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

Autopesquisa. Em tempos acelerados vivenciados neste 
século XXI, a necessidade de maior autoconhecimento por 
meio de autopesquisa profunda converge com as propostas 
dos autores dos artigos aqui apresentados.

Exemplos. Nesta edição, temos vários artigos que es
pelham esse esforço pessoal dos autores em aplicarem efetiva
mente os conhecimentos conscienciológicos para dinamizar 
a autoevolução e, ainda, promovendo mais interassistência.

Liderança. O primeiro artigo “Autoconscientização 
de Traços Religiosos e de Liderança”, de Suely Barbaresco, 
apresenta a trajetória pessoal de autopesquisa da autora e seus 
resultados na vida cotidiana e no voluntariado, incluindo  
a autoconscientização não só dos traços religiosos e de lideran
ça, mas também do próprio parapsiquismo vivenciado. 

Intrafisicologia. O artigo “Formação de Grupo de Pes
quisa: Desafios da Intrafisicalidade e da Grupalidade”, escrito 
por um grupo de pesquisadores da ARACÊ em CascavelPR, 
aborda temas relacionados ao estudo da Conscienciologia pelo 
enfoque da Intrafisicologia e da Conscienciologia Aplicada. Os 
estudos descortinaram novos desafios para a pesquisa grupal, 
ocorrendo aprofundamento e maturidade crescente do grupo 
nos debates e na compreensão da importância da Conscien
ciologia Aplicada em projetos gesconários.

Pacificarium. Os pesquisadores Cícero Borges e De
borah Leite trazem o artigo “Pacificarium e as Prioridades 
Evolutivas no Caminho para o Serenismo” e propõem hipótese 
explicativa para a lógica paraeducativa da autoevolução a partir 
da experiência com o laboratório Pacificarium, analisando as 
próprias autovivências e a pesquisa bibliográfica realizada, 
concluindo com a proposta de aplicação de ferramentas cons
cienciológicas para o alcance do serenismo.

Éthos assistencial. No artigo “Estudo do Éthos Assis
tencial nos Cenários Dialogais”, de Ana Seno, a autora estuda 
as formas de autoexpressão durante interlocuções conscienciais, 
buscando analisar tipos de reações e comportamentos comu
nicativos manifestos durante conversação com divergência de 
ideias e opiniões. Descreve os modos mais comuns de reação, 
demonstrado pela autoexpressão do éthos consciencial, fator de
terminante para a definição do perfil de campo holopensênico 
interlocutório instalado, se mais pacífico ou se mais belicista, 
propondo o uso do éthos assistencial. 
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Coliderança. Em “Coliderança Evolutiva”, Fábio Marques e Simone Zolet apresentam as pró
prias experiências em pesquisas de campo e autopesquisas sobre Coliderança Evolutiva, estilo de liderança 
mais avançado, caracterizado pela atuação ombro a ombro multidimensional, com exercício máximo da 
Singularidade Consciencial e norteado pelo princípio cosmoético do melhor para todos, levandonos 
a refletir sobre o modo de atuação dos Serenões e Consciências Livres nos trabalhos interassistenciais.

Parapsiquismo. Em “Autopesquisa e Parapsiquismo Interassistencial”, Maria das Graças Silva 
apresenta a importância e a responsabilidade do aperfeiçoamento do parapsiquismo interassistencial 
pelo uso da autopesquisa, das experiências pessoais com aplicação de técnicas para o alcance das recins. 
Considera a razão para evolução em grupo a qualidade da intenção das manifestações inerentes ao 
pa rapsiquismo.

Reurbanização. O pesquisador Jörn Schmidt, no artigo “A Reurbanização e as Equipes de Espe
cialistas Técnicos Transmigrados (EETTs)” enfoca o processo de reurbanização pósPrimeira Guerra 
Mundial até a atualidade, segundo abordagem cosmovisiológica, a partir de cooperação das equipes 
extraterrestres e terrestres, além das experiências de projetores lúcidos, autopesquisa do autor e pesquisas 
do Colégio Invisível da Extraterrestriologia (CIET). 

Autoproéxis. No relato “Conhecimento Autoproexológico no Serenarium”, Paulo Paschoal 
Borges descreve as vivências durante imersão (isolamento) no Laboratório Serenarium, no Campus 
ARACÊ, ao abrirse a novas experiências promotoras de reciclagens intraconscienciais (recins) em fun
ção dos fatos e parafatos autoobservados do seu microuniverso consciencial e fortalecendo de modo 
inconfundível a ideia de estar no fluxo de sua programação existencial (proéxis).

Autodescoberta. Liane Maria Simões Borges também apresenta seu “Circuito Pensênico Vi
venciado no Serenarium”, descrevendo os detalhes autorreveladores para a compreensão de processos 
intraconscienciais há tempos vivenciados e sem ainda análise aprofundada e somente possível de ser 
realizada em imersão de 3 dias no Serenarium.

Convite. Convidamos nossos leitores para terem, ao longo da leitura desta revista, o mesmo 
aproveitamento pesquisístico obtido pelos autores que contribuíram para esta edição. Sem dúvida,  
a autopesquisa conduz a novos patamares existenciais qualquer conscin interessada em evolução e no 
autoconhecimento profundo.

Boa leitura a todos!

Equipe editorial

revista@arace.org

CAP Ano 20 N 13 (Versao 08).indd   2 03/02/2020   09:04:24



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 20 – N. 13 – 2020.

Artigo Original 3

Autoconscientização de Traços Religiosos  
e de Liderança 
Self-awareness of Religious and Leadership Traits

Autoconcientización de Rasgos Religiosos y de Liderazgo

Suely Regina Barbaresco*

Resumo: O presente trabalho é fruto de autopesquisa desta autora e apresenta a trajetó 
 ria da autoconscientização dos traços religiosos e de liderança no contexto do traba
lho voluntário conscienciológico. As experiências são abordadas a partir do acesso às 
verdades relativas de ponta (neoverpons). São relatadas experiências com fenômenos 
parapsíquicos e projeciológicos, a relação com amparadores extrafísicos e a repercussão 
na postura pessoal do traço da liderança no percurso da divulgação da tarefa do escla
recimento, em especial na mídia. Ao final são apresentados dificultadores, vantagens, 
efeitos e conquistas evolutivas na autopesquisa com foco no paradigma consciencial.

Palavras-chave: autopesquisa, proéxis, projeção consciente, recin, voluntariado cons
cienciológico.

Abstract: The present work, a self-research paper, presents the author’s way towards 
the self-awareness about religious and leadership traits in the context of voluntary work 
with Conscientiology. The approach to the experiences are based on the author’s access to 
the leading edge relative truths (verpons). Personal experiences with parapsychic and 
projectiologic phenomena are reported, as well as relationships with extraphysical helpers 
and reverberation of the leadership trait on her posture in the clarifying task, especially in 
the media. It concludes by presenting challenges, advantages, outcomes and evolutionary 
accomplishments in self-research focused on the Consciential Paradigm.

Keywords: Conscientiologic volunteership, lucid projection, proexis, recin, self-research.

Resumen: Este trabajo es fruto de la autoinvestigación de esta autora y presenta la trayec-
toria de la autoconcientización de los rasgos religiosos y de liderazgo en el contexto del 
trabajo voluntario concienciológico. Las experiencias son tratadas a partir del acceso  
a las verdades relativas de punta (neoverpunes). Son relatadas experiencias con fenómenos 
parapsíquicos y proyecciológicos, la relación con amparadores extrafísicos y la repercusión 
en el comportamiento personal del rasgo del liderazgo en la trayectoria de la divulgación 
de la tarea del esclarecimiento, en especial en los medios de comunicación. Al final, son 

* Professora universitária, graduada em Psicologia, mestre em Psicopedagogia e doutora em Educação, docente e voluntária do 
IIPCVitória desde 2007. Email: suelybarbaresco@gmail.com
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presentados dificultadores, ventajas, efectos y conquistas evolutivas en la autoinvestigación 
con foco en el paradigma conciencial.

Palabras clave: autoinvestigación, proexis, proyección consciente, recín, voluntariado 
concienciológico.

INTRODUÇÃO

Motivação. A ideia deste trabalho surgiu devido à necessidade da autora, neste momento atual 
da vida intrafísica, de desenvolver a grafopensenidade. 

Objetivo. O presente artigo apresenta vivências pessoais a partir do acesso às verdades relativas 
de ponta (neoverpons), via voluntariado com vivências relacionadas às dificuldades da identificação  
e realinhamento das prioridades evolutivas, na atual vida, buscando expandir para o atacadismo assis
tencial com autopesquisa. 

A autopesquisa é a pesquisa da consciência por si própria, buscando maior autoco
nhecimento e utilizando, ao mesmo tempo, o máximo de instrumentos pesquisísticos 
disponíveis no microuniverso consciencial e no Cosmos (SENO, 2013, p. 39).

Hipótese. Foi investigada a presença, ainda arraigada, de traços de religiosidade canalizada no 
exercício de liderança da divulgação das ideias das neociências Projeciologia e Conscienciologia. 

Metodologia. Este trabalho descritivo qualitativo fundase na análise das autovivências e re
gistros pessoais, voluntariado conscienciológico, aplicação de técnicas conscienciológicas, vivência de 
fenômenos.

Estrutura. Além da Introdução e das Considerações finais, o trabalho desenvolvese em 4 Seções:

1. Acesso às neoverpons (2006). No primeiro momento são relatados o acesso à Conscien
ciologia, a identificação com as ideias, a motivação e repercussões do engajamento no paradigma 
consciencial. 

2. Voluntariado conscienciológico (2007). Nesta Seção serão apresentadas as vivências desde 
o curso Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 1 – ECP1, o ingresso no voluntariado cons
cienciológico, a experiência com os fenômenos e a trajetória pessoal na coordenação de um Centro 
Educacional de Autopesquisa.

3. Autopesquisa: traços pessoais, hipóteses e técnicas (2014 a 2018). Esta Seção abarca  
o percurso da autopesquisa realizada, especialmente os traços liderança e religiosidade manifestos e as 
técnicas utilizadas para superar fissuras pessoais, considerando o paradigma consciencial. 

4. Dificultadores, vantagens e efeitos da autopesquisa (20112018). O autodiagnóstico em uma 
pesquisa conscienciológica pode apresentar várias facetas quanto ao autoenfrentamento dos achados. 
Neste item serão comentados os efeitos evolutivos da autopesquisa. 

I. ACESSO ÀS NEOVERPONS  

Paradigma consciencial. A ciência Conscienciologia estuda as manifestações da consciência (eu, 
ego, personalidade) em uma abordagem integral, considerando várias dimensões, veículos apropriados 
para se manifestar nas variadas dimensões com suas particularidades, as bioenergias e a cosmoética na 
interação com as demais consciências e com o Cosmos (VIEIRA, 2002, p. 23).
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Labcon. A autopesquisa, ou pesquisa de si mesmo, é o estudo realizado pela própria pessoa, 
fundamentado no Paradigma Consciencial no qual a consciência é ao mesmo tempo o pesquisador,  
o objeto de pesquisa e o laboratório consciencial.

Parapsiquismo. A autopesquisa pessoal começou da indicação dos filhos para conhecer os estu dos 
da Conscienciologia, porque eu não sabia lidar com o próprio parapsiquismo aflorado. Após a primeira 
palestra, inscrevime para um curso básico de Conscienciologia, em 2006. A cada aula, a identifica
ção com os fenômenos estudados e com os temas apresentados fazia mais sentido no entendimento  
e vivência cotidiana pessoal. 

Projeção. Em noite antecedendo as últimas aulas do curso, vivenciei a saída do corpo físico em 
projeção consciente patrocinada por equipe extrafísica liderada por amparadores (consciências com 
visão mais abrangente e cosmoética) para acompanhar nas assistências extrafísicas. Tal experiência gerou 
convicção íntima de ter encontrado informações com lógica e coerência com aquilo que intimamente 
buscava.

Assistência. Ao final do curso, tais informações subsidiaram conhecimento importante para tra
çar a própria rota existencial propiciando os primeiros posicionamentos pessoais: estar mais presente 
na assistência a minha mãe e entrar para o voluntariado de uma Instituição Conscienciocêntrica (IC), 
organização com objetivos e métodos de atuação embasados no Paradigma Consciencial.

Proéxis. Sentia intimamente que algo bom podia ser feito no sentido de ajudar as pessoas, que 
talvez isso integrasse a proéxis pessoal – programação existencial, planejada antes de renascer nesta vida 
intrafísica.

Precognição. Ao visitar minha mãe, que mora em outro estado brasileiro, combinamos de viajar 
para uma cidade vizinha, no dia seguinte. Naquela noite, enquanto trabalhava com as energias, numa 
precognição visualizei duas pessoas dentro de um rio tentando se salvar de afogamento. Na viagem do 
dia seguinte nos acidentamos e caímos em rio profundo. 

Amparo. Durante o acidente houve desespero, sabia que não podia dessomar naquele momento 
porque havia muitas coisas a fazer. Pensei que tudo terminara, e a resposta veio de imediato, telepa
ticamente: “Não acabou!”. Perdemos os sentidos, até o veículo parar no rio, mas sobre grande árvore 
cerejeira caída, que nos serviu de suporte para sair do carro e chegar à margem. Pela segunda vez, senti 
a atuação de amparo de maneira intensa. 

Reflexões. Nas reflexões pósacidente, a ideia era de que havia motivo maior para terem pre
servado minha vida intrafísica, e, instintivamente, essa sensação já fazia parte dos questionamentos 
antes do acidente.

Encapsulamento. Nos dias seguintes, ainda abalada, mantinhame forte no apoio à minha mãe 
e familiares distantes e preocupados. Porém, não consegui analisar os acontecimentos multidimensio
nalmente.

Retorno. No aeroporto, antes do embarque para casa, sentime esmorecer, e, se parasse, “apaga
ria”, o que me levou a caminhar no local por cerca de 2 horas. Nas conexões dos voos precisei de ajuda 
e cadeira de rodas.

Pausa. O acidente, a sensação de morte durante a viagem, a preocupação com minha mãe geo
graficamente distante, a burocracia do seguro do veículo e o fato de não conseguir trabalhar com as 
energias propiciou comportamento de esquiva, amedrontamento relativo à dimensão extrafísica.

Esforço. O receio do assédio levou ao estremecimento e recuo no desejo de fazer trabalho assis
tencial relevante nesta atual vida. Foram vários meses de análise e problemas sequenciais. No entanto, 
o esforço pessoal prevaleceu e voltei a frequentar as palestras conscienciológicas.
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II. O VOLUNTARIADO CONSCIENCIOLÓGICO 

Continuidade. No ECP1 (Curso de Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1), no final 
de 2006, houve indicação para o ingresso na docência da instituição, mas tal posicionamento só se 
con cretizou quando foram assumidas as atividades de coordenação do Voluntariado de uma IC, jun
tamente com outro voluntário. 

Potenciais. A ideia de ser intermissivista, com programação existencial, demorou para ser aceita. 
Não me percebia na condição de consciência preparada para realizar intrafisicamente o programado 
na dimensão extrafísica antes de renascer. 

Intermissão. Buscava relembrar algo do curso intermissivo, quando, em certos casos, antes da 
ressoma a consciência escolhe família, ambientes e vivências, ampliando as possibilidades de acertos 
grupocármicos.

Proexologia. Durante curso de campo, perguntei à consciex (consciência extrafísica) manifes
tante o porquê do acidente, recebendo de volta 3 perguntas: “Você tem consciência da sua proéxis? 
Você sabe a responsabilidade que assumiu antes da sua ressoma? Você se esconde atrás de quê?”

Docência. O desejo de assistir em alto nível foi retomado com maior responsabilidade depois 
da fala da consciex. Apesar de me sentir inapta, a formação docente contribuiu com o grupo na tares, 
considerando o número pequeno de professores, que geralmente vinham de outros estados, para os 
cursos e palestras. 

Retomada. Profissionalmente, doutoreime em Educação no exterior, o que diminuiu muito 
minha atuação no voluntariado de 2007 a 2010. Ao retornar ao voluntariado, os trabalhos de docência 
conscienciológica e de divulgação das ideias da ciência Conscienciologia foram retomados e contribu
íram para alavancar a assistencialidade pessoal. 

Autoposicionamento. Em 2011, designaramme para a Coordenação Geral do Centro Edu
cacional de Autopesquisa (CEA), pela sede da instituição em que voluntariava, o que me estremeceu, 
mas o forte amparo novamente contribuiu para prosseguir, mesmo com insegurança, pois a autoanálise 
pontuava despreparo para assumir cargo de tamanha responsabilidade. 

Liderança. A primeira ação foi descentralizar as decisões e ações da Coordenação Geral do CEA, 
concedendo a cada voluntário a responsabilidade de suas tarefas segundo capacidades e predisposição 
individual, com liberdade de nelas empreender, tornando o grupo mais participativo e coeso.

Desafios. Pouco depois, veio a oportunidade de entrevista na mídia e, sendo a única pessoa dispo
nível no horário estipulado pela emissora de TV, realizei a tarefa. As condições para gravar o programa 
eram desfavoráveis, e o receio de errar, maior ainda; mas, ao final, houve a sensação de dever cumprido 
e parapercepção da presença de amparo propiciando banhos energéticos. 

Mídia. Ocorreram mais 4 entrevistas na TV e 2 em rádio. Um dos programas televisivos, previsto 
para durar 9 minutos, gravou mais de 25 min. Na rádio, a música de abertura da entrevista envolvia 
misticismo e era ao vivo como nos programas de TV. O sentimento foi de incômodo, mas o resultado, 
positivo. 

Itinerância. Em uma cidade atendida (GuarapariES), abriuse oportunidade de divulgação em 
programa de rádio local. Prepareime para falar dentro dos cinco minutos estipulados, mas a entrevista 
ficou “no ar” quase uma hora, do início ao fim do programa. Ao todo foram 7 entrevistas, em 3 TVs 
e 2 rádios.

Trabalhos. Naquele momento, minha atuação era simultaneamente na Coordenação Geral  
e na Coordenação do Técnicocientífico do Centro Educacional de Autopesquisa de Vitória.
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Base física. Desde 2005, o CEA se concentrava em sala de aula e pequena recepção. Estava lo
calizado entre estabelecimentos comerciais, uma igreja, uma loja de eletrônicos piratas e uma capela 
mortuária, interferindo nos laboratórios e trabalhos energéticos. Buscouse deixar aquela área de 
energias estagnadas.

Mudança. Em 2013, a base física do CEA Vitória foi alterada. Até então a sala era cedida; com 
a mudança, foram alugadas 2 salas conjugadas em local de fácil acesso público.

Demandas. Nesse novo momento, os alunos começaram a chegar, foi preciso abrir mais cur
sos e as palestras quinzenais passaram a semanais. Voluntários e professores eram escassos. A Sede do 
Instituto ajudou a atender à demanda com trabalho voluntário. Assim, estava atuando na docência 
em todos os cursos, laboratórios e palestras do CEA. Aos poucos, na condição de professora orienta
dora, formavamse outros professores, que passaram a contribuir nas atividades docentes, o que me 
permitiu itinerar.

Tenepes. A demanda pelo Curso Assistenciologia no CEA foi grande e não havia professores, 
o que resultou, em 2013, na decisão de iniciar a tarefa energética pessoal  tenepes, pois até então não 
me sentia qualificada para esse tipo de assistência, mesmo incentivada por docentes mais experientes 
que itineravam para Vitória. Ser tenepessista é prérequisito para dar aulas no curso Assistenciologia.

Retomada. A atuação na Coordenação Geral do CEA – Vitória durou 4 anos, seguida de novo 
período de 5 meses, em 2017, finalizando o mandato do excoordenador que precisou deixar o cargo. 

Ideias. Durante esse tempo de voluntariado, muitas ideias sobre escrita conscienciológica eram 
anotadas, assim como temas referentes à autopesquisa, porém nada fora publicado.

Paradoxo. Todas as atividades assumidas no voluntariado conscienciológico, como a coordenação 
do voluntariado, a formação docente, a coordenação de cursos e laboratórios, as palestras, a coor denação 
geral, a mudança de base física, as entrevistas na mídia e a itinerância, davam a sensação de despreparo 
para assistência madura, competente, à altura da Instituição e seus representantes. 

O autoconceito trafarístico é a premissa pessoal de se julgar inferior, incompetente 
ou incapaz diante da vida e das relações. O sentimento associado a este autoconceito 
é o de autodepreciação, ou seja, o sentimento de pouco valor que alguém tem por si 
mesmo (BAZZI, 2004, p. 163).

Pacificação. No curso Teática da Rememoração do Curso Intermissivo (2016), durante o trabalho 
energético vivenciei paz íntima quanto à assistência realizada. A colega que me energizou disse ter sen
tido gratidão dos amparadores. Nos feedbacks da autora do curso, esta comentou que os amparadores 
eram gratos a mim, corroborando a parapercepção da energizadora. 

Consciex. Ainda com relação aos amparadores e a gratidão por parte deles, no primeiro curso 
de campo, após as três questões da consciex manifestante, foram trazidas também algumas afirmações: 
“Tenha mais confiança no seu pulso. Nós gostamos muito de você! Confie mais na sua força! Esse  
é o momento!”.

Maniqueísmo. Essa autoavaliação sobre o currículo no voluntariado, apesar das iniciativas 
positivas e cosmoéticas, demonstra visão com características de holopensene religioso, de maneira in
consciente, os trabalhos eram realizados usando mais argumentação de base em crenças pessoais, que 
na comprovação científica (pelas próprias experiências). 
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III. AUTOPESQUISA: TRAÇOS PESSOAIS, HIPÓTESES E TÉCNICAS

Liderança. As atividades da IC exigem iniciativa, posicionamento pessoal, abertismo, eru
dição, assistência e organização, entre outros traços de liderança de quem encabeça trabalho grupal 
interassistencial e multidimensional. Dos 4 ECP1s cursados por mim, durante os sorteios dos temas, 
três saíram sobre liderança, afora a responsabilidade de apresentar a conclusão dos estudos do grupo. 
Mesmo assim, aceitar o trafor da liderança ainda é difícil devido à timidez gerada pela baixa autoestima 
oriunda de cultura familiar com repreensão entendida como formadora de caráter e sensatez.

Tarefas. À frente da Instituição, as tarefas eram realizadas com dedicação, responsabilidade  
e determinação, muito mais pelo fato de considerar o receio de errar com base nos traçosfardos (trafares) 
pessoais do que por lucidez e confiança na capacidade pessoal de empreender e nos amparadores.

Equívoco. Para a consciência de temperamento introspectivo e com predomínio da 
visão trafarista, há a tendência de se achar incapaz de realizar determinadas tarefas pela 
insegurança gerada a partir da autopercepção equivocada, distorcida e incompleta. 
Possui dificuldade de reconhecerse com talentos, habilidades e atributos já conquis
tados ao longo de outras existências (SENO, 2013, p. 34).

Perfeccionismo. Os trafares pessoais, em especial o negativismo, a criticidade e o perfeccionis mo 
demandavam atenção redobrada nas ações. A isto somavase a cobrança rígida para não errar trazida 
desde a infância.

Autoimagem. Um traço comportamental, desde a adolescência, reflexo da rigidez educacional 
familiar, é a autoimagem distorcida, pelo fato de ser vista pela família como sendo a problemática,  
a do contra, a única sem religião e, por isso, sem proteção divina. 

Mentalsomática. Nos feedbacks espontâneos recebidos nas relações interpessoais e nos cursos 
realizados enquanto docente ou aluna, eram assinalados traços positivos, tais como: carisma, coragem 
e, em especial, intelectualidade, o que, para mim, aumentava consideravelmente a responsabilidade de 
não errar.  

Obnubilação. A obnubilação e a dificuldade de assumir trafares e trafores impedem mudança 
de patamar evolutivo.

Autoconhecimento. Autopesquisarse é indispensável a qualquer conscin que deseja melhorar, 
crescer evolutivamente, em especial quando intermissivista.

Manifestações. A autocorrupção leva à procrastinação com justificativas temporárias, mas  
a conscin lúcida da importância evolutiva da autopesquisa voltará a incomodarse quanto às suas ma
nifestações, em especial as trafaristas.

Trabalho. Autopesquisa demanda autoobservação, anotações, aplicação de técnicas conscien
ciológicas, revisão de literatura, superação de fissuras e gestações conscienciais (gescons). Autoconhe
cimento requer trabalho, muitas vezes exaustivo.

Conscienciometria. Nas relações grupocármicas foi sinalizado “comportamento autoritário, 
perfeccionista, querendo tudo na regra, certinho demais”, o que causou espanto, pois, esse comentá
rio veio de uma pessoa admirada e com energias assistenciais. Foram estudos, observações e análises 
possibilitando hipóteses.

Hipótese é a proposta de explicação de algo desconhecido, não compreendido ou 
pouco pesquisado: não é achismo, é suposição; não é “chute no escuro”, é proposição 
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racional; não é crendice, é dedução lógica inicial; não é imaginação, é articulação de 
evidências; não é opinião geral, é sensatez intelectual; não é tendenciosidade, é conscien
ciosidade; não visa o impulsivo absolutismo mítico, mas a maturidade do relativismo 
científico (LEIMIG, 2015, p.16).

Heteroassistência. A primeira hipótese para as postergações da autopesquisa foi priorização da 
heteroassistência, focando na demanda da instituição onde voluntario como fuga de autoconhecerse 
e fazer as reciclagens intraconscienciais necessárias à evolução pessoal. 

Sectarismo. Ao olhar para as atividades realizadas no voluntariado, o pensamento que vem é que 
“se cumpriu a obrigação”, que o trabalho precisava ser realizado e foi, ainda que pudesse ter resultado 
melhor. Essa autoavaliação sobre o currículo no voluntariado, apesar das iniciativas positivas e cosmoéti
cas, demonstra uma visão com características do holopensene da religiosidade, ou seja, era preciso fazer 
o possível para mostrar às pessoas que existe “outra” realidade além daquela difundida pelas religiões. 

Psicossoma. Outra hipótese, a mais forte, está embasada em processo religioso arraigado desde 
a infância. Relacionase ao medo do assédio, o que reforçaria a ideia de não ter o “auxílio divino”.  
A baixa autoestima denotava percepção de desmerecimento. Tal distorção constante barrava ações para 
enfrentar possíveis erros julgando que não teria amparo. 

[...] os indivíduos têm suas mentes presas à fôrma dos dogmas repetidos ad nauseam. 
Tal formatação os impede de olharem para o fundo de si mesmos, sem medos, disfar
ces, escapismos, fantasias ou regressões infantis, e os transforma em robôs existenciais, 
cumpridores de ritos, repetidores de fórmulas (LUZ, 2011, p. 74).

Ideação. Quando terceirizada a própria responsabilidade dos acontecimentos, seja aquela 
atribuída ao assediador ou ao amparador, há a compreensão distorcida de que se está só, sem amparo, 
porque os trabalhos energéticos em “nível ideal” deixaram de ser feitos, tornando suscetível à atuação de 
assediadores, e também à assistência, faltando a cosmoética por ainda pensar mal de algumas pessoas. 

Automimeses. Essa ideia distorcida ou interpretação equivocada devese a pensenização reli
gio sa, ao modo como vejo o Mundo e a própria Conscienciologia. Tal fenômeno, muito comum entre 
alguns voluntários, egressos das diversas crenças, apenas transpõe conceitos da religião para a Cons
cienciologia. A pessoa precisa ser “pura”, para ganhar a benção de Jesus e conquistar o reino dos céus. 

Distorções. A ideia de que se não estivesse ligada a um Deus estaria ligada ao seu opositor re
percutia fortemente. “A religião, ao modo de hábito ou herança cultural, passa a ser o padrão aceito 
pelas pessoas cujo parapsiquismo foi autorreprimido” (LUZ, 2011, p. 68).

Fenômenos. O parapsiquismo tão aflorado desde a adolescência também postergou a autopes
quisa. Apesar das tentativas de atuação mais técnica e assistencial, o assédio intenso provocou desistência, 
ou os amparadores promoveram recesso parapsíquico. Os relatos dos fenômenos no âmbito familiar 
eram vistos como “falta de oração”. “Fenômenos desconhecidos e ignorados dão origem a mitos e dogmas 
como tentativas de explicação” (LEIMIG, 2015, p. 30).

Controle. Ao rever as anotações de cursos realizados, foi possível identificar, na planilha de repro
gramação existencial, metas e meios cosmoéticos do primeiro ECP1 cursado, a proposta de “traba lhar 
arduamente as energias para ter controle e começar o trabalho de assistência multidimensional com 
mais confiança”. Ou seja, apenas o trabalho energético, o estado vibracional (EV) profilático poderia 
gerar empoderamento para enfrentar a atuação dos assediadores na psicosfera pessoal.
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EV. Pelo fato de os estados vibracionais serem praticamente imperceptíveis e realizados poucas 
vezes ao dia, a religiosidade se manifestava inconscientemente, sugerindo não merecimento do amparo 
extrafísico. Isso era tão forte, que nos trabalhos energéticos deixava de absorver as energias. Apenas 
circulava, instalava o EV e exteriorizava. 

Postergação. O entendimento de que deixava de fazer “tudo certinho” como conhecia na teoria 
incomodavame, dispensando assim o amparo e adiando sucessivamente o início da tenepes, outra 
descoberta da autopesquisa.

Pensenidade. A ideia predominante era que amparador só ajuda quem assiste em nível mais 
avançado e faz “tudo certinho”. Na prática, a autodistorção trazia autoavaliação de qualificação insu
ficiente, resultados insignificantes, sem valor assistencial e, portanto, irrelevante aos amparadores. Pen
samento correspondente ao holopensene religioso autovivenciado na infância em que as ações pessoais 
eram movidas pela crença de que “tenho que ser perfeita porque é assim que Deus quer”.

Lacuna. Em conversa com o propositor das Ciências Conscienciologia e Projeciologia, o profes
sor Waldo Vieira (2009), este comentou: “Você tem uma aura boa. Você precisa se livrar de repressões 
de infância, de (....). Aí arregaça as mangas e trabalha”. Nesta conversa a sensação era de precisar 
liberarme para prosseguir segundo pensamentos, princípios e capacidades próprias. A inspiração era 
para “abrir, expandir a visão”, mas houve sensação de lacuna, parecia haver algo mais a pontuar que 
hoje entendo referirse à religiosidade. 

Teática. Entendido o processo da serialidade das existências humanas e a rapidez de atividades 
e fatos no voluntariado, aliado à ausência de autopesquisa, não houve desvencilhamento total das 
repressões e amarras religiosas incrustadas. A consciencialidade renovada permanecia mais teórica do 
que prática.

Cardiochacra. A santimônia conscientizada tornou difícil, até vergonhoso enxergar que fazia  
o que tanto criticava na liderança religiosa. O incômodo foi tamanho que estudar, investigar vidas pas
sadas tornouse imperativo para entender a profundidade do comportamento religioso, considerando 
na vida atual ser avessa a religiosidade, mas seguindo inconscientemente crenças e doutrinas.

Traços. Após repassar e analisar a lista dos trafares e trafores pessoais, reler anotações e compi lar 
as ações no voluntariado conscienciológico, confirmouse a hipótese inicial: trafores, liderança assistencial 
e intelectualidade; trafares, imaturidade (crença) e insegurança. 

Constatações. Confirmada a imaturidade, fincada no holopensene religioso, constatei que os 
traçosfardos não paralisaram os trafores, propiciando autoacolhimento.

Encaminhamentos. Com as corroborações, o próximo passo foi buscar conhecimento espe
cífico na Conscienciologia, assistindo cursos mais relacionados à problemática; consultar a literatura 
conscienciológica; e listar técnicas para eliminar a religiosidade consolidando o princípio da descrença.

Recin. Considerando a religiosidade na manifestação pessoal e o autoquestionamento, eviden
ciouse a urgência da reciclagem intraconsciencial (recin), que, segundo Vieira (2013, p. 187), é a re novação 
cerebral da consciência humana através da criação de novas sinapses ou interconexões neuronais capazes 
de permitir o ajuste da programação existencial. 

Curso. Nessa busca, em 2015, no curso Retrossenha Pessoal, da IC Consecutivus, por meio de 
análises, da aplicação da Técnica da Intersecção Holopensênica e de clarividências (individual e com 
epicon – epicentro consciencial), chegouse à hipótese de “Tutoria”.
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Tutoria. 1 Função ou autoridade de tutor; exercício da tutela; 2 administração de 
negócios públicos ou particulares; governo, direção [a t. de uma instituição religiosa]  
3 ação de preservar, proteger alguém ou algo de outro alguém ou algo; defesa, amparo, 
tutela. SIN/VAR ver sinonímia de égide (HOUAISS & VILLAR, 2001, p.2790).

Tutoria. As intersecções vinham da (1) Educação com religião: catequese; (2) Educação com 
Monarquia: formalidade; (3) Monarquia com religião: autoridade. Os religiosos eram conselheiros da 
monarquia, tinham autoridade na Corte e eram responsáveis pela educação religiosa. Ou seja, a educação 
era para poucos, e os religiosos doutrinavam segundo formalidades monárquicas e interesses da Igreja. 

Avaliação. De posse de tais informações, fiz também avaliação de questões intrafísicas na atual 
vida (Tabela 1).

Conduta Traços/Manifestações

Posturas pessoais Monárquicas e força presencial

Profissão Professora e educadora de adultos

Grupos sociais e evolutivos Liderança e destaque

Grupocarma Religioso e às avessas/assistencial

Aportes Financeiro e intelectual

Amizades Conselheira e confidente

Vestimenta Clássico e comportado

Lazer Leitura e viagem cultural

Tabela 1 – Cotejo Conduta e Traços/Manifestações

Planejamento. A partir dos dados levantados e das prioridades no contexto autopesquisístico, 
foram elaboradas estratégias de ações executáveis, com postura proativa, considerando que autoenfren
tamento precisa acontecer na prática.

Concretização. Antes mesmo de traçar metas e iniciar o plano de concretização das mesmas, 
foram selecionadas e aplicadas técnicas conscienciológicas e no decorrer das etapas da autopesquisa 
outras foram acrescidas.

Técnicas. Entre as técnicas utilizadas estão a técnica do enfrentamento do malestar, a técnica 
da reflexão das 5 horas, técnica dos registros diários, técnica da checagem pensênica e a potencialização 
dos estados vibracionais.

Profilaxia. Com a aplicação das técnicas, eliminei frustrações e autoculpas, entendendo que, 
mesmo quando trocava as crenças religiosas pelas ideias da Conscienciologia, havia a cosmoética no 
trato com as demais conscins.

IV. DIFICULTADORES, VANTAGENS E EFEITOS DA AUTOPESQUISA

Dificultador. Os autodiagnósticos, quando notórios e indiscutíveis, podem paralisar a auto
pesquisa, pois os achados e o autoenfrentamento geralmente funcionam como “fratura exposta”. 

Altruísmo. Com o malestar cogitei desistir da autopesquisa, mas olhei o lado positivo dos dados 
levantados. Por exemplo, analisei o fato de exteriorizar e não absorver as energias. Verifiquei tendência 
de ser mais heteroassistencial do que autoassistencial.
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Acolhimento. Tal postura foi encarada de maneira traforista, afetiva, assistencial, autoacolhe
dora. Segundo Vicenzi (2005, p. 36), “o afeto é o propulsor mais sadio da evolução da consciência. 
Evoluir motivado por pressão, imposição de culpas, autocensura ou repulsa às imperfeições não parece 
ser o mais inteligente.”

Pacificação. Essa questão fez sentido para a autora, pois sempre há disposição para ajudar e, se  
a percepção é de que a assistência foi realizada dentro daquilo que a pessoa precisava naquele momento, 
há pacificação íntima. E é fato que as assistências não são feitas sozinhas: quando premeditadas, os 
amparadores geralmente já estão presentes.

Postura. Esta postura acolhedora, sem autocorrupções, possibilitou passar ao autoenfrentamen
to, com mais determinação buscando eliminar as fissuras e chegar à autossuperação ou alívio do trafar 
religiosidade. 

Vantagens. Aprender com as verdades que aparecem durante as autopesquisas fortalecem  
a conscin a prosseguir autoconfiante nos propósitos evolutivos, lúcidos quanto à pluriexistencialidade.

Efeitos. Autoconhecerse propicia à conscin interessada na própria evolução identificar seu 
momento evolutivo listando conquistas e potencialidades, tornandose autoconfiante e traçando novas 
metas para prosseguir na escala evolutiva.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Feitos. A autopesquisa realizada, pelo nível de complexidade e entranhamento, ainda está em cur  
so, mas bem adiantada na condução, deixando de existir o malestar, bem como as expressões utilizadas 
anteriormente pela autora, relativas ao tema, como por exemplo: “Nossa (Senhora)!”, que estão sendo 
suprimidas do vocabulário.

Progressos. Os progressos rumo à eliminação do traço religioso anacrônico motivam ao remate 
da questão, gerando autoconfiança e satisfação íntima para o autoinvestimento contínuo.

Contribuição. A autoexposição da autora aqui grafada e partilhada contribui para a interassis
tência tarística, interconsciencial, trabalhando nas reciclagens intraconscienciais para sair do ciclo 
vicioso e contribuir pelo exemplarismo.

Dedicação. Independentemente da temática ou do seu enredamento, a autopesquisa conscien
ciológica é individual, de responsabilidade de cada consciência e intransferível. Exige persistência  
e motivação do interessado. 

Bússola consciencial. As conquistas evolutivas motivam e capacitam a conscin com abertismo 
consciencial a se tornar mais fraterna e lúcida em sua atuação enquanto “minipeça em maximecanismo”.
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Resumo: O artigo aborda temas relacionados à introdução ao estudo da Conscien
ciologia pelo enfoque da Intrafisicologia e da Conscienciologia Aplicada. A criação 
e estruturação deste grupo de pesquisas conscienciológicas em Intrafisicologia (GPC 
Intrafisicologia) buscam atender as dificuldades de pesquisadores iniciantes com 
relação à Ciência Conscienciologia. A estruturação inicial amoldouse às demandas 
do grupo. Ao surgir a necessidade, mudouse o livro a ser analisado, adequandose aos 
novos integrantes. A bagagem pessoal e pesquisística adquirida pelo grupo ao longo 
do caminho permitiu avançar e alcançar novos patamares. Os estudos descortinaram 
novos desafios para a pesquisa, sendo visível o aprofundamento e maturidade cres
cente do grupo comparados às primeiras apresentações e leituras. Estudos basilares 
de conceitos e pilares da Conscienciologia evidenciaramse primordiais à maturidade 
nos debates atuais, assim como ao estudo e compreensão da importância da Conscien
ciologia Aplicada em projetos embrionários. A formação de grupo de pesquisa sobre 
Intrafisicologia foi passo audacioso visando ao autoconhecimento e aprimoramento 
do grupo e de si mesmo.

Palavras-chave: aprendizado, autopesquisa, equalização, grupo de pesquisa (GPC), 
Intrafisicologia, reeducação.

Abstract: This paper addresses themes related to introductory conscientiological 
studies focused on Intraphysicology and applied Conscientiology. A conscientiological 
research group in Intraphysicology (CRGIntraphysicology) was created and struc
tured with the aim to assist beginner  Conscientiology researchers in their difficulties. 
At first, the group was structured following its members’ needs. Inclusion of new 
members with their proper needs lead to the substitution of the book under analysis 
and new research challenges. Personal and group research experience allowed higher 
evolution levels. The growing maturity and profoundness of the group became ap
parent when compared to the first readings and presentations. Elementary studies 
on concepts and foundations of Conscientiology appeared as mandatory in mature 
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debates, besides the understanding of the importance of applied Conscientiology in 
incipient projects. The constitution of a research group in Intraphysicology has been 
a bold step towards selfknowledge, with self and groupimprovement.

Keywords: Apprenticeship, equalization, intraphysicology, reeducation, research group, 
selfresearch.

Resumen: El artículo trata de temas relacionados a la introducción al estudio de la Con
cienciología por la perspectiva de la Intrafisicología y de la Concienciología Aplicada. 
La creación y estructuración de este grupo de investigaciones concienciológicas en 
Intrafisicología (GICIntrafisicología) buscan atender las dificultades de investigadores 
principiantes con relación a la Ciencia Concienciología. La estructuración inicial se 
adaptó a las demandas del grupo. Al surgir la necesidad, se cambió el libro a ser analiza
do, adecuándose a los nuevos integrantes. El bagaje personal e investigativo adquirido 
por el grupo a lo largo del camino permitió avanzar y alcanzar nuevos niveles. Los 
estudios descortinan nuevos desafíos para la investigación, siendo visible la profun
dización y madurez creciente del grupo comparados a las primeras presentaciones y 
lecturas. Estudios basilares de conceptos y pilares de la Concienciología se evidencian 
primordiales a la madurez en los debates actuales, así como el estudio y comprensión 
de la importancia de la Concienciología Aplicada en proyectos embrionarios. La 
formación de grupo de investigación sobre Intrafisicología fue un paso fundamental 
hacia al autoconocimiento y al perfeccionamiento del grupo y de uno mismo. 

Palabras clave: aprendizaje, autoinvestigación, ecualización, grupo de investigación, 
Intrafisicología, reeducación. 

INTRODUÇÃO

Na sucessão de vidas intrafísicas, nossos cérebros vêm sendo formados para atuar nas áreas 
das ciências e dos conhecimentos sociais e humanos. Não fomos ensinados a pesquisar a nós mesmos  
e nosso mundo ao redor, de modo concomitante, sob a ótica e paradigma consciencial (multidimen
sionalidade, quatro veículos de manifestação, pluriexistencialidade e bioenergias). 

Os pesquisadores da Conscienciologia têm este desafio pela frente. 
A formação do pesquisador conscienciólogo é tarefa complexa. Exige a aplicação das mais va

riadas potencialidades humanas para sustentarse, ao longo do percurso. 
Sob o enfoque do materpensene da Grupocarmologia, “somente existe evolução individual em 

grupo” (VIEIRA, p. 317), os voluntários da ARACÊ de Cascavel/PR formaram grupo de pesquisa 
GPCIntrafisicologia. 

O caminho é longo. Cada pesquisador inevitavelmente percorre sua trajetória individualmente. 
O grupo, contudo, auxilia no processo. 

Enxergamos nossas próprias imaturidades no outro e somos constante exemplo de autossupe
ração. O grupo permite essa interação positiva, apontando nossas falhas, auxiliando nas reciclagens, 
para todos atingirem o objetivo maior: a evolução da consciência. 

A metodologia adotada para a escrita deste trabalho foi a consulta nos registros dos encontros 
do grupo de pesquisa (GPCIntrafisciologia), de 2017 a 2019, a coletânea grupal e individual de in
formações pertinentes ao assunto, escritas individuais de partes do artigo, organização das informações 
individuais e a revisão de obras conscienciológicas correlacionadas. “Pesquisar é descrer” (VIEIRA, 
2014, p. 1.064).
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ESTRUTURA

O artigo está estruturado em 6 Seções, além da Introdução e Considerações Finais: I – Defini
ções; II – Histórico: Criação e desenvolvimento grupal; III – Vivências; IV – Fechamento do primeiro, 
segundo e terceiro ciclos; V – Interações Multidimensionais; VI – Desafios.

I – DEFINIÇÕES

Segundo o Dicionário Eletrônico Houaiss, grupo é “1. conjunto de pessoas ou coisas dispostas 
proximamente e formando um todo; 1.1 reunião de várias pessoas. 2. conjunto de pessoas ou coisas 
que têm características, traços, objetivos, interesses comuns. 2.1. conjunto de pessoas que possui  
a consciência de uma interação mútua”.

Por sua vez, segundo o mesmo dicionário, pesquisa é “1. conjunto de atividades que têm por 
finalidade a descoberta de novos conhecimentos no domínio científico, literário, artístico, entre outros; 
2. investigação ou indagação minuciosa; 3. exame de laboratório”.

No Paradigma Consciencial, o objeto de pesquisa é a própria consciência. O pesquisador pesquisa 
a si mesmo, seus traços, manifestações e interações interconscienciais. A experimentação, o laboratório 
(labcon) são as vivências da própria consciência nas suas interrelações.

Eis 5 exemplos de grupos, definidos na Enciclopédia da Conscienciologia e artigos científicos, 
expostos em ordem alfabética:

a. “O Grecex ou grupo de reciclantes existenciais é a equipe de conscins, homens e mulheres 
estudiosos, autopesquisadores e experimentadores da técnica da recéxis, em processo de interassistência 
tarística, visando a ampliação da autoconsciencialidade, o desenvolvimento gradativo do autoparapsi
quismo e a produção de gescons pessoais e grupais”. (RAMIRO, 2018, p. 11.667).

b. “O Grinvex, ou o grupo de inversores existenciais, é a equipe de pesquisa invexológica 
profissional vinculada à Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS), reunida pe
riodicamente para o aprofundamento nos estudos da técnica da invéxis, objetivando a interassistência 
através da tares na produção de gescons grupais e pessoais.” (ANDRÉ, 2018, p. 11663).

c. “O GPCTenepes é o grupo de pesquisas conscienciais da Tenepessologia, promotor do 
estudo da aplicação da tarefa energética pessoal, através de debates, auto e heteropesquisas, organizan
do encontros de integrantes, conscins intermissivistas tenepessistas ou prétenepessistas, em reuniões 
técnicas e periódicas, presenciais ou virtuais”. (ALEGRE, 2018, p. 11552).

d. “O Grupo de Estudos Conscienciológicos é a reunião de conscins intermissivistas ou não, 
homens e / ou mulheres, interessadas em deslindar a consciência e otimizar a evolução pessoal e grupal, 
por meio da tarefa do esclarecimento interconsciencial, fundamentada em autopesquisas, em estudos 
teáticos do corpus da Conscienciologia e nos diversos temas oriundos da dinâmica evolutiva do Cos
mos”. (GUERREIRO, 2018, p. 11695).

e. “O Grupo de Pesquisa Conscienciológica – GPC é o conjunto formado por voluntários da 
Conscienciologia, agrupados pela finalidade mentalsomática de efetuar auto e heteropesquisas, dentro 
de especialidade específica da ciência Conscienciologia.” (LAZZARO e RACHADEL, 2018, p. 2).

A partir das definições podem ser destacados 4 traços comuns nos grupos existentes, em ordem 
alfabética:

a. Autopesquisa. A Conscienciologia é essencialmente teática. A pesquisa de si mesmo serve 
para verificar a apropriação dos saberes conscienciológicos e implica aferir a sua aplicabilidade nas 
vivências das consciências envolvidas.

CAP Ano 20 N 13 (Versao 08).indd   16 03/02/2020   09:04:25



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 20 – N. 13 – 2020 17

Bonfanti, Nilton et. al. Formação de Grupo de Pesquisa: desafios da Intrafisicalidade e da Grupalidade; P. 14-25

b. Heteropesquisa. A pesquisa de outras consciências pode auxiliar na autopesquisa ao examinar 
como determinado traço se manifesta na outra consciência e como a outra consciência administra tal 
manifestação. Tal situação é otimizada pelas diferentes formações educacionais, acadêmicas e profis
sionais, contribuindo para a cosmovisão do grupo.

c. Interassistência. Ao verificar os próprios traços e manifestações e os traços e manifestações 
dos demais, a consciência pode ajudar a apontar os pontoscegos do outro pesquisador e perceber as 
próprias fissuras por meio do espelhamento, em troca de informações.

d. Reunião. Os grupos pressupõem a reunião de consciências, voluntárias de alguma IC ou 
não, para finalidade comum.

Exemplos:

a. Gescons. O grupo pode potencializar a interassistência produzindo gescons (artigos, livros, 
verbetes, entre outras obras) a partir de suas conclusões.

b. Técnica. O grupo pode ter por objetivo a aplicação de determinada técnica da Conscien
ciologia visando a reciclagem; por exemplo: RECÉXIS; INVÉXIS.

II – HISTÓRICO: CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GRUPAL

O Grupo de Pesquisas Conscienciológicas GPC – Intrafisicologia, ARACÊ – Cascavel/PR, sur
giu em momento de crise grupal e insatisfação de voluntários da localidade, em função de as reuniões 
tratarem essencialmente de assuntos administrativos, formação de turmas, organização dos cursos e 
eventos.

Necessitávamos aprofundar nossos conhecimentos da neociência Conscienciologia e os preceitos 
do paradigma consciencial. O grupo de pesquisa poderia auxiliar neste sentido.

Após a adesão grupal à proposta, iniciamos pela busca de informações nos verbetes da Enciclo
pédia da Conscienciologia, conversas, sugestões, dicas com participantes e exparticipantes de grupos 
de pesquisa e orientações do Núcleo TécnicoCientífico da Instituição. 

Os objetivos, metodologia, nome, estruturação, participantes foram escolhidos pelo grupo, con
juntamente. 

Foi definido o objetivo geral:

a. Estudar assuntos conscienciológicos focados na Especialidade Intrafisicologia, complemen
tados por outras áreas científicas.

E os objetivos específicos:

a. Experienciar momentos de pesquisa grupal para promover a autoqualificação;

b. Coletar e reunir informações de pesquisa acerca da Intrafisicologia para futuras produções 
científicas.

A especialidade Intrafisicologia, uma das especialidades da Instituição ARACÊ, era a menos 
explorada pelo grupo. 

Não houve reflexões aprofundadas na escolha da especialidade, tampouco entendimento claro,  
à época, da necessidade de convergência dos trabalhos a desenvolver com a Intrafisicologia. A motivação 
era aprofundar os conceitos da Conscienciologia.
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Eis a cronologia das principais ocorrências iniciais: 
18.02.2017: Proposta de criação. 
05.03.2017: Início das tratativas.
09.04.2017: Definição da metodologia.
07.05.2017: 1º encontro.
O primeiro encontro foi dedicado à apresentação do tema Intrafisicologia, equalizando infor

mações e reflexões acerca do tema.
Para suporte básico inicial e orientador nos encontros, foi escolhido o livro Nossa Evolução, do 

propositor da Conscienciologia, Waldo Vieira. A proposta era estudar os fundamentos da Conscien
ciologia, muitas vezes não compreendidos em profundidade. 

Panorâmica dos encontros:

Frequência Uma vez por mês
Duração Duas horas

Participantes

Voluntários da ARACÊ/CascavelPR  
(12 pessoas inicialmente)

Dois voluntários assumiram  
a condição de epicentros do grupo

Local Escritório particular de voluntários

Método de pesquisa

Estudo do capítulo a ser apresentado  
do livro Nossa Evolução

Pesquisa complementar em livros  
e artigos convencionais

Pesquisa complementar em livros, artigos  
e verbetes da Conscienciologia.

Metodologia de Apresentação

Apresentação Oral de 2 capítulos  
(por 2 voluntários, 1 capítulo cada)

20 minutos de exposição para cada voluntário

50 minutos de debate

Fechamento

Dois questionamentos sobre o tema,  
a serem respondidos individual  

e silenciosamente pelos participantes

Elaboração coletiva de pensatas  
que nortearam os trabalhos do dia

Registros
Em livroata, das informações principais:  

data, hora, local, participantes, tema e pensatas

Tabela 1 – Síntese dos Encontros do 1º ciclo do GPC-Intrafisicologia

Pensar um projeto, colocálo em execução e dar continuidade, ao longo do tempo, requer energia, 
planejamento, flexibilidade, resiliência, estar atento às demandas, aos percalços, às correções de rota. 

A necessidade de criação de metodologia e várias “normas” disciplinando a forma de funciona
mento foram motivadas pela vontade grupal de “dar certo”, de ser projeto duradouro, com ganhos 
evolutivos pelos envolvidos. 

Não sabíamos quais resultados obteríamos no projeto piloto inicial. Precisávamos experimentar. 
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III – VIVÊNCIAS

O GPC foi tornandose grande laboratório de nossa realidade grupal.

Nos primeiros encontros, houve certo incômodo e dificuldade de adaptação às regras aprovadas 
pelo próprio grupo. As principais dificuldades enfrentadas foram: administração do tempo; seleção do 
conteúdo da apresentação, foco no essencial.

Tais condições nos tiravam da zona de conforto, da estagnação, exercitando nossas capacidades 
intelectivas, comunicativa e de síntese do prioritário.  

Fomos incitados a sair das acomodações, preguiça, autocorrupções, autossabotagens, medos, 
dogmas e outras posturas enraizadas, apontando a necessidade de reciclagens.

Frente aos temas abordados, eram necessários autoposicionamento e autoenfrentamentos.  
O acolhimento, exemplarismo e estímulo positivo entre os participantes na superação das dificuldades 
iniciais, auxiliou no processo. 

Ora éramos expositores, ora ouvintes. 

As apresentações orais implicavam preparo prévio, coleta de informações, estudo, planejamento, 
organização do material a ser apresentado e escolha do conteúdo.

Cada expositor tinha liberdade para apresentação do tema que lhe incumbia. 

Durante as exposições, evidenciouse a diversidade das formas de pensar, como os demais inte
grantes entendiam a Conscienciologia, e/ou a aplicavam no cotidiano. Evidenciavamse aspectos per
sonalíssimos, características particulares de cada apresentador.

O participante podia espelharse na exposição do colega, gerando muitas reflexões: onde nos 
en caixamos no tema, e onde o tema se encaixa em nós? Como está nossa manifestação em relação ao 
tema da exposição? O que (não) queremos? O que (não) estamos fazendo para alcançar os objetivos?  
Enfim, crises de crescimento, por atacado. 

Somente no processo de escrita do artigo, percebeuse a confusão entre Intrafisicologia e intrafi
sicalidade, supostamente influenciando a coleta de resultados mais concretos e de achados pesquisísticos 
propriamente.

Intrafisicologia “é a especialidade da Conscienciologia que estuda as relações e vivências da cons
cin nesta dimensão intrafísica ou humana. É um subcampo científico da Holorressomática” (VIEIRA, 
2009, p. 40).

Intrafisicalidade é a “condição passageira da consciência quando vivendo restringida no corpo 
humano, ou do princípio consciencial restringido a um corpo ainda animal ou vegetal (VIEIRA, 2009, 
p. 670).

O fato de conhecer o paradigma consciencial não assegura lucidez para aproveitarmos as oportuni
dades cotidianas. Não raro, estamos robotizados no dia a dia, vivendo a condição intrafísica meramente, 
esquecendonos da realidade consciencial e sem nos atentarmos para a aplicação da Intrafisicologia.

A obnubilação estava presente em certos momentos, durante o próprio GPC. Em algumas situa
ções, foi mais relevante a preocupação com a performance da apresentação em detrimento do conteúdo;  
a ansiedade para chegar o momento de apresentar, sem escutar atentamente e refletir sobre a apresen
tação do colega; atenção maior às conscins presentes, esquecendose do público extrafísico. 

Na posição de ouvintes, era preciso treinar o abertismo, o entrosamento, a interconfiança entre 
os integrantes. 
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As exposições, sem interrupção, permitiam deixar o colega demonstrar seu pensamento, formar 
campo energético, exercitando o respeito mútuo pelos conhecimentos, bagagem, modo de expressarse 
do outro. 

Apareceram aspectos a serem trabalhados como a escuta ativa, sem interromper, nem comentar 
ou perguntar durante a apresentação.

Manter o binômio admiraçãodiscordância era desafiante, já que a lucidez ficava comprometida 
quando os debates ficavam mais acalorados. Em diversas ocasiões, surgiam traços de controle, intole
rância, belicismo, religiosidade e dogmatismos.

Coincidentemente, estas seriam as mesmas questões mapeadas pelo próprio grupo, em época 
posterior, como hipóteses de trafares individuais e coletivos.

A exposição de trafares individuais nesses momentos de conflito nos oportunizaram a autopes
quisa e a busca de recins, consolidandonos enquanto grupo em evolução por meio da tares grupal.

Esse desejo de mantermos a unidade do grupo, bem como a finalidade do GPC deram a susten
tação holopensênica de continuidade do trabalho e a satisfação de nos encontrarmos mensalmente 
para a busca da interassistência com vistas à reurbanização.

A superação das dificuldades, adaptação ao novo, a continuidade nos propósitos ressaltou relevan
tes trafores grupais da resiliência, paciência, dedicação, da persistência nos objetivos, na determinação 
em evoluir e da capacidade de trabalhar em grupo, mesmo na heterogeneidade.

IV – FECHAMENTO DO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO CICLOS

Ao encerrar o primeiro livro de leitura e debate, houve balanço grupal dos pontos positivos, 
negativos, ajustes necessários e próximos avanços. 

A satisfação entre os participantes quanto à primeira experiência motivou o grupo no prosse
guimento das atividades. 

A transição do modo de estudo e pesquisa convencional para a pesquisa conscienciológica foi 
gradual. 

O trabalho de olhar para si mesmo, coletar o conhecimento já existente, seja da ciência conven
cional, seja da Conscienciologia, e ampliar o entendimento, trazendo as reflexões para a autopesquisa, 
a Intrafisicologia e a Conscienciologia Aplicada são desafios instigantes e constantes. 

Esta necessidade foi percebida aos poucos pelo grupo: o avanço dependia da qualificação, in
dividual em primeiro lugar.  

Foi reconhecida pelo grupo a importância de voltar a ler e consultar os livros ditos básicos da 
Conscienciologia. A constatação da profundidade dos temas e possibilidade de expansão dos assuntos 
abordados no primeiro livro utilizado acarretou a escolha por outro livro, na mesma linha: O que  
é a Conscienciologia, do pesquisador Waldo Vieira. 

A modalidade da escrita deste segundo livro (em 100 tópicos) implicava alterar toda a meto
dologia de apresentação.

Os traços de “aluno ouvinte e assistido” ainda apareciam entre os participantes que não faziam 
as apresentações no dia. Quem não tinha a responsabilidade de apresentar, às vezes sequer lia o texto 
a ser debatido, o que evidentemente não contribuía para o aprofundamento das reflexões. Sentimos  
a necessidade de integrar mais os participantes no holopensene da pesquisa conscienciológica.
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A postura de aluno passivo que recebe o conhecimento pronto ainda é mais cômoda, confortá
vel. Adentrar no holopensene da pesquisa, assumir posição mais próativa, tarística, era demanda a ser 
atendida. 

Para sanar tal situação, pensamos a cada encontro apresentar dez tópicos; dez pessoas, um tópico 
sob a responsabilidade de cada um.

Também concluímos pela abertura do grupo a outros participantes, voluntários de outras Ins
tituições Conscienciocêntricas (ICs). A troca de conhecimentos, experiências, o compartilhamento 
de holopensenes institucionais diversos, outras lentes e preocupações para olhar as mesmas realidades, 
enriqueceria nossa interação grupal e interassistencial.  

Podemos enumerar as seguintes variáveis, do primeiro para o segundo ciclo:

Participantes
Voluntários da Conscienciologia em CascavelPR das ICs ARACÊ, IIPC  
e Juriscons (13 participantes) 

Local Sala da ARACÊ em CascavelPR

Método de pesquisa

Tópico a ser apresentado do livro O que é a Conscienciologia

Pesquisa complementar em livros e artigos convencionais

Pesquisa complementar em livros, artigos e verbetes da Conscienciologia

Metodologia  
de apresentação

Apresentação oral de 10 tópicos do livro (por 10 voluntários, 1 capítulo cada)

5 minutos de exposição para cada voluntário

50 minutos de debate

Trabalho energético

2 minutos iniciais de modalidade de prática energética, proposta por voluntário  

2 minutos finais de modalidade de prática energética, proposta  
por outro voluntário  

1 minuto de EV final

Tabela 2 – Síntese dos Encontros do 2º ciclo do GPC-Intrafisicologia

Tanto a sequência de apresentações, quanto dos proponentes dos trabalhos energéticos inicial 
e final eram sorteados. 

Atualmente (anobase: 2019), o grupo avançou para a pesquisa de temas específicos, inicialmente 
relacionados à Intrafisicologia (soma, dinheiro e tempo, nesta ordem de sorteio). Posteriormente, novos 
temas serão selecionados para enriquecer o arcabouço pesquisístico.

Na metodologia de 2019, cada assunto é pesquisado durante três meses, coletando informações 
sobre o que já existe no convencional, na ciência tradicional e no paradigma consciencial (tratados, 
livros, artigos, verbetes). 

Acrescentamos também tópico específico de apresentação individual, de cada participante, de 
sua autopesquisa do mês relacionada ao tema em espécie, constituída por: fato e/ou parafato; análise 
da ocorrência; conclusão.

V – INTERAÇÕES MULTIDIMENSIONAIS

As extrapolações das vivências multidimensionais foram entre um encontro e outro, na préaula, 
vivenciando demandas, insights e contrafluxos relacionados aos assuntos abordados no encontro seguinte.
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Foi observada a interação, não intencional, em vários meses, das temáticas tratadas no GPC  
e em outros eventos conscienciológicos, tais como CinePipoca e palestras públicas. Temas abordados 
nestes eventos, a exemplo de erros do passado, soma, escolhas, família, autopesquisa repetiamse e eram 
enfocados nos trabalhos do GPC. 

Cada encontro mensal começava com 2 minutos de Movimentação Básica de Energias (MBE) 
ou outras manobras propostas por um dos participantes. No encerramento das atividades, a desassi
milação energética das energias conscienciais era feita com nova movimentação de energia, quando 
outro participante propunha a técnica.

A iniciativa procurava propiciar ambiente favorável aos participantes para trabalharem suas 
energias conscienciais, buscando homeostase holossomática, paz íntima, conexão com os temas em 
debate e amparadores do GPC.

As técnicas energéticas, quando executadas com vontade “atuante sobre o energossoma”, de
terminação e atenção voltada para as energias reunidas no holossoma, podem ajudar na autodefesa 
energética, atenuando assédios individuais e grupais, além de ampliar a lucidez para a percepção de 
fatos e parafatos.

A mobilização das próprias energias, afora contribuir na assepsia dos pensenes (VIEIRA, 2013, 
p. 349), pode melhorar a energia do ambiente, auxiliando o reequilíbrio energossomático dos parti
cipantes, por meio do “mecanismo de recebimento e troca de energias” conscienciais ou imanentes, 
entre pessoas e ambientes.

Outro fator a ser observado é a possível instalação de campo interassistencial constituído das 
energias homeostáticas dos participantes pela equipe técnica de amparadores, proporcionando acolhi
mento e iscagem de consciex para assistência.

A formação de campo bioenergético, de responsabilidade de todos os participantes, reclama 
cuidados. A autopesquisa destacase no compartilhamento do labcon durante a exposição, permitindo 
a interassistência no campo. O mero estudo dos temas da Conscienciologia, sem aplicação cotidiana ou 
reflexão, reduz a assistencialidade da exposição pela falta de exemplarismo; era perceptível a diferença 
no campo quando o tema era refletido e vivenciado e quando não.

Também se mostrou relevante cuidar da autopensenidade durante as exposições e o debate, 
para evitar antagonismos antiassistenciais.

Embora já conhecedores dos conceitos de diferenciação pensênica, da dinâmica da grupalidade, 
dos campos holopensênicos, da autoconscientização multidimensional, assuntos amplamente explora
dos nos cursos da ARACÊ, nem sempre foi possível estarmos lúcidos para as percepções parapsíquicas  
e colocarmos em prática os conhecimentos.

Por hipótese, devido à dinâmica das exposições e dos debates, afora a inexperiência do grupo em 
tais atividades, não nos atentamos para colher informações, registros de relatos sobre possíveis percep
ções de iscagem consciente ou inconsciente de “consciexes patológicas” (HAYMANN, 2016, p.118), 
“parapercepções para identificações de parafatos” (PALUDETO, 2005, p. 7), relacionados aos temas de 
pesquisa, insights recebidos de amparadores, possíveis assédios ou assimilações de energias gravitantes.

Não há problemas em constatarmos a imaturidade parapsíquica. Estamos todos em fase de 
aprendizagem.

Para tanto, no atual ciclo (anobase: 2019), elaboramos questionários a fim de atentarmos mais 
para os acontecimentos intra e extrafísicos durante as reuniões do GPC e coletarmos dados em todos 
os encontros:

Autoanálise. Como ficou sua condição holossomática durante as apresentações? 
Percepção. Foi observada a presença de consciex? Por quais sinais?
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Sincronicidade. Existiu um tema comum aos eventos do mês ligados ao GPC? Qual?

Cognição. O que você aprendeu hoje com a apresentação do tema?

Paradigma. Como o tema apresentado repercute multidimensionalmente? 

Por hipótese, o grupo mudará de patamar ao conseguirmos individualmente desenvolver  
a perspicácia de atenção dividida entre as nuances dos acontecimentos do intrafísico, sua correlação, 
desdobramentos e as implicações multidimensionais, o que permitirá adentrar com maior profundi
dade na Intrafisicologia.

“Tendo em vista o desconhecimento da Extrafisicologia, o mundo do Homem (ou a Intrafisi
cologia) é mais inventado do que descoberto” (VIEIRA, 2009, p. 20).

VI – DESAFIOS

A expectativa referese à condição de quem espera a ocorrência de algo, ou sua probabilidade 
de acontecer, em determinado momento. É o mais provável de ocorrer. 

Temos a expectativa de participação, motivação, aprendizado e novas pesquisas relacionadas  
à Conscienciologia, calcadas nos aspectos intrafísicos e multidimensionais das vivências dos pesquisa
dores.

Sopesar o fato de cada pesquisador possuir diferentes expectativas relacionadas a um desempenho 
mínimo ou normal a ser esperado dele mesmo e do grupo é tarefa complexa. 

A performance de um membro do grupo pode depender do outro, como no caso de um artigo 
escrito em grupo. Necessário haver acordo de cooperação e de delegação, pois os acontecimentos in
trafísicos recebem a influência multidimensional amparadora, assediadora ou ambas.

O objetivo é que os acertos superem os erros, e que os últimos sirvam de aprendizado e ala
vanquem novos acertos.

Há expectativa quanto à qualificação pessoal e intelectual. Tal situação é imperativa para a produ ção 
de conhecimento e compartilhamento na forma de publicações, palestras, verbetes, participação em 
cursos, entre outros. O conhecimento produzido pelas pesquisas capacita pesquisadores, favorecendo 
maior produção intelectual, evolutiva e interassistencial.

Esperamos ampliação das atividades, encontros para pesquisa grupal e escrita, elaboração de 
instrumentos de coleta de dados efetivos com registros motivadores à busca do saber para produções 
escritas e trocas de experiências online com outros grupos de pesquisa.

Subsiste a preocupação de como manter o grupo coeso, motivado, crítico, produtivo e interas
sistencial no desenvolvimento e realização das apresentações no GPC. Como atender as expectativas 
individuais e grupais considerando a multidimensionalidade?

O grupo apresenta amadurecimento crescente quanto ao compromisso com a pesquisa e au
to pesquisa e as apresentações mensais. Quanto maior a conscientização de cada participante da im
portância da pesquisa e responsabilidade com o tema, mais enriquecidas serão as apresentações e os 
resultados interassistenciais. 

Estamos vivendo as influências e limitações da vida humana, e o grupo de pesquisa é formado 
com recursos intrafísicos. O nosso desafio é aplicar a lente do paradigma consciencial à intrafisicalidade 
para podermos efetivamente consolidar um GPC – Intrafisicologia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grupo não nasce pronto, perfeito e acabado.  O processo é contínuo, e a dinâmica do grupo se 
modificou para achar o melhor modo de funcionar em cada momento: de grupo de estudos passamos 
a grupo de pesquisa e autopesquisa.

A autopesquisa inclui o entendimento sobre as ocorrências externas e como impactam na nossa 
intraconsciencialidade. Contudo, há uma linha tênue, evitada desde o início, para que o grupo de 
pesquisa, embora interassistencial, não se tornasse grupo de apoio ou terapia grupal, não constante 
quando da fixação das metas.

Em consonância com a proposta da linha de pesquisa Conscienciologia Aplicada, da ARACÊ, 
o grupo conseguiu instrumentar técnica de aprendizadovivênciareflexãoestudopesquisa ao aplicar 
e materializar a própria dinâmica grupal.

Foi preciso vivenciar experiência na intrafisicalidade, com seus acertos e equívocos, para entender 
a proposta da Intrafisicologia, evidenciando a importância da teática das nossas ações. 

Cabe refletir se não há perda de oportunidades evolutivas esperar chegarmos à condição mais 
madura, ideal para iniciar projetos mais ousados. Calçar o mínimo, pensar, estruturar, não saltar etapas, 
mas ir com a bagagem evolutiva atual, assumindo os desafios, fazendo os ajustes necessários durante 
o percurso.  

Observamos que este movimento de pesquisa e autopesquisa individual e grupal nos fortaleceu 
e nos oportunizou realizar algumas recins, servindo de sustentabilidade aos voluntários, em Cascavel, 
e de motivação para encarar novos desafios.
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Pacificarium e as Prioridades Evolutivas no 
Caminho para o Serenismo
Pacificarium and Evolutionary Priorities on the Road to Serenism

Pacificarium y las Prioridades Evolutivas Rumbo al Serenismo

Cícero Borges* e Deborah Leite**

Resumo: O presente artigo propõe hipótese explicativa para a lógica paraeducativa 
da autoevolução a partir da experiência com o laboratório Pacificarium. O método 
empregado, análise qualitativa das autovivências dos autores e pesquisa bibliográfica, 
resultou na proposição de algumas propriedades do intermissivista na autoevolução 
rumo ao serenismo. A partir desta análise, concluise que a aplicação das ferramen
tas conscienciológicas em função das prioridades holocármicas pessoais consiste em 
método central comum a todo intermissivista. 
Palavras-chave: autoevolução, Autopriorologia, ferramentas conscienciológicas, paz, 
Serenologia.   

Abstract: This article proposes an explanatory hypothesis for self-evolution para- 
-educational logic following a personal experience at the Pacificarium laboratorium. Qual-
itative analysis on the authors’ experiences associated to bibliographic research resulted in 
the proposition of some intermissivist’s properties along self-evolution toward serenism. It 
is concluded that application of conscientiological tools according to personal holokarmic 
priorities may consist in a core method common to all intermissivists.
Keywords: Conscientiological tools, peace, self-evolution, self-priorology, serenology.

Resumen: El presente artículo propone hipótesis explicativa para la lógica paraeducativa 
de la autoevolución a partir de la experiencia en el laboratorio Pacificarium. El método 
utilizado fue el análisis cualitativo de las autovivencias de los autores e investigación 
bibliográfica, lo que resultó en la proposición de algunas prioridades del intermisivista en 
la autoevolución rumbo al serenismo. A partir de este análisis, se concluye que la aplicación 
de las herramientas concienciológicas en función de las prioridades holokármicas personales 
consiste en método central común a todo intermisivista.
Palabras clave: autoevolución, Autopriorología, herramientas concienciológicas, paz, 
Serenología.
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INTRODUÇÃO

Definição. O Pacificarium é o primeiro laboratório conscienciológico grupal com a temática 
da paz, proposto por Waldo Vieira, em 2007, ano em que foi lançado o livro Homo sapiens pacificus: 
“Considere, por hipótese, que uma pessoa tenha sofrido uma violência. Vamos resgatar sua confiança 
através do laboratório da PAZ”.

Vivências. As experiências dos autores com o laboratório Pacificarium promoveram reflexões 
profundas sobre evolução, auxiliando a organização pensênica das prioridades pessoais.

Laboratório. Tais reflexões se expandiram para a função dos laboratórios conscienciológicos 
na vida dos intermissivistas.

Questionamento. A motivação da escrita do presente artigo surgiu do questionamento: “Qual  
a razão lógica da utilização de laboratórios conscienciológicos como o Pacificarium na autoevolução?”

Objetivo. Este artigo propõe hipótese explicativa para a lógica paraeducativa da autoevolução 
a partir de experimentos no Pacificarium.

Metodologia. O método empregado foi a análise qualitativa das autovivências dos autores  
e de pesquisa bibliográfica deduzindo neoverpons no âmbito da Serenologia.

Estrutura. O artigo estruturase da seguinte forma, além da Introdução e das Considerações 
Finais:

I. Laboratório Pacificarium.

II. Evolutividade e o ser Serenão.

III. Prioridades evolutivas no caminho para o serenismo.

I. LABORATÓRIO PACIFICARIUM

Tempo. O Pacificarium foi inaugurado em 2017, levando 10 anos para ser construído desde  
o lançamento do projeto em 2007. A estrutura física propriamente foi edificada em cerca de 1 ano. Os 
outros 9, separando concepção e materialização, referem-se ao aprendizado grupal. Este foi o tempo 
para a estruturação das condições holopensênicas que embasam a interassistência tarística sobre o tema.

Educação. Estabelecido o objetivo da construção, o primeiro obstáculo identificado era cogni-
tivo. Os voluntários que deveriam se engajar na materialização do laboratório não possuíam, naquele 
momento, o entendimento necessário sobre a paz. Como convergir esforços e recursos em prol de 
objetivo desconhecido?

Desenvolvimento. As estratégias para superar o obstáculo envolveram pesquisa sobre a paz mo-
bilizando centenas de pessoas, de diversas instituições conscienciocêntricas, epicentrada pelo Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia – IIPC do Rio de Janeiro. Dentre as iniciativas do 
grupo podem-se citar, por exemplo, o 1º e 2º Encontro Internacional da Paz, no Campus de Pesquisa 
do IIPC em Saquarema, RJ, cursos paradidáticos sobre paz, como o Pacifismologia, o Workshop Au-
topesquisístico da Paz (WAP), verbetes da temática Pacifismologia.

Preparação. Maior compreensão sobre a paz propiciou, ainda, o laboratório da paz, profissio-
nalizando experiências multidimensionais no holopensene da Pacifismologia.

Experiência. Os autores deste artigo participaram do movimento de construção do Pacificarium 
por meio do vínculo voluntário ao IIPC. Integraram, também, a turma inaugural do laboratório Pa
cificarium, vivenciando o desenvolvimento do holopensene. Essas experiências embasaram a presente 
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pesquisa e estruturam as seções seguintes, relacionando os conceitos paz, evolução e Serenão, expondo 
hipótese de priorizações evolutivas. 

Recursos. A construção do laboratório, do ponto de vista administrativo, teve como desafio 
inicial a captação de recursos financeiros suficientes para todo o projeto, desde a fundação, passando 
pelas infraestruturas básicas, até o acabamento e questões estéticas. Ao longo desse processo, por diversas 
vezes, os recursos reunidos foram destinados a outras questões aparentemente desvinculadas do projeto.

Lição. A dificuldade de destinar os recursos superou o desafio de captá-los. Recursos materiais 
ajudam nesta dimensão, estes recursos resolvem variadas necessidades. Todavia, repetidas mudanças 
de curso do dinheiro indicavam demandas de aprendizado que precediam a compreensão da paz. Essa 
experiência evidenciou que os conflitos vividos devem ser entendidos para se alcançar a paz. 

Obra. Após o amadurecimento de outras questões por meio dos diversos eventos, cursos e confli-
tos, os recursos puderam ser destinados, adequadamente, à construção do Pacificarium. Esse processo 
ocorreu sem acidente de percurso, com sol, acelerado, corroborando a impressão de conflitos minima-
mente encaminhados. Esses acontecimentos que sedimentam a lição de implantação do Pacificarium 
expressam a realidade grupal das conscins envolvidas.

Inauguração. A primeira turma do Pacificarium teve peculiaridades observadas pelos autores.
Comemoração. Notava-se ao longo de alguns campos holopensênicos, durante o experimento, 

clima festivo, reconhecendo o esforço e importância do marco inaugural daquela gescon.
Extraterra. Na equipe extrafísica, havia a presença ostensiva de consciexes extraterrestres: a con-

clusão do grupo era de que o desenvolvimento da paz é mal conhecido neste planeta, requerendo ajuda 
de equipe extraplanetária, com vivência no tema, no desenvolvimento dessa especialidade na Terra.

Microuniverso. Transportando as lições expostas para o microuniverso, a experiência de um 
dos autores, integrante desta primeira turma, pode ser correlacionada ao experimentado pelo grupo.

Jejuno. A maioria dos alunos e equipe do Pacificarium não conhecem exatamente a paz. 
Desassedialidade. Na evolução da consréu ao Serenão, este último, o verdadeiro Homo sapiens 

pacificus, vários aprendizados se fazem necessários à autopacificação. Entende-se que um marco da 
compreensão da paz é a desassedialidade permanente total quando se vivencia a imperturbabilidade 
e anticonflitividade. 

Desperticidade. Desperticidade é meta geral do intermissivista, constituindo, portanto, priori da de 
evolutiva imediata. Em outras palavras, a desperticidade faz parte do crescendo da autopacificação que 
tem seu amadurecimento máximo, conhecido, na condição do serenismo. Conforme expressa Vieira 
(2014, p. 1520): “Embora cada ser Serenão tenha a sua especialidade interassistencial de atuação, todos, 
evidentemente, são altamente pacificistas”. 

Pessoal. Em momento de acoplamento áurico com o epicon, durante o curso Pacificarium, 
na turma inaugural, o autor, então aluno, recebeu informações sobre demandas de reciclagens intra-
conscienciais. Diferente do que imaginara, não houve reflexões maiores sobre o conceito de paz ou 
o processo planetário. Com a característica de aproveitar ao máximo o momento interassistencial, 
a equipe extrafísica repetiu essa abordagem junto aos demais participantes, ratificando o raciocínio 
aqui desenvolvido de que o processo evolutivo é indireto; a paradidática pressupõe efeito em cadeia 
estruturando ideias mais avançadas. Por mais que “lampejos” de ideias de ponta sejam apresentados, 
aos moldes de extrapolações, tal não derroga leis paradidáticas.

Lógica. Respeita-se, portanto, a ordem lógica do amadurecimento consciencial que antepõe 
os desafios mais básicos às conquistas mais avançadas. Sobre esta ordem lógica evolutiva se debruça  
a seção subsequente, visando aprofundar a teoria a partir dos fatos aqui expostos.
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Citaciologia. Seguem-se 2 pensatas relacionadas ao tema:
• “Não existe caminho para a paz, a paz é o caminho” – Ghandi (1869-1948).
• “Primeiro conserva-te em paz e depois poderás pacificar os outros” – Thomas von Kempen 

(1380-1471).

II. EVOLUTIVIDADE E O SER SERENÃO

Paciologia. O estudo da paz levou os pesquisadores da Conscienciologia a pesquisarem a Pacifis-
mologia, área com enfoque na autopacificação. Esse caminho natural trilhado pelo desenvolvimento da 
ciência da paz segue a mesma lógica de prioridades da paraeducação planetária, denotando característica 
central da paradidática empregada. 

Multidimensiologia. A vivência indireta na dimensão intrafísica permite o contato de grande 
diversidade de consciências, de variados níveis evolutivos. Essa interação viabiliza a interassistência 
efetiva ao conectar professores-alunos de procedências distantes no espaço-tempo atual.

Serenologia. Portanto, o estudo do serenismo, assim como da Paciologia, desafia a compreensão 
da realidade distante do ser Serenão, Homo sapiens pacificus, desdobrando desse exercício ações e apro-
ximando ainda mais alunos de professores.

Evolutividade. A evolução grupal no Planeta é indireta – realidade e ritmo de cada consciên-
cia é respeitado. Inexiste transmissão direta ou instantânea de evolução. Conforme exemplifica Vieira 
(2014, p. 1520): “Quais ideias mais evoluídas brotaram em seu microuniverso consciencial? Já pensou? 
Podem ter o dedo de ser Serenão. Todos os intermissivistas tiveram algum contato mesmo que fugaz 
com algum ser Serenão”. E ainda, “O ser Serenão melhora o ambiente por onde passa, porém não 
melhora forçadamente a cabeça das pessoas, o que seria discurso evolutivo ou assédio característico de 
assediador” (VIEIRA, 2014, p. 1526).

Evolução. A atuação do ser Serenão na evolução planetária é convite cosmoeticamente sedutor 
à autoevolução. “Ser Serenão: Megacatalisador Evolutivo” (VIEIRA et al. Verbete: Serenarium, 2013).

Amparo. A partir da compreensão da paradidática indireta, de extrapolações e da responsabi-
lidade autoevolutiva, segue-se para a tentativa de compreensão da transposição dos aprendizados pa-
ciológicos e serenológicos para a prática proexológica. 

Autoevolução. O sujeito e objeto de evolução é a consciência; sua natureza, apesar de pouco 
conhecida, é estruturada sobre a cognição acumulada ao longo das experiências vividas em sua série 
de existências, a partir do contato com o meio e as demais consciências. 

Produto. A evolutividade funcional manifestada e, portanto, conquistada, resulta das conclusões 
cosmoéticas advindas da cognição adquirida. 

Teática. Tais conclusões cosmoéticas são chanceladas a partir da aplicação interassistencial, fato 
que expõe o atingimento da holomaturidade necessária à transposição equilibrada da neocognição para 
a dimensão intrafísica gerando dividendos evolutivos. “O mais sério no universo da Serenologia do ser 
Serenão é o resgate da holomemória” (VIEIRA, 2014, p. 1520).

Gescon. Daí serem as gestações conscienciais e neoverpons o atestado evolutivo da consciência 
em evolução com alto potencial interassistencial. 

Medida. Em 8 de maio de 2009, na tertúlia “Campo Energético”, o professor Waldo Vieira 
enumerou alguns princípios evolutivos:

1. Você vale o nível do seu autodiscernimento;
2. O autodiscernimento é o nível da sua lucidez;
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3. A sua lucidez é o nível da sua inteligência evolutiva;
4. Sua inteligência evolutiva é o nível da sua evolução;
5. A sua evolução é o nível da sua cosmoética;
6. A sua cosmoética é o nível da sua capacidade de assistir os outros.

Derivação. Para, com autodiscernimento, ampliar a lucidez e aplicar a inteligência evolutiva, 
os autores propõem o estudo das prioridades evolutivas, pois identificar ideia de ponta a ser perseguida 
no curso evolutivo provavelmente envolve outros passos.

Inteligência. Sequenciar etapas precedendo o atingimento de um objetivo pode preparar cami-
nho mais retilíneo rumo ao serenismo.

III. PRIORIDADES EVOLUTIVAS NO CAMINHO PARA O SERENISMO

Maximecanismo. A prioridade autoevolutiva insere-se em prioridades maiores de evolução gru-
pocármica, planetária e universal. Portanto, práticas autoevolutivas exigem lógica, cosmoética e percepção 
do fluxo cósmico, suscitando o seguinte questionamento: de onde vêm as prioridades do ser Serenão?

Autopriorologia. Analogamente, podemos nos perguntar: “de onde vêm nossas prioridades?” 
E ainda: “como discernir, dentre as diversas frentes de atuação, as prioridades evolutivas individuais  
e alinhá-las ao fluxo cósmico interassistencial do maximecanismo?”.

Anterior. A vida humana, intrafísica, requer atenção às condições básicas da existência de qualquer 
conscin. Tais condições não podem ser deixadas de lado em prol das diretrizes genéricas e específicas 
do Curso Intermissivo. As responsabilidades da proéxis se adicionam às mais simples responsabilidades 
de existências prévias.

Básicas. Os autores destacam algumas prioridades estruturais que precisam ser minimamente 
dominadas para possibilitar a realização da proéxis mais avançada do intermissivista: cuidados somá-
ticos, psicossomáticos, mentaissomáticos, parapsíquicos e finanças pessoais. 

Evoluciologia. Observadas as condições básicas, pode-se estudar a evolução para compreender 
o serenismo. Todo Serenão é também Evoluciólogo.

Missão. Na estratégia evolutiva planetária das reurbanizações extrafísicas insere-se nossa missão 
de vida, programada para esta existência em curso intermissivo. Conclui-se que, em respeito à supe-
rioridade da autolucidez extrafísica, anterior a esta ressoma, e ao orientador evolutivo, é inteligente 
reconhecer e autorresponsabilizar-se pelos desafios da proéxis.

Diretrizes. A proéxis é única; contudo, em um grupo evolutivo observam-se diretrizes gerais 
como as indicadas na Conscienciologia. A neociência Conscienciologia visa ao desenvolvimento de 
grupo advindo de Curso Intermissivo com semelhanças proexológicas entre seus componentes. Como 
exemplo, segundo Vieira (2014, p. 1523) a superação das questões somáticas e psicossomáticas incluem 
os desafios proexológicos de todo intermissivista: “Os instintos e as emocionalidades são os maiores 
impeditivos de se alcançar o serenismo”.

Meio. Essas diretrizes otimizam a evolução da Comunidade Cosmoética Conscienciológica Inter-
nacional (CCCI). As ferramentas conscienciológicas de autopesquisa adaptam-se à realidade genérica 
do intermissivista.
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Norte. A bússola consciencial deve indicar a especificidade da proéxis, calcada nas experiên-
cias prévias, seriexológicas das conscins. Essa especificidade pode ser identificada a partir da situação 
pessoal atual no holocarma, ou seja, o conjunto das relações cármicas desenvolvidas pela consciência 
(egocarma, grupocarma e policarma).

Metodologia. A aplicação das ferramentas conscienciológicas em função das prioridades ho-
locármicas pessoais é o método principal da proéxis dos intermissivistas.

Tabelologia. Seguem-se (Tabela 1), em ordem alfabética, as prioridades gerais do intermissivista, 
divididas entre Ferramentas Conscienciológicas e sua Atuação no Holocarma.

FERRAMENTAS CONSCIENCIOLÓGICAS ATUAÇÃO NO HOLOCARMA

Autopesquisologia
Desenvolvimento de atributos conscienciais  

(Egocarma)

Autorado conscienciológico
Exercício da tares duradoura e atacadista  

(Grupocarma e Policarma)

Autorrevezamento consciencial
Continuísmo e objetividade evolutiva  

(Ego, Grupo e Policarma)

Conviviologia cognopolita
Convivência multidimensional tarística  

(Ego, Grupo e Policarma)

Docência conscienciológica
Exercício da tares especializada e desenvolvimento do pa

rapsiquismo (Ego, Grupo e Policarma)

Holoconviviologia
Desenvolvimento da interassistencialidade com vegetais e 

préhumanos (Ego, Grupo e Policarma)

Identidade interassistencial
Especialização catalisadora da evolução  

(Ego, Grupo e Policarma)

Laboratórios conscienciológicos

(Ex: Serenarium e Pacificarium)
Aprofundamento da autopesquisa (Egocarma)

Tenepes
Desenvolvimento do parapsiquismo  

interassistencial (Ego, Grupo e Policarma)

Técnicas conscienciológicas (conscincobaia, conscienciote
rapia, autorreflexão de 5 horas, imobilidade física vígil)

Atuação específica autopesquisística (Egocarma)

Técnica da dupla evolutiva
Desenvolvimento da afetividade e sexualidade  

interassistencial (Ego e Grupocarma)

Técnicas evolutivas (Invéxis e Recéxis)
Objetividade proexológica  
(Ego, Grupo e Policarma)

Voluntariado conscienciológico Aprendizado grupal (Grupocarma)

Tabela 1 – Prioridades gerais do intermissivista

Reurbex. Já o ser Serenão tem como objetivo proexológico alavancar a evolução planetária,  
a qual integra de modo assistencial, usando como tecnologia as reurbanizações extrafísicas. Nesse contex
to, a Conscienciologia propicia ferramentas que auxiliam a autorreeducação da consciência de maneira 
técnica.

Autorreeducação. Toda consciência é capaz de colaborar com o Serenão em convergência com 
o Maximecanismo, pois o princípio da autorreeducação evolutiva é inerente à própria consciência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Prescindência. O ser Serenão pode prescindir das ferramentas conscienciológicas. É propósito do 
grupo evolutivo da CCCI, majoritariamente jejuno de curso intermissivo, empregálas evolutivamente.

Formato. A forma objetiva, “quadrada”, previne dispersão de debutantes da autoevolução. 
Aleijado que anda de muletas anda mais rápido, contudo, não pode ser comparado a quem corre livre.

Laboratórios. Os laboratórios conscienciológicos são parte do ferramental conscienciológico 
disponível hoje, na intrafisicalidade, para a aceleração evolutiva pessoal. Integram, portanto, as priori
dades evolutivas do intermissivistapadrão.

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se encontra em qual nível autoevolutivo pessoal? Qual 
seu grau de prescindência da paratecnologia educativa conscienciológica? Seus esforços autoevolutivos 
aproveitam o ferramental disponível? 

Pré-Intermissiologia. É desafio da próxima intermissão prescindir de ferramental consciencio
lógico da forma que nos é disponível hoje. Elevemos, então, nossa autonomia evolutiva, aproveitando 
a oportunidade desta ressoma.
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Estudo do Éthos Assistencial nos Cenários 
Dialogais
Assistantial Ethos in Dialogal Scenarios

Estudio del Éthos Asistencial en los Escenarios Dialogísticos

Ana Seno*

Resumo: Este artigo estuda as formas de autoexpressão durante interlocuções cons
cienciais, buscando analisar tipos de reações e comportamentos comunicativos 
manifestos durante conversação com divergência de ideias e opiniões. Descreve os 
modos mais comuns de reação, demonstrado pela autoexpressão do éthos consciencial, 
fator determinante para a definição do perfil de campo holopensênico interlocutório 
instalado, se mais pacífico ou se mais belicista, propondo o uso do éthos assistencial. 
Apresenta reflexão e exemplos pessoais quanto às posturas internas e externas revela
doras do tipo de aceitação dos fatos e ideias alheias, se aceitação autêntica ou se aceitação 
inautêntica, além de considerar as repercussões de tal escolha e o posicionamento 
perante o outro e a si mesmo. 
Palavras-chave: aceitação, autoexpressão, convívio, cosmoética, mecanismos de defesa 
do ego.

Abstract: This paper assesses selfexpression modes during consciential interlocutions, 
seeking to analyze types of communicative reactions and behaviors manifested in 
conversations bearing diverging ideas and opinions. It describes the most common 
reaction modes following selfexpression of consciential ethos, a decisive factor in the 
definition of the interlocutory holothosene kind, rather pacific or rather bellicose, 
proposing the use of assistantial ethos. It presents reflection and personal examples 
about inner and outer postures showing the acceptance kind concerning facts and 
other people’s ideas, that is to say, whether this acceptance is authentic or inauthentic, 
besides considering the reverberations of such choice and positiontaking before the 
other and before oneself.
Keywords: Acceptance, coexistence, cosmoethics, ego’s defense mechanisms, selfex
pression.

Resumen: Este artículo estudia las formas de autoexpresión durante interlocuciones 
concienciales, buscando analizar tipos de reacciones y comportamientos comunicativos 
manifiestos durante conversación con divergencia de ideas y opiniones. Describe los 
modos más conocidos de reacción, demostrado por la autoexpresión del éthos con
ciencial, factor determinante para la definición del perfil de campo holopensénico 

*  Ana Seno, professora, revisora e tradutora, mestre em Linguística, licenciada em Letras (Português, 
Espanhol, Francês), voluntária da ARACÊ desde 2002, coordenadora conjunta do Colégio Invisível da 
Parapoliticologia e autora do livro Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais.
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dialogístico instalado, si más pacífico o si más belicista, proponiendo el uso del éthos 
asistencial. Presenta reflexión y ejemplos personales cuanto a las posturas internas  
y externas reveladoras del tipo de aceptación de los hechos e ideas ajenas, si aceptación 
auténtica o si aceptación inauténtica, además de considerar las repercusiones de tal 
elección y el posicionamiento frente al otro y a sí mismo.

Palabras clave: aceptación, autoexpresión, convivencia, cosmoética, mecanismos de 
defensa del ego.

INTRODUÇÃO 

Escolha. Associar o conceito éthos assistencial com as interações conscienciais cotidianas repre
senta vontade pessoal de compreender a raiz dos fatos e parafatos na perspectiva da anticonflitividade 
e da autocosmoética.

Objetivo. Este estudo visa contribuir para o aprimoramento dos diálogos interassistenciais, 
dando maior autoconsciência ao ato comunicativo para qualquer conscin interlocutora com o objetivo 
de saber se posicionar perante os diversos e diferentes pontos de vista frente à imensidão de assuntos 
cotidianos simples, porém complexos em suas soluções.

Método. Com o auxílio de conceitos e estudos da Linguisticologia e da Cosmoeticologia, este 
artigo expõe método reflexivo e autoinvestigativo utilizado pela autora para analisar os principais fatores 
intervenientes das interações conscienciais consideradas críticas.

Estrutura. As ideias estão expostas em 4 Seções, além da Introdução e Considerações Finais:  
1. A noção de éthos: abordagem aristotélica. 2. A noção de éthos: abordagem conscienciológica. 3. Éthos 
assistencial. 4. Cenários dialogais. 5. Autoinvestigação do éthos assistencial pessoal.

1. A NOÇÃO DE ÉTHOS: ABORDAGEM ARISTOTÉLICA

Abordagem. Nesta seção, apresentase a noção de éthos sob o ponto de vista da Linguística e com 
base nos estudos da Retórica realizada pelos filósofos gregos.

Retórica. O termo , derivado do grego, compunha a trilogia aristotélica: logos, pathos, éthos, 
funcionando como uma tríade da arte retórica grega, apresentada por Aristóteles (2003).

Significados. Logos representava a vertente da razão, do raciocínio, da lógica; pathos referiase 
às paixões, às emoções, à parte relacionada aos sentimentos que influíam na oratória e na retórica do 
locutor; e, éthos reunia as características e modos de expressão que esse locutor impunha ou demonstrava 
ao seu auditório, com intenção de persuadir e convencer os ouvintes de seu ponto de vista.

Sentidos. Dessa perspectiva, éthos tem dois sentidos: o primeiro contempla as virtudes morais 
do indivíduo no papel de locutor ou orador; o segundo expandese para a dimensão social, na medida 
em que o orador convence ao se exprimir de modo apropriado a seu caráter e a seu tipo social (EGGS 
apud Charaudeau, 2004, p. 220). Nos dois casos, tratase da imagem que o orador produz em seu 
discurso, e não, de sua pessoa real. 

Caráter. Do ponto de vista da Retórica, éthos implica o conjunto dos traços de caráter ou atribu
tos do orador, aqueles que são mostrados ao auditório para fazer boa impressão, sendo a expressão de 
seus ares, pouco importando sua sinceridade, como afirmou Roland Barthes (1970, p. 212). O plural 
da palavra éthos é expresso pelo termo ethé, e de pathos, pathé, os quais são atributos mais ligados ao 
público ou auditório.
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Qualidades. Para os gregos antigos, os atributos ou traços de caráter revelam o modo de os 
oradores se expressarem e, ao fazerem isso, causam imagem positiva de si mesmo, valendose de três 
qualidades fundamentais: a phronêsis, ou prudência, a areté, ou virtude, e a eunoia, ou benevolência.

Combinação. O ideal é o orador possuir as três qualidades desenvolvidas, porém, na prática, 
uma ou duas podem predominar positivamente enquanto a outra é negativa. Assim, cada combinação 
entre essas três qualidades modela possível imagem ou o éthos do orador, constituindo sua autoridade 
perante o auditório.

Linguística. Da perspectiva da Análise do Discurso, disciplina da Linguística, a noção de éthos 
é sintetizada como “a imagem de si que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência 
sobre seu alocutário”, conforme definição no Dicionário de Análise do Discurso (CHARAUDEAU  
& MAINGUENEAU, 2004, p. 220).

Imagem. A concepção de éthos referese diretamente à imagem que o enunciador (aquele que 
fala) faz de si mesmo, sendo construída dentro do discurso, pelo seu modo de se expressar para seu 
interlocutor ou coenunciador. Este, por sua vez, vai capturar a essência da imagem de si do enunciador, 
traduzida por essa maneira de dizer. Assim, o éthos explicita a imagem construída pela conscin por 
meio de sua autoexpressão.

2. A NOÇÃO DE ÉTHOS: ABORDAGEM CONSCIENCIOLÓGICA

Abordagem. Pela abordagem conscienciológica, a noção de éthos ampliase e transcende o au
ditório do orador e sua retórica. São considerados, principalmente, os pilares da multidimensionalidade, 
da pluriexistencialidade, da cosmoética e do holossoma.

Interlocuções. A manifestação do éthos se mostra durante as interações conscienciais, sendo 
construído pelo movimento interlocutório e alcançando configuração de acordo com a mescla de vários 
elementos: projeção de valores, julgamentos, desejos, afetos, não ditos, expectativas, visão de mundo, 
crenças, trocas energéticas, memória pluriexistencial, entre outros. 

Qualidade. Tais elementos representam papel relevante na qualidade das interlocuções e nos 
processos comunicativos entre as consciências, conscins e consciexes. 

Maneiras. Nas interrelações cotidianas, a relação conscininterlocutor proporciona o intercâm
bio dos papéis, ou seja, o enunciador diz aquilo que quer dizer (ou intenciona dizer) em seu discurso  
e o interlocutor, por sua vez, tem acesso a esse “dito” através de uma “maneira de dizer” do enunciador que 
está enraizada em uma “maneira de ser”, pelas experiências vividas e pelos conhecimentos de mundo 
partilhados entre si. É através dessa maneira de dizer que é mostrado o éthos da conscin ao se comunicar.

Marcas. O comportamento global da conscin comunicadora, aquela que fala e escreve, é apreen
dido pela sua discursividade, carregada de características linguísticas marcadas, por meio da escolha 
do vocabulário, do léxico e da forma de construir as frases. 

Energias. Porém, pela Comunicologia (SENO, 2013), indo além das características linguísti
cas, há importante aspecto a ser observado nos estudos do éthos: as energias conscienciais mobilizadas 
durante as interações ou leitura de um texto. A percepção dos conteúdos transmitidos pelas energias 
conscienciais parece passar parapercebida pela conscin por meio da linguagem parapsíquica, sendo 
“lida” sublinearmente para compor o éthos de quem fala. 

Negociação. Desse ponto de vista, o que se coloca em jogo nessas interações é a capacidade 
de (para) percepção das consciências envolvidas, que gera uma negociação de imagens, de valores, de 
sentidos, de julgamentos, durante a comunicação.  
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Cooperação. Considerase, portanto, que a manifestação de éthos é produzida em conjunto 
entre duas ou mais consciências em situação de comunicação. A imagem de si construída pela cons
cinenunciadora, motivada pela sua intenção, é influenciada pela interpretação do outro, conforme  
o olhar e a compreensão sobre o que está sendo dito. 

Extrafísico. Há que se considerar ainda a influência exercida pelas consciexes durante a inter
locução estabelecida pelas conscins. Cada uma das conscins realiza seu ato de fala, podendo expressar 
a própria ideia ou opinião, ou, reproduzir o pensamento e sentimento da consciex influenciadora.

Recepção. O éthos se produz por meio da recepção do interlocutor, segundo sua (para) percep
ção. Essa recepção é influenciada pelo nível cognitivo e capacidade de interpretação dos sinais e códigos 
recebidos pelo interlocutor, valendose de habilidades parapsíquicas conscientes ou inconscientes.

3. ÉTHOS ASSISTENCIAL

Definição. O éthos assistencial é a manifestação do conjunto de costumes, hábitos, comporta
mentos, condutas, atitudes, valores, ideias e linguagens de determinada pessoa ou grupo, caracterizada 
pela teática, verbação e conformática da assistência lúcida com predomínio da tares, durante as 
interações energéticas e multidimensionais (SENO, 2013, p. 1).

Manifestação. Qualquer conscin manifesta determinado éthos em suas interações. A caracteri
zação do tipo de éthos manifestado depende de fatores intraconscienciais, tais como intencionalidade, 
caráter, capacidade comunicativa e interlocutória, nível pessoal de cosmoética, considerandose o conjun to 
de valores e princípios pessoais.

Assistência. Para a manifestação do éthos assistencial exigese decisão íntima de assistir alguém 
pela informação nova, ideia de ponta, com abertismo consciencial. Tal condição sinaliza a expressão  
e potencialidade do éthos assistencial manifestado durante interlocução tarística.

Cosmoeticidade. Em geral, o éthos assistencial e a cosmoeticidade da conscin interlocutora 
caminham juntos, em sintonia com a holomaturidade consciencial alcançada.

Conscin atratora. Nas diversas interações conscienciais, a conscin interlocutora cosmoética, 
portadora de éthos assistencial, atrai as consciências a serem assistidas para sua psicosfera em função de 
sua capacidade comunicativa agregadora e autodisponibilidade pacífica (SENO, 2013, p. 1).

4. CENÁRIOS DIALOGAIS

Situações. O cotidiano proporciona inúmeras formas de interações conscienciais. A qualidade 
dessas interações depende de fatores internos e externos à consciência e é expresso conforme as habi-
lidades comunicativas de cada interlocutor.

Externos. Os fatores externos compõem os contextos sociais, familiares, institucionais, de base 
político-social e interacional.

Internos. Os fatores internos são constituídos pelos traços e atributos conscienciais de cada in-
terlocutor, conforme a autoconsciência e autodomínio das ferramentas e técnicas comunicativas exis-
tentes para a melhoria da qualidade de autoexpressão e manifestação de éthos assistencial.

Tipos. Conforme os diferentes perfis conscienciais, é possível classificar as situações ou cenários 
dialogais em 4 tipos: 

1. Assistenciais.
2. Antiassistenciais. 
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3. Cosmoéticos.
4. Anticosmoéticos.

Possibilidades. Os cenários dialogais podem conter as mesmas características ou descrição, va-
riando apenas a maneira de manifestação do éthos consciencial, tanto do emissor quanto do receptor. 
Exemplos de cenários dialogais no cotidiano: conversa familiar, aula, conferência, debate, situação de 
compra, exercício profissional, discordância de ideia verbalizada, omissão de discordância de ideia, ataque 
verbal, ofensa, maledicência, hostilidade reprimida, entre outros.

Interdependência. A manifestação do éthos assistencial relaciona-se à maneira de agir e de se 
comportar do interlocutor ao demonstrar níveis ou predominância quanto à força presencial, posicio-
namento, atitude cosmoética, autenticidade, nível de fraternismo e de anticonflitividade, ortopense-
nização, entre outras características de conscin com perfil assistencial.

Autoconhecimento. Diante dessa interdependência, mostra-se pró-evolutivo investir na auto-
pesquisa em busca de se conhecer nos detalhes a forma de manifestação pessoal e autoexpressão em 
cenários dialogais considerados mais difíceis e delicados.

Embates. Durante as interlocuções, o assunto discutido pode tomar vários rumos na conversa-
ção a depender do engajamento dos interlocutores em querer obter resultado produtivo para todos os 
envolvidos.

Predisposição. As atitudes e as reações diante dos posicionamentos manifestados pelos inter-
locutores na conversação podem adquirir determinadas características conforme o perfil consciencial 
e temperamento da conscin interlocutora.

Discordância. De modo geral, a conscin-ouvinte pode transmutar sua reação diante de opinião 
ou ideia diferente da própria, manifestando atitude desde a agressão verbal até uma pseudoconcordância 
com o ponto de vista do outro. A pessoa ouviu, entendeu, mas não concordou e ficou quieta, gerando 
“pensenes não ditos” e alimentando o campo patopensênico entre os interlocutores.

Concordância. Já nos cenários dialogais, onde os interlocutores possuem predominância de 
pontos de concordância de opinião, o diálogo ou debate tende a fluir de modo tranquilo, amistoso 
for talecendo posicionamentos comuns. É possível haver o risco de acomodação das opiniões e empobre-
cimento do debate, em caso de eventual ausência de diversidade ou mesmo de criticidade relativos 
aos assuntos tratados. 

Intolerância. No cenário dialogal com divergências de opiniões, os interlocutores envolvidos 
buscam, em geral, assumir posições mais ofensivas, às vezes antagônicas e agressivas, podendo desem-
bocar na intolerância, aversão, marginalização, rejeição e mesmo violência de diversos matizes.

Diplomacia. Sustentar um debate polêmico, por exemplo, onde há claramente opiniões diver-
gentes e antagônicas, torna-se exercício diplomático e interassistencial, exigindo habilidades comuni-
cativas, discernimento, intencionalidade hígida e foco no tema debatido. 

Foco. Tal característica compõe o perfil de conscin com éthos assistencial, na qual a colocação 
das ideias pessoais pretende ampliar a visão de conjunto sobre o assunto e não focar na figura do in-
terlocutor.

Comportamento. Pela Comunicologia, o estudo do modo de reação e de resposta às falas do 
interlocutor está no campo da recepção da mensagem no processo comunicativo e se relaciona à forma 
como cada conscin reage ao receber uma informação, uma crítica, uma discordância, uma ofensa, um 
contraponto.
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Aceitação. Da mesma forma que existem pluralidades de opiniões (emissão), existem também 
formas diferentes de se reagir (recepção) a esses diferentes pontos de vista dentro dos cenários dialogais.

Classificação. Nesses vários contextos, é possível classificar em pelo menos 2 modos de reação 
comportamental diante de cenário dialogal em que os conteúdos expressos são acolhidos ou não, e de 
que forma, pelo interlocutor: 

1. Aceitação autêntica. Ocorre quando a recepção da mensagem contém caráter maduro  
e discernido; a conscin ouve, pensa e avalia a situação. O próprio comportamento demonstra atitudes 
pró-evolutivas: usar a racionalidade (logos), a reflexão, a ponderação; buscar dizer claramente o que 
pensa; discordar de modo autêntico, sem ofender; aceitar a opinião diferente do outro, sem se justificar, 
sem usar mecanismos de defesa do ego e sem querer ter razão; posicionar-se ativamente diante dos 
fatos, ideias e opiniões visando o melhor para todos. Característica: criticidade e discernimento.

Modo. Dentro dessa categoria, a essência do ato interlocutório ou dialogal está embasada na 
autocosmoética, elemento intraconsciencial (referencial interno), havendo autoexpressão coerente 
entre o que sente, pensa e fala. Há tendência de se expressar a própria opinião, mesmo sendo contrária  
à do interlocutor, sem medo de sofrer chantagens ou ameaças infundadas por estar com foco na tarefa  
do esclarecimento. Modo gerador de ortopensenização.

Éthos Assistencial. Neste caso, o éthos manifestado apresenta caráter assistencial e cosmoético 
em função do discernimento, racionalidade, ponderação, nível evolutivo e de maturidade do interlocutor. 
Há, em geral, respeito à opinião alheia, compreensão do ponto de vista do outro, avaliação instantânea 
do momento de realizar tares mais profunda, explicitando conteúdos críticos e analíticos; ou, limitar-se 
a afirmações mais genéricas para gerar reflexão no interlocutor.

2. Aceitação inautêntica. Ocorre quando a forma de ouvir o fato ou ideia alheia é recebida ao 
modo de submissão, por medo de enfrentamento, com conformismo, inação, imobilismo, acriticidade, 
murismo, podendo inexistir opinião formada por si mesmo sobre o assunto ou projeto. 

Modo. Dentro dessa categoria, a essência do ato de recepcionar a mensagem está embasada em 
elemento externo (referencial externo), denotando ausência de manifestação explícita de pensamento 
reflexivo próprio e de discernimento diante do fato ou assunto. Há, em geral, tendência à subordina-
ção, à passividade, à submissão ao ponto de vista (ou vontade) do outro, à bajulação, guardar não ditos, 
resultando em autoboicote e autoagressão, pela incoerência entre o que pensa, sente e fala. Modo ge
ra dor de patopensenização.

Éthos Antiassistencial. Neste caso, o éthos manifestado possui caráter antiassistencial e an ti
cosmoético tanto para si mesmo quanto para o outro pela inautenticidade intrínseca e revelada. Não há 
contribuição para o diálogo, sendo reforçado o monólogo ou apenas um lado da questão pela ati tu de de 
omissão na aceitação sem reflexão. Estimula o fechadismo, a neofobia, a conflituosidade, o antifraternismo.

5. AUTOINVESTIGAÇÃO DO ÉTHOS PESSOAL

Sentimento. A partir da autopesquisa da autora, a autoobservação comportamental em ambien
tes tensos, desarmônicos e conflituosos, onde há desníveis de maturidades em situações de divergência 
de opinião, foi constatada a tendência de sentir desconforto e aturdimento perante conflito, especial
mente, quando há clima de guerra, de disputa, de eventual comportamento agressivo do interlocutor. 

Comportamento. Nesse tipo de cenário dialogal extremado, há a tendência de retraimento ao 
ouvir/observar opinião contrária à pessoal sobre determinado assunto ao (para)perceber na fala discor
dante do outro intenção de querer predominar a própria vontade do interlocutor de “ganhar o debate”, 
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por imposição, transformando a interlocução em disputa ou esgrima intelectual, descaracterizando  
o momento enquanto oportunidade de interaprendizados para ambos ou todos os envolvidos. 

Automatismo. Nesse contexto, ocorre internamente o impulso de reagir, de rebater as ideias, 
enquanto processo emocional (pathos) automático, de querer fazer com que o outro entenda o ponto 
de vista pessoal. Tal atitude se enquadra dentro do uso de mecanismos de defesa do ego, a exemplo 
da projeção, da negação.

Autocontrole. Em geral, esta autora tem permanecido lúcida quando esse tipo de cenário dia
logal se instala e a reação tem sido de procurar se conter, de evitar o impulso de responder de imediato 
sem pensar. 

Competição. Quando o clima da conversa ganha ares de disputa de opiniões (“quem tem a melhor 
opinião” ou “quem tem razão”), a interação se transforma num campo de batalha onde os interlocutores 
viram adversários e buscam ocupar espaços de influência ou de manipulação.

Autochecagem. Esse exemplo contextual já vivenciado estimulou a reflexão pessoal e a autopes
quisa profunda promovendo a autochecagem de existência sutil ou camuflada do traço da competição, 
manifesto pelo uso de mecanismo de defesa do ego ao procurar defender o próprio ponto de vista, 
em alguns casos. 

Decisão. A partir da autoconsciência de tal fato, esta autora decidiu mudar o comportamento 
em cenários dialogais desafiadores e passou a evitar o modo de agir defensivo, gerador de conflito, e fo
mentador do campo holopensênico belicista normalmente instalado nesse tipo de cenário. 

Pacificidade. Tal decisão favoreceu clima de pacificação durante a interlocução, permitindo atuar 
de modo diferente na forma de comunicação: mudando o tom de voz, ouvindo mais, buscando entrar 
na lógica de raciocínio da outra pessoa, sem deixar de usar o discernimento crítico e expressar a própria 
opinião contrária, se é o caso, ou fazer outras ponderações. 

Em busca do éthos pessoal assistencial

Neoperspectiva. O exercício cotidiano de diálogos, conversas, debates, reuniões, exige posicio-
namentos explícitos e constrói movimento na prática dialógica interassistencial em direção à manifesta-
ção de éthos assistencial.

Intenção. Se a intencionalidade íntima está hígida e orientada para o foco interassistencial, as 
trocas informacionais e de opinião sobre qualquer assunto passam a ser oportunidade de burilamento 
dos traços anticomunicativos.

Heurística. Com tal neoperspectiva e intencionalidade, passa-se a compreender as inter-relações 
não ao modo de disputa egoica de espaço e de opinião, mas, sim, de momentos possíveis de se alcançar 
entendimento, de maneira pacífica, com postura de posicionamento ativo, mesmo havendo, eventual-
mente, discordância do outro. 

Saber ouvir. Quando alguém possui determinada opinião contrária, esta autora procura exa-
mi nar o conteúdo, a lógica, a fundamentação, a argumentação e a intenção sincera e autêntica de tal opi-
nião. Após esse exame, realizado pela escuta atenta e autêntica, utilizando o saber ouvir (SENO, 2013,  
p. 144), para depois falar, expor seu pensamento, sua ideia, sua opinião, o seu modo de pensar e sentir, 
fa lando com calma, tranquilamente, com foco no esclarecimento de seu ponto de vista sobre o assunto.

Foco. Se o foco está no objeto ou assunto debatido, e não no interlocutor, então, a tendência 
é haver harmonia e interesse no diálogo, enriquecendo os dois pontos de vista trazidos à tona. Porém, 
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observa-se que em parte considerável das interlocuções o desejo de cada interlocutor é de ganhar o debate 
e sobrepor sua ideia ou opinião à do outro, visando conquista de poder dentro daquela “contenda”.

Respeito. Embora possa haver desinteresse do interlocutor de perfil belicista mais arraigado em 
acompanhar o tom mais interassistencial, a postura pessoal civilizada e fraterna contém o respeito a si 
mesmo e ao outro, valorizando os diferentes pontos de vista. 

Minipeça. Essa nova atitude pode ser mais bem compreendida sob a perspectiva autoesclarece-
dora e autoconsciente do fato de cada um ser minipeça dentro de maximecanismo pró-evolutivo, também 
caracterizadora do éthos assistencial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vontade. A escolha e o interesse de tratar do assunto dos cenários dialogais e dos comporta-
mentos daí advindos se pautam na vontade de evoluir e de se melhorar com discernimento, promover 
recins e realizar metas proexológicas.

Éthos pessoal. Este estudo pôde orientar possível desenho do perfil pessoal de comportamento 
dentro de cenários dialogais conflitantes, auxiliando na construção de éthos assistencial na manifestação, 
na conduta e no modo de se comunicar.

Pluralidade. Houve entendimento de que a interpretação (hermenêutica) de um fato ou ideia 
pode ser feita sob vários pontos de vista. Quando o interlocutor emite sua opinião está trazendo a sua 
visão do assunto e não necessariamente algo pessoal contra o ouvinte. 

Autoconsciência. Compreender a existência da diversidade das opiniões exemplificou que a 
variedade de pontos de vista representa, na mesma proporção, as diferenças entre as consciências, por 
isso a importância cada vez mais significativa da expressão das singularidades de cada conscin. Mani-
festar a posição e opinião pessoais, de visão de mundo, torna-se relevante num diálogo.

Autorreciclagem. O sentimento de não querer mais participar e nem contribuir para a forma 
competitiva de agir (éthos antiassistencial) e começar a se comportar de outro modo, adotando a acei
tação autêntica com posicionamento (éthos assistencial), abriu espaço para interações conscienciais de 
maior disponibilidade ao diálogo.

Holoconviviologia. A disponibilidade íntima torna-se o balizador para o sucesso ou fracasso 
do diálogo a depender do nível de expressão do traço pessoal: seja belicista ou pacifista. Os opostos 
podem conviver e coexistir no mesmo espaço, a exemplo do Cosmos onde convivem planetas, estrelas, 
galáxias e consciências de diferentes naturezas e níveis evolutivos.
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Coliderança Evolutiva
Evolutionary Co-leadership 

Coliderazgo Evolutivo

Fabio de Oliveira Marques da Cunha* e Simone Zolet**

Resumo: Este artigo tem como base as experiências dos autores em pesquisas de 
campo e autopesquisa sobre Coliderança Evolutiva, estilo de liderança mais avançado, 
caracterizado pela atuação ombro a ombro multidimensional, com exercício máximo 
da Singularidade Consciencial e norteado pelo princípio cosmoético do melhor para 
todos, que nos leva a refletir sobre o modo de atuação dos Serenões e Consciências 
Livres nos trabalhos interassistenciais. Os autores propõem a hipótese de que a Colide
rança Evolutiva inicia no nível do préserenão vulgar, consolidase com o Teleguiado 
Autocrítico, atinge patamar superior no Colegiado dos Serenões e o ápice no Cole
giado das Consciências Livres. Ao final, propõem técnicas liderológicas para otimizar 
o desenvolvimento pessoal da Coliderança Evolutiva. 

Palavras-chave: Autoliderança Evolutiva, Liderança Interassistencial, Liderologia, 
Serenologia, Singularidade consciencial.

Abstract: This paper is supported on authors’ field and self-research on Evolutionary Co-le-
adership, a more advanced leadership style, characterized by side-by-side multidimensional 
operation, applying Consciential Uniqueness at the highest, oriented by the cosmoethical 
principle of the best for everyone, which brings us a reflection upon the Serenissimus and Free 
Consciex’ working mode by interassistantial works. The authors propose the hypothesis that 
Evolutionary Co-leadership begins at the vulgar pre-serenissimus level, consolidates itself 
with the Self-Critic Remote-Controlled Being, reaches a higher level in the Serenissimi 
College, and its apex in the Free Consciexes College. At the end, the authors propose some 
leaderologic techniques to optimize the development of one’s Evolutionary Co-leadership.

Keywords: Consciential uniqueness, evolutionary self-leadership, interassistantial 
leadership, leaderology, serenology.

Resumen: Este artículo se basa en las experiencias de los autores en investigaciones de 
campo y autoinvestigación sobre Coliderazgo Evolutivo, estilo de liderazgo más avanza-
do, caracterizado por la actuación multidimensional hombro con hombro, con ejercicio 
máximo de la singularidad conciencial y norteado por el principio cosmoético del mejor 
para todos, que nos lleva a reflexionar sobre el modo de actuación de los seres Superserenos 
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y Conciencias Libres en los trabajos interasistenciales. Los autores proponen la hipótesis de 
que el Coliderazgo Evolutivo comienza en el nivel del pré-supersereno común, se consolida 
con el Teleguiado Autocrítico, alcanza nivel superior en el Colegiado de los Superserenos y 
el ápice en el Colegiado de las Conciencias Libres. Al final, proponen técnicas liderológicas 
para favorecer el desarrollo personal del Coliderazgo Evolutivo.

Palabras clave: autoliderazgo evolutivo, liderazgo interasistencial, Liderología, Sereno-
logía, singularidad conciencial.

INTRODUÇÃO

A coliderança evolutiva é estilo avançado de liderança interassistencial, caracterizado pela atuação 
ombro a ombro multidimensional. É desenvolvida a partir do aprofundamento da empatia consciencial, 
onde cada indivíduo tornase amparador do outro, com visão traforista doando o seu melhor em prol 
do melhor para todos, em parceria com equipes intrafísicas e extrafísicas de amparadores.

Em ambiente de coliderança, não há mais necessidade de competição ou comparação. As cons
ciências envolvidas já alcançaram nível maior de maturidade emocional a partir da assunção da singu
laridade consciencial e consequente desenvolvimento da autoliderança evolutiva. Buscam atuar como 
minipeças interassistenciais e abrem mão de serem vítimas ou algozes. 

I. TEÁTICA LIDEROLÓGICA

O líder propenso à atuação em coliderança tende a demonstrar elevado nível de interempatia. 
Em decorrência desse megatrafor, vivencia livre trânsito em grupos diversos (tal qual o detentor de 
um paragreencard). Não raro, interage e atua, até mesmo enquanto convidado, em diversas equipes, 
tanto intra como extrafísicas. Seu livre trânsito deve-se à pensenidade universalista e alta performance 
interassistencial inclusiva. Possui como megafoco a evolução grupal, identifica talentos conscienciais 
e os incentiva.

Nas preceptorias em Liderologia, ofertadas pela pré-IC Liderare, percebemos relação direta entre 
o nível de autoliderança e o grau de assunção da singularidade consciencial. Quanto maior a autoa-
ceitação e consequente assunção da singularidade consciencial, maior a autoliderança evolutiva, com 
redução dos autoconflitos e ampliação da vontade de contribuir evolutivamente, sem mais pedir para si. 

Na prática, a autoassunção reduz a necessidade de comparação e competição com os outros. Ao 
assumir-se de modo franco e sincero com seus inúmeros trafores e trafares, sem se digladiar, torna-se 
menos autoconflitiva, aproxima-se da autopacificação, e torna-se consequentemente menos hetero-
conflitiva. 

Em relação à atuação liderológica, a assunção progressiva da singularidade consciencial desen-
cadeia os seguintes desdobramentos (MARQUES & ZOLET, 2014):

1. Autopacificação. Redução efetiva dos autoconflitos em decorrência da maior autoaceitação, 
base da singularidade consciencial. 

2. Poder Consciencial. Ampliação da força presencial diuturna nos mais diversos contextos, 
decorrente da maior espontaneidade, do autoexemplarismo e da aplicação máxima dos autotrafores. 
A inautenticidade cansa. 
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3. Performance Consciencial. Aumento do desempenho evolutivo em função do maior ali-
nhamento autoproexológico e conexão com os amparadores de função. Inevitavelmente, os resultados 
interassistenciais cosmoéticos tendem a atrair amparadores.

4. Autoliberdade. Maior autoliberdade nas manifestações e nas relações conscienciais. Ao viven-
ciar a autoliberdade, a consciência fica mais predisposta a incentivar a liberdade nos outros. Quem já se 
libertou das próprias amarras está mais apto a ajudar a libertar os demais através da tarefa do esclarecimento.

5. Autoparapsiquismo avançado. A autoliberdade promove a soltura holochacral. Quando 
aliada à assunção efetiva do paradever pessoal amplia-se a atuação multidimensional, em função da 
sinergia diuturna com os amparadores.

6. Horizontalidade. Atuação ombro a ombro, tendo por base o respeito e a liberdade conscien-
cial. Não se coloca acima, nem abaixo dos outros. Na prática, exerce o princípio cosmoético de que  
a verdadeira união não se faz pela imposição, mas sim pela liberdade consciencial.

Os desdobramentos mencionados representam crescendo da autoliderança evolutiva. Pelos 
estudos da Liderologia, a autoliderança evolutiva é o poder pessoal de a consciência liderar a si mesma 
pela vontade, fortalecer o autodiscernimento e buscar autonomia nas escolhas, decisões e ações, apesar 
das influências e interferências mesológicas, de maneira a alcançar autodireção e automotivação ne-
cessárias para realizar seu propósito de vida pautado na opção inteligente pela evolução consciencial.

Quando o indivíduo compreende que a responsabilidade evolutiva está em si mesmo, passa a não 
mais esperar ou cobrar dos outros. Tal redução das expectativas perante o grupo reduz a ansiedade  
e a necessidade de heterocontrole. Torna-se então mais flexível e heteroperdoador. Continua sua cami-
nhada e respeita a evolutividade alheia, mantendo convivialidade sadia. 

II. TEÁTICA DA COLIDERANÇA EVOLUTIVA

A coliderança evolutiva é desenvolvida a partir do aprofundamento da empatia consciencial. 
Holossomaticamente, a autoempatia amplia o contato da consciência consigo mesma e a heteroem-
patia amplia o contato da consciência com os demais. Sem empatia não há acoplamento e assimilação 
energética parapsíquica. Entretanto, a coliderança evolutiva requer mais: a consciência com psicosfera 
universalista exerce liderança interempática, promovendo empatia de mão dupla, facilitando a hete-
roempatia dos outros para com ela e vice-versa. Ademais, favorece a heteroempatia das pessoas umas 
com as outras. 

Como dissemos anteriormente, a pensenidade universalista e a autoridade cosmoética funcio nam 
qual verdadeiro greencard ou passe livre multidimensional: nesse caso, consciências dos mais diversos 
níveis evolutivos sentem-se atraídas cosmoeticamente por suas energias. Ela promove campo interem-
pático mediador de conflitos e pacificador. Seu objetivo é gerar sinergia, incentivando os mais diversos 
líderes a trabalharem juntos, em equipe, doando o seu melhor em prol do melhor para todos. Quem 
atua em coliderança naturalmente parapercebe em quais situações deve agir, e em quais situações outro 
colega deve estar mais à frente, devido a maior disponibilidade, especialidade ou afinidade maior com 
o grupo envolvido. No ambiente de coliderança, todos são líderes, cada um com sua singularidade, 
originalidade e especialidade. A atuação é mais funcional e não se detém a cargos ou funções pré-esta-
belecidas. 

O Homo sapiens serenissimus, “consciência altamente evoluída, verdadeiro fulcro de serenidade 
operante, conscin antiemotiva, denotando extrema tranquilidade, equilíbrio constante, holomaturidade 
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consciencial e discernimento cosmoético” (VIEIRA, 2012, p. 151), precisa de toda sua equipe de pré-se-
renões vulgares interassistenciais para juntos efetivarem a reurbanização holopensênica intra e extrafísica. 
Quanto maior a lucidez multidimensional da consciência, mais atua em equipe. Por hipótese, a fim 
de não gerar vergonha, mal-estar ou idolatria, o Serenão pode evitar acessar determinadas consciências 
devido à força das suas energias cosmoéticas, preferindo delegar a abordagem a outras consciências de 
sua equipe. Por sua vez as CLs – Consciências Livres –, também interdependem das ações e resultados 
das equipes dos Serenões que irão reverberar em galáxias. 

Em grau maior ou menor, consciências com perfil liderológico interassistencial, atuantes nos 
trabalhos de reurbanização planetária, tendem a contribuir e a fazer parte, direta ou indiretamente de 
equipes de Serenões, e, consequentemente, de CLs. Quando a consciência enxerga sua responsabilidade 
evolutiva, a assunção da liderança interassistencial se torna inevitável.

LIDERANÇA AUTOCRATA LIDERANÇA COMPARTILHADA COLIDERANÇA EVOLUTIVA

Centraliza poder Delega algum poder
Atua em conjunto com  

equipin e equipex

Controlador Liberdade controlada
Abertismo para  

a multidimensionalidade

Territorialista Divide território Sem fronteiras

Caixa preta Petit comité Transparência

Formação de liderados
Estímulo ao desenvolvimento  

de líderes
Estímulo à singularidade  

consciencial

Líder impõe a direção Decisão entre os líderes
Norteada pelo  

parapsiquismo lúcido

Monarquia Absolutista ONU Teleguiado Autocrítico

Figura 1. Quadro comparativo de estilos de liderança

Técnicas Autoliderológicas

Para acelerar o desenvolvimento do estilo de coliderança evolutiva sugerimos algumas técnicas 
autoliderológicas aplicáveis no cotidiano do autopesquisador.

1. Empatia interassistencial. Contribuir com a melhora das pessoas, ambientes e situações nos 
mais diversos contextos da sociedade intrafísica, voluntariando conscienciologicamente em entidades, 
lar dos idosos, hospitais públicos, comunidades carentes, dentre outros projetos de assistência da vida 
real, buscando aprender com a diversidade consciencial.

2. Autodescrenciologia. Identificação e autossuperação das crenças irracionais limitantes 
associadas à vaidade, mágoa, competição, inveja, orgulho, estigmas pessoais e grupais, rótulos, pré-
-julgamentos, trafarismo, sem sofrimento, deixando de ser vítima ou algoz.

3. Conviviologia. Trabalhar em conjunto e melhorar o convívio sobretudo com consciências 
com as quais a conscin tenha maior dificuldade em construir laços de amizade.

4. Cosmoética. Renunciar à defesa incondicional, ou intransigente, do próprio grupo.
5. Autoparapsiquismo. Treinar o autoposicionamento transparente, cosmoético, frente ao gru po, 

quanto às situações parapercebidas pela conscin. 
6. Paraindicadores. Valorizar e pesquisar com seriedade as sincronicidades e paraindicadores 

em sua atuação cotidiana e tomada de decisões.
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III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Coliderança Evolutiva ocorre quando há o alinhamento conjunto das equipes intra e extra-
físicas em trabalhos assistenciais de reurbanização holopensênica. Para sua consolidação é necessária  
a vivência do autoparapsiquismo lúcido, da convivialidade sadia, do exercício ininterrupto da interem-
patia e o trabalho ombro a ombro dos líderes em equipes e entre equipes intra e extrafísicas. A atuação 
em Coliderança Evolutiva atinge o ápice quando há assunção da singularidade consciencial por parte de 
cada membro da equipe, norteada pela motivação cosmoética em doar o seu melhor em prol do melhor 
para todos. Em ambientes assim, há verdadeira colaboração. Não há competição. Na Coliderança não 
existem líderes e liderados, todos são líderes simultaneamente. Coliderar é protagonizar junto.
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Autopesquisa e Parapsiquismo 
Interassistencial
Self-research and Interassistantial Parapsychism

Autoinvestigación y Parapsiquismo Interasistencial

Maria das Graças Silva* 

Resumo: Este artigo apresenta a importância e a responsabilidade do aperfeiçoamento 
do parapsiquismo interassistencial, usando autopesquisa a partir das experiências da 
autora e considerando a evolução em grupo, razão para atenção à intencionalidade 
das manifestações caracterizadas pela qualidade das energias conscienciais inerentes 
ao parapsiquismo. A metodologia utilizada foi baseada nos levantamentos dos fatos 
e parafatos nos cursos Formação do Conscienciólogo Pesquisador, realizado no Ins
tituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), de Belo Horizonte, 
aplicação de técnicas especificadas neste artigo, captação de ideias na XII Oficina de 
Conscienciocentrologia, de tema Grupalidade, cujos recursos conscienciométricos 
facilitaram as reciclagens intraconscienciais e a consequente expansão assistencial.

Palavras-chave: Assistência, Autopesquisa, Grupalidade, Parapsiquismo. 

Abstract: This paper presents the importance and responsibility of the improvement 
of interassistantial parapsychism, using the author’s selfresearch considering group 
evolution, leading the author to focus on the intentionality behind manifestations 
and the quality of the energies inhering parapsychism. The methodology was based 
on facts and parafacts raised in the course Research Formation for Conscientiologists, 
attended at the International Institute of Projectiology and Conscientiology (IIPC) 
in Belo Horizonte, MG, Brazil, along with the appliance of techniques specified in 
this paper, ideas had in the 12th Conscientiocentrology Workshop, under the theme 
Group Experience, whose conscientiometric resources have facilitated intraconsciential 
recycling entailing assistance expansion.

Keywords: Assistance, group experience, parapsychism, selfresearch.

Resumen: Este artículo presenta la importancia y la responsabilidad del perfeccio
namiento del parapsiquismo interasistencial, a partir de la autoinvestigación y de 
las experiencias de la autora considerando la evolución en grupo, razón para darse  
a comprender la intencionalidad de las manifestaciones caracterizadas por la calidad 
de las energías concienciales inherentes al parapsiquismo. La metodología utilizada 
se basó en la recogida de hechos y parahechos en los cursos de Formación del Con
cienciólogo Investigador, realizado en el Instituto Internacional de Proyecciología  

*  Empresária, Técnica de Contabilidade, Gestão de Recursos Humanos, Analista Comportamental, Coach, voluntária do IIPC-BH 
desde fevereiro de 2001, docente em Conscienciologia desde 2007 e verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia.
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y Concienciología (IIPC), de Belo Horizonte, aplicación de técnicas especificadas en 
este artículo, captación de ideas en el XII Taller de Concienciocentrología, del tema 
Grupalidad, cuyos recursos concienciométricos facilitaron los reciclajes intraconcien
ciales y la consecuente expansión asistencial.

Palabras clave: asistencia, autoinvestigación, grupalidad, parapsiquismo.

INTRODUÇÃO 

Importância. A importância da pesquisa é a apresentação das análises conscienciométricas em 
aplicações do parapsiquismo interassistencial no cotidiano, enquanto minipeça do maximecanismo 
proexológico grupal, através do trabalho com as energias, captação de ideias libertárias, estudos siste ma-
ti zados, auto-observações e reflexões sobre as ações diárias, fatores motivacionais para a busca constante 
da excelência paraperceptiva.

Objetivo. O objetivo da autora é apresentar o quão significantes são as reciclagens intracons-
cienciais resultantes das autopesquisas, aprofundando autoconhecimento, acessando informações do 
curso intermissivo, recuperando cons, desenvolvendo e aplicando o parapsiquismo na grupalidade.

Metodologia. A pesquisa foi elaborada a partir das análises das vivências da autora nas realizações 
dos trabalhos no grupo familiar, profissional e de voluntariado, dos registros de fatos e parafatos durante 
o curso para Formação do Conscienciólogo Pesquisador I e II, ofertado pelo Instituto Internacional de 
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), em Belo Horizonte, projeção assistencial, mobilização básica 
de energias e pulsação dos chacras, além de ideias captadas na XII Oficina da Conscienciocentrologia, 
com o tema Grupalidade.

Estruturação. O artigo está estruturado em 6 seções, além da Introdução e Considerações Finais: 
 I. Metodologia. 
 II. Autopesquisa e Paradigma Consciencial.
 III. Autopesquisa e Parapsiquismo Interassistencial.
 IV. Parapsiquismo Interassistencial e Grupalidade.
 V. Dinamismo da Qualificação do Parapsiquismo Interassistencial.

I. METODOLOGIA

Cursos. 1° Módulo do Curso para Formação do Conscienciólogo Pesquisador (2004): análise 
das anotações relacionadas ao entendimento das autovivências parapsíquicas junto aos grupos; e 2º Mó-
dulo do Curso para Formação do Conscienciólogo Pesquisador (2006): análise dos registros sobre  
a “coragem parapsíquica” para propor ideias atualizadas aos grupos.

Técnica. Técnica da Autopesquisa em 4 etapas, através da identificação das reciclagens priori-
tárias: autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação.

Projeção. Técnica da Projeção Assistencial: disponibilidade para assistência junto com equipex.

II. AUTOPESQUISA E PARADIGMA CONSCIENCIAL

Autopesquisa. “A autopesquisa é a pesquisa da consciência por si própria, buscando maior au-
toconhecimento e utilizando, ao mesmo tempo, o máximo de instrumentos pesquisísticos disponíveis 
no microuniverso consciencial e no Cosmos” (SENO, 2013; p. 39).
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Recin. “A reciclagem intraconsciencial é a renovação cerebral da conscin através da criação de 
novas sinapses ou conexões interneuroniais capazes de permitir ajuste da proéxis, a execução da recéxis, 
a invéxis, a aquisição de ideias novas, os neopensenes, os hiperpensenes e outras conquistas neofílicas 
da consciência humana automotivada” (VIEIRA, 1997, p. 187).

Reciclagens. As reciclagens intraconscienciais são imprescindíveis ao parapsiquismo interassis-
tencial, pois inovações ideativas possibilitam atualizar o modus operandi a partir da autoconfiança da 
conscin, junto à equipe extrafísica de amparadores, melhorando relacionamentos grupais.

Parapsiquismo. É atributo inerente a todas as consciências, possibilitando decodificar energias 
multidimensionais, das consciências intrafísicas ou extrafísicas, ambientes e captação de neoideias nos 
campos mentaissomáticos. 

Energias. “As energias são processadas pela habilidade parapsíquica de cada consciência, tor-
nando-se instrumento importante para o processamento dessas traduções energéticas e cognitivas para  
a realização da comunicação parapsíquica” (SENO, 2013, p. 178).

Sinalética. A sinalética parapsíquica é a existência, identificação, registro e emprego autocons-
ciente dos sinais anímicos, energéticos, parapsíquicos e personalíssimos, ou a percepção transcendente, 
indiscutível, autopersuasiva e autoconfirmadora da presença de consciexes ou de ocorrências extrafísicas, 
parafatos e parafenômenos em torno da pessoa parapercipiente na vigília física ordinária ou da conscin 
projetada, fora do soma, com lucidez (VIEIRA, 2018, p. 20.425).

Assistência. A identificação da sinalética possibilita assistência eficaz às consciências e decisões 
inerentes à proéxis, quanto ao melhor a ser feito segundo o contexto ou ambiente. 

Autoexperimentação. A autopesquisa, premissa do paradigma consciencial, envolve autoexpe-
rimentação do parapsiquismo, para desvendar e entender com profundidade as vivências multidimen-
sionais das consciências interessadas em mudar para melhor, considerando a interassistência grupal 
prioritária. “O parapsiquismo não é importante por sua causa, mas pela qualidade da assistência 
extrafísica” (VIEIRA, 2014, p. 1243).

Técnica. Entre várias técnicas de autopesquisa, a autora escolheu técnica autoconsciencioterápi-
ca composta por 4 etapas na seguinte ordem funcional:

1. Autoinvestigação. Investigar a si mesmo, descobrir o problema através da auto-observação 
nos momentos de inquietação.

Casuística. Em sua experiência pessoal, a autora observou sentir-se cerceada em situação exigindo 
autoenfrentamento (docência, transmissão de neoideias, gestação consciencial), gerando sensação de 
“ameaça” à autossustentabilidade (grupos de convívio tornam-se conflituosos, perante a atualização 
proposta).

Medo. Para esta autora, o primeiro sentimento é medo de represália, sentindo-se intranquila, 
ansiosa e encantoada. Com autoconflito, questionando-se sobre ação ou omissão.

Autodeterminação. Na sequência, posiciona-se e toma a iniciativa de agir com autodetermi-
nação para fazer auto e heteroassistência necessária.

2. Autodiagnóstico. A identificação da necessidade de mudança de atitude. No caso da autora, 
compreensão quanto à prioridade de superar a reação de sentir-se intimidada.

3. Autoenfrentamento. Fase do planejamento das ações de mudança – no caso da autora, superar 
a intimidação.

4. Autossuperação. São os indicadores da mudança de padrões antigos. Para a autora foram: 
aumento da autoconfiança e expansão das energias resultando em ações como: ministrar aulas de 
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Conscienciologia, escrever artigos e verbete, implementando neoideias. “Neoverpons exigem coragem” 
(VIEIRA, 2014, p.743).

Paradigma. Segundo o paradigma consciencial, a consciência é seu próprio laboratório de pesqui-
sas e através do parapsiquismo identifica e interpreta as energias, capta ideias para o autoentendimento.

Conscienciologia. Segundo a Conscienciologia, há 2 realidades no universo: a consciência  
e a energia, em inúmeras densidades e sutilezas (VIEIRA, 1994, p. 107).

Energia. A consciência transforma as energias imanentes em energias conscienciais, imprimindo 
seu padrão em suas manifestações.

Veículos. Conforme o paradigma consciencial, a consciência possui 4 veículos de manifestação 
(VIEIRA, 2002, p. 34): soma, corpo físico; energossoma, corpo das energias; psicossoma, corpo emo-
cional; mentalsoma, corpo mental.

Projeciologia. A Projeciologia é a especialidade fundamental da Conscienciologia, ferramenta 
prática para autopesquisar a manifestação das consciências nas várias dimensões, e todos os seus efeitos 
(VIEIRA, 2002, p. 42).

Projetabilidade. A projeção consciencial assistencial é “serviço beneficente desempenhado 
pela consciência intrafísica projetada do corpo humano, geralmente através do psicossoma, sozinha 
ou participando de equipe multidimensional, dentro da Assistenciologia, especialidade da Conscien-
ciologia” (VIEIRA, 2009, p. 723).

Evolução. As consciências estão em constante evolução e, considerando os efeitos das suas mani-
festações nas interações grupais e multidimensionais, neoideias tornam-se necessárias às autoatualizações.

Ações. Para dinamizar a autoatualização, a autora planejou ações e elencou 6 elementos perti-
nentes à qualificação contínua do parapsiquismo interassistencial, em ordem alfabética:

1. Autocompetência. É o modus operandi da autocompetência. Novos conhecimentos e habili-
dades são imprescindíveis para ampliar o teto da autocompetência e melhorar o desempenho evolutivo.

Limite. “O Teto da Autocompetência é o limite máximo da capacidade teórica e prática alcançado 
pela conscin, homem ou mulher, em determinada área de manifestação consciencial no atual momento 
evolutivo” (LOPES, 2018, p. 22.041).

Fatuística. A autora percebeu, através da autopesquisa, que precisava autoenfrentar a intimidação 
intelectual. Escolheu fazer faculdade. Utilizou o trafor da autodeterminação e o resultado foi positivo.

2. Autodesperticidade. É o efeito de manter-se autodesassediado. Autodesassédio é condição 
para o parapsiquismo interassistencial e pode ser conseguido a partir da autoprofilaxia resultante da 
aplicação do estado vibracional diariamente, juntamente com a técnica do fluxo vertical.

Exemplo. Aplicação do EV durante 15 minutos. Consiste na dinamização máxima das energias 
do energossoma.

Fluxo. Em seguida aplicar a técnica do fluxo vertical. Consiste em acumular energias nos plan-
tochacras e impulsioná-las até o coronochacra, exteriorizando-as. Sugerem-se 3 aplicações.

3. Autoliderança. É liderar a si mesmo. Saber o que quer, ter autoconfiança, autoestima, cuidar 
de si, planejar metas pessoais, ter foco. Desse modo a conscin amplia e fortalece a autoliderança, alcan-
çando autocoerência com a proéxis e estrutura para liderar grupos.

Fatuística. A autora elaborou metas de leitura diária, anotações das autopesquisas (fatos e pa-
rafatos), registros das projeções e gestações conscienciais, durante 3 horas diárias, enquanto rotina útil.
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Flexibilidade. As 3 horas são utilizadas de maneira flexível segundo prioridades.
Liderança. A liderança aliada ao parapsiquismo interassistencial amplia a visão de conjunto 

para as decisões cosmoéticas. 
Cosmoética. “A cosmoética é a ética ou reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, que 

define a holomaturidade consciencial, situada além da moral social, intrafísica, ou que se apresenta 
sob qualquer rótulo humano ao modo de um discernimento máximo, moral e emocional” (VIEIRA, 
1997, p.73). E tem como sinalizador a autoincorruptibilidade.

Desassédio. Uma das formas de desassédio grupal é a auto e heteroatualização esclarecedora 
para evitar as automimeses desnecessárias.

Automimese. A automimese desnecessária é a repetição de práticas obsoletas e mantém as 
consciências conectadas ectopicamente ao passado.

Práticas. Muitas práticas utilizadas no passado foram boas naquele momento. Porém, atualmen-
te são desnecessárias.

4. Automotivação. É a ação de motivar-se. A automotivação é inerente às consciências, pode 
ser mantida nos empreendimentos evolutivos pelo polinômio autoproéxis-motivação-trabalho-lazer.

Fatuística. Assumir desafios pró-evolutivos, como a simultaneidade da liderança no volunta-
riado, profissional e familiar, manteve a automotivação da autora ao lidar com a grupalidade inerente 
à proéxis. 

Grupalidade. A grupalidade sadia relaciona-se diretamente à proéxis planejada no período 
intermissivo. Através da convivência harmoniosa e do parapsiquismo interassistencial, esta autora 
pôde experimentar as aulas práticas diárias do curso intermissivo, através da recuperação de cons nos 
campos dos cursos Formação para Conscienciólogo Pesquisador, realizado no IIPC-BH, mantendo  
a conexão interdimensional com os grupos de consciências amparadoras e amparadas.

5. Autopacificação. Anticonflituosidade cotidiana. A autopacificação é diária e reflete-se na 
convivência sadia, com interassistência grupal multidimensional e busca das soluções cosmoéticas para 
auto e heteroconflitos.

Fatuística. A autora escreveu artigo sobre autodeterminação pacificadora, o qual possibilitou 
assistir grupos de conscins e consciexes, cujos resultados foram as reciclagens intraconsciencial e grupal 
(SILVA, 2015, p. 68 a 78).

Anticonflitividade. A qualidade das inter-relações com os grupos são termômetro da anticon-
flitividade diante dos desafios tarísticos.

Credibilidade. As reciclagens intraconscienciais proporcionam exemplarismo, e o parapsiquismo 
conquista credibilidade, pelo embasamento pesquisístico na cientificidade.

Superação. Para superação dos autotrafares é importante identificar os autotrafores utilizados 
enquanto recursos conscienciais auxiliando na autorreciclagem. 

Foco. É importante ter o foco nos trafores em contraponto aos trafares, para manter as energias 
saudáveis e assim exercitar o parapsiquismo com segurança. 

6. Autoparapsiquismo. Conexão interdimensional com lucidez usando sinalética parapsíqui ca 
e vivência dos fenômenos parapsíquicos. 

Sinalética. A autora mapeou a sinalética pessoal parapsíquica da intimidação, anotando fatos 
e parafatos que contribuíam para algum conflito. 
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Fatuística. Conscin acoplada com consciex afim, com intenção explícita de gerar conflitos, seja 
no âmbito profissional, familiar ou no grupo evolutivo, buscando desestabilizar a autora, instalando-se 
o mecanismo da intimidação.

Inversão. A autora inverteu a situação ao focar no trafor da autodeterminação em contraponto 
ao trafar medo (intimidação).

Reciclagens. A partir da iniciativa do automonitoramento autopesquisístico, é possível promover 
as autorreciclagens, mudanças para melhor e autossuperações.

Exemplos. Eis, em ordem alfabética, 4 exemplos de reciclagens da autora:
1. Autoaprendizado. Autoaprendizado da manutenção da autopacificação íntima diária;
2. Autoesmero. Autoesmero na apreensão das nuanças paraperceptivas;
3. Autorreeducação. Autorreeducação emocional perante as intimidações (medo, ansiedade, 

irritabilidade);
4. Autoconfiança. Ampliação da autoconfiança parapsíquica diante dos desafios grupais.

Complexidade. A complexidade proexológica envolve autoaprendizado, autorreeducação emo-
cional, autoesmero e autoconfiança parapsíquica, para entendimento e busca das soluções cosmoéticas.

Exemplo. Eis 1 exemplo para ilustrar. 
Grupo. O grupo profissional enquanto oportunidade de aplicação do parapsiquismo interassis-

tencial ao perceber reclamações infundadas do cliente em relação aos produtos fornecidos pela autora, 
gerando assédio e possível intimidação.

Solução. A partir do foco traforista, amplia o acesso às soluções cosmoéticas e conexão com am-
paro para assistência pontual, com a tares e exteriorização de energias higienizadoras.

Convergência. A convergência proexológica pode favorecer o autoparapsiquismo interassis-
tencial.

Exemplos. Eis 2 exemplos, vivenciados pela autora, para ampliar o próprio entendimento:
Trabalho. Vender produtos de higienização e vender produtos assistenciais higienizadores conscien-

ciais. 
Autoconhecimento. Aplicar técnicas de coaching na socin e orientar autopesquisa no volunta-

riado, para aprofundamento do autoconhecimento.

III. AUTOPESQUISA E PARAPSIQUISMO INTERASSISTENCIAL

Assistência. A autopesquisa e o parapsiquismo interassistencial possibilitam a otimização, di-
namização, potencialização, inovação para a conscin estudar a si mesma, exercendo sua liberdade em 
acessar neoideias cosmoéticas, para melhorar a convivência grupal, pelas reciclagens intraconscienciais.

Parapsiquismo. Os trafares dificultam o desenvolvimento do parapsiquismo, especialmente 
quando a conscin deixa-se intimidar pelas consciências, conscins e consciexes dos grupos, perdendo-se 
a oportunidade de auto e heteroassistência. 

Hesitação. É importante a autoconfiança no parapsiquismo e no amparo para não se contami-
nar com a hesitação, dúvida nas decisões e escolhas, apesar das probabilidades dos erros nas avaliações.

Erros. As consciências em evolução tendem a cometer erros. O melhor é aprender com eles, 
através da autopesquisa, corrigir-se e prosseguir.
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Transparência. A consciência, ao manifestar-se com transparência, desnuda para si e para a mul-
tidimensionalidade sua realidade intraconsciencial através dos fatos e parafatos.

Mentalsoma. O parapsiquismo mentalsomático possibilita a captação de ideias para fins as-
sistenciais. 

Casuística. A autora passou 10 dias em companhia da irmã, a qual estava doente com diagnós-
tico para fazer cirurgia no intestino.

Diagnóstico. Houve precipitação do médico ao fazer o diagnóstico, relatando 80% de chances 
de câncer.

Soma. A conscin enferma apresentava peso bem abaixo do normal. Vários exames constataram 
anemia. Havia perda de sangue pelas fezes.

Energias. Durante 3 dias a autora exteriorizou energias para o abdômen da enferma por 30 
minutos. 

Campo. Durante a exteriorização formava-se campo energoparapsíquico, e a conscin enferma 
relatou perceber energias movimentarem-se em seu abdômen.

Ideia. Durante exteriorização de energias, a autora captou determinada ideia em bloco através 
de diagrama sugerindo a realização de tratamento holossomático, ação empregada de imediato.

Autoorganização. Esta autora decidiu priorizar a auto-organização do holossoma enfocando 
os trafores da conscin assistida.

Trafor. Identificou o trafor principal, conectando-o aos outros trafores da conscin.
Tratamento. Eis, em ordem funcional, 5 procedimentos para o tratamento do holossoma:
1. Mentalsoma. Ler um parágrafo por dia de algum livro, interpretar e associar com o contexto 

do momento.
2. Psicossoma. Avaliar as emoções vivenciadas para compreendê-las e transformá-las em 

sentimentos nobres, a exemplo de sentir-se vitimizada, revoltada, indignada, sugere-se mudança dos 
pensenes para compreensão, gratidão e perdão. 

3. Energossoma. Trabalhar com as energias diariamente o máximo possível.
4. Soma. Atentar à alimentação para curar anemia, mantendo a medicação.
5. Pensenes. Avaliação diária dos pensamentos, sentimentos e energias predominantes, anotar  

e manter atenção aos insights.

Esquema 1. Foco traforista. Fonte: a autora.
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Vontade. É possível a autocura (BALONA, 2003, p. 36) a partir do uso da vontade, no processo 
de remissão, utilizando técnicas de autopesquisa e apreensão das ideias interassistenciais.

Abertismo. Abertismo para nova realidade e reperspectivação da vida, novos planos, novos projetos.

Flexibilidade. Flexibilidade para abrir mão das ideias fixas, preconcebidas, perfeccionismo, visando 
maior leveza, em contraponto à rigidez pensênica, que pode causar doenças.

Adaptabilidade. Adaptabilidade para os ajustes à situação atual com balanço dos prós e contras 
para efetuar mudanças. 

Determinação. Determinação para promover as mudanças íntimas, recins e a autocura.

Paraclínica. A Paraclínica é a especialidade da Conscienciologia que estuda a clínica ou o aten
dimento aos doentes além dos recursos da intrafisicalidade, através do parapsiquismo (VIEIRA, 2009, 
p. 41).

Tratamento. No caso relatado pela autora, a conscin enferma continuava fazendo exames e to
mando os remédios, além da alimentação reforçada para superar a anemia.

Consciex. Na noite da última exteriorização de energias, a autora, ao deslocarse do quarto 
para a sala da casa da irmã, percebeu consciex dirigindose à porta da sala de acesso à varanda. A ideia 
percebida no momento foi de consciex religiosa, portadora de muito sofrimento. 

Religião. A autora, ao encontrar a irmã na varanda, relatoulhe o ocorrido e perguntou se havia 
algum padre na família do exmarido dela.

Clarividência. A conscin enferma possui habilidades de clarividência bem desenvolvidas e res
pondeu que viu a consciex passar próximo a ela e partir. 

Lembrança. Após algumas horas, a enferma lembrouse de haver na família determinada irmã 
de caridade, prima de seu exmarido, que não queria ir para o convento na época. Fora forçada por 
pressão da família muito religiosa. Fato informado pelo exmarido quando ainda ressomado.

Dessoma. A jovem irmã de caridade dessomara de câncer 20 anos antes.

Médico. No dia seguinte, outro médico avaliou os exames e identificou engano quanto ao 
diagnóstico de câncer. O tratamento para anemia continuou.

Aprendizado. A experiência proporcionou aumento da autoconfiança parapsíquica da autora 
e a continuidade das pesquisas para aprimoramento e novas descobertas.

IV. PARAPSIQUISMO INTERASSISTENCIAL E GRUPALIDADE

Assistência. A identificação da assistência factível passa pela leitura e decodificação das energias.
Parapsiquismo. A decodificação parapsíquica tem no conteúdo os trafores e trafares das cons-

ciências envolvidas, a identificação da necessidade assistencial, considerando a análise dos contextos.
Grupalidade. A evolutividade dos grupos, vincula-se ao uso do parapsiquismo interassistencial, 

pela condição da higidez pensênica, intencionalidade cosmoética, comunicabilidade evolutiva, visão 
de conjunto multidimensional e autoatualizações incessantes.

Passado. Importa acolher os integrantes dos grupos observando os princípios interassistenciais, 
pois podem ter sido companheiros de outras épocas e de várias paraprocedências.

Acolhimento. O acolhimento, com abertismo, às consciências, e o parapsiquismo interassisten-
cial possibilitam decodificações paraperceptivas traforistas, para ajudar os componentes a se libertarem 
dos emaranhados do passado, através da tarefa do esclarecimento. 
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Fraternidade. Acolhimento fraterno inocula contra investidas assediadoras grupais.
Amor. Não se entende ainda a intrincada teia enredando as consciências, razão para assistir 

com amor incondicional, em todos os lugares, empregando sempre o melhor de si.
Voluntariado. O voluntariado nas Instituições Conscienciocêntrias (ICs) proporciona oportu-

nidade de exercer a grupalidade, com reconciliações, retratações e o encontro com amizades raríssimas 
para realização de trabalhos assistenciais.

Exemplos. Eis 6 exemplos, entre outros, para expandir a compreensão do parapsiquismo in-
terassistencial no voluntariado: 

1. A complementaridade dos trafores das amizades raríssimas potencializando os trabalhos assis-
tenciais grupais pelo olhar do parapsiquismo interassistencial.

2. O exercício da liderança incorporando o parapsiquismo interassistencial que amplia o enten-
dimento para as retratações e reconciliações grupais, a partir da decodificação das conexões traforísticas 
e trafarísticas do líder e liderados.

3. A autorreeducação emocional avaliada pelo prisma do parapsiquismo interassistencial, ao 
perceber energias intimidatórias nos contextos grupais, suscetíveis de comportamentos automiméticos 
dispensáveis.

4. O foco nos trafores em quaisquer situações, proporcionando as conexões com o amparo de 
função que patrocina acessibilidade às soluções cosmoéticas a partir do uso do parapsiquismo interas-
sistencial. 

5. O exercício da proéxis grupal, interassistência planejada antes de ressomar, cujo acesso é possível 
pelo parapsiquismo interassistencial.

6. A oportunidade de usar o parapsiquismo interassistencial para extirpar a omissão deficitária 
perante os grupos.

Casuística. Paraperceber consciexes em sintonia às conscins com padrões de antagonismo 
provocando conflitos diante das atualizações no voluntariado. 

Solução. Propor reunião com as conscins envolvidas, com o objetivo assistencial em esclarecer 
os fatos.  

Projeção. Antes da reunião intrafísica, aplicar Técnica da Projeção Assistencial com o alvo em 
realizar reunião no extrafísico com as consciências (conscins e consciexes) envolvidas, para assisti-las.

Teática. O exercício do parapsiquismo interassistencial pressupõe aplicação teática, ou seja, 
1% de teoria e 99% de prática.

V. DINAMISMO DA QUALIFICAÇÃO DO PARAPSIQUISMO INTERASSISTENCIAL

Qualificação. O dinamismo da qualificação do parapsiquismo interassistencial implica foco em 
determinados quesitos cotidianamente.

Quesitos. Eis, a seguir, 7 quesitos, em ordem funcional, para qualificação do parapsiquismo in-
ter assistencial:

1. Autopesquisa. Autopesquisa imprescindível para as autorrenovações, através da funciona-
lidade do Laboratório Consciencial (Labcon) ad aeternum. 

2. Pensenização. A pensenização, “fabricação” de autoprodutos instantâneos e incessantes, sadios 
ou patológicos, conectando grupos afins.
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3. Alerta. Atenção alerta implicando agilidade para decodificar informações e tomadas de 
decisões, ações, escolhas.

4. Constância. Constância do empreendimento proexológico para enriquecimentos da Ficha 
Evolutiva Pessoal (FEP).

5. Manutenção. Manutenção do desafio do empreendimento interassistencial em nível cres-
cente mantendo foco traforista.

6. Flexibilidade. Flexibilidade para mudanças necessárias e rápidas mantendo o foco interas-
sistencial.

7. Autoatualização. Autoatualização do modus operandi pró-evolutivo (cognição interpretativa).

Benefícios. Eis, em ordem alfabética, 3 benefícios do parapsiquismo interassistencial, entre outros:
1. Acessibilidade: neoinformações, desenvolvimento de novas habilidades para novos desafios. 
2. Prevenção: mais trabalho com as energias, análise das situações de  conflitos, buscar solução, 

avaliação das probabilidades resolutivas. 
3. Sincronicidade: maior ganho de tempo, convergência da proéxis, mais acerto, fluxo evolu-

tivo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Autopesquisa. O dinamismo da autopesquisa pelo olhar da Autoparapercepciologia otimiza 
as reflexões e o aproveitamento das oportunidades diárias através das análises dos fatos e parafatos, 
enquanto elementos que podem promover as reciclagens intraconscienciais, pelo exercício do para-
psiquismo interassistencial, cujos benefícios a priori são do pesquisador.

Serenidade. Os desafios para qualificação do parapsiquismo interassistencial têm relação com 
a conquista da serenidade. A partir do exercício e investimento diário na autopacificação íntima, in-
te lectualidade, comunicabilidade, cuja qualidade das repercussões nos grupos é o termômetro das au-
torreciclagens.

Grupos. Os resultados do aperfeiçoamento do parapsiquismo através das autopesquisas, ao serem 
divulgados em revistas científicas, congressos, verbetes e seminários de pesquisas, podem promover  
a interassistência multidimensional grupal pela intencionalidade sadia.
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La Reurbanización y los Equipos de Especialistas Técnicos Transmigrados 
(EETTs)

Jörn Frederik Schmidt*

Resumo: O artigo enfoca o processo de reurbanização pós-Primeira Guerra Mundial 
até a atualidade, segundo abordagem cosmovisiológica, a partir de cooperação das 
equipes extraterrestres e terrestres, além das experiências de projetores lúcidos, au-
topesquisa do autor e pesquisa do Colégio Invisível da Extraterrestriologia (CIET). 
Descreve dois aspectos: o primeiro, sobre as interinfluências de transmigrações inter-
planetárias, especialmente em massa, e dessas sobre as migrações intra e extrafísicas, 
baseadas em funções-chave de consciências de diferentes graus evolutivos (Consciex 
Livre (CL), Homo sapiens serenissimus (Serenão), evoluciólogo (orientador evolutivo)  
e intermissivista). O segundo aspecto é a avaliação, considerando-se as diferentes fases 
da atuação de Equipes de Especialistas Técnicos Transmigrados (EETTs), da chegada 
ao planeta Terra para realização das tarefas assistenciais interplanetárias. O holopen-
sene das civilizações e a psicosfera da Terra são fatores a considerar no planejamento 
da transmigração. O artigo apresenta, ainda, técnicas e síndromes possíveis na fase 
da adaptação (do soma terrestre) e na fase da qualificação, e conclui com a fase da 
realização, levantando hipótese de como agem as EETTs, incluindo as pesquisas sobre 
os impactos das Guerras Mundiais e as experiências do trabalho com equipes intra  
e extrafísicas projetadas na reurbanização extrafísica (reurbex). O autor conclui, 
adstrito à globalização e superpopulação, que a Terra entrou em uma nova fase da 
evolução, a partir das EETTs, as quais aplicarão, em conjunto, no futuro próximo, 
técnicas extraterrestres na tarefa da integração das consciexes reurbanizadas (consréus) 
nas sociedades intrafísicas (socins). 
Palavraschave: Autopesquisologia, Equipes interplanetárias, Extraterrestre, Neover-
pon, Reurbanização, Transmigração.

Abstract: This paper focuses the current reurbanization, going from Post-First World 
War to the present, under a cosmovisionologic approach, comprehending coopera-
tion from terrestrial and extraterrestrial teams, besides lucid projectors’ experiences, 
author’s self-research and research with the Invisible College of Extraterrestriology 
(CIET). The paper describes two aspects: the first one concerning the interplanetary 
transmigrations inter-influences, mass transmigrations especially, and their influence 
over intra and extraphysical migrations, based on key-functions by consciousnesses 
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with different evolution levels (Free Consciex (FC), Homo sapiens serenissimus (Serenis-
simus), evolutiologist (evolutionary orientor), and intermissivist). The second aspect is 
the evaluation, considering the different phases of the Transmigrated Technical Experts 
Teams’ (EETTs’) action, of their arrival on planet Earth for the accomplishment of 
interplanetary assistance tasks. Civilizations’ holothosene and Earth’s psychosphere 
are factors to be considered in transmigration planning. The paper presents, further-
more, some possible techniques and syndromes in the adaptation (terrestrial body’s 
adaptation) phase, as well as in the qualification phase, and concludes in the accom-
plishment phase, raising the hypothesis of how do EETTs act, including researches 
on the impacts of World Wars, and working experiences with extra and intraphysical 
projected consciousnesses teams, in the extraphysical reurbanization (reurbex). The 
author concludes, considering only globalization and superpopulation, Earth has 
entered a new evolution phase, out of the EETTs, who are soon expected to jointly 
apply extraterrestrial techniques in the integration task of reurbanized consciexes 
(consreus) into intraphysical societies (socins).
Keywords: Extraterrestrial, interplanetary teams, neoverpon, reurbanization, self-re-
searchology, transmigration.

Resumen: El artículo trata del proceso de reurbanización post Primera Guerra Mundial 
hasta la actualidad, según el abordaje cosmovisiológico, a partir de la cooperación 
de los equipos extraterrestres y terrestres, además de las experiencias de proyectores 
lúcidos, autoinvestigación del autor y la investigación del Colegio Invisible de la Ex-
traterrestriología (CIET). Describe dos aspectos: el primero, sobre las interinfluencias 
de transmigraciones interplanetarias, especialmente en masa, y de esas sobre las migra-
ciones intra y extrafísicas, basadas en las funciones clave de  conciencias de diferentes 
grados evolutivos (Conciex Libre (CL), Homo sapiens serenissimus (Supersereno), evo-
luciólogo (orientador evolutivo) e intermisivista). El segundo aspecto es la evaluación, 
considerándose las diferentes fases de la actuación de Equipos de Especialistas Técnicos 
Transmigrados (RRTTs), de la llegada al planeta Tierra para realización de las tareas 
asistenciales interplanetaria. El holopensene de las civilizaciones y la psicosfera de la 
Tierra son factores a considerar en el planeamiento de la transmigración. El artículo 
presenta, todavía, técnicas y síndromes posibles en la etapa de la adaptación (del soma 
terrestre) y en la etapa de la cualificación, y concluye con la etapa de la realización, 
proponiendo la hipótesis de cómo actúan las EETTs, incluyendo las investigaciones 
sobre los impactos de las Guerras Mundiales y las experiencias del trabajo con equipos 
intra y extrafísicos proyectados en la reurbanización extrafísica (reurbex). El autor 
concluye, restricto a la idea de globalización y superpoblación, que la Tierra ha entrado 
en una nueva etapa de la evolución, a partir de las EETTs, las cuales aplicarán, en 
conjunto, en el futuro próximo, técnicas extraterrestres en la tarea de la integración 
de las conciexes reurbanizadas (conréus) en las sociedades intrafísicas (socines).
Palabras clave: Autoinvestigaciología, equipos interplanetarios, extraterrestre, neo-
verpún, reurbanización, transmigración.

TERRA

O planeta Terra é, em relação a outros, jovem, com 4,54 bilhões de anos de idade (Wikipedia, 
19.10.2018). A espécie Homo sapiens existe na Terra há mais de 300.000 anos (Max-Planck-Gesells-
chaft – Department of human evolution, 19.10.2018). A população terráquea na atualidade é de 7,70 
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bilhões de habitantes (DSW – Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, 02.06.2019). Em 2007, Waldo Vieira 
lançou a hipótese de: 

[...] ter o planeta Terra 60 bilhões de conscins e consciexes domiciliadas aqui, devem 
existir tão somente, no máximo, 60 Serenões no holopensene terráqueo, provavelmente 
existindo o Serenão específico para cada bilhão de consciências lúcidas, ou mil vezes 
mais o total calculado para o gênio tradicional (VIEIRA, 2007, p. 952).

SERENÕES E TRANSMIGRAÇÃO

(1) Transmigrações interplanetárias: os movimentos de paratransmigração de cons-
ciexes de certo planeta para outro, sob a orientação dos evoluciólogos e Serenões 
(VIEIRA, 2003, p. 87).

(2) Reciclologia. A Reurbanização Extrafísica (Reurbex) do Planeta Terra, megaem-
preendimento inédito na História Humana, veio para ficar e melhorar os holopen-
senes, estando em franco andamento e acarretando consequências inevitáveis à vida 
das conscins no estado da vigília física ordinária, sobre a Crosta Terrestre. Apesar dos 
pesares, esta é a melhor época evolutiva do Planeta, quando se tenta a transferência da 
condição de MegaHospital Terrestre para a condição de Megaescola Terrestre, inclusive 
com a transmigração em massa de consciexes reurbanizadas (consréus) para Planeta 
evolutivamente inferior (VIEIRA, 2014, p. 1323).

(3) Evitação. O ato assistencial mais avançado em relação às consréus é evitar a con-
dição daquelas mais enfermas chegarem ao nível inevitável de serem transmigradas 
compulsoriamente para outro planeta. Os evoluciólogos, sob a orientação dos Serenões, 
determinam tais providências drásticas (VIEIRA, 2003, p. 786).

Estas três citações mostram que provavelmente existe uma “assistência interplanetária”, intercâm-
bio entre experimentos evolutivos planetários organizados e realizados por Serenões e evoluciólogos. 
Uma hipótese é que os Serenões estão em contato direto com Consciexes Livres (CL) e lideram as 
“uniões práticas”. 

A população de nosso jovem planeta aumentou muito depois da Idade Média com transmigra-
ções maiores de planetas inferiores para a Terra (VIEIRA, 2003, p. 829). Há lógica na possibilidade de 
influência perceptível de outros planetas nas paragenéticas, por exemplo, nas diversidades das plantas 
ou nas etnias humanas. 

Segundo a Grupocarmologia, as transmigrações para a Terra ou fora dela, especificamente em 
massa, criam conexões energéticas com os planetas-irmãos. Os Serenões precisam ponderar o melhor 
à evolução das consciências e planetas-irmãos envolvidos, pois os dois planetas são afetados e influen-
ciam-se, segundo a Cosmovisiologia. 

Cada transmigração cria lacuna para o processo grupal e aumenta a dependência interplanetária. 
As transmigrações em massa são atos extremos e cirúrgicos nos grupos evolutivos, as maiores ferramentas 
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evolutivas dos Serenões. O planejamento e a realização das transmigrações envolvem processos grupais 
dinâmicos e complexos, requerendo equipes de especialistas com experiências específicas. 

As transmigrações, as migrações extrafísicas de consréus, fora da Europa, e as migrações intra-
físicas dos povos favoreceram a reconciliação naquele continente, auxiliando o surgimento da União 
Europeia. Nova fase da reurbanização iniciou com a tarefa da integração das consréus nas sociedades 
intrafísicas (socins) junto à superpopulação e globalização.

AS DUAS GUERRAS MUNDIAIS E O ESTADO MUNDIAL

Segundo Vieira (2003, p. 838),

O Estado Mundial é a política de cooperação, intercâmbio e integração universalista 
entre as Nações, conquista possível devido aos avanços tecnológicos, sendo inevitável  
o consenso ou a homogeneização gradual das leis e regras regendo esse regime, res pei-
tando os direitos individuais ou culturais de determinada população.

A fase de mudança de Mega-Hospital Terrestre para Megaescola Terrestre necessita do holo-
pensene intergrupal coletivo. Nesse processo, as demarcações dos grupos evolutivos em sociedades 
intrafísicas com locais delimitados tendem a acabar, e cada tentativa de um grupo de isolar-se no longo 
prazo é encapsulamento patológico autodestrutivo. 

Historicamente, a guerra de exaustão na Primeira Guerra Mundial e os campos de concentração 
na Segunda Guerra Mundial exacerbam patologias; no entanto, a vontade de estabelecimento de uma 
raça superior foi interrompida pelos aliados a alto custo. 

A Europa estava deteriorada. Os vencedores foram confrontados com nova tarefa, impedir catás-
trofe humana continental de anomia e penúria. A intenção originária da cooperação dos aliados era 
enfrentar os nazistas, mas no final acabou representando apenas reação visando à sobrevivência.

Os envolvimentos, acumpliciamentos e o holopensene político-ideológico impediu integração 
universalista das nações, vitoriosas ou derrotadas. A perseguição de grupos étnicos e suas expulsões 
da Europa se agravaram com a lei do mais forte. Os vitoriosos não apenas aprovaram esse desenvolvi-
mento, como também se aproveitaram dele para seus propósitos políticos. Ao final, surgiu a Cortina 
de Ferro e a Guerra Fria.

A Europa foi o foco territorial das duas guerras mundiais. As baratrosferas durante e após  
a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais avolumam-se. Cerca de 17 milhões de pessoas (https://
de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg; 28.11.2018) perderam suas vidas na Primeira Guerra Mundial  
e 66 a 85 milhões (https://pt.wikipedia.org/wiki/Mortos_na_Segunda_Guerra_Mundial; 28.11.2018) 
na Segunda. Pela lógica, a influência da dimensão extrafísica na vida intrafísica aumentou também. 
Como exemplo, Waldo Vieira escreve no verbete Melex (2008) no ponto sobre o nazismo:

Em face da Intrafisicologia, constata-se o exemplo frisante de melex em grupo com 
os líderes profitentes do nazismo, gerada por ectopia anticosmoética de grandes pro-
porções atingindo as consciexes dos ex-nazistas, depois da Segunda Guerra Mundial, 
sobre a Alemanha, cuja influência nefasta, com repercussões patológicas intrafísicas, 
chegou, entre outros fatos, a dividir o país em duas partes, e a erguer e manter o Muro 
de Berlim, por longos anos. 
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A tarefa da Reurbex (reurbanização extrafísica) na Europa precisava de monitoria após a Segunda 
Guerra Mundial. Quais meios seriam concebíveis?

Vieira descreve, no capítulo “Europa”, do livro Homo sapiens reurbanisatus, a complexidade da 
assistência naquela época e a importância da Europa, como tendo sido o continente de maior influência 
sobre o curso da História Mundial (VIEIRA, 2003, p. 226). 

Na segunda metade da década de 1940, começam os trabalhos de reurbanização paratroposférica 
na Europa. O autor deste artigo sugere que a data da liberação dos últimos prisioneiros do megacampo 
de concentração Auschwitz marca a transição pensênica apoiada por amparadores extraterrestres. Para 
melhor compreensão do desenvolvimento da visão intra e extrafísica, seguem-se 3 ações significantes, 
com citações de Vieira:

1. Transmigrações em grupos. A transmigração extrafísica interplanetária, quando ho-
locarmicamente compulsória, em geral é desenvolvida em grupos de consréus, ex-líderes, 
afins pela prática da anticosmoética (VIEIRA, 2007, p. 502).

2. Migrações. A maioria das consréus ressoma fora da Europa (ano-base: 2003) a fim 
de quebrar a fossilização das formas holopensênicas fixadas em vidas passadas naquele 
continente (VIEIRA, 2003, p. 215). 

3. União Europeia. A atual União Europeia é extremamente importante na condição de 
ponte ou protótipo para a implantação, em futuro próximo, do Estado Mundial, condição 
inevitável dentro do progresso natural das Socins, deste planeta, e da atual Organização das 
Nações Unidas (VIEIRA, 2003, p. 233).

Transmigrar os epicentros, ex-líderes anticosmoéticos, em grupo para outros planetas ocasiona, 
na visão evolutiva, certo sentimento de falta no processo da reconciliação para os grupos evolutivos que 
ficaram na Terra. Então, abre a possibilidade de mudar o holopensene, ensejando reciclagem. Mesmo 
assim, o contato energético com os ex-líderes prossegue. 

Outro ponto são as transmigrações em massa que se intensificam. Enfim, destaca-se aqui não 
mais uma situação de um grupo só. Além da intergrupalidade, a situação abrange as influências in-
terplanetárias, em primeiro lugar dos planetas-irmãos. Consequência visível da reurbex é o aumento 
da curva da população terrestre, que passou de 2 bilhões de habitantes em 1927 para >3 bilhões de 
habitantes em 1959 e para >4 bilhões de habitantes em 1974 (Nações Unidas, 2017).

Já durante a Segunda Guerra Mundial começam as migrações dos povos. Entre 1944 e 1950, 
cerca de 30 milhões (ARD, https://www.planetwissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/flucht_
und_vertreibung/pwiefluechtlingsstroeme100.html, 16.7.2018) de fugitivos, expatriados, ex-soldados, 
ex-prisioneiros dos campos de concentração, trabalhadores forçados, evacuados, inclusive crianças, 
dentre outros, voltaram para casa ou procuraram novo lar. 

Tal cenário evidencia a extensão das patologias mentais durante e após a Primeira e Segunda 
Guerras Mundiais, delimitadas etnicamente e/ou politicamente. Mesmo após o fim da Segunda Guerra 
aconteceram massacres e violências graves, e o sofrimento humano foi agravado pela fome e frio do 
inverno de 1946/47, o período mais frio do século XX na Europa denominado Hungerwinter (inverno 
de fome), e em consequência 2 milhões de vítimas morreram até 1948. 
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Pela lógica, a maioria das conscins que perderam suas vidas, antes ou durante as migrações dos 
povos, permaneceu no local extrafisicamente, a maior parte na condição de parapsicóticos postmortem 
(VIEIRA, 1994, p. 94).

As últimas guerras na Europa: 1) A Guerra Civil Iugoslava de 1991-2001. O conflito foi mo-
tiva do pela ideia de serem realizadas diversas limpezas étnicas, problemas econômicos e religiosos;  
2) O conflito atual no leste da Ucrânia e a anexação da Crimeia pela Rússia, desde 2014, relacionado 
com a dissolução do Bloco Soviético, motivado politicamente.

A reconciliação entre países ex-inimigos foi favorecida quando a maioria das consréus foram ex-
trafisicamente transmigradas ou emigradas fora da Europa. Vieira (2003, p. 702) traz a hipótese das 
reurbanizações extrafísicas no contexto do território europeu, e que a preparação da atual União Europeia, 
gerou, em seguida, a ressoma em massa de consréus, inclusive no Brasil, Argentina e Estados Unidos 
da América.

A reconciliação na Europa começou entre França e Alemanha, com intercâmbios educacionais, 
programas políticos como cidades irmãs e projetos na Economia. França e Alemanha mudam de ini-
migas a motor de nova união europeia.   

Para impedir nova guerra com os inimigos da Segunda Guerra Mundial, a primeira união eu-
ropeia foi união militar, o “Tratado de Bruxelas”, de 1948, entre França, Reino Unido, Bélgica, Países 
Baixos e Luxemburgo, formando a União da Europa Ocidental (UEO), raiz da União Europeia (UE). 

Mas, a UE somente foi possível a partir da Economia, começando na Comunidade Europeia do 
Carvão e do Aço (CECA), em 1951, na Comunidade Europeia da Energia Atômica (CEEA ou Eura-
tom) e na Comunidade Econômica Europeia (CEE), em 1957, e na Cooperação Política e Judiciária 
em matéria penal (CPJ), em 1992. 

Desde 1992, a União Europeia é formada por três pilares: 1) Comunidades Europeias; 2) Política 
Externa e de Segurança Comum da União Europeia e 3) CPJ. Envolve 28 estados-membros, meio bilhão 
de habitantes e produto interno bruto (PIB) correspondendo ao maior mercado comum do Mundo. 

Resumindo a situação terrestre nos últimos 70 anos, o autor percebe mudança na reurbaniza-
ção, epicentrada na Europa. Apesar dos movimentos intra e extrafísicos parecerem caóticos, a União 
Europeia desenvolve-se através de prevenções sábias de transmigração e de migração extrafísica.

NOVA FASE DA REURBANIZAÇÃO

Evolutivamente, a União Europeia (UE) marca um parapatamar e nova fase da evolução terrestre, 
atualmente ainda iniciante. O trabalho intergrupal de criar uniões é inevitável ao progresso (VIEIRA, 
2003, p. 233) das Socins, e a UE cria novo holopensene preparando a União das Nações, confrontando 
sistemas políticos ditatoriais, monárquicos ou religiosos anteriores. O Zeitgeist da globalização tem 
a chance de desbelicizar (ato o efeito de diminuir o belicismo) o pensene antigo, colaborando para  
a participação em economia e ambiente saudável mundial.

O autor deste artigo defende a hipótese de que a reurbanização entra em nova fase, priorizando 
a integração intergrupal, propondo a denominação dessa tarefa de Interreurbin. 

Segue-se proposta inicial de definição: 
A interreurbin (inter + reurb + in) é a tarefa avançada de integração das consciexes reurbanizadas 

(consréus) ou movidas pelas reurbanizações extrafísicas (reurbexes) da Terra ou transmigradas de outros 
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planetas, nas sociedades intrafísicas (socins), promovendo a reciclagem pessoal através da interassistência 
dos intermissivistas terrestres e equipes extrafísicas (equipex) interplanetárias.

O autor hipotetiza que através das migrações ocorrem intercâmbios e confrontações entre etnias, 
culturas e religiões, favorecendo a potencialização da interassistência e reciclagens intergrupais. Um 
exemplo construído hipoteticamente para ilustrar tal situação: um soldado alemão dessomou na Segunda 
Guerra Mundial, na Síria, e ressomou sírio, pele morena, muçulmano e cresceu sob cultura diferente 
da Alemanha. Fugiu da Guerra Síria, em 2015, e chegou à Alemanha como imigrante. 

É possível que as migrações, atualmente, façam parte do processo de reunir os grupos evolutivos?

EQUIPES

Como ocorre o trabalho interassistencial organizado em equipe?
Para compreender a organização hierárquica, o autor inicia expondo as funções-chave:
1. Consciex Livre (CL). 
2. Homo sapiens serenissimus (Serenão).
3. Evoluciólogo.
4. Intermissivistas.
Conforme Vieira (2003, p. 228), felizmente as Consciexes Livres (CL) sobrepairam os con-

flitos terrestres e dispõem de cosmovisão inimaginável para agir com planejamento e profilaxia, com 
timing excelente. 

Nesse sentido, as interações dos Serenões com as Consciexes Livres (CL) são possíveis, havendo 
trocas de informações com orientações. Ao contrário de Consciexes Livres, os Serenões podem adentrar 
nas psicosferas dos planetas, interagindo, com renascimento ou sem. Em caso de renascimento, pla-
nejam longamente na dimensão extrafísica. São especialistas com holopensenes adequados às tarefas. 

No caso do Serenão Reurbanizador:

[...] caracterizaram o holopensene deste Serenão: Alemanha; promoção de reurbaniza
ções extrafísicas; assistência aos órgãos internacionais de maxifraternismo, ONU, 
UNESCO, união das 2 Alemanhas, queda do Muro de Berlim, demografia europeia, 
Parlamento Europeu, Estado Europeu, União Europeia, euro, e outros... (VIEIRA, 
2003, p. 916).

Na reurbex, a ação mais poderosa é a transmigração. 
Este autor participou em projeção lúcida de resgate extrafísico na Paratroposfera com duas fases 

de limpeza completa: água e fogo. Percebeu holopensenes de amparadores e elabora a hipótese de que 
a ação foi iniciada por um ou mais Serenões, talvez relacionada com transmigração. Era como se quase 
todas as consciexes saíssem por uma latrina com descarga. A hipótese é esta força ter sido desencadeada 
por Serenão.

De modo geral, os evoluciólogos são os «mestres» do parassociograma (JUNQUEIRA, 2014) 
responsáveis pelo desenvolvimento dos grupos evolutivos intra e extrafisicamente. Sempre sensíveis 
nos inter-relacionamentos grupocármicos, megaconsultores cosmovisiológicos, conviviopensênicos para 
melhorar acertos, erros, omissões, trafores, trafares, traços de personalidade, afinidades, conflitos e con- 
 trapontos ideológicos, mesológicos, psicossomáticos e mentaissomáticos, no grupo evolutivo e inter-
grupais.
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Os intermissivistas, no caminho para assistir na condição de Agente Transformador Cosmoéti-
co, superando a problemática de ex-líderes belicistas, elaboram suas tarefas enquanto especialistas, 
ex trapolando afinidades passadas. Pelo renascimento intrafísico, a conscin intermissivista prossegue sua 
meta proexológica de integrar-se, ao modo de minipeça, no Maximecanismo Multidimensional In-
ter assistencial no grupo evolutivo. 

Este autor traz a hipótese de que, nas migrações extrafísicas das consréus fora da Europa, inter-
missivistas seguem os grupos de consréus, renascem junto, para, de certa forma, substituírem a falta 
dos ex-líderes transmigrados dessas consréus. 

Neste sentido, a formação da Conscienciologia no Brasil, o grupo de intermissivistas renascido 
ajuda com exemplarismo e liderança cosmoética. Por terem o foco nas reurbanizações, os intermis-
sivistas devem pensar em utilizar a técnica da Tenepes para integrar-se mais na equipex e com isso na 
interassistência da reurbex. É passo inevitável para ser minilíder no grupo evolutivo, na próxima vida 
intrafísica.

EQUIPES DE ESPECIALISTAS TÉCNICOS TRANSMIGRADOS (EETTS)

No capítulo “Europa”, no livro Homo sapiens reurbanisatus, Vieira expõe dica sobre o trabalho 
de extraterrestres: 

Este trabalho assistencial, coletivo e grandioso alcançou proporções inimagináveis, 
sendo assessorado inclusive por equipes de consciências extrafísicas extraterrestres, ou 
seja: técnicos alienígenas ou procedentes de outros planetas, especializados nas para-
patologias do psicossoma – de estruturas multifacetadas conforme o desenvolvimento 
genético de cada planeta – através da intensificação das transmigrações extrafísicas 
interplanetárias continuadas (VIEIRA, 2003, p. 227).

De que modo essas equipes trabalham na evolução terrestre na prática?
Metáfora útil é que o planeta Terra é um dos laboratórios evolutivos multidimensionais com 

mesologia individual. Vários outros, incluindo planetas-irmãos (VIEIRA, 2003, p. 828), podem esta-
belecer conexões de trabalho evolutivo útil. 

Listam-se, alfabeticamente, as ações interplanetárias concebíveis para os laboratórios evolu-
tivos planetários:

01. Exoprojeção lúcida e retrocognição do planeta de origem.
02. Intercâmbio planetário. Minipeça no Cosmomecanismo.
03. Neocatálise. Acelerante do processo.
04. Neoectoplasmia. Descobrir novos tipos da ectoplasmia.
05. Neoideia. Motivador para invenção, neoproposição.
06. Neoperspectiva. Mostrar possibilidades de novos caminhos específicos na evolução.
07. Neossaúde. Novas técnicas para melhorar a saúde, a exemplo da acupuntura.
08. Pangrafia. Pesquisa na escrita, exemplo, neoverpon.
09. Paracirurgia. Utilização de paraferramentas extraterrestres, implantação de paramicrochip, 

intercâmbio médico e assistido. 
10. Paradiplomacia. Convivência nas socins e sociexes.
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11. Psicossoma. Técnica para adaptação do corpo soma terrestre, exemplo: técnica da Pré-mãe.
12. Transferência paragenética. Implantação de neoparagenética e substituição da extinção. 

Exemplo: planta, animal, etnia, ácido desoxirribonucleico (DNA), inteligência extraterrestre.
13. Transmigração planetária. Monitoramento grupocármico.

O interesse das consciências extraterrestres no laboratório terrestre deixou sua marca na Histó - 
ria. Especialmente em culturas abertas ao parapsiquismo alienígena, os exemplos indicativos poderiam 
ser: os hieróglifos no Egito (Fonte: Ancient Origens: https://www.ancient-origins.net/ancient-techno-
logy/abydos-carvings-0080; 18.6.2019), em 1200 a.e.c., as inscrições no sarcófago de Pacal (Däniken, 
1968, p. 88), no sítio maia, em 683, imagens na França (Fonte: Deviant Art: https://www.deviantart.
com/stew-mcgrew/art/Siege-of-Sigiburg-Castle-81312271; 18.6.2019), em 776, ou nos círculos das 
plantações (Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculos_nas_plantações; 18.6.2019) 
desde 1686, 1880 e intensamente desde 1970. 

Atenção especial é dada às dinâmicas parapsíquicas e interassistenciais da Conscienciologia porque 
esta técnica é avançada em relação ao nível evolutivo do Planeta, atualmente. Essa intuição, o autor 
recebeu durante Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia (DIP), em 2014, quando houve participação 
de delegação de consciências extraterrestres.

Desde essa época, consciências extraterrestres aparecem mais frequentemente nas dinâmicas  
e campos interassistenciais energéticos, incluindo ECP2* e Acoplamentarium**.

De acordo com as pesquisas realizadas e aqui expostas, esse autor propõe, pela lógica, que as 
equipes extraterrestres possuem 4 possibilidades para assistir nosso laboratório terrestre:

1. Sem renascimento. Envolvimento com evolução terrestre tangencial. 
2. Curto prazo. Envolvimento intrafísico curto.
3. Médio prazo. Com uma ou poucas vidas intrafísicas.
4. Longo prazo. Com longa fase de seriéxis.

Enfatizando, a psicosfera do planeta Terra é patológica. Para entrar e sair é necessário esforço que 
não se pode subestimar. Equipes extrafísicas extraterrestres podem trabalhar mais fácil ao usar locais 
energéticos mais limpos. O autor se lembra de encontrar consciências extraterrestres em lugares próximos 
à Terra, com muitas energias, hipoteticamente em Central Extrafísica de Energia (CEE), supervisiona-
da pelo Colégio Invisível dos Serenões na assistência interplanetária, conforme define Vieira (2018): 

A Central Extrafísica de Energia (CEE) é a parainstituição especializada, planejada 
e montada para estocar, manter e monitorar a energia consciencial (EC), ao modo 
de estação extrafísica de energias conscienciais, objetivando o abastecimento e a dis
tribuição de energias terapêuticas, homeostatizantes, na assistência efetiva a outras 
consciências – consciexes e conscins – sob a supervisão direta do Colégio Invisível 
dos Serenões. 

Cada tarefa assistencial interplanetária otimiza a mesologia. Os especialistas planejam a duração 
da estadia segundo a tarefa. A lucidez na realização depende da evolutividade pessoal, da qual depende 
a perda de cons na primeira ressoma.

*  ECP2 = Extensão em Conscienciologia e Projeciologia, curso de imersão, consiste em campo bioenergético, https://iipc.org.
**  Acoplamentarium é o laboratório grupal e multidimensional, tecnicamente preparado para potencializar o desenvolvimento 
parapsíquico e os atributos conscienciais: https://campusceaec.org.
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A autora Dolores Cannon (2011), hipnotizadora especialista em regressões a vidas passadas, 
praticando há quase 50 anos, categorizou três tipos de conscins com origens extraterrestres. O autor 
deste artigo complementa combinando aquela categorização com pesquisas próprias.

O tipo de curto prazo, na pesquisa de Cannon, renasceu após a Segunda Guerra Mundial e sofre 
os efeitos patológicos belicistas. Tem problema de ajustamento, não raro pensa em suicídio, com desejo 
forte de voltar ao “lar”. A pesquisa não é representativa ao referir-se a apenas um subtipo.

Nesta época, início da limpeza das paratroposferas, são assistidos muitos doadores de energias, 
em conjunto com amparadores na reurbex, consciente ou inconsciente. Seguindo a hipótese de Can-
non, o autor desse artigo, suspeita que especialistas extraterrestres iniciam tal processo, renascendo 
para usar melhor as bioenergias, e deixando em seguida este Planeta. Cannon pode ter contatado parte 
deste grupo.

O tipo de médio prazo evita criar carma. Comporta-se discretamente e integra-se no grupo 
evolutivo mais facilmente em relação ao tipo de curto prazo. Enfim, quer concluir a tarefa o mais 
rápido possível para sair do Planeta. Usa uma vida intrafísica ou mais, dependendo da tarefa. É con-
cebível que a aplicação da técnica ou ação só será iniciada em grupo evolutivo ou lugar específico, 
dispensando monitoria.

O tipo de longo prazo está envolvido na evolução terrestre com sequência de vidas intrafísicas 
mais longa, teoricamente até chegar ao nível de Consciex Livre (CL). As tarefas são mais complexas, 
não raro intergrupais, requerendo monitoramento.

FASES DAS EQUIPES DOS ESPECIALISTAS TÉCNICOS TRANSMIGRADOS (EETTS)

Uma das estratégias para implementação das ações ou técnicas para as EETTs é a divisão da 
equipe para familiarizar-se com vários grupos evolutivos e lugares diferentes com resultado da influên-
cia diversificada. 

Propõe-se, a seguir, descrição em 4 fases das EETTs para mostrar o processo em diferentes 
patamares. A composição das equipes com Serenões e evoluciólogos extrapolaria o escopo do artigo: 

1. Transmigração.
2. Adaptação.
3. Qualificação.
4. Realização.

1. Transmigração. Como uma consciência se sente na primeira chegada à Terra?

Monroe relata projeção em que ele encontra duas consciências extraterrestres. Captam “ruído 
de faixa M”, de pensamento incontrolado, quase insuportável ao aproximarem-se da Terra, na cidade 
de Nova Iorque (MONROE, 1985, p. 131).

O autor deste artigo lembra-se de experiência de projeções de consciência contínua em série 
com nave espacial. Em uma cena, teve a percepção de ser tripulante de nave espacial que chegou de 
um planeta azul. Poderia ser a Terra. Ao aproximar-se do planeta, o nevoeiro pensênico adensou-se.  
A equipe precisou parar a nave por não suportar mais o ruído. Um dilema: o destino já era visível, 
mas eles não conseguiam aportar. 
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A cena seguinte foi no interior de uma “bola” com energias boas. Este autor se recorda haver 
muita luminosidade e fluxo de energias potente no espaço perto do planeta. Integrou delegação de 
consciências extraterrestres reunidas com delegação neste planeta, debatendo como solucionar a che-
gada. O plano foi usar hidroenergias imanentes do mar e estacionar a nave na água, fora da civilização. 
Enquanto a nave entrava na atmosfera do Planeta e na água, ele percebeu que a maioria da equipe não 
conseguiu ficar. O psicossoma deles começou a vibrar e diluirse para fugir. 

Além das experiências pessoais, este autor traz a hipótese de que as Centrais Extrafísicas de 
Energia (CEEs) (2018) são lugares para planejar as transmigrações das EETTs. As equipes, depois  
de obterem impressão inicial, podem reunir-se com grupos terrestres sem envolver-se na psicosfera da 
Terra. As CEEs podem ser também portal para intercâmbio planetário no Curso Intermissivo. 

2. A fase de adaptação pode começar com a preparação do psicossoma. Depende do nível evoluti-
vo consciencial e das diferenças das mesologias no planeta de origem e no planeta aonde vai ressomar.

O tempo de espera na preparação do psicossoma para ocorrer a transmigração extrafísica até  
o primeiro renascimento terrestre depende dessa adaptação. 

Este autor, ao participar de trabalhos interassistenciais por meio de acoplamentos áuricos com 
consciência extraterrestre de fisionomia diferente da humana, a exemplo dos trabalhos energéticos das 
dinâmicas parapsíquicas ou da tenepes, percebe maior compreensão sobre as dificuldades dos extra-
terrestres de adaptação ao soma humano terrestre. 

Você, leitor ou leitora, pode imaginar a sensação da diferença de usar pulmões humanos ter-
restres quando o costume é de usar pulmões atróficos em vida aquática? Ou, qual a sensação dessas 
consciências extraterrestres, habitando planeta com muito mais frio ou ambiente ácido, como reagem 
ao usar pele fina e permeável? Ou, ainda, a condição de ET cinza, acima de três metros de altura, 
usando cérebro três vezes maior com flexibilidade sináptica avançada? Consegue imaginar como sofre 
ao pensar com cérebro pequeno com sinapses restritas?  

A partir de reflexões pessoais realizadas, este autor elaborou com base nos contatos com conscins 
e consciexes durante a tenepes e nas dinâmicas parapsíquicas interassistenciais, uma lista de técnicas, em 
ordem crescente de complexidade, que podem ser usadas para superar a fase da adaptação das EETTs:

1. Técnica de PréMãe: com ajuda de uma ou mais conscin.
2. Técnica Gemelar: com ajuda de uma ou mais conscin.
3. Soma deformado: em correlação com os pais.
4. Síndrome de Down: em correlação com os pais.
5. Técnica do Autismo: em correlação com os pais.

A técnica de prémãe mínima (VIEIRA, 2018) é a condição da coexistência íntima da conscin 
com a consciex durante alguns meses e, máxima, durante décadas, tal qual Waldo Vieira experimentou 
com a consciex denominada E.M. (Extramentor). Esta técnica é mais paradidática e interassistencial do 
que as seguintes, auxiliando de modo eficaz na evitação de choques traumáticos no início da adaptação. 

Você, leitor ou leitora, já pensou quantas consciências extraterrestres evoluídas, chegando a este 
planeta, agradeceriam ter a oportunidade do auxílio de um(a) duplo(a) de Pré-Mãe?

A técnica gemelar permite ao(à) noviço(a) terrestre, antes da primeira vida intrafísica, pré- 
-adaptação com acoplamento permanente a gêmeo(a) já no estado fetal, quando órgãos e funções se 
originam.   
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Você leitora, já pensou sobre a possibilidade de interassistência a três, na condição de mãe–gê-
meo(a)–noviço(a) terrestre? 

As três técnicas: soma deformado, síndrome de down e autismo aproveitam a restrição so-
mática para evitar demandas excessivas e aprender mais usando a fase de adaptação para se qualificar 
no manejo da vivência humana intrafísica.

Afora o problema da adaptação somática, a mesologia terrestre e as patologias podem confun-
dir a consciex noviça. Não raro, os participantes das EETTs sofrem a Síndrome do Estrangeiro e/ou  
a Síndrome de usar o Trafor como Trafar. 

Aqueles que usam a estratégia de divisão grupal, muitas vezes sentem intuitivamente a necessidade 
de realizar tarefa importante junto ao seu grupo de EETTs. Acabam entrando em dilema, pois criam 
conexões grupocármicas que não satisfazem suas necessidades. A estratégia da divisão grupal inclui 
contato com diferentes grupos de culturas para aumentar compreensão grupal sobre o convívio e os 
costumes neste planeta. Depois de experienciar tais diferentes contextos mesológicos, o grupo EETTs 
se junta para realizar a tarefa, podendo, então, obter maior eficácia nos resultados.

Outro ponto é a perda de lucidez e a confrontação da mesologia. 
O megatrafar terrestre, na opinião deste autor, é o belicismo. Os EETTs são confrontados 

com essa característica e a falta de lucidez – que, em regra, faz parte – provocam nos participantes  
o uso anticosmoético do próprio trafor para se defenderem, gerando algum nível de interprisão gru-
pocármica. Pode-se supor que essas consciências têm grande potencial energético e supostamente o uso 
anticosmoético do trafor pessoal piora a situação.

3. A fase de qualificação começa com transição pessoal através da interassistencialidade e inte-
ligência evolutiva. Nesta fase, é essencial libertar-se do ego e do grupocarma. Com a segunda dessoma, 
os participantes decidem se querem usar uma das técnicas referidas e planejam como reunir o grupo 
das EETTs. 

Nessa fase de qualificação, há possibilidade de se estabelecer conexão multidimensional intrafísi-
co-extrafísico, na qual conscins podem auxiliar essas consciexes a aprenderem sobre adaptação energética. 

Uma técnica, utilizada por este autor, consiste em desenvolver a ortopensenidade grupal, quando 
participantes encontram-se intrafisicamente e podem produzir e fortalecer o campo energético instalado 
com ortopensenidade grupal constituído de energias conscienciais específicas. 

Tal holopensene intergrupal criado, de alta frequência, com característica pacifista, megafra-
terno, omnipresente, chama a atenção, consciente ou inconscientemente, dos participantes e remete 
à lembrança do holopensene semelhante ao que foi conhecido durante o Curso Intermissivo. A expe-
riência positiva pode auxiliar tanto as conscins quanto as consciexes participantes daquele campo 
holopensênico intergrupal.

4. Na fase de realização os participantes reunidos são exemplaristas cosmoéticos, trabalham 
com megaesclarecimento. É concebível que os Serenões ressomem nesta fase, e os participantes podem 
orientar-se pelo holopensene do serenismo.

Você, leitor ou leitora, possui experiências nesta fase? Este autor convida-o para trocar experiên-
cias e realizar pesquisas em conjunto, podendo ser enviadas questões e sugestões por e-mail (joern.
schmidt@freenet.de).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além das pesquisas sobre os impactos das Guerras Mundiais e as experiências do trabalho com 
equipes intra e extrafísicas projetadas na reurbanização extrafísica (reurbex), o autor conclui, adstrito  
à globalização e superpopulação, que a Terra entrou em uma nova fase da evolução a partir das EETTs, 
as quais aplicarão, em conjunto, no futuro próximo, técnicas extraterrestres na tarefa da integração das 
consciexes reurbanizadas (consréus) nas sociedades intrafísicas (socins).
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Conhecimento Autoproexológico no 
Serenarium
Self-proexologic Knowledge in the Serenarium

Conocimiento Autoproexológico en el Serenarium

Paulo Paschoal Borges*

Resumo: Este trabalho apresenta vivências durante imersão (isolamento) no La-
boratório Serenarium, no Campus ARACÊ. Na ocasião, o autor não escolheu tema 
específico do seu laboratório consciencial (labcon) a ser trabalhado, procurou abrir-se 
a novas experiências que porventura surgissem durante sua estadia no laboratório. 
As experiências viriam ao encontro das reciclagens intraconscienciais (recins) em 
desenvolvimento pelo autor. Os fatos e parafatos do seu microuniverso consciencial 
vivenciados no Serenarium foram esclarecedores para sua autopesquisa e autoco-
nhecimento, fortalecendo de modo inconfundível a ideia de estar no fluxo de sua 
programação existencial (proéxis).

Abstract: This work presents personal experiences during immersion (isolation) 
in the Serenarium Laboratory, in the ARACÊ Campus. The author did not choose 
any specific theme from his consciential laboratory to be worked upon. He sought 
openness to consider possible new experiences to be happening during his stay in 
the laboratory, expecting these experiences would meet the intraconsciential recy-
cling (recin) in progress by the author. Both facts and parafacts from his consciential 
micro-universe experienced in the Serenarium have enlightened his self-research 
and self-knowledge, unmistakably strengthening the idea of being in the flow of his 
existential program (proexis).

Resumen: Este trabajo presenta vivencias durante la inmersión (aislamiento) en el Labo-
ratorio Serenarium, en el Campus ARACÉ. En la ocasión, el autor no había escogido 
un tema específico de su laboratorio conciencial (labcon) para trabajar. Procuró abrirse  
a las nuevas experiencias que naturalmente pudieran ocurrir durante la inmersión en 
el laboratorio. Las vivencias resultaron en reciclajes intraconcienciales (recines) todavía 
en desarrollo por el autor. Los hechos y parahechos de su microuniverso conciencial 
experimentados en el Serenarium fueron esclarecedores para su autoinvestigación  
y autoconocimiento, fortaleciendo de modo inconfundible la idea de estar en el flujo 
de su programación existencial (proexis).

*  Doutor em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, voluntário desde 2014 do IIPC-Rio de Janeiro, atua no Núcleo de Ex-
tensão, em Niterói-RJ, Professor de Conscienciologia, tenepessista.  borgespas@gmail.com
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I. INTRODUÇÃO

Experimento. De 30 de março a 02 de abril de 2018, o autor participou do Experimento 
no Laboratório Serenarium no Campus da Associação Internacional para a Evolução da Consciência 
(ARACÊ), na Cognópolis Pedra Azul, em Domingos Martins-ES. Durante 3 dias de imersão no Labo-
ratório Serenarium, as principais experiências relacionaram-se à autoproéxis, tendo apoio das equipes 
intra e extrafísica do Serenarium, e serão descritas neste trabalho, visando compartilhar com os demais 
pesquisadores da Conscienciologia o próprio laboratório consciencial (labcon).

Estudos. Havia, da parte do autor, a proposta de ficar imerso estudando e pesquisando aquilo 
que surgisse no momento, sem se preocupar com uma linha de pesquisa pré-definida.

Expectativa. Por outro lado, durante os dias que antecederam a entrada no Serenarium ocorreu 
certa expectativa, muito pelo ineditismo da proposta de isolamento pelo período de 3 dias.

Parapsiquismo. O autor participou do Serenarium com a mente aberta para a nova experiência, 
atento às sinaléticas energéticas parapsíquicas do amparador da tenepes e às vivências que poderiam 
ser proporcionadas pela equipe extrafísica de amparadores de função do Serenarium.

Experiência. Por hipótese, quando não se tem um tema de pesquisa a priori, as experiências no 
laboratório são prioritárias, envolvendo aspectos e questões que precisam ser trabalhadas, pesquisadas 
e recicladas.

Heurística. Quando foi inaugurado o primeiro Serenarium, em 2004, o laboratório recebeu o 
nome de Laboratório Radical da Heurística e atualmente denomina-se Laboratório Conscienciológico 
Serenarium. Buscando entender o significado da palavra heurística, houve a consulta ao Dicionário 
Sacconi: Heurística é a arte ou técnica de inventar ou de descobrir fatos pela investigação minuciosa de 
documentos; ciência auxiliar da história, que busca, pesquisa e estuda documentos históricos; (Informática) 
conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, invenção e resolução de problemas; (Pedagogia) 
procedimento pedagógico pelo qual se leva o estudante a descobrir ele próprio aquilo que se pretende que 
aprenda.

Desafio. O desafio principal, portanto, foi buscar, estudar, pesquisar fatos e parafatos vivenciados 
no Serenarium que poderiam nortear o avanço da proéxis deste autor.

II. AUTOVIVÊNCIAS NO SERENARIUM

Relato. As experiências no Serenarium, a seguir relatadas, serão apresentadas na primeira pessoa 
visando aproximar o leitor das vivências realizadas.

Azul. Um casal de voluntários veio me apresentar o Serenarium. A voluntária abriu a porta do 
laboratório e começou a me informar como funcionava, disse-me que faria experiências no primeiro 
laboratório desse tipo no planeta, me mostrou a cozinha, o banheiro, os diversos artefatos de saber 
no escritório, e o quarto com a cama redonda azul, o teto arredondado todo azul, toda a parede de 
cor azul bem clara e arredondada compondo com o formato da cama, os lençóis azuis, tudo perfeito, 
combinando com tudo (parecia um sonho); mostrou-me as janelas, fez as recomendações de praxe: se 
eu abortasse o experimento deveria ligar; lembrei-me do telefone vermelho durante a guerra fria entre 
os EUA e URSS e despedi-me deles com forte abraço.

Evolução. Um dos voluntários me disse antes de se despedir: quando sair daqui você será segu
ramente uma pessoa muito melhor do que entrou. Esse mote embasava o ganho evolutivo que poderia 
acessar através do Serenarium.
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Euforin. Fechei a porta e esquadrinhei o laboratório. No momento, impactado e atônito, não 
acreditava no que via: a leveza das cores, objetos, e os detalhes dos ambientes, tudo muito encaixado, 
planejado; detive-me até me convencer de que ficaria ali imerso por 3 dias. Quando entrei no quarto 
senti as boas energias do local, fato comentado pela voluntária também. Estava energeticamente equi-
librado, mas intimamente quase em euforin.

Hipóteses. Meu equilíbrio energético e consciencial nesse momento, embora extasiado momen-
taneamente com o laboratório, irá me proporcionar muitas vivências marcantes durante esses 3 dias? 
Como eu não trouxe aparentemente nenhum tema de pesquisa, como serão as minhas vivências ao 
longo dos dias no Serenarium?

Autopesquisa. Atualmente, um dos temas do meu labcon é trabalhar o binômio atenção-de-
talhismo para melhorar a assistência ao grupo evolutivo no dia a dia. Assim, em função da interassis-
tência, tem ocorrido significante melhora no parapsiquismo pessoal e no trabalho energético. Dois dos 
traços-fardo (trafares) pessoais identificados a partir das respostas ao livro Conscienciograma estão na 
área da Consciencialidade e a Bioenergética.

Desperticidade. A experiência no Serenarium, em função de não ter proposta de estudo a prio
ri, poderia estar relacionada implicitamente ao tema da atual autopesquisa de atenção ao detalhismo 
cotidiano, vinculada à busca da desperticidade, acalmia, imperturbabilidade, paz íntima, por haver 
expectativa pessoal positiva e atenta enquanto serenauta.

Experiências de Imobilidade FísicaVígil

Técnica. O Serenarium, em função da sua forma arquitetônica com parede arredondada, me 
proporcionou a aplicação diária da Técnica de Imobilidade Física Vígil (IFV), cujos relatos são apre-
sentados a seguir sem preocupação com a ordem cronológica. Durante as experiências, ficava sentado 
em poltrona confortável frente à parede azul clara abaulada do quarto do Serenarium.

Imobilidade. Após acomodação do soma, verifiquei imobilidade da cintura para baixo, embora 
controlasse o soma. Somente uma parte acima do tórax mexia-se pela vontade: os olhos. Circulei ener-
gias entre o fronto e o coronochacra. Tentei circular energias conscienciais (ECs) e sair do corpo, sem 
conseguir. Fiz o circuito fechado de energia, entrei em estado vibracional (EV), exteriorizei e absorvi 
ECs do local. Em dois momentos (depois do domínio do soma) lágrimas escorreram. Sentia-me em 
cubículo fechado e somente os olhos se moviam, mesmo conservando pleno comando do soma. Foi 
bastante interessante a experiência. Podia pensar no que quisesse, e na minha tela mental imediatamente 
surgia a imagem. Nesse momento, cheguei a falar meu nome em voz alta para verificar se o som saía 
e estava tudo certo com a fala e audição. Tinha o controle efetivamente do soma. Percebi claramente 
que estava realmente em IFV.

Energias. No início das experiências, senti ECs saindo do meu coronochacra e um controle 
maior do soma. Pude circular e pulsar ECs do coronochacra e do sexochacra. Apliquei técnica ener-
gética para soltura do energossoma que consistia na ampliação do energossoma por todo o quarto, 
pela exteriorização de ECs somente pelo lado direito e depois de um certo tempo ocorria a absorção 
das ECs de volta ao soma, depois repetia essa mesma rotina pelo lado esquerdo, para cima, para baixo  
e transversalmente tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo; com essa técnica, senti bastante energia 
que repercutia por todo o meu soma; exteriorizava também bastante energia. Quando terminavam os 
experimentos, sentia muita energia circulando, entrava quase em EV espontâneo.

Morfopensenes. Depois de certo tempo em IFV, na tela da parede do quarto formavam-se 
ícones, que intuía representarem momentos de minhas vidas passadas. Era tudo em forma de figuras 
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em baixo relevo brancas com fundo preto, surgindo rapidamente uma em seguida à outra, que grada-
ti vamente se desfaziam. Pensei em meu amparador, mas quando pensei em meu pai, uma foto dele 
bem nítida apareceu na tela. Vi minha imagem bastante feliz na tela, semelhante a selfie com colegas 
do meu trabalho durante comemoração. O convívio com esses colegas vem servindo como achado nas 
minhas autopesquisas, tendo como foco a atenção e o detalhismo cotidiano.

Projeções Semiconscientes e Parapsicodramas

Lucidez. Faltou lucidez nas projeções, isto é, não estava consciente de estar projetado no ex-
trafísico. Somente obtinha lembrança quando despertava no estado hipnopômpico.

Parapsicodramas. As projeções retrocognitivas foram consideradas parapsicodramas relacio-
nados a reciclagens intraconscienciais (recins) que o autor vem trabalhando.

Violência. Sobre o tema violência experimentei, por hipótese, uma projeção precognitiva e algu-
mas retrocognitivas.

Precognição. A projeção precognitiva envolveu reportagem de TV sobre mulher violentada em 
show de rock e comentava com minha esposa sobre a violência atual no Rio de Janeiro.

Retrocognição. Em formato de parapsicodrama, tive projeção em que ajudava minha esposa 
atual a praticar aborto não consentido em uma jovem do grupo cármico.

Agentes. No passado, fomos vítimas ou algozes; na vida atual, precisamos cada vez mais atuar 
na condição de agentes esclarecedores, retrocognitivos, optando pela não violência.

Reurbanização. Considerando as muitas consciências reurbanizadas (consréus) ressomantes em 
função da reurbanização extrafísica (reurbex), precisamos estar atentos ao dia a dia, posicionando-nos 
contra a violência nas suas mais diversas formas.

Cosmoética. Agindo com Cosmoética e autodiscernimento, iremos melhorando a nossa ficha 
evolutiva pessoal (FEP), em busca de patamar evolutivo melhor.

Interassistencialidade. Outros parapsicodramas me sugeriam o tema interassistencialidade. 
Há necessidade grande do autor em atuar em trabalhos extrafísicos visando assistir o grupo evolutivo 
pessoal (bolsão holopensênico). 

Envelhecimento. Um parapsicodrama, para exemplificar, relacionava-se ao envelhecimento. 
Estava em local com várias amigas atuais, jovens e idosas, que faziam rir as crianças de uma creche. 
Elas se enfeitavam com máscaras e faziam palhaçadas para as crianças do lugar. Eu somente percebia 
a cena. Quando acordei, escrevi na projeciocrítica que não importa a idade das pessoas, o importante 
é se sentir bem, feliz, naquilo que se faz. Há interassistência em todos os momentos da vida, quando 
se está na postura de assistente.

Parapsiquismo. Atualmente, a interassistencialidade é tema de autopesquisa com foco na 
atenção e empatia cotidianas. Venho trabalhando o tema principalmente com colegas do meu local 
de trabalho, o que vem ajudando a ampliar meu parapsiquismo.

Atilamento. Assim, a autoconfiança no parapsiquismo vem sendo conquistada, ampliada e for-
talecida, principalmente quanto ao mapeamento de sinaléticas energéticas parapsíquicas e à vivência 
do polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento.

Comunicação. Minha comunicação é por vezes truncada e incompleta. Um parapsicodrama 
mostrou-me a necessidade de trabalhar importante traço pessoal relacionado à comunicação truncada, 
isto é, preciso melhorar minha comunicação na vida intrafísica para ser claro o bastante para meu 
interlocutor entender corretamente a mensagem a ser comunicada. 
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Precisão. Na assistência às conscins e consciexes, é preciso ser claro, com comunicação precisa 
para que a assistência ocorra tanto no intra quanto no extrafísico. 

Tridotação. A assistência melhorará com mais investimento próprio no trinômio da tridotação 
consciencial: intelectualidade-comunicação-parapsiquismo.

Cosmograma. Tive insight de ler no Serenarium revista denominada Boletins de Conscienciologia 
onde estava detalhada a técnica do Cosmograma. Essa técnica ajuda a ampliar justamente a tridotação 
consciencial. 

Voluntariado. O insight sobre o Cosmograma apontava para considerá-lo nas minhas auto-
pesquisas, e poderia se tornar contribuição importante no labcon dos demais voluntários no Núcleo 
de Extensão (NE) do IIPC em Niterói-RJ, onde atualmente voluntario.

Sincronicidade. Busquei a definição de Cosmograma no Dicionário de Neologismos da Cons-
cienciologia. Ao abrir o dicionário, com uma só tentativa, apareceu na página aberta a definição: é uma 
planilha técnica para a determinação valorativa das realidades do Universo, filtradas pelos princípios 
multidimensionais da Conscienciologia, através da associação máxima de ideias ou visão de conjunto, 
a partir dos fatos alcançando e envolvendo o holopensene da conscin auto e heterocrítica. 

Responsabilidade. O fato me fez sentir com maior responsabilidade para atuar firmemente 
com a técnica do Cosmograma no IIPC-Rio e, particularmente, no NE-Niterói.

Extrapolacionismo

Visita inesperada. Na noite de 01/04/2018, deitei-me pouco depois das 23 horas; quando 
olhei para o teto arredondado do quarto, configurou-se paratecnologia, de formato bem geométrico; 
pareciam hastes cobrindo o teto. No início, as hastes eram marrons com fundo amarelo claro. Logo 
apareceram muitas figuras em baixo-relevo, como se fossem gregas, e tapetes retangulares contendo 
figuras geométricas transparentes. No centro do teto parecia formar-se imagem de olho piscando, tudo 
muito intenso, como que feita de néon; as cores dominantes eram bem claras: roxa, rosa, azul, branca 
e branca transparente. Lembrava caleidoscópio. No teto, pontos de luz branca piscavam e corriam 
aleatoriamente de um lado para outro ao modo de estrelas cadentes. Tudo muito bonito, inusitado, 
pois as imagens formavam-se instantaneamente. Poderia ficar horas me deliciando, vendo tudo aquilo 
ir se transformando em novas imagens. O insight que tive foi o de observar nave extraterrestre e fi-
quei extasiado contemplando a beleza da paratecnologia. Estava com sono e precisava descansar para  
a tenepes do dia seguinte, fechei os olhos e logo em seguida dormi.

Teática. Considerando o rol de experiências realizadas nos 3 dias no Serenarium, eis 11 técnicas 
aplicadas durante a imersão, em ordem alfabética: 01 – Absorção de ECs; 02 – Ativação dos chacras; 
03 – Autorrelaxação psicofisiológica; 04 – Chuveirada hidromagnética; 05 – Clarividência viajora; 
06 – Descoincidência; 07 – Estado vibracional; 08 – Exteriorização de ECs; 09 – Imobilidade física 
vígil; 10 – Soltura do energossoma e 11 – Tenepes.

Parafenômenos. Em ordem alfabética, 8 parafenômenos foram vivenciados: 1 – Extrapolação; 
2 – Intuição/insight; 3 – Morfopensene; 4 – Parapsicodrama; 5 – Precognição; 6 – Projeção da cons-
ciência; 7 – Retrocognição e 8 – Sincronicidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mentalsomático. Das experiências autovivenciadas no Serenarium, algumas tiveram repercussão 
psicossomática, porém a maioria teve cunho mentalsomático, no campo das ideias, frutos de insights, 
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intuição ou inspiração extrafísica. Durante o tempo do experimento, fiquei muito reflexivo e com olhar 
pesquisístico focado nos inúmeros fenômenos, fatos e parafatos acontecidos.

Recins. Como não havia foco em tema específico de autopesquisa, na realidade vivenciei temas 
que refletiam meu microuniverso consciencial, que de fato apresentavam traços a serem reciclados 
intraconsciencialmente na minha vida atual, bem como potencialidades ou traços-força que preciso 
utilizar como ajuda nas recins pessoais.

Proéxis. Muitos dos traços que venho atualmente trabalhando refletem vivências obtidas no 
Serenarium, que muito irão contribuir para a alavancagem da proéxis tanto pessoal quanto grupal, 
com melhorias na ficha evolutiva pessoal (FEP).

Gratidão. As vivências realizadas no Laboratório Serenarium auxiliaram a autopesquisa, além de 
ajudar a trabalhar as reciclagens pessoais atuais. Considerando esse ganho evolutivo, agradeço imensa-
mente à equipe de apoio ao Serenarium e indico a todos os intermissivistas o uso do laboratório como 
técnica primordial de autoconhecimento proexológico.
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Circuito Pensênico Vivenciado no Serenarium

Liane Maria Simões Borges*

INTRODUÇÃO

O Serenarium é um laboratório que promove vivências diversas. As que eu tive foram relevantes 
pela sinalização de reciclagens pendentes. De igual valor foi como ocorreram, destacando mimeses que 
desnudavam a necessidade de recins.

Passei os dias lendo, refletindo e utilizando a poltrona reclinável no quarto do Serenarium para 
trabalhos energéticos, tentativas de projeção consciente ou outro fenômeno parapsíquico que pudesse 
ocorrer.

Os fragmentos de projeções rememorados não permitiam interpretação clara. Destaquei então 
alguns pontos, abrindo questões e correlacionando o vivenciado no laboratório.

A homeostase energética, o padrão pensênico de paz íntima ao final do experimento distin-
guia-se da condição em que me encontrava antes de entrar no laboratório e principalmente durante 
parte da imersão.

Objetivos do Experimento

Minha intenção foi, antes de tudo, experimentar isolamento de 3 dias. Por ser de família gran-
de, tendo cinco irmãos, não me lembro de ter passado um só dia sozinha, sem contato com alguém. 
Também pretendia me sintonizar com o amparador para refletir sobre meu desenvolvimento parap-
síquico e energético.

Primeiras Impressões

Fiquei encantada com o lugar. A parte de experimentos é toda azul, minha cor preferida. Linda! 
Sensação de felicidade, paz e gratidão pela oportunidade. Pensei até em morar em lugar assim. Fiquei 
muito bem impressionada.

Os voluntários da equipe do Serenarium disseram para eu não ter expectativa, mas comecei me 
surpreendendo com o espaço físico e a sensação de paz transmitida. 

Barulho só dos animais, principalmente pássaros e o barulho do silêncio, ou seja, total tran-
quilidade.

Apesar das recomendações, minhas expectativas foram de momentos muito agradáveis e pro-
dutivos. Estava me sentindo muito feliz! Tudo lá foi feito com muito carinho, pensado para deixar  
o serenauta bem acolhido.

A sensação era de ter entrado com pé direito. Alegria imensa.

*  Bancária aposentada, formada em Psicologia, voluntária do IIPC desde 2014.
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30.03.2018

Neste primeiro dia comecei observando os detalhes de cada ambiente do Serenarium e passei 
à leitura do material disponível – revistas com artigos interessantes, os tratados da Conscienciologia  
e livros. Eu poderia lê-los despreocupada de interromper a leitura por ter outro compromisso, facili-
tando reflexões mais aprofundadas.

Passei o dia entremeando leituras com trabalhos energéticos, principalmente a MBE, realizados 
na poltrona reclinável e bem aconchegante com almofadinhas.

Estranhava que, mesmo me sentindo muito bem, vinha um sono irresistível em vários momen-
tos. Acordava tentando lembrar-me de alguma vivência durante o sono, sem sucesso. 

Em um desses momentos, antes de adormecer, pensei bastante na desejada mudança de patamar 
evolutivo e no provável subnível parapsíquico em função de reciclagens ainda não realizadas. 

Essas reflexões eram feitas de maneira tranquila, vistas como parte de processo que se realiza 
durante a existência humana. Serenidade no ar e em mim. Facilitações proporcionadas pelo ambiente 
otimizado.

Os pensamentos me levaram a uma indicação óbvia, básica, mas negligenciada: meu primeiro 
gargalo é o domínio das energias.

Em outro momento, ao acordar, a princípio, não me lembrei de nenhuma vivência durante  
o sono, mas, aos poucos, recordei fragmentos.

1º Fragmento

Lembrei-me de ter saído do laboratório e visto umas pessoas na rua olhando local de desmo-
ronamento recente. Em seguida, já estava no ambiente.

Parecia um túnel, e o desmoronamento no morro rompera o concreto do teto. Um homem, 
talvez bombeiro, verificava as condições por dentro do teto, e era possível observar pelo buraco alguma 
terra, vergalhões e até mesmo vegetações. Ele falava com alguém que estava dentro do buraco aberto 
no teto do túnel, não identificava quem era. Fiquei próxima à parede assistindo à movimentação.

Questionamento: Eu observava local de desmoronamento e uma equipe de bombeiros atuava. 
O que desmoronava?

Interpretação: Estava feliz, iludida em relação ao que ia ser trabalhado no experimento. O des-
moronamento poderia ser dessas ilusões, da pseudo-harmonia.

2º Fragmento

Eu estava no banco de trás de um carro.  O motorista parecia chinês, de olhos puxados, com cor 
de indiano.

Saíamos de uma estrada menor, talvez de barro. Chovera, era noite e a pista estava enlameada. 
Ao chegarmos à estrada principal, precisávamos virar à esquerda.

O motorista queria ir para a direita e eu insisti que o caminho era para Niterói, portanto para 
o lado esquerdo. Ele argumentou que ia para a direita para fazer o retorno adiante. Neste momento, 
em destaque, visualizei a continuidade da estrada em que estávamos, só que pequena, apenas um recuo 
para entrada de propriedade particular, com portão e iluminação. Sinalizei que poderia retornar ali.
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Questionamento: Eu queria encurtar o caminho para chegar mais rapidamente a Niterói. Indi-
cava ao motorista, um profissional, que fizesse do jeito que eu considerava melhor e para isso utilizar 
uma entrada de propriedade particular. Qual era a pressa? A solicitação foi inadequada?

Interpretação: Levantei a hipótese de não saber esperar, não contar com o amparo e querer 
resolver de maneira imediatista as questões.

Também poderia ser a percepção do desmoronamento me fazendo desejar voltar logo ao meu 
dia a dia (Niterói) evitando o autoenfrentamento.

Sonhos ou mesmo projeções de consciência podem apontar o que de maneira consciente ainda 
não conseguimos ver. Esse fragmento pode exemplificar resistência velada.

31.03.2018

O dia 31 foi especial. Vivenciei meu estado mais crítico, minha condição mais desorganizada 
e autovitimizada.

Acordei sem rememoração. Na poltrona pratiquei a técnica da relaxação psicofisiológica, depois 
exteriorização de energias; tentava manter a mente como tábula rasa, porém não conseguia a calma 
necessária.

Passei boa parte do dia alternando trabalhos energéticos com leituras e reflexões, principalmen-
te sobre minha evolução. Depois de um tempo trabalhando as energias, acolhi os pensamentos que 
chegavam, até que senti energia me envolvendo; descoincidida, pensei na paciente da ONG (Organi-
zação Não Governamental) em que voluntario. Ela tem 5 filhos e vida difícil. A partir daí me senti em 
tenepes e exteriorizei energias para todos eles.

Esse momento foi, claramente, o mais agradável nesse dia 31. Depois disso fiquei lendo o tratado 
Projeciologia, mas parecia que a leitura ressaltava minhas dificuldades e os trafares foram dominando 
minha pensenidade. Assim, senti baixa autoestima, não conseguia nem manter a mobilização básica das 
energias. Apesar desses sentimentos, continuei lendo o Projeciologia. Meia-noite, mais tranquila, fui 
à cadeira fazer tenepes. Adormeci e acordei uma hora depois. Tenepes dormindo? OK, ótimo consi-
derando o contexto.

Não mais conseguia dormir, nem me concentrar no trabalho energético. Passavam mil pensa-
mentos pela minha cabeça. Comecei a dar palestra imaginária, CIP, a seguir refleti sobre meu real travão. 
Os pensamentos foram se concentrando nessa questão e me senti num rodamoinho, monoideísmo.

Minha clareza de raciocínio foi diminuindo e cheguei a pensar: como no Serenarium uma si-
tuação dessas podia acontecer? Um lugar tão otimizado e com equipex de alto nível... Será que meu 
nível energético e o da minha pensenidade não me permitem acessar o que de bom o Serenarium pode 
me oferecer?

Meus pensamentos voavam, voltavam, em torno dos mesmos assuntos e o tempo foi passando. 
Já era muito tarde. Voltei para a cama e acabei adormecendo na posição de vítima.

Nesse dia não houve recordação de fragmento algum. Vivenciei de maneira concentrada, in-
tensa, meu pior estado consciencial do experimento laboratorial. O foco foi a colocação de trafares 
em evidência.

01.04.2018

Acordei sem lembrança de possível projeção. Fui à poltrona para ver se conseguia me sair melhor 
no trabalho com as energias. 
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Impossibilidades verificadas para o momento: pensamentos traforistas, projeção consciente, 
rememoração de projeção, interpretação de fragmentos de projeções e/ou sonhos, estado vibracional 
vigoroso, intuições, clarividência e outras manifestações parapsíquicas.

Sentimento de fracasso intensificado, autoestima diminuída, pensava: se vim ao Serenarium para 
ficar comigo mesma, começo a achar que não sou companhia muito agradável. Ainda tenho muito 
de “vítima”.

Pessoa desanimada, sem vontade, era como me sentia. Já sentira isso antes na vida, mas aquele 
tempo passou, principalmente depois da entrada na Conscienciologia. Raríssimas vezes percebia res-
quícios daquela época.

Perguntava-me: por que isso voltou no Serenarium? O que precisava rever para enfim superar 
isso? Como reencontrar minha real força de vida?

Quando comecei os estudos da Conscienciologia, achei que me envolvendo em mais atividades 
assistenciais conseguiria mudar meus pensenes a ponto de mudar de posição, mas vejo que, mesmo 
tendo mudado bastante, algum ponto ainda me ata a esse estado. Concluí que quando tenho esse en-
contro longo comigo mesma tal condição aparece. Conforme a experiência vivenciada no laboratório, 
o prioritário para mudança de patamar evolutivo era superar o travão da vitimização.

Com o passar do dia, fui melhorando de ânimo, mas a questão continuava. Será que encontraria 
naquele final de Serenarium formas de resolução desses sentimentos? 

Tive a rememoração tardia de sonhos/projeções ocorridos em algum dos diversos momentos 
em que cochilei na poltrona, quando me dava a chance de ter alguma vivência parapsíquica ou insights 
favoráveis a minha melhora.

Esse era o último dia do experimento. Ainda estava desanimada, mas já conseguia me manter 
mais mentalsomática, refletindo sobre a situação que experimentava. Rememorei dois fragmentos, 
possível indício de que estava recuperando alguma serenidade.

1º Fragmento

Estava dirigindo um carro, mas sem ver suas partes internas ou volante. Na verdade, nem via  
a estrada direito. Forçava a visão e via névoa branca. Quanto mais arregalava os olhos, mais me preocupa-
va, pois não enxergava adiante. Notei que de olhos fechados tinha visão de raio X, ou seja, contrastes 
sombreados em preto, branco e cinza. Com essa visão complicada olhei para o chão e vi que dirigia 
pela areia. Já com visão normal, só que pouca, via as marcas das rodas na areia, até que a areia começou 
a ficar molhada. Deduzi que estava me aproximando do mar e resolvi ir para o caminho contrário. 

Questionamento: Esse fragmento mostra a dificuldade em dirigir por falta de visão. Ainda assim 
é possível alguma lucidez para não levar o carro mar adentro? O que não enxergo com os olhos abertos?

Dificuldade para dirigir por falta de visão, mas com esforço, previne naufrágio?
No dia anterior eu me sentia mesmo nesse estado de não ver nada além do mal-estar, da insa-

tisfação, da autovitimização, ou seja, nada além do próprio umbigo. Entendo que ter aceitado ficar 
de olhos fechados e ver com visão de raio X possibilitou-me alguma visão e corrigir a rota. Talvez esse 
frag mento traduza a maneira mais mentalsomática com que começava a ver meu próprio poço de 
lamentações.
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2º Fragmento

Estava em uma construção, parecia ser o último andar. Era toda de cimento grosso, chão e pare-
des. Olhava para esse ambiente e vi uma mulher vestida de enfermeira, roupa do estilo daqueles avisos 
de silêncio antigo. Essa mulher trazia um saco grande de lixo preto que jogou numa grande lixeira 
redonda com tampa. 

Atrás de mim, havia um pequeno cômodo com luz amarelada parecendo um depósito. Entrei 
e percebi que, lá fora, pessoas se aproximavam e, pela voz, havia uma mulher. Fiquei na dúvida se saía 
ou aguardava ela me ver ali dentro. Dei um passo em direção à porta e a mulher caminhava em minha 
direção, só que olhava para trás conversando com alguém. Quando se virou deu de cara comigo. Não 
houve susto, mas surpresa. A mulher lembrava a mãe de uma voluntária do IIPC, conhecida minha.

Questionamento: O que estaria eu fazendo nos fundos de um hospital? Que atração foi essa 
pelo depósito?

Posso dizer que estar nos fundos de um hospital é melhor que resistir a tratamento longe dele. 
Também fica explícito que lá muito se pode descartar e em lixeiras enormes. É preciso se desapegar, 
dispensar, ressignificar. 

A atração pelo depósito poderia ser tentativa de não me expor, mas a pessoa que entrou e me 
viu era bastante amistosa e admirada por mim.

Estar no hospital e encontrar alguém de quem gosto poderia ser interpretado como o acolhi-
mento necessário para me dispor a descartar o que me prejudica. 

02.04.2018

Dia de saída do Serenarium. Eu estava muito tranquila, minha disposição parecia haver voltado. 
Anotei fragmentos das vivências noturnas. Sentia-me renovada energeticamente e supreendentemente 
serena, bem diferente dos dias anteriores.

1º Fragmento

Cícero, meu filho, ainda criança, havia se machucado e queria usar o mesmo remédio usado em 
situação anterior. Quando percebi que o machucado era mais sério e profundo, sugeri irmos ao médico.

Questionamento: Qual o significado disso? Não é possível resolver sem recorrer a alguém qua-
lificado? Cada situação precisa de resposta específica?

A inclusão do meu filho nesse fragmento me remete a uma identificação. Então, poderia in-
terpretar da seguinte forma: cada situação a ser enfrentada precisa ser analisada e verificada a melhor 
forma de lidar com ela. Utilizar mecanismos já padronizados leva ao equívoco, pois a atitude tomada 
em relação à situação pode não resolver, ou até agravar o problema.

2º Fragmento

Estava em uma universidade. Parecia pública pelo tamanho da sala, das cadeiras, e tinha um púlpito. 
Eu pegava alguns livros para arrumar. Encantava-me estar em local como aquele. Parece que eu tinha 
começado a trabalhar lá e isso era novidade agradável para mim. Perguntei à professora onde ficariam 
os livros. Ela era a Dulce Daou, professora de Conscienciologia bastante conhecida. Ela respondeu 
que podia colocar para lá, fazendo um gesto com a mão em direção ao canto da sala. Acrescentou que 
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não daria mais aquelas aulas. Quando olhei a capa dos livros, tinham, não sei se na frente ou atrás,  
a foto da própria Dulce.

Questionamento: A satisfação sentida estaria ligada a um novo rumo evolutivo? Teria começado 
a ter acesso ao prioritário?

A lembrança da felicidade e animação experimentada nessa vivência me indicou a direção a seguir: 
aprofundar meus estudos priorizando o mentalsoma. Começava nova fase, novo empreendimento, 
estando naquela universidade. O interessante é que tenho como referência da Dulce Daou o livro “Von-
tade”, e nesse fragmento eu apresentava grande vontade, estava mesmo cheia de novas ideias, voliciolina 
presente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passar pela experiência de imersão no Serenarium foi muito importante para mim. Os três 
tempos vividos, cada um com sua característica e intensidade, veio mostrar na própria vivência minha 
maneira de funcionar. 

O objetivo inicial de conseguir ficar sozinha, sem pessoas por perto, acabou me mostrando que 
havia, em algum nível, dependência. Quanto ao aspecto físico, saí-me bem. Não senti solidão em 
momento algum. A questão foi estar só em relação ao que precisava ser trabalhado, não tinha como 
desviar ou fugir do que acontecia. 

Pelo que pude alcançar, os dois travões verificados são a falta do domínio energético e a vitimi-
zação residual, no dia a dia bem sutil, facilitando a postergação do processo autoevolutivo.

Domínio das energias requer dedicação aos trabalhos energéticos, com disciplina, auto-orga-
nização, e para isso a vontade precisa estar em alta. 

Os travões identificados se retroalimentam em função de o atributo mais importante da cons-
ciência – vontade –, estar deslocado para a manutenção de defesa contra as crises de crescimento.

Vivenciar meu modus operandi no Serenarium foi estratégia efetiva, utilizada pela Equipex para 
a compreensão do meu mecanismo de funcionamento. 

Parte das reflexões e pensamentos tidos durante a imersão só foram analisados durante a con-
fecção deste relato, o que evidencia reciclagem ainda lenta dos travões identificados.

A reciclagem pode ser lenta, mas trazer para o próprio espelho a consciência tal como é em suas 
dificuldades, sem os disfarces da Socin, é grande oportunidade para acelerar esse processo. 

A compreensão mais ampliada dos trafares que arrastamos por vidas, tornando lentos nossos 
passos, nos motiva a superá-los e assim conquistar novos patamares evolutivos.
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Cursos da Associação Internacional para  
a Evolução da Consciência – ARACÊ

(Ano-base: 2019)

I. CURSOS INSTITUCIONAIS DE CURTA DURAÇÃO

1. Turismo de 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 com carga horária de 12 horas, introdutório à Conscien-
ciologia. Adota a pesquisa pessoal participativa no estudo teórico e prático das vivências cotidianas 
multidimensionais mediante instalação de campos interdimensionais. Amplia a compreensão 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 Reeducação Parapsíquica

Parapercepciologia. Curso teórico-prático, introdutório à Conscienciologia, com carga horária 
de 8 horas e 30 minutos. Tem como objetivo auxiliar na parapercepção de parafenômenos vivencia-
dos, cotidianamente, nas diversas inter-relações e conscientizar quanto ao uso interassistencial do 

CAP Ano 20 N 13 (Versao 08).indd   84 03/02/2020   09:04:29



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 20 – N. 13 – 2020 85

 Atividades Parapedagógicas; P. 104-106.

parapsiquismo. Fornece técnicas para o autodesenvolvimento parapsíquico e motiva o trabalho com 
as próprias bioenergias no dia a dia.

6. 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.

II. CURSOS INSTITUCIONAIS DE LONGA DURAÇÃO

1. Curso Autoconscientização Multidimensional (AMD)

Autopesquisologia. Curso estruturado em 11 módulos mensais. Introdutório à Conscienciolo-
gia, fundamenta a Autopesquisologia e os mecanismos de aprendizagem evolutiva teoricamente e 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 qua-
lidade da assistência praticada no cotidiano multidimensional, priorizando o desenvolvimento da con-
dição de arrimo interconsciencial assistencial. Pré-requisito: curso de entrada em Conscienciologia.

3. Curso Autoconscientização Pluriexistencial (APL)

Seriexologia. Curso avançado, estruturado em 6 módulos mensais. Objetiva o autoconheci-
mento 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 quali-
ficação interassistencial, com foco na desperticidade. Pré-requisito: curso APL.

5. Curso Pesquisologia Aplicada (PEA)

Pesquisologia. Curso avançado estruturado em 7 módulos mensais. Estudo teórico-prático 
focado na Conscienciografologia. Objetiva capacitar o pesquisador para o desenvolvimento e sistema-
tização 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.
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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.

7. Curso Coliderança Evolutiva (CLE) 

Liderologia. Curso de 7 horas e 30 minutos na modalidade EaD, elaborado e ministrado em 
parceria com a pré-IC Liderologia, tem como propósito debater e aprofundar os estudos sobre a Li-
derança Evolutiva a partir de vivências sobre o trabalho multidimensional cotidiano em parceria com 
amparadores extrafísicos, promovendo o desenvolvimento do Autoempreendedorismo Evolutivo para 
atuação em grupo: você pode ser o seu melhor em prol do melhor para todos.

III. CURSOS INTERNOS DE DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA:

1. Curso Formação de Parapedagogo (FPA)

Reeducaciologia. O curso é constituído de 4 módulos independentes, obrigatórios no decorrer 
de 2 anos e inclui 11 meses de aulas práticas orientadas ao desenvolvimento do candidato à docência 
conscienciológica na ARACÊ, subsidiando-o quanto às ferramentas didáticas dos cursos da linha 
Conscienciologia Aplicada, com objetivo de aprimorar a autoreeducação, a comunicação tarística, a 
assistência e a autopesquisa. Pré-requisito: cursos AMD e AST.

2. Curso de Equalização Docente (EQD)

Parapedagogia. O curso é estruturado em módulos de reeducação continuada e objetiva debater 
temas da ciência Conscienciologia, a partir das vivências da equipe docente, atreladas ao conteúdo das 
aulas dos cursos em andamento na instituição. Intenciona estimular o desenvolvimento de autossufici-
ência quanto ao parapsiquismo, à leitura e ao manejo dos campos parapedagógicos, além do incentivo 
à erudição, à escrita, à compreensão de mecanismos reeducacionais a partir da Interassistenciologia, 
da Taristicologia e da Mentalsomaticologia. Pré-requisito: cursos AMD, AST e FPA.

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 90º Fórum (data-base: dezembro/2019), 
se propõe ao debate de ideias de determinada pesquisa apresentada por um voluntário-pesquisador da 
Conscienciologia. O trabalho pode ser um artigo em elaboração ou concluído, bem como capítulo 
de livro em andamento ou já escrito. O evento transcorre em ambiente otimizado, com holopensene 
favorável ao aprofundamento do tema estudado.

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

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

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

Megapensene: debate esclarecedor-interassistencial.

Pontoações – Período até Dezembro/2019

Ano
N. de 

eventos
Qtde de  

participantes
Ano

N. de  
eventos

Qtde de participantes

2011* 06  2016 10 251

2012 11  2017 11 254

2013 11 131 2018 10 300

2014 12 215 2019 10 226

2015 11 225

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

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. Programese e venha compartilhar seus achados 
pesquisísticos no Campus ARACÊ, na Cognópolis Pedra Azul. 

Agendamentos por email: pca@arace.org
Organização e realização: Núcleo Técnicocientífico.

CAP Ano 20 N 13 (Versao 08).indd   87 03/02/2020   09:04:29



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 20 – N. 13 – 202088

 Atividades pesquisísticas no Campus ARACÊ; P. 88.Atividades Pesquisísticas do Campus ARACÊ; P. 88.

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:

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 conscien-
ciológica;

Cursolivre: 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;

Pesquisas temáticas: auxiliar no desenvolvimento de pesquisas temáticas em Conscienciologia 
Aplicada, buscando contextualizar as próprias vivências pela perspectiva do paradigma consciencial  
e conciliar teoria e prática (teática) dos conceitos e paraconstructos conscienciológicos.

Públicoalvo: voluntários de instituições conscienciocêntricas.
Prérequisitos: cursos de entrada da Conscienciologia.
Encontros: presenciais ou a distância (Skype).
Agendamentos: pelo email: pca@arace.org

Investimento

Encontro com  
duração de 90 min 

R$ 80,00

Pacote com 3 encontros: 

R$ 210,00

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; Do
mingos MartinsES; Cognópolis Pedra Azul.

Agendamentos: pca@arace.org 

Megapensene: Escrita: autanálise conscienciométrica. (Waldo Vieira)

Realização: Núcleo Técnicocientífico: 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 de-
senvolvidos. Os experimentos são individuais e deverão ser agendados com antecedência.

Laboratórios. Atualmente (ano-base: 2019), 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 Autossinaleticologia (1h30)

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

Autopesquisa. Para a identificação da sinalética pessoal e o mapeamento de seu significado,  
é necessário experimentação, observação, registro e análise das percepções multidimensionais. O 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 taxologia,  
o aprendizado e sua aplicabilidade em novas experiências, com base no paradigma consciencial (STÉ-
DILE & 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)

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 
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energético até que toda a psicosfera vibre intensamente. Esta técnica possibilita o desbloqueio energé tico; 
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 autoconheci-
mento e relevantes na autossuperação.

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

7. Laboratório Conscienciológico da Tenepessologia (1h30)

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

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

Experimento. No laboratório, o experimentador deve acomodar-se na poltrona ou leito e 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 Autoconscienciometrologia (3h30)

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

CAP Ano 20 N 13 (Versao 08).indd   91 03/02/2020   09:04:29



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 20 – N. 13 – 202092

 Experimentos Laboratoriais; P. 89-93. 

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 
paradigma consciencial, levando em conta sua realidade parapsíquica, bioenergética, de múltiplos 
atributos e como sendo o resultado de milhares de vidas humanas pregressas. 

(Fonte: www.conscius.org.br)

9. Laboratório Conscienciológico de Conscienciografologia (3h30)

Laboratório. O objetivo deste experimento é realizar atividades grafopensênicas (escrita relacio-
nada ao pensene), permitindo ao experimentador iniciar, complementar e concluir suas produções cons-
cienciográficas (artigo, livro, curso, verbete, entre outros), focando na autopesquisa conscienciológica. 

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 grafo-
pen senidade, a infraestrutura laboratorial possui minibiblioteca e mobiliário favoráveis à leitura, à re flexão  
e à escrita. Essas condições visam ao intermissivista aprofundar suas autopesquisas, mediante re gistros 
de suas autodescobertas e insights a fim de incrementar suas gescons pessoais. 

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

10. Laboratório Conscienciológico da Imobilidade Física Vígil – IFV (3h30)

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

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

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. 
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Experimento. O Serenarium dispõe de paratecnologia desencadeante da criatividade pura, 
se gundo o Paradigma Consciencial, isto é, considerando-se a holossomática, a pluriexistencialidade,  
a mul tidimensionalidade e a bioenergética.

Agendamento. Os pesquisadores interessados em agendar o experimento devem contatar pelo 
e-mail serenarium@arace.org.

Prérequisitos:
•	 Ser voluntário da Conscienciologia há pelo menos um ano, identificando a IC onde volun

taria.

•	 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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Artigo Original94

Orientações aos Autores

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

1. Tipos:

Serão publicados os seguintes tipos de artigos: Artigos Originais, Artigos de Revisão, Artigos de 
Atualização, Relatos de Casos, Resenhas Críticas de Livros e filmes, e Informações sobre a Conscien
ciologia 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

3. Como encaminhar:

Os artigos devem ser enviados em formato eletrônico por email, digitados em editor de textos 
compatível com Word for Windows (docx ou doc) e acompanhados de Folha de Identificação.

4. Critérios de Publicação:

1.1. Características gerais do Artigo:
• 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.

1.2. Estrutura do Artigo:
• Folha de Identificação
• Resumo (Abstract e Resumen)
• Palavras-chave (Keywords e Palabras clave)
• Desenvolvimento
• Conclusões (Considerações Finais)
• Citações e Referências Bibliográficas e Eletrônicas
• Figuras e Tabelas
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a) Folha de Identificação:

Deverá conter: título do trabalho, nome, sobrenome, qualificação profissional, endereço, email, 
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, método, 
materiais, resultados, discussão e conclusões. O abstract é a transcrição do resumo em Inglês. O resumen 
é a transcrição do resumo em espanhol.

c) Palavras-chave, Keywords e Palabras clave:

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

d) Desenvolvimento:

É, em essência, a fundamentação lógica do trabalho de pesquisa, cuja finalidade é expor, analisar, 
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 palavras, 
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 os autores citados no trabalho e de outras obras lidas e não citadas, mencionando as 
respectivas páginas dessas obras.

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.
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i) Notação:

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

5. Artigos de Revisão:

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

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. 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. Propõese 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, 12.346 livros e 276 (115 diferentes) (anobase: 2019), 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 teoriaprática. Os estudos nessa área surgem a partir dos fatos inerentes à vida 
humana, considerada laboratório contínuo de pesquisa.

Instituições. Existem 24 instituições similares à ARACÊ no Brasil e no Exterior (anobase: 
2019). 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 quinze cursos institucionais (anobase: 2019): Autoconscientização 
Multidimensional – AMD; Autoconscientização Pluriexistencial – APL; Autoconscientização Assis
tencial – AST; Autoconscientização Organizacional – AOG; Equalização Docente – EQD (formação 
continuada docente); Autoconscientização Evolutiva – AEV; Pesquisologia Aplicada – PEA; Formação 
de Parapedagogos – FPA; Voluntariado Interassistencial; Oficina do Autovivenciograma; Oficina do 
Autoconhecimento; Campo Grupocármico Interassistencial; Reeducação Parapsíquica, Turismo de 
Experiência e Coliderança Evolutiva (EaD, em parceria com a préIC Liderare).

Visitações. A Associação ARACÊ recebe mensalmente alunos vindos de todo o Brasil para 
cursos e eventos de imersão em seu campussede. 
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PRINCÍPIO DA DESCRENÇA: 
Não acredite em nada, nem mesmo  

nas informações expostas nesta revista,  
o inteligente é fazer pesquisas  

pessoais sobre os temas.
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