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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.

Maioridade. Chegando à sua maioridade de existência, 
a Revista Conscienciologia Aplicada tem a grata satisfação de 
trazer os leitores 8 artigos inéditos de temas variados, passando 
pela Intrafisicologia, Parapedagogia, Reeducaciologia, Tanato
logia, Conviviologia, Grafopensenologia e Serenologia.

Debatologia. É também uma conquista chegarmos  
a esta edição com 4 artigos de temas que foram apresentados 
ainda incipientes no Fórum Debatologia, outros 2 apresenta
dos no Fórum de Serenologia, e mais 1 artigo originado das 
pesquisas pessoais durante o curso Pesquisologia Aplicada.  
A apresentação da pesquisa, mesmo em estágio inicial, associa
da às devolutivas dos participantes do evento, podem ser grandes 
motivadores para o autor produzir sua gescon.

Dívidas. Esta edição inicia com o artigo “Dívidas: re
flexões sobre o endividamento financeiro e consciencial”, 
de Lia Tedesco, apresentando temática sobre as dívidas em 
geral, financeiras ou outras, explorando a figura do devedor  
e do credor, pela perspectiva do Direito e do paradigma cons
ciencial, analisando possíveis causas do endividamento, com 
casuística de comportamentos observados no exercício pessoal 
da magistratura. 

Docência. A autora Karina Borges, no artigo “Autor re
ci clagens a partir da docência conscienciológica” aprofunda 
a reflexão quanto às autorreciclagens promovidas a partir do 
voluntariado na docência conscienciológica itinerante por mais 
de uma década, destacando 11 pontos geradores de crise de 
crescimento pessoal, propiciando reflexões e aceleração evolu
tiva em função dos ganhos recinológicos. 

Serenocentrismo. Em “Técnicas evolutivas centradas 
no serenismo”, Walter Almeida apresenta novas abordagens 
técnicas visando possibilitar a condição intraconsciencial de 
serenidade, contribuindo com o holopensene reurbanizador 
planetário, ao formular os neoconceitos: paraengrama autoas-
sistencial, paraengramoterapia e a técnica da consciencionização, 
ferramentas facilitadoras das recins e da formação de neossi
napses serenológicas.

Reeducaciologia. Novos horizontes de aprendizados 
são expostos por Grace Borges em “Reeducação Emocional 
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para Qualificação da Interassistência”, demarcando a importância de compreender e reeducar as 
próprias emoções no incremento da interassistência, a partir das dificuldades nas interações cotidianas, 
lugar de emergência dos travões emocionais a serem trabalhados e ao mesmo tempo de autopesquisa 
e de autoenfrentamento sadio.

Tanatofobia. Sílvia Facury traz suas autovivências no artigo “Entender a Continuidade da 
Vida: Caminho para a Superação da Tanatofobia” pelo enfoque do paradigma consciencial, descre
vendo seu autoenfrentamento dos medos patológicos e infundados que a acometiam desde a infân
cia, especialmente o medo da morte. Ao investir em projeções lúcidas e na autopesquisa, desmitifica  
a tanatofobia, alcançando autossuperação e conquista de maior maturidade.

Prevenção. Com o tema “Aspectos Conscienciológicos Preventivos do Assédio Moral”, Tâ
nia Somariva aborda o assédio moral em contexto conscienciológico, pela perspectiva da Seriexologia 
e da Paradireitologia, propondo prevenções. Apresenta noções de especialistas em Vitimologia e da 
legislação vigente, levantando hipóteses de o assédio moral ser fenômeno pluriexistencial envolvendo 
interrelações grupocármicas.

Grafopensenidade. Com autoexemplarismo, Fátima Silveira em “Gargalo da Escrita Tarís
tica” assume o travão pessoal da produção escrita, ao se reconhecer intermissivista e ficar consciente 
da necessidade de retribuição com publicação das próprias experiências como legado gesconário aos 
novos colegas intermissivistas, bem como para si mesma nas próximas ressomas, indicando o valor da 
grafopensenidade.

Serenosfera. No artigo “Autoconscientização da Autoessência Serenológica”, Virginia Sibon 
discorre sobre a possibilidade de existir serenismo incipiente na consciência em evolução e que pode 
ser despertado pela conscin préserenona ao estudar as características dos Serenões e a Serenologia de 
modo continuado, favorecendo a autoconscientização da autoessência serenológica, a autopensenização 
cosmovisiológica com autocatálise evolutiva. 

Leiturofilia. Desejamos aos nossos leitores pleno aproveitamento das diversas temáticas apre
sentadas. Boa leitura!

Equipe editorial

revista@arace.org
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Dívidas: Reflexões sobre os Endividamentos 
Financeiro e Consciencial
Reflections over Financial and Consciential Debt

Deudas: reflexiones sobre el endeudamiento financiero y conciencial

Lia Tedesco*

Resumo: O artigo reflete sobre as dívidas em geral, financeiras ou outras. A autora 
caracteriza a figura do devedor e do credor, aborda o tratamento jurídico no Direito 
Romano antigo e no Direito Brasileiro atual. Aponta as possíveis causas do endivida
mento, com casuística de comportamentos observados no exercício da magistratura. 
Aborda a questão sob o paradigma consciencial, as dívidas da consciência para consigo 
mesma, para com o grupo mais próximo e mais remoto, suas implicações ao longo 
das várias existências humanas e apresenta hipóteses para a superação das interprisões 
para o credor e para o devedor.  Usando técnicas conscienciológicas de autopesquisa e 
escolha de novas posturas para o autoenfrentamento da questão, propõe terapêuticas 
para possibilitar novo caminhar evolutivo. 

Palavraschave: dívidas, credor, devedor, recomposição.

Abstract: This paper is a reflection about debts in general, financial or otherwise. 
The author characterizes the figures of debtor and creditor, addresses legal procedure 
in both ancient Roman Law and current Brazilian Law. It suggests some possible 
causes of indebtedness, based on Court cases. The issue is approached under the 
consciential paradigm – debts of the consciousness toward itself, toward the closest 
and the remotest groups, with their implications along the several human existences 
–, presenting hypotheses for interprison overcoming from both creditor and debtor. 
Using conscientiological selfresearch techniques and choice of new selfselected 
postures to face the matter, the article proposes some therapeutics aiming to make 
possible a new evolutionary path.

Keywords: atonement; creditor; debtor; debts.

Resumen: El artículo reflexiona sobre las deudas en general, financieras u otras. 
La autora caracteriza la figura del deudor y del acreedor, incluyendo el tratamiento 
jurídico en el Derecho Romano antiguo y en el Derecho Brasileño actual. Señala las 
posibles causas del endeudamiento, con casuística de comportamientos observados en 
el ejercicio de la magistratura. A partir del paradigma conciencial, analiza la cuestión 

*  Graduada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Juíza de Direito, vo
luntária da Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ) desde 2014.

liatedesco@uol.com.br
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de las deudas de la conciencia hacia sí misma, con el grupo más cercano y más lejano, 
sus implicaciones a lo largo de las varias existencias humanas y presenta hipótesis 
para la superación de las interprisiones para el acreedor y para el deudor. Usando 
técnicas concienciológicas de autoinvestigación y elección de nuevas posturas para 
el autoenfrentamiento de la cuestión, propone terapéuticas para posibilitar nueva 
trayectoria evolutiva.

Palabras clave: acreedor; deudas; deudor; recomposición.

INTRODUÇÃO

Ações. A existência humana é permeada de acertos e erros.

Reflexão. A sucessão de falhas e ausência de reflexão sobre os motivos das escolhas equivocadas 
oneram a consciência. As consequências desses atos acabam atingindo a própria pessoa e terceiros, 
gerando pendências, dívidas e perpetuando o autoencarceramento da consciência.

Convite. A proposta é refletir sobre essas dívidas, impeditivas da evolução consciencial. 

Motivação. A autora vivenciou experiência projetiva sobre quitação de dívidas. Apesar da re
memoração incompleta iniciou pesquisa e escrita sobre o tema “dívidas” analisando comportamento 
pessoal, relações grupais e experiências profissionais.

Metodologia. O método adotado para este trabalho foi o estudo do tratamento jurídico das 
dívidas no Direito Romano e na atualidade, a verificação das condutas mais recorrentes nos processos 
judiciais atuais e a revisão de obras conscienciológicas correlacionadas.

Estrutura. O artigo está estruturado em 13 Seções, além das Considerações finais: I – Dívida: 
conceituação jurídica e histórico; II – Pressupostos da ação do endividarse; III  As dívidas e o sistema 
jurídico brasileiro vigente; IV – Casuística do Poder Judiciário brasileiro; V – Dívidas e o paradigma 
consciencial; VI – Dívidas sob a óptica pluriexistencial; VII – Dívidas egocármicas; VIII – Dívidas  
e o ciclo grupocármico; IX – Dívidas policármicas; X – Hipóteses de saídas das interprisões grupocármicas 
para o devedor; XI – Hipóteses de saídas das interprisões grupocármicas para o credor; XII – Terapêu
tica das dívidas interconscienciais.

I – DÍVIDA: CONCEITUAÇÃO JURÍDICA E HISTÓRICO

Conceito. Dívida é obrigação, responsabilidade a ser cumprida. O termo procede do Latim 
debita, ‘débito’, ‘aquilo que se deve’. 

Classificação. As dívidas podem ser patrimoniais ou não.  Há dívidas financeiras, obrigações 
de fazer ou não fazer, afetivas, morais, egocármicas, grupocármicas, policármicas, proexológicas, entre 
outras.  Ora prepondera o aspecto intraconsciencial, ora o extraconsciencial.  

Participantes. Os agentes envolvidos são os devedores e os credores. Devedor deve cumprir, 
pagar, quitar a obrigação, e o credor é o beneficiário, a quem se destina o cumprimento da obrigação. 

Coparticipantes. Outros implicados podem ser direta ou indiretamente afetados pelo adimple
mento ou não da dívida. Exemplos: família, amigos, chefe, empregados, sócios, avalistas, advogados, 
serventuários da Justiça, magistrados, amparadores, assediadores, colegas de curso intermissivo.

Vínculo. Algumas relações devedorcredor podem criar vínculos disciplinados juridicamente. 
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Duração. Esse liame pode ir de circunstância pontual, específica, passageira até interprisão 
pluriexistencial. 

História.  O Direito regula essas relações desde longínqua data. 

Direito Romano. O nexum, espécie de mútuo, é considerado o mais antigo dos contratos solenes 
do Direito Romano. 

Cerimônia. O devedor, sozinho ou com sua família, vendiase ou davase em garantia do cum
primento de obrigação. Diante das partes e testemunhas, pesavamse os lingotes de bronze que seriam 
entregues ao mutuário pelo mutuante, com a prolação da dammatio, criandose obrigação de restituílos. 

Condenação. No tempo da Lei das XII Tábuas (450 a.e.c.), o devedor condenado devia pagar 
sua dívida em 30 dias. 

Procedimento. Decorrido esse prazo, o devedor era conduzido pelo credor ao magistrado. Em 
caso de não pagamento da dívida ou não contestação, o devedor era adjudicado ao credor, conduzido 
à casa deste e detido por 60 dias. 

Publicidade. O credor era obrigado a leválo a 3 feiras públicas seguidas, onde se apregoava  
o valor da dívida, possibilitando aos parentes ou amigos efetuarem o pagamento. 

Pena. Na falta de quitação, o devedor poderia ser vendido no estrangeiro, na condição de 
escravo, ou morto. Se vários fossem os credores, a Lei das XII Tábuas determinava matar o devedor  
e esquartejar seu cadáver. 

Patrimônio. No final da República, segundo a manus iniectio, não era permitido nem matar, 
nem vender o devedor, mas conduzilo à casa do credor. Com seu trabalho, o devedor pagaria a dívida.  
Mais tarde se entendeu ser mais produtivo ficar com os bens do devedor a matálo (ALVES, 2014,  
p. 212 a 214).

Gravidade. Mesmo considerando o primitivismo da legislação romana, a autorização para matar 
concedida pelo Estado revela o pensamento vigente à época quanto à gravidade de não se cumprir um 
compromisso assumido. 

II – PRESSUPOSTOS DA AÇÃO DO ENDIVIDARSE

Consumo. O desenvolvimento das tecnologias e o barateamento da produção industrial facilitou 
o acesso aos bens. A grande oferta atrelase às massivas campanhas publicitárias para venda e estímulo 
constante ao aumento do consumo. 

Status. Não é o dinheiro em si, mas a efetiva aquisição do bem ou serviço o parâmetro definidor 
da classe social, status, pertencimento ou não a determinado grupo. É a cultura da ostentação.

Descontrole. O consumo nem sempre considera a necessidade e possibilidade de adquirir algo. 

Acúmulo. Recursos financeiros insuficientes para quitar a obrigação acarretam dívidas crescentes. 

Causas diretas. Em ordem alfabética, em pelo menos 12 situações, ação ou omissão pode causar 
endividamento:

01. Ausência do autoenfrentamento: ausência de vontade, de coragem de enfrentar a dificul
dade financeira;

02. Compulsões: a oniomania, a ansiedade extrema e compras desmedidas para momentanea
mente saciar carência;
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03. Autoafirmação: consumo ostentatório, escondendo a insegurança pessoal; 

04. Poder: necessidade pessoal de parecer melhor, destacarse e ser valorizado pelos outros;

05. Desconhecimento, rejeição ou fuga da realidade pessoal: a situação financeira não é 
vista de maneira clara, objetiva, sem fantasias. A conscin rejeita, ou, não quer ver a realidade própria;

06. Ectopias afetivas: consumo compensando carências emocionais;

07. Autoconfiança excessiva: agir de modo imprudente, pensando dominar sempre as situações;

08. Desorganização: improviso, indisciplina, pensamento exclusivo no aquiagora, falta de visão 
de conjunto, inexistência de reserva financeira para emergências;

09. Imaturidades cognitivas e emocionais: ausência de conhecimento técnico e específico 
sobre a atividade ou investimento, minimizado pelo forte desejo de dar certo, as ideias fantasiosas;

10. Despriorização: colocar as necessidades pessoais egoicas e imaturas à frente de compromis
sos envolvendo outros;

11. Vaidade excessiva: desejo de ser elogiado, de despertar a cobiça e a inveja alheias;

12. Vícios: dependências químicas, total descontrole físico e emocional.

Progressos. Por vezes, a conscin não mais se manifesta de tal forma. Já tem mecanismos suficientes 
para resolver as situações críticas e evita automimeses evidentes. 

Retorno. Com reciclagem insuficiente, a espiral evolutiva pode trazer o mesmo problema, sob 
outra nuance. 

Atração. Pensenicamente, a consciência continua funcionando com padrões semelhantes. Matriz 
de pensamentos, sentimentos e energia inalterada pode atrair para si conflitos antigos.

Causas indiretas. Há outras situações aparentemente independentes de maneira direta da 
vontade da conscin. Contudo, por hipótese, pode existir vínculo mais sutil quando a consequência 
ainda é o endividamento, conforme 3 exemplos possíveis:

1. Acidentes: impossibilidade de auferir renda em razão de traumas, quedas ou acidentes de 
trânsito;

2. Doenças: enfermidade exigindo cuidados especializados custosos;

3. Imprevistos: perda de emprego; mudanças de terceiros afetando diretamente a vida financeira 
de alguém.

III – AS DÍVIDAS E O SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO VIGENTE

Direito. O sistema jurídico brasileiro (anobase: 2018) contempla formas de extinção da relação 
devedorcredor. 

Extinção. No perdão da dívida, o credor renuncia parcial ou totalmente ao direito.  Com o tempo, 
a dívida pode prescrever.  A quitação é o pagamento integral do débito. No acordo, ambas as partes 
cedem parcialmente até resolução. A remição é o resgate com o pagamento da dívida por terceiro.

Quitação. Geralmente as dívidas são extintas por pagamento ou consenso.  

Poder Judiciário. Há uma parcela não solucionada de relações, e um terceiro, imparcial, é cha
mado para auxiliar ou fazer cumprir tal obrigação. Milhares de ações tramitam no Poder Judiciário 
referentes a tal temática.
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Responsabilidade. A responsabilidade é patrimonial, ou seja, o patrimônio da pessoa é o garan
tidor da dívida. Havendo patrimônio para saldar, os bens são apreendidos e entregues ou vendidos 
para possibilitar o pagamento ao credor. 

Prazo. Faltando bens (incluindo dinheiro) e o devedor não pagando, não há mecanismos legais 
para o prosseguimento do processo. De início, a dívida não se extingue e o credor não recebe.

Arquivamento. Somente o tempo encerra a dívida com a prescrição intercorrente, ou seja, há 
prazo para conseguir cobrar de fato e encontrar patrimônio. Nada sendo encontrado, o processo se 
extingue, mesmo sem a quitação.

IV – CASUÍSTICA NO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO

Garantias. O princípio constitucional “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem  
o devido processo legal” (art. 5º, LIV da Constituição Federal Brasileira) é direito e garantia fundamental 
de toda e qualquer pessoa, imprescindível ao próprio estado democrático. 

Protelar. Entretanto, não são raros os episódios nos quais o processo judicial é utilizado para 
protelar o cumprimento da obrigação, receber a qualquer custo ou tentar vantagem indevida. 

Ego. Os mecanismos de defesa do ego transparecem nas condutas do devedor, credor, ou ambos. 

Autocorrupção. Sem condições de encarar consequências, a conscin fantasia justificativa bus
cando alívio, dissipação do medo, ameaça e ansiedade. Ao optar pelo não enfrentamento dos fatos, há 
permissão para autocorromperse. 

Anticosmoética. A consciência desconhece as graves implicações de tal atitude, anticosmoética, 
quiçá aumentando ainda mais a interprisão, o endividamento intra e interconsciencial. 

Posturas. Em ordem alfabética, são listadas nas Tabelas 1 e 2 condutas costumeiras de devedor 
e credor, observadas no exercício da prática jurídica:

DEVEDOR
Atitudes Descrição 

1. Atenuantes: Diminuir o valor originário da dívida; justificar o não cumprimento por ato ou 
acontecimento externo para abrandar a responsabilidade

2. Desculpas: Justificativa para o não cumprimento da obrigação (crise econômica, desem-
prego, juros excessivos)

3. Esquiva: Mecanismos para fugir da cobrança (tentativa de desconstituir o contrato, defe-
sas infundadas, recursos protelatórios, escondimento e transferência de bens)

4. Responsabilização 
do credor ou terceiro:

Compensações infundadas; o outro é o culpado do não cumprimento  
da obrigação

5. Negação:
Negação da própria obrigação com alegação de pagamento parcial, total ou 
além do devido; de não ser o devedor; íntima convicção de o credor ser o real 
devedor

6. Vitimização: Colocar-se sob posição de fragilidade, opressão, autodesvalorização, vítima 

Tabela 1 - Exemplos de condutas do devedor 
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CREDOR
Atitudes Descrição
1. Cobranças vexatórias: Constranger o devedor, humilhá-lo para pressionar, persuadir ao pagamento

2. Falsa modéstia: O altruísmo falacioso escondendo o desejo de mostrar-se superior ao deve-
dor

3. Mágoa: Angústia, tristeza, medo das consequências do inadimplemento alheio

4. Raiva: Contrariedade, o devedor visto na condição de inimigo, ódio, rancor, impossi-
bilidade de conversa, menosprezo pelo devedor

5. Vingança: A vontade de “fazer justiça com as próprias mãos”, intransigência, rigidez, 
controle, desejo de punição

6. Vitimização:
O pensamento recorrente de ter sido o culpado pela situação por ter confiado 
indevidamente no devedor; traição da confiança depositada; vitimar-se pelo 
inadimplemento do devedor.  

Tabela 2 - Exemplos de condutas do credor

V – DÍVIDAS E O PARADIGMA CONSCIENCIAL

Prática. As dívidas em geral e as relações credordevedor são tratadas objetivamente pelo direito 
vigente, pela prática comercial, econômica, financeira, pelos usos e costumes. O credor tem direito de 
receber e o devedor precisa pagar.  

Preconceito. Há, em geral, estigma do devedor inadimplente, pois, de fato, o não cumprimento 
da obrigação causa danos e lesa o direito alheio. 

Conscienciologia. A ciência Conscienciologia estuda a consciência considerando seus 4 corpos 
de manifestação (soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma) e interrelações ante a multidimen
sionalidade, a pluriexistencialidade e as bioenergias. 

Alternância. Na atual fase evolutiva, somos ora devedores, ora credores. Cabe o questionamento 
de como nos comportamos alternando esses papéis ao longo da seriéxis.

Similaridade. “No universo da amortização evolutiva, o quitador - verdugo – e o credor – vítima 
– são personalidades similares, tanto faz seja homem ou mulher” (VIEIRA, 2013, p. 487).

Posicionamento. A dívida em si não define o caráter da pessoa, mas a forma como lida com tal 
situação revela sua cosmoeticidade. 

Sintoma. Dívidas financeiras podem ser sintomas de dívidas conscienciais mais complexas, por 
vezes sequer notadas ou compreendidas pela conscin. 

Enfrentamento. Olhar mais aprofundado nessas questões expõe a responsabilidade de cada 
consciência para enfrentar a problemática de maneira mais sadia. 

VI – DÍVIDAS SOB A ÓTICA DA PLURIEXISTENCIALIDADE

Esquecimento. O restringimento de cada ressoma dificulta o acesso à holomemória. 

Rastro. A cosmoeticidade nas escolhas define a qualidade do rastro evolutivo deixado em cada 
existência. Cada consciência necessariamente herda seus atos.

Passado. Supondo estarmos em nossa melhor versão, muitos desacertos constam da nossa Ficha 
Evolutiva Pessoal (FEP). Dívidas do passado podem ser cobradas no presente e quitadas no futuro, 
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não necessariamente em uma única existência. Então, por hipótese, pode haver obnubilação quanto 
às velhas dívidas. 

Cobranças. A conscin pode reencontrar nesta existência antigo credor de retrovidas. O cobrador 
ressurge e as exigências recomeçam, aparentemente sem justificação, gerando, por vezes, sensação de 
injustiça.

Exigência. Ao contrário do direito vigente, na intraconsciencialidade do credor a dívida pode 
não prescrever. O credoralgoz não esquece e exige o pagamento, hoje, amanhã e no futuro. Atémse 
à antiga reivindicação, originária da pendência. Sente repulsa pelo devedor e espera ser compensado, 
restituído, pago, vingado. 

Lucidez. Cabe à consciência refletir e cogitar serem as cobranças atuais pendências pluriexisten
ciais. Atrás de cobrança, pode haver antiga dívida complexa. Compreender a verdadeira reivindicação 
de fundo auxilia na recomposição. 

Repetição. Quando negligenciada a autorreflexão profunda pela ansiedade de logo querer 
“livrarse” do embaraço, a tendência é replicar futuramente a situação difícil não enfrentada.  

Vítimaalgoz. Problemas irresolvidos entre as partes e relegados ao ostracismo podem ressurgir 
inesperadamente. O ciclo vítimaalgoz intermitente perdurará até o despertamento da consciência 
mais lúcida para o entendimento do conflito. “O Binômio algoz-vítima expressa a síntese de todos os 
processos de interprisão grupocármica, ou do belicismo, entre as conscins, em geral, no decorrer da 
história humana” (VIEIRA, 2007, p. 859).

Reconciliação. Por outro lado, o esquecimento das pendências decorrente de cada ressoma permite 
a reaproximação das conscins. A convivência estimula a interdependência, possibilitando expressão 
de afeto, a gratidão, reconfigurando laços. O saldo positivo das ações benéficas à consciência supera 
imaturidades e malentendidos pretéritos.

VII – DÍVIDAS EGOCÁRMICAS

Dedicação. Esta autora sempre se esforçou por conquistar boas formações intelectoculturais, 
profissionais, de colocação no mercado de trabalho. 

Anseios. Houve a busca pelo companheiro, a formação da família, a aquisição de bens e serviços 
para vida considerada confortável e “segura”. 

Disparidade. Contudo, o desconforto surgia de modo aparentemente paradoxal. Várias con
quistas não correspondiam ao bemestar íntimo, à felicidade pessoal esperada. 

Desconforto. Ao contrário, a sensação de débito, de ter algo mais a fazer, de não ser o suficiente, 
aumentava proporcionalmente ao sucesso atingido.  Havia débitos pessoais para com a própria cons
ciência.

Melin. O caminho trilhado trouxe conteúdo externo, contudo as necessidades evolutivas foram 
negligenciadas. Os compromissos intermissivos de reciclagens dos traços atravancadores da evolução 
pessoal e grupal foram esquecidos. As dívidas egocármicas só aumentavam, e a melin sinalizava esse 
desvio. Quem pede muito para si, tem pouco a oferecer. 

Desperdício. A energia usada para esconder os traços não burilados era crescente, e a espiral 
evolutiva reapresentava repetidamente os conflitos irresolvidos. 

Autopesquisa. O autorresgate era imprescindível. Havia a necessidade de esclarecer a si própria 
sobre a realidade consciencial. Autopesquisa, autoconsciencioterapia, autoconscienciometria foram 
técnicas eficientes para enxergar trafores esquecidos, trafares encobertos e trafais a serem adquiridos.
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Vontade. Dedicação, vontade, autodeterminação de mudança são necessários à autocura. 

Alívio. Na autorreconciliação, a enorme sensação de débito foi dando lugar à vontade positiva 
de realizações evolutivas cosmoéticas.

Renovação.  Os resultados dos autoesforços passaram a ser sentidos quando a melin se dissipava, 
aos poucos, em episódios cada vez mais distantes.

VIII – DÍVIDAS E O CICLO GRUPOCÁRMICO

Estágios. Vieira, no tratado 700 Experimentos da Conscienciologia (2013, p. 626), propõe a hi
pótesesíntese do curso grupocármico em 5 fases: interprisão, vitimização, recomposição, libertação  
e policarmalidade. 

Distanciamento. Os conflitos individuais mal trabalhados influem nas relações grupocármicas. 
A conscin pode estar presente fisicamente, porém distante, inacessível, fechada em si mesma.

Espelho. Há evitação de momentos em que os traçosfardos comuns ao grupo aparecem. O outro 
passa a refletir o traço incômodo, e a tendência é surgir a raiva ou a fuga. 

Rejeição. Por vezes, a estranheza frente ao grupo oculta evidentes liames entre os membros, as 
patologias, os vícios pensênicos, a mesma forma de agir.  

Interprisão. Os débitos atuais e passados emergem devido ao acumpliciamento das consciên
cias em situações anticosmoéticas.  A interprisão envolve cobranças recíprocas entre os componentes, 
aumentando a frustração, o isolamento, as carências afetivas e os atritos. 

Vitimização. O comportamento, por vezes agressivo, por vezes depressivo, reflete a fase de viti
mização. Há o anseio de sair da situação, mas os conflitos íntimos e interpessoais latentes impedem 
progressos nas interrelações. 

Recomposição. A corresponsabilidade pela evolutividade grupal não combina com autovitimi
zação, impondo mudanças de comportamento primeiro em si próprio (autoimperdoamento). Já há 
condições de a conscin auxiliar mais os outros. 

Liberação. A exigência da mudança do outro cede espaço à heterocompreensão. Trafores dos 
companheiros evolutivos, antes imperceptíveis, evidenciamse. As dificuldades continuam, mas a forma 
de lidar com elas modificase.

Policarmalidade. O respeito e a afetividade entre os membros amadurecem, capacitando as 
consciências ao enfrentamento dos novos desafios, mais abrangentes, além do grupo. 

IX – DÍVIDAS POLICÁRMICAS

Poder. A sede de poder desmedido, a influência ou incitamento intelectual, político, religioso, 
social, financeiro já levou multidões a atos insanos e anticosmoéticos. 

Prejuízos. Esses desmandos traumatizam às vezes a comunidade inteira, vários grupos, toda uma 
geração. Há grande dívida a ser reparada com várias consciências. 

Aprisionamento. Quanto mais a consciência adia o despertamento da autoconsciencialidade, 
envolvendo enfrentamentos grupocármicos e recomposições básicas, maiores serão os enlaces à realidade 
medíocre, muito inferior ao potencial pessoal.
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X – HIPÓTESES DE SAÍDAS DAS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS PARA O DEVEDOR

Reflexão. A superação da interprisão exige profunda reciclagem intraconsciencial (recin). 

Entendimento. Do ângulo do devedor, a análise envolve autopesquisa das causas do endivida
mento. 

Fatores. Inicialmente, aparecem fatores externos como a crise econômica no País, as políticas 
públicas deficitárias, os juros elevados do mercado financeiro, o outro funcionando enquanto algoz. 

Terceirização. Contudo, enquanto a lente estiver voltada para o externo, a terceirização constante 
dificultará à conscin resolver seus problemas. Outras circunstâncias servirão de escusa, e a essência da 
causa ficará inacessível. 

Questionamentos. O que essa dívida revela sobre mim? Por que estou nesta situação? O que 
me levou a isso?  O que eu pretendia? Minha intenção era cosmoética? Havia outra intenção encoberta 
ou ganho secundário? Houve imaturidade? Algo foi negligenciado? Quais as pessoas envolvidas? São 
integrantes do meu grupo evolutivo e os reconheço como tal? Como me sinto diante desta situação? 
Qual necessidade tentava suprir? 

Tendências. Tais questionamentos auxiliarão na retomada da autolucidez sobre sua realidade 
factual e a compreender tendências e pendências egocármicas e grupocármicas a serem resolvidas.

Enfrentamento. A vontade e a coragem são necessárias ao autoenfrentamento sadio. A assun ção 
da responsabilidade da situação na qual a consciência está envolvida é fundamental à auto e hetero
assistência.  

Ajustes. O amadurecimento motiva ajustes. Como pagarei? Quando? Quanto posso pagar?  
O que não posso pagar e qual a alternativa para isso? 

Determinação. O devedor reconhece a trajetória para a autoliberação através da incansável 
busca pela superação de sua conduta claudicante. 

Assistência. A reconstrução de rastro evolutivo positivo resulta da assistência sem espera por 
retorno. A primeira assistência é a si mesmo, ao reconhecer o problema e enfrentálo. 

Aportes. Reconhecer os aportes e contribuir aumenta a autoestima e a autossuficiência. Tais 
atitudes favorecem a conquista de espaço íntimo seguro, permitindo a retribuição e a gratidão.  

Retribuição. Várias são as oportunidades de reparar o equívoco, seja diretamente ao ofendi
do, seja com outras atitudes positivas. Em algum momento haverá o reencontro e a possibilidade de 
auxiliar e retribuir. 

XI – HIPÓTESES DE SAÍDAS DAS INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS PARA O CREDOR

Leis. Atualmente, é o Estado, através do ordenamento jurídico vigente, que concede direitos 
objetivos aos indivíduos. O credor lesado no direito de receber a dívida pede ao EstadoJuiz o cum
primento pelo devedor, postulando seu direito subjetivo de receber. 

Decisão. A quitação é ato do devedor, mas o credor pode decidir se permanecerá vinculado 
ou não ao devedor. 
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Paradireito. Segundo Vieira, “Paradireito é a Ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, 
pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais 
ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do Cosmos, a partir do 
emprego correto da energia imanente (EI), na vivência e paravivência da megafraternidade” (VIEIRA, 
2013, p. 7954). 

Correlação. Assim como o Direito colaciona direitos subjetivos invocados por seus titulares, 
poderseia cogitar paradireitos subjetivos, inerentes a toda consciência, resguardados pelo Paradireito, 
a exemplo do paradireito de evoluir, o paradireito de liberação das interprisões grupocármicas.

Causalidade. A lei universal de causa e efeito reflete esse fluxo cosmoético e sincrônico do Cosmos. 
Assim, por hipótese, segundo suas ações e omissões, toda consciência teria seus paradireitos subjetivos 
resguardados.

Cautela. Como também está envolvido na situação crítica de crédito e débito, ao se posicionar, 
o credor influi na liberação de possíveis interprisões. 

Perdão. Nem sempre o mais evolutivo é o perdão puro e simples da dívida. O não pagamento 
seria uma constante e tornaria prescindível o autoenfrentamento e reciclagem do devedor. Não é po
sitivo nem cosmoético contribuir com a imaturidade alheia. 

Penalização. Contudo, condutas cobradoras não liberatórias penalizam o próprio credor. O cre
doralgoz transfere a responsabilidade da liberação ao devedor ao pensar em desvincularse somente 
após o pagamento.  Esse ato de heteroempoderamento pode ser contraditório ao livre arbítrio das 
consciências. 

Desapego. Mágoas, frustrações, ressentimentos podem estar ainda muito presentes na relação 
credordevedor. Por vezes, o apego a tais sentimentos é o maior entrave da consciência. Renunciar, não 
necessariamente à dívida, mas às questões egoicas, impele a evolução autoconsciente.

Autoliberação. Caso o credor escolha pedir cumprimento da obrigação, o autoposicionamento 
íntimo da liberação do devedor, independentemente da conduta do último, poderia conduzir à auto
liberação do credor. 

Desvincular.  Havendo ou não o pagamento, o credor fez a sua parte e já liberou o devedor. 
Talvez esse seja o verdadeiro perdão e a expressão do paradireito de romper eventual ciclo intermitente 
vítimaalgoz. 

Autonomia. O credor, ao entender a conduta do devedor e construir para si consciencialidade 
autônoma, autoconsciente de já ter recebido muito, contribui para desatrelar as consciências. A cons
trução do futuro em bases de autoconfiança para encontrar suas próprias soluções às intempéries é o ga 
nho maior do credor.    

XII – TERAPÊUTICA APLICADA ÀS DÍVIDAS INTERCONSCIENCIAIS

Tares. A primeira tarefa do esclarecimento é a autotares quanto à realidade consciencial, por meio 
do reconhecimento dos próprios trafores, trafares e trafais. 

Autenticidade. Ao compreender a automanifestação, o mecanismo intraconsciencial de funcio
namento, agindo com autenticidade cosmoética, a consciência serve de exemplo positivo para si própria 
e para o grupo. 

Autoorganização. Organizar os pensamentos, sentimentos, ações, prioridades, finanças pode 
ser tarefa difícil, mas necessária para superação das dificuldades.
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Buffer. A reserva financeira permite planejamento, disciplina e destinação correta das finanças, 
profilaxia de futuros problemas econômicos (FACURY, 2012).

Livro dos Credores. O Livro dos Credores Grupocármicos (LCG), publicado pela EDITARES, 
propõe listar os nomes de quem nos auxiliou de alguma forma ao longo da vida e a quem somos de
vedores. 

Retrospectiva. O preenchimento do livro é individual e permite retrospecto de antigas com
panhias, ressignificando situações mal resolvidas à época. 

Ressignificação. A rememoração de várias conscins e consciexes, com intencionalidade sadia 
e sentimento de gratidão, pode ser a alavanca para modificar antigo pensene nosográfico.  

Evocação. À medida que os nossos credores vão sendo explicitados intrafisicamente, através da 
escrita, e, extrafisicamente, através da evocação e reconhecimento, há melhor entendimento do meca
nis mo interassistencial. Tais consciências credoras foram coadjutores do nosso processo evolutivo e con
dutores dos vários aportes recebidos. 

Transformação. A intencionalidade cosmoética reconciliatória propicia a alteração dos pensenes 
estagnados do passado. No balanço existencial, percebemos o quanto foi recebido.

Doação. A postura de cobrador ora autovitimizante, ora heteropunitivo, dá lugar à conscienti
zação da necessidade de mudança para comportamento mais doador e multiplicador das inúmeras 
oportunidades recebidas. 

Satisfação. A assistência é reconhecida como o caminho natural, cosmoético e principalmente 
prazeroso. A personalidade altamente egoica passa a construir nova trajetória evolutiva para si, cujo 
exemplarismo pode alavancar o grupo.  

Tenepes. A tenepes, como técnica de atendimento a consciências intra e extrafísicas, possibilita 
a construção de novas sinapses assistenciais.

Paraprocedência.  A doação diária de energias sem esperar retorno permite à conscin a reconexão 
com sua paraprocedência e o entendimento do paradireito de todos à liberação dos liames patológicos, 
entraves da evolução individual e grupal. 

Explicitação. A prestação de contas dos atos multisseculares com a assunção das responsabili
dades frente a si mesmo é inevitável ao caminhar evolutivo. 

Cosmoética.  Prestar contas não é autopunição, mas inteligência evolutiva. Entender o passado 
e fazer novas escolhas, aliadas aos princípios cosmoéticos, é respeito a si e aos demais compassageiros. 
A Cosmoética é necessária à evolução. 

XIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dualidade. Assim como contribuímos com os progressos históricos da Humanidade, pendências 
e questões mal resolvidas oneram as sucessivas existências. 

Saldo. Possuímos dívidas conosco, com as consciências mais próximas, com grupos mais distantes. 
Segundo nosso nível de maturidade e cosmoética, ora lidamos de maneira mais equilibrada e produtiva, 
ora agravamos nosso holocarma. 

Posicionamento. A opção de enfrentar as pendências é intransferível.  

Mudança. Pretender alcançar novo patamar evolutivo exige pensar e agir diferente. 
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Contribuição. A constante autorreflexão crítica e os autoesforços para mais retribuir do que exigir 
é a opção sadia para a correção e reparação de erros pretéritos.

Inteligência. A reconstrução do rastro aqui e agora, a cada instante, de maneira otimista e positiva, 
revela inteligência evolutiva. O livrearbítrio permite escolhas mais acertadas, a qualquer momento e 
em qualquer situação. 
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Resumo: Este artigo intenciona aprofundar a reflexão quanto às autorreciclagens da 
autora promovidas a partir da docência conscienciológica itinerante, por mais de uma 
década voluntariando na Associação Internacional para a Evolução da Consciência 
(ARACÊ). A base para os estudos foram as autopesquisas e as vivências pessoais da 
autora, sendo apresentados 11 pontos geradores de crise de crescimento pessoal e 
propiciadores de reflexões e de aceleração evolutiva em função dos ganhos advindos 
das reciclagens pessoais. 
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Abstract: The purpose of this paper is to deepen reflections around the author’s recy
cling after her wandering instructorship activities in over a decade volunteering with 
the International Association for the Consciousness Evolution (ARACÊ). Bottom 
line in those studies were the author’s selfresearch and life experiences, whereof 11 
growth crisisgenerating factors presented here provided reflections and evolution 
speedup following recycling gains.
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Resumen: Este artículo pretende profundizar la reflexión sobre los autorreciclajes 
hechos a partir de la docencia concienciológica itinerante por más de una década 
de colaboración en la Asociación Internacional para la Evolución de la Conciencia 
(ARACÉ). La base para los estudios fueron las autoinvestigaciones y las vivencias per
sonales de la autora, siendo presentados 11 puntos generadores de crisis de desarrollo 
personal motivadores de la reflexión y de la aceleración evolutiva en función de las 
ganancias logradas de los reciclajes personales.
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INTRODUÇÃO

Motivação. O interesse pela escrita deste artigo se deu em função de vivências pessoais marcantes 
ocorridas durante a atuação docente desta autora nos cursos de Autoconscientização Multidimensional 
no período de 2006 a 2017 ministrados nos estados de Minas Gerais (Uberaba e Belo Horizonte), Rio 
de Janeiro e Paraná (Cascavel). 

Vivências. As vivências oportunizaram reflexões profundas e reciclagens importantes que mere
cem registro visando à interassistência grafopensênica e ao agradecimento multidimensional às conscins 
e consciexes envolvidas.  

Objetivo. O propósito principal deste estudo é apresentar argumentos sobre os benefícios da 
docência conscienciológica itinerante enquanto ferramenta alavancadora de interassistência e opor
tunizadora de aceleração evolutiva aos interessados, a partir das autovivências, enfatizando os ganhos 
evolutivos advindos das reciclagens pessoais. 

Técnica. Pelas propostas de estudo da Conscienciologia, para acelerar a evolução, a conscin 
dispõe de ferramentas e técnicas ao modo da técnica da invéxis (NONATO et al., 2007) e a técnica 
da recéxis (RAMIRO, 2018). Esta autora propõe a prática da docência conscienciológica enquanto 
instrumento de esclarecimento e interassistência, técnica oposta à doutrinação religiosa.

Metodologia. A pesquisa foi realizada a partir da autoobservação e análise dos registros das 
aulas a posteriori, avaliação das heterocríticas feitas por colegas docentes atuantes nas aulas, alunos e 
voluntários da Conscienciologia. 

Divisão. O artigo está estruturado em três seções: I. Contextualização. Apresenta os fatos que 
motivaram a pesquisa apresentada neste trabalho. II. Reciclagens. Esta seção discorre sobre as principais 
reciclagens vivenciadas pela autora, essenciais ao professor de Conscienciologia. III. Conclusões. Nesta 
seção a autora apresenta as autocomprovações e ganhos evolutivos a partir da docência itinerante.   

I – CONTEXTUALIZAÇÃO 

Curso. O curso de entrada realizado por esta autora para iniciar os estudos em Conscienciologia 
foi o AMD (Autoconscientização Multidimensional) na cidade de Uberaba – MG em 2003 ofertado 
pela ARACÊ.

Crise de Crescimento. Para uma conscin com bases religiosas e tendência à terceirização da 
responsabilidade, o curso representou choque de realidade, momento de revisar as próprias verdades 
absolutas e reperspectivar a vida. Após o período inicial de relutar frente às informações novas, insta
louse a crise de crescimento. 

Autoconhecimento. Aos poucos a crença cega foi dando lugar ao desejo de aprofundar o au
toconhecimento e assumir o leme da própria evolução, reflexão esta realizada com frequência pelos 
professores do curso AMD a cada encontro mensal.   

Identificação. A identificação com a proposta, objetivos, metodologia e temas estudados no 
curso levou à opção pela docência conscienciológica. O desejo era recepcionar e proporcionar a outros 
colegas intermissivistas acesso às ideias de ponta da Conscienciologia e reflexões profundas geradoras 
de reciclagens pessoais aos moldes do que a autora vivenciou enquanto cursava o AMD. 

Trafores. Em uma das aulas do curso, quando realizava a atividade de análise dos trafores 
pessoais estabelecendo uma correlação com proéxis, a autora compreendeu que havia a hipótese de 
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parte da sua programação de vida ter relação com a docência pelo fato de ter o traço da comunicabi
lidade desenvolvido, reconhecer certa habilidade didática ao ensinar e ter a facilidade de estabelecer 
associações de ideias. Tais traços poderiam ser utilizados assistencialmente em sala de aula visando à 
tares multidimensional. 

Etapas. O curso AMD, na ocasião, tinha a duração de 2 anos, e para se tornar docente na 
Instituição era necessário inicialmente ser voluntária da ARACÊ, no mínimo por 6 meses, para, em 
outro momento, participar do curso para formação docente.

Convite. As etapas foram cumpridas e, ao receber o primeiro convite para atuar no curso na 
condição de docente, surgiram inseguranças do tipo de não estar preparada para tal empreendimen
to, não saber o suficiente e não ter habilidade necessária para manterse conectada à equipex (equipe 
extrafísica). Foi um misto de alegria, medo e insegurança. 

Responsabilidade. Relembrar as ideias acessadas na aula de proéxis, ainda na condição de alu
na, fez a autora assumir a responsabilidade de desempenhar o papel tarístico e exemplarista aceitando 
o convite para ser senha evolutiva no curso de entrada da ARACÊ em 2006 na cidade de Uberaba 
atuando enquanto uma das 3 professoras que compunham o quadro docente.  

Oportunidade. A partir daí foram ministrados mais 4 cursos AMD, totalizando mais de 10 
anos de atuação consecutiva enquanto professora do curso, proporcionando a esta autora interações 
positivas, reencontros com colegas evolutivos, reciclagens importantes e aperfeiçoamento evolutivo.

Reflexões. Por se tratar de um curso de entrada frequentemente havia o questionamento quanto 
à real motivação em continuar atuando enquanto docente, se era pelo fato dos reencontros evolutivos, 
ou se havia tendência da professora em manterse acomodada na zona de segurança e possível super
ficialidade. 

Indicadores. O amparo, a ampliação da visão de conjunto, os insights, a receptividade dos 
alunos e as reciclagens pessoais que a autora realizava a cada nova turma eliminaram a hipótese de 
acomodação, dando lugar ao desejo de se aprofundar nos estudos dos temas das aulas. 

Parapedagogia. O exercício de pesquisar novos materiais de apoio didático visando melhorar 
a compreensão dos alunos nas temáticas abordadas culminou no convite recebido da coordenação de 
Parapedagogia da ARACÊ para compor a equipe a fim de contribuir com a atualização do material 
didático do curso AMD. 

Teática. O contato com os conteúdos das aulas com o objetivo de ministrálas ou atualizálas 
ampliava a compreensão, o conhecimento e a necessidade de teática pessoal, motivando cada vez mais 
estar disponível para atuar no curso e intensificar as vivências decorrentes da atuação docente. 

II – RECICLAGENS 

Exemplarismo. Mais importante que dar uma aula de Conscienciologia Aplicada é vivenciála visando 
à teática e ao exemplarismo com vistas à interassistência multidimensional. Com isso, a autora registrou 
crises de crescimento importantes vivenciadas ao longo dos 10 anos de atuação na equipe docente do AMD.

Aprendizados. São apresentados, a seguir, 11 pontos geradores de crise de crescimento pessoal 
acompanhados de reflexões e análise:
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1. Abrir mão da postura religiosa e doutrinação 

Maxidissidência. Esta autora vivenciou por 10 anos alto grau de compromisso e dedicação na 
igreja católica atuando nos grupos de orações e de jovens no movimento de renovação carismática na 
condição de pregadora. Com o aprofundamento nos estudos em Conscienciologia e identificação com 
as ideias de ponta, realizou maxidissidência religiosa no ano de 2002 (BORGES, 2008). 

Rompimento. Ao assumir a docência itinerante receava atuar na condição de pregadora nas aulas, 
apesar de identificar a necessidade de rompimento com o padrão religioso. Nas primeiras atuações ainda 
estavam presentes a energia de convencimento e manipulação. 

Feedbacks. Os feedbacks quanto à percepção intra e extrafísica de padrão religioso predominante 
nas aulas foram frequentes, importantes e motivadores e visavam à superação auxiliando na mudança 
de abordagem para um caráter informacional e tarístico em sala de aula. 

Desistência. Inicialmente, ao se perceber “pregando” em uma aula de Conscienciologia, a au
tora se desmotivava e considerava que a docência conscienciológica não seria ideal para a superação do 
traço religioso, porém, a cada aula realizava análise a posteriori e buscava aprender a partir da atuação. 

Suporte. O apoio do grupo de professores foi importante tanto nos feedbacks quanto no incen
tivo de que a reciclagem seria possível bem como seria interassistencial a todos os envolvidos (conscins 
e consciexes). 

Flexibilização. A reciclagem foi alcançada aos poucos a partir das flexibilizações dos pontos 
de vista no dia a dia, abrindo mão das próprias verdades e certezas pessoais, assumindo compromisso 
em realizar a tares, nem sempre simpática e agradável, em vez de optar pelas palavras bonitas, verdades 
prontas, causadoras, muitas vezes, das lavagens cerebrais. 

Interprisão grupocármica. O ponto alto da reciclagem a ser mencionado foi a compreensão 
das consequências multidimensionais e pluriexistenciais que envolvem a doutrinação tais como a ma
nutenção de rastro antievolutivo, a interprisão grupocármica frente aos envolvidos e a necessidade de 
desensinar o que possivelmente esta autora já tenha ensinado errado em existências anteriores e vinha 
mantendo, até então, de modo mimético. 

Estratégia. Uma das estratégias utilizadas pela autora, até o momento, em sala de aula, visando 
eliminar a doutrinação e lavagem cerebral, é empregar estímulos mentaissomáticos para promover debates 
e questionamentos dos assuntos apresentados buscando trocas de ideias e argumentações gera doras de 
verpons (verdades relativas de ponta) a partir de neorreflexões e neoconclusões. 

2. Abrir mão do egocentrismo 

Hábito. Havendo desenvolvido o hábito de atuar sozinha na profissão e tendo para si os louros 
de um trabalho de sucesso, desejava esta autora, no início da docência, receber recompensas e elogios 
pela atuação docente. 

Holofotes. Atuando sempre em um grupo com 2 ou 3 colegas (modelo institucional) tentava 
guardar para si os insights extrafísicos e apresentálos somente aos alunos já na hora da aula sem dividir 
com os colegas da equipe visando os holofotes e aplausos para si. 

Comunicabilidade. Diante da facilidade em comunicarse, assumia a responsabilidade de conduzir 
a aula e dificilmente deixava os demais colegas atuarem satisfatoriamente. 
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Satisfação. Embora saísse da aula satisfeita com os resultados ficava o incômodo de já ter condi
ções de atuar melhor em grupo, visando o melhor para todos os envolvidos e não o alimento para  
o próprio ego, demostrando ainda imaturidade, traço a ser reciclado. 

Reciclagem. A reciclagem ocorreu quando a autora ampliou o conhecimento sobre a diferença 
entre dar uma aula convencional, onde o professor atua sozinho ao modo de maxipeça indispensável 
ao ensino, e dar aula de Conscienciologia, na qual o professor considerase integrado à equipe extrafísica 
no momento em que ensina, sendo considerado minipeça lúcida dentro do maximecanismo multidi
mensional (MOTA, 2010, p. 493).   

Equipe. O objetivo mudou para se tornar minipeça lúcida da equipe docente e não ter o predo
mínio da aula, exercitando o compartilhamento das oportunidades evolutivas entre os demais colegas 
e paraprofessores. O professor não é o único a ter conhecimentos, e a postura mais assistencial é estar 
aberto e disponível para aprender com todos os participantes, sejam eles assistentes ou assistidos. 

Ganhos. Os erros vivenciados serviram de bases para ganhos evolutivos advindos a cada aula 
ministrada e se davam pela predisposição desta autora em aprender a partir dos próprios erros e manter 
o foco da atenção nos alunos (conscins e consciexes) presentes. 

Flexibilidade. A autora procura manter o olhar atento aos movimentos dos alunos em sala e do 
campo multidimensional instalado e busca abrir mão do próprio ego e do material didático elaborado, 
quando necessário, para que a assistência ocorra usando do improviso e da flexibilidade. 

Esforço. O autoesforço ocorreu ao ampliar a atuação em equipe (intrafísica e extrafísica) com
preendendo que cada conscin desempenha papel exclusivo de senha multidimensional priorizando a 
intercomunicação transparente e verdadeira com vistas ao desenvolvimento de interrelação de confiança. 

Reconhecimento. O maior reconhecimento, a maior satisfação do educador interassistencial 
é a sensação de completismo quando verifica a efetivação da parceria extrafísica demonstrada no cres
cimento das consciências atendidas (FRESIANSD, 2015, p. 326).

3. Tenepes

Compromisso. Reconhecer e admitir que a interassistência em sala de aula seria realizada  
“a várias mãos” abrindo mão do egocentrismo  exigiu compromisso mais sério e maduro por parte desta 
autora que, visando profissionalização para realizar a tares, optou por iniciar a tenepes (tarefa energética 
pessoal) o quanto antes e o fez cerca de 6 meses depois de ter assumido a docência em 2007. 

Oportunidade. Os impedimentos foram sendo enfrentados quando ficou autoconsciente dos 
benefícios da tenepes: pensar em interassistir diariamente e com hora marcada, ampliação da capacidade 
interassistencial, ampliação da relação e intimidade tenepessistaamparador de função, ampliação da 
sustentabilidade e desenvolvimento das bioenergias.  

Amparadores. Consciente dos benefícios e após iniciar a tenepes, a autora considera que a prá
tica, desde então, vem qualificando a atuação em sala de aula principalmente no que tange a ampliar 
a relação com os amparadores de função interessados no trabalho interassistencial. 

Conexão. A prática mostrou que a ligação energética alunoprofessor não termina, ne ces sa ria
men te, após uma aula, mas após a finalização da assistência extrafísica necessária. Portanto, é natural 
que a continuidade desta assistência ocorra na tenepes, em conjunto com amparadores visando o en
ca minhamento multidimensional necessário. 
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4. Acalmia 

Controle. Esta autora, conscin com muita energia e de perfil ansioso, apresentava dificuldade em 
canalizar e controlar as próprias energias em prol da interassistência multidimensional em sala de aula. 

Aceleração. As aulas eram caracterizadas pela fala ofegante, ritmo acelerado na pronúncia das 
palavras e nem sempre completava as ideias até o fim. 

Reciclagem. Os colegas já haviam dado feedback, mas a compreensão da necessidade da reci
clagem se deu quando ouviu a própria entrevista gravada em programa de rádio. Na ocasião, a autora 
ficou diante da sua deficiência e ao invés de negála partiu para o autoenfrentamento. 

Técnicas. A autora detectou que tinha condições de fazer diferente a partir do uso da vontade 
pessoal.  Passou a praticar técnicas de respiração antes e durante as aulas, a se preparar melhor em ter
mos de conteúdo, pois a ansiedade poderia ser reflexo de insegurança. Intensificou o trabalho com as 
energias antes, durante e depois das aulas, não descartando a possibilidade de buscar um profissional 
(fonoaudiólogo) caso o trafar não fosse superado.  

Autopercepção. Além das técnicas citadas acima, foi ampliada a autopercepção quanto à velo
cidade em que estava ministrando o conteúdo e, quando necessário, perguntava aos alunos, voluntários 
e demais professores se estava falando rápido demais, o que auxiliava a serenar, acalmar as energias e 
diminuir o ritmo. 

Homeostase. Outro recurso utilizado, que também contribuiu na acalmia desta autora, foi a 
busca da homeostase emocional nas manifestações em sala de aula priorizando as ideias às emoções a 
partir do emprego lúcido das energias. 

5. Acolhimento Fraterno

Colegas. Característica marcante nos cursos de entrada é recepcionar excolegas de curso in
termissivo que nem sempre acessam de imediato as responsabilidades assumidas na extrafisicalidade. 

Agente retrocognitor. É papel da equipe docente atuar na condição de agente retrocognitor 
estimulando a recuperação de ideias inatas do curso intermissivo e acolher fraternalmente os colegas 
incentivando a saída da zona de conforto rumo às reciclagens intraconscienciais prioritárias. 

Expectativas. As expectativas pessoais desta autora, em certos momentos, ocasionavam impa
ciência quanto ao tempo gasto pelos alunos entre detectar os pontos de melhoria e superar os travões 
pessoais indicando ainda necessidade de recin da autora. 

Acolhimento. A reciclagem iniciou ao compreender que a própria autora possuía inúmeros 
travões a serem superados e que, ainda assim, a postura dos amparadores extrafísicos continuava sendo 
de completo acolhimento fraterno e respeito, o que aumentava o sentimento de ser capaz de fazer o que 
precisava ser feito, no momento oportuno.

Compreensão. Havia a necessidade de abrir mão das expectativas pessoais, respeitar o nível evo
lutivo dos colegas e momento individual para reciclagens.

Experiência. Com o passar do tempo a abordagem da autora em sala de aula sofreu modificações.  
Observouse que o uso de frases de efeito associado a impactoterapia (muito utilizado no início da 
docência) foi cedendo espaço para uma abordagem mais técnica e acolhedora iniciando com o rapport 
professoraluno, seguido de empatia e acolhimento visando um posterior esclarecimento, respeitando 
a disponibilidade e limite do assistido. 
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Habilidade. A habilidade de acolher adequadamente, identificar com flexibilidade o perfil e os 
limites dos alunos presentes e o uso da abordagem traforista podem ser consideradas técnicas otimiza
das e potencializadoras da tares. 

Responsabilidade. Foi de grande valia compreender que as verpons conscienciológicas não serão 
massificadas, ou seja, tornamse mais acessíveis às consciências neofílicas com tendências a assumir 
maior responsabilidade multidimensional. Portanto, acolher acertadamente quem acessa tais ideias é um 
ato de interassistência lúcida. 

Maturidade. O professor em sala de aula, mais maduro, fica menos reativo às imaturidades dos 
alunos, suas perguntas ou demais observações da equipe discente (ROCHA, 2013, p.41). 

6. Atenção Dividida 

Habilidade. O exercício frequente de atuação em sala de aula exigiu que esta autora desen
volvesse a habilidade de manter a atenção no campo da aula, no campo dos alunos e dos voluntários, 
além de manter conexão com a equipe extrafísica. 

Tentativa. O aprendizado se deu através de tentativas, dos acertos e dos erros, os quais puderam 
ser cada vez mais apreendidos otimizandose as trocas de informações entre os participantes da equipe 
docente atuante no curso. 

Intercâmbios. As trocas permitem que os diversos pontos de vista e percepções sejam apontados 
possibilitando a checagem quanto à percepção e interação com os campos holopensênicos atuantes 
em sala de aula. 

Manutenção. Os esforços desta autora estão direcionados à manutenção homeostática do campo 
holopensênico de aula, o que exige atenção dividida e concentração do docente para identificar, em 
meio às pressões extrafísicas, resistências às verpons e defesa das próprias autocorrupções anticosmoé
ticas, o momento adequado de intervir e esclarecer as conscins (discentes) e consciexes. 

Heterocríticas. Estar aberto e disponível para receber heterocriticas construtivas a respeito da 
própria atuação docente e acesso (ou não) aos campos interassistenciais instalados podem favorecer  
o realinhamento da aula, quando necessário, e proporcionar maior engajamento e responsabilidade da 
equipe em atuação. 

Campos. A habilidade desenvolvida de acessar os diversos campos holopensênicos pode ser utili
zada não só em sala de aula, mas em vários outros contextos no dia a dia, tais como: trabalho, estudo, 
famílias, entre outros. 

7. Contextualização de vivências pessoais 

Exposição. Admitindo a facilidade em exporse, o recurso da autoexposição é utilizado sempre 
que necessário em sala de aula, porém, a prática (tentativa – acerto – erro) exigiu o uso de técnica visando 
ampliar a interassistência a partir da autoexposição. O uso de um exemplo pessoal explicitado de maneira 
didática e no momento oportuno pode se configurar ferramenta positiva para tares (VIEIRA, 2003, p. 488).

Rapport. Associar as vivências cotidianas aos conteúdos e temas previstos para se trabalhar em 
au la possibilita ao docente o rapport necessário ao esclarecimento, além de respaldar o papel exemplarista 
mul tidimensional, o qual o docente de Conscienciologia deseja exercer. Há de se enfatizar a importância dos 
exem plos para o aprendizado. 

Reciclagem. A necessidade de reciclagem se deu a partir do uso excessivo da autoexposição em sala 
de aula trazendo para heteroanálise aspectos pessoais de vivências ainda não elaboradas, sem ter extraído o 
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aprendizado evolutivo, tornando a própria professora o objeto de estudo da aula. Há casos em que o resultado 
negativo pode evidenciar que houve exagero. 

Descontextualização. A autoexposição desnecessária e em excesso fez esta autora compreender  
a diferença entre descrever uma autovivência sem fazer conexão com o conteúdo da aula e contextualizar com 
uma autoexperiência oportuna e esclarecedora. O ideal é evitar a geração de dúvidas ao aluno quanto ao 
real motivo daquela exposição, que pode ser percebida como simplesmente “contar um caso”.

Autoaprendizado.  É inteligente o ato de a consciência buscar exemplificar os comportamentos 
e atitudes maduros, já vislumbrados no processo evolutivo. A exemplificação mais eficaz é aquela em 
que primeiro a pessoa muda, recicla, realiza, assiste e, depois, divulga seus achados para esclarecer os 
interessados. Essa é a principal técnica didática do professor ou professora de Conscienciologia 
(FRESIANSD, 2015, p. 327). 

Contextualizações. A teática possibilita ao professor atuação com empatia, explorando o passo  
a passo da superação de gargalos, além de enfatizar facilidades e dificuldades do processo. Permite que, por 
meio do exercício da sinceridade e da franqueza, o docente desça do salto alto adquirindo autoconfiança 
com as trocas interculturais (FRESIANSD, 2015, p. 328).

Precisão. Quando o professor sabe utilizar com discernimento as informações que possui somadas 
àquelas recebidas da equipex, as consciências em sala (conscins ou consciexes) tendem a ser assistidas em 
suas necessidades reais e pontuais. Nem mais, nem menos. A assistência multidimensional é cirúrgica, precisa, 
cosmoética e maxifraterna, respeitando o momento evolutivo e limite do aluno. 

Ponte. Ao ativar atributos cognitivos dos alunos por meio dos questionamentos dos conteúdos da 
aula, o próprio professor tem igualmente seus atributos ativados, sendo auxiliado pelos amparadores extra
físicos de função. A docência conscienciológica representa uma ponte possível entre a dimensão intrafísica e 
as dimensões extrafísicas. A atuação lúcida do docente permite acoplamento eficiente ao amparo de função 
que consegue transmitir o conteúdo na dosagem correta sem estupro evolutivo (FRESIANSD, 2015).

Técnica. Visando beneficiarse dos recursos da autoexposição, a autora passou a planejar, na medida 
do possível, as vivências pessoais correlacionadas ao tema da aula fazendo uso da técnica do autovivencio
grama (STÉDILE e FACURY, 2010), na qual uma das etapas é extrair a essência do aprendizado evolutivo 
levantando hipóteses pesquisísticas. 

Dosagem. A fim de dosar a medida da autoexposição assistencial, a autora buscou o equilíbrio entre 
a erudição (conteúdo) e as vivências (experiências pessoais contextualizadas) a partir da postura docente 
de semperaprendente que visa aprender e ampliar a autopesquisa em sala de aula. 

8. Desenvolvimento das bioenergias 

Autoconsciência. A autoconsciência leva o professor de Conscienciologia a perceber a comple
xidade das interações bioenergéticas ocorridas em sala de aula. Buscar o domínio e a sustentabilidade 
energética proporciona a autonomia parapsíquica, compondo ferramentas indispensáveis para o êxito 
das atividades parapedagógicas. 

Campo de aula. As experiências em sala de aula denotam que a instalação e manutenção do 
campo bioenergético parapedagógico interassistencial exige sustentabilidade bioenergética da equipe 
docente. Tal constatação exigiu desta autora dedicação permanente no trabalho com as energias a partir 
da técnica do estado vibracional (EV) e da ortopensenidade. 

Pósaula. Ao realizar autoavaliação energossomática pósaula, esta autora detectou a necessidade 
de intensificar o trabalho com as bioenergias visando à ampliação da tarefa interassistencial em sala de 
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aula, uma vez que uma aula intrafisicamente tranquila pode exigir da equipe docente intenso trabalho 
com as energias para sustentar a interassistência da “paraaula”.

Desassim. Uma estratégia utilizada por esta autora, buscando eliminar as ressacas energéticas 
pósaula, é o investimento na desassim (desassimilação simpática). A análise do saldo interassistencial 
e encerramento da atividade parapedagógica só são realizados após aplicação desta técnica. 

Indicação. A atividade parapsíquica é indicada aos que desejam intensificar o trabalho com as 
próprias energias em sala de aula, e tem sido utilizada por esta autora enquanto laboratório permanente 
para insights, ideias originais trazendo conhecimento amplo e variado não só pelo estudo, mas também 
pelo parapsiquismo, procurando alcançar a erudição parapsíquica. 

Recursos energéticos. O professor lúcido, intencionando qualificar as aulas e interações posi
ti vas com a equipe extrafísica, pode utilizarse de algumas competências parapsíquicas, tais como: saber 
reconhecer adequadamente banhos energéticos, sinais parapsíquicos e inspirações extrafísicas, sin cro ni
cidades e promover a identificação e desbloqueios energéticos, emocionais e mentais quando ne cessário 
(MOTA, 2010, p.491).   

9. Escuta Atenta 

Escuta. Habituada a falar em demasia no cotidiano, um exercício oportuno para a autora, em 
sala de aula, foi o desenvolvimento da escuta multidimensional buscando identificar a real assistência 
interdimensional a ser realizada. 

Demanda. O excesso da fala demonstrava dificuldade em escutar a demanda interassistencial 
multidimensional a ser trabalhada em sala de aula, que era exposta, muitas vezes, pelas colocações dos 
alunos. Ao falar em demasia, o docente pode gerar omissão ou inibição dos alunos, ocorrendo perda 
de oportunidade assistencial. 

Silêncio. Atuando em grupo, houve situações em que o colega docente fomentava o silêncio 
reflexivo nos alunos visando o aprofundamento dos conteúdos apresentados, e esta autora, por ansie
dade, interrompia precipitadamente antes do efeito didático promover o resultado almejado. 

Bilhete. A fim de auxiliar no movimento de escuta e de reciclagem, a autora escreve bilhetes para 
si mesma, em situaçõeschave, lembrando que o prioritário para o momento é escutar ao invés de falar. 

Exercício. Atualmente, pretendendo desenvolver no cotidiano as habilidades de escuta atenta, 
esta autora busca ouvir os alunos com atenção e captar o conteúdo prioritário (implícito e explícito) 
que está sendo dito, adotando postura receptiva, questionadora, investigativa, empática e compreensiva 
com o objetivo de realizar a interassistência multidimensional em sala de aula. No entanto, reconhece 
que é um exercício constante, exigindo empenho e qualificação para a obtenção de êxito na atividade 
de escuta. 

Condições. Dentre os diversos fatores que podem dificultar o exercício da escuta atenta, desta
camse os principais: filtros pessoais, defesa das próprias necessidades, imposição do próprio ponto de 
vista, preconceitos, conclusões precipitadas e impaciência.  

Otimizadores. Para a qualificação do exercício da escuta, a autora considera que abertismo, 
acolhimento, admiraçãodiscordância, bom humor, concentração, empatia, imparcialidade, intenciona
li dade, pacificação íntima e traforismo são posturas passíveis de serem empregadas no cotidiano. 

Repercussão. Os efeitos da reciclagem para o alcance da escuta atenta são observados quando 
esta autora consegue fazer uso produtivo do silenciar nas interações do cotidiano, o que tem sido 
exercitado com frequência. As repercussões disso em sala de aula ocorrem quando consegue controlar 



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 18 – N. 12 – 201824

Borges, Karina; Autorreciclagens a Partir da Docência Conscienciológica; P. 15-26.

a necessidade de falar e passa a utilizar a perspicácia na escuta do aluno, ampliando a análise para as 
conscins e consciexes envolvidas.

Aprimoramento. Na condição de semperaprendente, o parapedagogo é o primeiro a se melho
rar quando admite sinceramente e seriamente sua profissionalidade docente (ROCHA, 2013, p.50).

Benefícios. Esta autora considera que o ouvinte atento aprende mais, oportuniza interassistência, 
promove intercooperação e favorece reconciliações. 

10. Investimento financeiro na proéxis para itinerância

Carreira. Ao ingressar no curso AMD, na condição de aluna, esta autora mantinha ideia fixa 
apenas em desempenhar atividades remuneradas uma vez que estava em momento de definição da 
carreira profissional. 

Compromisso. Admitindo o compromisso pessoal assumido extrafisicamente de ser docente 
itinerante desempenhando papel de agente retrocognitor para intermissivistas, a autora aplica recursos 
financeiros próprios na consecução da autoproéxis. Tal atitude visa dinamizar a própria evolução dis
po nibilizandose para voluntariar na docência conscienciológica pela instituição ARACÊ.

Compreensão. O ponto fundamental para aplicar recursos pessoais financeiros na realização da 
proéxis ao invés de adquirir um novo bem material, por exemplo, foi compreender que a IC (Institui
ção Consciencioncêntrica) representa ferramenta dinamizadora da evolução e ambiente otimizado para  
a conscin realizar sua programação de vida. 

Experiências. A autora percebeu que, quando se disponibilizava para ministrar uma nova turma 
do curso AMD, o dinheiro (excesso ou falta) funcionava enquanto indicador financeiro multidimensional 
e possibilitava análise da ação mais acertada para lidar interassistencialmente com o dinheiro ao disponibi
lizarse para a docência itinerante. 

Buffer financeiro. Uma das ferramentas utilizadas até a presente data pela autora para organização 
e administração dos recursos financeiros para a docência é o buffer financeiro caracterizado pela reserva 
técnica de dinheiro, em caráter profilático, alocada para cobrir as despesas da docência durante o período 
de vigência do curso visando minimizar possíveis impactos na proéxis pessoal ou grupal caso haja redução 
do rendimento financeiro (FACURY, 2012).

Relação. Nesta ótica, a relação voluntárioIC e ICvoluntário é pautada pela interdependência, já 
que sem o voluntário não há IC, inviabilizando a interassistência multidimensional; e sem a IC, o voluntá
rio pode limitar a abrangência da tares. 

11. Voluntariado 

Decisão. A decisão íntima de se tornar voluntária da Conscienciologia se deu a partir do desejo 
de ser docente de Conscienciologia. 

Maxiproéxis. A atuação na condição de docente itinerante de Conscienciologia pode ser con
siderada uma das formas de atuação no voluntariado e, no caso desta autora, uma escolha que está 
integrada à maxiproéxis grupal.

Soma de esforços. A parceria evolutiva firmada no voluntariado diário, ombro a ombro, so man
do esforços e talentos em prol da realização da proéxis grupal, pode ser considerada uma alavancagem 
evolutiva. 
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Compassageiro. O reencontro dos compassageiros evolutivos oportunizou, em sala de aula, 
feedbacks produtivos e intensificadores de aprendizagens somados à ampliação da capacidade de realizar 
as reciclagens prioritárias.  

Sinergismo. O efeito do sinergismo docente–equipex pode ser visto nas reciclagens intracons
cienciais (recins) desencadeadas pelo professor no seu dia a dia, na convivência com os familiares, com 
os amigos e na qualificação do voluntariado conscienciológico. 

III – CONCLUSÕES 

Atuação. Atuar por mais de 10 anos no curso de entrada da ARACÊ (AMD – Autoconscienti
za ção Multidimensional) oportunizou a esta autora autorreciclagens consideráveis no exercício da 
qua lificação docente. 

Superficialidade. Ao contrário da análise inicial de estar atuando na superficialidade, as opor
tunidades de vivências pessoais na préaula e pósaula permitiram reflexões profundas que, somadas 
ao desejo de tornarse uma consciência melhor, atuaram aos moldes de alavanca evolutiva. 

Reciclagens. As 11 reciclagens apresentadas compõem conjunto das mais profundas e marcantes 
realizadas por esta autora e certamente não são as únicas, uma vez que a interação (intra e extrafísica) 
proporcionam experiências contínuas e desafiadoras.  

Amparadores. A atuação constante junto aos amparadores de função do curso AMD amplia 
a visão de conjunto quanto à própria identidade e aos conteúdos dos bastidores extrafísicos da para
didática interassistencial que envolve o curso. 

Reencontro. É possível concluir que atuar nos cursos de entrada de Conscienciologia pode pro
porcionar ao docente a grata satisfação do reencontro de exalunos do curso intermissivo. Há casos em 
que há certeza de já ter encontrado aluno(s) fora do corpo, havendo familiaridade no trato e sendo 
estabelecido um clima interassistencial e alegre, incentivador dos conhecimentos adormecidos.

Reurbanizações Extrafísicas. A atividade parapedagógica realizada pelo docente em sala de aula 
contribui para as reurbanizações extrafísicas no planeta, sendo o professor lúcido considerado o agente 
desencadeador através das suas renovações íntimas utilizandose das ferramentas didáticas apropriadas. 

Aprendizagem Contínua. A gratidão em compartilhar os achados pesquisísticos e a aprendi
zagem contínua leva o professor a ser conceptáculo de neoideias e atuar horizontalmente, aprendendo 
enquanto ensina e ensinando enquanto aprende. 

Oportunidade. Esta autora agradece a oportunidade e a confiança recebidas ao longo dessa 
década do trabalho docente no curso AMD, de ter composto a equipe de revisão do material didático, 
atuado enquanto minipeça interassistencial lúcida e contribuído para a interassistência esclarecedora. 
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Técnicas Evolutivas Centradas no Serenismo
Evolutionary Techniques Focusing Serenism

Técnicas evolutivas centradas en el serenismo

Walter Almeida*

Resumo: A proposta deste artigo é apresentar novas abordagens técnicas para as 
recins visando possibilitar a condição intraconsciencial de serenidade, contribuindo 
com o holopensene reurbanizador planetário. Apresenta os neoconceitos: paraengrama 
autoassistencial, paraengramoterapia e a técnica da consciencionização, ferramentas faci
litadoras das reciclagens intraconscienciais. A metodologia constituiuse de consulta 
bibliográfica específica, somada à análise da experimentação do autor e dos pesquisa
dores da Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia (ASSIPEC) em 
JundiaíSP. As devolutivas indicam a viabilidade da proposta na formação de neos 
sinapses serenológicas, contribuindo interassistencialmente com o holopensene reur
bexológico, em consonância com a serenosfera.

Palavraschave: consciencionização; neossinapse serenológica; paraengrama autoas
sistencial; paraengramoterapia; recin.

Abstract: This paper proposes new technical approaches for recins leading to intra
consciential serenity, thus contributing to planetary reurbanizing holothosene. The 
following concepts are presented: selfassistance paraengram, paraengram therapy, 
and conscientionization technique, all of them, intraconscientialrecycling tools. Me
thodology comprehended specific bibliography consultation, plus experimentation 
analysis by the author and researchers from the International Association for Cons
cientiology Research (ASSIPEC), in Jundiaí, SP, Brazil. Responses indicate proposal 
viability in serenologic neosynapses formation, interassistantially contributing to the 
reurbexologic holothosene, in consonance with the serenosphere.

Keywords: conscientionization; paraengram therapy; recin; selfassistance paraen
gram; serenologic neosynapsis.

Resumen: La propuesta de este artículo es presentar nuevos abordajes técnicos para 
las recines buscando la condición intraconciencial de serenidad, contribuyendo con el 
holopensene reurbanizador planetario. Da a conocer los neoconceptos: paraengrama 
autoasistencial, paraengramoterapia y la técnica de la conciencionización, herramientas 
facilitadoras de los reciclajes intraconcienciales. La metodología se constituye de 
consulta bibliográfica específica, juntamente con el análisis de la experimentación 
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del autor y de los investigadores de la Asociación Internacional de Investigaciones 
de la Concienciología (ASSIPEC) en la ciudad de Jundiaí, San Pablo. Los resultados 
indican la viabilidad de la propuesta en la formación de neosinapses serenológicas, 
contribuyendo interasistencialmente con el holopensene reurbexológico, en conso
nancia con la serenósfera.

Palabras clave: conciencionización; neosinapse serenológica; paraengrama autoasis
tencial; paraengramoterapia; recín.

INTRODUÇÃO

Objetivo. O propósito deste estudo é contribuir com subsídios teáticos da Serenologia, identifi
cando, apresentando hipóteses e destacando outras possíveis técnicas recinológicas e autopacificadoras. 

Metodologia. A metodologia foi elaborada utilizandose 2 aspectos: quanto aos fins e quanto 
aos meios, conforme é descrito a seguir. 

Quanto aos fins. A metodologia denominada quanto aos fins será exploratória e descritiva. 

Exploratória. Embora existam vários estudos sobre engrama, o paraengrama, como paratec
nologia evolutiva, não foi pesquisado. Faltam estudos sobre paraengramas na série multiexistencial da 
consciência e no perfil da pacificação íntima. 

Descritiva. A abordagem descreve determinadas dificuldades ou facilidades na concepção, 
codificação e aplicação dos paraengramas, ferramenta facilitadora das reciclagens intraconscienciais.

Quanto aos meios. Quanto aos meios, a abordagem será documental, bibliográfica e de pesquisa 
de campo. 

Documental. Conforme descrito no início deste trabalho, os alunos do curso mencionado res
pon deram questionário de autoavaliação holossomática sobre dificuldades nos relacionamentos in ter
conscienciais e na manutenção de perfil pacifista no dia a dia.  

Pesquisa Bibliográfica. Posteriormente, foram pesquisados livros, artigos, filmes, web sites e 
verbetes conscienciológicos, relacionados na bibliografia. 

Pesquisa de campo. Complementarmente, a pesquisa de campo envolveu auto e heteroob
servação e coleta de relatos. 

Estrutura. A partir desta introdução, o presente artigo será desenvolvido nas seções, além das 
Considerações finais: 

I. Contextualização.

II. Fundamentação da pesquisa. 

III. Questionamentos. 

IV. Hipóteses. 

V. Aplicação de técnicas. 

VI. Resultados. 

I. CONTEXTUALIZAÇÃO

Serenocentrismo. Alcançar o materpensene da serenidade tornouse pesquisa relevante ao autor 
após a elaboração e docência do curso Fluxopraxiologia (anobase: 20072011) realizado pela então 
préIC ASSIPEC Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, em JundiaíSP.
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Proposta. O curso de Fluxopraxiologia estuda as mudanças, transformações ou alterações em 
pessoas, ambientes, sociedades, civilizações e planetas, resultantes de fluxos praxiológicos ou agentes 
modificadores e qualificadores de natureza consciencial, física ou ambiental.

Contextualização. Foram utilizados como base de pesquisa 4 cursos de Fluxopraxiologia, minis
trados no período de 2007 a 2011, com total de 60 alunos participantes, resultando em 60 devolutivas 
recebidas pelo preenchimento de formulário específico, referentes às dificuldades de autossuperação dos 
traços deficitários pessoais impedidores da manifestação da intraconsciencialidade pacífica na conviviali
dade diária, a ser descrita na Seção Fundamentação da Pesquisa. Assim, este estudo constitui ferramenta 
de autopesquisa e heteropesquisa sobre o serenismo.

Prática. Em decorrência, foi iniciado estudo e investigação dos fluxos recinológicos, ou agentes 
modificadores e qualificadores das energias conscienciais, através de técnicas evolutivas, a saber, Técnica 
da Paraengramoterapia e Técnica da Consciencionização, utilizadas no curso em questão e apresentadas na 
sequência deste trabalho, juntamente com 35 devolutivas dos alunos participantes no período supracitado.  

II. FUNDAMENTAÇÃO DA PESQUISA

Fundamentação. As técnicas evolutivas desenvolvidas por este autor e aplicadas nos cursos de 
Fluxopraxiologia fundamentamse inicialmente no conceito de Engrama, já conhecido da Neurociência.

Engrama. Segundo a Mnemossomatologia, o engrama é o traço ou marca de memória resul
tante da codificação de experiência vivenciada ativa ou passivamente, arquivado no cérebro da conscin, 
manifestandose de maneira consciente ou inconsciente, constituindo assim a unidade mínima do 
mnemopensene. 

Sinonímia. 1.  Marca. 2.  Impressão. 3.  Experiência repetitiva. 4. Experiência codificada.  

Antonímia. 1.  Esquecimento.  2.  Vazio. 3.  Experiência não codificada. 4.  Experiência não 
repetitiva. 

Importância. A citação inicial do conceito de engrama se faz necessária por se constituir como 
unidade básica de memória, adquirida durante a vida intrafísica, através de um fato vivenciado.

Detalhismo. Importante ressaltar que a codificação dos engramas se faz com todos os possíveis 
elementos que participam do fato codificado, conforme os 5 itens descritos:

1. Ambiente. Local físico e suas características onde o fato codificado ocorreu, a exemplo da 
casa, escola, montanha, litoral, cidade, fazenda e outros. 

2. Temperatura. Condições térmicas do ambiente intrafísico.

3. Condições climáticas.  As estações do ano.

4. Pessoas participantes. Presença de pessoas e suas características físicas e emocionais: crianças, 
homens, mulheres, idosos.

5. Outros componentes. Odores, cores, sons, músicas, luminosidade, enfim, as variáveis de
talhadas que poderão compor essa unidade de memória.

Marcadores de memória. Vários elementos constitutivos de um engrama podem agir como 
marcadores de memórias, porém os mais intensos se relacionariam à emoção vivenciada durante o fato, 
a exemplo do medo, raiva, indignação, felicidade, alegria, afetividade, insegurança, remorso, culpa, entre 
outros.
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Casuística.  Como exemplo de rememoração de engrama, podemos citar a pessoa adulta que, 
ao sentir um aroma de café, pode acessar elementos de um engrama codificado na sua infância, onde 
a avó, de cabelos brancos, afetiva e avental colorido, preparava um café com bolo de fubá na fazenda 
onde desfrutava as férias escolares com alegria.

Constructos. A partir do conceito de engrama, o autor desenvolveu o neoconceito de paraengra-
ma autoassistencial como instrumento para pesquisa de atitudes otimizadoras para a autopensenosfera 
serena. 

Interaciologia. Pela interação existente entre os veículos de manifestação da consciência, po
demos inferir que a memória codificada possui componentes celulares, cerebrais, constituindo engra
mas, que refletidos no paracérebro codificam os paraengramas, sendo armazenados na holomemória, 
representando o crescendo memória celular – memória cerebral – engrama - memória paracerebral 
– paraengrama - holomemória.

Paraengrama autoassistencial. O paraengrama autoassistencial é o traço, marca ou sinal de ho
lo memória arquivado no paracérebro da consciência (intra ou extrafísica) resultante da codificação de 
ex periência evolutiva pretérita vivenciada de maneira ativa ou passiva, manifestandose na cotidianidade, 
cons ciente ou inconsciente, de modo a assegurar em cada momento existencial a continuidade evolutiva 
(ALMEIDA, 2015).

Sinonímia. 1. Registro paragenético. 2. Paracondicionamento paramnemônico.  

Antonímia. 1. Experiência não codificada. 2. Experiência não repetitiva. 

Cientificidade. Sem a pretensão de estudar o caso à exaustão ou propor correções aos trabalhos 
existentes, a intenção é, nos moldes científicos, contribuir com neoconceitos e definições básicas, ar
riscando enfoque mais científico e menos comprometido com o senso comum da pacificação íntima. 

Descrenciologia. Apesar da referida complexidade e magnitude, este trabalho, ainda que no 
limiar do que se entende por delimitação científica, não se apresenta como conclusivo, abrindose  
a questionamentos e refutações, conforme o Princípio da Descrença.

Travões do serenismo. Na devolutiva dos alunos, nos cursos de Fluxopraxiologia, ministrados 
por este autor entre 2007 e 2011, foram relatados sintomas específicos de seus desequilíbrios holossomá
ti cos, aqui denominados travões da pacificação íntima, sendo 10 mais mencionados, listados em ordem 
alfabética: 

01. Angústia. 

02. Ansiedade. 

03. Autoculpa. 

04. Baixa autoestima. 

05. Ditatorialismo. 

06. Impulsividade. 

07. Insegurança. 

08. Irritabilidade. 

09. Mágoa. 

10. Pessimismo. 
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III. QUESTIONAMENTOS

Fundamentação. Essa nova abordagem otimizaria recins e pacificação íntima fundamentada em 
quê?

1. Nova abordagem. Existiria abordagem diferenciada que ajudasse as consciências nos seus 
conflitos, buscando a pacificação íntima? 

2. Fundamentação. Fundamentada em quê essa nova abordagem otimizaria recins e pacificação 
íntima? 

3. Parassinapses. Existiriam estruturas pensênicas prévias com as quais a consciência ressoma 
na dimensão intrafísica, interferindo diretamente na sua fisiologia e parafisiologia, promovendo estados 
de conflitualidade ou de serenismo? 

4. Paratecnologia. Seria possível desenvolver paratecnologia para a evolução da consciência  
e consequente pacificação íntima? 

5. Autoassistência. As consciências poderiam ser assistidas ou pacificadas por si próprias? 

6. Técnicas evolutivas. Existiriam técnicas evolutivas capazes de sanear o emocionalismo e des
dramatizar os problemas? 

Travas. Por pesquisa exploratória informal, identificaramse 3 possíveis situações entravando 
a pacificação íntima: 

1. Paradigma. Falta de autoconscientização multidimensional e multiexistencial e as respectivas 
consequências evolutivas. 

2. Autoconsciencioterapia. As dificuldades de autossuperação dos traços deficitários da cons
ciência, conflituosidade íntima em sua convivialidade diária, evidenciando a falta de autoconsciencio
terapia. 

3. Paratecnologia. Desconhecimento das paratécnicas lógicas e coerentes para a manutenção 
da intraconsciencialidade serena. 

IV. HIPÓTESE 

Estruturas retropensênicas. A partir desses questionamentos, o curso de Fluxopraxiologia 
passou a se chamar Paraengrama Evolutivo pela hipótese da influência de estruturas retropensênicas 
adquiridas no continuum espaçotempo evolutivo da consciência, assim como os ambientes intrafísicos 
de ressomas (fôrma holopensênica) favorecer ou não a intraconsciencialidade serena e constituir uma 
fonte de pesquisa do neoconceito paraengrama. 

Objetivo. As técnicas evolutivas da Paraengramoterapia e Consciencionização centradas no serenis
mo, autoexperimentadas pela conscin autolúcida, homem ou mulher, visa otimizar o ciclo descons
truçãoconstrução de assinatura retropensênica ou paraengrama conflitivo, constituída de ideias ou 
sistema de crenças ultrapassados e limitantes, emoções negativas e imaturidades, de maneira a construir 
neoassinaturas pensênicas, através da codificação de paraengramas evolutivos ou avançados. 

Holomnemoteca. Sob a ótica da Mnemossomatologia, a trajetória evolutiva do princípio 
consciencial, manifestandose desde as formas físicas de organismos unicelulares até os veículos mais 
complexos, permite a codificação das experiências iniciais de autodefesa como condições homeostáti
cas, gerando gradativamente os padrões dos instintos e mecanismos de defesa do ego (MDEs) como 
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sustentabilidade autoassistencial. Na base desse processo, estão o crescendo memória celular–memória 
cerebral e o crescendo memória paracerebral–holomemória, repositório de paraengramas exclusivos  
a cada consciência, com repercussões intraconscienciais específicas. 

Holomaturescência. Conforme a Conscienciologia, a consciência evolui e adquire maturidade, 
considerando os aspectos multiexistencial e multidimensional da assistencialidade. A trajetória evolutiva 
é assegurada pela codificação dos paraengramas autoassistenciais. 

Autossuficiência. De acordo com essa premissa, o paraengrama autoassistencial permite à consci
ência caminhar por si própria, exercendo a ação de autoassistir assistindo, enquanto meio de qualificar 
o percurso na escalada evolutiva.

Tipologia. Para maior compreensão do assunto, são relacionadas duas categorias referentes aos 
paraengramas autoassistenciais codificados ao longo da evolução consciencial:

1. Paraengrama autoassistencial básico ou conflitivo. É o traço de paramemória codificado 
na fase préhumana e humana, pelas posturas do subcérebro abdominal, visceral e irracional, gerando 
os mais diferentes conflitos intraconscienciais.

Exemplologia.
1. Passado. O paraengrama gerador de aprisionamento ao passado, causador das automimeses.

2. Intraútero. O paraengrama codificado intraútero com repercussões na evolução consciencial.

3. Infância. Os paraengramas autoassistenciais básicos atuantes no porão consciencial.

4. Grupocarma. Os acoplamentos energéticos com link nos paraengramas autoassistenciais, 
configurando as interprisões grupocármicas.

2. Paraengrama autoassistencial avançado ou pacífico. É o traço de paramemória codificado 
na fase humana da holomaturidade autoassistencial, geradora da condição lúcida do pacifismo. 

Exemplologia.
1. Intermissão. Os paraengramas codificados em Cursos Intermissivos (CI).

2. Retrovidas. Os paraengramas codificados em retrovidas.

3. Serenosfera. Os paraengramas codificados pelo acesso constante à serenosfera.

4. PL. Os paraengramas codificados através das projeções conscienciais lúcidas (PL).

Fases. Segundo Almeida (2017), é possível considerar 3 grandes eras, ou fases no périplo evo
lutivo da consciência: 

1. Era do autoamparo inconsciente. Fase em que os mecanismos homeostáticos atuam de 
maneira autoassistencial e inconsciente na preservação das espécies, segundo a Teoria Evolucionista 
(paraengrama autoassistencial básico).

2. Era do autoassédio inconsciente. Fase em que os paraengramas autoassistenciais (agressi
vi dade, medo), incluindo os instintos em geral, se tornam retrógrados e ectópicos, dificultando à cons
ciên cia superálos, configurando conotação intraconsciencial trafarista.

3. Era do autoamparo autoconsciente cosmoético e maxifraterno. Fase em que a consciên cia 
desenvolve a Inteligência Evolutiva (IE), priorizando a qualificação do pen na autopensenidade geradora 
de paraengramas autoassistenciais avançados e a decodificação emocional dos básicos.

Dinâmica. Hipoteticamente, as 3 eras evolutivas mostram evolução consciencial pela reciclagem 
consciente dos paraengramas autoassistenciais préhumanos remanescentes.
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Nível evolutivo. Ainda hoje, a consciência pode se manifestar no convívio a partir de paraengramas 
básicos/conflitivos ou avançados/pacíficos integrando o autorrepositório holomnemônico.

Acesso. Há de se conscientizar que já vivenciamos e codificamos multiexistencialmente e multi
dimensionalmente muitos estados de serenidade. A busca pela autossuperação dos estados intracons
cienciais conflituosos pode ser otimizada pelo acesso de paraengramas autoassistenciais avançados ou 
pacíficos contidos no repositório holomnemônico, já codificados, constituindo manancial de paraen
gramas serenocêntricos passíveis de serem acessados.

V. APLICAÇÃO DE TÉCNICAS

Explicação. Os procedimentos expostos adiante podem ter aplicação na fase evolutiva do autoas-
sédio inconsciente, quando a consciência tende a agir inconscientemente, influenciada por determinados 
paraengramas autoassistenciais ectópicos notadamente antievolutivos.  

Apresentação. As técnicas propostas para as reciclagens intraconscienciais ou autodesassedio
terapia são descritas sequencialmente:

1. Autoassediografia. Anotação dos paraengramas autoassistenciais ectópicos (trafares) codi
ficados e arquivados intraconsciencialmente na holomemória.

2. Autoassediometria. Identificação e descrição do trafar autoassediador a ser trabalhado. 

3. Autoacoplamento. Técnica baseada na evocação de situação traumática (autoassédio) recente 
ou distante, desta existência ou de retrovidas.

4. Autoassimilação. Condição posterior ao autoacoplamento: absorver temporariamente as 
energias conscienciais resultantes do acoplamento com o paraengrama evocado.

5. Autoassimilometria. Perscrutar as repercussões holossomáticas, parafisiológicas e parapato
ló gicas do paraengrama assimilado e promover a mensuração dos efeitos holossomáticos da autoassi
milação.

6. Paraengramoterapia. É a autoaplicação de técnicas investigativas e terapêuticas fundamen
tadas no paradigma consciencial, com objetivos evolutivos de maneira a decodificar os paraengramas 
autoassistenciais ectópicos e retrógrados.

Sinonímia. 1. Autodesassedioterapia. 2. Recinoterapia. 3. Autorreeducação pensênica. 4. Au
toterapia holossomática. 5. Programa de aceleração do serenismo. 

Abordagens teáticas. A técnica da Paraengramoterapia foi dividida didaticamente em 4 fases: 

1. Autodiagnóstico dos paraengramas autoassistenciais. Segundo a Autopesquisologia, exempli
ficamse em ordem alfabética 14 paradigmas básicos ou conflitivos a serem identificados (autoassédios):

1.1. Ansiedade e procrastinação de maneira a alimentar vícios.

1.2. Complexos de inferioridade, culpa, sentimento de incompetência, autorreprovação. 

1.3. Depressão, pânico. 

1.4. Dificuldade em prosperar na profissão. 

1.5. Dificuldade nos relacionamentos familiares e sociais.

1.6. Dúvida, indecisão do que fazer no trabalho e na vida pessoal.

1.7. Dificuldades inexplicáveis em realizar projetos de vida, sonhos, cursos, trabalhos profissionais.
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1.8. Doenças físicas, dores das mais variadas.

1.9. Fobias de todos os tipos.

1.10. Insatisfação, frustração na vida pessoal e profissional. 

1.11. Medos, inseguranças em realizar o que se quer na vida.

1.12. Preguiça, falta de vontade, cansaço.

1.13. Problemas com autoestima.

1.14. Raiva, agressividade, incompreensão, impulsividade. 

2. Detalhamento. Esmiuçar o paraengrama autoassistencial básico ou conflitivo:

2.1. Início da percepção: infância; juventude; adultidade.

2.2. Descrever a situação e o local da primeira percepção.

2.3. Avaliar se algum fato importante precedeu imediatamente à percepção, atuando como 
fator desencadeante.

2.4. Detalhar os envolvidos no paraengrama.

3. Procedimentos

3.1. Autoassediografia. Identificação do problema (por exemplo, ansiedade).

3.2. Autoacoplamento. Evocação do problema ou situação (fato inicial, desencadeador da 
ansiedade).

3.3. Autoassimilometria. Classificação de zero (nenhuma ansiedade) a dez (ansiedade máxima). 

4. Ações Práticas

4.1. Movimentação Energética. Promover a circulação fechada das energias com instalação 
do Estado Vibracional (EV) e consequente exteriorização das ECs.

4.2. Sequência. Repetir várias vezes o item 4.1, evocando através da fala ou pensamento o pa
raengrama básico a ser trabalhado. Esse procedimento localiza e identifica as memórias traumáticas 
(paraengramas básicos ou conflitivos) que causam determinado sofrimento e consequentemente des
bloqueiam os canais energéticos comprometidos pelo autoassédio.

4.3 Microtoques. Posteriormente estimular o soma e energossoma com leves toques ou mas
sagens, longitudinalmente, em movimento descendenteascendente e viceversa, várias vezes, focando 
o paraengrama autoassistencial básico, ou autoassédio.

Fundamentação. O circuito fechado das energias, o EV e a estimulação de pontos no soma, 
correspondentes a meridianos de acupuntura, no sentido longitudinal, de cima para baixo e de baixo 
para cima, evocando e assimilando pensamentos, emoções negativas e desequilíbrios somáticos que 
compõem o paraengrama autoassistencial básico ou autoassédio, promovem desbloqueio energético no 
energossoma, consequentemente reações fisiológicas e parafisiológicas holossomáticas que diminuem 
a manifestação autoassediadora.

A energia flui ininterruptamente através do holossoma em 7 diferentes níveis:

1. Ossos.

2. Músculos.
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3. Vasos sanguíneos e linfáticos.

4. Região subcutânea.

5. Superfície da pele.

6. Psicossoma.

7. Mentalsoma.

4.4. Autodesassediometria. Este procedimento corresponde a uma aferição da melhoria ocor
rida após a aplicação dos itens anteriores. A autoassimilometria comparativa com o início e final da 
sequência autoterapêutica do paraengrama básico autotrabalhado mostra o grau de autodesassédio 
conquistado com essa autotécnica. 

4.5. Autoverificabilidade. Ao atingir a pontuação mínima de assimilação referente ao paraen
grama autotrabalhado (menor nível de repercussão negativa holossomática), escolher outro paraengrama 
básico e reiniciar o autoprocesso.

Paraengramas autoassistenciais avançados ou evolutivos. Após a técnica da Paraengramoterapia 
(autodesassedioterapia), indicase a técnica da Consciencionização para autocodificação ou autorre
memoração de paraengramas autoassistenciais avançados ou evolutivos. 

Técnica da Consciencionização. Implica na prática avançada de a consciência manifestar ou 
expressar as energias conscienciais (ECs) com características aproximadamente iguais a energia imanente 
(EI). Na sequência, é apresentada a técnica e os resultados. 

Aperfeiçoamento. “A evolução da consciência se assenta na conquista do aperfeiçoamento 
máximo de sua EC personalíssima, que se torna, pouco a pouco, idêntica e indistinguível da EI.” 
(VIEIRA, 1994, p. 322).

Fases da Técnica da Consciencionização

1. EV profilático. Promover a circulação fechada das energias, com instalação do Estado Vi
bracional (EV) e consequente exteriorização das ECs.

2. Imobilidade máxima possível. Buscar a condição de relaxamento, com imobilidade do soma, 
em posição confortável, de preferência deitado ou sentado em poltrona, ou outra condição considerada 
ideal para o experimentador, permanecendo, por um período inicial, sugerido, de 30 minutos. Com 
a prática o experimentador poderá manter o estado de imobilidade somática por tempos mais breves 
e com maior lucidez possível.

3. Autopercepção do movimento respiratório (Energia Imanente  EI). Focar a ponta do 
nariz, com os olhos fechados, entreabertos ou até mesmo abertos, conforme o avanço no desenvol
vimento da prática, e colocar a atenção no movimento do ar que entra e sai repetidamente. Com a 
prática o experimentador poderá efetuála com o mínimo de imobilidade do soma e em qualquer 
situação, desde que não exija concentração nos estímulos físicos do ambiente (operando máquinas, 
dirigindo, entre outros), de maneira a respirar conscientemente. Fase inspirada nos conhecimentos 
do Ioga (SILVEIRA, 2017).
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4. Paradoxo da despensenização. À medida que iniciamos a concentração na respiração, podem 
ocorrer fluxos de pensamentos incontroláveis e persistentes, oriundos de paraengramas de várias natu
rezas, tais como preocupações, ansiedades, lembranças de compromissos, culpas, vontade de desistir, 
repercussões das atividades pensênicas do dia, entre outros. Em tal situação é utilizado o paradoxo de 
“pensar em não pensar”, dando o comando “parar de pensar”, com o objetivo de aproximar a Energia 
Consciencial (EC) o máximo possível da Energia Imanente (EI).

5. Síntese conscienciológica. Após o tempo máximo de experimentação conseguido, elaborar 
megapensene trivocabular com o substantivo abstrato Consciencionização, complementado com subs
tantivos e/ou adjetivos através de analogia simples ou comparação lógica, que representem o conteúdo 
vivenciado pela técnica da consciencionização, descritos na Exemplologia.

Megapensene Trivocabular. “O megapensene (mega + pen + sen + ene) trivocabular é a síntese 
máxima de conteúdo ideativo (manifestação pensênica), composto de 3 termos, empregandose o 
mínimo da apresentação simbólica (palavra) da comunicabilidade, segundo os recursos ou atributos 
do mentalsoma (paracorpo do discernimento) do sinteta evoluído, homem ou mulher”. (VIEIRA, 
2009, p. 13). 

Funções. Eis 3 finalidades básicas do megapensene trivocabular nesta pesquisa: 

1. Ponta. “O megapensene trivocabular atua ao modo da ponta visível – memória cerebral do 
soma – do iceberg da holomemória – a memória integral do mentalsoma.” (VIEIRA, 2009, p.31). 

2. Pinça. “O megapensene trivocabular pinça, puxa e catalisa as lembranças (rememorações, 
recordações) do Curso Intermissivo (CI) préressomático (retropensenes pessoais).” (VIEIRA, 2009, 
p. 31). 

3. Complementação. O megapensene trivocabular complementa o resgate ou a codificação dos 
paraengramas autoassistenciais avançados, relacionados à experiência da técnica da consciencionização. 

Exemplologia. Eis, listadas em ordem alfabética, 26 devolutivas de megapensenes trivocabu
lares elaborados pelos alunos, resultantes da autoexperimentação da Técnica da Consciencionização 
e comentários complementares.

01. Consciencionização: absentismo pensênico.  A grande maioria dos alunos conseguiu 
atingir um estado do não pensar.

02. Consciencionização: acoplamentos avançados. A técnica permite o acoplamento com 
consciexes de natureza mais serena, promovendo condição de bemestar holossomático.

03. Consciencionização: atacadismo interassistencial.  Quanto mais a EC se aproxima da 
EI maior será a abrangência assistencial.

04. Consciencionização: assistência anônima.  Referese à exteriorização de EC com mínimo 
de interferência do ego.

05. Consciencionização: autodesassédio mentalsomático.  Pela condição de pensar em não 
pensar, diminuise a pressão holopensênica assediadora.

06. Consciencionização: autoperspicácia evolutiva.  Desenvolvimento das percepções e pa
rapercepções, com ampliação da lucidez.

07. Consciencionização: autouso verdadeiro.  O experimentador acessa sua natureza não 
egoica.

08. Consciencionização: desapego somático.  Durante a autoexperimentação, o aluno se es
quece do soma, sugerindo que pode sobreviver sem ele.
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09. Consciencionização: desbloqueio energético.  Durante a autoexperimentação há relatos 
diversos de desbloqueio dos chacras.

10. Consciencionização: energia imanente.  Relato de percepção da captação da energia 
imanente (EI), que flui através da respiração.

11. Consciencionização: exercício volitivo.  Desenvolvimento da vontade e concentração.

12. Consciencionização: experiência atemporal.  Perda da noção de espaço e tempo.

13. Consciencionização: gravidade ausente.  Sensação de flutuar e descoincidência.

14. Consciencionização: malas vazias.  Relato de sentirse no estado de tábula rasa.

15. Consciencionização: euforização gradativa.  Sensações de alegria, despreocupação, oti
mismo e bemestar físico.

16. Consciencionização: misticismo ausente.  Procedimento técnico.

17. Consciencionização: observador observado.  O pesquisador pesquisando a si mesmo.

18. Consciencionização: pacificação íntima.  Laboratório intraconsciencial da paz.

19. Consciencionização: paraengrama pacífico.  Acesso a paraengramas pacíficos, referentes 
às outras vidas e ao Curso Intermissivo (CI).

20. Consciencionização: “pensenês”/conscienciês.  Desenvolvimento das parapercepções além 
das formas e dos simbolismos dos pensenes usuais.

21. Consciencionização: pensenização mínima.  Conseguir pensar o mínimo possível.

22. Consciencionização: ponto escondido.  Representa a dificuldade de chegar ao pensar em 
não pensar.

23. Consciencionização: ponto gratuito.  O experimento depende somente da vontade.

24. Consciencionização: ponto interpensênico.  Atingir o vácuo entre dois pensenes.

25. Consciencionização: simplificação paratecnológica.  Fácil de experimentar.

26. Consciencionização: extrapolacionismo autoprovocado. Autovivências holossomáticas 
avançadas promovidas pela própria vontade. 

VI. RESULTADOS 

Argumentação. Os resultados das auto e heteroaplicações do neoconceito da paraengramotera-
pia e da técnica da consciencionização confirmam que essas abordagens novas ensejam a codificação de 
paraengramas avançados, fundamentados no serenocentrismo, condições otimizadoras auxiliares nas 
Pararreurbanizações. 

Fluxos recinológicos

1. Paraengramoterapia. O campo paradidático do curso apresenta um momento interassisten
cial, denominado Conscin Autoexpositora Cosmoética, onde os participantes têm a oportunidade de expe
rimentar em sala de aula a paraengramoterapia, abrangendo as 4 fases, e posteriormente a técnica da 
consciencionização.

Durante as autoexposições (autoassediometria + autoaclopamento + autoassimilometria) obser
vouse que a maioria apresentava sentimentos de mágoa, rancores, dissabores, decepções, traumas 
emocionais, principalmente em relação à conviência grupocármica. Posteriormente, aplicando os pro
cedimentos terapêuticos com a conscin autoexpositora cosmoética, com a participação de todos os alunos, 
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como se cada um deles fosse a conscin autoexpositora cosmoética e fazendo uma nova autoavaliação 
(autoassediometria + autoacoplamento + autoassimilometria), evocando novamente o mesmo fato, 
obtiveramse os seguintes relatos: 

Ao evocar o autoassédio pela segunda vez após a paraengramoterapia, foram relatadas diminuição 
nas repercussões holossomáticas, como autoaceitação e autoperdão em relação ao fato autovivenciado 
e às pessoas envolvidas, eliminação das palpitações, angústias, medos, dificuldades respiratórias, confi
gurando provavelmente um início de fluxo de reciclagem intraconsciencial, de maneira a assistir as 
interprisões grupocármicas. 

2. Técnica da Consciencionização. Dentre as devolutivas recebidas pela autoexperimentação 
da técnica no dia a dia, houve prevalência dos 11 aspectos relacionados em ordem alfabética:

01. Autoconfiança.

02. Autodesassédio mentalsomático.

03. Desapegos em geral.

04. Desenvolvimento do senso de gratidão.

05. Diminuição da autovitimização.

06. Equilíbrio holochacral.

07. Melhoria nas autoparapercepções. 

08. Melhoria na autoestima.

09. Otimização profissional e consequente melhoria da condição financeira.

10. Serenidade no convívio.

11. Valorização da inteligência evolutiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclusões. Pelas experiências vivenciadas, por este autor na elaboração e desenvolvimento das 
técnicas relatadas e pelas devolutivas de alunos participantes dos 4 cursos descritos, podese concluir que: 

1. Travões da serenidade. O estado intraconsciencial de desequilíbrio holossomático, a prio-
ri, pode ser caracterizado pela ação dos paraengramas conflitivos, arquivados multimilenarmente na 
holomemória da consciência, dificultando a pacificação íntima.

2. Paraengramas avançados ou serenocêntricos. O acesso de paraengramas pacíficos, préexis
tentes de retrovidas ou de cursos intermissivos (CIs), a codificação de novos paraengramas avançados, 
pela técnica da consciencionização, podem produzir, dentre outros, os 10 efeitos relacionados em ordem 
alfabética: 

2.01. Caminhar da autoassistência para a interassistência. 

2.02. Desbloqueios energéticos.

2.03. Pacificação íntima crescente, gerando autodesassédios.

2.04. Recuperação de cons magnos.

2.05. Sair da conflituosidade para a pacificação íntima.

2.06. Sair do desequilíbrio para o equilíbrio holossomático.

2.07. Sair da fisiopatologia para a fisiologia sadia. 
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2.08. Sair da impaciência para a serenidade. 

2.09. Sensação de desapego

2.10. Vivenciar intraconsciencialmente o Serenocentrismo. 

3. Autoconscientização. As consciências neofílicas, lúcidas e autoexperimentadoras da paraen
gramoterapia podem apresentar nova interface consigo mesmas e com o mundo. 

4. Paraengrama serenocêntrico O exercício constante dessas técnicas pode desenvolver novos 
comportamentos, vivências evolutivas, maneiras de interagir, de pensar e sentir, codificando neossinapses 
e neoengramas; consequentemente, neoparassinapses e neoparaengramas avançados ou serenocêntricos. 

A  CRIAÇÃO  DE  ENGRAMAS  E  PARAENGRAMAS  AUTOASSISTENCIAIS  

AVANÇADOS  OU  SERENOCÊNTRICOS,  PROMOTORES  DAS  RECINS,  

POSSIBILITAM  NOVA  CONDIÇÃO  INTRACONSCIENCIAL,  AUXILIANDO  

NA OTIMIZAÇÃO  DA  PARARREURBANIZAÇÃO  PLANETÁRIA.
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados de autopesquisa da autora, em andamento, 
sobre a importância de compreender e reeducar as próprias emoções no incremento 
da interassistência. Relaciona as principais dificuldades nas interações cotidianas, iden
tificando os travões emocionais a serem trabalhados e apresenta reciclagens compor
tamentais alcançadas a partir da aplicação de várias técnicas de autopesquisa. Conclui 
mostrando os benefícios da autopesquisa e do autoenfrentamento sadio, ampliando 
a capacidade interassistencial no dia a dia.

Palavraschave: autopesquisa; autocuidado emocional; pensenidade; recin; repressão 
emocional; traforismo. 

Abstract: This article presents the author’s selfresearch results, still in progress, on 
the importance of understanding and reeducating own emotions in the increase of 
interassistance. It addresses the main difficulties in daily interactions, identifying 
the emotional lockers to be worked away and presents behavioral recycling achieved 
through the application of various selfresearch techniques. It concludes by showing 
the benefits of selfresearch and sound selfconfrontation, enhancing interassistance 
capacity on a daytoday basis.

Keywords: emotional repression; emotional selfcare; recin; selfresearch; strongtraits; 
thosenity.

Resumen: Este artículo presenta los resultados de autoinvestigación de la autora, toda
vía en marcha, sobre la importancia de comprender y reeducar las propias emociones 
objetivando el incremento de la interasistencia. Relaciona las principales dificultades en 
las interacciones cotidianas, identificando los frenos emocionales a trabajar y presenta 
reciclajes comportamentales alcanzados a partir de la aplicación de varias técnicas de 
autoinvestigación. Concluye mostrando los beneficios de la autoinvestigación y del 
autoenfrentamiento saludable, ampliando la capacidad interasistencial cotidiana.

Palabras claves: autoinvestigación; autocuidado emocional; pensenidad; recín; re
presión emocional; traforismo.
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I – INTRODUÇÃO

Megaconceitos. Essa pesquisa baseiase em 3 megaconceitos da Conscienciologia (BALONA, 
2003, p.18):

1. Evolução. A evolução da consciência decorre de inúmeras vivências lúcidas agregando pro
gressivamente unidades de lucidez ao mentalsoma. Nesse processo, cada entrave evolutivo precisa ser 
desativado com paciência e determinação, impelindo a consciência a autodomínio maior, qualificando 
sua assistência. 

2. Grupalidade. Ninguém evolui sozinho. A evolução se dá em grupo, contudo a primeira 
parceria afetiva da consciência é consigo mesma  egocarmalidade. Para produzir em grupo, não basta 
conviver com os demais, devese conviver bem consigo mesmo.

3. Assistencialidade. As consciências com as quais convivemos atualmente provavelmente não 
são conhecidas apenas desta vida. Vale pensar o quanto ainda temos para compreender, perdoar, recon
ciliar, assistir essas consciências, a partir da solidariedade lúcida no caminho para a megafraternidade.

Justificativa. Viver bem consigo mesmo e com o outro requer identificar as posturas que cau
sam malestar íntimo, investigandoas na autopesquisa. Entretanto esse processo muitas vezes esbarra 
em autoculpa e outras emoções destrutivas como frustração e remorso, sabotadores da evolução sadia. 
Reeducar tais emoções, passando pelo amadurecimento emocional, propicia autorrealização e autoas
sistência, melhorando consequentemente a heteroassistência.

Necessidade. Conforme a Interassistenciologia, o grau de êxitos assistenciais relacionase com a 
capacidade do assistente em atender a real necessidade do assistido, e não querer direcionar a assistência 
de acordo com a própria necessidade ou interesse (ARAKAKI, 2011, p. 1008).  

Autopesquisa. Portanto, para se fazer assistência de alto nível devese aprofundar a autopesquisa 
identificando as intenções por trás de nossas ações, principalmente depois de perceber falhas assistenciais.

Hipótese. As emoções destrutivas da consciência, por ela ignoradas ou reprimidas, interferem 
diretamente no êxito de suas assistências, gerando frustrações. Então, ainda que a conscin tenha boa 
intenção de ajudar os outros, enquanto não houver recin a mesma tende a vivenciar crises recorrentes 
ao invés de crises de crescimento, estagnando sua evolução consciencial.

II – CONTEXTUALIZAÇÃO

Assistência. Desde jovem sempre me interessei naturalmente em ajudar outras pessoas: auxiliava 
os coleguinhas da escola em suas tarefas escolares, conversava com alguém que estava triste, visitava 
orfanatos, levava alimentos aos necessitados e voluntariava no centro espírita. 

Tares. Ao conhecer a Conscienciologia, entendi que a assistência mais evoluída é feita a partir 
da tares (tarefa do esclarecimento), ou seja, quando esclarecemos alguém a partir de novas ideias ao 
invés de consolarmos, quando estimulamos o autoexperimento ao invés da crença, quando informamos 
com sinceridade e realismo, sem ter como meta sermos simpáticos.

Motivação. Entretanto, nos últimos anos, falhei em várias tentativas de assistência. Apesar da minha 
boa intenção, os assistidos sentiamse agredidos, cobrados ou ofendidos com minha fala ou ação; assim 
conclui que precisava pesquisar mais sobre o assunto. Em 2013, eu e uma colega de voluntariado na 
ARACÊ (Associação Internacional para a Evolução da Consciência) decidimos pelo tema de pesquisa 
“Técnicas de abordagens assistenciais”.
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Escopo. Ao iniciar as pesquisas, achei o tema abrangente demais e enfoquei esse modo de me 
comportar na assistência, muitas vezes julgado agressivo.

Incoerência. Nas interações cotidianas, principalmente com pessoas mais próximas, percebi 
frequentes dissonâncias entre intenção e ato. Identifiquei que, na tentativa de ser assistencial a partir da 
tares, usava lógica e racionalidade para apresentar ideias que julgava verdadeiras, sem atentar à forma 
das palavras ou ao limite até o qual a pessoa podia suportar.

Cobrança. Por vezes, após ajudar alguém já esperava reconhecimento pela minha assistência; 
ou, ao realizar o que considerava tares, em seguida já cobrava sua recin. 

Crise. O incômodo levoume a questionar se, nesses casos, eu teria realizado assistência. Várias 
vezes me senti uma farsa, frustrada, ao pensar quantas vezes ainda atuava na postura de assediador ao 
invés de amparador.

Docência. Apesar das crises, percebo a docência, conscienciológica ou não, enquanto ferramenta 
de autopesquisa, ajudando a autolucidez e no contato com os amparadores. Assim, procuro aproveitar 
sempre as oportunidades de estar em sala de aula.

Palestra. No final de 2014 aceitei palestrar enquanto voluntária da Conscienciologia para os 
funcionários de penitenciária paulista. Como o tema seria livre, enfoquei a palestra na autogestão de 
talentos, assunto que escolhi estudar durante imersão de EQD (equalização docente). 

Laboratório. Durante a preparação da palestra, constatei talentos meus desapercebidos ou não 
valorizados por mim. Ao identificar acerto, tarefa realizada com sucesso, ou assistência prestada, sempre 
pensenizava: “não fiz mais que a obrigação”. 

Autorreflexão. Então refleti: se não reconheço minhas qualidades ou habilidades, provavelmente 
desperdiço trafores (traçosforça) para a assistência. 

Subnível. Conscientizeime o quanto meus pensenes estavam contaminados pela subvalorização 
e baixa autoestima, levando muitas vezes ao autoboicote e atuação em subnível evolutivo. Nem tentava 
fazer algo, para assim evitar o sofrimento de lidar com o erro ou a falha. 

Expectativa. Nessa mesma viagem ao interior de São Paulo, presenciei um militar ajudando 
uma senhora que passou mal na rodoviária. Ele estava transtornado, pois pedia ajuda aos transeuntes 
e ninguém ajudava. Por instantes me vi no espelho. No dia a dia eu me enfurecia porque o outro não 
reagia conforme eu esperava. Percebi que as abordagens pessoais, ainda que tivessem a intenção de ser 
assistenciais, se contaminavam com a frustração em relação ao que esperava do outro.

Sobrecarga. Também identifiquei o quanto me desdobrava para atender o outro, frequentemente 
extrapolando meus limites físicos, energéticos, de tempo, sem me respeitar, gerando sobrecarga e esgo
tamento. Cuidar do outro sem cuidar de si não faz sentido, pois não podemos dar o que não temos.

Cobrança. Tal situação me causava carência, necessidade de ser reconhecida, de receber o retorno 
da assistência prestada, ou a expectativa de que o outro me amparasse nos meus momentos críticos.

Pensenidade. A hipótese pessoal a partir desse instante foi que as automanifestações, ações, falas, 
interações e, consequentemente, as energias autoexpressas estavam contaminadas pelos pensamentos 
e sentimentos sobre mim, demonstrando desapreço, desafeto comigo mesma, falhando em acolher 
quem realmente sou, com qualidades e limitações. Também percebia falta de apreço, acolhimento  
e respeito pelo outro, demonstrando incompreensão quanto às imaturidades evolutivas de cada um.
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Assédio. Todo heteroassédio começa no autoassédio. Diante desse padrão pensênico era mais 
comum conectarme a consciências patológicas, potencializando assim as crises que surgiam. 

Questionamentos. Como viver em paz consigo e com o outro sem afeto? Como manifestar o 
melhor só enxergando o pior? Como ser assistencial, oferecer ao outro algo que não enxergamos em 
nós? A partir desses questionamentos, decidi melhorar meus pensenes em relação a mim e aos outros, 
principalmente envolvendo emoções mal resolvidas. 

III – REEDUCAÇÃO EMOCIONAL

Ascendência. A maturidade consciencial amplia o discernimento, apontando ao ego como 
ordenar as ações ou autopensenes a partir do mentalsoma, mantendo ascendência equilibrada sobre os 
demais veículos de manifestação consciencial. Contudo, isso não significa adotar as seguintes posturas 
patológicas quanto às emoções (VIEIRA, 1999, p. 370):

1. Estratagema. Intelectualização das relações sociais qual meio defensivo de cortar os envol
vimentos emocionais normais (estratagema protetor).

2. Eremitismo. O ensimesmamento solitário que busca o retiro ou o isolamento social como 
a melhor norma de vida (eremitismo infrutífero).

3. Alienação. A transformação de si em um ser descompromissado, robótico, sem vínculos 
emocionais com relação a tudo e a todos (espectador distanciado).

4. Contradição. A metamorfose da emoção e espontaneidade em abstrações, na tentativa de 
mecanizar o amor e a estética (posicionamento contraditório).

5. Psicossoma. O julgamento do paracorpo emocional qual mero instrumento obtuso, rude, 
eternamente animal, sem nenhuma outra utilidade (sofisticação radical).

6. Criticismo. A crença de que os envolvimentos emocionais sejam sempre infantis, desfibrados 
ou simplesmente idiotas (crítica cínica).

7. Intelectualismo. O trato dos problemas e das situações colocandoos invariavelmente di
vorciados dos seus aspectos emocionais (intelectualismo cego).

Tendência. Na autopesquisa, identifiquei a tendência de “racionalizar” fatos, ações, relações, 
afastandome das próprias emoções, principalmente quando demonstram “fraqueza” como dor, sofri
mento e medo. Assim, renego o psicossoma.

Sublimação. Tal sublimação das emoções foi percebida ao longo de muitos anos, desde a ado
lescência, principalmente como resposta a situações que me deixavam emocionalmente vulneráveis: a 
partida de um irmão para morar em outro estado quando eu tinha 13 anos de idade; a saída da casa 
dos pais aos 19 (de Fortaleza para São Paulo); a dessoma da minha mãe aos 22; rompimento de rela
cionamento duradouro e início de um novo relacionamento aos 24. Foram situações em que escolhi, 
inconscientemente ou não, sobrepairar a dor e seguir adiante. 

Reforço. Devido à facilidade em ciências exatas desde jovem e o incentivo pelos irmãos mais 
velhos, busquei formação profissional e carreira em tecnologia (telecomunicações e informática). Áreas 
predominantemente masculinas e competitivas em que não se “deve” demonstrar fraqueza ou insegu
rança. Assim o holopensene da profissão escolhida reforçava a autorrepressão das emoções. 
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Defesa. Tais mecanismos provavelmente foram muito úteis ao protegerem meu ego de deses
truturação psíquica em situações críticas, em momentos de fragilidade afetiva e no enfrentamento do 
mercado de trabalho. Mas impediamme de enxergar a própria totalidade consciencial e de expressar 
as emoções sentidas gerando sofrimento.

Angústia. A dificuldade em perceber e demonstrar medo, dor e sofrimento começou a angustiar
me por não ser compreendida. Algumas vezes explodia em surtos de raiva; ou implodia em tendinites, 
distensões e principalmente amigdalite. 

Escuta. Entretanto, não há como cuidar das dificuldades emocionais se não olharmos para elas, 
ou mesmo admitirmos que as temos. Psicossoma equilibrado requer investir em “ouvir” essas emoções 
e cuidar delas.

Técnica. A partir da palestra sobre autogestão de talentos, tive a ideia de criar a técnica de registro 
diário, consistindo em resumir em uma frase o que mais marcou o dia, priorizando acertos e trafores. 
Procurava voltar o olhar para o que eu pensava, sentia e como agia diante dos fatos mais relevantes no 
dia a dia. Apliquei essa técnica durante o primeiro trimestre de 2015.

Resultados. Esse experimento me propiciou ao menos 9 melhorias, conforme a seguir:

1. Autoconscienciometria. Autoavaliação diária sem culpa ou sofrimento.

2. Pensene. Higiene pensênica diária.

3. Transparência. Passei a expressar mais o que pensava e sentia.

4. Autoconfiança. Mais segurança em me expor e menos medo de ser julgada.

5. Estabilidade. Lidava melhor com as frustrações diárias sem ir de um extremo a outro: da 
alegria à tristeza profunda ou decepção, por exemplo.

6. Energias. Com maior estabilidade emocional percebia menos perdas energéticas.

7. Autoacolhimento. Melhor autoaceitação. 

8. Autossuperação. Identificação e enfrentamento dos medos com mais tranquilidade: menos 
ansiedade e mais segurança.

9. Interassistência. Com mais estabilidade energética, emocional e pensênica, houve melhor 
desempenho assistencial no dia a dia (pessoal; trabalho; voluntariado; itinerância) percebendo que eu 
também era assistida em tais situações.

Traforismo. Tais resultados demonstram a importância da reestruturação pensênica ajustando 
a qualidade do que pensamos sobre nós mesmos, com abordagem traforista. Tal postura, também incen
tivada pela Psicologia Positiva, aponta 7 benefícios (PORTELLA, 2012): 

1. Expansão do foco da atenção;

2. Ampliação do uso da informação capturada;

3. Aumento da criatividade;

4. Ampliação do escopo de ação;

5. Construção de recursos sociais para relações positivas;

6. Escudo contra depressão e doença;

7. Aumento da expectativa de vida e imunidade.
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Sentimentos. Assim como o psicossoma é responsável direto pelas manifestações das emoções 
primárias da consciência, o mentalsoma é responsável pelo afluxo dos sentimentos elevados da cons
ciência (VIEIRA, 1999, p. 287).

Mentalsoma. Portanto, a aplicação dessa técnica evidencia a principal ferramenta, o mentalsoma, 
superando as dificuldades geradas pela incompreensão das emoções. 

Conquista. A racionalização cresce gradualmente, não reprimindo as emoções, mas compre
endendoas. Aceitar seu atual nível evolutivo, ainda com falhas e limitações, é a primeira atitude para 
eliminar autoassédios. Mas é necessário discernir os trafores, usandoos na interassistência. Os acertos 
motivam, e os erros ensinam, para nova tentativa, incrementando a assistencialidade da consciência.

A MELHOR PESSOA PARA SE CONVIVER É AQUELA CUJOS  

TRAÇOSFORÇA PREDOMINAM SOBRE OS TRAÇOSFARDO.  

O 1% DE 1 MEGATRAFOR PODE TER VALOR SUPERIOR A 99%  

DE TRAFARES (VIEIRA, 2003, p. 79).

Desafio. Entretanto, a abordagem traforista ainda é um desafio a ser conquistado na vida in
trafísica neste planeta pelos seguintes motivos:

1. Soma. Segundo Ekman (PORTELLA, 2012), 6 emoções básicas inatas têm valor de sobre
vivência para a espécie humana, 4 negativas: raiva, medo, tristeza e nojo, 1 positiva: alegria e 1 neutra: 
surpresa. Ou seja, emoções inatas do tipo negativo prevaleceriam numericamente.

2. Holopensene. Os pensenes na Terra ainda são majoritariamente patológicos, imaturos, 
permeados pelas emoções desequilibradas, formando holopensene mais doentio. Segundo a Intrafi
sicologia, essa atmosfera pensênica predominante, chamada pressão holopensênica, pode influenciar 
desvios de priorizações.

Acomodação. A pressão holopensênica predispõe subrepticiamente à acomodação dos atos 
pessoais na direção do grande fluxo das coisas, facilitando assim a condição de indiferenciação pensênica.

Obnubilação. A indiferenciação pensênica constituise na condição de indistinção, quando 
a conscin não distingue em si a interferência e influência de xenopensenes e holopensenes externos, 
manifestandose pela concordância, subordinada, podendo apresentar obnubilação consciencial em 
maior ou menor grau.

Indiferenciação. A fim de não sucumbir à pressão holopensênica patológica e à indiferenciação, 
vale investirmos na diferenciação pensênica: técnica interdimensional de análise cotidiana dos pensenes, 
visando diferenciar autopensenes de heteropensenes nas contínuas interações conscienciais multidi
mensionais entre conscins, consciexes e holopensenes (STÉDILE et al., 2012, p.6).

IV – INTERASSISTÊNCIA

Interassistencialidade. É a vivência da assistência interconsciencial, mútua, fundamentada 
notadamente na reeducação por intermédio da tarefa do esclarecimento (tares), inteligência evolutiva, 
Cosmoética, policarmalidade e no princípio cósmico de “quem é menos doente assiste ao mais doente”.
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Bases. Pela Interassistenciologia, a interassistencialidade em bases individuais está assentada 
no temperamento, na cosmoética, nos talentos, nas autocognições, na autoparaperceptibilidade, nas 
intenções e na autodeterminação da personalidade assistente.

Paradoxo. Tal definição justifica o investimento da consciência na autopesquisa, na autoas
sistência e na autoevolução, ampliando sua capacidade assistencial. Entretanto, o contrário também 
é verdadeiro: ao nos dispormos sinceramente a assistir o outro, também somos assistidos, seja pela 
conexão com consciências amparadoras, seja pelo aprendizado a partir dos desafios junto ao assistido.

O CUIDADOR É MAIS EFICAZ NA TAREFA DE CUIDAR  

QUANDO SE DISPÕE A PROMOVER O BEMESTAR DO OUTRO  

SEM ESQUECER O SEU PRÓPRIO. (MARTINS, 2003, p. 1)

Oportunidades. Em paralelo com as mudanças pessoais, identifiquei de maneira mais lúcida 
várias oportunidades de interassistência a meu alcance nas mais diversas situações cotidianas. Seguemse 
pelo menos 12 exemplos dessas experiências profissionais e de voluntariado:

1. Preconceito. Na semana internacional da mulher uma aluna comentou a importância de ter 
uma professora (mulher) na área de programação, visto que era uma área predominantemente masculina  
e muitas vezes hostil para mulheres. Nesse momento, percebi que eu podia fazer a diferença para aqueles 
futuros profissionais e, a partir de várias reportagens sobre o assunto e da experiência pessoal na área, 
promovi debate desse tema em todas as turmas que lecionava, instigando reflexão.

2. Reciclagem. Desde então tenho aprendido a lidar com minha própria feminilidade e reciclado 
posturas ainda machistas e preconceituosas contra as mulheres, principalmente no que diz respeito  
a expressar os próprios sentimentos.

3. Itinerância. Durante as aulas do curso AMD (Autoconscientização Multidimensional), em 
Belo Horizonte (ago/2015 a jul/2016), promovido pela ARACÊ, atuei com docentes e voluntários com 
quem não trabalhara antes. Percebi a oportunidade interassistencial a partir do exercício constante do 
binômio admiraçãodiscordância, aprendendo que a admiração precedia a discordância; é o carinho,  
o afeto, o respeito que nutrem a convivência sadia e abrem espaço às discordâncias, aos esclarecimentos 
e à interassistência em uma troca de aprendizados.

4. Públicoalvo. A partir da autopesquisa no período de itinerância em Belo Horizonte, levantei 
a hipótese de públicoalvo assistencial relacionado a consciências racionais, consideradas muitas vezes 
“mentes brilhantes”, mas com dificuldades em outras habilidades como: comunicação; trabalho em equipe 
e socialização; demonstração de sentimentos; definição de limites e negociação. Em sua maioria são 
profissionais de TI, mas tal padrão não ocorre somente nessa profissão, e não necessariamente todos 
possuem esse perfil.

5. Patologias. De modo geral, tais dificuldades mencionadas podem ter reflexos psicossomáticos 
como: ganho de peso; gastrite; enxaquecas; psoríase; insônia; sentimento de impotência e autodesva
lorização; depressão; síndrome do pânico; abandono da carreira. 

6. Identificação. Relutantemente, reconhecime naquele cenário. Desde então tenho investido 
na superação de alguns desses traçosfardo, incrementando a assistência pelo exemplarismo pessoal nas 
autossuperações, sendo senha para a evolução alheia.

7. Ferramenta. Passei a coordenar maratonas de programação na faculdade que leciono, usando 
tal atividade como uma das ferramentas para assistir meu públicoalvo. 
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8. Benefícios. Apesar de ser uma competição de programação, as maratonas estimulam a coope
ração e trabalho em equipe, além de desenvolver outras habilidades como: autoconhecimento – o aluno 
passa a ter real noção do seu conhecimento técnico; interrelações sadias – interação com a própria 
equipe, respeitando diferenças e ajudandose mutuamente, além da interação com alunos de outras 
equipes, turmas, cursos ou outras escolas; comunicabilidade e retribuição – alunos veteranos palestram 
e ensinam aos novatos e alunos não competidores são incentivados a voluntariar na organização dos 
eventos.

9. Ganhos. Ao atender o públicoalvo, percebome também beneficiada: aprendendo a traba
lhar em equipe, a pedir ajuda, a negociar sem guerrear, a dar limites, a superar limites. É o retorno da 
assistência prestada, que nem sempre é percebido.

10. Escrita. No encontro de docentes da ARACÊ apresentei artigo sobre a docência enquanto 
ferramenta para o epicentrismo, superando a dificuldade de escrita.

11. Autoexposição. Forma de assistir e ser assistida ao expor a primeira versão deste texto no 
evento mensal denominado Debatologia, realizado no Campus ARACÊ, em 02.10.2017.

12. Voluntariado. Retomar o voluntariado em São Paulo, buscando a interassistência com os 
demais voluntários da ARACÊ e a interação sadia com outras Instituições Conscienciocêntricas (ICs).

Atributos interassistenciais. A partir dos fatos exemplificados, a capacidade assistencial ampliouse 
com o uso mais frequente de pelo menos 15 atributos interassistenciais (TORNIERI, 2012, p.6129).

01. Autenticidade: o ato de mostrarse transparente quanto à intencionalidade.

02. Autocientificidade: o ato de promover a exaustividade nas autopesquisas e heteropesquisas.

03. Autoconfiança: o ato de confiar em si mesmo na atuação interassistencial.

04. Autodeterminação evolutiva: o ato cosmoético de galgar novos patamares na escala evo
lutiva, a fim de qualificar a interassistência.

05. Autodisponibilidade: o ato de criar agenda pessoal organizada e flexível, a fim de atender 
a extrapauta interassistencial.

06. Automotivação: o ato de praticar a assistência sem retorno.

07. Carisma: o ato de cativar as pessoas.

08. Comunicabilidade: o ato de praticar a tares.

09. Convivialidade sadia: o ato de conviver de modo cosmoético com todos os seres.

10. Empatia: o ato de decodificar as necessidades evolutivas dos assistidos.

11. Força presencial: o ato de manter materpensene atrator de assistidos.

12. Generosidade: o ato de compartilhar as autovivências evolutivas.

13. Liderança: o ato de formar novos líderes.

14. Pacificação íntima: o ato de promover a concórdia.

15. Respeitabilidade: o ato de respeitar o nível evolutivo das consciências.

V – FERRAMENTAS

Medidas. A técnica do registro diário apresentada na Seção III permitiu aprofundar esta auto
pesquisa, entretanto não foi a única ferramenta utilizada. Outros investimentos em medidas, posturas 
e ferramentas me permitiram tais mudanças.
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Diretrizes. Independentemente das ferramentas utilizadas, tomei como diretrizes as seguintes 
posturas comigo mesma (Tabela 1) e na relação com o outro (Tabela 2).

Autocuidado (âmbito pessoal)
1 Reconhecer trafores e trafares (autorreconhecimento)
2 Acolher a própria realidade consciencial (autoamparo)
3 Valorizar acertos (autoestima)
4 Identificar e reconhecer erros sem culpa ou drama (autocompreensão)
5 Usar erros como motivação para o aprendizado (automotivação)

Tabela 1 – Posturas pessoais de autocuidado

Convivência (âmbito grupal)
1 Observar o outro sem pré-julgamento (respeito)
2 Capacidade de ouvir e reconhecer o sentimento do outro (empatia)
3 Respeitar o direito do outro de ser ou pensar diferente sem imposições (compreensão)
4 Expressar, demonstrar seus sentimentos e pontos de vista (franqueza)
5 Promover e participar de debates sadios (somatório)

Tabela 2 – Posturas pessoais de convivência sadia

A INTERASSISTENCIALIDADE EXIGE A MÁXIMA COMPREENSÃO  

POR PARTE DO ASSISTENTE. AS CONSRÉUS, IGUAIS AOS PEIXES, NÃO  

FALAM A LÍNGUA DO INTERMISSIVISTA (VIEIRA, 2014, p. 375).

Técnicas. Segue conjunto de medidas e posturas de ordem prática (Tabela 3) e ferramentas da 
Conscienciologia (Tabela 4) utilizadas frequentemente durante o desenvolvimento desta autopesquisa 
e como base para sua continuidade.

Ferramentas Práticas
1 Análise do padrão pensênico antes, durante e depois das atividades (posturas; como pensei, senti, 

reagi; qual a qualidade das energias expressas)
2 Disponibilidade para os trabalhos assistenciais (socin e voluntariado conscienciológico)
3 Docência itinerante (aplicação das técnicas de autopesquisa - exemplarismo)
4 Análise do saldo assistencial
5 Identificação dos aprendizados após interações

Tabela 3 – Medidas e posturas práticas

Ferramentas da Conscienciologia
1 MBE/ EV
2 Tenepes
3 Laboratório Serenarium
4 Delineamento da Identidade Interassistencial 
5 Dinâmicas parapsíquicas

Tabela 4 – Ferramentas da Conscienciologia
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VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Autodiscernimento afetivo. Este trabalho parte da autoanálise dos sentimentos, do trabalho 
de intelecção das próprias emoções, ressignificando gradativamente as fissuras emocionais em direção  
à maturidade psicossomática pessoal. É o autodiscernimento afetivo alavancando a interassistencialidade.

Valorização. Ter clareza de quem sou atualmente, reconhecendo e assumindo meus trafores é 
o que me ajuda a ser mais útil ao meu entorno, fazer a diferença e aceitar os novos desafios, sem me 
deixar frear pelas inabilidades e limitações. 

Reeducação. Por outro lado, conscientizar e acolher as imaturidades pessoais é a forma de dar 
a devida atenção ao que precisa ser cuidado, tratado, reeducado. Conhecer meus principais gargalos 
me permite focar no prioritário a ser reciclado. 

Ajustes. Aceitar que as consciências possuem limitações ainda é extremamente difícil para mim; 
entretanto, tenho investido em ajustar essa visão idealizada para a realidade de cada consciência. Um 
exercício diário.  

Interassistência. Com mais serenidade, equilíbrio e autoconsciência, menos se desperdiça tempo 
e ECs, possibilitando a atuação na condição de minipeça multidimensional, utilizando os atributos 
conscienciais a favor da interassistência maxifraterna holocármica (inteligência interassistencial).

Ganhos. Percebi que, ao nos disponibilizarmos para compreender e assistir o outro, temos a 
oportunidade de aprender e, consequentemente, sermos assistidos. A interassistência é uma via de 
mão dupla. Importa estarmos atentos aos ganhos que obtemos, eliminando assim a heterocobrança 
por reconhecimento ou gratidão.

Desafios. Maior maturidade consciencial implica maior responsabilidade, o que pode assustar 
alguns, pois envolve ação. A partir das autovivências diárias, novos desafios, oportunidades de recins 
e autossuperações exigem abertismo, coragem evolutiva, autoconhecimento e autopesquisa contínua.

Continuidade. Assim, já identifico desafios futuros e pontos a serem aprofundados (Tabela 5) 
a partir desta pesquisa para ampliar a interassistencialidade alinhada à proéxis pessoal. 

Desafios Trafares relacionados
1 Trabalhar menos Despriorização e desorganização 
2 Investir na escrita Desorganização e perfeccionismo
3 Mais respeito ao outro (inter-relações) Julgamento, irritabilidade e impaciência

4 Exercitar admiração-discordância nas inter-relações Impulsividade e beligerância
5 Exercitar perdão e gratidão Expectativa, rancor e rigidez

Tabela 5 – Desafios futuros

Constância. O principal aprendizado durante esta autopesquisa foi compreender melhor como 
funciono, de que maneira consigo me manter em constante mudança, conscientizandome de que é 
preciso um passo de cada vez.
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Entender a Continuidade da Vida: Caminho 
para a Superação da Tanatofobia
Understanding Life Continuity: the Way to Overcome Tanathophobia

Entender la continuidad de la vida: camino para la superación de la 
tanatofobia

Sílvia Rocha Facury*

Resumo: Abordase, neste artigo, a tanatofobia segundo a autopesquisa da autora, sob 
o enfoque do paradigma consciencial. O autoenfrentamento dos medos patológicos  
e infundados, que a acometiam desde a infância, começou com projeções conscientes 
(PC), que desencadearam a pesquisa sobre a imaturidade vivenciada.  O investimento 
em projeções lúcidas, a busca do autoconhecimento, pesquisa dos temas relacionados 
à tanatofobia foram fundamentais à autossuperação. Experiências projetivas compro
varam que, se numa projeção a consciência deixa o corpo, também na morte apenas  
o soma é desativado, para novos aprendizados em outras dimensões. Concluise que  
o entendimento da continuidade da vida desmistifica o medo da morte, percebendoa 
como simples mudança de dimensão, além de auxiliar na autorreflexão sobre a própria 
essência da consciência e a conquista de maior maturidade.

Palavraschave: apegodesapego, autopesquisa, dessoma, neofobia, projeção lúcida, 
recin. 

Abstract: This paper approaches tanathophobia after the author’s selfresearch through 
the focus of consciential paradigm. Selfconfrontation of pathological, unfounded 
fears, experienced since childhood, started with conscious projections experiences, 
which unchained the research about the author’s immaturity. Lucid projections in
vestment, selfknowledge quest, research on themes associated to tanathophobia, have 
been fundamental to selfovercoming. Projective experiences proved that, in the same 
way the consciousness leaves the body after a projection, only the body is deactivated 
after death, allowing new apprenticeships in other dimensions. It is concluded that 
the understanding of life continuity demythologizes the fear of death, realized as 
simple dimension change, besides helping selfreflection about the consciousness’ 
very essence, with achievement of a greater maturity.

Keywords: attachmentdetachment; desoma; lucid projection; neophobia; recin; 
selfresearch.
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Resumen: Este artículo trata de la tanatofobia según la autoinvestigación de la autora, 
a partir de la perspectiva del paradigma conciencial. El autoenfrentamiento de los 
miedos patológicos e infundados, que la acometían desde la infancia, ha comenzado 
con proyecciones conscientes (PC), que han desencadenado la investigación sobre la 
inmadurez vivida. La inversión en proyecciones lúcidas, la búsqueda del autocono
cimiento, la investigación de los temas relacionados a la tanatofobia fueron funda
mentales a la autosuperación. Experiencias proyectivas han comprobado que, si en 
alguna proyección la conciencia deja el cuerpo, lo mismo ocurre en la muerte cuando 
el soma es desactivado, para nuevos aprendizajes en otras dimensiones. Se concluye 
que el entendimiento de la continuidad de la vida desmitifica el miedo de la muerte, 
percibiéndola como simple cambio de dimensión, además de ayudar en la autorre
flexión sobre la propia esencia de la conciencia y la conquista de mayor madurez.

Palabras clave: apegodesapego; autoinvestigación; desoma; neofobia; proyección 
lúcida; recín.

INTRODUÇÃO 

Começo. A motivação para este trabalho, afora o interesse em amadurecer consciencialmente, 
é esclarecer quem ainda se aflige com o medo da morte.

Histórico. Durante o curso Pesquisologia Aplicada (PEA), de 2009 a 2010, ofertado pela As
sociação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ), a proposta de escrita de artigo foi 
concretizada, como tarefa resultante dos conhecimentos adquiridos, bem como da autopesquisa iniciada 
e aprofundada a posteriori. 

Objetivos. Superar a tanatofobia; desmistificar o medo da morte; assistir consciências intra  
e extrafísicas; desenvolver o parapsiquismo lúcido; investir em projeções conscientes e rememoradas; 
amadurecimento consciencial.

Metodologia. Foram utilizadas técnicas e ferramentas de autopesquisa conscienciológica:

• Autopesquisa nas etapas da Autoconsciencioterapia: autoinvestigação, autodiagnóstico, au
toenfrentamento e autossuperação; 

• Pesquisa temática; 

• Técnicas aplicadas: Recéxis; Técnica de Mais 1 ano de Vida; Tenepes;  

• Técnicas de Relaxamento, Mobilização Básica de Energias (MBE) e Estado Vibracional (EV); 

• Técnicas Projetivas Rememoradas com Registro; 

• Técnica da Diferenciação Pensênica; 

• Técnicas de Desapego.

Recin. A reciclagem intraconsciencial importa neste estudo pela revisão profunda de posturas, 
não mera substituição de hábitos (BALONA, 2004; p. 157).

Detalhamento. Autoobservações e autorreflexões; experimentos laboratoriais, incluindo 5 no 
laboratório Serenarium; dinâmicas parapsíquicas e técnicas projetivas; bibliografia conscienciológica 
básica e específica; pesquisa e anotações; palestras, cursos, imersões e outros eventos da Consciencio
logia; escrita de artigo sobre o tema, durante curso de Pesquisologia com aprofundamento a posteriori; 
autoexposição em cursos e debates para heterocríticas; entrevistas com pessoas da 3ª idade sobre o medo 
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da morte; participação em velórios de amigos e familiares dessomados, registrando os sentimentos 
despertados no momento.

Especialidades. Os temas abordados relacionamse basicamente a duas especialidades da Cons
cienciologia: Dessomatologia e Holomaturologia.

Estrutura. O texto se divide em 4 Seções: 1) Tanatofobia; 2) Projeção Consciente (PC); 3) 
Apegodesapego e dessoma; 4) Relatos de experiência da autora. 

1. TANATOFOBIA

Definição 1. A tanatofobia é o temor doentio e infundado perante a morte inevitável, acome
tendo certas consciências durante a vida intrafísica, após o renascimento. 

Definição 2. Para o pesquisador Waldo Vieira (2013), “a tanatofobia é o medo patológico ou  
a aversão em relação a algum processo referente à morte biológica, ou primeira dessoma, alimentado pela 
conscin, homem ou mulher, normalmente portadora de existência intrafísica trancada e / ou inexpressiva, 
ou pela consciex na condição de parapsicose pósdessomática”. 

Etimologia. O primeiro elemento de composição tanat(o), do Grego thánatos, “morte”, surgiu 
em cultismos da terminologia científica no século XIX. O segundo elemento de composição fobia deriva 
também do Grego phóbos, “ação de horrorizar; amedrontar; dar medo”, através do Francês, phobie, 
“medo exagerado”. A palavra tanatofobia apareceu em 1899. 

Sinonímia: 1. Fobia à desativação somática. 2. Monotanatofobia. 3. Covardia dessomatológica. 
4. Aversão ao retorno à paraprocedência.  

Antonímia: 1. Dessomatofilia. 2. Desassombro dessomatológico; Serenidade em relação à dessoma. 
3. Coragem. 4. Autoconscientização pluriexistencial. 

Fobia. O medo exacerbado e doentio da morte se origina da desinformação sobre o tema, do 
autodesconhecimento e das concepções errôneas sobre a vida consciencial. O tema interessa aos neofó
bicos, que receiam o novo. O medo do que pode vir depois se vincula à religiosidade, ao castigo e aos 
sentimentos de culpa pelos erros passados. 

Comparação. O medo da morte comparase ao medo do desconhecido, comprovado pela 
consciência intrafísica (conscin) que teme dormir para não se projetar, ou seja, deixar o corpo físico, 
no momento do sono. 

Origem. Tal fobia acontece por insegurança, temor da impotência e interrupção da produtividade, 
por medo da passagem para outra dimensão, pela supervalorização e apego ao soma, medo de perdas, 
entre outras causas. 

Multidimensionalidade. O medo da separação de pessoas amadas é também infundado; o que 
acontece é apenas mudança de realidades espaciais. Nas diferentes dimensões, as consciências se in te
ra gem e os pensamentos são captados como radar. Sintonizandose com alguma consciência é pos sível 
acessar sua pensenidade. 

Ilusões. Muitos temem o isolamento e a solidão que julgam decorrer da morte. O veículo fí
si co desgastado, doente ou acidentado é descartado, ficando inerte, inativo; o pensene seguirá com  
a cons ciência. O medo do sofrimento, que pode estar na vida e não na morte, ocorre com a maioria. 
A dor pertence apenas ao veículo biológico, utilizado na dimensão terrestre; na dimensão extrafísica, ela 
de saparece. A consciência continuará com as dores psíquicas até sua superação. 
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Mortos. O medo dos dessomados aflige a muitos. As consciências extrafísicas (consciexes), porém, 
são igualmente consciências em evolução; tinham corpo físico, quando conscins. Esse aspecto do medo 
remonta de vidas pretéritas, imposto pela cultura da época e amplamente alimentado pelos contos 
infantis e filmes de terror. É comum crianças parapsíquicas terem medo de fantasmas, de cadáveres, de 
cemitérios (coimetrofobia), de fantasias, espíritos e aparições (pasmafobia) e outros medos imaginários 
(VIEIRA, 2003, p. 677 e 678). 

Perdem-se tempo e energias cultivando medos não analisados.

Desconhecimento. “O medo da morte (tanatofobia) é reconhecido como a origem e também  
a maior de todas as fobias. A dificuldade em lidar com o desconhecido e a ansiedade quanto ao que pode 
acontecer após a morte é reforçada pela ignorância sobre a realidade extrafísica, da qual a consciência 
pode se libertar por meio das saídas lúcidas do corpo físico” (VICENZI, 2001, p. 84). 

Compreensão. A tanatofobia pode ser superada com recursos do mentalsoma, pelas projeções 
lúcidas e pesquisa do tema. O autoenfrentamento decorrerá da compreensão de que a morte é fenôme
no natural, comum, deixando de vêla como castigo ou punição e entendendoa como continuidade 
da vida, ou o retorno à moradia original. Projetarse lucidamente por meio de técnicas possibilita esta 
compreensão.  

Autossuperação. A superação da tanatofobia dinamizará a evolução consciencial, aumentando 
equilíbrio holossomático, facilitando a recin nos aspectos de autoconfiança, segurança, autoestima, 
autodiscernimento e, ainda, libertando as angústias intra e extrafísicas. Ademais, levará a consciência 
a vencer os medos decorrentes para viver mais lucidamente. O investimento na autossuperação da ta
na tofobia auxilia no desapego aos valores materiais, substituindoos pelos conscienciais. Prioriza o ser 
ao ter e a essência à aparência.

Benefícios. Com o autoenfrentamento e superação dessa imaturidade, trabalhada tecnicamente, 
esta autora busca continuamente a maturidade consciencial, fortalecendose para empreendimentos 
maiores, nesta e em outras vidas. 

Causas. O medo da morte e de consciexes, que ainda causa sofrimento e aflição a muitas cons
ciências, pode resultar de: 

• experiências negativas já vivenciadas, nesta e em vidas pretéritas; 

• julgamento errôneo do desconhecido; 

• imposição de culturas e religiões.

Autoenfrentamento. Podese encarar e combater o medo patológico com pesquisa e debate sobre 
o tema, com autopesquisa seguida de exposição da imaturidade.  

Abertismo. A fobia pode ser combatida com abertismo frente ao novo, mudando conceitos  
e posturas dogmáticas arraigadas, sem significado no atual contexto. 

Sentimento. “Medo, do latim, metu, é um sentimento de grande inquietação ante a noção de 
uma ameaça ou perigo, real ou imaginário.” (VICENZI, 2001, p. 79). O medo pode ser fator dificulta
dor da dinamização do processo evolutivo. 

Positivo. O medo, quando gerado pelo instinto de preservar a vida, é sentimento natural e neces
sário; a prudência frente aos perigos é útil para manter a existência. Em excesso, como no caso desta 
pesquisadora, ele se torna patológico. 
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2. PROJEÇÃO CONSCIENTE (PC)

Autoexperimentação. O tema projeções da consciência desenvolvido neste trabalho autopes
quisístico é considerado importante ferramenta para eliminar a tanatofobia. A projeção pode ter sido 
marco inicial na superação do medo da morte e de consciexes, constatado em experiências da pesquisa
dora, desde 2004, quando iniciou seu primeiro Curso Integrado de Projeciologia (CIP), promovido pelo 
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). Outras projeções aconteceram 
durante todo o transcorrer da pesquisa, com a observação e registro de aprendizados.

Definição. “A projeção consciente é o fenômeno parapsíquico caracterizado pela descoincidência 
dos veículos de manifestação consciencial, quando a conscin se projeta para fora do corpo humano de 
modo lúcido” (TELES, 2007, p. 209).  

Nomenclatura. Outras denominações para a projeção consciente: aventura extracorpórea, 
desdobramento da consciência, ensaio da morte, estado de emancipação consciencial, excursão para
psí quica, experiência mística, jornada extrafísica, migração anímica, minimorte, viagem astral, voo da 
mente, dentre outros. 

Autoesclarecimento. “Sair do corpo humano, com lucidez, é a mais preciosa e prática fonte de 
esclarecimentos e informações prioritárias acerca dos mais importantes problemas da vida, elucidan
donos sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos” (VIEIRA, 1996, p. 8).

Fenômeno. A projeção é fenômeno fisiológico e universal, vivenciado por milhões de pessoas em 
todo o Planeta, independentemente de nível social ou cultural, religião, raça, sexo ou idade. No entanto, 
falta, para a maioria dos projetores, bom nível de lucidez, bem como a rememoração do experimento. 
Contudo, para muitos, o fenômeno inexiste.

Ganhos. A projeção lúcida rememorada auxilia na conquista do autodomínio emocional, na 
superação da tanatofobia, podendo, também, trazer ao projetor a comprovação da sua procedência 
extrafísica. Quem vivencia as experiências fora do corpo sabese imortal. 

Ampliação. Existem outras formas de autopesquisa. A consciência, ao se projetar, pode visitar 
outras dimensões paratroposféricas. Informações de vidas anteriores podem acelerar a evolução, sendo 
úteis para planejar, reciclar e superar. 

Holomemória. Os conhecimentos e conquistas morais da consciência são armazenados na me
mória, comparável ao computador pessoal. Todas as experiências, negativas ou positivas, podem ser 
oportunamente acessadas. Ideias originais são repassadas, nessas viagens astrais. Esses dados poderão 
for necer pistas da atuação da personagem representada em outras vidas e ajudar a compreender a con
du ta atual. 

Minimorte. Na projeção há desativação temporária do corpo físico, minimorte. A consciência 
faz rápida viagem e volta, continuando seu funcionamento corporal. 

Diferença. A projeção da consciência não se confunde com sonho e outros estados alterados 
da consciência: devaneio, imaginação, alucinação, insanidade. A projeção difere do sonho; nela, a lucidez 
iguala ou até supera a da vigília. A consciência comanda as ações integrandose à realidade; é observa
dora do fenômeno e pode influenciálo. 

Característica. A consciência se manifesta pelo conjunto dos corpos, holossoma. Entre esses 
veículos o soma é o mais denso, sendo percebido pelos sentidos físicos. É por ele que a consciência se 
manifesta, durante a vigília física, quando os veículos estão coincididos. Eles podem se desencaixar, 
durante relaxamento  por exemplo, no sono. 
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Processo. Na descoincidência, a consciência projetase e passa a atuar com veículo mais sutil, 
psicossoma, corpo das emoções, ou o mentalsoma, o corpo do discernimento. O soma repousa, inani
mado, liberando a consciência para atuar em outras dimensões, sem perder a conexão com ele. 

Variantes. Outras situações catalisam projeções conscientes, a exemplo das EQMs ou Experiên
cias de QuaseMorte. São projeções forçadas, comuns a pacientes terminais ou sobreviventes de doenças 
graves, fortes emoções e acidentes. 

Neociência. Para estudar, com isenção e rigor científico, a projeção da consciência, dentre outros 
fenômenos parapsíquicos, Waldo Vieira sistematizou a Projeciologia. Essa neociência propõe técnicas 
para que o interessado obtenha, pela própria vontade e planejamento, projeções conscientes. 

História. São fenômenos que acompanham a Humanidade em sua História. Inexplicados, eram 
confundidos com sonhos e até com loucura. E, assim, reprimidos, como que inexistentes. Inúmeros 
relatos a respeito estão disponíveis em obras para estudo e comparação com as vivências pessoais. 

Autocomprovação. Atualmente, existe mais abertura e liberdade para expressar experiências, 
sem medo de repressões. O projetor deve buscar veracidade e comprovação dos fatos pelas próprias ex
periências, afastando dogmatismos. 

Sensações. Durante projeção consciente é comum sentirse flutuando acima do corpo físico. 
Outras vezes, podese vêlo adormecido no leito. O projetor pode sentir vibrações agradáveis, ouvir 
sons ou ruídos intracranianos, experimentar sensação de queda, incapacidade de mover o corpo físico, 
sensação de inflarse ao modo de balão, afora outros sinais. 

Comparação. Projetarse é como sonhar acordado. A diferença é que o pensamento da consciên
cia fica junto ao seu psicossoma e mentalsoma, não ao soma. Isso é fundamental para entender que  
a consciência é mais do que corpo físico. 

Atividades. As projeções, normalmente, ocorrem todas as noites, sendo que uns, volitando, visitam 
locais, outros passeiam por suas casas e arredores, outros fazem turismo em cidades e países distantes. 
Há, ainda, quem assiste necessitados. Cada consciência apresenta seu nível de lucidez. Algumas se 
conscientizam do que acontece; outras estão alheadas, como que sonambulizadas, ignorando estarem 
projetadas. A maioria só flutua acima do corpo preocupada com os problemas diários, julgando dormir. 
A rememoração pode informar e contribuir para mudanças comportamentais. 

Amadurecimento. Com a repetição das vivências extrafísicas a consciência amadurece, passando 
a encarar a projeção naturalmente, perdendo o medo do até então desconhecido. 

Facilidades. Descoincidência parcial dos veículos, ausência de vícios de autorrepressão e condi
cionamentos adultos predispõem as crianças à projeção, embora tal ocorrência também seja limitada. 
Ante reações negativas dos adultos, passam a reprimilas, escondendoas. Para um crescimento sadio, 
é fundamental deixála interpretar o mundo respeitando sua idade, limites e potenciais.

Hipótese. A autora considera que seu medo de dormir podia estar ligado ao medo de se pro
jetar/morrer. 

Habilidades. Na PC, enquanto o soma permanece imóvel no leito, podem ocorrer pelo menos 
6 habilidades ou situações com a consciência:

1. Flutuar e voar, sem medo de cair, por se constituir de matéria sutil;

2. Atravessar portas, paredes e trespassar a própria mão por objetos físicos; 

3. Locomoverse por meio de comandos mentais; 

4. Comunicarse mentalmente, por telepatia, sem barreiras idiomáticas;
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5. Sentirse agradavelmente livre das limitações físicas; 

6. Apresentarse como é, sem fingimentos. 

Despertamento. Requer atenção, conhecimento, tempo e esforço favorecendo o aproveitamento 
da experiência. “As pessoas mais universalistas, não sectárias, interpretam melhor e tiram mais proveito 
das experiências conscientes fora do corpo humano” (VIEIRA, 1996, p. 82). 

Cordão de prata. Espécie de feixe energético prateado ligando os corpos, o cordão de prata 
afinase e desvanece, proporcionalmente ao aumento da distância. Só é rompido na morte biológica, 
o que não acontece extrafisicamente. O cordão de prata fará a consciência retornar, de imediato, ao 
corpo físico, seja por medo, susto, algum perigo ou, ainda, necessidade natural de retorno ao soma. 

Relaxamento. A projeção é faculdade de todas as consciências. Raríssimas têm facilidade em 
realizálas, conscientemente, e em rememorálas. Algumas conseguem induzilas a qualquer momento, 
quando relaxadas. 

Mérito. Facilidade projetiva não significa evolutividade consciencial, mas capacidade conquis
tada pelos próprios méritos e esforços nesta ou em outras vidas. 

Persistência. Desenvolver, satisfatoriamente, a projetabilidade e preparar projeções lúcidas 
rememoradas requer vontade, esforço e repetição de técnicas projetivas. Adquirese autossuficiência 
eliminando “muletas” como música, mandalas, drogas ou outros condicionamentos. 

Registro. A projeciografia, também, importa à interpretação e entendimento dos fatos regis
trados.  

Expansão. O abertismo para as projeções transforma, enriquece, ensina. Os insights começam, 
mudamse os padrões oníricos, as expansões da consciência amiúdamse, acontecem encontros signi
ficantes e sincronicidades. A consciência se percebe no ritmo do Universo e com autocontrole maior. 

Acesso. A projeção consciente facilita acessar dimensões que oferecem muitos ensinamentos. 
Excelentes para a autopesquisa, tais experiências podem acelerar a evolução e eliminar a tanatofobia. 

Autoconvicção. A experiência fora do corpo leva a, pelo menos, 2 conclusões lógicas:

1. Ninguém morre; a consciência sobrevive ao descarte do corpo humano, passando a se ma
nifestar em outras dimensões;

2. Somos seres extrafísicos passando, temporariamente, por experiências intrafísicas para evoluir.

3. Apegodesapego e dessoma

Estudo. Durante autopesquisa, o tema apegodesapego foi estudado com 2 enfoques: enquanto 
pesquisa temática e enquanto autovivências da autora. 

Entendimentos. Apegos impedem a libertação da tanatofobia. Apegase a alguém ou a um objeto 
pela necessidade de algo externo para compensar carências internas. A maturidade dispensa vínculos 
não mais produtivos evolutivamente. 

Causa. O apego deriva da incompletude existencial demonstrada pela sensação de vazio, de tempo 
perdido e pela ansiedade de fazer algo. Finalidade de alcançar o desapego: evitar o desvio da proéxis, 
firmandose na meta do completismo existencial. 

Desapego. Aprender a desapegarse é considerado atributo a ser desenvolvido para se aprender 
a morrer. Monges de mosteiros saudavamse exercitando a aceitação da morte em Latim: Memento 
mori. Traduzindo: “Lembrese de que vai morrer”. 
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Importância. O estudo do apego e desapego interessa a quem quer e pode descartar os bens para 
eliminar a tanatofobia; medo não só de consciências intrafísicas (conscins), mas, também, de consciências 
extrafísicas (consciexes) ignorando sua dessoma. Os apegos podem ser multimilenares. 

Desativação. A dessoma (des + soma) é a desativação inevitável do soma. A dessoma muda 
a conscin em consciex, numa projeção sem retorno. Todas as consciências dessomam, mesmo que os 
progressos médicos estendam as fronteiras da vida. 

Vida humana. A vida terrena é valiosa, mas efêmera. Neste planeta, aprendese nas interrela
ções. O essencial é melhorarse e assistir. A Terra é escolahospital, permitindo dinamizar a evolução.  
A vida na matéria, quando bem aproveitada, liberta a consciência após a morte biológica para verdadeira 
vida de lucidez. 

Autogestão. A boa administração dos projetos de vida leva a conscin ao completismo existencial, 
resultado do seu esforço pessoal. 

Proéxis. A morte demarca o tempo de realização da proéxis. Ela pode decorrer de doença ou 
acidente, pode ocorrer repentina e inesperadamente. Importa prepararse para esse momento. Doença 
pode representar oportunidade para ensinar. 

Descarte somático. Em realidade, só o corpo físico morre. A consciência prossegue por outras 
dimensões passando a conviver com outras consciências extrafísicas de mesmo padrão pensênico (pen
samentos, sentimentos e energias). 

Continuidade. “A conscin recémdessomada precisa, em primeiro lugar, conscientizarse do novo 
estado, veículo ou dimensão de manifestação onde está. Ao desativar o soma, a consciência mantém  
a própria personalidade, índole, temperamento e modo de ser” (VIEIRA, 2003, p. 946). 

Obnubilação. Muitas vezes, nossas energias são utilizadas por amparadores para assistir consciexes 
que pensam ainda viverem intrafisicamente. Por ignorar seu novo estado, podem ter doenças, sentir 
fome e outras necessidades intrafísicas. São consciências apegadas aos valores materiais, presas a velhos 
conceitos e posturas, continuando com visão limitada. 

Parapsicose. “As conscins recémdessomadas, em grande número, tornamse parapsicóticas 
post-mortem, permanecendo obnubiladas quanto à nova condição extrafísica e tentando satisfazer apetites 
e necessidades do extinto corpo humano” (VIEIRA, 2003, p. 947). 

Materialismo. “As conscins recémdessomadas materialistas apresentam maior dificuldade para 
se desapegar da vida humana. O apego parapatológico leva muitas conscins recémdessomadas a per
manecerem nos antigos lares, ao modo de intrusores” (VIEIRA, 2003, p. 946). 

Neofilia. O apego neofóbico às convicções atrapalha a evolução. O ideal é a neofilia tanto em rela  
ção ao saber universitário avançado como dos laboratórios conscienciais – labcons. “Neofilia: adap tação fácil 
da conscin às situações, coisas e acontecimentos novos. Oposto de neofobia” (DAOU, 2005, p. 252). 

Lucidez. O especialista em morte adentrará outra dimensão mais tranquilo. A aceitação da mudan
ça de conscin em consciex dependerá da lucidez. Sua lucidez, energias e disponibilidade determinarão 
seu crescimento. Compreender esse novo fato requer mudança de padrão pensênico sobre a vida após 
a morte. Os medos advindos de preconceitos religiosos ou materialistas restringem. 

Intermissivo. A vida intrafísica prepara para a morte, enquanto o curso intermissivo prepara 
para a vida intrafísica. O aprendizado é contínuo e depende da neofilia da consciência. Morrer e nascer 
significa enfrentar o desconhecido, desafiando acontecimentos intrafísicos e extrafísicos.  
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Rememoração. Quando a consciência se lembrar de outras mortes experimentadas, a dessoma 
deixará de ser desconhecida e indesejada. Será vista como mudança de nível, promoção, graduação. 
Romperá limitações e condicionamentos. É inteligente encarar o fenômeno cientificamente. 

Dessoma e Ressoma. O ciclo dessomaressoma aponta para esses assuntos a serem pesquisados, 
que contribuem para a superação da referida imaturidade.

Autoeducação. Esta pesquisadora propõe a Educação para a Morte, como parte dos currículos 
escolares, já sugerida por autores espíritas. 

Proposta. A morte, uma das poucas coisas absolutas na vivência física, é desconsiderada nos lares 
e escolas. A Educação e a Pedagogia podem elaborar programas de preparação para a morte visando  
à evolução consciencial. Projetos visando à qualidade de vida poderão desenvolver a compreensão lógica 
do fenômeno.

Traforologia. Para esta gescon, a pesquisadora procurou focar em alguns de seus trafores, como 
o gosto pela pesquisa e escrita, a determinação, a disciplina, a persistência, a motivação pelo aspecto 
assistencial da autopesquisa, a autoorganização, bem como, suas condições relativas de tempo, saúde 
e de recursos financeiros. 

Megatrafor. Destacase a coragem consciencial evolutiva, com ênfase nas suas vivências desa
fiadoras aos medos patológicos, com conquistas tanto pessoais e profissionais, como na convivência 
afetiva e familiar, ao optar por posturas mais abertas.  “A estagnação evolutiva de uma consciência 
começa quando suas posturas e comportamentos se tornam excessivamente rígidos para enfrentar os 
desafios da mudança.” (VICENZI, 2001, contracapa).  

4. RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DA AUTORA 

Relato 1

Infância. Em criança, pelo medo de dormir e temor aos mortos, deixava a luz acesa. Nas maiores 
crises, ao saber da dessoma de alguém, tinha suores e ânsias de vômito. 

Cúmplice.  A irmã desta autora segurava sua mão e, deitadas em camas unidas, contavalhe 
histórias até o adormecimento. Aos 83 anos, revelou à autora também sofrer daquela fobia. 

Crendices. Para reduzir o problema da fobia, o pai deulhe para beber uma “garrafada” produzida 
contra medos por benzedor, curandeiro ou médium. Foi inútil. A mãe orientou a beijar os pés do tio 
dessomado; medrou. Condicionamentos psicológicos inúteis.

Proibição. Embora proibidos de falar sobre morte ou de mortos, esta autora e os irmãos subiram 
no muro do quintal para ver suicida com corda no pescoço. Essa visão traumática exacerbou o pavor 
pela morte. 

Ignorância. Crendices, superstições e condicionamentos não funcionaram para essa autora. In
formações e conhecimento são fundamentais para o autoenfrentamento e superação de imaturidades, 
como a fobia que a afligia.  

Repressão. Em sua casa, havia excesso de zelo sobre o tema. Falar as palavras: morte, defunto, 
ce mitério, enterro e outras expressões fúnebres era proibido para não provocar o comportamento doen tio 
desta autora. Crianças não iam a velórios, não se falava sobre o assunto, dando sempre a impres são de 
a morte ser algo muito tenebroso. Educação repressiva impede a compreensão das vivências, aumentando 
traumas e bloqueios, dificultadores do equilíbrio emocional. 
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Manifestações. Os medos foram abafados, mas, sempre afloravam e incomodavam esta autora 
por ocasião da morte de algum conhecido, mesmo depois de casada. 

Exemplo. Dirigindose à cozinha, para o preparo de mamadeira do filho, percebeu a cunhada 
dessomada perto da pia. Amedrontada, correu para o quarto. Se já entendesse de assistência poderia 
realizála naquele momento, pois, provavelmente, aquela consciex estava ali para simples visita ou es
clarecimento. O carinho e a atenção do esposo ante esse comportamento patológico sempre foram 
fraternos e assistenciais.

Paliativos. Nessas situações, necessitando de mais disposição para o trabalho, usava sedativos 
para dormir. O sono abafava o medo. Tranquilizantes de “faixa preta” foram usados por muito tempo. 
Em palestra espírita soube que seus usuários podiam ser levados a locais não muito benéficos ao espírito. 
Decidiu parar com os remédios; orientação de médico homeopata resolveu a questão. Atualmente, 
constata predominarem projeções saudáveis e sem medos.

Recaídas. Mesmo superado o medo de consciexes, ocorreram recaídas.

Relato 2

Grafopensenidade. Durante elaboração deste trabalho, a autora vivenciou fatos relacionados 
às imaturidades destacadas nesta pesquisa. Constatou que a assistência pode ser realizada pela escrita 
e pelas reciclagens e superações efetivadas. 

Grafopensene. Registro de 5 situações: 

1) A autora estabeleceu rotina de estudo, com horário para pesquisa e escrita dos temas para  
o texto. Padrões de preguiça, desânimo e postergação, muitas vezes, atrasaram o trabalho. Determinação, 
autoorganização e priorização foram pontos fortes para prosseguilo. 

2) Determinou dia de acabativa do texto, que ficou pronto para revisão. Encerrada a tarefa, 
preparouse para dormir. Quando apagou as luzes envolveuse por sentimento de medo, percebendose 
acompanhada de consciexes com aquela fobia. Tranquilizouse, externandolhes pensamentos de com
preensão; aquele fora seu padrão de comportamento em outros contextos. 

3) Preocupação de o texto não estar bom, exposição da autoimagem, medo da crítica e julgamen
to foram observados em diversos momentos. Sentimentos de desvalia se apoderavam dela. Firmouse 
no propósito do ânimo, mudando o fluxo dos pensamentos com o entendimento de ser o melhor que 
podia fazer no momento. A heterocrítica seria estímulo para continuidade ao objetivo de escrever e dar 
exemplo a consciências com padrões similares. 

4) O medo de viajar sempre a angustiou; já o julgava superado. Na viagem para a penúltima aula 
do curso Pesquisologia Aplicada – PEA, ofertado pela ARACÊ, quando seria o dia de apresentação do 
trabalho, ao entrar no avião, percebeu padrão de medo já experimentado em outras épocas. Perce beuse 
acompanhada de consciências com aquela fobia. Fez EVs, exteriorizando energias fraternas compreen
dendo e revertendo a situação. A acalmia se instalou. 

5) Durante sua pesquisa, a autora percebeu pessoas incomodadas, principalmente as de sua geração, 
quando mencionava a tanatofobia, talvez por terem a mesma imaturidade. Hoje, alguns já a procuram 
para comentarem o tema, solicitando esclarecimento. 

Escolha. No 4º módulo do Curso de Técnicas Conscienciográficas, realizado no Campus 
ARACÊ, ofertado pela UNIESCON, chegou a notícia da dessoma de cunhada com a qual esta autora 
teve envolvimento afetivo muito grande.  Houve a decisão de ficar para a aula ao invés de viajar para Belo 
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Horizonte (MG) para participar do ato fúnebre. A atividade programada era Escrita Livre. Foi feito  
o registro, por escrito, dos sentimentos observados naquele momento e sobre a amizade pela cunhada, 
grata pela convivência amiga. Forte sentimento de paz e tranquilidade foi sentido, considerando que 
a atitude de ficar no Campus foi mais assistencial.

Aprendizado. Durante permanência no Espiritismo, por 8 anos, em que era buscado consolo 
para a morte do marido, as tarefas dos passes e psicografia minimizaram o medo, mas a superação só 
aconteceu com os estudos da Conscienciologia e autopesquisa profunda. 

Ações práticas. Foram empregadas várias ações práticas para a superação da tanatofobia: conver
sar sobre o tema, expor as dificuldades nos cursos e outros eventos, frequentar os velórios de familiares 
e amigos, registrando e analisando os sentimentos e até dormir sozinha. “A sabedoria caracterizase 
pela ausência de medo” (VIEIRA, 2004, p. 130).

Disponibilidade. Voluntariar na Holoteca do Campus ARACÊ, ou na sala de pesquisa, onde 
per manece sozinha, a presença de consciências extrafísicas não mais lhe causa temor pelo foco na in
terassistencialidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Recins. Para reciclarse a autora usou a técnica da autopesquisa, buscando, pelo autoconheci
mento, detectar imaturidades mais prementes, enfrentandose e atuando tecnicamente, na superação 
das mesmas. Vem renovando posturas, transformandose. 

Meta. Eliminar a neofobia, medo primário estagnador, é prioritário. O investimento na projeção 
lúcida está favorecendo a busca de sua essência, bem como a descoberta de potenciais que, se aplicados 
eficientemente, poderão acelerar a evolução pessoal. 

Pesquisas. A participação, embora temporária, no Colégio Invisível da Dessomatologia ampliou 
a visão e aprofundamento dos temas aqui referidos.
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Aspectos Conscienciológicos Preventivos  
do Assédio Moral
Conscientiological Aspects Preventing Moral Harrassment

Aspectos concienciológicos preventivos del asedio moral

Tânia Somariva*

Resumo: O presente artigo aborda o assédio moral em contexto conscienciológico, 
pela perspectiva da Seriexologia, especialidade da Conscienciologia, incluindo breve 
abordagem pela Paradireitologia. Apresenta noções de especialistas em Vitimologia  
e da legislação vigente e propõe prevenções, pois o desconhecimento ou noção superficial 
do assunto, de modo geral, prejudica os convívios social e familiar, quer na prevenção 
quer no enfrentamento adequado da situação. São levantadas hipóteses de o assédio 
moral ser fenômeno pluriexistencial (referente a vidas passadas) envolvendo interre
lações grupocármicas. A análise do tema é fundamentada em casos reais estudados  
e acompanhados no nível pessoal e profissional da autora. 

Palavraschave: assédio moral; curso grupocármico; direito; interassedialidade; inter
prisão.

Abstract: The present paper addresses moral harassment within conscientiological 
context, under the perspective of Seriexology, a Conscientiology’s specialty, including 
a brief Paralawlogy approach. It presents notions by Victimology experts and about 
the enforced law, proposing prevention, since ignorance or superficial notion on the 
subject generally impairs social and family relations, regarding whether prevention 
or appropriate handling of the situation. The paper raises the hypothesis that moral 
harassment is a pluriexistential phenomenon (referring to past lives) involving grou
pkarmic interrelationships. Theme analysis is grounded on real cases, assessed and 
followed at author’s personal and professional level.

Keywords: moral harassment; groupkarmic course; paralaw; interharassment; 
interprison.

Resumen: El presente artículo aborda el asedio moral en contexto concienciológico,  
bajo el punto de vista de la Seriexología, especialidad de la Concienciología, 
incluyendo breve abordaje por la Paraderechología. Presenta algunas nociones de es
pe cialistas en Vitimología y de la legislación vigente y propone prevenciones, pues el 
desconocimiento o noción superficial del asunto, de modo general, perjudica las 
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convivencias social y familiar, sea en la prevención sea en el enfrentamiento adecuado de 
la situación. Se proponen hipótesis de que el asedio moral sea fenómeno pluriexistencial 
(relativo a las vidas pasadas) liándose interrelaciones grupokármicas. El análisis del 
tema está fundamentado en casos reales estudiados y acompañados en el nivel personal 
y profesional de la autora.

Palabras clave: asedio moral; curso grupokármico; paraderecho; interasedialidad; 
interprisión.

INTRODUÇÃO

A partir de convites recebidos para ministrar seminários e palestras sobre assédio moral, esta 
autora se motivou a estudar e aprofundar o assunto, inclusive elegendo essa temática para elaboração 
de aulaestágio em curso da instituição conscienciocêntrica Reaprendentia.

Na intrafisicalidade, o assunto assédio moral é sobretudo abordado no Direito do Trabalho, 
contudo há muitos outros aspectos a serem estudados e discutidos. Nesta pesquisa acrescentamos o 
labor, a família, a escola e o convívio social, partindo de conceitos e características já estudadas por 
especialistas. 

Pelo ângulo conscienciológico, as seguintes questões envolvendo Seriexologia e Paradireitologia 
são bastante estimulantes: teria o Assédio Moral origem e prolongamento nas seriéxis das conscins 
e consciexes envolvidas? Poderá o Paradireito auxiliar nos resgates interconscienciais? Hipóteses para 
compreensão e prevenção de aspectos deletérios do tema são propostas neste trabalho.

Aos envolvidos em assédio moral, o assediador (agressor) aparece, em muitos estudos, enquanto 
pessoa que detém certa hierarquia: chefe, marido, diretor de escola, professor, coordenador. Mas o 
assédio moral pode provir também de subordinados ou pares, impelidos por inveja e rivalidade. 

Quanto ao assediado (agredido), estudos não revelam perfil definido, pois está mais ligado 
à personalidade do assediador, ao ambiente laboral ou familiar e à resistência do próprio assediado. 
Mesmo porque, no modus operandi do assediador, este pode passar perfil distorcido do assediado, a 
exemplo de disseminar que é neurótico, profissionalmente incompetente, emocionalmente instável, 
maucaráter e de difícil convivência.

Didaticamente, este artigo foi estruturado em 7 Seções, além das Considerações Finais: 1  
Conceitos e definições; 2 – Histórico; 3 – Modus operandi; 4 – Modalidades; 5 – Manifestações da 
conscin assediada; 6 – Fases do assédio moral; 7 – Possíveis prevenções conscienciológicas.

1. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Segundo Marie France Hirigoyen (2004, p. 34 a 44), assédio moral no trabalho é qualquer 
comportamento abusivo: “gesto, palavra, comportamento, atitude por sua repetição ou sistematiza
ção contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa ameaçando seu emprego ou 
degradando o clima de trabalho”.

Para Hádassa Dolores Bonilha Ferreira (2004, p. 35),

[...] assédio moral corresponde a um fenômeno típico da sociedade atual, não se 
restringindo a um local específico, mas antes constituindose um problema de am
plitude global, portanto o assédio moral não se restringe ao ambiente físico no qual 
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a atividade laboral é desenvolvida, mas todo o clima psicológico que possa surgir em 
razão dessa atividade do empregado. 

Assédio – a palavra, do século XVII, adota diversos sentidos a exemplo de: insistência imperti
nen te, perseguição, sugestão ou pretensão constantes em relação a alguém, sitiar, cercar ou perseguir 
com propostas (HOUAISS, 2009).

Moral – disposição de espírito para agir com maior ou menor vigor perante circunstâncias 
di fí ceis, bons costumes ou boa conduta. Segundo princípios sociais, traduzse em honestidade, bon
dade, entre outros valores; universalmente a moral norteia as relações sociais e a conduta humana 
(HOUAISS, 2009).

Algumas denominações de Assédio Moral:

a) Harcèlement moral (assédio moral), na França;

b) Bullying (tiranizar), na Inglaterra;

c) Murahachibu ijime (ostracismo social), no Japão;

d) Mobbing (molestar), Suécia. 

e) Harassment, Estados Unidos;

f ) Psicoterror laboral, acoso moral (psicoterror laboral, assédio moral), na Espanha.

Embora o assédio moral no trabalho e na escola sejam os mais conhecidos, pode ocorrer na família 
e no convívio social. Recentemente temse estudado assédio em qualquer relação intersubjetiva.

Na perspectiva conscienciológica de Vieira (2012, p. 4849), além do assédio intrafísico, há 
assédio extrafísico, com invasão ou intrusão doentia de ideias, emoções ou energias entre consciências, 
envolvendo variáveis como pluriexistencialidade, multidimensionalidade, bioenergias, reurbanizações 
intra e extrafísicas, recomposições grupocármicas.

Assédio moral, exposição da consciência (ser humano) a circunstâncias humilhantes e constran
gedoras, periódicas e prolongadas, no trabalho, nos papéis diários, no convívio escolar, nas relações 
sociais e no âmbito familiar, inclui sarcasmo, crítica, zombaria e trote, sendo campanha psicológica  
e em alguns casos violenta para a vítima ser rejeitada, submetendoa à difamação, aos abusos verbais, ao 
tratamento frio e impessoal e às agressões morais, físicas e psicológicas.

Assim, o assédio moral, a grosso modo, pode ser das mais amplas e cruéis concretizações do assédio 
interconsciencial, em diversos contextos, por assediadores intrafísicos e extrafísicos.

2. HISTÓRICO 

O assédio moral é tão antigo quanto as relações intersubjetivas envolvendo os seres humanos; 
contudo, seu estudo é mais recente e foi iniciado na Europa da década de 1980.

Socialmente, os primeiros estudos sistemáticos desse fenômeno realizaramse em Psicologia  
e Psiquiatria com o psicólogo alemão Heinz Leymann (2000), na Suécia e Alemanha, em 1984. 

Esse pesquisador traz definição de assédio moral ampla: uma interação social, através da qual um 
indivíduo (raramente mais do que um) é agredido por um ou mais sujeitos de maneira habitual e persistida 
por meses, induzindo o indivíduo assediado a sentir-se numa situação inteiramente desfavorecida e exposta 
a um risco enorme de exclusão. 
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Em 1988, devido ao aumento do estudo do assédio moral na área do Trabalho, a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) publicou conteúdo dedicado à violência no trabalho; em 2000 a segunda 
edição do documento decorreu da política neoliberal e da globalização.

Entretanto, quem fez a divulgação e denúncia mundial foi a vitimóloga francesa Marie France 
Hirigoyen (2008), em Assédio Moral – A violência perversa do cotidiano; e, ainda em 2002, foi publica
da a Lei Francesa de Modernização Social para combater o assédio moral, considerada a gravidade do 
fenômeno.

No Brasil, a abordagem do assunto deuse também na área laboral. A médica do trabalho Marga
rida Barreto (2006) com seu livro Violência, Saúde, Trabalho – Uma Jornada de Humilhações chamou  
a atenção dos constituintes, conseguindo artigo sobre o tema na Constituição Federal de 1988, também 
abordado de modo genérico no Código Civil de 2002.

O assédio recorrente no setor trabalhista alertou psicólogos e juristas sobre a necessidade de se 
prevenir e legislar a respeito, já havendo estudos avançados nas áreas escolar e familiar, abordando de 
maneira mais específica, além de estudos sistematizados para inserção do assédio até mesmo no Có
di go Penal.

Em 1994, a obra 700 Experimentos da Conscienciologia, do prof. Waldo Vieira, surge na qualidade 
de campo científico para o estudo integral da consciência, permitindo novas abordagens de estudo do 
assédio moral pelo viés conscienciológico, incluindo aspectos multidimensionais e pluriexistenciais 
ligados à Seriexologia e ao Paradireito.

3. MODUS OPERANDI 

Nos apontamentos apresentados por Hirigoyen (2000, p. 142147) observase o agressor (as
sediador intrafísico) sentindose superior em todos os sentidos com relação aos outros, movido por 
sentimento de grandeza e necessidade de ser admirado e aprovado. 

Não raro é absorvido por fantasias de sucesso ilimitado, de poder; acredita ser “especial”; não 
admite seus defeitos, explora o outro nas relações interpessoais, não possui empatia; sente inveja fre
quentemente; manifesta atitudes e comportamentos arrogantes; ressalta as falhas alheias sem aceitar 
ser contrariado. 

Podemse associar atitudes do assediador ao autoassédio favorecendo o heteroassédio e o me
gaassédio no assediador intrafísico, sujeito ativo do assédio moral. 

O assédio moral pode se manifestar tanto na forma de ações diretas (acusações, insultos, gritos, 
xingamentos, humilhações privadas e públicas) quanto indiretas (propagação de boatos, isolamento, 
recusa na comunicação, fofocas e exclusão social).

Segundo Haymann (2016, p. 4546), do autoassédio ao heteroassédio 5 manifestações lastreiamse 
na intencionalidade anticosmoética: Autoassédio latente/Autocorrupção/Conflito íntimo perturbador/
Autoassédio/Heteroassédio.

Dentro dos estudos da Psicologia, o assediador é apresentado com o modus operandi de buscar 
pessoas fragilizadas, a exemplo de mulheres e crianças (PENTEADO, 2011).  

Com esse comportamento, o assediador tampona seus trafares (traçosfardos) para esconder 
as próprias deficiências e projetálas em suas vítimas hipossuficientes, em momento específico. Nesse 
contexto, o assediador vê somente trafores (traçosforças) em si, mas que em realidade podem ser trafais 
(traços faltantes) ou mesmo trafares.
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Os assediados não são necessariamente pessoas frágeis ou com transtornos psicológicos. Alguns 
trafores dos assediados podem ser percebidos pelo assediador como ameaçadores ao seu poder, iniciando 
a perseguição, pois nesta situação o assediador desconhece a existência e prática do binômio admiração/
discordância, preferindo as práticas que conduzem o assediado a se achar incompetente e fragilizado.

O assediado no terror psicológico pode ser também o empregadopadrão, competente, a esposa 
zelosa, o aluno inteligente, pessoas responsáveis, mas ingênuas ao acreditarem nos outros e nas atitudes 
destes.

Muitas vezes o assediado também possui fissura de autoassédio semelhante ao assediador, 
acabando por se deixar heteroassediar e partindo para autovitimização sentindo culpa, o verdadeiro 
responsável por sofrer a agressão. 

Tal atitude potencializa o “poder” do assediador e o próprio assédio moral, esse mecanismo de 
projeção comum ao assediador é usado para tentar culpar o outro e isentarse da culpa, contudo não 
serve como exoneração do assediador da responsabilidade pelos seus atos perversos subjugadores da 
vítima (HIRIGOYEN, 2000, p.149150).

O assédio interconsciencial é considerado a mais corriqueira doença ou distúrbio humano.  
O assediador extrafísico assemelhase à sombra do corpo humano da consciência intrafísica, apresentan
dose conforme ambiente, objetivos e horários, podendo até materializar as doenças orgânicas (soma) 
nos envolvidos (VIEIRA, 2012, p. 48).

Por sua vez, em Cosmoeticologia, algumas reações emocionais caracterizam interassedialidade, 
tais como: insegurança pessoal, ciúme, cobiça, mesquinhez, inveja, melindre, emulação, e o próprio 
poder anticosmoético.

Segundo Vieira (2012, p. 47), o modus operandi do assédio interconsciencial pode ocorrer de 
4 formas diferentes:

1) consciência extrafísica em outra extrafísica; 

2) consciência extrafísica em outra intrafísica; 

3) consciência intrafísica em outra intrafísica;

4) consciência intrafísica em extrafísica (rara). 

Assim, o assédio moral pode situarse nas segunda e terceira maneiras de assédio interconsciencial, 
pois o assediador extrafísico pode operar tanto na conscin assediadora quanto na assediada ou, ainda, 
em ambos e em terceiros a sua volta.

É relevante explicitar sobre o fato de o heteroassédio ser facilitado pelo autoassédio, condição 
ou estado da conscin emocional, intelectual e energeticamente inclinada a se molestar pensenicamente, 
com obstinação patológica em relação a si mesma. 

Uma conscin neste estado não conhece as formas de manter a higidez pensênica e nem sabe 
utilizar a Técnica da Diferenciação Pensênica (STÉDILE et al., 2012). 

Temse na convivência grupal uma das necessidades da consciência em evolução; considerase 
que os grupos de convívio não se constituíram ao acaso, possuem raízes nos ciclos multiexistenciais 
das consciências envolvidas. 

Dentro da dinâmica grupal as consciências desenvolvem uma série de vínculos e oportunidades 
evolutivas entre cada um dos integrantes, dependentes por relações de poder (FEITOSA, 2016, p. 345).
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O assédio moral apresentase enquanto obstáculo às oportunidades evolutivas ou reconciliações; 
o assediador escolhe nutrir ou gerar interprisões com atitudes de imposição de vontade a qualquer 
custo, manipulação, doutrinação, ferindo o paradireito das consciências assediadas. 

Da mesma forma, ainda que o autoassédio possa funcionar como elemento favorecedor da insta
lação do assédio moral, tal fato não autoriza a irresponsabilidade do assediador sobre as consequências 
decorrentes de suas atitudes para com o assediado.

Segundo Hirigoyen (2000, p. 108), o enredamento consiste em, sem argumentar, levar alguém  
a pensar, decidir ou conduzir-se de maneira diferente do que teria feito espontaneamente, mesmo porque se 
houver a intencionalidade cruel e consciente de assediar alguém, não conseguindo seu objetivo com 
uma consciência que possa estar mais lúcida quanto a seus trafores, autodefesa e também de seus trafares, 
o assediador seguirá em busca de outras, perpetrando assim seu desejo em obter ganhos pessoais com 
essa sedução narcísica perversa.

Necessário se faz apresentar as divisões básicas de assédios interconscienciais, manifestados em 
primeiro lugar com origens nas emoções ou via psicossoma (mais comuns) e, em segundo lugar, ma
ni festados através das ideias ou via mentalsoma, sendo estes os assédios mais raros. 

Observase que a intenção do assediador no assédio moral é minar a resistência física e psico
lógica da consciência.

Fazendo uso de uma perseguição sutil, reiterada e por um tempo razoável, produtora de verda
deiro sofrimento psicológico na pessoa, humilhando, ofendendo, ridicularizando, inferiorizando, cul
pando, amedrontando, punindo ou desestabilizando emocionalmente, arriscando a saúde física, men tal 
e psicológica, afetando o desempenho e o próprio ambiente de convivência, pressionando a pes soa a se 
demitir, pedir transferência de setor ou da escola, deprimirse, afastarse do grupo social fre quentado, 
dentre outros danos.

O assédio moral pode incluir o assédio de ideias de consciência intrafísica sobre outra, a exemplo 
do adolescente engajado em causas mais nobres, pacato, idealista e inteligente, se deixando aliciar por 
ideias de badernas, bagunças, bebedeiras, revanchismo, rebeldia, drogas e vandalismo, mudando suas 
atitudes práticas e chegando a ações extremadas, até alistamento em instituições terroristas, buscando 
aceitação no grupo social do assediador intrafísico.

Temse que no assédio moral retirase a capacidade de defesa, retira-se dela todo o senso crítico, 
eliminando assim qualquer possibilidade de rebelião (HIRIGOYEN, 2000, p.108). 

A manipulação incessante desestabiliza, confunde, enreda de modo intelectual ou moral, e, ainda 
que o assediado se enfureça com a situação, sentirá vergonha de si mesmo alimentando o estado de 
submissão e dependência.

4. MODALIDADES

O assédio moral pode ocorrer em pelo menos 4 tipos nas interrelações conscienciais (HIRI
GOYEN, 2000, p. 6975):
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TIPOS CONCEITO EXEMPLOS
Vertical  
descendente

Assédio proveniente de superior hierár-
quico sobre um ou alguns dos subordi-
nados.

Chefes em geral, diretor da empresa ou 
escola, pais, avós, tios, coordenadores, 
professores, irmão mais velho.

Vertical  
ascendente

Assédio dos subordinados sobre a 
pessoa considerada superior - prevalece 
manipulação do medo, competitividade e 
chantagens.

Empregados, funcionários públicos sem 
cargo de chefia, filhos, netos, alunos, 
irmãos mais novos.

Horizontal Assédio pelos colegas de mesmo nível 
social ou classe de um mesmo campo 
laboral.

Disputas de mesmo cargo/promoção, 
conflitos de gerações, preconceitos, 
racismo; assédio entre amigos/irmãos/
colegas de futebol.

Misto Assédio entre superiores e ao mesmo 
tempo entre colegas, com as mesmas 
peculiaridades do assédio horizontal.

Chefe/colegas de trabalho; diretor/profes-
sor/aluno; pais/filho/avós/irmãos.

Tabela 1 – Tipos de assédio moral

Nesses tipos de assédio moral, destacase o assédio interconsciencial: consciexes influem no agir 
do assediador intrafísico/agente passivo do assédio moral e terceiros.

Por hipótese, na modalidade assédio moral vertical descendente é possível o assediador extrafísico 
influir diretamente nas atitudes do superior hierárquico, pais, avós, professor, amigo admirado e assim 
por diante, possivelmente por afinidades que reforçam relações de vidas passadas, acertos e interprisões 
grupocármicas, recomposição, culpas e outros links entre o trinômio: assediador intrafísicocúmplice 
extrafísicoconscin assediada. 

Por que um chefe persegue funcionário, extrapolando a razoabilidade e humilhandoo, rebaixan
doo enquanto ser humano? Qual a origem do desamor e desprezo de um pai ou mãe por um filho desde 
o nascimento? Por qual motivo um professor acossa e degrada um aluno em sala de aula com notas 
baixas? São somente motivos ligados ao cotidiano e ao presente vivenciado? 

Tais questões, por hipótese, podem ser aplicadas ao assédio vertical ascendente, no qual se pode
ria inverter apenas o fato de o assediador agora ser hierarquicamente inferior ao assediado, a exemplo 
do empregado assediador do patrão e do filho assediador do pai, fortalecendo a hipótese do convívio 
pluriexistencial. Teria esse assédio começado em vidas passadas, quando o filho de hoje foi o pai no pas
sado? Gerariam o assédio somente acontecimentos presentes, ou experiências em outras vidas? Qual  
o motivo para tanta ojeriza desse filho ao pai? 

Multidimensionalmente, o assédio horizontal pode atingir consciências de mesmo nível de 
convivência, desencadeando de alguma forma culpas, medos, anseios, ciúmes, disputas, concorrência, 
chantagens, interprisões grupocármicas e outros links, ativando autoassédio e heteroassédio no grupo 
afim. 

Afinal, no assédio moral familiar é justificável uma briga entre irmãos levar à incompreensão 
mútua e a perpetuar ódio, somente com base em fatos simples no presente? Qual foi a relação entre 
esses atuais irmãos em vidas anteriores deles? No voluntariado, qual a motivação em rebaixar e humilhar 
o trabalho alheio perante seus pares? A interprisão nesses casos antecede a ressoma? 

No viés do Paradireito, destaca Feitosa (2006, p. 346), dentre outros escopos, o de estudar o con-
flito de egos estabelecido, em determinados momentos evolutivos, entre consciências, as quais se acham no 
justo direito de reivindicar somente para si ou seus afins um bem ou ganho evolutivo em detrimento da(s) 
outra(s) parte(s). 
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Nos encaminhamentos das questões de assédio moral misto, na perspectiva do Paradireito,  
a consciência no estágio de Evoluciólogo seria indicada para assessorar e dirimir os conflitos, uma vez que 
reúne condições e capacidade de articular possibilidades de recomposição entre as partes. Sua função de 
mediador evolutivo auxilia na observância de direitos e responsabilidades de cada parte envolvida no 
assédio moral, sendo imparcial na conjuntura de conflito interconsciencial visando o melhor para todos.

Considerando a proposição do assédio moral misto ser aparentemente manifestação típica de 
grupocarma e de interprisões grupocármicas, interagindo consciências intrafísicas e extrafísicas dentro 
de um assédio heterogêneo, temse que o teatro multidimensional instalado pode ter sido planejado 
ainda na intermissão, para promover o reencontro ou oportunidade de recomposição grupocármica 
das consciências envolvidas. Lembrando que o Paradireito prescreve o direito a reeducarse e a resso
cializarse.

Todavia, prevalecem nas atitudes assediadoras o desejo de poder, vingança, dinheiro, humilhação, 
mesquinhez e ódio; tais consciências estão ligadas por uma convivência forçada; a exemplo do nasci
mento em determinada família em que a pessoa se sente fora do contexto. 

Tal conjunção assediadora pode gerar reconciliações interassistenciais e liberação de interprisões 
grupocármicas, exigindo que as consciências envolvidas busquem lucidez, racionalidade multiexisten
cial, estudo das nuances grupocármicas, perdão, gratidão, passando pelas diversas fases da superação 
até atingir a prática interassistencial.

Importa ao assediado ter lucidez quanto à vitimização, pois a condição de ser vítima, quando 
frequente, pode levar a consequências drásticas ao modo do suicídio ou a tentativa de.

O assédio moral caracterizase pela frequência e prolongamento de ações diretas ou indiretas re
feridas na Seção Modus operandi; fatos isolados não caracterizam o assédio moral, no máximo podem 
caracterizar o dano moral.

Multidimensionalmente, o assédio moral pode extrapolar os personagens assediador e assediado 
e as consciências ao redor; envolvendo questões de retrovidas, em teatro multidimensional instalado 
ou reinstalado para resgate e reconciliação. 

As abordagens do Paradireito em conjunto com a da serialidade existencial e da grupalidade 
ensejam correções de erros do passado no momento presente, com possível inversão da relação algoz
vítima, favorecendo o agir cosmoético, a reeducação consciencial, a eliminação do belicismo, dentre 
outros traços.

Por outro lado, o assédio moral nem sempre é intencional, segundo Hirigoyen (2000, p.139140): 

Toda pessoa em crise pode ser levada a utilizar mecanismos perversos para defenderse. 
Os traços narcísicos de personalidade são muito comumente encontráveis (egocentrismo, 
necessidade de ser admirado, intolerância à crítica). Não são por si só patológicos. Além 
disso já nos aconteceu a todos, manipular outra pessoa visando obter uma vantagem, 
e todos já experimentamos um passageiro ódio destruidor, o que nos distingue dos 
indivíduos perversos é que esses comportamentos ou sentimentos não foram mais 
que reações ocasionais, e foram seguidos de remorso ou arrependimento.

Determinadas vezes as práticas sucedem sem mesmo assediadores perceberem conscientemente 
a violência psicológica inerente ao abuso de poder, muito menos as influências extrafísicas, pois o objetivo 
que prevalece na mente do assediador é de defenderse das atitudes “ameaçadoras” do assediado, po
dendo passar depois a praticar ou não o assédio de modo intencional e obtendo prazer com tais atos. 

Hirigoyen (2000, p.141) menciona que o perverso narcisista é analisado enquanto psicótico 
assintomático. Seu equilíbrio advém de descarregar no outro a dor que não sente e as contradições internas 
que se recusa a perceber. Faz o mal de modo não proposital, não sabe agir de outro jeito, mostrando possíveis 
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resultados de ferimentos oriundos da infância, sendo a transferência da dor portadora da valorização 
de si às custas do outro.

Segundo Glina e Soboll (2012), intencionalidade pode ou não estar presente, ou seja, o indivíduo 
pode sentir-se assediado mesmo quando o assediador não tem intenção de assediá-lo. Considerando que  
a intencionalidade pode ser vista de duas maneiras na caracterização do assédio, como critério obriga tó rio 
ou elemento complementar na caracterização do mesmo, logo, pode ocorrer o assédio com a in tenção 
direcionada do assediador ou não.

Porém, tal condição não retira a gravidade do assédio moral e seus danos pessoais e psicológicos, 
pois as características de crueldade e prazer em fazer o outro sofrer são acalentadas pelo assediador 
consciente ou inconsciente, sendo necessário tanto os assediados quanto os assediadores procurarem 
(quando possível) ajuda para cessar o problema.

5. MANIFESTAÇÕES DA CONSCIN ASSEDIADA

O assédio moral  na escola, trabalho, família ou ambiente social  consiste em subjugação 
energética, moral, sistemática, podendo ser direcionada por intermédio de consciexes patológicas.

Assédio moral torna hostil e doentio o ambiente, expondo sistematicamente a conscin a humi
lhação, constrangimento, drenagem energética e/ou violência emocional.

Os reflexos de quem padece a humilhação do assédio moral são expressivos: de queda da auto
estima a sérios problemas de saúde. 

Eis 10 sinais ou atitudes dos assediados, estudadas no contexto existencial, e suas repercussões 
no entorno:

INDIVÍDUOS ESCOLA/FAMÍLIA/EMPRESAS/SOCIEDADE
1. Cansaço demasiado, desinteresse pelo trabalho, 
irritação constante; 

2. Depressão, angústia, estresse, crises de choro, 
crises de competência, mal-estar físico e mental;

3. Redução da concentração e memorização;

4. Sensação negativa em relação ao futuro, culpa; 

5. Pensamentos suicidas e redução da libido; 

6. Insônia, inquietações no sono, pesadelos; 

7. Isolamento, tristeza, diminuição da capacidade de 
relacionamento e de constituir amizades;

8. Vítima reproduz condutas de violência moral; 

9. Sobrepeso ou emagrecimento excessivo, aumen-
to da pressão arterial, problemas digestivos, tremo-
res e palpitações;

10. Uso de álcool, drogas e tentativa de suicídio. 

1. Queda da produtividade e qualidade do trabalho 
e das relações interpessoais;

2. Acidentes de trabalho e domésticos;

3. Aumento de ações judiciais em razão do assédio;

4. Transferências de função e de escola;

5. Absentismo (faltas no trabalho) e faltas escolares;

6. Aposentadorias prematuras;

7. Divórcios e aumento de violência doméstica;

8. Multas administrativas e condenações judiciais 
por manifestações de discriminações;

9. Aumento na rotatividade de trabalhadores e eva-
são escolar;

10. Ocorrência de doenças profissionais e psicoló-
gicas;

11. Licenças médicas e demissões.

12. Em casos extremos até suicídios e homicídios.

Tabela 2 – Sinais e atitudes dos assediados e suas repercussões
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Surgem no ambiente do assediado, portanto, desinteresse pelo trabalho, estudos, relações fami

liares, com perda do prazer de conviver, desestabilização emocional, agravando moléstias já existentes 

e o aparecimento de novas, até aspectos predominantemente psicossomáticos. 

Tais mudanças bruscas e a constância do assédio nem sempre têm origens claras para o assediado, 

às vezes, nem mesmo para o assediador. Motivos para tais atitudes são geralmente incompreendidos, 

gerando mais conflitos e vitimização.

Nestes contextos, o assédio moral por assediadores extrafísicos cresce devido à convivência 

mais duradoura e íntima entre os envolvidos, dependências, culpas, interprisões, manipulações, 

chantagens, dentre outros aspectos.

A Tabela 3 exemplifica ações de assédio moral em instituições, escolas, famílias e ambientes 

sociais:

EMPRESAS/INSTITUIÇÕES ESCOLAS, FAMÍLIAS, AMBIENTES SOCIAIS
Violação da intimidade, câmeras em vestiários;

Revista íntima e restrição de uso de banheiro;

Contestar sistematicamente as decisões da vítima;

Dar informações inúteis sobre tarefas e criticar 
injusta ou demasiadamente o trabalho;

Pressionar a vítima a não exigir direitos;

Privar a vítima de instrumentos de trabalho: telefo-
ne, papéis, computador, entre outros;

Metas irreais e ameaças públicas de demissão; 

Tarefas alheias ao trabalho;

Impedir ou dificultar promoção da vítima;

Causar danos no local de trabalho;

Induzir a vítima ao erro;

Exames de HIV/AIDS e gravidez;

Rebaixamento profissional ou retirar a autonomia da 
vítima, isolamento profissional;

Desdenhar doenças e recomendações médicas.

Desqualificações, zombarias, insultos, ridiculariza-
ção e brincadeiras pejorativas;

Manipulação atingindo a identidade da vítima (adul-
tos e crianças);

Manter dependência econômica do cônjuge/ filhos;

Impedir convivência com pessoas da família e ami-
gos, violência compulsiva para humilhar;

Desafiar constantemente a autoridade do professor 
em aula, rebaixar o professor de maneira continua-
da diante dos colegas e alunos;

Forçar a vítima fazer o que ela não quer;

Depreciar família, local de moradia, aparência, 
orientação sexual, religião, etnia, renda, nacionali-
dade;

Praticar o cyberbullying (criação de páginas falsas, 
comunidades ou perfis sobre a vítima);

Tabela 3- Exemplos de assédio moral em diversos ambientes

Ressaltese que as condutas na Tabela 3 não são exaustivas. O ideal é verificar, nessas listas e em 

outras, a continuidade das condutas assediadoras, pois atos isolados ou ligados a excessos nas reivindi

cações do trabalho, atos preconceituosos, exageros nas cobranças, podem constituir dano moral, não 

assédio moral.
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6. FASES DO ASSÉDIO MORAL

O assédio moral atravessa 4 fases:

FASES DO ASSÉDIO MORAL

1
A primeira envolve atritos, discórdias e discussões entre colegas ou superiores por cisões de opinião, 
comuns em local de trabalho, brigas entre pais e filhos ou discussões entre amigos. Fatos a serem 
resolvidos com diálogo, que, quando não ocorre, originam conflitos maiores;

2 Atritos, discórdias e discussões constantes, repetitivas e crescentes, em que a vítima geralmente se 
cala;

3 Assédios ainda maiores, requerendo interferência da organização ou de terceiros, podendo acarretar 
demissão do agressor ou remoção dos envolvidos;

4 A vítima toma atitudes drásticas: abandono do trabalho, evasão escolar, divórcio, até tentativa de 
suicídio.

Tabela 4 – Fases do assédio moral

É possível cotejar as fases do assédio moral e alguns dos 5 estágios evolutivos do curso gru
pocármico propostos por Vieira (1994, p. 129): Interprisão, Vitimização, Recomposição, Libertação  
e Policarmalidade, alertando, contudo, que são ilações a partir deste estudo. 

O assédio moral extrapola o âmbito intrafísico; sua complexidade é tema para pesquisas e auto
pesquisas continuadas, quiçá por uma vida inteira.

No primeiro estágio, INTERPRISÃO: grupos ligamse pelo princípio da inseparabilidade gru
pocármica das consciências envoltas na execução de atos anticosmoéticos diretos ou indiretos entre 
si ou para outras consciências; por exemplo, análise do ambiente onde convivem consciências para 
interrelações no trabalho, família, escola ou relações sociais, onde podem ocorrer atritos, discórdias 
e discussões iniciais, geradoras ou não de assédio moral, geralmente oriundas de autoassédio e hete
roassédio intra e extrafísico.

O estágio da interprisão se assemelha à primeira fase do assédio moral, quando começam os 
passos da sedução perversa seguidas pelas práticas assediadoras.

No segundo estágio do curso grupocármico, VITIMIZAÇÃO, a consciência começa a duvidar 
do acerto de suas escolhas (VIEIRA, 2013, p. 626); apresenta notável relação com a segunda fase do 
assédio moral, quando o assédio intrafísico amiúda suas atitudes assediadoras; o assediado se cala e fica 
ensimesmado (vitimização), multidimensional e inconscientemente, podendo em alguns casos sentirse 
penalizado ou culpado por transgressões pretéritas, vitimandose perante as atitudes do assediador.

O terceiro estágio do curso grupocármico denominase RECOMPOSIÇÃO, fase que enseja 
paciência e persistência, pois as situações passam a dar errado, fazse necessário desdizer o que foi dito 
e desfazer o que foi feito, o que dependendo do timing evolutivo da consciência possibilitará acerto 
grupocármico como ajuste interpessoal simultâneo.  

O assédio explicitase em sua terceira fase, causando sofrimento no assediado, momento oportu
no para intervenção de terceiros, visando buscar uma solução para o conflito. Quando bem sucedida 
pode proporcionar recomposição dependendo do nível evolutivo das consciências envolvidas e as 
peculiaridades do caso.

Assédio moral e holopensene extrafísico arraigados dificultam solução completa para o conflito, 
o que, por hipótese, levaria o problema de volta ao curso inicial e consolidaria a interprisão. 
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No quarto estágio, LIBERTAÇÃO, a autorretratação envolve exemplarismo. Requer profunda 
e sincera autopesquisa e autoconhecimento. Sem reciclagens de posturas ou empenho para mudanças, 
não haverá libertação. 

Ressaltase que a quarta fase do assédio moral é adversa à libertação, pois nesta não houve recom
posição, subsiste ódio, rancor, mágoa, e a ação do exassediado em relação ao assediador na maioria 
dos casos é antiassistencial. 

Nesta fase do assédio moral, assediador e assediado, se tivessem passado pela Recomposição e 
Libertação, escapariam do tipo prescrito na fase, galgariam maior evolução pessoal.

O quinto estágio, POLICARMALIDADE, quando a consciência pede menos para si, preocupan
dose com os outros, não encontra paralelo com as fases do assédio moral, considerando a assistência 
expandida, maxifraterna e atacadista, quando no mínimo 51% do egoísmo foi superado. 

Tal comparação não é regra nem se aplica a todos os tipos de assédio moral; nem sempre casos 
concretos seguem esses passos, sendo alguns resolvidos no início, outros no meio, e outros requerem 
mais vidas até a libertação grupocármica.

7. AÇÃO E PREVENÇÃO 

Segundo esta autora, o ideal é a vítima de assédio moral – no trabalho, escola, família ou ambiente 
social – não silenciar. 

Intrafisicamente, o recomendado é procurar meios para denunciar e agir contra esse tipo de vio
lência; o passo mais importante é tentar conversar com o agressor e esclarecer como se sente (se houver 
diálogo), podendo pedir mediação de terceiro.

Também se mostra recomendável buscar a solidariedade, ajuda mútua e táticas grupais para en fren
tar o problema. Por exemplo, buscar o apoio de familiares, amigos e colegas, já que o afeto e a so lidariedade 
são fundamentais para a recuperação da autoestima, dignidade, identidade e cidadania, pro curando 
eventualmente apoio emocional na autopesquisa, colegas, psicólogos e consciencioterapeutas. 

Quando não é possível o diálogo, evitar conversar a sós com o assediador, buscando sempre tes
temunha. No trabalho, há órgãos e instituições auxiliadoras a exemplo de Ouvidoria, setor de Recursos 
Humanos, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) ou 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), sindicato e Justiça do Trabalho.

Nos demais casos de assédio, podese contar com médicos, psicólogos, orientadores pedagógicos, 
advogados, Ministério Público, Comissão de Diretos Humanos, Conselho de Educação, Justiça comum 
e especializada, serviços psicológicos individualizados, dentre outros. Em caso de assédio moral nas 
Instituições Conscienciocêntricas (IC) é possível contar com o apoio do Departamento AVA – Apoio  
a Voluntários e Alunos, que presta atendimento interassistencial com aplicação e vivência do polinô
mio acolhimentoorientaçãoencaminhamentoacompanhamento.

Assédio instalado e desenvolvido pode culminar no suicídio, o que extrafisicamente pode gerar 
e manter interprisões seculares. O causador do assédio atua ao modo de toxina vagarosamente levando 
à morte.

Esta autora recomenda campanhas nas empresas, órgãos públicos e na mídia para divulgação 
das informações sobre o assédio moral na socin; estas são prevenções eficientes, conscientizando mais 
pessoas quanto à conduta e possíveis consequências. 
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Algumas maneiras de combater o assédio na socin assemelhamse àquelas utilizadas no combate 
à tortura no que tange à tipificação no Direito Penal.

Juridicamente, o assédio moral, quando resultar em suicídio, pode ser punido analogicamente 
ao crime de tortura com base no que prescreve o Decreto 98.386, de 09.11.1989, sendo o crime de 
tortura tipificado no artigo 121, § 2º, III, como espécie de homicídio qualificado. 

Assim, o ideal é não minimizar relatos de casos de assédio moral. É sugerido o incentivo a orga
nizações propagadoras da prevenção e eliminação do assédio moral, atentar à convivência cotidiana, 
combatendo tratamento desumano ou cruel, estabelecendo ambiente respeitoso.

Em Conscienciologia podese recorrer à Consciencioterapia.

Assim, no nível preventivo, tanto na socin quanto com relação às influências multidimensionais, 
o diálogo é o principal meio de esclarecer os fatos, obstando o assédio moral em seu nascedouro, escla
re cendo os assediadores extrafísicos para que se libertem do egocarma e do grupocarma.

A Técnica da Diferenciação Pensênica proposta pelos voluntários da ARACÊ (STÉDILE et al., 
2012) busca separar o que é um pensene seu e o de outra consciência, e, quando aplicada ao processo 
do assédio moral com lucidez, consiste em ferramenta preventiva, sobretudo para o assediado.

Multidimensionalmente, considerando o assédio extrafísico, sem minimizar o assédio moral, 
o terceiro pode promover o autoenfrentamento em ambos os sujeitos do assédio; solidarizandose ao 
agredido sem promover vitimização; incentivar a projeção lúcida enquanto ferramenta de autopesquisa 
e desassédio, assim como EV profilático, evitando interprisões e realizando a tares para ambas as partes.   

Em casos mais graves no contexto da socin, os terceiros podem ser chamados enquanto tes
temunhas do assédio, cabendo a estes considerar a melhor atitude a tomar: comissiva ou omissiva, 
ponderando o que poderá gerar para si e para os envolvidos ao calarse sobre o assunto.

A autora recomenda às conscins assumir o paradever intermissivo libertador de buscar soluções, 
sendo cosmoéticos em seus depoimentos, pois, mesmo inteirado das recomposições, nem sempre se 
pode agir com omissão deficitária que leva à promoção e/ou aceitação da perpetuação do tratamento 
desumano ou cruel. 

Para tanto, buscar a lucidez, estudar e aplicar a técnica da diferenciação pensênica e criticidade 
são ações auxiliadoras para evitar leniência e parcialidade. Em muitos casos, quando testemunhas se calam, 
podem alimentar multidimensionalmente interprisões, acumpliciandose e protegendo o assediador, 
propagando assédio intra e extrafísico.

Outra prevenção ao assédio moral é o exemplarismo contra o preconceito e a discriminação, 
fomentadores do assédio interconsciencial e moral.

Uma sugestão para neutralizar os assediadores extrafísicos sustentadores do assédio moral é colocar 
o nome do assediador e do assediado nos pedidos de tenepes pessoal e das ICs enquanto ferramenta 
de encaminhamentos de conciliação interdimensional.

Incentivar o discernimento e promover esclarecimento no assediador e assediado para que os 
mesmos possam identificar os limites da obediência, sobretudo quando estas ordens afetam a integrida
de física e mental de ambos.

Sobretudo é aconselhável que se busque assepsia energética cotidiana e tratamento respeitoso 
em todos os ambientes, independentemente de preferências ou ideologias pessoais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Frente ao exposto, o assédio moral, por suas peculiaridades na socin, ainda precisa ser tratado 
como crime em casos normais, apesar de não haver uma legislação específica. 

Quando induzir ao suicídio, há até a possibilidade de que ele seja qualificado analogamente no 
grupo de crimes hediondos, cabendo ao Paradireito aprofundar o assunto, considerando os fatores plu
riexistenciais e multidimensionais, o que é ignorado pelas leis positivadas.

No aspecto conscienciológico, o assédio moral envolve causas extrafísicas e pluriexistenciais, ori
ginandose, muitas vezes, por afinidades pensênicas ou complementação de temperamentos opostos. 
As intervenções pontuais e isoladas, nesses casos, tendem a não funcionar, exigindo outras ações legais.

O ideal é considerar que evoluir com ampla possibilidade de escolhas evolutivas com lucidez 
é paradireito que deve ser assegurado às consciências intrafísicas e extrafísicas. Resolver o assédio de 
maneira construtiva, considerando o melhor para todos os envolvidos, é almejado por ofertar recomposições 
e resgates grupocármicos de outras vidas.

Observase que assediar independe da concretização do assédio moral, pois o assediado sufi
cientemente lúcido não se embrenha nos atos cruéis do assédio; ainda assim, o assediador pode querer 
persistir no intento. Talvez por isso não se deva ser ingênuo e estudar somente a autovitimização do 
assediado, mas analisar também seu autoassédio e o assediador, que pode procurar outra vítima. 

O assediador que não teve consciência e responsabilização de seus atos no assédio moral tende 
a nutrir vontade e desejo de continuar promovendo atos e atitudes assediadoras. Tais condutas podem 
ter origens não somente nas situações mesológicas, mas reforçadas por assediadores extrafísicos afins à 
ideia intentando vinganças e perpetrando interprisões grupocármicas nos diversos ambientes intrafísicos. 

Assim, tornase importante ampliar a abordagem do problema e o acompanhamento ordenado 
das ações envolvendo o contexto organizacional, familiar, escolar e demais peças do contexto peculiares 
a cada caso. 
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Gargalo da Escrita Tarística
Claritask Writing Barrier

Obstáculo de la Escrita Tarística

Fátima Teresinha Silveira*

Resumo: Este trabalho nasceu da constatação da autora de estar travada na produção 
escrita. Como admite ter concluído Curso Intermissivo (CI) e sabe da necessidade de 
retribuição da consciência intermissivista com a publicação das próprias experiências 
como legado aos novos colegas intermissivistas, bem como para si mesma nas próximas 
ressomas, pesquisou possíveis origens desse obstáculo, em si e entre os voluntários da 
instituição conscienciocêntrica onde voluntaria, ARACÊ. Cicatrizes psicossomáticas 
de traumas nesta e noutras ressomas, de alguma forma reforçadas na mesologia atual, 
estagnaram a grafopensenidade da autora. Embora possam existir outras causas que 
levem a inércia gráfica, para esta autora a reciclagem do autotemperamento foi necessária 
para melhorar o atual nível evolutivo. Conclui apresentando providências reeducadoras 
próevolutivas para o aprimoramento interassistencial. 

Palavraschave: comunicação; escrita tarística; obstáculo; interassistência; intermissi
vista; retrotraumas.

Abstract: This work emerged from the author’s realization of blocked writing.  The 
author admits having attended an intermissive course and recognizes the need for an 
intermissivist to reciprocate the course by publishing her own experiences, considered 
as a legacy to new intermissivists as well as for herself in next lives. Based on this 
premise, the author investigated some possible origins of this blockade, in herself and 
among other ARACÊ volunteers. The author concludes that psychosomatic scars from 
past traumas in this and in past lives, somehow reinforced by the current mesology, 
contributed to stagnate her graphothosenity. The author presents some reeducating, 
proevolutionary measures aiming at interassistantial improvement.

Keywords: communication; interassistance; intermissivist; retrotraumas; taristic 
writing.

Resumen: Este trabajo nació de la constatación de la autora de considerarse trabada 
en la producción escrita. En función de admitir la conclusión del Curso Intermisivo 
(CI) y de conocer la necesidad de retribución de la conciencia intermisivista con la 
escritura publicada de las propias experiencias como legado a los nuevos colegas inter
misivistas y para sí misma en las próximas resomas, la autora ha investigado algunos 
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posibles orígenes de este obstáculo, en sí misma y entre los voluntarios de la institu
ción concienciocéntrica, ARACÉ (Asociación Internacional para la Evolución de la 
Conciencia), donde hace su voluntariado. Fueron descubiertas cicatrices psicosomá
ticas resultantes de traumas pasados en esta resoma y en otras, las cuales, de alguna 
manera fueron reforzadas por los rasgos socioculturales actuales y que estancaron la 
grafopensenidad personal. Aunque puedan existir otras causas que llevaron a la inercia 
gráfica, para esta autora el reciclaje del autotemperamento fue necesario para mejorar 
el actual nivel evolutivo. Concluye presentando algunas providencias proevolutivas  
y reeducativas, objetivando el perfeccionamiento interasistencial.

Palabras clave: comunicación; escritura tarística; interasistencia; intermisivista; 
retrotraumas.

INTRODUÇÃO

Escritor. Este artigo originouse da necessidade da autora de destravar sua grafopensenidade 
interassistencial, pois, segundo as teorias conscienciológicas, a maioria dos intermissivistas preparouse, 
no Curso Intermissivo (CI), para ser escritor na atual ressoma (VIEIRA, 2014, p. 422).

Escrita. A escrita é forma de comunicação, recurso de transmissão dos pensenes. Historicamen
te, preserva o conhecimento. O pensador francês Foucault, refletindo sobre a hermenêutica de si, da 
Antiguidade à Modernidade, encontrou na filosofia grega o princípio do autocuidado: 

Nessa cultura do cuidado de si a escrita é, ela também, importante. Dentre as tarefas 
que definem o cuidado de si, há aquelas de tomar notas sobre si mesmo – que poderão 
ser relidas –, de escrever tratados e cartas aos amigos, para os ajudar, de conservar 
os seus cadernos a fim de reativar para si mesmos as verdades [das quais] precisaram 
(FOUCAULT, 1994, p. 8).

Autocuidado. E afirma que, do período helenístico, a contar de 323 a.e.c. em diante, o “cuidar 
de si”, há escrita constante. Escrever intensifica e aprofunda a autoexperiência, é a concretização da 
autopesquisa, fazendo o exercício da tares sobre si, a autotares. A aplicação de técnicas autopesquisísticas 
com resultados autocognitivos registrados daí decorrentes é recurso autoesclarecedor.   

Objetivo. Este estudo trata de algumas possíveis razões de grande parte dos voluntários de Insti
tuições Conscienciocêntricas (ICs) não grafarem suas descobertas de autopesquisa e aprofundamentos 
das verpons conscienciológicas, pressupondo serem exalunos de Cursos Intermissivos.

Hipótese. O acanhado número de 82 escritores na Comunidade Conscienciológica Cosmoética 
Internacional versus número de ICs com voluntários (anobase: 2018), conforme dados do Instituto 
Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE), provavelmente tenha enquanto causa gargalos criados 
nas várias existências e reforçadas na mesologia atual.

Metodologia. A pesquisa deste artigo baseiase na seguinte metodologia:

1. Autopesquisa. A autopesquisa constante desde 2005 e a impactoterapia recebida durante  
o Curso Pangrafologia Verbetológica, realizado de 26 a 28 de maio de 2017, em Foz do Iguaçu, quanto 
ao desperdício do trafor da escrita.

2. Heteropesquisa. Observações e anotações, principalmente no grupo de estudos da Pesquisa 
em Conscienciologia Aplicada (PCA) e convivência no voluntariado do Office ARACÊ Porto Alegre.
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Estrutura. Este artigo está estruturado em 3 seções, além da Introdução e das Considerações 
finais: 1. Panorâmica Teórica; 2. Fatuística e Casuística; e 3. Reeducaciologia.

1. PANORÂMICA TEÓRICA

Definologia. O obstáculo da escrita tarística é o estado ou condição da consciência intermissi
vista, de travamento da escrita conscienciológica, impedidora de assistência perene, por não grafar seus 
achados pesquisísticos, não expandir por escrito os alicerces da Ciência Conscienciologia, além de 
bloquear o autorrevezamento seriexológico. 

Intermissivista. A consciência intermissivista é quem participou, entre 2 vidas intrafísicas, no 
período extrafísico, do curso Intermissivo – CI, onde frequentou aulas teáticas, segundo seu nível evo
lu tivo. De acordo com Vieira (1994, p. 604) esses cursos são de diversos graus; nos mais avançados 
sa lientamse 3 objetivos básicos: autoevolução, produtividade intrafísica e planejamento da programação 
exis tencial – próexis da próxima ressoma.

Função. Aquele que participou do curso intermissivo tem função de intermissivista, isto é, tem 
as atribuições físicas e extrafísicas de sua responsabilidade por dele ter participado. Tem o desafio de 
honrar os paracompromissos intermissivos, dentre eles escrever artigos e livros técnicos qualificados 
para os periódicos e editoras conscienciológicas, ampliando as pesquisas e os debates, buscar redigir 
verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia na condição lúcida de verbetólogo(a) ou enciclopedista 
e escrever e publicar a obraprima, com vistas ao autorrevezamento multiexistencial, interassistencial, 
secular e milenar, consoante verbete Função do Intermissivista (VIEIRA, 2010).

Ficha. O curriculum vitae é o arremedo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP), prontuário evolutivo 
da consciência que concluiu o CI. Nesta, constam registros extrafísicos, preenchidos paratecnologica
mente e atualizados sob responsabilidade do evoluciólogo do grupo cármico.

Detalhes. O verbete FEP do Intermissivista informa, dentre outros detalhes, itens ou autovi
vências construtivas da conscin, que irão embasála e enriquecêla, como artigos conscienciológicos 
publicados, verbetes da EC e livros como saldo do autorrevezamento da FEP; e a Megagescon pessoal, 
a obraprima escrita, como saldo policármico da FEP. 

Restringimento. O restringimento intrafísico é inevitável e necessário, até determinado estágio 
evolutivo, para auxiliar na imersão da consciência na intrafisicalidade, onde ocorre a restrição consciencial, 
com redução da lucidez da consciência, o restringimento mnemônico.

Indiferenciação. A autoconscientização multidimensional pode evitar a Indiferenciação Pensêni-
ca, condição de indistinção, quando a conscin não distingue em si a interferência e influência de xenopensenes 
e holopensenes externos, manifestando-se pela concordância, subordinada, podendo apresentar, inclusive, 
obnubilação consciencial em maior ou menor grau (STÉDILE et al., 2012, p. 7). Esta condição é capaz 
de potencializar as dificuldades na escrita quando a conscin faz rapport com consciexes antagônicas a suas 
pesquisas.

Estado Vibracional. Segundo a Energossomatologia, a vida humana é existência energética,  
e a manutenção da homeostase holossomática necessita do energossoma dinamizado. A instalação cons
tante do Estado Vibracional – EV, no atual nível evolutivo é prioritário à paraprofilaxia pessoal nas 
vivências com o equilíbrio energético, favorecendo a qualificação dos autopensenes e aumentando  
a autodisponibilidade interassistencial para as gescons. 
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Amparo. O amparador extrafísico de função é consciex técnica, com atuação de assistente lúcido 
no desenvolvimento de atividades assistenciais específicas da consciência. O melhoramento do potencial 
parapsíquico facilita a comunicação com o amparo para a pangrafia, escrita parapsíquica multímoda, 
participando assim da grupalidade e elaborando gestações conscienciais evoluídas.

Comunicação. O obstáculo da escrita tarística se desenvolve intraconsciencialmente, no nível 
de maturidade do atributo consciencial da comunicabilidade. Ao tornar a comunicação interassistencial 
travada e lacunada por experiências trafaristas em várias existências, podem ocorrer cicatrizes psicos
somáticas ou experiências carentes de reciclagem. Além disso, a escrita pode ser trafal (traço faltante) 
para a conscin.

Intrafísico. A comunicação interpessoal das consciências no intrafísico, segundo a Energos
somatologia, é acionada pelo laringochacra, a fala predominando sobre a escrita. Conforme Stédile 
(2007, p. 2), “se fosse escrito 1% do que foi falado, dezenas de livros poderiam ser editados”. A fala limitase 
à conjunção do som das palavras com gestos para exteriorizar os pensenes, requerendo cosmoética para 
comunicação próevolutiva.  

Fala. A tradição oral é como testemunho transmitido verbalmente de geração a outra. Por muito 
tempo na Terra, pouquíssimos liam e escreviam, e a fala preservou a memória dos povos. Das mais de 
200 línguas no Brasil, muitas são indígenas, sem tradição escrita (PINTO, 2016, p. 1).

Crescendo. Os pensamentos são traduzidos em palavras faladas, e estas podem evoluir para  
a palavra escrita. O esclarecimento pode ocorrer pela expressão oral, existem debates necessários como 
no Tertuliarium, primeiro argumentarium do Planeta. Importa a permanência dos pensenes. Verba vo-
lant, scripta manent (as palavras voam, o escrito permanece). Logo o mais relevante é o entendimento  
e aplicação do crescendo comunicativo pensar-falar-grafar. 

Conscienciologia. O escrever conscienciógico requer pensenidade pesquisadora multidimensio
nal. É técnica de autopesquisa. Proporciona recuperação de retromemórias. Possibilita a interação com 
consciências amigas e desafetos do passado. Amplia o nível de atenção para fatos e parafatos. É simulta
neamente registro de pesquisa e pesquisa (RIBEIRO, 2010, p. 26 e 27).

Psicologia. O termo “psicologia” é derivado do Grego, “psyche”, alma, e “logos”, estudo ou teo
ria. Em 1530, Phillip Schwarzerdt (chamado depois Melanchthon), foi o primeiro a utilizar em suas 
explanações o termo “psicologia”. Em 1783 foi publicado o primeiro periódico científico de psicolo
gia com o título Gnothis auton, expressão grega que significa conhece a ti mesmo. A revista trazia os 
fenômenos como sonhos, lembranças de infância, premonições, descrição e significado dos caracteres, 
psicopatologias e psicoterapias. Foi publicada regularmente por 10 anos, conforme Gil (2009, p. 13). 
Hoje a Psicologia é vista como ciência do comportamento e das vivências, que procura explicar e prever 
o comportamento humano.

Imagem. Conforme esta ciência, as consciências idealizam seu “eu”, daí orientando seu compor
tamento e elaborando metas. Para Alfred Adler, imagem idealizada. No sujeito disfuncional a imagem 
é irrealista e inflexível, segundo Cabral e Nick (1997, p. 179); ele almeja perfeição. Escrita é exposição: 
a consciência com estas dificuldades esquivase dela, temendo desmanchar esta imagem ideal de si. 

Medo. A Psicologia define medo como “estado emocional de agitação inspirado pela presença, real 
ou pressentida, de um perigo concreto. Caracteriza-se por várias alterações no comportamento, desde a fuga 
ao escondimento” (CABRAL e NICK, 1997, p. 227). O medo da heterocrítica pode ocasionar a grafo-
fobia, o medo de escrever.
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História. Muitos foram executados por grafarem suas ideias em desacordo com o poder vigente. 
Em 1550, por exemplo, a Inquisição condenou à morte os autores e impressores de livros considerados 
heréticos pela Igreja Católica (BÁEZ, 2006, p.160).

Índice. O Index Librorum Prohibitorum, o índice dos livros proibidos, contém lista de obras 
cuja leitura é vetada aos cristãos. Feito pela Igreja Católica Apostólica Romana em 1559 e abolido em 
1966 por Paulo VI. A Igreja considerava os conteúdos impróprios, pois contrariavam seus dogmas. 
A censura declarada, com consequente banimento da obra, pode afetar a vontade da consciência em 
defender ideias por escrito. 

Queima. O retrotrauma de ver queimados os próprios escritos e de outros autores também 
pode influir na relutância de escrever hoje. Em 1530, Frei Zumárraga queimou os escritos maias (códices: 
manuscritos com representações de cenas e hieróglifos de ambos os lados) que encontrou; os nativos 
lamentaram profundamente essa perda (BÁEZ, 2006, p. 143). Em aproximadamente 99 a.e.c., na 
China, o cronista Sima Qian não descreveu as lutas contra os invasores hsiugun do modo que o im
perador gostaria, que o condenou à castração com queima de seus escritos (IDEM, p. 95 e 96). 

Reversa. Na posição reversa de ter os escritos queimados, estão as consciências incendiárias 
desses documentos. Em algum momento de suas evoluções irão perceber inquietação, a exemplo do 
personagem Montag, no livro Fahrenheit 451: a temperatura na qual o papel do livro pega fogo e queima, 
quando questionado por uma jovem da resistência se ele lera algum dos milhões de livros que queimou, 
pois o conhecimento traz liberdade e lucidez. Precisarão recompor os atos do passado, e a culpa pelo 
que fizeram poderá travar esta recomposição e estagnar sua comunicabilidade interassistencial. 

Pergaminhos. Os pergaminhos surgiram por volta do século II a.e.c., provavelmente em Pér
gamo, na Grécia, originando assim seu nome: são peles de animais, especialmente cordeiro, preparadas 
para escrita, tratadas com várias técnicas tornando a superfície lisa, uniforme e brilhante. Podia ser utili
zada dos dois lados, raspada e reescrita, originando os palimpsestos. Esta convivência patológica com 
os préhumanos pode ter gerado conflitos internos das consciências envolvidas, travando a produção 
escrita. Necessita, hoje, restauração, pelo menos com um cuidado responsável.

Efeito. Retrotraumas são lembranças prejudiciais à consciência no presente, podendo afetar  
o holossoma como tentativas de fugas de situações que possam reviver o trauma. No mentalsoma, crenças 
enraizadas podem levar a manifestações deficitárias.

FATUÍSTICA 

Materialização. Para melhor compreensão e materialização das reflexões sobre o Obstáculo da 
Escrita Tarística, seguemse 8 situações concretas do cotidiano das consciências, com possível intensifi
ca ção por parte de consciexes dos holopensenes acessados pelos protagonistas. 

Fato 1. Na Oficina de Egologia de 15 de janeiro de 2016, na ARACÊPorto Alegre, a colega 
“A” afirmou não ter intelectualidade, impossibilitandoa de escrever. Perguntada sobre o porquê de tal 
autocrítica desfavorável, lembrou que na infância, na escola, a professora afirmou que ela era “burra” 
e não conseguia escrever, tornando tal afirmação, para si, verdade limitadora.

Questionamento. Pela Psicossomatologia, comunicação predominantemente emocional, com 
baixa lucidez, posterga o desenvolvimento mentalsomático. A conscin consciente de seus trafores e trafares 
sobrepaira insultos, consegue refletir sobre as situações com razoável serenidade. Dentre as primeiras 
providências é necessário vencer a autovitimização que reforça a desvalia. A colega “A” estava insegura? 
Tinha pouco autoconhecimento? As situações vivenciadas a levavam à autovitimização? 
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Recin. Retomando a lucidez, a colega “A” conscientizouse de sua negativa em escrever: afirmou 
que, além do reforço negativo de sua incapacidade na infância, faltavalhe base teórica, havia insufi
ciência de conhecimento sobre os assuntos deixados de lado por ela, pois quando criança considerava 
inúteis as teorias no cotidiano. O 1% de teoria é essencial aos 99% de prática na teática. Conseguiu 
fazer a recin do momento e começou a escrever suas vivências.

Fato 2. No voluntariado, a colega “B” explicitou um dia que não escrevia porque não gostaria 
que outros lessem suas ideias, carregando a certeza de que o leitor vai tachála de ridícula, pois, quando 
criança, toda vez que expunha ideia, os pais, tios, enfim, os adultos, riam muito dela, dizendo serem 
absurdas aquelas convicções.

Questionamento. Se humilhação e repressão deixam cicatrizes no psicossoma, dificultando  
a autossuficiência, o autoconhecimento é necessário à mudança. A colega “B” necessita transpor esse 
travão para escrever? A audácia cosmoética ajudaria nessa reciclagem?

Reestruturação. Estas cicatrizes podem levar a consciência à autopunição e ao medo da liber
dade, conforme Bourbeau (2017, p. 86). Reconhecer esses trafares é o começo da transformação, as su
min do depois os próprios trafores, com audácia cosmoética, reestruturação e autoconfiança na es crita 
in terassistencial. 

Fato 3. No encontro do grupo de estudos da Pesquisologia Aplicada – PCA, em 31 de julho de 
2016, a colega “C” solicitou esclarecimentos sobre o assunto tratado, como definição e outros detalhes, 
pois tinha preguiça de pesquisar, ler, buscar as informações, denotando despriorização e procrastinação 
da erudição, bem como justificativa para omitirse perante o que estava sendo estudado.

Questionamento. Diante de tantas responsabilidades intrafísicas é preciso selecionar o evolu
tivo e vivenciar tais prioridades de maneira positiva. Será que a colega “C” procrastina a erudição por 
desconforto em analisar os pontos que necessita reciclar? Seria talvez consequência de trauma? O fato 
revela dependência, talvez resultante do sentimento de abandono, segundo Bourbeau (2017, p.48); 
assim, chama a atenção para si; sentindose injustiçada, enrijece, não quer ver sua sapiência, dificultan
do comunicação transparente por medo da crítica.

Preliminar. A atitude para suplantar a dificuldade da escrita tarística, nesse caso, é o perdão, 
pois ocuparse com emoções patológicas vividas bloqueia a obtenção de novos conhecimentos. Tanuri 
(2016, p. 40) registra: “o perdão sincero é o primeiro ato de interassistencialidade vivida.” A superação desses 
obstáculos pode motivar a registrar a reciclagem para outros beneficiaremse da experiência. Hetero-
perdões libertam ideias (ALMEIDA, 2014, p. 194).

Fato 4. Em outro dia de trabalho voluntário, a colega “D” afirmou que não escreve porque perde 
as ideias que chegam completas a seu cérebro. Conta que está fazendo algo na sua rotina doméstica, 
as ideias chegam em bloco, não interrompe o que está fazendo a fim de anotar e, então, esquece as 
neoideias, não consegue mais grafar.

Questionamento. Os insights captados através do autoparapsiquismo intelectual precisam ser 
valorizados. Despriorizar a evolução é desorganização. O heteroassédio pode induzila a despriorizar 
a anotação? A desorganização da colega “D” pode bloquear a escrita tarística? 

Recurso. Praticar o EV vacina contra as intrusões e a indiferenciação pensênica. Espalhar papel 
e caneta em cada peça da casa e levar no bolso bloco de anotações é prioritário ao megafoco interassis
tencial nas autogescons.  

Parafato. No livro Libertação, de Chico Xavier (1996, p. 75), em julgamento, o magistrado afir
mou que o personagem réu enquadravase no egoísmo, na avareza, e igualouo a pessoa que acumula 
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muito dinheiro e não faz assistência. O réu teve vida intrafísica de intelectual, estudioso das teorias e 
valores científicos, e não compartilhou tais conhecimentos em benefício dos outros.

Interassistência. A inteligência evolutiva tem por princípio a interassistência. Stédile (2007, p. 3) 
expõe: “Não é inteligente ser poço de conhecimento, mas sim chafariz de sabedoria, jorrando esclarecimento 
pela escrita, deixando o resultado disponível a quem quiser acessá-lo em holotecas, bibliotecas e livrarias”. 

Questionamento. O personagem réu citado anteriormente ignorava suas relações? tinha cegueira 
social? Desconsiderava seu entorno? Tinha autismo consciencial?

Responsabilidade. A omissão deficitária pela sonegação de informação esclarecedora é prática 
antifraterna e ação autocorrupta (SENO, 2013, p. 278). O megapensene, Tares: compartilhamento de 
saberes, define a atitude cosmoética. Há responsabilidade do intermissivista com a consolidação do 
paradigma consciencial, parâmetro para pesquisar a consciência na Neociência Conscienciologia, prin
cipalmente deixando tais bases grafadas para os novos intermissivistas e para si nas próximas ressomas, 
segundo as cláusulas de sua proéxis. 

CASUÍSTICA

caso 1. A autora identificou em seu temperamento o traço do murismo. Procurava calar sua 
opinião para defender autoimagem idealizada, privilegiando a zona de conforto evitando confrontos 
e debates. Esse trafar a impedia de escrever, pois isto exigiria posição sobre as situações, ocorrências, 
teorias, conjunturas ou qualquer evento sobre o qual fosse grafar.

Questionamento. A conscin definida em suas posições pode obter amparo de função para viver 
o Universalismo e realizar sua proéxis. A autora poderia temer assumir seus traçosforça (trafores)?

Autoconfiança. A indefinição pode ter como causa a pensenidade religiosa, a qual imprime  
a insegurança pelo patrulhamento ideológico e o dogmatismo; a autora reciclou mais de 51% tal patologia. 
Aumentar a lucidez leva ao autodiscernimento, ao autoconhecimento e à atualização da autoimagem, 
possibilitando reconquistar a autoconfiança e reconhecer os trafores, em especial, aqui, a aptidão gra
fopensênica.

caso 2. A autora, lendo livro sobre a civilização inca, acessou na própria holomémoria ressoma 
pessoal ocorrida na época do Império Inca, onde era homem aristocrata, tinha o cargo de contabilizar 
os bens do Império como terras, colheitas, habitantes, impostos. Usava sistema de cordéis, chamados 
quipus (quipo  única forma de registro daquele povo, exclusivamente contábil e mnemotécnico) com 
cores para cada bem; fazia “nós” para indicar a quantidade. Não ensinava o método a outros, fora desta 
elite, para não perder o poder por dominar essas informações. Os Incas não deixaram nada escrito, 
mas os espanhóis registraram seus relatos orais.

Questionamento. O poder é neutro quanto à Cosmoética e à Evolução. Mas quando exercido 
de maneira anticosmoética forma interprisões. A autora pode ter ainda sinapses das posturas vividas 
naquele meio?

Cosmoética. Examinando O trinômio poder-posição-prestígio (3 pês), definido como a conjunção 
da força pessoal, status quo, respeito e notoriedade capaz de influenciar outras consciências de modo cosmo-
éti co ou anticosmoético (TELES, 2007, p. 76), podese compreender que os 3 pês vivenciados para  
a sa tisfação pessoal e interesses egóicos são anticosmoéticos, e quando utilizados na interassistência lúcida 
são cosmoéticos. No caso, usálos na retratação evolutiva com assinaturas pensênicas assistenciais. 
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caso 3. No Curso Pangrafologia Verbetológica, de 26 a 28 de maio de 2017, em Foz do Iguaçu, 
no Campus da Organização Internacional de Consciencioterapia – OIC, dia 27 pela manhã, no pri
meiro Campo Pangráfico Verbetológico, a conciex acoplada na Epicon informou a necessidade de sair 
do autoassédio, não discriminar as ideias do extrafísico e valorizar o paradigma consciencial; primeira 
impactoterapia; não imaginava que isto ocorria comigo. No dia 28 pela manhã, no segundo Campo Pan
gráfico Verbetológico, a consciex acoplada em outro Epicon pediu para colocar a mão que utiliza para 
escrever à frente dele para energização. Ele perguntou o que eu sentia; não percebi as energias exterio
rizadas; então recebi a segunda impactoterapia: mandoume deitar no colchonete e pensar no ocorrido.

Questionologia. Entendi a situação: vivi até ali sentindo o soma pesado, como se a vida fosse 
compromisso estafante. Sofri os sintomas da síndrome do estrangeiro (SEST), saudosa de vivências 
extrafísicas positivas recentes da paraprocedência; experimentei melancolia intrafísica (melin) pósresso
mática. O restringimento intrafísico, com consequente afunilamento da holomemória, agravado pelo 
fechadismo, dificultou a recuperação dos aprendizados do CI. Esse autoassédio bloqueou entre outros 
trafores o da escrita?  

Abertismo. A assistência relevante requer abertismo consciencial. O cultivo do senso universa
lista na intraconsciencialidade promove a correspondência e harmonização com os seres do Universo, 
começando nesta existência pelas reciclagens pessoais para alcançar tal condição. Fazer o autodesassédio 
pelo autoenfrentamento sincero, assumindo a responsabilidade intransferível pela própria evolução e 
sustentar vontade forte de acertar com intenção cosmoética me levará a assumir trafores, especialmente 
o da escrita, produzindo autogescons teáticas.

Inferência. Refletindo sobre as situações apresentadas, inferese que o obstáculo da escrita tarís
tica resulta de vivências pretéritas nosográficas, levando a conscin a repetir o modus operandi doentio. 
Reciclagens reeducam imaturidades, auxiliando a evolução interassistencial. 

REEDUCACIOLOGIA

Reeducação. Na Reeducaciologia, entre as providências para superar o obstáculo da escrita ta rística, 
destacamse 3 categorias e respectivas atitudes reeducativas: I – Perante os Retrotraumas, II – Perante 
a Autoorganização e III – Perante a Qualificação da Assistência.

I – Perante os Retrotraumas

a. Vontade. Aperfeiçoar a competência volitiva, com pensar, sentir e agir evolutivo, sustentan
doa com autoconfiança ancorada na coragem evolutiva, fruto do aprendizado e discernimento da consci
ência, que usa a energia do psicossoma, energossoma e soma para reforçar a ideia vinda do mentalsoma. 

b. Autopesquisa. Anatomizar a realidade íntima, com autopesquisa cotidiana como as varia
ções da respiração, anotando as autodescobertas no momento da autolucidez. De posse desse labcon, 
reciclar traços imaturos, potencializar trafores, buscar trafais.

c. Aprofundamento. Aprofundar a recin identificando a etiologia dos autoassédios sustenta
dores dos trafares. A compreensão desta origem orienta a situação e facilita a superação. 

d. Escrita. Escrever os incômodos. A escrita exige a atuação do mentalsoma, pensar de manei
ra mais complexa e articulada, amenizando as emoções do psicossoma, reelaborandose os fatos com  
a reflexão.
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e. CPC. Ter Código Pessoal de Cosmoética – CPC com cláusula da autossuperação dos retro
traumas.

II – Perante a Autoorganização

a. Pensenes. Ter autoorganização pensênica. Dominar as expressões subcerebrais, interrom
pendoas para não contaminar a pensenidade. Usar a cognição, o mentalsoma. Ter higiene mental.

b. Rotinas. Organizar a agenda pessoal, contemplando todas as áreas da vida. Vivenciar rotinas 
úteis. Atenção ao soma, convívio sadio, descanso, limpeza da base intrafísica. Aproveitar a hora do 
voluntariado.

c. Estrutura. Possuir estrutura física para escrever: papéis, canetas, computador, impressora, mesa, 
cadeira confortável, arquivos, relógio, internet, iluminação adequada, ventilação apropriada. Dispor 
de infraestrutura otimizada.

d. Financeira. Fazer reserva financeira pessoal. Conquistar autossustentação econômica libera 
espaço mental e alicerça empreendimentos evolutivos. 

e. Megafoco. Fixar megafoco próevolutivo, evitando assim a Síndrome da Dispersão Conscien-
cial. Estabelecer metas para a execução razoável da autoproéxis. 

III – Perante a Qualificação da Assistência

a. Intencionalidade. Fomentar a intencionalidade cosmoética, poder da consciência, com recins, 
estando a conscin lúcida e autocrítica de seus pertúrbios.  

b. Mobilização Energética. Mover, com o circuito fechado, exteriorização e absorção, as energias. 
Produzir o EV, pelo menos 20 vezes ao dia, e sempre antes e depois de alguma ação. Quando no local 
utilizado para a escrita, exteriorizar energias para o entorno e para os instrumentos de trabalho.

c. Limites. Perceber os limites do assistido. Saber realizar tares de alto nível até tarefa da con
solação (tacon) conforme o necessário no momento assistencial.

d. Estudos. Investir na erudição extensa e variada. Entrosar as diversas áreas do saber diante 
das próprias pesquisas. Expandir a intelectualidade, chegar à proficiência nesta área da tridotação cons
ciencial. 

e. Parapsiquismo. Desenvolver o autoparapsiquismo cosmoético. Manifestação imprescindível 
para o intercâmbio com a dimensão e consciências extrafísicas. A interassistência inclui a parapopulação.

f. Autovalores. Definirse por autovalores evolutivos. O autovalor consciencial é a importância 
que a conscin atribui a certas realidades conscienciais abstratas ou materiais que direcionam a automa
ni festação. A interassistência é valor intermissivo.

g. Voluntariado. Voluntariar principalmente em Instituição Conscienciocêntrica. Trabalho com 
vínculo consciencial visando à interassistência, que acelera as reciclagens, possibilitando a concretização 
da Proéxis.

Facilitadores. Atualmente, na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) 
existem facilitadores da escrita do voluntário motivado, a exemplo dos seguintes:

01. Holotecas nos Campi Conscienciológicos;

02. Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia e livros online;
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03. Manual de Redação da Conscienciologia;

04. Periódicos conscienciológicos;

05. Vídeos online das tertúlias conscienciológicas;

06. Curso de longo curso circular, diário, com entrada franca, no Tertuliarium e com transmissão 
a distância;

07. Cursos específicos para escrita nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs), como Pesqui
sologia Aplicada (PEA), na ARACÊ, e Programa Verbetografia, na ENCYCLOSSAPIENS;

08. Laboratório conscienciológico da Conscienciografologia (3h e 30min) e laboratório cons
cienciológico do Autovivenciograma (1h e 30min);

09. Laboratório Serenarium (3 dias em condição de isolamento intrafísico);

10. Curso de Campo: Pangrafologia Verbetológica.

Benefícios. Há proveitos sadios com a escrita conscienciológica, tais como: 

a. Autodesassédio pelas autorreflexões mentaissomáticas;

b. Autolucidez a cada ideia de ponta compreendida e sugerida;

c. Reciclagem com os autoenfrentamentos pesquisísticos, temas da escrita teática;

d. Ampliação dos sinais parapsíquicos com acoplamento junto ao amparador de função da escrita; 

e. Minimização da ausência da paraprocedência pelo estreitamento do contato com professores 
extrafísicos do último CI, conforme Balona (2010, p. 57);

f. Extrapolacionismo da homeostase holossomática pela formação de holopensene sadio de 
comunex evoluída;

g. Autorretratação com o grupo de convívio pretérito, tendo dado maus exemplos: oportunidade 
de recomposição grupal;

h. Divulgação da senha proexológica para o públicoalvo de assistidos;

i. Retribuição dos aportes recebidos no CI;

j. Cumprimento de cláusulas magnas de paradever da autoproéxis;

k. Contribuição com a maxiproéxis grupal, auxiliando na mudança paradigmática, rumo à po
licarmalidade.

Mentalsoma. De acordo com a Mentalsomatologia, a utilização cosmoética dos atributos men
tais, com a primazia do mentalsoma sobre o psicossoma, leva ao autodiscernimento para recuperação 
de cons, saber inato das consciências, e assim acessar a proéxis projetada no CI. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Anterior. Este trabalho aborda o obstáculo da escrita tarística na fase anterior à grafia das auto
pesquisas. Autoassédios menos óbvios dificultam a grafopensenidade, por serem os autopesquisadores 
alfabetizados e aptos a esta tarefa. Sabese existirem ainda obstáculos durante e depois da escrita.

Constatação. Os fatos e parafatos analisados na autopesquisa desta autora mostraram resultar  
o bloqueio da escrita tarística de cicatrizes psicossomáticas de traumas nesta ressoma e em outras, refor
çados na mesologia atual. Conforme a Ressomatologia, o renascimento somático da consciex restringe 
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a holomemória, dificultando também a lembrança dos aportes do CI préressomático nas reciclagens. 
A recuperação desses cons, ou unidades de lucidez, depende do empenho de cada consciência.

Biografia. Toda obra escrita e publicada individualmente tem conotações biográficas do autor ou 
autora (VIEIRA, 2014, p. 418). Assim, os autoescritos facilitam em futura ressoma o autoconhecimento, 
desencadeando novas conquistas evolutivas. Registro é ação para o autorrevezamento seriexológico. 

Atributos. A comunicação é um dos três atributos da consciência, além do parapsiquismo e in
telectualidade, necessários para a manifestação na intrafisicalidade. A interassistência ocorre nas trocas 
que a comunicação proporciona. Na dimensão intrafísica, a comunicação mais relevante é a escrita 
(VIEIRA, 2014, p. 384), provavelmente por ser a mais palpável e perene. A melhoria da comunicabi
lidade compõe a grade proexológica dos intermissivistas (SENO, 2013, p. 283).

Disposição. A disposição natural da conscin intermissivista lúcida é vivenciar, concomitante
mente, pelo menos a condição de consciencióloga, voluntária, assistente interconsciencial, tenepessista, 
epicon, escritora e completista proexológica, segundo Vieira (2014, p. 907).  Eis o desafio aos interes
sados desta Era da Comunicação Global e da fartura de Energias Conscienciais. 

O OBSTÁCULO DA ESCRITA TARÍSTICA IMPEDE A TARES CONSCIENCIOGRÁFICA  
E EXPLICITA A FUGA DAS RESPONSABILIDADES INTERMISSIVAS:  

COMUNICABILIDADE COSMOÉTICA, INTERASSISTÊNCIA, PRIORIDADE  
MENTALSOMÁTICA E AUTORREVEZAMENTO LÚCIDO.

Questionologia. Você, leitor ou leitora, gostaria de contribuir no esclarecimento de outras cons
ciências com suas experiências únicas por escrito? Se há o que ler, é porque alguém escreveu.
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Autoconscientização da Autoessência 
Serenológica
Serenologic Self-essence Awareness

Autoconcientización de la Autoesencia Serenológica

Virginia Sibon*

Resumo: Este artigo discorre sobre o serenismo incipiente na consciência em evolução 
que pode ser despertado pela conscin préserenona, visando estimular maior aprofun
damento no estudo e autoexperimentações na Serenologia. A hipótese de pesquisa da 
autora é que o estudo continuado e teático da Serenologia e das características dos 
Serenões favorece a autoconscientização da autoessência serenológica, desenvolven
do a autopensenização cosmovisiológica com autocatálise evolutiva. A metodologia 
constituiuse de pesquisa bibliográfica, registros de resultados pessoais obtidos com 
a aplicação de técnicas conscienciológicas e autorreflexões. Concluise que o estudo 
das características do Homo sapiens serenissimus podem promover a autolucidez da 
condição intrínseca serenológica na consciência em evolução, fator próevolutivo 
amplificador da autopensenidade cosmovisiológica, obtendo melhor compreensão 
dos perfis dessas personalidades altamente evoluídas, ainda ressomantes neste planeta. 

Palavraschave: autoessência serenológica; autocatálise evolutiva; autopensenização 
cosmovisiológica; serenão; Serenologia; serenosfera.

Abstract: This paper addresses the serenism, incipient in the evolving consciousness, 
that can be awakened in the preserenissimus conscin. The author’s researchhypothesis 
is that continuous theoricial serenology studies involving serenissimus’ features do 
favor serenologic selfessence conscientization, developping one’s cosmovisiologic self 
thosenization, with evolutionary selfcatalysis. Methodology involved bibliographic 
research and results’ registration after the application of conscientiologic techniques 
and selfreflection. It is concluded that assessing Homo sapiens serenissimus’ features 
enables selflucidity about the evolving consciousness’ intrinsic serenologic condition, 
an amplifying factor of cosmovisiologic selfthosenity, providing at the same time a 
better understanding around those highly evolved consciousnesses, still resomating 
on this planet.

Keywords: serenologic selfessence; evolutionary selfcatalysis; cosmovisiologic selftho
senization; serenissimus; serenology; serenosphere.
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Resumen: Este artículo trata sobre el serenismo incipiente en la conciencia en evolución 
que puede ser despertado por la concín presuperserena, buscando estimular mayor 
profundización en el estudio y autoexperimentaciones en la Serenología. El hipótesis 
de investigación de la autora es que el estudio continuo y teáctico de la Serenología 
y de las características de los Superserenos favorece la autoconcientización de la 
autoesencia serenológica, desarrollando la autopensenización cosmovisiológica con 
autocatálisis evolutiva. La metodología se constituye de investigación bibliográfica, re
gistros de resultados personales obtenidos con la aplicación de técnicas concienciológicas 
y autorreflexiones. Se concluye que el estudio de las características del Homo sapiens 
serenissimus puede promover la autolucidez de la condición intrínseca serenológica en 
la conciencia en evolución, factor pro evolutivo amplificador de la autopensenidad 
cosmovisiológica, obteniendo mejor comprehensión de los perfiles de esas persona
lidades altamente evolucionadas, que aún resoman en este planeta. 

Palabrasclave: autoesencia serenológica; autocatálisis evolutiva; autopensenización 
cosmovisiológica; supersereno; Serenología; serenósfera.

INTRODUÇÃO 

IE. Conforme Vieira (2003), as verdades relativas de ponta da Conscienciologia colaboram com 
a destruição das formas holopensênicas mais estagnadas e estagnadoras, levando a conscin a priorizar 
a Inteligência Evolutiva (IE).

Teática. Ao aplicar na vida cotidiana a IE, buscando apreender, aprender ou compreender na 
experiência prática o mecanismo da evolução consciencial, a conscin pode mostrar teaticamente seu 
nível de Cosmoética, definindo com autodiscernimento a dinamização da própria evolução. O desem
penho autopensênico e cosmoético mostra, de fato, quem é a consciência (VIEIRA, 2008, p.6108).

Autorresponsabilidade. Priorizar a Inteligência Evolutiva (IE) é entender e assumir a respon
sabilidade total da autoevolução, mais lenta ou dinamizada pelo autoesforço e empenho cosmoéticos.

Escolha. Optar pela aceleração evolutiva demanda autoinvestimento na teática consciencioló
gica. As diversas técnicas da Conscienciologia auxiliam a conscin préserenona no desenvolvimento da 
autolucidez, saindo da condição monovisiológica para a autopensenização cosmovisiológica libertadora.

Cosmovisão. A conscin que penseniza além dos objetivos pessoais, visando grandes metas 
evolutivas, expande sua atuação fraterna, cosmoética e universalista conectandose ao holopensene das 
consciências mais evoluídas ainda ressomantes neste Planeta, os Serenões (VIEIRA, 2009).

Contexto. Esta pesquisa começa em 2003 com a participação semanal na técnica energética 
pararreurbanológica denominada APROCIM – Atividade PróConexão Interassistencial Multidimen
sional–, quando se percebe a necessidade de aprofundar os estudos sobre as reurbanizações extrafísicas e 
os Serenões, por serem as consciências encabeçando esse megaempreendimento assistencial planetário.

Foco. Essa técnica energética pararreurbanológica consiste em prática parapsíquica grupal 
visando estabelecer conjunto sinérgico, fraterno, universalista e cosmoético de conscins e consciexes interco-
nectadas (SIBON, 2017, p. 1561). 

Objetivo. A aplicação da técnica objetiva a cooperação na interassistência em prol das reurba
nizações extrafísicas e decorrências multidimensionais.

Conexão. Uma das fases da técnica energética pararreurbanológica APROCIM é a conexão com 
a serenosfera, cuja atmosfera holopensênica é estabelecida pelo Serenão, em ambiente intra ou extrafísico. 
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A serenosfera possui capacidade de potencializar recins, recéxis, reurbins e reurbexes, pela emanação de ele-
vado nível de lucidez e sustentação plena, permanente e equilibrada de energias homeostáticas, cosmoéticas, 
megadesassediadoras, megapacificadoras e megafraternas (SIBON, 2015, p. 622).

Serenologia. O estudo do Homo sapiens serenissimus, priorizando a Reurbexologia, é ampliado 
com a interrelação entre a Serenologia e outras especialidades conscienciológicas, eixo pesquisístico 
atual da autora (anobase: 2018).

Natureza serenológica. A consciência em evolução tem em si a natureza do Serenão, ou a auto
es sência serenológica, que vai sendo gradativamente despertada, de maneira mais lenta ou rápida, 
con forme a vontade e autoinvestimento evolutivo.

Hipótese. Colocase como hipótese que, estudar de maneira constante a Serenologia, exercitando 
nas autoposturas as características do Homo sapiens serenissimus, otimiza a conexão com o holopensene 
do serenismo, favorecendo a compreensão da existência da autoessência serenológica, podendo ocorrer, 
a partir daí, amplitude da autopensenidade cosmovisiológica e a catálise evolutiva pessoal.

Metodologia. O método utilizado foi registro e análise dos resultados pessoais obtidos notada
mente na aplicação da técnica energética pararreurbanológica APROCIM e suas várias fases, técnica 
da sintonização com a serenosfera, além de outras técnicas descritas no desenvolvimento deste artigo 
e consulta em livros, websites e verbetes conscienciológicos que compõem a bibliografia. 

Estrutura. Para maior clareza da apresentação, este artigo estruturase em 4 Seções, além da In
trodução e das Considerações Finais: I  Serenologia; II  Caracterologia; III  Técnicas e IV  Resultados. 

I. SERENOLOGIA

Histórico. O termo Serenão foi colhido por Waldo Vieira, em ambientexes evoluídos ligados  
à cidade de São Paulo (VIEIRA, 2007, p. 909). A existência do Homo sapiens serenissimus gerou a pesqui
sa e a proposição da teoria do serenismo e também possibilitou a criação da especialidade Serenologia 
dentro da Conscienciologia (VIEIRA, 2007, p. 911).

Serenologia. A Serenologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda o Homo sapiens se-
renissimus (Serenão ou Serenona), seus traços pessoais, suas características e consequências evolutivas 
(VIEIRA, 2008, p. 43).

O Homo sapiens serenissimus é a consciência, homem ou mulher, altamente evoluída, ainda 
precisando de ressoma, fulcro de serenidade operante, antiemotiva, expressando 
extrema tranqüilidade, equilíbrio permanente, autodomínio e sustentação plena das 
energias com holomaturidade consciencial, autodiscernimento e cosmoética em tudo, 
com a cosmovisão máxima do Universo e da vida consciencial, multidimensional, 
continuada, vivendo no anonimato e prestando assistência interconsciencial por 
atacado do mais alto nível (VIEIRA, 2007, p. 908).

Início. A Humanidade está nos primeiros degraus com relação ao conhecimento dessas cons
ciências muito evoluídas, anônimas, passando por suas últimas ressomas no Planeta e que mantêm  
o equilíbrio da vida e das coisas ou realidades ao derredor (VIEIRA, 2007, p. 919).

Momento. A Humanidade e Parahumanidade vivem momento crítico, evolutivo, com as reurba
nizações extrafísicas, técnica evolutiva utilizada pelos Seres Serenões nos múltiplos planetas habitados 
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em momento evolutivo semelhante ao da Terra, projetando melhorar a Civilização, no alcance da 
prevalência mentalsomática.

Reurbex. A reurbanização extrafísica, ou reurbex, é um movimento interassistencial de otimiza
ção evolutiva planetária, a partir da renovação dos ambientes extrafísicos degradados, com a remoção 
das consciexes doentes, habitantes desses locais. 

Pressão. As dimensões extrafísicas doentes, alvo das reurbexes, justamente pelo desequilíbrio de 
seus moradores, fazem pressão holopensênica patológica sobre a população terrestre, gerando toda ordem 
de desequilíbrios.

Assistência. O trabalho da reurbex promove o recolhimento e transferência dessas consciências 
enfermas, proporcionando novas oportunidades evolutivas, através de novas ressomas no planeta Terra, 
ou em outros planetas, a partir das transmigrações interplanetárias.

Reflexos. Hipoteticamente, as reurbexes refletemse multidimensionalmente:  extrafisicamente 
parte dos resgatados dos ambientexes degradados, aos quais estavam acostumados, reluta, mesmo em 
péssimas condições conscienciais; na dimensão intrafísica, ressomas em massa de consciências brutas 
consciencialmente geram toda ordem de desequilíbrios: terrorismo, psicopatologias, guerras em grande 
escala, corrupção sistêmica, chacinas, genocídios, prostituição, mafiocracia, crescente desenvolvimento 
de novas drogas alucinógenas cada vez mais danosas e fatais, entre outros.

Holopensene. De modo geral, na atualidade, a preferência planetária pelos assuntos desequi
librados e patológicos fortalece o holopensene doentio e piora o estado planetário. 

Difusão. A propagação da especialidade conscienciológica Serenologia no Planeta previne 
dificuldades nesta transição das reurbanizações extrafísicas.

Expansão. Quanto mais pessoas conhecerem, estudarem, falarem sobre os Seres Serenões, mais 
esse holopensene megapacificador e amplificador da consciencialidade atuará nas consciências e no 
Planeta como um todo, sustentando as autorreciclagens de número crescente de consciências, saindo 
do holopensene belicista hoje predominante (anobase: 2018) para tornarse o holopensene da paz, da 
maioria planetária, cada um contribuindo diariamente, a partir de autoexemplificação, na transformação 
da postura egoísta predominante para a postura fraterna, mais evoluída.

As leis da Serenologia pouco a pouco moldam e melhoram os maus costumes da PréSe
renologia e, segundo afirmam os Seres Serenões, assim sempre aconteceu em planetas 
mais evoluídos do que a Terra. Vamos checar tal hipótese, daqui para frente, a partir 
da Reurbexologia e da Paratransmigraciologia (VIEIRA, 2014, p. 1526).

Desconhecimento. Os poucos terráqueos que sabem da existência do Homo sapiens serenissimus 
geralmente ignoram a potencialização evolutiva propiciada pela autolucidez quanto à autoessência 
serenológica.

Autoessência. Todos evoluímos inexoravelmente, mais lenta ou rapidamente; todos alcançare
mos a condição do serenismo por possuirmos a natureza serenológica, mesmo que ainda embrionária 
e inconsciente (SIBON, 2018).

Autoconscientização. A compreensão desse autoconteúdo serenológico propicia a propulsão 
evolutiva na consciência autolúcida, dedicada e cosmoética.

Autoconquistas: Existem autoconquistas evolutivas que precisamos, antes, pesquisar e escrever bastante 
sobre elas até conquistá-las, por exemplo: a autofiex, a Serenologia e a condição da Consciex Livre (CL). 
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(VIEIRA, 2014, p.171). A perseverança em querer saber mais sobre a Serenologia, os Serenões, suas 
características, princípios e atuações, nos aproximam pensenicamente dessas consciências evoluídas, 
facilitando os insights e as vivências de extrapolações.

Sinergismo. O sinergismo estudo-autorreflexão possibilita a sintonização com a serenosfera, pro
motora de maior clareza mental, favorecendo a certeza íntima da necessidade do autoesforço quanto  
à expansão do estudo e pesquisa sobre os Serenões de maneira teática, levando as pessoas a pensarem ao 
modo do Serenão, pelo menos uma vez ao dia, num crescendo teático, produzindo mudanças efetivas 
mais pacificadoras em todo o Planeta.

Despertamento. O despertar do Serenão ínsito em cada um é autoconscientização serenológica 
desencadeada pelo estudo contínuo da Serenologia: o pesquisador, a partir do sinergismo teoria-prática 
interassistencial cosmoética contínua, conectase com o fluxo serenológico, movimento fluente, renovador 
e contínuo das energias do Serenão, podendo beneficiarse da catálise evolutiva que esse movimento 
megafraterno e renovador tende a promover (SIBON, 2017).

Ortopensata. “Assim como o rio caminha para o mar, a consciência evolui para a Serenologia” 
(VIEIRA, 2014, p. 1525).

Gradação. Cada consciência ao estudar, pesquisar, vivenciar e divulgar a teoria dos Serenões 
contribui para o megaprojeto das reurbanizações extrafísicas, fazendo a diferença holopensênica em 
si e no entorno, enquanto minipeça no maximecanismo assistencial reurbanizador planetário na dis
seminação positiva do serenismo vivenciado, e otimiza de maneira lúcida a autoessência serenológica 
ainda rudimentar, agora pulsante dentro de si.

II. CARACTEROLOGIA

Evolução. Conforme Vieira, 2007, estudar a personalidade do Serenão predispõe à análise simul
tânea de pelo menos 18 personalidades relacionadas em ordem alfabética, dentre as mais evoluídas, que 
serão atingidas por qualquer préserenão, dependendo do autoinvestimento, autolucidez e empenho 
nas autorreciclagens cotidianas.

01. Atacadista consciencial maduro. 

02. Catalisador da evolução consciencial.

03. Completista existencial de proéxis magna.

04. Conscienciólogo experiente.

05. Consciencioterapeuta veterano.

06. Epicon competente.

07. Inversor autoconsciente.

08. Orientador evolutivo.

09. Pensenedormor do holopensene mais duradouro.

10. Projetor ideal em serviço.

11. Ser cosmoético.

12. Ser desperto.

13. Ser multidimensional.

14. Ser teático incorruptível.
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15. Ser traforista exemplar.

16. Ser universalista prático.

17. Tarefeiro da tares.

18. Veterano da tenepes.

Autoquestionamentos. Desses 18 traços, fica à conscin automotivada cosmoeticamente verificar 
as insinuações serenológicas ainda iniciais, existentes em si, reveladoras dos primeiros resultados do 
autoempenho evolutivo, a partir das autoescolhas e posturas pessoais cotidianas. “Se somos pré-serenões já 
temos as insinuações serenológicas” (VIEIRA, 2013, https://www.youtube.com/watch?v=d29FLXpmjFw).

Exemplo. A partir das autorreciclagens constantes, a escalada evolutiva rumo ao serenismo 
acontece a cada pensamento, sentimento e/ou postura renovada progressivamente, quando a consci
ência vai adquirindo autorresponsabilidade com relação ao seu papel interassistencial. Por exemplo, 
a conduta usual da conscin com autodisponibilidade pacífica, disposta a interceder nas mais variadas 
situações, harmonizando os holopensenes com que interage (SENO, 2014), demonstra, mesmo in
conscientemente, conduta iniciante da megaautodisponibilidade pacífica dos Serenões ou Serenonas.

III. TÉCNICAS

Técnicas. A partir do estudo das características serenológicas apresentadas no Tratado Homo 
sapiens pacificus, a autora utilizou e desenvolveu técnicas para auxiliar no afloramento da autoessência 
serenológica, buscando andar no rastro dos Serenões (VIEIRA, 2007).

1. Anonimato. Através da tarefa energética pessoal tenepes, técnica pessoal de assistência anô
nima, para o resto da vida humana, esta pesquisadora experimenta a despersonalização assistencial, 
sendo esta condição o início do começo do anonimato útil do Serenão.

2. Assistencialidade. A atuação abnegada cosmoética interassistencial, em qualquer contexto, 
ao modo do menos doente assistir ao mais doente, inaugura a megafraternidade do Homo sapiens sere-
nissimus. A autora utiliza a técnica da assistência proativa harmonizadora, colocando atenção nos con
textos diários necessitados de ajuda, predispondose a auxiliar para o entendimento, o esclarecimento 
e o perdão nas situações do cotidiano comum, pois entende que tal postura nos aproxima da condição 
megaassistencial abnegada do Serenão. 

3. Bioenergética. A autora investe na técnica do Estado Vibracional (EV) profilático, buscando 
desenvolver o autodomínio energético, sendo esse estado homeostático, o princípio da condição bio
energética megaevoluída serenológica. 

4. Catálise. A autora desenvolveu a técnica da sintonização com a serenosfera descrita na sequência 
e pôde perceber catálise evolutiva em seu processo pessoal, a partir do destravamento e alavancagem 
no desenvolvimento da escrita de artigos, verbetes, cursos institucionais e livres, autorreciclagens im
portantes na convivialidade profissional e familiar.

Recéxis. A recéxis iniciada no ano 2000, incrivelmente dinamizada em 2016, completada harmo
niosamente em janeiro de 2017, com saída do empresariado comercial, vivido por 35 anos, para maior 
dedicação nas atividades do voluntariado conscienciológico, gerou condição de primener, sinalizando 
o momento da transição evolutiva pessoal.

Técnica. A técnica da sintonização com a serenosfera consiste em fazer rapport com o holopen
sene serenológico, a partir de posturas relacionadas em ordem alfabética:
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a. Horário. Determinar horário diário para o aprofundamento e manutenção do estudo so
bre a Serenologia.

b. Sintonização. Aquietar o holossoma, promover a MBE e expandir o campo energético pes
soal, predispondose à sintonia com a serenosfera.

c. Posturas. Levar as características serenológicas para as próprias manifestações diárias, bus
cando pensenizar ao modo do Serenão.

5. Evolutividade. O autoinvestimento na tarefa do esclarecimento, de maneira cosmoética e po 
licármica, qualifica o mentalsoma, aproximandonos paulatinamente do nível evolutivo do Serenão.  
A autora utiliza o esclarecimento, nas suas várias formas, como técnica de aprimoramento evolutivo.  
O ato de esclarecer, através da docência, palestras, escrita ou outros meios de comunicação evolutiva 
nos impele ao aprofundamento dos estudos acerca da consciência, burilando o mentalsoma e com isso 
a automanifestação vai tornandose mais assistencial, fraterna, universalista e altruísta numa progressão 
autoevolutiva. 

Por outro lado, a assistência tarística também promove o aprimoramento evolutivo no assistido, 
por seu objetivo na recuperação de cons, na autoconscientização multidimensional, no desenvolvimento 
da autossuficiência holossomática e autocompetência interassistencial. O esclarecimento possibilita 
evolução para o assistente e assistido, e esse movimento interassistencial próevolutivo direciona ao 
serenismo.

6. Multidimensionalidade. A autora coloca a hipótese de a técnica energética pararreurbano
lógica APROCIM – Atividade PróConexão Interassistencial Multidimensional–, aplicada semanal
mente desde 2003, ser procedimento facilitador para a vivência multidimensional, além de possibilitar 
conexão com o holopensene serenológico. 

A descrição da técnica é apresentada, nas 6 fases descritas em ordem funcional:

Fase 1. Preparação. Os participantes promovem o Estado Vibracional (EV) profilático e exte
riorizam suas energias ao Aprocimarium, denominação para o local onde acontece a APROCIM em 
Jundiaí, estado de São Paulo.

Fase 2. Arco Voltaico.  É feito o arco voltaico craniochacral entre duplas.

Fase 3. Pilar. A partir da exteriorização das energias conscienciais (ECs), acontece a formação 
do campo energético pararreurbanológico e montagem do pilar interdimensional, ao modo de portal 
interdimensional assistencial.

Fase 4. Conexões. Os participantes, agora interconectados energeticamente, exteriorizam suas 
energias, com o objetivo de alcançar a máxima sincronização holopensênica, fortalecimento energético 
e buscam a sintonização com os holopensenes abaixo relacionados em ordem funcional:

a. Central Extrafísica de Energia.

b. Central Extrafísica da Fraternidade.

c. Central Extrafísica da Verdade.

d. Planetas irmãos.

e. Comunexes ligadas à – Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).

f. Holopensene dos evoluciólogos.

g. Serenosfera.
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Fase 5. Formação do bolsão holopensênico assistencial. Nesta fase acontece a assistência 
aos bolsões holopensênicos que cada participante escolheu para sua pesquisa pararreurbanológica; 
posteriormente a assistência é expandida para o bolsão holopensênico planetário.

Fase 6. Desassimilação. Cada participante faz o EV para desassimilação energética.

7. Serenidade. A técnica do autoaprimoramento reflexivo, empregada pela autora, consiste no 
desenvolvimento do discernimento pessoal, a partir do exame e avaliação dos autopensenes e traços 
conscienciais e de como utilizálos evolutivamente para as melhores escolhas, evitando erros, descuidos, 
desvios e malentendidos, resultando na condição intraconsciencial mais serena. A consciência serena 
tem mais ordem, organização e disciplina holossomática. O autodiscernimento é o pai da serenidade 
(VIEIRA, 2014). 

Pacifismo. Outra técnica aplicada e direcionada para a conquista da autosserenidade é a da 
anticonflituosidade-autopacificação, que consiste na utilização da melhor maneira de agir, de se comu
nicar através dos gestos, palavras e mesmo escrita, na qualificação das autointenções e pensenes, tendo 
o objetivo de superar os auto e heteroconflitos e promover a autopacificação e serenidade íntima, a partir 
do exemplo do Homo sapiens pacificus (BELLO, 2012, p. 2417).

Sustentabilidade. A técnica de estar focada todos os dias na interassistencialidade (MARTINS, 
2012) do grupo cármico mais próximo, desenvolvendo a condição de esteio consciencial é exercício 
interassistencial iniciante da condição da megassustentabilidade serenológica. 

IV. RESULTADOS 

Patamar. O estudo profundo da especialidade conscienciológica da Serenologia, por número cada 
vez maior de consciências, fato relevante à dinâmica evolutiva planetária, antecipa a Era dos Serenões, 
aperfeiçoando todos e tudo ao derredor, gradativamente, possibilitando o aprimoramento evolutivo 
planetário de Hospital para Escola.

Teática. A leitura reflexiva sobre os Serenões e a proposta da prática diária das técnicas apresen
tadas na Seção III deste artigo trouxeram resultados evolutivos positivos, conforme os 5 itens apresentados 
em ordem alfabética:

1. Anonimato cosmoético. O exercício diário do anonimato assistencial da tenepes se estende 
para situações diárias, quando acontece o auxílio interconsciencial fraterno, nos bastidores.

2. Autocatálise evolutiva. A conexão com o holopensene serenológico, a partir de 2 técnicas, 
sintonização com a serenosfera e APROCIM, resultaram na aceleração do processo evolutivo pessoal, 
conforme descrito na Seção II.

3. Pacificação. O emprego do autodiscernimento e ponderação nos posicionamentos e escolhas 
da cotidianidade e o burilamento nas posturas diárias, fazendo a profilaxia de auto e heteroconflitos, 
resultou em harmonia na convivialidade diária e autopacificação.  

4. Parapsiquismo. A autora constata desenvolvimento da autossuficiência energética e progres
siva lucidez multidimensional, pela participação em campos energéticos assistenciais, notadamente pela 
presença semanal, por 15 anos (anobase: 2018) na técnica energética pararreurbanológica APROCIM.

5.  Profissionalismo assistencial. O crescendo evolutivo é percebido pelo somatório de auto
investimento mentalsomático, especialmente no incremento das várias maneiras de fazer a tarefa do 
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esclarecimento, o que impulsiona a autora no estudo e autoatualização das neoverpons da Consciencio
logia, mantendoa constantemente focada no holopensene mentalsomático e no melhor desempenho 
da tares conscienciológica.

Primener. A autora entende, por autoexperimentação, que o emprego das várias técnicas cons
cienciológicas interassistenciais nos aprimoram fraternalmente e favorecem o aperfeiçoamento autoevo
lutivo, distanciandonos dos problemas pessoais, para priorizar o auxílio ao outro, gerando a condição 
de bemestar íntimo, felicidade e motivação para a autoqualificação interassistencial contínua. Esse 
movimento próevolutivo é a diretriz empregada para o acesso ao holopensene do Serenão e desper
tamento gradual da autoessência serenológica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclusão. Concluise que a imersão nos estudos sobre a Serenologia, juntamente com a utiliza
ção de técnicas da Conscienciologia, exercitando, nas autoposturas, as características do Homo sapiens 
serenissimus, desencadeia a conexão com esse holopensene, favorecendo a compreensão da existência 
da autoessência serenológica, podendo ocorrer, a partir daí, amplitude da autopensenidade cosmovi
siológica e a catálise evolutiva pessoal.

Autorreciclagens. O investimento nas autorrecins contínuas no cotidiano, buscando qualificar 
o autodomínio energético, a interconvivialidade fraterna, a harmonização dos ambientes, a priorização 
da assistência anônima e o desenvolvimento da intelectualidade com finalidade tarística, ao modo 
do Serenão, torna possível a qualquer consciência manifestar, mais rapidamente e de maneira lúcida,  
a autoessência serenológica.

Tratado. A seção XXII do tratado Homo sapiens pacificus é verdadeiro convite aos intermissivistas 
a imergir no universo pesquisístico da Serenologia, oportunidade ímpar de expansão da autopenseni
dade cosmovisiológica e de conexão com holopensene megaqualificado, megapacificador e catalítico.

Ultrapassagem. Com os princípios do Paradigma da Conscienciologia, a conscin lúcida 
procura ultrapassar todas as conquistas evolutivas instintuais que alcançou, através 
dos milênios e de cada serviço, desde as bactérias até o Ser Humano. Agora, em vez 
de reprisar o que aprendeu em eras imemoriais, a pessoa intermissivista lança as vistas 
para quem evoluiu à frente, os evoluciólogos e os Seres Serenões, a fim de imitar os 
seus exemplos cosmoéticos, intraconscienciais e racionais de autodiscernimento e au  
totransafetividade (VIEIRA, 2014, p. 1665).

Convite. Fica aqui o convite do propositor da teoria dos Serenões ao pesquisador cosmoético in
teressado em aceitar esse autodesafio próevolutivo: “Tire um dia da semana para pensenizar igual ao 
Ser Serenão. Assim, você vai mudar para melhor tudo em sua existência” (VIEIRA, 2014).
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Cursos da Associação Internacional  
para a Evolução da Consciência – ARACÊ 

(Ano-base: 2018)

I. CURSOS INSTITUCIONAIS DE CURTA DURAÇÃO:

1. Turismo de Experiência: Passeio Bioenergético

Autopesquisologia. Evento de 3 horas de duração, sem prérequisitos. Propicia o acesso ao Cam-
pus ARACÊ em Domingos MartinsES, para apresentação da Conscienciologia e prática de exercícios 
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 do 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 prérequisito.

3. Oficina de Autoconhecimento

Intrafisicologia. Oficina de 12 horas dedicadas à análise da própria personalidade e comporta
mentos manifestados nas interrelações, 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 multi
dimensionais 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 
prérequisitos.

5. Curso Reeducação Parapsíquica

Parapercepciologia. Curso teóricoprático, introdutório à Conscienciologia, com carga horária 
de 8 horas e 30 minutos. Tem como objetivo auxiliar na parapercepção de parafenômenos vivenciados, 
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cotidianamente, nas diversas interrelações e conscientizar quanto ao uso interassistencial do parapsi
quismo. 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 engre
nagem evolutiva. Prepara os participantes para melhor aproveitar esse laboratório de fortalecimento 
da sustentabilidade, propulsora da interassistência e do epicentrismo consciencial. Sem prérequisitos.

7. Curso Coliderança Evolutiva 

Liderologia. Curso de 7 horas e 30 minutos na modalidade EaD, elaborado e ministrado em 
parceria com a préIC 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.

II. CURSOS INSTITUCIONAIS DE LONGA DURAÇÃO:

1. Curso Autoconscientização Multidimensional (AMD)

Autopesquisologia. Curso estruturado em 11 módulos mensais. Introdutório à Conscienciologia, 
fundamenta a Autopesquisologia e os mecanismos de aprendizagem evolutiva teoricamente e na prática, 
pelo método da pesquisa pessoal participativa das vivências cotidianas multidimensionais. Sem prére
quisitos.

2. Curso Autoconscientização Assistencial (AST)

Assistenciologia. Curso avançado, estruturado em 6 módulos mensais. Visa aprimorar a qualidade 
da assistência praticada no cotidiano multidimensional, priorizando o desenvolvimento da condição 
de arrimo interconsciencial assistencial. Prérequisito: curso de entrada em Conscienciologia.

3. Curso Autoconscientização Pluriexistencial (APL)

Seriexologia. Curso avançado, estruturado em 8 módulos mensais. Objetiva o autoconhecimen
to e a compreensão da dinâmica evolutiva interassistencial contextualizada no eixo pluriexistencial, 
holobiográfico e holocármico. Prérequisito: Curso AMD.

4. Curso Autoconscientização Evolutiva (AEV)

Autoevoluciologia. Curso avançado, com 6 módulos mensais. Aprofunda a autopesquisa a partir 
do traforismo. Pela conscienciometria, favorece a aceleração sadia da história pessoal através da qualifica
ção interassistencial, com foco na desperticidade. Prérequisito: curso de entrada em Conscienciologia.
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5. Curso Pesquisologia Aplicada (PEA)

Pesquisologia. Curso avançado, estruturado em 7 módulos mensais. Estudo teóricoprático 
focado na Conscienciografologia. Objetiva capacitar o pesquisador para o desenvolvimento e sistema
tização da Pesquisa Conscienciológica, a partir das autovivências interdimensionais e da aprendizagem 
técnicocientífica quanto ao confor da escrita. Com base na aplicação de diversas técnicas de escrita 
conscienciológica, a grafopensenidade é incentivada visando à produção gesconológica pessoal. Pré
requisito: curso de entrada em Conscienciologia.

6. Curso Autoconscientização Organizacional (AOG)

Intrafisicologia. Curso avançado, estruturado em 6 módulos mensais. Consiste no estudo teático 
da utilização cosmoética dos recursos intrafísicos disponíveis à conscin intermissivista, contextualizado 
à dinâmica dos mecanismos assistenciais, com foco na ação cotidiana tarística e realização da progra
mação existencial. Prérequisito: curso de entrada em Conscienciologia.

III. CURSOS INTERNOS DE DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA:

1. Curso Formação de Parapedagogo (FPA)

Docência. O curso é constituído de 4 módulos independentes e obrigatórios no decorrer de 
2 anos, incluindo 11 meses de aulas práticas orientadas ao desenvolvimento do candidato à docência 
conscienciológica na ARACÊ, subsidiandoo quanto às ferramentas didáticas dos cursos da linha Cons
cienciologia Aplicada, com objetivo de aprimorar a autoreeducação, a comunicação tarística, a assistência 
e a autopesquisa. Prérequisito: cursos AMD e AST.

2. Curso de Equalização Docente (EQD)

Equalização. 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. Prérequisito: 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 78º Fórum (database: outubro/2018), 
se propõe ao debate de ideias de determinada pesquisa apresentada por um voluntáriopesquisador da 
Conscienciologia. O trabalho pode ser um artigo em elaboração ou concluído, bem como capítulo de livro 
em andamento ou já escrito. O evento transcorre em ambiente otimizado, com holopensene favorável ao 
aprofundamento do tema estudado.

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

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

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

Megapensene: debate esclarecedor-interassistencial.

Pontoações – Período Julho-2011 a Outubro-2018

Ano N. de eventos Qtde de participantes
2011* 06 -
2012 11 -
2013 11 131
2014 12 215
2015 11 225
2016 10 251
2017 11 254

2018** 08 267
 *Julho-2011: início da atividade Debatologia no Campus ARACÊ.

**Até Outubro-2018

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.
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Preceptoria da Escrita

Objetivo: orientar e auxiliar o voluntáriopesquisador na organização, criação, desenvolvimento 
e elaboração de escrita conscienciológica visando à produção de gescons pessoais:

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

2) Cursolivre: auxiliar na elaboração e desenvolvimento da escrita de curso temático pessoal 
ou institucional, coletando as informações necessárias e dispondoas didaticamente sob a perspectiva 
do confor parapedagógico;

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

Públicoalvo: voluntários de instituições conscienciocêntricas.

Prérequisitos: cursos de entrada da Conscienciologia.

Encontros presenciais Encontros a distância (Skype)
Local Campus ARACÊ Base física do pesquisador

Agendamentos 
(datas e horários) 

A combinar pelo 
e-mail: pca@arace.org

A combinar pelo 
e-mail: pca@arace.org

Investimento
Encontro com duração 

de 90 min 

R$ 80,00 

Pacote com 3 encontros: 

R$ 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;  
Domingos MartinsES; Cognópolis Pedra Azul.

Agendamentos: pca@arace.org 

Megapensene: Aprendamos e saberemos.

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 
desenvolvidos. Os experimentos são individuais e deverão ser agendados com antecedência.

Laboratórios. Atualmente (anobase: 2018), 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:

1. Laboratório Conscienciológico da Autossinaleticologia 

2. Laboratório Conscienciológico da Autopensenologia 

3. Laboratório Conscienciológico do Autovivenciograma 

4. Laboratório Conscienciológico da Diferenciação Pensênica 

5. Laboratório Conscienciológico do Estado Vibracional

6. Laboratório Conscienciológico da Grupocarmologia 

7. Laboratório Conscienciológico da Tenepessologia

Experimentos laboratoriais de 3h30 de duração:

8. Laboratório Conscienciológico da Autoconscienciometrologia 

9. 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 energéticoanímicoparapsíquica é um conjunto de sinais pessoais que permite 
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 exem
plo, 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)

2. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA AUTOPENSENOLOGIA (1h30)

Laboratório. O laboratório foi preparado para o estudo do pensene em experimentos de  
1 hora e 30 minutos.
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Teoria. A Teoria do Pensene (VIEIRA, 1994) propõe a manifestação consciencial de pensa
mentos, sentimentos e energias de modo indissociável. A Pensenologia encontrase 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 fundamentála 
por meio de escrita técnica das autovivências.

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

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

4. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA DIFERENCIAÇÃO PENSÊNICA (1h30)

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

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

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

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

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 movimentandose as energias conscienciais pessoais da 
cabeça aos pés e dos pés à cabeça, em circuito fechado, a partir da vontade, intensificandose o fluxo 
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energético até que toda a psicosfera vibre intensamente. Esta técnica possibilita o desbloqueio energético; 
a autodefesa energética; a assepsia energética ambiental; e o preparo para a aplicação de outras técnicas 
parapsíquicas; dentre outras aplicações.

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

(Fonte: www.ceaec.org)

6. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA GRUPOCARMOLOGIA (1h30)

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

Definição. A Grupocarmologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo das 
relações ou princípios de causa e efeito atuantes na evolução da consciência quando centrados no grupo 
evolutivo (VIEIRA, 2003, p. 403).

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 interrelações grupais vivenciadas no dia  
a dia. O experimentador pode delinear estratégias objetivando o completismo em relação ao egocarma, 
grupocarma e policarma, considerando os fatores facilitadores e dificultadores na concretização das 
metas estabelecidas a curto, médio e longo prazo. Nesse processo introspectivo é possível a captação 
de ideias ou diálogo transmental com os amparadores, trazendo informações enriquecedoras do auto
conhecimento e relevantes na autossuperação.

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

7. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA TENEPESSOLOGIA (1h30)

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

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

Experimento. No laboratório, o experimentador deve acomodarse na poltrona ou leito e apas
sivarse física e mentalmente, possibilitando a atuação do amparador através de seu holossoma.

Pesquisador. O laboratório pode ser utilizado também por nãopraticantes da Tenepes em seu 
cotidiano. 

(Fonte: www.ceaec.org)
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8. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DE AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA (3h30)

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

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

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

(Fonte: www.conscius.org.br)

9. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DE CONSCIENCIOGRAFOLOGIA (3h30)

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

Grafopensene. O laboratório privilegia a escrita conscienciológica por meio do holopensene 
da grafopensenidade, em experimento de duração de 3 horas e 30 minutos, favorecendo a conexão 
com amparadores extrafísicos técnicos e especialistas em Conscienciografologia e Grafopensenologia.

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

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

10. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA IMOBILIDADE FÍSICA VÍGIL – IFV (3h30)

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

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 podese 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)
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11.  LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO SERENARIUM (72h)

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

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

Experimento. O Serenarium dispõe de paratecnologia desencadeante da criatividade pura, se gun  do 
o Paradigma Consciencial, isto é, considerandose a holossomática, a pluriexistencialidade, a mul tidi
mensionalidade e a bioenergética.

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

Prérequisitos:

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

• Ter concluído algum curso de entrada da Conscienciologia.

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

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

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

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

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

1. TIPOS:

Serão publicados os seguintes tipos de artigos: Artigos Originais, Artigos de Revisão, Artigos de 
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.

Email: 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:

4.1. 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.

4.2. Estrutura do Artigo:

 Folha de Identificação

 Resumo (Abstract e Resumen)

 Palavraschave (Keywords e Palabras clave)
 Introdução

 Desenvolvimento

 Conclusões (Considerações Finais)

 Citações e Referências Bibliográficas e Eletrônicas

 Figuras e Tabelas
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a) Folha de Identificação:

Deverá conter: título do trabalho, nome, sobrenome, qualificação profissional, endereço, e-mail, 
nome da instituição 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 palavraschave no idioma do artigo, em inglês 
e em espanhol.

d) Introdução:

É a apresentação da pesquisa, da temática escolhida e sua motivação, contextualizando a hipótese 
de trabalho e as questões a serem discutidas.

e) 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.

f) 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 cole
tados e estudados. Deverá ser sucinta e aterse ao conteúdo discutido no artigo.

g) 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).

h) 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.). Incluemse nas 
referências apenas autores citados no trabalho. Outras obras lidas, mas não citadas, podem ser incluídas 
na condição de bibliografia consultada.

i) 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;
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– As tabelas serão elaboradas conforme normas da ABNT, mantendose suas bordas laterais abertas;

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

j) Notação:

Utilizase 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 Técnicocientífico 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, 12.102 livros e 271 (110 diferentes) (anobase: 2018), 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 25 instituições similares à ARACÊ no Brasil e no Exterior (anobase: 
2017). São denominadas Instituições Conscienciocêntricas, que têm a consciência como cerne de 
investigação. A comunidade científica que estuda a Conscienciologia é denominada Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacional – CCCI.

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

Cursos. Existem atualmente quinze cursos institucionais (anobase: 2018): Autoconscienti
zação Multidimensional – AMD; Autoconscientização Pluriexistencial – APL; Autoconscientização 
Assistencial – AST; Autoconscientização Organizacional – AOG; Duplologia – DPL; Equalização 
Docente – EQD (formação continuada docente); Autoconscientização Evolutiva – AEV; Pesquiso
logia Aplicada – PEA; Formação de Parapedagogos – FPA; Voluntariado Interassistencial; Oficina 
do Autovivenciograma; Oficina do Autoconhecimento; Campo Grupocármico Interassistencial;  
Reeducação Parapsíquica e Coliderança Evolutiva (EaD, em parceria com a préIC Liderologia).

Visitações. A Associação ARACÊ recebe mensalmente alunos vindos de todo o Brasil para cur
sos e eventos de imersão em seu campussede. Realiza também o Turismo da Experiência, evento com 
visitação técnica e imersão autovivencial bioenergética autovivencial em Campus Conscienciológico 
aos turistas do Brasil e do exterior.




