a realidade externa ao sujeito.

O que o sujeito apreende do objeto não é o objeto em si ou a essência do objeto, mas sim o que 
o sujeito elabora por si mesmo pelo que percebe do objeto, ao modo de processador de informações.

As informações passadas pelo objeto, por si só, não contêm significado prévio e determinado 
que seria captado pelo sujeito, ao modo do que se interpreta no Empirismo (ARAÚJO, 2012). As infor-
mações que o objeto transmite relacionam-se à sua essência, de modo que o objeto é o que é, porém 
não percebemos essa sua essência, e sim o que individualmente conseguimos perceber e interpretar 
acerca do mesmo.

Portanto, a imagem que o sujeito possui de um objeto não se relaciona com o objeto em si, mas 
reflete o que o sujeito é capaz de apreender do objeto. Assim, o conhecimento do sujeito sobre o objeto 
limita-se pela capacidade tanto de percepção quanto de interpretação do sujeito.

O objeto ganha significado quando analisado pelo cognoscitivo, de modo que, para cada sujeito, 
o objeto possui determinado valor, que então se multiplica em inúmeras possibilidades, dado que cada 
sujeito apresenta síntese pessoal em relação ao objeto.

O sujeito, valendo-se apenas de si mesmo, não constitui sua identidade, ou autoidentidade. 
Por autoidentidade entenda-se a própria personalidade da consciência, seu temperamento, conjunto 
de valores e pensamentos, ou seja, aquilo que o indivíduo é em determinado momento ou contexto 
de sua existência.
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A construção da autoidentidade do sujeito exige reflexo externo dirigindo-se ao sujeito, signi-
ficando-o; um referencial externo que traga informações ao sujeito sobre si mesmo. 

Tal autoidentidade se constitui na relação com os objetos, pois é no contato com a realidade 
externa que o indivíduo tanto conhecerá, quanto expressará sua realidade interna.

Sem referencial externo, não contatando outra realidade, o sujeito teria apenas a si mesmo. 
O sujeito não teria percepção contraposta a si e, pois, não teria percepção alguma. Nada houvesse 
diferindo do que o sujeito é, esse não experimentaria nada, pois sua própria constituição não seria 
percebida por ele mesmo.

Por exemplo, suponhamos que no Universo exista apenas a cor preta, faltando até tons de cinza 
a preto. Não se teria assim ideia do que seria a cor preta. Pois não teríamos nada para contrapô-lo de 
modo a evidenciar sua existência. Porém, se ao lado do preto colocássemos qualquer outra cor, tomemos 
o branco, seriam evidenciadas as duas cores. Tanto o preto quanto o branco se tornariam perceptíveis.

Esse raciocínio, se aplicado ao estudo da consciência, poderia ser usado na pesquisa do tempe-
ramento da consciência.

Assim, os objetos, através do que são, de sua essência, trazem percepção ao sujeito contraposta 
ao que o sujeito é, permitindo-lhe experimentar e constituir sua autoidentidade.

Portanto, na dualidade sujeito-objeto, o objeto ganha diversos significados segundo o sujeito 
que o observa, e o sujeito agrega significado a si mesmo quando se relaciona com o objeto.

Os objetos não se restringem ao inanimado, ou seja, não são necessariamente desprovidos da 
cognição de sujeito. O objeto é a realidade externa a um sujeito. Portanto, o que é objeto para deter-
minado sujeito pode ser em verdade sujeito para si mesmo, ou seja, sujeitos também funcionam tais 
quais objetos para outros sujeitos.

Assim, os objetos podem ser tanto não sujeitos – no sentido de não possuírem cognição – quanto 
sujeitos, que servem de objeto, no sentido gnosiológico, a outro sujeito.

O sujeito ganha informações de si mesmo através do que vem do exterior tanto se relacionando 
com os objetos não sujeitos, quanto com os sujeitos e suas manifestações pessoais.

1. Pensene e Autoidentidade

O sujeito não só se faz autoconsciente de informações que sua cognição elabora com seus pen-
samentos, mas pelos sentimentos que produz e sensações que experimenta, de modo que o sujeito se 
autodefine por seus pensamentos e sentimentos.

Aquilo que o sujeito é internamente, seus pensamentos e sentimentos, são externados consti-
tutivamente de maneira ininterrupta. A consciência não precisa sinalizar voluntariamente o que pensa  
e sente para que se acesse sua manifestação pessoal. A expressão do sujeito ganha o espaço externo a si 
mesmo natural e involuntariamente, expandindo sua manifestação íntima.

Assim que uma consciência pensa e sente, sua manifestação fica disponível a quem estiver apto  
a percebê-la. Essa manifestação do sujeito requer condução que viabilize a exteriorização dos pensamentos 
e sentimentos, sendo realizada pelas energias (pensenes, pensamentos + sentimentos + energias). Essa 
manifestação pensênica é específica a cada sujeito. 

Consequentemente, na relação sujeito-objeto o sujeito não contata a essência, mas as energias 
do objeto. No sentido gnosiológico, as energias do objeto relacionam-se à sua forma, em contraponto 
à essência, imperscrutável pelo sujeito.
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O conhecimento se construiria na relação sujeito-objeto, ou pela relação da consciência com as 
energias. Essas energias podem provir tanto de objetos não sujeitos, quanto de objetos sujeitos. No pri-
mei ro caso, trata-se das energias imanentes, onipresentes no Cosmos ou Universo. No segundo, tra ta-se 
das energias conscienciais, ou seja, produzidas por uma consciência.

A consciência produz sua energia consciencial através de substrato no qual imprime sua mani fes-
ta ção pessoal. Esse substrato seria a energia imanente, onipresente, possibilitando a expressão energética 
ininterrupta dos sujeitos ou consciências.

As consciências apresentam a mesma essência, que seria a consciência em si e seu complexo modus 
operandi, extrapolando a fisiologia cerebral, sendo esse mecanismo a parafisiologia da consciência em 
si, a partir da qual ela constrói sua paracognição.

Cada consciência com suas vivências estrutura seu modo de pensar ou de conhecer. Portanto, 
cada sujeito é universo único de conhecimento, apesar de seus juízos poderem convergir com os de 
outras consciências.

Assim, cada sujeito terá de outro uma impressão única e pessoal, já que um serve de objeto cogni-
ti vo ao outro, e cada um possui cognição ímpar. Essa interação entre sujeitos, ao gerarem impressões 
sin gulares em cada um, participa na formação da autoidentidade do sujeito.

Esquematicamente: sujeito A percebe sujeito B de maneira a, e B percebe a consciência A de 
modo b. A e B conflitam e contrastam um com o outro.

B, expressando sua qualidade pessoal, imprime em A padrão único, relacionado a B, de modo 
que a estrutura de A, apesar de se constituir de A, é alterada em algum nível, pois já não é apenas A; é 
A, porém com algum aspecto impresso, por mínimo que seja, de B (V. Figura 1). 

Figura 1 – Relações entre os sujeitos A e B.

A passa então a se conhecer melhor, pois experimenta a reação pessoal ao contatar o padrão  
B. O mesmo ocorre em B ao contatar A. Nesse mecanismo de autoidentidade, os sujeitos vão conhe-
cendo a si próprios, em contato com objetos não sujeitos ou com sujeitos.

A autoidentidade funda-se em qualidades cognitivas, sentimentais e perceptivas. A percepção 
decorre da capacidade do sujeito de reconhecer, ou sentir, as bioenergias, universais e onipresentes.  
A bioenergia carreia informação ao sujeito. O sujeito sente algo por íntimo e constante contato com as 
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energias. Essas imprimem algo no sujeito que, por sua constituição ou essência, pode percebê-las e se 
perceber.

Portanto, a energia, carregada de valor sentimental, suscita no sujeito determinado sentimento 
e, pela vivência desses sentimentos, o sujeito vai constituindo sua autoidentidade, pois os sentimentos 
são como referenciais para a identidade que o sujeito constrói de si mesmo. Esse padrão adquire valor 
de intimidade com o qual o sujeito se identifica.

Afora valor relacionado aos sentimentos, a energia carrega pensamentos, ideias e conceitos. Esses 
pensamentos, do mesmo modo dos sentimentos, participam na constituição da autoidentidade do 
sujeito, funcionando de modo mais sutil e refinado, porém não menos intenso.

Portanto, determinada maneira de pensar, agir e reagir ao meio externo vai construindo a au-
toidentidade do sujeito, que se reconhece como indivíduo X por apresentar manifestação característica 
em cada fase evolutiva.

O sujeito se percebe assim existente; os sentimentos e pensamentos que embasam seus referen-
ciais se intensificam, podendo confundir-se com o próprio sujeito; é como se constituíssem a própria 
existência da consciência, pelos quais o sujeito se autodefine. 

Portanto, os pensenes sustentam a autoidentidade do sujeito e possuem valor existencial para 
a consciência.

O padrão pensênico de cada consciência, que pode ser decomposto nos atributos do pensamen-
to (pen), do sentimento (sen) e das energias (ene), possui elementos preponderantes na definição da 
autoidentidade consciencial com maior valor existencial.

As consciências de padrão pensênico com manifestação preponderantemente carregada no sen 
do pensene possuem o valor existencial de sua autoidentidade atrelado às emoções e aos sentimentos.

Esse padrão pensênico emotivo e reativo, relacionado à psicossomaticidade do holossoma da 
consciência, levaria a uma manifestação mais instintual de preservação da existência, o mecanismo 
mais primário de autoidentificação da consciência, aproximando-se do princípio consciencial e das 
consciências subumanas.

Já as consciências de padrão pensênico com manifestação preponderantemente carregada no 
pen do pensene possuem o valor existencial de sua autoidentidade atrelado aos pensamentos e ideias.

Esse padrão pensênico racional e ordenado, relacionado aos atributos da cognição mentalso-
mática, levaria à manifestação mais lúcida e equilibrada, considerada o mecanismo mais avançado de 
autoidentificação da consciência, aproximando-se das consciências evolutivamente maduras, ao modo 
do serenão e da consciex livre.

Tem-se, portanto, inúmeros referenciais próprios, constituídos de determinado padrão pen-
sênico, estruturado a partir de suas séries de experimentações com o Cosmos, ou seja, com outros 
objetos e sujeitos.

Quando dois ou mais sujeitos interagem, existem três tipos de reação do sujeito em relação  
a padrão pensênico externo ou exopensene: atratividade, neutralidade ou repulsividade.

Quanto mais similares um padrão pensênico a outro, maior a probabilidade de atração entre as 
consciências; enquanto que padrões diferentes tendem a causar repulsão entre os sujeitos.

O tipo de reação dependerá principalmente da maturidade evolutiva da consciência.
Consciências com padrão pensênico carregado no sen tenderão à repulsão. Já consciências com 

padrão pensênico carregado no pen terão maior probabilidade de reagirem de maneira neutra ou atrativa 
frente ao exopensene.
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Esquematicamente, dois sujeitos X e Y, embora singulares, possuem padrão pensênico A pre-
dominante de manifestação, com padrões pensênicos predominantes compostos por pensamentos 
subjugados aos sentimentos.

Esse padrão A funciona qual referencial para suas autoidentidades, gerando valor existencial 
nos mesmos. Quando esses sujeitos se encontram, o padrão A de X ecoa em Y, produzindo atração 
pensênica entre essas consciências.

Como a interação X-Y ativa o padrão pensênico A em ambos, esses sujeitos intensificam o contato 
entre si reforçando esse padrão pensênico e o valor existencial agregado.

No entanto, se o mesmo sujeito X interagisse com consciência de padrão divergente, digamos, 
sujeito Z com padrão pensênico B, poderia haver repulsão entre as duas consciências. Pois o padrão 
pensênico B de Z não só deixa de intensificar o padrão A de X como também contrapõe padrão dife-
rente em X, o que perturba a noção existencial de X, e vice-versa.

Do mesmo modo, se o sujeito Z se aproxima das consciências X e Y em conjunto, gerará con-
traste que desestabilizará o sistema de autoidentificação tanto de X, quanto de Y, os quais poderão evitar 
o contato com Z e intensificar o contato entre si (V. Figura 2).

Figura 2 - Interação entre os sujeitos X, Y, Z

Tomam-se no lugar de X e Y, a título de ilustração desse esquema, duas pessoas que pertençam 
a um mesmo grupo. Devido a essa afinidade grupal, existe grande sentimento de afeição, fraternidade 
e companheirismo.

Porém, para manter esse sentimento, as reações frente pessoas divergentes ao seu grupo (no lugar 
de Z, por exemplo) não são cosmoeticamente medidas, gerando postura agressiva.

Além de o belicismo ser meio de preservação do grupo, a atitude bélica em si é valorizada pelas 
consciências do grupo, traduzindo a elas significado de temperança e comprometimento com a afeição 
do grupo.

Assim, quando se encontram, o padrão pensênico belicista acaba reforçado, pois participa no 
sistema referencial de autoidentidade de ambas com valor existencial associado.

Embebidos de tal pensenidade, o nível de juízo crítico e discernimento é incapaz de contrapor 
as ações bélicas, por mais que possam ser antevistas as consequências desastrosas para si e outras cons-
ciências.
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Para manter a fraternidade entre si, essas consciências se mostram contraditórias ao violentar 
outras, seja de maneira física, verbal ou pensênica, corrompendo a fraternidade pela qual lutam: a emo-
tividade sobrepuja a racionalidade.

Este exemplo pode ser utilizado em inúmeros grupos. São frequentes nos fanatismos e dogma-
tis mos, seja em ambiente esportivo com suas torcidas organizadas, religioso e suas guerras santas, fa-
mi liar e seu fechadismo, cultural e sua xenofobia, político e suas militâncias, artístico ou intelectual  
e seus preconceitos e intolerâncias.

Já um sujeito L em nível evolutivo mais avançado, possuindo padrão pensênico mais carregado 
no pen, terá lucidez de que seu padrão pensênico relaciona-se com sua existência, mas também estará 
cônscio da ausência de vínculo absoluto entre ambos.

Assim, o sujeito L, ao contatar os exopensenes de X ou Y, não estará submisso ao valor existen-
cial agregado ao seu padrão pensênico e poderá acolher o padrão pensênico externo sem produzir em 
si mesmo reações de repulsão.

Complementando o exemplo, outra consciência mais evoluída, substituindo o sujeito L, trará 
dinâmica interconsciencial diferente ao conviver com as duas do grupo de padrão pensênico belicista. 
Pois, ao produzir manifestação pensênica pacífica e mentalsomática, não se acumpliciará ao padrão bé lico.

Ao não corromper seu fraternismo com as posturas belicistas, gerará padrão pensênico divergente 
ao do grupo em questão. Esse grupo poderá reagir com repulsa, mantendo a agressividade pensênica.

Porém, o sujeito L, lúcido acerca do nível evolutivo desses indivíduos, não realimentará pato-
pensenidade bélica. Pelo contrário, produzirá reação neutra ou de atratividade, relacionada a traços 
conscienciais evolutivos que comungue com o grupo.

Tal postura do sujeito L pode estimular a reciclagem da pensenidade bélica. Se assim não for 
possível, o sujeito se afastará do grupo para manter sua cosmoeticidade. Assim, sua ausência no grupo 
poderá gerar autorreflexões relacionadas ao belicismo.

Tal atitude se esboça no desenvolvimento de tolerância e respeito entre diversos segmentos 
culturais e ideológicos, nos diversos tipos de reconciliações entre consciências e nas ações de assistência 
consciencial. 

Infelizmente, a interassistência tarística e evolutiva ainda é exceção no Planeta, e acaba sendo 
responsabilidade daquelas consciências que possuem maior lucidez consciencial, principalmente quanto 
à reurbanização extrafísica, condição que se refere de modo especial aos intermissivistas.

2. Padrão Pensênico e Evolução Consciencial

A essência de um sujeito extrapola determinado padrão pensênico. A consciência é mecanismo 
complexo que produz pensenes ininterruptamente. Porém, a produção pensênica do sujeito pode ser 
alterada, pois não constitui sua essência.

Assim, um sujeito que penseniza a pode passar a pensenizar b, sem significar que o sujeito que 
outrora pensenizava a deixou de ser ele mesmo, apenas transformou sua manifestação, adquirindo  
a maneira b de pensenizar, conservando a mesma essência.

Essa transformação de padrão pensênico requer transpor a barreira de valor existencial relacio-
nada ao padrão pensênico inicial.

Portanto, o valor sentimental de existência carregado nas energias vinculadas a determinado 
pensamento precisa ser trabalhado para não se firmar enquanto a existência em si: o sujeito renuncia ao 
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que é para ser alguma coisa nova. O sentimento intenso em relação àquele pensamento, na determinação 
da autoidentidade, dificulta a transformação do padrão pensênico.

Naturalmente, esse progressivo desapego dos sentimentos vincula-se ao desenvolvimento natural 
do sujeito, que se reconhece cada vez mais consciência em constante mudança pensênica, rumo à sua 
essência, ou ao funcionamento puro de sua paracognição.

Nessa caminhada, ao contatar padrões diferentes, movimenta aos poucos a dinâmica de sua 
manifestação pensênica, conquistando domínio crescente dos sentimentos pelos pensamentos.

A consciência aprimora constantemente seu paradigma pessoal com constantes revoluções intra-
conscienciais que a conduzem em sua paulatina evolução consciencial.

Portanto, a evolução consciencial conduz a consciência de manifestação pensênica psicossomá-
ti ca, centrada no sen, para manifestação pensênica mentalsomática, centrada no pen, elevando a auto-
lucidez e o autodomínio, harmonizando pensamentos e sentimentos.

O desenvolvimento do sujeito distancia-se do ego, pois demanda desapego do paradigma pes-
soal. Esse fluxo conduz também ao Universalismo, pois para que a consciência se aprimore é necessá-
ria interação com as diversas consciências, para daí extrair a base referencial externa capaz de alterar  
o paradigma pessoal.

Portanto, a evolução consciencial é interdependente. A consciência só superará o paradigma 
pessoal atual ao exercitar a manifestação de referência mais evoluída com consciências de evolutividade 
ou pensenidade próximas.

A consciência, para evoluir, necessita de referencial superior ao seu, que acessará ao interagir 
com consciência de pensenidade mais evoluída, a qual lhe servirá como referência. 

O sujeito que atualmente possui padrão pensênico mais aprimorado funciona qual referencial 
externo homeostático aos sujeitos com os quais previamente compartilhava o padrão pensênico. 

No convívio com esses sujeitos, devido à afinidade ainda existente, reconstrói o próprio para-
digma pessoal, com efeito mutagênico homeostático no paradigma desses sujeitos.

Forma-se, portanto, complexo mecanismo evolutivo em que a evolução das consciências depen-
de da interação (V. Figura 3). 

Figura 3 - Esquema do mecanismo evolutivo
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Evolução consciencial implica constante superação do egoísmo e constante busca do Universalis-
mo, aproximando-nos, na existência consciente, da essência da consciência, comum a todos os sujeitos.

PARAEPISTEMOLOGIA E AUTOPESQUISA

Na autopesquisa a consciência lida com seus pensenes, que é leitura individual, parcial e única 
da Realidade. 

A consciência em contato com as energias constrói imagem do Mundo e sistema de ideias tradu-
zindo o que seria a Realidade para ela mesma. É com esse conhecimento, estruturado nas experiências 
passadas, que a consciência se pesquisa.

Porém, sendo essa leitura parcial, bem pode a consciência equivocar-se acerca da Realidade.

No cotidiano, por vezes nos enganamos quanto ao que pensamos acerca de algo ou alguém, seja 
por ignorância ou preconceito. O mesmo poderia ocorrer na autopesquisa. Porém, o autopesquisador 
dispõe só dos próprios pensenes. 

O conhecimento se constrói por degraus. Não se atinge pensenidade superior de repente, sem 
esforço, por simples espontaneidade ou aleatoriedade. A consciência evolui ao amadurecer paulatina-
mente, aprendendo com as vivências.

Portanto, mesmo que de início os pensamentos da consciência estejam muito afastados do que 
seria a Realidade, a consciência só tem uma opção: aceitá-los como seus e seguir seu fluxo de ideias 
pretendendo acelerar sua evolução. 

Nesse caminho, os equívocos surgirão, pois, por mais que a consciência esteja convicta de seus 
pensamentos, a Realidade os corrige inexoravelmente.

Contra fatos não há argumentos. Esses erros, que só a experiência propicia, orientarão a autopes-
quisa da consciência, que, quando lúcida de sua evolução, reconhecerá seus equívocos e se mobilizará 
para a reciclagem que a nova Realidade lhe indica.

Autopesquisa produtiva requer, portanto, duas posturas. Em primeiro lugar, ser autêntico com 
seus pensamentos, ou seja, aceitar suas ideias. A consciência necessita, em sua autopesquisa, partir de 
si mesma. Em segundo lugar, ter neofilia e abertismo em relação a outras ideias. Sendo a mundividên-
cia individual e falível, o autopesquisador necessita examinar outras interpretações da Realidade que 
possam estar mais atualizadas que a pessoal.

A primeira postura da consciência, a autenticidade, exige contrapor-se tanto à inautenticidade 
quanto ao dogmatismo em relação às ideias próprias. Mostra-se antievolutivo a consciência conside-
rar-se dona da razão. Ao se enxergar detentora da verdade, a consciência se autossabota, estagnando ao 
fechar-se a outras ideias e pareceres. A consciência pode muito bem expor sua pensenidade com vigor 
e firmeza, porém sem se colocar como fonte da verdade absoluta.

Já a segunda postura, o abertismo consciencial, exige contrapor-se ao relativismo cético, segundo 
o qual nenhum caminho conduz ao conhecimento. O reconhecimento das falhas deve abrir portas 
para a autopesquisa, não fechar. No relativismo cético, as falhas são reconhecidas, porém reduzem  
a consciencialidade a equívoco completo, bloqueando a evolução consciencial. O reconhecimento do 
erro e a abertura, ao contrário, devem impelir a consciência a autossuperações ininterruptas.

Posturas semelhantes à seguinte acabam quando se encara a autopesquisa de maneira produtiva, 
autêntica e aberta: Eu até penso que exista a multidimensionalidade, inclusive já tive algumas experiências 
parapsíquicas, mas pode ser tudo imaginação, melhor nada afirmar.
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Na frase em questão, a consciência chega a reconhecer a possibilidade de algum tipo de experiên-
cia parapsíquica, porém continua negando sua existência. Corretamente, considera a possibilidade de 
pura imaginação, interpretação pessoal falha, porém detém sua autopesquisa ao desconsiderar qualquer 
caminho para alguma conclusão, mesmo provisória. Assim, prefere permanecer no mesmo patamar.

A postura ideal, considerando a Paraepistemologia, seria reconhecer suas experiências e ideias, 
tratando-as como hipóteses, não verdades absolutas. Partindo da própria experiência, a consciência se 
depararia com seus erros e os utilizaria para orientar a autopesquisa, não para obstar qualquer conhe-
cimento. 

Assim, a consciência se permite ser o que é, abrindo-se para ser algo maior, mais próximo de sua 
essência consciencial.

SOLUÇÃO DE AUTOCONFLITOS INTERPARADIGMÁTICOS 

Ante duas ou mais ideias conflitantes, as bases paraepistemológicas da autopesquisa podem 
auxiliar a conduta da consciência.

Pelo proposto anteriormente, a consciência, em sua evolução, passa de condição mais egoica 
para outra mais universalista. Na evolução consciencial, o referencial de autoidentidade da consciência, 
o paradigma pessoal, é aperfeiçoado, construindo-se referenciais mais evoluídos.

Contudo, essa desconstrução do próprio referencial, autorruptura paradigmática, contraria  
o egocentrismo da consciência. A consciência pode então resistir à mudança, à reciclagem consciencial, 
evitando novas ideias e mantendo seu referencial típico, evolutivamente estacionado, conservando  
o ego na zona de conforto.

Em conflito entre ideias, quanto menos a escolha visar o ego, mais a consciência acertará em seu 
desenvolvimento.

Segundo a Paraepistemologia, a conquista da universalidade depende de a consciência reconhecer 
suas qualidades e exercê-las em sua manifestação com as outras consciências.

Não basta a consciência compreender cognitivamente determinada realidade ou verdade relativa 
do Cosmos, é necessário vivenciá-la; e não só vivenciá-la: compartilhá-la para a evolução geral.

Portanto, um salto na ficha evolutiva pessoal (FEP) depende da responsabilidade assumida pela 
consciência de exercitar, e concomitantemente transmitir, esse ganho aos outros sujeitos.

Quando a consciência compreende uma ideia que, apesar de ainda não a vivenciar, reconhece 
ter benefício coletivo, no qual as consciências terão seus paradigmas pessoais estimulados em direção 
à mudança homeostática, atrela-se a tal compreensão a responsabilidade de experimentá-la.

Suponhamos que seja compreendida nova ideia, benéfica a si e à maioria; nesse caso, não há 
razão para não a considerar hipótese e novo tema de autopesquisa.

Reconhecer tal ideia evolutiva sem a integrar em sua autopesquisa acarreta omissão deficitária 
relacionada às consciências que aproveitariam evolutivamente a neoideia.

Assim, se a consciência se depara com conflito entre ideias e visa à evolução consciencial, importa 
analisar qual das ideias possui menor ganho secundário ao ego, e qual lhe traz maior responsabilidade 
evolutiva.

Ao identificar a ideia mais universalista e que confere mais responsabilidade pessoal, a consciên-
cia necessitaria reestruturar seu referencial de autoidentidade, seu paradigma pessoal, em alinhamento 
à neoideia.
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Nessa investida, a consciência necessita reciclar ideias que pertenciam à sua estrutura pensênica 
e enfrentar o valor existencial relacionado às mesmas.

Por interferir nas raízes da personalidade, a manutenção do foco na reciclagem é previsivelmente 
desafiadora. Contudo, o senso de universalismo e de responsabilidade evolutiva sustenta a superação 
gradual e persistente de patamar menos evoluído.

Qual das duas opções paradigmáticas seguintes envolveria maior universalismo e responsabili-
dade na opinião do leitor?

Orientar-se pela hipótese da existência material da consciência, em apenas uma vida, relacionada 
ao respectivo contexto biológico e sociocultural, desintegrando-se com a morte biológica, interrompen-
do experiências e interações, sem nova percepção das reações do meio quanto aos seus atos passados?

Ou direcionar-se considerando a hipótese da origem extrafísica da consciência, em que o sujeito 
experimenta várias vidas intrafísicas, relacionadas a inúmeros contextos biológicos e socioculturais, 
permanecendo na dimensão extrafísica após a morte biológica, prosseguindo experiências e interações, 
percebendo ininterruptamente as reações do meio quanto aos seus atos passados e presentes?

CASUÍSTICA DE AUTOPESQUISA DO AUTOR

As reflexões neste artigo resultam de autovivências e conflitos deste pesquisador, habituado  
a refletir acerca da vida e do ser humano em seus aspectos essenciais e filosóficos, em particular sobre 
a produção do conhecimento.

Por volta de 2009, contatou as ideias e livros doutrinários espíritas, aprofundando-se na multi-
dimensionalidade da consciência. Havia interesse eminentemente teórico, porém, as ideias sobre o tema 
eram reforçadas pelos relatos de vivências parapsíquicas de pessoas próximas.

Esboçaram-se então as ideias deste artigo, quando o autor percebeu a importância e a seriedade 
do tema, enxergando a responsabilidade pessoal em tratar da multidimensionalidade da consciência 
de maneira científica apesar dos desafios inerentes, comprometendo-se intimamente com essa tarefa.

Em 2010, conheceu o Paradigma Consciencial e o método de autopesquisa multidimensional, 
dedicando-se a esse estudo e produzindo as próprias experiências parapsíquicas. Presenciou também 
as capacidades parapsíquicas de outros pesquisadores, o que realimentou o estudo desse paradigma.

Entusiasmado com as novas possibilidades cognitivas, procurou relacionar os conceitos cons-
cienciológicos com as dos filósofos epistemológicos, principalmente com a obra Crítica da Razão Pura 
(2012), de Immanuel Kant (1724-1804), e sua revolução copernicana, com a qual possui intensa afini-
da de de ideias.

Todavia, nessa tarefa introspectiva, a criticidade e o ceticismo filosófico conflitaram o autor com  
a multidimensionalidade e o materialismo, imobilizando-o quanto a qual paradigma seria mais cien-
tífico e coerente para embasar as próprias condutas.

Confuso acerca do Paradigma Consciencial e seus princípios, ora considerava-os hipóteses de 
estudo, ora suposições de terceiros; seriam crenças autojustificadas se conduzidas ao laboratório cons-
cien cial.

Desconfiava da autocientificidade na autopesquisa multidimensional no contexto consciencio-
ló gico, pois tendia à crença nas neoideias e ao dogmatismo frente às ideias de autopesquisadores para-
psíquicos veteranos.
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Depois de semanas de intensas autorreflexões, buscava a maior coerência e cientificidade possível.

Assim, elaborou-se a visão sistêmica das ideias gnosiológicas aqui apresentadas, emergindo 
reforçada a autorresponsabilidade evolutiva e suas consequências.

Notou a relatividade de conceitos e ideias, multidimensionais ou não, entendendo a importância 
de superar tanto o ceticismo absoluto quanto o dogmatismo.

A capacidade de ampliação de possibilidades lógicas sem exclusão do paradigma científico con-
vencional, a integralidade sistêmica de estudo e o potencial de reestruturação constante do Paradigma 
Consciencial vislumbraram-se na concepção do autor.

Os princípios do Paradigma Consciencial ainda não vivenciados assentaram-se como hipóteses 
de autopesquisa e deixaram de ser vistos como autocorrupção, produto de crença pessoal. 

Evidenciou-se a responsabilidade de conduzir as próprias experiências e conclusões, sem fugas 
ou terceirizações. 

Foi reconhecido que as trocas de informações entre pesquisadores, veteranos e jejunos, pos-
sibilitam enriquecimento do autoconhecimento, em contraste com a possibilidade de dogmatismo.

Assim, consolidou-se novo patamar pensênico que viabilizou a continuidade do estudo da Cons-
cienciologia com abertismo e cientificidade.

PARAEPISTEMOLOGIA E HETEROPESQUISA

A Paraepistemologia envolve a análise da autopesquisa de outras consciências. Na autopesquisa, 
a comunicação e o compartilhamento de ideias geram sinergia evolutiva entre os interlocutores.

Todavia, assim como na autopesquisa, é necessário lidar com prudência e racionalidade com as 
ideias alheias em função de também conterem leitura parcial do Cosmos. Relacionam-se à realidade, 
mas são falíveis.

A heteropesquisa pode ser entendida como o estudo das ideias de outras consciências pelo 
paradigma pessoal, ou seja, autopesquisa frente a ideias externas à consciência, geradas pela autopes-
quisa de outro pesquisador. Portanto, na heteropesquisa também se aplicam os conceitos autenticidade  
e abertismo utilizados na autopesquisa. 

Na Paraepistemologia, entende-se que determinada ideia repercutirá no referencial de autoi-
dentidade da consciência, resultando em atração, neutralidade ou repulsão. Essas reações podem ser 
utilizadas pela consciência experimentadora para aumentar seu autoconhecimento.

É indispensável ter autenticidade e coerência com o que, intraconsciencialmente, suscita a ideia 
de outra consciência, reconhecendo o acordo ou desacordo, independentemente de haver maior ou 
menor correspondência com a realidade. Se a ideia possui efeito na intraconsciencialidade, o mais in-
te ligente é aceitá-lo e lidar com o fato ativamente.

Por outro lado, sendo ideia, está sujeita a falhas, desafiando nosso abertismo em dois sentidos.

Primeiramente, se a ideia suscitar afinidade em nosso paradigma pessoal, evitemos considerá-la 
verdade absoluta, fechando a pensenidade em seu entorno. É importante sermos críticos em relação 
àquela ideia, avaliando-a em nossa autopesquisa e mantendo espaço a outras ideias e interpretações.

Em segundo lugar, caso a ideia repercuta com repulsão no referencial de autoidentidade, importa 
ter o cuidado de examinar a sua plausibilidade, mantendo abertismo no paradigma pessoal.
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Portanto, é prudente evitar aceitar qualquer ideia imediatamente, assim como rechaçá-la de 
pronto. No primeiro caso, pode-se cair em dogmatismo e terceirização de escolhas. No segundo, po-
de-se cair em ceticismo radical improdutivo.

Como se trata de autopesquisa multidimensional, se os pareceres de pesquisadores mais veteranos 
parapsiquicamente forem interiorizados pela consciência autopesquisadora diretamente como verdade, 
sem aprofundamento, a consciência pode se tornar dependente da análise de outros, perdendo autonomia em 
sua autopesquisa.

Assim, a consciência pode aceitar vários conceitos e ideias de maneira passiva e superficial e, 
mesmo que correspondam à realidade, terão estrutura frágil e ilusória no referencial da consciência.

O paradigma pessoal, nesse caso, não se transforma, e as ideias acabam trabalhadas de maneira 
virtual, não real. As ideias apenas ganham valor e significado quando integram o paradigma pessoal 
da consciência.

Em se tratando da pesquisa de experiências parapsíquicas pessoais, os pareceres contrários a tal for-
mato de pesquisa, provenientes de pesquisadores materialistas reconhecidos pela comunidade científica, 
podem inibir a autopesquisa de consciências que se julgam cognitivamente aquém desses pesquisadores, 
retirando o mérito e a importância de sua autopesquisa frente ao julgamento da comunidade científica.

A consciência que boicota a própria autopesquisa devido a antagonismo acadêmico mostra-se 
também dogmática ao considerar a ideia alheia verdade absoluta, subestimando e não trabalhando  
o paradigma pessoal.

Já a consciência que rejeita outras ideias sem analisá-las com sinceridade em sua autopesquisa 
furta-se a conceitos que lhe possam ampliar o senso de realidade; ao restringir a pensenidade, o para-
digma pessoal estaciona.

A consciência perde oportunidade de compreender melhor outra visão, pois poderia expor as 
razões da divergência, exercitando ambas as partes da comunicação de modo mais produtivo.

Outro aspecto também presente na autopesquisa que poderia ser aplicado na heteropesquisa é 
a interpretação dos ganhos secundários que aquela ideia propicia, bem como se suscita maior respon-
sabilidade no indivíduo.

O que faço com as ideias alheias? Aceito-as prontamente? Rechaço-as tão logo as ouço? Ou 
analiso-as de maneira lógica filtrando o que parece útil em minha autopesquisa?

Contatando outras ideias, observo seu efeito no próprio ego? Traz ganho secundário ou acu-
mula ganhos evolutivos? Aumenta a responsabilidade ou mantém a consciência no mesmo patamar, 
deixando-a na zona de conforto?

AUTORRESPONSABILIDADE EVOLUTIVA

A consciência costuma viver constante balanço de ideias; numa ponta estão os vícios e equí-
vocos; na outra, os acertos e coerências. Na evolução pessoal, a consciência ruma à segunda. Porém, 
aí chegando, o que outrora era acerto pode tornar-se equívoco e surge nova meta mais coerente que 
passa a norteá-la.

Assim, possuir qualquer verdade poderia ser mito, pois qualquer verdade, por mais sofisticada, é 
temporária e relativa a determinado contexto. A consciência lida exclusivamente com verdades relativas 
de ponta, ideias consideradas as mais avançadas para determinado nível evolutivo.
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Talvez a consciência chegue a alguma verdade última. Mas, em caráter prático, essa é questão 
não prioritária no atual momento evolutivo, pois está fora do alcance da experiência, o que não significa 
que não se pode estudar ou refletir sobre tal questão.

Aplicando teoricamente os conceitos da Paraepistemologia nesse caso, o referencial da consciência, 
que possui verdade relativa, ou seja, correspondência parcial com a realidade, necessitaria desenvolver-se 
ao ponto de se tornar sincrônica com a própria realidade do Cosmos.

Não é o prioritário o fato de a escolha ser mais correspondente com a realidade ou menos.
A consciência possui ideias, atitudes, hábitos e valores que compõem seu referencial de auto-

identidade, constituindo seu paradigma pessoal. Tais referências possuem alguma correspondência com 
a realidade. 

Sua depuração, visando à correspondência crescente com a realidade, depende do envolvimento 
da consciência com esses fatores. Portanto, depende do autoconhecimento da consciência e de sua 
persistência na autopesquisa para se reciclar. Associado a cada novo fator do referencial construído surge 
nova meta de reciclagem consciencial.

Importa a consciência convergir consigo, assumindo sua personalidade, implicando reconhecer 
suas ideias enquanto reconhece a limitação das mesmas.

Os pensenes da consciência são ininterruptamente contrastados com a realidade no contato 
sujeito-objeto. Esse contraste é perceptível à consciência autopesquisadora. Com sua racionalidade, seu 
objetivo de evolução e sua vontade, a consciência supera os valores existenciais vincados nos pensenes 
atuais, galgando novo e mais evoluído padrão pensênico.

Assim, a realidade, ou o mundo externo, fonte de informações para a consciência, inunda-a de 
pistas acerca dos equívocos pessoais, que se evidenciarão à consciência lúcida, embasando novo salto 
evolutivo.

O entendimento do mecanismo da formação da autoidentidade pela interação entre sistemas 
de pensenes liberta a consciência e gera responsabilidade.

A libertação decorre de a consciência controlar sua manifestação. Como toda mudança só ocorre 
pela vontade pessoal, a consciência só pode recorrer a si mesma para tal reciclagem. Ou seja, a evolução 
consciencial é responsabilidade pessoal. O ambiente pode favorecer ou reprimir a consciência em sua 
evolução. Porém, em qualquer caso, o desfecho depende da própria consciência.

Portanto, os conceitos da Paraepistemologia auxiliam na compreensão do conceito de autor-
responsabilidade evolutiva.

A maneira como a consciência lidará com seus pensenes cabe unicamente a ela. Restringir-se 
aos próprios pensamentos ou abrir-se a outras ideias é opção pessoal contínua. Da mesma forma, 
como lidará com os pensenes externos, se dependerá da visão de terceiros ou se controlará a própria 
existência, é de sua exclusiva responsabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O parapsiquismo pode ser estudado segundo diferentes enfoques. Estes estudos podem ser con-
duzidos no paradigma científico convencional, separando sujeito e objeto, representados pela Parapsi-
cologia e Psicologia Anomalística, ou através da autopesquisa, convergindo o objeto no próprio sujeito, 
possível na Conscienciologia.

Ambas as modalidades requerem desenvolvimento epistemológico para embasar filosoficamente 
a prática da ciência proposta.
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Pela autopesquisa o sujeito aproxima-se de fato do conhecimento sobre si mesmo. A Conscien-
ciologia propõe ciência da autopesquisa multidimensional e, enquanto Ciência, necessita de base epis-
te mológica para suas pesquisas. A Paraepistemologia é uma forma de construir essas bases.

No ensaio gnosiológico deste artigo, o conceito de construção de autoidentidade, ou do para-
digma pessoal, pela interação entre referenciais pensênicos, auxilia na autopesquisa, principalmente 
por dar ao sujeito pesquisador liberdade e responsabilidade pela própria autopesquisa.
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Profilaxia da Pressão Holopensênica pela 
Interassistência
Holothosenic Pressure’s Prophylaxis through Interassistance

Profilaxis de la Presión Holopensénica por Medio de la Interasistencia 
6Maria Teixeira*

resumo: O propósito principal deste estudo é aprofundar a reflexão sobre as co-
nexões pensênicas e energéticas estabelecidas por qualquer conscin, examinando 
as influências, repercussões e consequências dessas interações intra e extrafísicas, 
nem sempre percebidas de modo consciente. São analisadas algumas formas de 
pressão holopensênica, em especial as antagônicas, correspondentes aos bolsões 
extrafísicos da religiosidade e belicismo, destacando a importância da vivência 
multidimensional com lucidez e foco na interassistência para evitar os efeitos nocivos 
da pressão holopensênica sobre a conscin.

Palavras-chave: belicismo; bolsões extrafísicos; parapsiquismo; recin; religiosidade. 

abstract: The main purpose of this study is to deepen reflections about energetic, 
thosenic connections set by any consciousness; scrutinizing influences, repercussions, 
and consequences, sometimes unconscious, of those intra- and extraphysical inte-
ractions. Some holothosenic pressure forms are analyzed, especially the antagonic 
ones, corresponding to religious and bellicose extraphysic slums; highlighting the 
importance of multidimensional experience, with lucidity and interassistantial 
focus to prevent disturbing holothosenic effects over the conscin.

Keywords: bellicosity; extraphysical slums; parapsychism; recin; religiosity.

resumen: El propósito principal de este estudio es profundizar la reflexión sobre 
las conexiones pensénicas y energéticas establecidas por cualquier concin, exami-
nando las influencias, repercusiones y consecuencias de esas interacciones intra 
y extrafísicas, no siempre percibidas de modo consciente. Son analizadas algunas 
formas de presión holopensénica, en especial las antagónicas, correspondientes 
a los bolsones extrafísicos de la religiosidad y belicismo, destacando la vivencia 
multidimensional con lucidez y foco en la interasistencia para evitar los efectos 
nocivos de la presión holopensénica sobre la concin.

Palabras clave: belicismo; bolsones extrafísicos; parapsiquismo; recin; religiosidad. 
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INTRODUÇÃO

Proposição. O termo pressão é utilizado em diversas áreas da ciência enquanto grandeza escalar 
que mensura a ação de uma ou mais forças sobre determinado espaço. Para este estudo, 2 conceitos são 
fundamentais: pressão holopensênica e bolsões extrafísicos.

Pesquisa. Em 1995, esta autora iniciou seu voluntariado na Conscienciologia e, ao longo dos úl-
timos 20 anos (ano-base: 2017), foram realizadas pesquisas pessoais resultando neste artigo.

Holopensene. Na Conscienciologia, o neologismo holopensene (holo + pen + sen + ene) é a atmosfera 
pensênica ou ambiente intrafísico fixador do conjunto de pensenes agregados ou consolidados, seja da 
conscin apenas ou de todo o grupo evolutivo (VIEIRA, 2012, p. 5641).

PH. A pressão holopensênica (PH) é a força produzida pela pensenidade grupal (conscins e cons-
ciexes), mais patológica ou mais hígida, com a qual se interage diretamente, reforçada ou não pelas 
afinizações, e observável nas percepções e parapercepções.

Bolsões extrafísicos. Os bolsões são comunexes (comunidades extrafísicas) compostas por vários 
tipos de consciexes ainda patológicas que se afinizam e aglomeram por um mesmo padrão pensênico.

Fatologia. Após experimentar assimilações energéticas com 2 tipos de bolsões extrafísicos, as 
quais representaram o ápice da vivência da pressão holopensênica, esta autora se viu corresponsável no 
processo interassistencial e no empenho de compartilhar seu aprendizado em artigo.

Temática. Eis, em ordem alfabética, 30 temas relacionados ao assunto autopesquisado:

01. Arrimo grupocármico.

02. Assimilações antipáticas.

03. Assimilações simpáticas.

04. Autocomplacência.

05. Autoconflito.

06. Autoconscientização multidimensional.

07. Autocracia.

08. Autodesorganização.

09. Autovitimização.

10. Crises existenciais.

11. Diferenciação pensênica.

12. Egocentrismo.

13. Interprisão grupocármica.

14. Mecanismos de defesa do ego.

15. Melin.

16. Parapsiquismo.

17. Procrastinação.

18. Proéxis.

19. Pusilanimidade.

20. Qualificação da assistência.

21. Recéxis.
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22. Recin.

23. Subserviência.

24. Tacon.

25. Tares.

26. Trafal.

27. Trafar.

28. Trafor.

29. Travão evolutivo.

30. Voluntariado.

Relação. As vivências relatadas relacionam-se a bolsões extrafísicos.

Distorção cognitiva. Eis, em ordem alfabética, 4 trafores distorcidos por esta autora durante 
sua trajetória de vida, geradores de autoassédio e heteroassédio relacionados à pressão holopensênica 
e à interassistência:

1. Cuidadora. Desde muito cedo, apresentava características de cuidar do outro. Exemplo: aos 
9 anos de idade, além de cuidar dos irmãos mais jovens, passou a cuidar da avó que adoecera.

2. Disponibilidade. Estava sempre disponível para ouvir o outro, abrindo mão dos próprios 
afazeres em favor do outro.

3. Responsabilidade. Desde criança, possuía senso de responsabilidade, assumindo múltiplas 
tarefas.

4. Arrimo de família. Aos 22 anos, assumiu inteiramente a responsabilidade pelo grupo cár-
mico familiar.

Parafatologia. Esta autora teve, no seu processo interassistencial desde a infância, parafatos só 
identificados mais tarde na adultidade após o conhecimento dos estudos da Conscienciologia.

Metodologia. O presente artigo resulta de profundas autorreflexões e vivências da autora.

Tipos. Os bolsões extrafísicos acessados caracterizam-se pela predominância dos seguintes 
holopensenes:

1. Religioso: envolvendo consciexes religiosas.

2. Bélico: consciexes bélicas.

Bolsão religioso. Possui padrão holopensênico centrado na religiosidade. 

A religião é o conjunto de dogmas e práticas próprias da confissão religiosa, manifes ta 
por meio de doutrinas e rituais específicos, cultuando divindade ou crença, reve ren-
ciando objetos considerados “sagrados”, sem maiores autopesquisas pelos fiéis la vados 
cerebralmente e manipulados a partir de sacerdote, líder, intermediário ou guru 
(VIEIRA, 2003, p. 760).

Bolsão bélico. Possui padrão holopensênico centrado no belicismo. O belicismo é a doutrina ins-
tintiva ou tendência psicopatológica incitadora da agressão, beligerância, armamentismo, guerra e terroris mo, 
sendo, por isso, em tese, anticosmoética e antievolutiva para as personalidades humanas (VIEIRA, 2003, 
 p. 574).
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Afinidades. A hipótese é de que essas consciexes de ambos os bolsões se encontram à deriva, 
motivando as conscins a pensamentos e comportamentos fora dos seus padrões, atuando no imaginário 
de cada um e assim mantendo o estágio evolutivo em que se encontram, ao exercer influência segundo 
as afinidades pensênicas.

Grupocarma. Por exemplo, quando vivia com a família nuclear pessoal, vivenciava padrões 
pensênicos muito parecidos com aqueles dos bolsões descritos. O clima de desafetos, autovitimização 
e não posicionamento era reforçado pelo grupo, predominando as crenças religiosas.

Amparo. O papel vivenciado por esta autora na família nuclear era de arrimo grupocármico, pois 
cuidar da família foi a condição assumida aos 22 anos, após a dessoma do pai e 2 irmãos mais velhos. 

Assistência. A hipótese de autopesquisa é de que o papel de arrimo, quando usado de modo 
assistencial, pode levar a conscin a patamares evolutivos sadios; porém, a imaturidade consciencial con-
tribui para estagnações interassistenciais.

Arrimo. O arrimo grupocármico é a conscin, homem ou mulher, servindo de auxílio, proteção e 
sustentáculo ideativo, emocional, financeiro ou energético na família nuclear, no trabalho, no voluntariado 
ou nas diversas necessidades comuns recorrentes da vida humana (VIEIRA, 2007).

Conexão. As crises existenciais podem se revelar ao modo de melins (melancolias intrafísicas).
Melin. A melancolia intrafísica surgia nos momentos de crises. Sensação de vazio profundo era 

acompanhada de sentimento de “não estar fazendo nada”, comparado com “patinar sem sair do lugar”, 
e havia tristeza e choro sem saber por quê.

Incompreensão. Os autoquestionamentos começaram por essa melancolia e incompreensão 
do papel a desempenhar no grupo nuclear, o que, por hipótese, foi fator predominante para a autoli-
bertação em busca da identificação da proéxis.

Autovitimização. A autovitimização começa com a autoilusão da conscin em realizar algum 
desejo íntimo. Geralmente, a autovitimização surge pela repressão desse desejo não realizado, o que 
acaba em frustração. Isso leva a conscin a vivenciar angústia, medo e projetar, nos outros, algo pelo 
qual ela mesma é a responsável.

Autocracia. A autovitimização da autora passava pela responsabilidade assumida junto ao grupo 
nuclear: para mostrar-se capaz, sustentava e mantinha o comportamento de pessoa forte, não poden-
do mostrar o lado frágil. Então não dividia com ninguém os medos, as inseguranças e as angústias; 
aparentemente, estava sempre bem. Para compensar, usava a autocracia, o poder sobre os outros para 
ganhar energia.

Parafenomenologia. A vivência pessoal de projeções lúcidas da consciência, amparadas, começou 
de modo involuntário. Na época, conhecia o fenômeno com o nome de viagem astral. As primeiras 
experiências foram confusas por não entender o que acontecia; experimentava ao mesmo tempo outros 
fenômenos, a exemplo da clarividência.

Espiritismo. Para maior compreensão, foi buscar resposta na literatura de Allan Kardec, tendo 
curta passagem pelo espiritismo com alguns aprendizados. Na época, as vivências parapsíquicas pararam, 
houve pausa na melancolia. Como retribuição ao aprendizado e assistência recebida, procurou contribuir 
com o trabalho de voluntariado, participando de reuniões enquanto doadora de energia, de cam panhas 
assistenciais, entre outras atividades. 

Busca. A vontade de conhecimento continuava, aumentando os autoquestionamentos. A busca 
por respostas satisfatórias e pela compreensão da pressão holopensênica influenciadora da trajetória 
existencial era constante. Foi quando conheceu a Conscienciologia.
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ACESSO À CONSCIENCIOLOGIA

Transição. O início do voluntariado desta autora na Conscienciologia ocorreu no Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia - IIPC. Os cursos do IIPC aceleraram o aprendizado, 
aumentando a visão de conjunto interassistencial. Entender e diferenciar a tares (tarefa do esclarecimento) 
da tacon (tarefa da consolação) gerou certo incômodo e divergência com o papel do voluntariado no 
espiritismo, levando ao abandono do movimento espírita e início do voluntariado na Conscienciologia. 

Pusilanimidade. A Conscienciologia propiciou a compreensão de algumas vivências autoques-
tionadas, o que aumentou a pressão holopensênica por não conseguir abrir mão de posturas pessoais 
arcaicas e antagônicas, levando à pusilanimidade. A conscin pusilânime é aquela que apresenta carac-
terística de ser vulnerável, covarde, medrosa, diante de fatos que exigem posicionamentos. 

Justificativas. A falta de coragem estava relacionada à culpa e à responsabilidade assumida na 
família, tendo como justificativa as dessomas de membros da família muito próximos desde jovem.

Recin. Reciclar esse trafar (traço-fardo) foi primordial nas escolhas e aceleração da história de 
vida; porém, não foi tão simples. Demandou anos de autopesquisa e fortalecimento de outros trafores 
(traços-força) e identificação de trafais (traços faltantes).

Mudança. Para Vieira (1994, p. 682), a recéxis é mudança para melhor, de todo o curso e perspectiva 
da vida humana da conscin, fundamentada na Conscienciologia, que, a partir daí, adota novo conjunto 
de valores com novo descortino ante a vida e o universo. 

Reciclagem. A Recexologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo da técnica e da 
prática da recéxis, ou reciclagem existencial, dentro da intrafisicalidade, tendo início pela recin ou reciclagem 
intraconsciencial (VIEIRA, 2003, p.833).

Travão. Para iniciar a recin, foi necessário identificar o travão e o trafal. O entendimento da 
situação foi auxiliado por certo distanciamento do holopensene grupal familiar que gerava a pressão 
holopensênica e, em seguida, conseguir olhar de fora para fazer a assistência necessária.

Autodescoberta. Nesse ínterim, a autora iniciou relação afetiva, sendo a justificativa para a saída 
de casa. Na época, cursava o AMD (Autoconscientização Multidimensional), curso de entrada na Cons-
cienciologia, oferecido pela Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ. E foi 
durante o curso que identificou traços pessoais a serem reciclados.

Autoprisão. Em momentos de autorreflexão, o sentimento experimentado era de ser um pás-
saro preso em gaiola aberta sem conseguir voar. Durante as aulas do AMD, associava a teoria exposta 
pelos professores com as crises existenciais vivenciadas. Os fatos faziam sentido e tinham lógica, o que 
motivou a buscar mais conhecimento sobre o tema interprisão grupocármica.

Acumpliciamento. A interprisão grupocármica é a prisão ou amarra entre consciências de um mesmo 
grupo devido às consequências negativas das ações anticosmoéticas realizadas em conjunto, em geral, que 
foram comparsas e/ou tiveram algum tipo de acumpliciamento em erros passados ou presentes (TORNIERI, 
2008, p.124).

Aceitação. Reciclar esse traço gerador da interprisão exigiu aceitar a realidade vivenciada e iden-
tificar trafares mantenedores da mesma. 

Identificação. Eis, em ordem alfabética, 8 trafares pessoais identificados, que sustentavam  
a interprisão grupocármica: 

1. Autodesorganização. A falta de organização pensênica, geradora de assédio e heteroassédio, 
dificultava e bloqueava a lucidez, tornando-se desculpa para não realizar as prioridades e concluir os 
projetos iniciados.
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2. Egocentrismo. Vergonha em pedir ajuda, pois se achava capaz de resolver tudo sozinha.
3. Ganho secundário. Justificativas focadas no trafar.
4. Mecanismo de defesa do ego (projeção). Projetar no grupo a insatisfação pessoal.
5. Medo. O sentimento de medo, fomentado pela culpa e impotência no cuidar do outro, origina-

-se, por hipótese, no fato de entender o cuidado enquanto obrigação, perdendo, assim, a oportunidade 
interassistencial.

6. Poder. Havia ganho de energia a partir do poder exercido sobre a família, em função de ter 
o papel de mantenedora e se achar no direito de mandar.

7. Procrastinação. Hábito de adiar as ações necessárias e importantes e de deixar para fazê-las 
na última hora.

8. Pusilanimidade. Para não mostrar a própria fraqueza, justificava sempre o adiamento de 
um posicionamento. 

AUTOCONSCIENTIZAÇÃO DA PRESSÃO HOLOPENSÊNICA

Superação. Ao identificar trafares, a autora iniciou a superação de algumas posturas, tais como: 
autoassédio, autocorrupção, distorção da autoimagem, insegurança, culpa, preocupação excessiva com 
grupo familiar, entre outros. 

Vontade. A reciclagem intraconsciencial é desafiadora, pois demanda o rompimento da conscin 
com posturas arcaicas da estrutura pessoal. É aprendizado lento que exige muita vontade.

Viragem. Em apenas 5 anos ocorreram fatos relevantes: aposentadoria, rompimento da relação 
afetiva, encerramento de empresa e a escolha de morar sozinha.

Posicionamento. A decisão de morar sozinha ajudou o autoenfrentamento, pois não podia mais 
projetar em ninguém as dificuldades. Exigiu o convívio com as próprias mazelas o tempo inteiro. Foi 
um ano de autorreflexões, precisava ter autoposicionamento, não conseguia concluir nenhum projeto. 
A autopressão incrementava a crise existencial latente. Nesse cenário, posicionou-se e mudou-se para 
o Espírito Santo, na condição de voluntária em tempo integral do Campus ARACÊ.

Interfase. A chegada ao grupo não amenizou a crise pessoal: com dificuldades financeiras, o que 
ganhava dava para manter apenas as despesas básicas; mas intimamente sabia que começava ali um novo 
ciclo. A dedicação ao voluntariado era integral. Os 2 primeiros anos aparentemente foram tranquilos, 
sentia-se amparada, porém ainda existia sentimento de culpa pelo abandono dos familiares. 

Rompimento. Passados 2 anos, afastada da família, evidenciou-se a necessidade de rompimento 
com o grupocarma para liberar as interprisões. 

Renovação. O maior aprendizado, após esse afastamento, foi começar a ver o grupo familiar 
com outro olhar para superar possíveis mágoas ocasionadas pela falta de compreensão do posiciona-
mento pessoal. A intenção aqui não é enaltecer o abandono da família. Importante ressaltar que, no 
caso dessa autora, o rompimento foi necessário, sendo considerado o princípio de que aconteça o melhor 
para todos. Cada caso deve ser olhado de modo particular.

Essência. Segundo Vieira (1994, p. 403), no contexto familiar e de grupo evolutivo, é sempre 
tolice uma conscin afirmar que vai abandonar alguém; os caminhos do grupocarma se entrecruzam de modo 
inevitável e ninguém se distancia.

Pressões. O aprendizado crescia enquanto as pressões holopensênicas e dificuldades com diver-
gências também aumentavam.
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Volta da espiral. Moradora do Campus ARACÊ e convivendo com o grupo de voluntários, 
esta autora se percebeu em cenário ao modo de um “filme”: vivenciava as mesmas dificuldades de 
quando morava com a família, pois usava os mesmos mecanismos de funcionamento intraconsciencial.  
A identificação de alguns trafares ajudou a aplicar a técnica da diferenciação pensênica.

Técnica. Segundo Stédile (2012, p. 6), a diferenciação pensênica é a técnica interdimensional de 
análise cotidiana dos pensenes, visando diferenciar autopensenes e heteropensenes nas contínuas interações 
conscienciais multidimensionais entre conscins, consciexes e holopensenes.

Aprendizado. Diferenciando fatos e parafatos, foi possível dividir com alguns colegas as difi-
culdades pessoais, proporcionando a escuta de feedback sobre a existência de forte link pessoal religioso 
e que o traço da subserviência integra o perfil do bolsão extrafísico da religiosidade, exigindo maior 
posicionamento pessoal e menos omissão.

Autorreflexão. Se o papel pessoal desempenhado na família era de poder, por que havia com-
portamento de subserviência? Morar no Campus ARACÊ foi escolha individual, estava disponível para 
voluntariar, porém faltava maturidade pessoal e vivência grupal. A visão pessoal a respeito do grupo de 
voluntários era de que, a maior parte, tinha mais maturidade e mais lucidez e, por isso, considerava-os 
“mais evoluídos”.

Autoquestionamento. As autorreflexões causaram outros questionamentos: “se penso que  
o grupo é mais evoluído e eu continuo com padrões pensênicos distorcidos, qual a recin da vez?  
A subserviência é minha, percebi que a baixa autoestima me autodesvalorizava perante o grupo”.

Autocompreensão. Com esse entendimento, houve a constatação de que devia mudar o com-
portamento pessoal, pois projetar nos outros não servia mais, era preciso trocar a sintonia, sair da 
frequência patológica. 

Aprofundamento. Impossível adiar, precisava aprofundar as recins, só possíveis pelo despoja-
mento e determinação. A mudança de patamar exige entender que esse momento precisa ser “você com 
você”, sem máscaras. Para alcançar os objetivos, são fundamentais: lucidez, discernimento, domínio 
energético, evitando contaminações pensênicas.

Cotidiano. Nessa etapa do voluntariado, buscando reciclar traços anacrônicos, ocorreu vivência 
relatada a seguir, na qual houve a oportunidade de autocompreensão do que acontece no dia a dia de 
qualquer conscin. 

Alerta. O relato desta vivência pode passar ao leitor – sem entendimento dos processos extra-
físicos – a ideia de sofrimento diante dos acontecimentos; porém, o que se pretende mostrar é que 
qualquer fato vivenciado tem um por quê. O objetivo é esclarecer que é possível viver momentos 
difíceis e sair a maior deles, desde que haja preparo e disponibilidade para assistência mais qualificada.

RELATO DE AUTOVIVÊNCIA

Cenário. Data: 7 de novembro de 2006; horário: 8h00; local: base intrafísica no Campus ARACÊ.

Parapercepções. Identificação da presença de consciexes na psicosfera pessoal com padrão pensênico 
caracterizado por: sentimentos e sensações experimentadas, a exemplo de estresse; vampirização; cansaço; 
medo; sensação de ser vigiada; pensamento de não aguentar aquele mal-estar sentido; desistência; viti-
mização; perseguição; vontade de fugir; choro incontrolável; solidão; desamparo; inquietação; angústia.

Características. Esses sentimentos foram vivenciados de uma só vez, predominando, naquele mo mento, 
comportamento psicossomático, sem discernir ao certo o que acontecia. Pela baixa lucidez, o ra ciocínio 
estava prejudicado, com sinais de submissão àquela pressão holopensênica antagônica.
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Técnica aplicada: Chuveirada hidromagnética.

Diagnóstico. Após ter identificado os padrões pensênicos descritos anteriormente, levantei-me  
e fui ao chuveiro. Durante o banho, resolvi aplicar a técnica da chuveirada hidromagnética (VIEIRA, 1994, 
p. 324), usando de vontade para discernir e compreender o que estava ocorrendo e o porquê de tantos sen - 
timentos patológicos.

Indagações. Por que sentia tanta angústia e desespero? Por que me sinto prisioneira? Por que me 
sinto vigiada? Quem controla meu consumo de água e gás?

Intuição. As respostas começaram a chegar de maneira intuitiva e fui me acalmando. Parapercebi 
os detalhes dos bolsões holopensênicos acessados, com características do perfil bélico e religioso.

Diálogo. Iniciei diálogo intraconsciencial, quando surgiram em tela mental imagens de clausura 
e campo de concentração, o que automaticamente remeteu ao público-alvo renegado por mim. Naquela 
época, pensava que minhas reciclagens nada tinham a ver com religiosidade e belicismo e que o público-
-alvo pessoal de assistência era outro.

Analogia. Assustada, pensei: “o que eu teria a ver com isso?” e comecei a refletir sobre alguns compor-
tamentos pessoais com relação aos judeus: lembrei-me de que evito assistir filmes sobre punição de judeus, 
por despertar em mim sentimento de raiva, vingança e dor. Nesse momento, saí do chuveiro, e anotei essas 
parapercepções, estabelecendo analogia com os bolsões extrafísicos identificados. 

Parecer. À medida que escrevia, diferenciava os padrões pensênicos. Foi quando me percebi vul-
nerável por vivenciar insatisfações pessoais cavadas por minhas próprias posturas no grupo, e tal percepção 
me deixava mais lúcida e capaz de fazer a diferenciação pensênica.

Compartilhar. Buscando elaborar autodiagnóstico, recorri ao grupo, compartilhando a vivência 
com alguns colegas do voluntariado. O diálogo representou outro aprendizado e outra superação, pois 
escolher pedir ajuda proporcionou-me sentimento de alívio e sensação de prazer. 

Assimilação. Após compreender o processo de assimilação e acoplamento energético ocorrido 
entre mim e as consciexes daquele padrão pensênico de religiosidade e belicismo, dissipou-se o mal-estar 
e aumentou a lucidez quanto ao parafato.

Interferência. Segundo Vieira (2007, p. 5643), até para a conscin pacífica esse tipo de vivência 
pode ocorrer pelo acesso intrusivo à própria intimidade, de companhias extrafísicas parapsicóticas pós-desso-
máticas, alimentando-se das energias de natureza belicista das consciências afins, iscas incautas, submissas 
e inconscientes.

Subserviência. Nove anos depois dessa vivência, percebo minha subserviência ao grupo e que 
a insatisfação passava pela falta de autoposicionamento e negligência quanto ao parapsiquismo nas 
ações pessoais.

DESCONSTRUINDO A ATITUDE TACONISTA

Autossuperação. Esta autora vive na atualidade nova fase, com crises pessoais superadas. Os 
resquícios existentes devem ser reciclados em crises de crescimento de modo contínuo. Refletindo sobre 
a realidade pessoal, é possível identificar obstáculos superados e traços intraconscienciais reciclados, 
tendo enquanto ferramenta assistencial a autopesquisa associada à sustentabilidade interassistencial. 

Taconismo. As lembranças da vivência relatada passam como filme na memória pessoal. Fazem 
refletir o quanto a postura taconista, geradora de autoconflitos, pesou na história pessoal.
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Autoconflito. O autoconflito é o estado ou a condição de cisão da personalidade devido ao an-
tagonismo da consciência consigo mesma, caracterizado pelo estado de tensão intraconsciencial, des-
conforto e desassossego íntimo. É autocontestação, por realizar autoenfrentamentos diante de conflito 
gerado por dúvidas quanto ao entendimento da proéxis pessoal. 

Entendimento. A hipótese pessoal de pesquisa do autoconflito envolve dúvida sobre o limite 
de onde termina a tacon e começa a tares. A demarcação é sutil. A imaturidade consciencial dificulta 
a autoidentificação e autocompreensão desses 2 conceitos.

Proéxis. Segundo Vieira (1994, p. 682), o reciclante, através de todos os seus potenciais disponíveis, 
buscará recuperar o percentual possível das unidades de lucidez de sua consciência integral (cons), realizando 
o restante do seu programa pré-existencial ainda não cumprido (proéxis). A evolução da consciência só se 
faz sob pressão ou recin. 

Aprisionamento. A tacon, no caso desta autora, foi a causadora da sensação de aprisionamento 
gerando decisões imprecisas e impulsivas.

Abordagens. Reexaminando o passado, esta autora refletiu sobre a própria postura taconista, 
percebendo-se excelente ouvinte das dificuldades e decisões alheias. Em verdade, achava-se excelente 
conselheira, dizendo a verdade abertamente. 

Interprisões. O fato é que fazia pior: mostrava o que achava ser o melhor caminho para o outro, 
adotando técnicas de abordagens do tipo aconselhamento, impedindo que a conscin assistida elaborasse 
suas crises para fazer as próprias escolhas. O mais sério era o vínculo criado com essas consciências, 
estreitando as interprisões.

Cuidadora. Foi identificado o traço pessoal de cuidadora, estudado pela Cuidadologia. Desde 
muito jovem usava do parapsiquismo, com parapercepção aguçada, traço marcante, para ajudar e identi-
ficar a dificuldade no outro, fazendo o que entendia ser assistência necessária, mas sem conhecimento 
técnico. 

Ponderação. As críticas dos colegas voluntários com relação à forma de assistir sem técnica 
e antecipando a solução e decisão do assistido, levaram esta autora a ponderar o que escutava. Com 
autoabertismo para repensar a maneira de atuar na relação tacon-tares, intuiu aprendizados obtidos no 
período intermissivo.

Tarefeiros. Segundo Vieira (1994, p. 817), sobre a teoria dos cursos intermissivos, afirma: 

Um total de 100% dos(as) alunos(as) tarefeiros(as) dos cursos intermissivos faz pro-
messas a si próprios e são despachados para ressoma com saudações e títulos pompo-
sos: “arautos da justiça”; “bandeirantes do ideal”; “embaixadores da paz”; “escultores 
do espírito”; “líderes da renovação”; “mensageiros do bem”; “ministros da verdade”; 
“missionários da redenção”; “operários do saber”; “sacerdotes do amor”; entre outros. 
A maioria, no entanto, permanece apenas nessa promessa poética inicial.

Autopesquisa. Pensando no curso intermissivo pessoal, a hipótese de pesquisa é que tal promes sa 
não ficou somente nas palavras. O fato de apresentar essas vivências e de questionar o papel desempe-
nhado nesse cenário chancela o cumprimento de promessa feita no intermissivo. 

Questão. Pensar assim ainda é estar na zona de conforto, pois esta autora questiona o próprio 
comportamento: “se posso ir de avião, por que insisto em ir de ônibus?”

Desconstrução. Após o acesso à Conscienciologia, a autora ficou confusa quando identificou 
esse traço da tacon. Precisava desconstruir essa postura e deixar a tacon automimética dispensável. 
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De cidiu então aperfeiçoar a técnica da tares. A falta de autopesquisa no assunto e aprofundamento no 
conceito gerou certo bloqueio e autoconflito.

Priorização. A prioridade de quem tem curso intermissivo não é mais aplicar somente a tacon 
e, sim, priorizar a tares por ser mais nevrálgica. Na tacon predomina a consolação, a postura de “passar 
a mão na cabeça”.

Sugestão. Você leitor(a) que busca assistência de alto nível precisa saber e diferenciar, sem cul-
pa ou medo, que qualificar assistência é também saber bater e assoprar quando necessário, na medida 
certa que o assistido aguenta. No tratado 700 Experimentos da Conscienciologia (1994, p. 410 e 411), 
há estudo da tares e tacon com 20 características de cada tipo de assistência.

AUTOPOSICIONAMENTO

Mecanismo. A pressão holopensênica alcançou tal proporção na história pessoal por desco-
nhecimento de conceitos conscienciológicos, associado ao uso de mecanismo de fuga, derivado das 
responsabilidades assumidas no passado de maneira antagônica e irreal.

Posicionamento. Depois de vários anos em crises recorrentes e de crescimento, com bloqueio 
mental e somático, atualmente esta autora está melhor posicionada ante os travões da proéxis pessoal. 

Aceleração. A escolha do que fazer é de cada consciência, e o que parece mais fácil nem sempre 
é o melhor evolutivamente. O posicionamento com relação aos autocuidados e a disponibilidade na 
qualificação da assistência têm ajudado a perceber que fatos estão acontecendo de modo acelerado. 

Prática. No dia a dia, nas inter-relações o que mudou foi a forma de enxergar os acontecimen-
tos. Isso melhorou a autoestima, mudou o olhar para com o outro, a positividade com relação à vida, 
a vontade de produzir e realizar com mais teática. O aprendizado está em saber praticar, mudança na 
atitude pautada na teoria.

Bússola intraconsciencial. Foi identificada a bússola interna, norteadora e corretora de rumos, 
quando há desvios pelo caminho, até que haja maturidade consciencial para o autoenfrentamento. 
Essa bússola segue a qualidade da pensenidade e as posturas íntimas, ou seja, de acordo com o CPC 
(Código Pessoal de Cosmoética). Partindo do princípio de que somos o que pensamos, como fazer dife-
rente se, quando a bússola nos direciona para o lado do discernimento e do uso da cosmoética, somos 
incoerentes e inautênticos? 

A bússola intraconsciencial evidencia o nível da hiperacuidade da conscin quando esta 
ajusta o próprio ponteiro consciencial, no rumo da Cosmoeticologia, especificamente 
quanto à vertente mais carente, no momento evolutivo, seja a holomaturidade em 
relação à profissão, as autodisponibilidades de potencialidades, energias e tempo, 
objetivando, sobretudo a consecução eficiente da proéxis (VIEIRA, 2013, p. 2559).

Qualificação. Para mudar é preciso ter pensenidade sadia, aprofundar a autopesquisa no holo-
pensene pessoal da interassistência, buscar qualificação assistencial focada no altruísmo.

Voluntariado. As autorreflexões contínuas quanto ao voluntariado conscienciológico e ao his-
tórico pessoal buscam definir o tipo pessoal de voluntariado. A autora identifica-se no voluntariado 
enquanto retomadora de tarefas por não ter conseguido se liberar de passado antagônico, que durante 
anos projetou no outro, o que deveria estar fazendo com excelência.

Patopensene. No caso pessoal, a identificação do parasitismo justificado pela pressão holopen-
sênica ficou evidenciada nas autocorrupções, na omissão deficitária, na autocracia, no mecanismo de 
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defesa do ego (projeção), na patopensenidade, trafares superados em algum nível, embora retornem 
em patamares diferentes e sutis. 

Reversão. A autocompreensão do traço da autocracia provocou mudança de comportamento na 
interação grupal, exigindo rever posturas no grupo, especialmente quando ajudava a fomentar o poder, 
enquanto deveria assistir. Tal compreensão tem ajudado a alavancar outros processos interassistenciais 
e diminuído a pressão holopensênica que sentia, a qual, na verdade, era exercida pelos patopensenes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recins. A pressão holopensênica gerada pelas influências de conscins e consciexes nos afeta em 
função da nossa incapacidade de interação e interassistência. No caso desta autora, a percepção é de 
que, em alguns casos, esta dificuldade está na falta de reciclagem de traços de temperamento, sedi-
mentados de retrovidas. 

Evolução. O trabalho grupal pode alavancar ou estagnar a evolução de cada um, porém superar 
obstáculos diários tais como egocentrismo, baixa autoestima, subserviência, gurulatria no grupo desafia 
boa parte das conscins, e isso alonga a jornada evolutiva. 

Autodesassédio. Estas posturas, quando não diagnosticadas e trabalhadas no dia a dia, levam 
ao autoassédio, geram patopensenes e alteram o ambiente e, consequentemente, a psicosfera dos en-
volvidos. Para que ocorra melhoria no ambiente, é necessário profilaxia pensênica dos integrantes e 
aplicação de técnicas de autodesassédio, sempre que necessário.

Pensenidade. A pressão holopensênica pode ser interna ou externa e, enquanto hipótese, seu 
surgimento está na raiz da pensenidade da consciência que a produz, atraindo assim outras consciências 
para sua psicosfera, deixando a pressão cada vez maior.

Sustentabilidade. Lançar mão da sustentabilidade interassistencial, a capacidade da conscin em 
dar suporte energético e emocional a outras conscins com olhar interassistencial e vivenciado de modo 
mútuo, favorece o foco principal da tarefa do esclarecimento (tares).

Autocompreensão. A autopressão pensênica é constante e geral na vida; porém, conviver com ela 
requer mais que autocompreensão: exige domínio energético, disponibilidade interassistencial e autoposi-
cionamento para amenizar incômodos, autoconflitos e a vulnerabilidade gerada pela falta de lucidez e de 
recuperação de cons.

Coragem. A partir das vivências relatadas, esta autora passou a compreender as conexões multidi-
mensionais, intensificadas nesse aprendizado, o que exige da consciência, predisposta à alavancagem de sua 
evolução, coragem superadora de obstáculos, podendo discernir sobre seu passado recente e descobrir trafais.

Contextualização. É preciso saber usar diálogo mental entre o passado e o presente, contextualizar 
com entendimento do que vem a ser a proéxis pessoal, separar o que serve do que não serve, utilizando o 
mais útil para realizar e planejar com foco no mais almejado.

Ampliação. Não se deixar intimidar por nada, compreender que o passado não serve mais en-
quanto prática diária, mas pode ser útil para ampliar o entendimento das assistências necessárias.

Autoevolução. Esse entendimento só será possível quando houver predisposição e vontade de 
deixar o passado e começar a viver o presente, assumindo as rédeas da autoevolução rumo ao completismo 
existencial.

Desopressão. A autossuperação acontece quando se deixa de colocar autopressão. As vivências 
apresentadas neste artigo mostram que a virada indica encerramento de ciclo para o início de novos desafios.
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A autossuperação dA pressão holopensênicA é A cApAcidAde  
de reAlizAr autodesassédios e heterodesassédios diferenciAdos  

em momentos críticos de resolução de problemAs, evitando  
A fomentAção de pAdrões pensênicos pAtológicos.

Questão. Você, leitor ou leitora, consegue diferenciar os padrões dos bolsões holopensênicos 
no momento de crise existencial, evitando assim a intensificação da pressão holopensênica?
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resumo: O presente artigo propõe a técnica de abordagem interassistencial, me-
canismo facilitador das inter-relações multidimensionais. O método se embasa na 
autopesquisa cotidiana e observação participante nas vivências pessoais e grupais, 
com foco na interassistência. À conscin com perfil assistencial que desejar aplicar 
a técnica, recomenda-se autopesquisa para avaliar habilidades e conhecimentos 
interassistenciais básicos, aumentando sua segurança, tranquilidade e equilíbrio 
emocional e assim garantindo a conexão energética-assistencial: assistente-assis-
tido-amparador. O passo a passo da técnica poderá ser observado de maneira 
integral ou parcial, dependendo do perfil do assistido, local e momento, visto que 
cada consciência é única. A aplicação da técnica de abordagem interassistencial 
significa retribuição assistencial do assistente pelos aportes recebidos em sua vida; 
contribui ao aprimoramento de suas habilidades assistenciais e amplia a sintonia 
com os amparadores.

Palavras-chave: acolhimento; comunicação; empatia; foco; técnica de abordagem.

abstract: This article proposes an interassistantial-approach technique, a me-
chanism facilitating multidimensional interrelationships. The method is based on 
daily self-research and participant observation in personal and group experiences, 
focusing on interassistance. To the consciousness with a caring profile and wanting 
to apply the technique, self-research is recommended in order to assess basic 
interassistantial skills and knowledge and to increase, consciousness’ assurance, 
tranquility and emotional balance, thus ensuring energy-assistance connection 
among assistant-assisted-helper. The step-by-step technique can be observed in 
full or partially, depending on the profile of the assisted, location and time, since 
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each consciousness is unique. The application of the interassistantial-approach 
technique retributes what the consciousness received in life and contributes to the 
improvement of assistantial skills and helpers’ connections.

Keywords: care; communication; empathy; focus; approach technique.

resumen: El presente artículo propone la técnica de abordaje interasistencial, 
mecanismo facilitador de las interrelaciones multidimensionales. El método se 
apoya en la autoinvestigación cotidiana y en la observación participante de las 
vivencias personales y grupales, con el foco en la interasistencia. Para la concin 
con perfil asistencial que desea aplicar la técnica, es recomendado invertir en la 
autoinvestigación para evaluar las habilidades y conocimientos interasistenciales 
básicos, aumentando su confianza, tranquilidad y equilibrio emocional y así 
asegurar la conexión energética-asistencial: asistente-asistido-amparador. El paso  
a paso de la técnica podrá ser observado de manera integral o parcial, dependiendo 
del perfil del asistido, local y momento, puesto que cada conciencia es única. La 
aplicación de la técnica de abordaje interasistencial significa retribución asistencial 
del asistente por los aportes recibidos en su vida; contribuye al perfeccionamiento 
de sus habilidades asistenciales y amplía la sintonía con los amparadores.

Palabras clave: acogida; comunicación; empatía; foco; técnica de abordaje.

INTRODUÇÃO: HISTÓRICO DA PESQUISA PESSOAL

Trafor. Lembro-me de minha infância com clareza a partir dos 3 anos de idade: observadora, 
analisava tudo e todos. Esse trafor me propiciou muitos aprendizados decorrentes das observações das 
inter-relações estabelecidas com familiares e amigos, durante a infância, adolescência e adultidade.

Percepção. Já aos 6 anos, percebia as sutilezas dos gestos, do tom de voz, das fisionomias, das 
frases curtas e diretas e ficava atenta aos ambientes que frequentava. 

Autopesquisa. Empiricamente, passei a investigar as repercussões das inter-relações com as cons-
ciências e ambientes: fazia autoanálise sobre como me sentia antes e depois, se havia mudanças impor-
tantes no convívio familiar ou não, se eu era beneficiada de alguma forma, principalmente quando 
insegura para realizar testes escolares.

Mudança. Aos 10 anos, minha vida e de minha família nuclear mudaram completamente. Saí-
mos da pequena cidade de Camaquã e viemos morar (eu, meu pai e minha irmã caçula) na casa da avó 
materna, em Porto Alegre, em decorrência da dessoma de minha mãe. Houve mudança de residência, 
escola, amizades, cidade, trabalho, convívio frequente com tios, avós e primos.

União. As mudanças me aproximaram de minha irmã caçula e nosso pai. Conversávamos mais, 
esclarecíamo-nos, expressávamos nossos sentimentos, brincávamos e passeávamos juntos.

Acolhimento. Fomos acolhidos com muito carinho e atenção, por todos, principalmente pelos 
meus avós maternos que dedicavam boa parte do tempo para ajudar em nossa educação.

Segurança. Apesar da diferença de idade entre mim e minha avó materna, éramos grandes 
amigas e conversávamos sobre diversos assuntos. Ela contava histórias infantis, criava brincadeiras in-
teressantes, sabia pedir ao invés de mandar fazer algo e, quando a conversa era séria, falava com doçura, 
olhando profundamente nos olhos, passando seriedade e segurança. Enfim, tinha facilidade no trato 
com crianças.
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Facilidade. Com o passar do tempo, constatei também em mim facilidade para lidar com crianças 
e idosos, decorrente da convivência e aprendizado com familiares, colegas e amigos.

Pesquisa. Na prática da docência conscienciológica, observando as inter-relações em sala de 
aula, constatei, em diferentes ocasiões, falha na comunicação entre docente e discente, dificultando 
a interassistência. Dessa forma, conscientizei-me da importância de pesquisar com profundidade as 
diferentes abordagens comunicativas, mecanismos facilitadores e dificultadores das inter-relações, para 
sistematizar técnicas aprendidas em cursos e através de livros que poderiam facilitar a abordagem interas-
sistencial, visando a resgates intrafísicos e, com maior teática, favorecer também os resgates extrafísicos.

Retribuição. A escrita deste artigo sobre Abordagem Interassistencial é retribuição possível em 
prol da interassistência, pelos aportes recebidos nesta vida intrafísica, que favoreceram o interesse  
e o estudo da Interassistenciologia.

ABORDAGEM INTERASSISTENCIAL

Definição. A abordagem interassistencial é a maneira de a consciência assistente tratar ou lidar 
com as demais consciências, utilizando aproximação técnica, acolhedora, fraterna, esclarecedora, as-
sertiva e multidimensional, de modo a ocorrer intercomunicação e interassistência cosmoética.

Etimologia. O termo abordagem vem do idioma francês, abordage, “ação ou efeito de abordar”. 
Apareceu, no idioma francês, no Século XVI. Surgiu no idioma português no Século XVIII. O prefixo 
inter procede do mesmo idioma latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assis-
tência deriva igualmente do latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsitens, particípio 
presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir 
em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu no Século XVI.

Sinonímia: 1. Abordagem cosmoética. 2. Tratamento acolhedor. 3. Contato interassistencial. 
4. Abordagem tarística.

Antonímia: 1. Abordagem assediadora. 2. Intrusão assediadora. 3. Abordagem anticosmoética. 
4. Abordagem manipuladora.

Demanda. O pedido de ajuda surge em diferentes situações envolvendo inter-relações em 
diversos grupos nos quais atuamos. Importa analisar e interpretar cada fato do dia a dia, pois simples 
“esbarrão” ou gesto agressivo envolvendo duas ou mais consciências podem indicar solicitação de ajuda, 
mesmo que implícita. 

Princípio. Quem é menos doente assiste o mais doente. O nível de lucidez, a teática e o exemplarismo 
facilitam a interassistência.

O inteligente é não ficar invariavelmente contra os assediadores, e sim a favor dos 
mesmos com a intenção de melhorá-los. Para se alcançar tal objetivo, temos de fazer  
o acolhimento, a assistência. A condição da desperticidade é justamente isso. Não 
pense que vai ficar livre dos assediadores. Quanto mais você evoluir, mais vai ter con-
tato com os assediadores. Muita gente ao interagir fica contra o assediador. Assediador  
é doente. O doente é o nosso companheiro a ser assistido fraternalmente. Todos estamos 
no Mega-Hospital da Terra (VIEIRA, 2014, p. 87).

Público-alvo. Pela óptica da Interassistenciologia, elencamos a seguir, em ordem alfabética, grupos 
e ambientes nos quais podemos utilizar a abordagem interassistencial, enquanto conduta de atuação com 
outras consciências que necessitem de ajuda:
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1. Amigos.
2. Companheiro evolutivo.
3. Escola.
4. Família.
5. Trabalho.

Polinômio. Em cada abordagem interacional, a conscin assistente poderá atender ao ciclo interas-
sistencial completo do polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-follow up. Conforme 
as habilidades e competências do assistente, pelo menos as 3 primeiras etapas da assistência poderão 
ser realizadas.  

Causas. Pela Conviviologia, eis 10 situações patológicas, listadas em ordem alfabética, nas quais 
poderemos aplicar a abordagem interassistencial para promovermos, em conjunto com a equipe extra-
física, acolhimento, esclarecimento, encaminhamento e em algumas situações o acompanhamento:

01. Autoassédio.

02. Conflitos conjugais.

03. Conflitos familiares.

04. Discussões conflituosas.

05. Heteroassédio. 

06. Melex.

07. Melin.

08. Monodeísmos.

09. Obnubilação.

10. Robéxis.

PERFIL CONSCIENCIAL ASSISTENCIAL

Capacitação. À conscin assistencial que desejar aplicar a técnica de abordagem interassistencial, 
recomenda-se autopesquisa para avaliar habilidades e conhecimentos interassistenciais básicos, de modo 
que tenha segurança, tranquilidade e equilíbrio emocional antes, durante e depois da aplicação da 
referida técnica, garantindo a conexão energética-assistencial: assistente-assistido-amparador.

Autoconhecimento. A autopesquisa representa ferramenta indispensável na busca de autoconhe-
cimento. É imprescindível sabermos quem somos, do que gostamos, quais são nossos trafores e trafares, 
qual o canal sensorial que mais utilizamos para perceber o mundo exterior, quais mecanismos de defesa 
utilizamos com frequência, para conhecermos os elementos formadores da nossa personalidade.

Conexão. Autoconhecimento e assistência se conectam quando entendemos a importância do 
conhecimento para facilitar e ampliar a compreensão, a lucidez, o discernimento, a empatia, a visão 
de conjunto da conscin assistencial nas interassistências.

Cognição. Experimentamos os acontecimentos externos pelos sentidos. Recebemos informa-
ções o tempo todo; as preferências e as habilidades quanto aos estímulos sensoriais diferem entre as 
cons ciências. Os principais canais de entrada são: a visão, a audição e o contato físico, resultando nos 
per fis: visual, auditivo e cinestésico. Em nossas manifestações cotidianas, mesclamos os três, mas em 
geral um predomina.
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a) Visual. A consciência é mais atraída pelo que estimula seu campo visual; presta atenção 
aos objetos, combinação de cores, gosta do concreto, das formas e dos detalhes. Para se sentir amada, 
prefere, por exemplo, ganhar joias, ou flores, ou presentes que impressionem com o visual a ouvir “Eu 
te amo”. Tem personalidade franca, sincera, ansiosa, agitada, impulsiva e de rápida ação.

b) Auditivo. O estímulo para o auditivo são os sons, tom de voz. Prefere ouvir mais e falar menos, 
sente-se seguro com o previsível e com a rotina. Tem personalidade mais calma, tranquila, detalhista, 
organizada, tímida e concentrada. Para se sentir amado o auditivo prefere escutar “Eu te amo” a ganhar 
“presentes” que estimulam o visual.

c) Cinestésico. O estímulo principal para o cinestésico é o toque; gosta de sensações táteis e de 
proximidade entre as pessoas. Tem personalidade comunicativa, criativa, extrovertida, mas seu fraco é 
a desorganização. Gosta de trabalhar em grupo. Prefere conforto, bem-estar, prazer e aconchego. Para 
se sentir amado o cinestésico precisa ser tocado, abraçado e beijado.

Empatia. A capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, com base em suas próprias su-
po sições, impressões e valores, de procurar sentir o que ele sente, corresponde à empatia. Essa habili-
da de é um dos principais facilitadores do processo de abordagem interassistencial, é a base para nos 
relacionarmos bem com as demais consciências.

Foco. Para Daniel Goleman (2014), existem 3 tipos de foco: o foco interno, o foco no outro 
e o foco externo. 

a) Foco interno. O foco interno nos sintoniza com nossas intuições, nossos valores principais 
e nossas melhores decisões. A consciência fora de sintonia com seu mundo interno tenderá a ser de-
sorientada.

b) Foco no outro. O foco no outro facilita nossas interações com outras consciências. A cons-
ciência que não enxerga o outro tende a ser desinformada.

c) Foco externo. O foco externo nos ajuda na avaliação e atuação no mundo que nos rodeia. 
A consciência, indiferente aos sistemas maiores nos quais opera, poderá ser surpreendida.

Comunicação. Segundo Marshall B. Rosenberg (2006, p. 25), a comunicação não violenta 
se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que fortalecem a capacidade de continuarmos 
humanos, mesmo em condições adversas, e nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos 
e ouvimos os outros. Esta comunicação utiliza quatro componentes:

1) Observação. Primeiramente, observamos o que acontece numa situação: o que vemos os 
outros fazerem ou o que escutamos dizerem enriquece, ou não, nossa vida? Importa articular essa ob-
servação sem julgar ou avaliar, simplesmente dizendo às pessoas o que nos agrada ou não sobre o que 
fazem.

2) Sentimento. Depois, identificamos como nos sentimos ao observar aquela ação: magoados, 
assustados, alegres, divertidos, irritados.

3) Necessidades. Em terceiro lugar, reconhecemos quais de nossas necessidades vinculam-se 
aos sentimentos que identificamos.

4) Pedido. Esse componente enfoca o que queremos do outro para enriquecer nossa vida ou 
torná-la mais maravilhosa.

Exemplo. Segue-se exemplo prático na situação de mãe falando com filho, citado por Marshall, 
que contempla os 4 componentes da comunicação não violenta:
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Roberto, quando eu vejo duas bolas de meias sujas debaixo da mesinha e mais três perto da TV, fico 
irritada, porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum.

Você poderia colocar suas meias no seu quarto ou na lavadora?
Autocapacitação. A conscin pode se apropriar dos componentes da comunicação não violenta 

para aprimorar sua capacidade assistencial.
Autodiagnóstico. Enumeramos a seguir 20 questionamentos que poderão ser feitos pela cons-

ciência assistente para avaliar seu potencial assistencial:
01. Quais trafores que possuo alavancam a assistência?
02. Quais trafares atrapalham meu desempenho assistencial?
03. Quais trafais poderão ser desenvolvidos para qualificar minha assistência?
04. No meu dia a dia quais pensenes predominam: os assistenciais ou os assediantes?
05. Qual é o nível de minha assedialidade? 
06. Sou consciência calma e equilibrada ou ainda apresento surtos de imaturidade?
07. Trabalho as energias diariamente? 
08. Tenho facilidade ou dificuldade ao fazer o trabalho energético?
09. Qual é minha suportabilidade assistencial?
10. Consigo fazer a diferenciação pensênica durante o acoplamento?
11. Sei distinguir meus pensenes daqueles percebidos após a assimilação simpática de energias 

patológicas da consciência que será assistida?
12. Consigo conexão empática com outras consciências?
13. Sei me colocar no lugar do outro, sem julgamento e procurando perceber as coisas com o 

mesmo filtro e valor que o outro atribui às coisas e aos fatos?
14. Sei interpretar sinais, gestos, expressões faciais e corporais do assistido?
15. Consigo identificar a real necessidade do assistido?
16. Percebo a presença do amparador?
17. Possuo mapeamento de sinaléticas que facilitam a comunicação com o amparo e, conse-

quentemente, que promovem interassistência?
18. Presto atenção nas energias dos ambientes e nas demais consciências próximas ao assistido?
19. Respeito o limite do assistido ou costumo impor meus limites?
20. Sei avaliar a situação e, com calma, escolho o melhor momento de atuar?

Perfil. O emprego da inteligência evolutiva (IE) pela conscin na identificação dos traços de 
personalidade, na conquista de novos trafores e na autossuperação de trafares, denota seu perfil assis-
tencial em prol da auto e heteroassistência. 

FACILITADORES DA ABORDAGEM INTERASSISTENCIAL

Habilidades. Perante a Comunicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 22 habilidades 
facilitadoras na abordagem interassistencial:

01. Acolhimento. Recepcionar o assistido com energias fraternas, transmitindo segurança e 
proteção.
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02. Assistencialidade. Predisposição da conscin para ajudar.

03. Autenticidade. Ter transparência, ser coerente com o que expressa verbalmente e transmite 
no holopensene pessoal. A energia fala.

04. Autoconfiança. Sentir-se seguro energeticamente e teaticamente. 

05. Domínio energético. Esforço na qualificação do autodomínio energético para o auto e he-
terodesassédio.

06. Bom-humor. Conservação de holopensene sadio e amistoso.

07. Coerência. Utilizar comunicação gestual coerente com a própria expressão oral.

08. Cosmoética. Priorizar a intencionalidade cosmoética.

09. Diplomacia. Habilidade na condução da interação assistente-amparador-assistido.

10. Discernimento. Distinguir na leitura energética das consciências assistidas o tempo de 
acolher, orientar, encaminhar e acompanhar.

11. Empatia. Capacidade de se colocar no lugar do outro, sem pré-julgamento, procurando 
perceber o que o assistido sente e necessita no momento.

12. Equilíbrio. Manutenção do autoequilíbrio mental e emocional em situações de desequi-
líbrio da consciência a ser assistida, evitando conflitos.

13. Exemplarismo. Ter atitudes coerentes com os aprendizados, aplicando a cosmoética.

14. Intenção. Manter intencionalidade hígida.

15. Parapsiquismo. Utilizar as habilidades parapsíquicas de maneira cosmoética, em prol do 
assistido, sem autopromoção.

16. Parceria. Trabalhar com amparador extrafísico, nosso amigo evolutivo de longa data.

17. Pensenidade. Priorizar a ortopensenidade, auxiliando na formação de holopensene propício 
à interassistência.

18. Polidez. Gentileza e educação no trato com outras consciências, chamando-as pelo nome, 
falando com ternura e objetividade, olhando-as nos olhos.

19. Amparo. Disponibilidade para captar as inspirações dos amparadores extrafísicos de função.

20. Limite. Respeitar o nível evolutivo da consciência a ser assistida; saber o limite entre tacon 
e tares, analisando qual o momento e o tempo adequado de utilizá-las.

21. Saberes comunicativos. Empregar os seis saberes comunicativos: saber ouvir, saber falar, 
saber ler, saber escrever, saber traduzir e saber pensenizar para promover comunicação com qualidade 
e assistencialidade (SENO, 2013).

22. Visão de conjunto. Distanciar-se dos fatos para analisá-los e facilitar a visão de conjunto.

DIFICULTADORES DA ABORDAGEM INTERASSISTENCIAL

Atitudes. Segundo a Interaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15 atitudes do as-
sistente que poderão dificultar ou até impedir a abordagem interassistencial:

01. Agressividade. Recepcionar o assistido com energias hostis, transmitindo insegurança e belicismo.

02. Anticosmoética. Ter intenção anticosmoética, buscando ganhos secundários, vantagens e au-
to promoção.
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03. Assedialidade. Ter predisposição para se assediar.

04. Desequilíbrio. Desequilibrar-se mental e emocionalmente diante de situações de abalo psico-
lógico da consciência a ser assistida, provocando conflitos.

05. Falsidade. Não ter transparência nas atitudes, sendo incoerente com o que expressa verbal-
mente e transmite no holopensene pessoal. Energia patológica assedia.

06. Impaciência. Querer resolver o problema a qualquer custo, sem paciência para analisar a situação 
e avaliar se o momento é oportuno, se o local é adequado, quantas e quem são as consciências envolvidas.

07. Incoerência. Utilizar comunicação gestual incoerente com a própria expressão oral.

08. Indisponibilidade. Despriorizar e dispersar pensenicamente, dificultando a conexão com amparo 
de função.

09. Insegurança. Sentir-se inseguro energética e teaticamente.

10. Insensatez. Desrespeitar o nível evolutivo da consciência a ser assistida; desconhecer o limite 
entre tacon e tares; ser complacente em demasia.

11. Mau humor. Conservar holopensene pessoal patológico e bélico.

12. Medo. Temer lidar com o desconhecido; perder o controle da situação e assimilar as energias 
alheias sem saber fazer a assepsia.

13. Parapsiquismo. Utilizar as habilidades parapsíquicas de maneira anticosmoética, em prol do 
reconhecimento e autopromoção.

14. Pensenidade. Manter e concordar com a pensenidade patológica do assistido, favorecendo ho-
lopensene anticosmoético, assediador, inadequado à interassistência.

15. Repulsão. Ser incapaz de se colocar no lugar do outro, priorizando o ego, as necessidades pessoais 
primárias, não percebendo as do outro.

FORMAS DE COMUNICAÇÃO INTERASSISTENCIAL

Comunicação. Nas inter-relações, a comunicação pode ocorrer de diversas formas: por meio da 
linguagem verbal, da linguagem não verbal (o tom de voz, o olhar, os gestos, a expressão facial e corporal), 
da linguagem escrita, pensênica, holopensênica e energética.

Tipos. Pela Comunicologia, seguem-se, em ordem alfabética, 6 formas de comunicação que 
poderão ser utilizadas, de maneira individual ou conjunta, na aplicação da técnica da abordagem inte-
rassistencial, nas mais diversas inter-relações: 

1. Comunicação empática. Fazer rapport energético com o assistido, para facilitar a comuni-
cação empática, assimilando as energias e fazendo a leitura holopensênica, colocando-se no lugar do 
outro, lembrando que cada consciência é única e que a atribuição de valores também é pessoal, assim 
como as priorizações. Procurar identificar as necessidades assistenciais, respeitando o limite evolutivo 
do assistido. A interassistência exige do assistente atenção apurada e pesquisas constantes, pois, segundo 
Vieira (2014, p. 1201), até o limite da assistência precisa ser identificado, evitando assim o estupro 
evolutivo. O excesso de luz produz a cegueira, conforme o provérbio popular.

2. Comunicação verbal. Falar de modo emocionalmente equilibrado, com o tom de voz adequa-
do ao perfil do assistido, utilizar energia suave, acolhedora, linguagem clara e objetiva para esclarecer  
o interlocutor ou usar comunicação firme, intervindo explicitamente na consciência a ser assistida, 
mas mantendo a polidez fraterna no trato (SENO, 2013, p. 282). 
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3. Doação de energias. Dispor-se ao amparo de função, exteriorizando energias assistenciais 
para rastreamento energético de consciências e ambientes, com limpeza energética do local e promover 
interassistência. Para Vieira (2014, p. 827), 

precisamos estar atentos, pois a rigor inexiste abordagem unilateral. Toda abordagem 
se assenta na reciprocidade. Às vezes, mexer numa casa de marimbondos pode afetar 
os desavisados. É recomendável a sondagem profilática para verificar as energias. 
Havendo boi na linha, melhor não entrar, estudar mais, ponderar. Às vezes, o assédio 
interconsciencial envolve até quadrilha extrafísica.

4. Exemplarismo. O que pensenizamos repercute nas demais consciências da teia multidimen-
sional. As recins pessoais e as escolhas evolutivas servem de exemplo para outras consciências (teática).

5. Linguagem gestual. Durante a abordagem interassistencial procurar empregar gestos que 
denotem acolhimento, equilíbrio emocional, facilitando o primeiro contato com a consciência a ser 
assistida, observando-a com olhar fraterno. Considerar também a expressão corporal das consciências 
envolvidas na interlocução para analisar sentimentos e emoções implícitos.

6. Silêncio cosmoetificador. Priorizar os ortopensenes em situações que exigirem omissões 
superavitárias, respeitando o nível evolutivo do assistido.

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO AUTOVIVENCIOGRAMA

Autovivenciograma. A partir do tema abordagem interassistencial, é exemplificada vivência pessoal 
por meio da técnica do autovivenciograma, que utiliza registro, análise detalhada e classificação temática 
das vivências interdimensionais. 

1. Registro da vivência:

1.1. Cenário relacional. Vivência na vigília física ordinária – VFO; deslocamento de carro de 
Viamão (base física) a Porto Alegre (indo ao trabalho), cidades do Rio Grande do Sul; 10.04.2015, às 
06h15min, na companhia de V.

1.2. Descrição do fato ou parafato. Indo ao trabalho de carona com V. entrei no carro e decidi 
passar batom. Ainda não havia amanhecido, estava escuro e pedi a V. permissão para acender a luz 
interna do carro, para que eu pudesse enxergar o espelho e passar o batom. A resposta dele foi: “Não. 
Claro que não pode”, negação com alteração do tom de voz, que entendi como ironia. Perguntei-lhe 
o porquê da atitude, quando em realidade necessitaria apenas responder “sim” ou “não”. Respondeu 
irritado: “Por que você ainda faz este tipo de pergunta, sendo que eu nunca lhe proibi de acender a luz 
interna do carro?”. Respondi com o emocional alterado que sabia o quanto a claridade o incomodava. 
Tentei fazê-lo refletir sobre aquela forma de agir, mas nossos mecanismos de defesa foram acionados  
e discutimos. Respirei profundamente tentando me acalmar e conscientizei-me de que devíamos inter-
romper a discussão, pois no trânsito o desgaste energético, a dispersão e o assédio poderiam ocasionar 
acidente. Decidi remoer a situação quieta, irritada, monossilábica, vitimizada, tentando refletir e me 
acalmar. Quando cheguei ao escritório ainda tentando entender o motivo pelo qual estava tão irritada, 
percebi os equívocos de nossas abordagens.

1.3. Interpretação do fato ou parafato. A pseudonegativa irônica de V. me faz entrar em meca-
nismo defensivo, fico irritada, justifico demais tentando promover a reflexão dele. Também há muito 
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desgaste energético de ambos. Saber que o outro não quer aprofundar o assunto e que, minutos depois, 
age como se nada houvesse ocorrido, me irrita. Antes estava tranquila, com energias renovadas. Utilizei 
linguagem simples e direta e mesmo assim não funcionou. Em situações semelhantes, agimos da mes-
ma forma. Minha irritação com resposta em tom irônico já é recorrente. Será que minha energia na 
abordagem estava adequada? Será que pensenizar que V. iria se incomodar com a luz acesa transmitiu 
a informação pensenicamente a ele, conflitando com o transmitido verbalmente? Qual traço pessoal 
me impede de ver de outro modo as abordagens alheias? O perfil controlador dificultaria a visão de 
conjunto, contribuindo, junto com o apriorismo, para conclusões precipitadas do que o outro pense-
niza, conduzindo-me às mesmas reações ante ações consideradas semelhantes?

1.4. Hipótese. Cada consciência tem sua forma de pensenizar e interpretar os fatos; portanto, 
mesmo procurando ser assertiva, a qualidade e a expressão das energias e da intenção podem dificultar 
ou facilitar a abordagem. A hipótese pessoal de pesquisa é que os traços a serem reciclados são o aprio-
rismo e o controle. 

1.5. Aprendizado. Antes de abordar outra consciência, prestar atenção nas energias pessoais 
e no ambiente, avaliar o que será tratado, se o momento é adequado e disponibilizar-me para ser as-
sistencial, sem expectativas em relação ao outro para evitar irritação em demasia; cada um tem uma 
forma de agir e interpretar os fatos, que poderá diferir de nossa maneira de pensenizar. Lembrar que, 
por trás de uma agressão, mesmo verbal, há pedido implícito de ajuda. Cuidar para manter postura 
assistencial mesmo que o retorno do outro difira do esperado, evitando a alternância comportamental 
assistente-assistido, médico-paciente, pois tenho maturidade e conhecimento para fazer diferente: 
assistir sendo imprevisível e usando bom-humor para reagir diferente diante de um mesmo fato que, 
por falta de lucidez, acaba acionando meus mecanismos defensivos.

1.6. Aplicabilidade do aprendizado. Passei a olhar o outro com empatia, buscando acopla-
mento energético para entender melhor os fatos e ensejar abordagens assistenciais, evitando discussões 
desnecessárias, desgastes energéticos e auto e heteroassédio.

1.7. Contextualização teórica. Para qualificarmos nossas abordagens com outras consciências 
é importante considerarmos diversas ferramentas e verpons conscienciológicas que poderão facilitar ou 
dificultar a comunicação, dependendo do modo como as utilizamos: intenção, energia das consciências 
envolvidas e do local, empatia com a consciência que será abordada, escolha do momento adequado, 
binômio admiração-discordância, lucidez, acoplamento energético, pensenidade, assim e desassim, 
saber ouvir, saber falar, saber traduzir, diferenciação pensênica.

2. Taxologia da Autovivência

2.1. Tema. Abordagem às Pessoas.
2.2. Subtema. Autoexpressão. 
2.3. Temas secundários. Diálogo, irritação, aborrecimento, desentrosamento energético, in-

tencionalidade, assistência, atitude energética.
2.4. Especialidade da Conscienciologia. Comunicologia.
2.5. Frase-síntese. A energia e a intenção podem facilitar ou dificultar as abordagens intercons-

cienciais.

TÉCNICA DA ABORDAGEM INTERASSISTENCIAL

Etapas. Seguem-se as principais etapas da Técnica da Abordagem Interassistencial:
01. Disponibilidade. Dispor-se à assistência a qualquer momento necessário.
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02. Ortopensenidade. Pensenidade sadia facilita a conexão assistente-assistido-amparador.

03. Acuidade. Saber reconhecer a solicitação de ajuda da consciência assistida, mesmo que 
implícita e não direta e aberta.

04. Avaliação. Verificar se o momento e o local favorecem a assistência pela exteriorização e 
absorção de energias do holopensene local.

05. Assimilação. Após certificar-se de que o local é adequado, fazer assimilação simpática das 
energias da consciência que será assistida para obter informações que poderão ser úteis no acolhimento 
e abordagem interassistencial.

06. Diferenciação. A técnica da diferenciação pensênica possibilita então a análise de pensenes 
para diferenciar autopensenes de heteropensenes nas interações conscienciais multidimensionais entre 
conscins, consciexes e holopensenes. Precisamos distinguir nossos pensenes daqueles transmitidos pelo 
nosso assistido, bem como saber quando ocorrem as inspirações assistenciais vindas do amparador.

07. Exame. Olhar no olho do assistido, avaliando sua expressão facial e corporal, gestos re-
alizados, sentimentos do momento, canal de entrada sensorial que facilitará a comunicação (visual, 
auditivo ou cinestésico). Evitar pré-julgamentos.

08. Ouvir. Deixar o assistido falar, ouvindo-o atentamente, sem emitir parecer, num primeiro 
momento.

09. Comunicação. Escolher forma de comunicação a ser utilizada com o assistido nesta etapa 
da abordagem, para criar holopensene sadio, facilitando o ciclo interassistencial: acolhimento-esclare-
cimento-encaminhamento-follow up.

10. Desassimilação. Concluída a etapa anterior, fazer a desassim pela mobilização básica de 
energias e instalação do EV profilático.

11. Autoavaliação. Concluída a interassistência, realizar autoavaliação do desempenho assis-
tencial, analisando a condição energética das consciências envolvidas e do ambiente intrafísico.

12. Automotivação. A aplicação diária da técnica de abordagem interassistencial aprimora habi-
lidades, renovando a autoestima e a automotivação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assistido. O perfil do assistido, o local e as demais consciências envolvidas definirão os critérios 
e o melhor momento de aplicação da técnica de abordagem interassistencial, pois a assistência tem 
limite e consequências, os quais precisam ser avaliados pelo assistente, com antecedência, evitando 
estupro evolutivo, ataques extrafísicos e ressacas energéticas.

Retribuição. Cada abordagem interassistencial aprimora nossas habilidades, renova nossa autoes-
tima, amplia a sintonia com o amparador e a automotivação para retribuir assistencialmente os aportes.
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resumo: Este relato descreve e analisa sinteticamente condições envolvidas na expe-
rimentação desta autora em dois experimentos no laboratório Serenarium. Defende  
a necessidade de dilatar o tempo previsto para o experimento no Serenarium, incluindo 
mais dias na agenda pré e pós-laboratório, de maneira a potencializar os achados do 
experimento, consolidar neossinapses, realizar processo de fato imersivo e respeitar 
as alterações parafisiológicas propiciadas pelo laboratório. Ademais, considera impor-
tante o(a) experimentador(a) inserir-se em processo conscienciométrico sistemático, 
conectando-se com o holopensene dos serenões de modo profundo e paracirúrgico. 
Demonstra, ainda, a necessidade de automonitoramento para implantação das medidas 
recinológicas programadas durante o experimento.

Palavras-chave: assertividade; autossuperação; interconexão conscienciométrica; 
laboratórios; limites.

abstract: This report describes and briefly analyzes some conditions involved in 
the author’s 2 Serenarium Laboratory experiments. It argues about the necessity of 
dilating the foreseen time for the Serenarium experiment by including more days 
in both pre and post-laboratory agenda, in order to potentiate the experiment’s 
findings, to consolidate neosynapses, to accomplish a truly in-depth immersion, 
and to respect the paraphysiologic changes propitiated by the laboratory. Further-
more, it considers the importance of the experimenter’s insertion in a systematic 
conscientiometric process, connecting her or himself to the serene holothosene, 
in a profound, parasurgical way. It further demonstrates the necessity of self-mo-
nitoring for the implementation of the recinologic actions programmed during 
the experiment.

Keywords: assertiveness; self-overcoming; conscientiometric interconnection; 
laboratories; limits.

resumen: Este relato describe y analiza sintéticamente condiciones relacionadas  
a la experimentación de la autora en los dos experimentos realizados en el laboratorio 
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Serenarium. Defiende la necesidad de dilatar el tiempo previsto para el experimento 
en el Serenarium, incluyendo algunos días más en la agenda pre y pos laboratorio, 
de manera a potencializar los descubrimientos del experimento, consolidar neosi-
napsis, realizar verdaderamente el proceso de inmersión y respetar las alteraciones 
parafisiológicas proporcionadas por el laboratorio. Además, considera importante 
el(la) experimentador(a) incluirse en el proceso concienciométrico sistemático, 
conectándose con el holopensene de los superserenos de modo profundo y para-
cirúrgico. Y aun demuestra la necesidad de automonitorización para implantación 
de las medidas recinológicas programadas durante el experimento.

Palabras clave: asertividad; autosuperación; interconexión concienciométrica; 
laboratorios; límites.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Depois de três anos interessada em fazer o laboratório Serenarium, nos últimos dias de julho e 
primeiros dias de agosto de 2014, consegui tempo e recursos financeiros para realizar o experimento. 

Alguns elementos favoreceram a concretização desta intenção. Ingressar na carreira do magistério 
superior público há dois anos e meio propiciou certa estabilidade financeira, permitindo-me planejar 
tais atividades. Intraconsciencialmente, a saturação de velhos problemas e a bússola proéxica me indi-
cavam ser essa a melhor opção. O alarme adveio de sincronicidades, cursos, dinâmicas, retrocognições 
e da própria convivência diária, acelerando minha decisão.

EVENTOS PRECEDENTES

Em 2013, ao organizar evento conscienciológico, ingressei em nova equipe de trabalho. Re-
cebendo evidente amparo, a equipe foi se ajustando e, apesar dos percalços, o evento concretizou-se, 
cumprindo seu papel assistencial. Entretanto, no ajuste entre os membros da equipe surgiram conflitos 
inesperados e mágoas. De minha parte, busquei compreender qual minha contribuição no ocorrido, 
meios para me superar e modos de acertar a situação no que fosse necessário.

Nesse caminho, participei do curso Imersão Parametodológica no Holociclo, oferecido pela 
IC Reconscientia, fiz sessões de microfisioterapia e comecei a ler alguns livros sobre Psicofisiologia. 
O foco era utilizar os sintomas fisiológicos ao modo de indicadores da raiz consciencial da questão, 
compreendendo a repercussão de certos traços em minha saúde e promover os devidos desbloqueios. 
Identifiquei os sintomas com o curso e os livros, e efetuei os desbloqueios com a microfisioterapia. No 
entanto, ainda não entendia a causa da manifestação dos traços envolvidos no problema, nem como 
exatamente lidar com eles de maneira eficaz. Sentia-me num nevoeiro.

No final do ano, resolvi aprofundar a reflexão e, unindo o útil ao agradável, passar miniférias no 
Campus ARACÊ para balanço do ano. Na véspera da viagem, em visita a uma livraria em São Paulo, 
me deparei com o livro A Síndrome da Boazinha – como curar sua compulsão por agradar na estante das 
promoções, o qual imediatamente me chamou a atenção. Considerei convite à autorreflexão nas férias 
e decidi levá-lo na viagem. Dias antes, havia sido sorteada com outro livro, durante seu lançamento: 
O Diário de Autocura: da Doença à Saúde Consciencial, da autora Barbara Ceotto. Assim, ambos os 
livros juntaram-se na bagagem aos de Psicossomática, já presentes.

A estada no campus propiciou tranquilidade suficiente para avaliar o ano durante os experimentos 
laboratoriais e à luz das leituras selecionadas. Seguiram-se catarses e a súbita compreensão do óbvio. 
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Era portadora da síndrome descrita no livro. Fiquei extremamente grata à autora por tê-lo escrito. 
Finalmente, compreendia a inter-relação da gama de traços em questão nos meses anteriores. O alívio 
por tudo fazer sentido seguiu-se ao alerta deixado pelo outro livro, o de Barbara Ceotto. Meu destino 
seria semelhante ao dessa autora se não tratasse da síndrome e de todos os traços nela envolvidos.

Se pudesse, teria realizado o experimento no Serenarium naquele momento, tal a premência 
sentida. Contudo, era virada do ano e não havia equipe escalada para a monitoria de experimentos no 
laboratório Serenarium. Candidatei-me a realizá-lo em março, mês de meu aniversário. Mas, apesar 
de os voluntários da ARACÊ me ligarem naquele mês para confirmar o experimento, não tinha me 
organizado. Enfim, tratei de me reagendar para as férias de meio de ano.

Identificado o problema, a vida me proporcionou diversos laboratórios diários para enfrentá-lo. 
Contudo, ainda não me sentia suficientemente preparada. Fiz esforços naquele momento sentidos 
como bastante difíceis, mas meus resultados eram parcos. Estava cheia de trabalho, com demandas 
familiares e de amigos, e dedicava quase todo meu tempo a essa agenda, deixando-me por último e para 
quando desse. Mas em junho, acidente automobilístico e doenças me retiveram todo o mês na cama. 

Logo após o acidente, inscrevi-me para atendimento paracirúrgico à distância, efetuado pela 
equipe de participantes da Dinâmica de Paracirurgia (DIP), realizada pela ECTOLAB a cada sexta-feira 
na Organização Internacional de Consciencioterapia – OIC. No dia agendado, preparei-me e durante 
3 horas senti as intervenções dos amparadores em meu soma e energossoma. As regiões da cabeça, 
diafragma, coração e coluna receberam maior atenção. Soube naquele momento, por intuição, que 
poderia ter quebrado a coluna no acidente, não fossem as medidas de recin já iniciadas.

Decidi-me que já passara da hora de fazer o experimento no Serenarium. Procurei então, em 
julho, a equipe do Campus ASSINVÉXIS, onde há também um laboratório Serenarium, em Foz do 
Iguaçu, onde resido. Infelizmente, informaram-me só haver agenda disponível em agosto, quando já 
estaria de volta ao trabalho. Dias depois, em casa de minha avó, em São Paulo, recebi telefonema da 
equipe da ARACÊ me convidando para o experimento do Serenarium na última semana de julho. Na 
véspera, sentira a presença de amparadores extrafísicos, identificados por mim como sendo do Cam-
pus ARACÊ, e considerei a ligação telefônica vinculada ao parafato. Precisei apenas de mais 24 horas 
para conseguir passagens em promoção e reagendar os compromissos de trabalho da semana prevista. 
Rapidamente fluíram os arranjos e logo me vi novamente na serra capixaba da região de Pedra Azul/ 
ES, onde se situa o campus.

PRIMEIRO EXPERIMENTO (PERÍODO DE 29 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2014)

O experimento divide-se em três momentos: pré-imersão, laboratório propriamente e pós-ex-
perimento.

Pré-imersão

Cheguei ao campus na terça-feira. O experimento no Serenarium começaria na sexta-feira  
e a orientação era estar na ARACÊ pelo menos desde quarta-feira, para os preparativos da imersão 
(entrevista, laboratórios, autovivenciograma, avaliação clínica e psicológica). Por chegar terça-feira,  
o tempo para entrar no clima da imersão foi maior, mostrando-se a decisão acertada.

Fui acolhedoramente recebida pelos colegas voluntários do campus. Após o almoço, fora da 
ARACÊ, iniciei os exercícios de perdão a que eu havia me proposto, seguindo as técnicas de Edith 
Stauffer, apresentadas no livro Amor Incondicional e Perdão. De acordo com a autora, a maioria das pes-
soas tem dificuldade em perdoar porque desconhece o processo fisiológico do perdão. Para ela, quando 
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alguém se magoa, interrompe o fluxo de amor antes dirigido para a pessoa, com isso se bloqueia e fica 
impedido(a) de sentir coisas boas pela pessoa em questão. Por isso, o perdão estaria relacionado com 
o desbloqueio da capacidade de emitir amor. Para a autora, perdoar é suspender expectativas e informar 
corretamente o cérebro sobre a decisão. Assim, cada expectativa, tida numa dada relação ou situação, 
precisa ser identificada e cancelada cognitivamente. Implica assumir a existência das expectativas e abrir 
mão delas, uma a uma. Para isso, a autora propõe exercício individual, desenvolvido por ela e com 
o qual atuou clinicamente por mais de 35 anos.

Trabalhei intensamente o exercício proposto pela autora e também retomei aqueles relativos  
à assertividade, para superação da síndrome da boazinha diagnosticada em dezembro do ano anterior. 
Pude me desconectar do ambiente externo e permanecer introspectiva até meia-noite. Consultei mi-
nhas anotações do recém-findo semestre do curso Recin 2, parte do programa de conscienciometria da 
Associação Internacional de Conscienciometrologia Interassistencial – CONSCIUS, em realização,  
e fui organizando as questões a levar para o Serenarium.

Na quinta, havia a programação de atividades pré-Serenarium. Fui para o laboratório de Cons-
cienciometria. Considerei o sorteio desse laboratório convergência positiva, pois já era minha intenção 
realizar o experimento ali. Para a técnica do autovivenciograma, levei uma das situações presentes em 
minha lista de perdões a efetuar. De noite, permaneci no mesmo ritmo de trabalho comigo mesma.

Serenarium 1

No laboratório, desde a entrada, senti discreta orientação extrafísica, porém firme e clara. Em 20 
minutos estava com todo o laboratório organizado: comida e roupa guardadas, 3 estações de trabalho 
temáticas montadas, trabalho energético inicial realizado.

A bancada curva, o mural e os materiais do escritório facilitaram a organização. À direita, ficou 
o canto do Perdão. À esquerda, o das Gescons. Ao centro o dos Limites. Sentei-me diante do papel em 
branco, disposta a escrever sobre Limites (tema trazido dos últimos experimentos de conscin-cobaia no 
curso Recin 2). Intuitivamente, sabia ter até as 12h para realizar a tarefa, a qual orientaria as demais, 
na sequência.

Nessas primeiras 2h30, um fluxo de ideias intenso e contínuo organizou uma síntese de como 
a relação com os limites pessoais orquestrava minha rede de trafores e trafares. Redigi um texto descri-
tivo, seguido por listagens e uma visão panorâmica da situação em esquema de uma página. Tão logo 
terminei, necessitei dormir. A sensação de ser teleguiada era clara.

Após o sono, o banho e a refeição, voltei às estações de trabalho temáticas, disposta e produtiva.

Observei a conexão do tema-chave (limites) da estação central com os temas colaterais sinto-
máticos (boazinha e perdão). O escrito da manhã orientava agora a organização das outras estações. 
Naquela noite, antes de dormir, e durante todo o dia seguinte, tratei de entender melhor a relação 
limites–síndrome da boazinha. Conforme as conclusões surgiam, eu as transformava em frases-sínteses, 
autolembretes, colados na parede em frente e sobre aquela estação. As inspirações para a estação do 
Perdão foram postas no mural daquela outra estação. No terceiro dia, me envolvi com a resolução dos 
perdões pendentes. A falta de limites da “boazinha” resultava em mágoas, as quais requereriam nova 
tarefa de perdoar, em ciclo vicioso. Por fim, consegui levar as informações para a estação das Gescons.

Em termos metodológicos, organizei os registros em textos iniciais de análise, transformando-os 
depois em esquemas e bilhetes, na condição de síntese, com vistas a orientar a pensenidade e lembrar-
-me de encaminhar cada pendência. Cada síntese orientou a criação de planilha específica para me 
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auxiliar após a saída do laboratório no processo de manutenção das decisões tomadas e acompanhar 
meu autoenfrentamento. O produto final da imersão foi o estabelecimento do Código Pessoal de 
Cosmoética (CPC), orientador das atitudes previstas para desenvolver e/ou consolidar.

No laboratório, senti continuamente amparadores, orientando até mesmo a alimentação e o sono 
para otimizar o experimento.

Quando saí, 3 dias depois, desejava prosseguir no laboratório por uma semana inteira ainda. 
Minha primeira necessidade foi ficar exposta ao sol, o qual me tinha feito falta. Logo após as entrevistas 
de saúde e psicológica pós-experimento, me recolhi ao chalé onde estava hospedada e prossegui com 
as reflexões. Sabia, por orientação extrafísica no Serenarium, dever continuar o trabalho no laboratório 
de Imobilidade Física Vígil (IFV) nos dias restantes de minha estada. Assim, na própria segunda-feira 
à noite, comecei este ciclo de experimentos.

Para minha surpresa, sofri uma paracirurgia cerebral durante a aplicação da técnica de IFV. Na 
terça e na quarta, voltei ao mesmo laboratório de noite, organizando mentalmente os dados levantados 
no Serenarium durante o dia. Também prossegui com as tarefas relativas ao perdão, ainda inacabadas.

Nos dias restantes tive muito sono diurno e respeitei o estado fisiológico no qual estava. Mas 
aproveitei as oportunidades locais participando da dinâmica projetiva e de outros laboratórios de au-
topesquisa no campus. Foram dias fundamentais para assentar a experiência e me organizar para fazer 
valer no cotidiano as decisões tomadas no Serenarium.

Completando a experiência, dois voluntários me ofereceram carona para o aeroporto, em Vi-
tória, na quinta-feira de manhã, pois também iriam a Foz do Iguaçu. Pareceu-me espécie de “escolta 
intra e extrafísica”, ainda me resguardando até a chegada em casa.

FERRAMENTAS ANALÍTICAS E DE AUTOACOMPANHAMENTO CONSTRUÍDAS NO 
SERENARIUM PARA ENFRENTAR A SÍNDROME DA BOAZINHA

Conforme mencionado anteriormente, a princípio escrevi sobre “limites”. As ideias fluíram  
e as correlacionei aos meus estudos sobre perdão e sobre a síndrome da agradadora compulsiva, vulgo 
“boazinha” (BRAIKER, 2012).

Limites

Literalmente, limite é o ponto a partir do qual não se pode passar. Daí limites serem indicado-
res. Vistos homeostaticamente, demarcam fronteiras: espaciais, cognitivas, de capacidades, potenciais, 
invenções, formas de ser. Vistos nosograficamente, os limites apontam perigos. Neste caso, indicam 
toxicidade, risco de vida ou de saúde, enfim, de rompimento da capacidade de autorrestauração, seja 
de um objeto, de um organismo ou de uma relação.

Estudando o caso pessoal, percebi estarem meus trafores vinculados à superação de limites, pro-
vavelmente desenvolvidos em contextos onde frequentemente foi necessário superar limites. Essa traje-
tória holobiográfica enraizou crenças, como: “limites foram feitos para superá-los”; “dispenso limites”;  
“o limite é determinado por mim apenas”; “se há limites, devem ser ultrapassados”. Em algum momento, 
tais crenças exerceram papel positivo, levando-me a crescer. Entretanto, se levadas inteiramente ao pé 
da letra, desconsiderando o contexto, tais crenças se tornam mobilizadoras irracionais da vontade de 
ultrapassar limites.
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Assim, identifiquei estarem meus trafares também vinculados ao rompimento de limites, porém, 
no sentido nosográfico do enfrentamento, sem discernimento, cuja preservação é necessária.

A superação homeostática de limites gera performance evolutiva, prazer, assistência, autossupe-
ração, crescimento, desenvolvimento de potenciais, novas formas de pensar, sentir e agir, perspectiva 
interdisciplinar e intercultural, inovação, criatividade. A ciência, a tecnologia, a arte são construídas por 
meio da superação constante de limites.

Já o rompimento nosográfico de limites ocasiona frustrações, estresse holossomático, dependên-
cia, intoxicação pensênica, dispersão, interprisão grupocármica, estagnação evolutiva, mediocrização, 
desvio de proéxis, anacronismos, além de sentimentos desagradáveis como culpa, ressentimento, sen-
sação de inadequação, mágoas, vergonha.

Os limites podem ser rompidos em duas direções: intrapessoal e interpessoal. Permitir a invasão 
dos limites pessoais e desconsiderá-los configura a síndrome da boazinha, conduzindo à dispersão, ao 
estresse emocional e somático e, em última instância, à melin. Ultrapassar os limites alheios constitui 
desrespeito e incompreensão quanto às necessidades e possibilidades de outrem.

Limites em si são neutros. Logo, para lidar com eles o ajustador da balança é o discernimento, 
a ponderação. Duas perguntas são necessárias e fundamentais: quando é indicado superar limites? 
Quando é contraindicado romper limites?

Tabela 1 - Autodiscernimento sobre limites

Quando é indicado superar limites? Quando é contraindicado romper limites?
Quando é preciso buscar soluções para problemas ainda 
não resolvidos.

Quando a vida é posta em risco.

Quando se quer desenvolver novas capacidades e potenciais. Quando a proéxis é posta em risco.
Quando se quer criar novos conhecimentos e técnicas. Quando o resultado é prejudicial a alguém.
Quando se quer experimentar possibilidades insuspeitas. Quando não há perspectiva de crescimento.
Quando se quer conhecer novos lugares. Quando as perdas superam os ganhos.
Quando se tem ambição evolutiva. Quando não há preparo para tal.

Ao responder a essas questões, fragmentos retrocognitivos de diferentes existências vieram-me 
à memória, ilustrando as respostas listadas na Tabela 1 e apontando os vínculos cármicos com certos 
grupos.

Há momento para superar limites, para consolidá-los, para conhecê-los, para respeitá-los, para 
cuidar deles, para estabelecê-los.

O hábito anacrônico de ignorar os próprios limites e os alheios ou de não ponderar se é o caso 
de obedecer aos limites da situação, pode acarretar inúmeros problemas, a exemplo dos listados a seguir:

• Mantém interprisões;
• Impede a expressão de trafores que contradigam a autoimagem de boazinha;
• Retarda a reconciliação com grupos afetados pela expressão dos trafares pessoais;
• Atrasa a proéxis (pessoas não chegam, gescons não saem, consciexes não são liberadas); 
• Aumenta o número de pendências cármicas pessoais e a predisposição a acidentes de percurso;
• Sobrecarrega a saúde holossomaticamente, ocasionando déficits imunológicos;
• Favorece fragilizações e vitimizações;
• Retroalimenta trafares;
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• Gera comportamentos e situações de compensação em momentos inadequados, resultando 
em dispersão e culpa, afora a crença distorcida de que lazer/descanso é desnecessário;

• Resulta em expectativas irrealistas ou aprioristas sobre pessoas e contextos (passar os limites 
da realidade);

• Torna-se conduta antiexemplarista.

Assim, o principal exercício para descondicionar a postura antilimites é ponderar o tipo de 
limite em cada situação: é saudável? É nosográfico? Deve ser superado? Deve ser obedecido? 

A postura de sempre considerar tempo, espaço, ideias e escolhas de outras pessoas é outro apren-
dizado importante sobre limites.

Cuidar dos limites pessoais, sobretudo de tempo e saúde, decorre desses dois exercícios ante-
riores e pode ser incorporado mais facilmente se adotado o hábito das pausas reflexivas cotidianas e de 
balanços mensais sobre os avanços e dificuldades remanescentes.

Aprender a lidar com limites de modo consciente tornou-se meta e para isso estabeleci o seguinte 
quadro de autoacompanhamento (Tabela 2), elaborando questões a partir das técnicas aprendidas no 
livro de Braiker (2012) e a partir do mapeamento realizado sobre limites no Serenarium:

Tabela 2 - Diário de autossuperação da síndrome da agradadora compulsiva

Data Identifiquei limites hoje? Negritar a resposta com a cor correspondente: sim/ não
Perigo / demarcadores (tipo)
Pedi tempo para pensar? *
Usei a técnica do disco arranhado? *
Listei prós e contras?
Usei a técnica do sanduíche para dizer não? *
Usei o sanduíche invertido para fazer contraproposta? *
Reli os pensamentos corretivos? *
Reli os pensamentos corretivos das diretrizes em relação aos outros? *
Deleguei tarefas? *
Fiz 2 atividades prazerosas para mim? *
Rompi limites negativamente?
Com quem?
Por quê? Crença? Hábito? Emociofobia? (C, H, E)
Qual?
Superei limites positivamente? Quais?
Trafores manifestados hoje / esta semana
Trafares manifestados hoje / esta semana
Aprendizado do dia / semana
* técnicas de Braiker (2012)

Com isso, esperava poder manter-me atenta à questão dos limites e ao mesmo tempo me apro-
fundar sobre a dinâmica de funcionamento da obediência ou do rompimento de limites.

As técnicas de Braiker podem ser agrupadas em 4 tipos:
1. Técnicas de descondicionamento: a pessoa agradadora compulsiva tem por padrão dizer 

sim para as solicitações que recebe, independente de suas reais condições para atendê-las. Pedir tempo 
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para pensar antes de responder a qualquer proposta, de modo a verificar realisticamente, sem a pressão 
do momento da demanda, a possibilidade, a adequação e a disposição para atender à solicitação; se 
pressionada a responder no ato, a pessoa deve insistir na necessidade de tempo para consultar a agenda, 
qual disco arranhado, apesar da intensidade da pressão para aceitar prontamente, de modo a garantir 
oportunidade para refletir verdadeiramente, longe da pessoa demandante e em contexto mais leve.

2. Técnicas de posicionamento: ao decidir negar alguma solicitação empregar fórmulas co-
municativas (técnica do sanduíche e técnica do sanduíche invertido) facilitadoras da resposta negativa, 
sem desvalorizar a pessoa demandante ou a solicitação realizada. Constitui espécie de treinamento para 
dizer não, a partir da dessensibilização progressiva propiciada por este estilo comunicativo. A força da 
resposta reside na autenticidade das declarações.

3. Técnicas de correção de pensamentos distorcidos: a pessoa “boazinha” tem pensamentos 
distorcidos sobre a realidade e sobre si mesma, os quais geram emoções e ações inadequadas perante 
às demandas recebidas. A técnica dos pensamentos corretivos e a técnica dos pensamentos corretivos das 
diretrizes em relação aos outros estimula o indivíduo a reperspectivar suas percepções e modo de analisar 
as expectativas nas relações, a partir da identificação dessas distorções.

4. Técnicas de despressurização: aprender a ter tempo para si próprio é um desafio para  
o indivíduo agradador compulsivo. O exercício de delegar e de propiciar-se dois prazeres diários, que 
representem atenção legítima a si mesmo, favorece a criação dessa neossinapse.

As demais perguntas da planilha têm a intenção de ampliar a autopercepção quanto ao próprio 
modus operandi no tocante à relação com os limites experimentados no cotidiano.

Além da Tabela 2 para o autoestudo dos limites, estabeleci também check-list diário (Tabela 3) 
quanto à aplicação de outras técnicas, algumas voltadas à continuidade do processo de perdoar (conforme 
o livro Amor Incondicional e Perdão), outras destinadas a manter espaço mental lúcido e predisposição 
fisiológica e bioenergética para as autorreflexões cotidianas. Outras ainda foram selecionadas do livro 
“A Síndrome da Boazinha”.

Tabela 3 – Check-list Diário de Autossuperações

Check-list 11/08/2014 12/08/2014 13/08/2014

S/ N S/ N S/ N

Exercícios de respiração e relaxamento S  
Exercício do perdão S  
Fazer 2 atividades prazerosas para mim mesma S  
Autoaprovação diária dos acertos realizados S  
Exercício da “luz hormonal” N  
“Aja como se” N  
Ler 3 vezes ao dia: CPC, critérios, 10 mandamentos da agradadora 
compulsiva recuperada (ACR), novas diretrizes da ACR, objetivo de 
reciclagem (pensamentos corretivos)

S
 

Visualizar o objetivo de reciclagem sendo atendido N  
Diário de autossuperação S  
Diário do objetivo N  
Cancelar cerebralmente objetivos negativos ainda operantes N  
Escrever artigos pendentes N  
Desassim S  
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Os exercícios de respiração, de relaxamento, da luz hormonal (ativação glandular por estímulo 
luminoso) e do perdão tinham por finalidade promover espaço mental e emocional homeostático. As 
atividades prazerosas e a identificação de acertos realizados no dia visavam exercitar perspectiva trafo-
rista no trato consigo própria. 

Manter em mente o novo comportamento delineado a partir da recin era o objetivo das técnicas 
“Aja como se”, da visualização do objetivo sendo alcançado e da leitura: do CPC, dos critérios para 
dizer sim/não e dos pensamentos corretivos. Os diários de autossuperação e do alcance do objetivo 
pretendiam ocasionar oportunidade para monitorar o andamento da recin.

Cancelar objetivos negativos operantes constitui exercício proposto por Stauffer para eliminar 
auto-ordens anacrônicas ainda atuantes no comportamento do indivíduo, mantidas muitas vezes sem 
autoconsciência. A escrita de artigos pendentes faz parte da eliminação de pendências acumuladas 
devido ao excesso de outros compromissos não-prioritários assumidos pela pessoa agradadora. 

Algumas frases-síntese foram selecionadas de minhas conclusões para ficar à vista no mural:
• Autonomia é saber lidar com limites.
• Quando aumento qualitativamente os “nãos”, diminuo ou evito gerar ressentimentos.
• O conflito pode ser treino sadio para lidar com limites.
• Desperticidade nesta existência não é escolha, é necessidade.
Além dessas, escolhi duas mais, retiradas de minhas anotações das experiências na condição de 

conscin-cobaia no curso Recin 2, ambas de autoria do professor Djalma Fonseca:
• “Tempo livre é o recurso para fazer a proéxis”.
• “Papel evolutivo a gente assume, não é eleito”.

Com estes lembretes esperava manter-me atenta à temática recinológica do momento e esti-
mulada a dar continuidade ao processo de autoenfrentamento conectada ao holopensene desfrutado 
no Serenarium.

Também listei critérios para dizer SIM e NÃO, para ler antes de tomar decisões, até que essas 
questões estejam internalizadas:

Tenho tempo?

Quero fazer isso?

É assistencial?

Sou a pessoa mais indicada?

Tenho outra coisa a fazer antes? (prioridade)

Outra pessoa pode fazer?

Pós-experimento

Tão logo cheguei a Foz do Iguaçu-PR, percebi a necessidade de organizar o ambiente para faze-
rem presentes as informações parapercebidas no Serenarium. No restante da semana, continuei sentindo 
muito sono e uma espécie de estado convalescente, o qual respeitei.
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Manutenção

Para manutenção das decisões e do autoenfrentamento, comprei impressora e mural, onde 
coloquei meu check-list diário, o CPC, os critérios para dizer SIM ou NÃO a solicitações, diversos bi-
lhetes sobre limites trazidos do Serenarium, afora tarefas relativas à superação da síndrome da boazinha  
e a técnica “Aja como se”, para me direcionar ao ideal autoproposto. 

Essa otimização do ambiente pretendeu gerar autorreflexão diária (balanço e replanejamento). 
Nessa nova fase, eu deveria preencher as planilhas de autoacompanhamento, efetuar balanços periódi-
cos (semanais, mensais) para ajustes, fazer diariamente exercícios respiratórios, metabólicos, do perdão  
e desassim.

Esperava assim ir construindo a mudança de hábitos e diminuir aos poucos as atividades, de-
senvolvendo respeito somático e priorização (minha megadificuldade até então).

Dificuldades

Durante quase 3 meses consegui manter o registro diário na planilha e reler praticamente todos 
os dias meus lembretes. Surgiram inúmeros imprevistos e demandas extras de trabalho, mas já esperava 
por isso. O balanço diário se mostrou extremamente importante para a identificação dos padrões de 
acertos e equívocos. Verifiquei as tendências que levavam às recaídas e pude gerenciá-las melhor.

Já o balanço semanal, só consegui realizar uma vez e o mensal não realizei. Verifiquei o grande 
valor da avaliação semanal por esta única vez que a realizei. Proporciona visão panorâmica das tendências 
e permite refletir sobre sua dinâmica, causas e consequências, reorganizando mentalmente a manifes-
tação pessoal.

Fixar novos hábitos efetivamente dá trabalho, mas cada pequena nova conquista gera satisfação 
e amplia a autoconfiança, trazendo motivação para prosseguir.

Percebi a necessidade de sofisticar a auto-organização para dar conta das 10 tarefas diárias de 
meu check-list para autossuperação, considerando a pressão de situações demandando atenção e tempo 
(viagens, família, visitas, eventos, extrapautas): praticamente um convite a retornar à rotina anterior, 
assoberbante, restringidora da lucidez e, portanto, limitadora de autorreflexões profundas cotidianas.

Conhecendo minhas tentativas anteriores de estabelecimento de novos hábitos, rapidamente 
identifiquei os indicadores de que estava prestes a perder a neorrotina: vi-me anotando algumas vezes 
dados acumulados de 3 dias na planilha diária e percebi a tendência desse tempo aumentar em breve. 
Logo anotava os dados da semana toda em um único dia. Finalmente, fiquei sem anotar por 2 semanas. 
Com isso, a planilha perdia sua função de momento reflexivo cotidiano. Vivi esse processo sem drama, 
tratando de me conscientizar do movimento consciencial realizado e observar seus efeitos.

Por um lado, senti-me satisfeita ao perceber a fixação de certas regras de conduta, mesmo não 
vivenciando mais a rotina de anotações. Por outro lado, percebi a necessidade de retomar certas tarefas 
abandonadas, como o exercício respiratório e meditativo e a análise do SIM e do NÃO, pois auxiliavam 
a refletir como ocorriam as escolhas e permitiam compreender os “furos” cosmoéticos mais rapidamente.

Mais ainda, fui alertada extrafisicamente para a necessidade de trabalho laboratorial semanal. 
Havia me proposto a isso ao sair do Serenarium e essa lacuna provocara desagradáveis e desnecessárias 
repercussões somáticas.

Cuidei desse compromisso com os laboratórios e empreguei minha participação no curso Recin 
2 e seu subsequente, o Autoinventariograma, no programa da CONSCIUS, além da dinâmica parap-
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síquica da Seriexologia, atividades estas semanais, como âncoras reflexivas mínimas para me devolver 
a mim mesma e ao meu check-list.

Avanços

Posso registrar como avanços: maior autolucidez, correção mais rápida dos equívocos e tendên-
cias, percepção dos nós górdios geradores de erros, tendências e padrões.

Evidenciou-se, também, como cada medida, quando implantada, gera consequências holosso-
máticas e produz novas informações, alinhando-me ao fluxo do Cosmos, ampliando a autocompreensão 
ego e grupocármica e alimentando a recin.

No período de interrupção das anotações, recebi convite da ASSINVÉXIS para novo experimento 
no Serenarium, dessa vez em Foz do Iguaçu, fazendo-se nítida a presença e o acompanhamento dos 
amparadores. O convite funcionou qual alerta consciencial. Agendei o novo experimento para início 
de 2015 e atentei ao cumprimento do objetivo de fixar novos hábitos e pensenidade no cotidiano.

SEGUNDO EXPERIMENTO (PERÍODO DE 28 DE JANEIRO A 03  
DE FEVEREIRO DE 2015)

Segui passos semelhantes ao ano anterior. Passei o final de 2014 no Campus ARACÊ, aprovei-
tando para fazer o balanço do ano e participar do II Fórum de Serenologia. Compartilhei meu primeiro 
experimento no Serenarium com os colegas presentes no evento. Essa tarefa propiciou-me reorganizar 
mentalmente as vivências e seus significados, motivando-me para a continuidade das recins em 2015.

Período preparatório

Logo após a virada do ano, passei alguns dias de férias na praia e ao retornar a Foz do Iguaçu 
participei do curso Retrossenha (da IC CONSECUTIVUS), agendado desde o mês anterior. Durante 
o curso, ressignifiquei informações antigas de projeções, sonhos, parapercepções e planilhas de análises 
bio-historiográficas, coletadas ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que passaram a fazer sentido 
certas vivências encadeadamente sincrônicas dos últimos 45 dias.

Estando a pouco mais de 15 dias do novo experimento no Serenarium, no Campus de Inve-
xologia, considerei as ocorrências vividas no curso Retrossenha ao modo de preparativos cognitivos e 
mnemônicos.

Retomamos as aulas do curso Recin 2 (da IC CONSCIUS) na semana seguinte e coube a mim 
ser conscin-cobaia duas vezes no período precedente ao novo experimento. Entendi ser estratégico 
levar novamente o material desse curso para reflexão no Serenarium.

Na semana de ingresso no laboratório, vivenciei ocorrência no refeitório de meu trabalho, sin-
crônica com o diagnóstico do último conscin-cobaia. No mesmo instante da ocorrência, entendi ser 
aquela a vivência a ser discutida no momento de aplicação da Técnica do Autovivenciograma durante 
a imersão pré-Serenarium.

Desta vez o experimento seria em Foz do Iguaçu, facilitando-me a logística.

Mais uma vez senti-me muito bem recebida pelos colegas escalados para o atendimento no Sere-
narium. Ainda mais ao encontrar pessoas com quem estivera no II Fórum de Serenologia um mês antes.
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Serenarium 2

Diferentemente de minha previsão inicial, neste segundo experimento não prossegui propria-
mente a reflexão sobre a síndrome da boazinha. Após o experimento na condição de conscin-cobaia, 
essa temática ficara “pequena”, passando a ser percebida ao modo de efeito de posicionamento quanto 
à situação grupocármica mais complexa.

O experimento fechava o ciclo iniciado no Serenarium anterior, porém dando a volta no pró-
ximo nível da espiral do processo evolutivo pessoal.

Meus registros sobre o curso Retrossenha e outras anotações retrocognitivas foram utilizadas 
no primeiro dia para revisar os fragmentos mnemônicos pessoais dos últimos três mil anos. Os dados 
foram organizados em linha do tempo e etiquetados segundo temáticas recorrentes, identificando os 
tipos de grupos predominantes em minha holobiografia. Pude perceber a “política” se destacando como 
tema transversal nos diversos grupos dos quais sabia haver participado. Essa informação trazia conse-
quências. Reperspectivava minha compreensão sobre como tratar das reconciliações grupocármicas, 
como conduzir-me no trabalho e o impacto da reciclagem de traços ligados a essa temática.

No segundo dia, a partir de tal compreensão, organizei planilha de recomposições prioritárias, 
identificando os grupos envolvidos, o ego antigo com o qual me manifestava com cada um desses 
grupos e o novo ego, em construção, quanto a essa relação. Em seguida, constavam informações sobre 
elementos em transição paradigmática em minha cognição, sobre crenças aprisionadoras ao antigo ego, 
estratégias para superação, afora 2 campos identificando perdas e ganhos da mudança pessoal. A última 
coluna resultava claramente no público prioritário de assistência, decorrente daquelas informações.

Tabela 4 - Recomposições Prioritárias

Grupos 
envolvidos Ego antigo Novo ego

Elementos 
em transição 
paradigmá-

tica

Crenças 
aprisiona-

doras
Estratégias

O que 
perco não 
mudando

O que 
ganho mu-

dando

Público 
assistível 
prioritário

Na listagem da Tabela 4, evidenciaram-se 5 grupos predominantes na trajetória evolutiva pessoal: 
políticos; religiosos e parapsíquicos; artistas; cientistas; aristocratas. 

Retratação grupocármica exige estratégias múltiplas, incluindo o compartilhar de aprendizados 
(na forma de verbetes, artigos, palestras, cursos, livros), inserir atendimento na tenepes e em dinâmicas 
parapsíquicas e a realização de recins específicas, relacionadas à dissidência de cada grupo.

A partir da planilha, elaborei cronograma de gescons a desenvolver em 2015 e 2016, tendo 
também organizado o sumário de 3 livros a escrever. Ao cumprir essas tarefas sinto que estarei em dia 
com a programação existencial. Dito de outro modo, enquanto não cumprir esse cronograma, sinto-me 
em débito com a proéxis.

Finalmente, no terceiro dia, utilizando as informações do Recin 2, redigi uma carta de retratação, 
na qual me dirigia a consciexes evitadas até então, atualizando-as com relação a minhas posições, valores  
e interesses e, definitivamente, diferenciando-me da condição vivida em existências pregressas. Confor-
me a escrevia, sentia a pressão extrafísica diminuir, como se estivesse limpando o campo grupocármico  
a minha volta. Logo após escrevê-la, senti necessidade de exteriorizar energias intensamente, na poltrona 
do quarto do Serenarium, para todo o bolsão extrafísico ali presente. Mantive-me em exteriorização 
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por ao menos 2 horas. A intensidade das energias me faz supor ter estado conectada à CEE (Central 
Extrafísica das Energias).

Em termos de vivências parapsíquicas, a mais relevante vivenciada neste segundo Serenarium 
foi extrapolação sobre como seria minha manifestação quando já houvesse alcançado o nível evolutivo 
da serenidade. A sensação, embora fugaz, criou referência positiva de futuro, concretizando cognitiva 
e holossomaticamente o trabalho diuturno das recins rumo ao serenismo.

Pós-experimento

O estabelecimento de uma visão clara de futuro, com seus porquês, com direito a cronograma de 
realização, parece ter ampliado o compromisso pessoal com os acertos grupocármicos e com a proéxis, 
motivando o exercício de novas posturas no cotidiano.

Nos dias seguintes à saída do Serenarium, imersa em rotina de escrita, vivenciei estado de eu-
forin. O processo foi mais intenso no dia seguinte ao término do experimento, ainda hospedada no 
Campus da ASSINVÉXIS. Ali, reli textos e produções antigas, da época em que atuava no GPC-Socin, 
do IIPC, no Rio de Janeiro (1998 a 2005). 

A cada frase lida me sentia mais empolgada, pois nossa produção da época pareceu-me com-
pletamente conectada com acontecimentos posteriores de minha vida, quando me estabeleci em Foz 
do Iguaçu. Tal encadeamento não tinha sido percebido até então e representava um continuum de 
proéxis claramente esboçado, mas ao qual não tinha dado as devidas acabativas.

Como resultado, apesar das muitas atividades já realizadas e em andamento, me sentia ociosa 
evolutivamente. As razões dessa sensação só se esclareceram naquele momento, gerando a euforin.

Ao concluir a leitura, compreendi ser necessário redigir livro sobre Conscienciocentrologia com 
o antigo coordenador adjunto do nosso extinto GPC-SOCIN. A encomenda fora feita há anos, quando 
iniciamos os trabalhos no GPC, pelo professor Waldo Vieira. Na época, começamos a pesquisa para 
isso, mas depois, quando o grupo se desfez, a proposta foi esquecida. Ao compreender isso, tomei se-
guidos banhos de energia e grande alegria tomou conta de mim, perdurando dias a fio juntamente com 
a disposição para produzir. Na mesma semana marcamos encontro de trabalho para iniciar o projeto.

Novos desafios

Apesar de começarmos com bastante dinamismo e entusiasmo a organização dos materiais para 
a escrita do livro sobre Conscienciocentrologia, o processo foi interrompido um mês depois. Ficou 
clara a necessidade de maior sustentabilidade para o desassédio do trabalho.

Por outro lado, a continuidade dos experimentos no curso Recin 2 e o megaexperimento coletivo 
promovido pela CONSECUTIVUS com a atividade da Noite de Gala Mnemônica incrementaram  
e aceleraram as recins e a compreensão multiexistencial do processo em curso.

Ao mesmo tempo, o primeiro semestre de 2015 foi generoso em oportunidades de estudo 
conscienciocentrológico e intraconsciencial: 

1) Concluí minha formação na SBDG (Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos); 
2) Em meu trabalho, iniciamos o curso de pós-graduação lato sensu em Educação Ambiental com 

ênfase em Espaços Educadores Sustentáveis, estando eu na condição de coordenadora e com o desafio de 
promover funcionamento interdisciplinar do curso e da equipe;

3) Participei de itinerância interparadigmática na Finlândia, organizada pela Revista Interpara-
digmas;
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4) Realizei excursão retrocognitiva a 11 cidades de 5 países europeus (Finlândia, Hungria, Sué-
cia, Noruega e Portugal, além dos aeroportos de Londres e de Amsterdã) intercalando atividades de 
voluntariado e de trabalho (apresentação em congressos);

5) Participei da promoção do I Colóquio Interparadigmático, parceria da pré-IC Interparadig-
mas com o CEAEC;

6) Concluí o curso Recin 2 e iniciei a etapa seguinte do programa da CONSCIUS, o Autoin-
ventariograma.

Cada uma dessas situações tinha sua própria finalidade; contudo, estão nitidamente interco-
nectadas, podendo ser aproveitadas ao modo de aportes para a elaboração do livro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os 2 experimentos foram realizados no espaço de 6 meses (agosto e janeiro), parecendo encer-
rar ciclo no qual certas compreensões, cognições e posicionamentos multiexistenciais foram revistos 
e reorganizados.

Em ambos os casos, observo ter sido fundamental reservar aproximadamente 10 dias para  
o experimento, tempo acima da sugestão estipulado para a realização dessa vivência. Com isso, porém, 
foram estabelecidas condições favoráveis e otimizadas para a introspecção e imersão na experiência, 
bem como para o assentamento e encaminhamento das decisões tomadas durante o experimento.

A atenção ao período precedente e sucedâneo ao experimento no Serenarium também se mostrou 
relevante, ampliando a compreensão sobre o processo desencadeado e permitindo melhor aproveita-
mento das informações, seja para orientar o experimento, seja no estabelecimento de atitudes e rotinas 
pós-experimento.

A criação e seleção de ferramentas de autopesquisa para uso durante e após os experimentos no 
laboratório Serenarium ocorreu em ambos os casos:

1º Experimento: estações de trabalho temáticas; técnica da progressão sintético-analítico-sin-
tética (texto-esquema-bilhete-planilha); Código Pessoal de Cosmoética (CPC); IFV; tabela diária de 
autossuperação da síndrome da agradadora compulsiva; check-list diário de autossuperações; lista de 
critérios para dizer “sim” e “não”; técnica do “aja como se (já fosse)”.

2º Experimento: linha do tempo holobiográfica; planilha de recomposições prioritárias; listagem 
de sincronicidades relacionadas ao experimento; carta retratativa a grupo extrafísico interprisioneiro; 
listagem de gescons a cumprir no ano; cronograma de gescons voltadas à reconciliação com grupos 
interprisioneiros identificados; releitura e ressignificação de material escrito durante o voluntariado 
temático.

Vejo também interligação entre os cursos frequentados nos períodos pré e pós-experimento no 
Serenarium em ambos os casos, especialmente as atividades na CONSCIUS (conscienciometria) e na 
Consecutivus (holobiografia, holomemória). Assim, proponho a hipótese de forte vínculo entre o Sere-
narium e as atividades conscienciométricas, as quais têm como referência e modelo evolutivo a mesma 
personalidade inspiradora do laboratório, o Serenão. 

Estando a hipótese correta, valeria otimizar o experimento no Serenarium conectando-o a atividades 
conscienciométricas prévias e posteriores, ampliando assim a permanência e profundidade de contato 
com o holopensene dos serenões. Ficam os leitores(as) convidados a verificar a conjetura.
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Cursos da Associação Internacional para  
a Evolução da Consciência - ARACÊ 

(Ano-base: 2017)

I. CURSOS INSTITUCIONAIS DE CURTA DURAÇÃO:

1. Turismo da Experiência: Passeio Bioenergético

Autopesquisologia. Evento de 3 horas de duração, sem pré-requisitos. Propicia o acesso ao 
Campus ARACÊ em Domingos Martins-ES, para apresentação da Conscienciologia e prática de exercí-
cios energéticos em meio à energia imanente do local. Promove o equilíbrio holochacral, aumentando 
instantaneamente a lucidez consciencial. Visa o reconhecimento e o acolhimento de intermissivistas.

2. Oficina de Autovivenciograma

Autopesquisologia. Oficina de 6 horas de duração, oportuniza a aplicação da Técnica do Auto-
vivenciograma enquanto instrumento para dinamizar a autoinvestigação da consciência pelo paradigma 
consciencial. A técnica é baseada no registro, análise detalhada e classificação temática das vivências 
interdimensionais do pesquisador e propicia a expansão dos aprendizados evolutivos autovivenciados. 
Exige curso de entrada da Conscienciologia como pré-requisito.

3. Oficina de Autoconhecimento

Intrafisicologia. Oficina de 12 horas dedicadas à análise da própria personalidade e comporta-
mentos manifestados nas inter-relações, para identificação de princípios, valores e talentos, bem como 
eventuais necessidades de mudanças. O objetivo é aumentar o autoconhecimento e, assim, reduzir  
a influência externa nas escolhas pessoais, aumentando a lucidez no dia a dia. Consiste em sequência 
de exercícios de reflexão e registro de dados que formam a visão integral da pessoa em todas as esferas 
da vida no momento atual.

4. Campo Grupocármico Interassistencial

Grupocarmologia. Curso de campo bioenergético com carga horária de 12 horas, introdutório 
à Conscienciologia. Adota a pesquisa pessoal participativa no estudo teórico e prático das vivências 
cotidianas multidimensionais mediante instalação de campos interdimensionais. Amplia a compreen-
são de contextos ao oportunizar descobertas de soluções interassistenciais para a concretização de acertos 
grupocármicos e a melhoria do convívio multidimensional entre pares e grupos, acelerando a história 
pessoal. Sem pré-requisitos.

5. Curso Voluntariado Interassistencial

Voluntariologia. Curso de 8 horas, introdutório à Conscienciologia. Amplia a compreensão 
do papel interassistencial do voluntariado, compreendido como minipeça fundamental na grande en-
grenagem evolutiva. Prepara os participantes para melhor aproveitar esse laboratório de fortalecimento 
da sustentabilidade, propulsora da interassistência e do epicentrismo consciencial. Sem pré-requisitos.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 16 – N. 11 – 2016 95

 Atividades Parapedagógicas; P. 94-95.

II. CURSOS INSTITUCIONAIS DE LONGA DURAÇÃO:

1. Curso Autoconscientização Multidimensional (AMD)

Autopesquisologia. Curso estruturado em 11 módulos mensais. Introdutório à Conscienciologia, 
fundamenta a Autopesquisologia e os mecanismos de aprendizagem evolutiva teoricamente e também 
na prática, pelo método da pesquisa pessoal participativa das vivências cotidianas multidimensionais. 
Sem pré-requisitos.

2. Curso Autoconscientização Assistencial (AST)

Assistenciologia. Curso avançado, estruturado em 6 módulos mensais. Visa aprimorar a qualidade 
da assistência praticada no cotidiano multidimensional, priorizando o desenvolvimento da condição 
de arrimo interconsciencial assistencial. Pré-requisito: curso de entrada em Conscienciologia.

3. Curso Autoconscientização Pluriexistencial (APL)

Seriexologia. Curso avançado, estruturado em 8 módulos mensais. Objetiva o autoconhecimen-
to e a compreensão da dinâmica evolutiva interassistencial contextualizada no eixo pluriexistencial, 
holobiográfico e holocármico. Pré-requisito: Curso AMD.

4. Curso Autoconscientização Evolutiva (AEV)

Autoevoluciologia. Curso avançado, com 6 módulos mensais. Aprofunda a autopesquisa a partir 
do traforismo. Pela conscienciometria, favorece a aceleração sadia da história pessoal através da qualifica-
ção interassistencial, com foco na desperticidade. Pré-requisito: curso de entrada em Conscienciologia.

5. Curso Pesquisologia Aplicada (PEA)

Pesquisologia. Curso avançado estruturado em 7 módulos mensais. Estudo teórico-prático fo-
cado na Conscienciografologia. Objetiva capacitar o pesquisador para o desenvolvimento e sistemati-
zação 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. Pré-
-requisito: curso de entrada em Conscienciologia.

6. Curso Autoconscientização Organizacional (AOG)

Intrafisicologia. Curso avançado, estruturado em 6 módulos mensais. Consiste no estudo 
teático da utilização cosmoética dos recursos intrafísicos disponíveis à conscin intermissivista, contex-
tualizado à dinâmica dos mecanismos assistenciais, com foco na ação cotidiana tarística e realização 
da programação existencial. Pré-requisito: curso de entrada em Conscienciologia.

Informações: Núcleo de Parapedagogia: parapedagogia@arace.org
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Fórum de Pesquisa - Debatologia

A atividade mensal Debatologia, que já se encontra em seu 70º Fórum (Data-base: dezembro/2017), 
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, interessados 
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 Dezembro-2017

Ano N. de eventos Qtde de participantes
2011* 6 -
2012 11 -
2013 11 131
2014 12 215
2015 11 225
2016 10 251

2017** 11 254
*Julho-2011: início da atividade Debatologia no Campus ARACÊ. 

**Até Dezembro-2017

CONVITE

Está aberto o convite a todos os pesquisadores da CCCI para participarem do Fórum de Pes-
quisa 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.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 16 – N. 11 – 2016 97

 Atividades pesquisísticas no Campus ARACÊ; P. 96-97  

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, de acordo com a conformática consciencio-
lógica;

2) Curso-livre: auxiliar na elaboração e desenvolvimento da escrita de curso temático pessoal ou 
institucional, coletando as informações necessárias e dispondo-as didaticamente sob a perspectiva do confor 
parapedagógico;

3) Pesquisas temáticas: auxiliar no desenvolvimento de pesquisas temáticas em Conscienciologia 
Aplicada, buscando contextualizar as próprias vivências pela perspectiva do paradigma consciencial e con-
ciliar teoria e prática (teática) dos conceitos e paraconstructos conscienciológicos.

Público-alvo: voluntários de instituições conscienciocêntricas.

Pré-requisitos: cursos de entrada da Conscienciologia.

Encontros presenciais Encontros on-line (Skype)
Local Campus ARACÊ Base física do pesquisador

Agendamentos  
(datas e horários)

A combinar pelo 
e-mail: pca@arace.org

A combinar pelo 
e-mail: pca@arace.org

Investimento
Encontro com duração 

de 90 min 

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.

Endereço: Rota do Conhecimento, Km 7 (acesso pela BR 262, Km 87); Distrito de Aracê;  
Domingos Martins-ES; Cognópolis Pedra Azul.

Agendamentos: pca@arace.org 

Megapensenes: Grafopensenes: rastros textuais. Quem pesquisa, escreve.

Realização: Núcleo Técnico-científico: cientifico@arace.org
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Laboratórios Conscienciológicos  
do Campus ARACÊ

Experimento. Os laboratórios conscienciológicos 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: 2017), existem 13 laboratórios, sendo 7 para experimentos 
de 1h30, 3 para experimentos de 3h30 e 3 para experimentos de 72h, sendo:

Experimentos laboratoriais de 1h30 de duração:

01. Laboratório Conscienciológico da Autossinaleticologia 
02. Laboratório Conscienciológico da Autopensenologia 
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 AUTOSSINALETICOLO-
GIA (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 expe-
rimento tem duração de 1 hora e 30 minutos.

(Fonte: www.ceaec.org)
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2.  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 pensa-
men tos, sentimentos e energias de modo indissociável. A Pensenologia encontra-se nas bases da Cons-
cienciologia, 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)

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).

(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.

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.

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

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

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 assisten-
cial diária, com horário e local bem definidos, com equipe de amparadores técnicos em assistência mul - 
tidimensional, com duração média de 50 minutos.
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Experimento. No laboratório, o experimentador deve acomodar-se na poltrona ou leito e apas-
sivar-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 AUTOCONSCIEN-
CIOMETROLOGIA (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 evolu-
tiva 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 para-
digma 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 CONSCIENCIOGRA-
FOLOGIA (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. 

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 gra-
fopensenidade, a infraestrutura laboratorial possui minibiblioteca e mobiliário favoráveis 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.
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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.

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.

(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 horas), em condição de isolamento intrafísico. 
O objetivo é captar, profundamente, ideias originais a respeito da autoevolução. 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, e é realizada 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, segun do 
o Paradigma Consciencial, isto é, considerando-se a holossomática, a pluriexistencialidade, a mul ti di-
men sionalidade e a bioenergética.

Agendamento. Os pesquisadores interessados em agendar o experimento devem contatar pelo 
e-mail serenarium@arace.org.

Pré-requisitos:
• Ser voluntário da Conscienciologia há pelo menos um ano, identificando a IC onde voluntaria.
• Ter concluído algum curso de entrada da Conscienciologia.
• 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 Cons-
ciência – 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 
Atualização, Relatos de Casos, Correlações Clínicas, Resultados de Pesquisas Experimentais e Clínicas, 
Resumo de Artigos publicados no Exterior, Comunicações Breves, Transcrição de Conferências, Re-
senhas 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.
E-mail: revista@arace.org com cópia para cientifico@arace.org.

3.  COMO ENCAMINHAR:

Os artigos devem ser enviados em formato eletrônico por e-mail, digitados em editor de textos 
compatível com Word for Windows (.docx ou .doc) e acompanhados de Folha de Identificação.

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: Times New Roman.
- Tamanho da Fonte: 12.
- Número de páginas: máximo de 20 por trabalho.
- Todas as páginas, com exceção 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)
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- Citações e Referências Bibliográficas e Eletrônicas
- Figuras e Tabelas

a) Folha de Identificação:
Deverá conter: título do trabalho, nome, sobrenome, qualificação profissional, endereço, e-mail, 

nome da instituição à qual está vinculado.

b) Resumo, Abstract e Resumen:
O Resumo, com até 150 palavras, deverá conter: sinopse do tema pesquisado, objetivo, méto-

do, 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, 

propor e demonstrar. Apresenta, em geral, as seguintes partes: materiais e métodos, resultados e discussão.

e) Conclusão / Considerações finais:
É decorrente das análises apresentadas e relacionadas no desenvolvimento do texto. 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 conteúdo 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 pala-
vras, devem ser transcritas em parágrafo próprio, sem aspas, com recuo de 4 cm da margem esquerda, 
em espaço 1 (simples) e fonte reduzida. 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 enumeradas, se-

guindo os critérios da Enciclopédia da Conscienciologia ou da ABNT. Devem ser referenciados todos 
os autores de determinada obra (livro ou artigo) (evitar a abreviatura em Latim et al.). Incluem-se nas 
referências apenas autores citados no trabalho. Outras obras lidas, mas não citadas, podem ser incluídas 
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.
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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.

6.  ARTIGOS DE ATUALIZAÇÃO:

Enfoque atual de determinado assunto da Conscienciologia elaborado espontaneamente pelo 
autor ou encomendado 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, Apren-
dizado e Conclusão.

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 orga-
nizado considerando 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 Conselho Editorial e o Núcleo Técnico-científico da ARACÊ se reservam 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 compreensão, sem interferência no conteúdo 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.
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Associação Internacional para a 
Evolução da Consciência – ARACÊ

Instituição. A Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ é uma 
instituição de terceiro setor, sem finalidades econômicas, com base no voluntariado, apartidária, sem 
vínculos 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 sustentável.

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 117 coleções – artefatos do 
saber, entre os quais, 10.421 livros e 245 diferentes dicionários (ano-base: 2017), disponíveis para a 
pesquisa 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 25 instituições similares à ARACÊ no Brasil e no Exterior (ano-base: 
2017). 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 catorze cursos institucionais (ano-base: 2017): Autoconscienti-
zação Multidimensional – AMD; Autoconscientização Pluriexistencial – APL; Autoconscientização 
Assistencial – AST; Autoconscientização Organizacional – AOG; Duplologia – DPL; Equalização 
Docente – EQD (formação continuada docente); Autoconscientização Evolutiva – AEV; Pesquiso-
logia Aplicada – PEA; Formação de Parapedagogos – FPA; Voluntariado Interassistencial; Oficina 
do Autovivenciograma; Oficina do Autoconhecimento; Campo Grupocármico Interassistencial;  
e Reeducação Parapsíquica.

Visitações. A Associação ARACÊ recebe mensalmente alunos vindos de todo o Brasil para 
cursos 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.


