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Laboratórios Conscienciológicos 
do Campus ARACÊ

I.  Experimentos de 1h30min
1. Autopensenologia.
2. Autossinaleticologia.
3. Autovivenciograma.
4. Diferenciação Pensênica.
5. Estado Vibracional.
6. Grupocarmologia.
7. Tenepessologia.

II. Experimentos de 3h30min
1. Autoconscienciometrologia.
2. Conscienciografologia.
3. Imobilidade Física Vígil.

III. Experimentos de 72h
1.  Serenarium.

www.arace.org

NÃO  ACREDITE  EM  NADA,

nem mesmo no que ler nesta publicação.

EXPERIMENTE.

TENHA SUAS  EXPERIÊNCIAS  PESSOAIS.

DON’T  BELIEVE  IN  ANYTHING,

not even in what you read in this publication.

EXPERIMENT.

HAVE  YOUR  OWN  EXPERIENCES.

NO  CREA  EN  NADA,

ni siquiera en lo que leer en esta publicación.

EXPERIMENTE.

TENGA  SUS  EXPERIENCIAS  PERSONALES.

6. Projeto Cuidadologia: projeto em elaboração, objetiva criar espaço para a saúde 
holossomática do idoso na Cognópolis Pedra Azul, tornando o envelhecimento 
uma experiência agradável, produtiva e de interação entre as gerações, criando 
espaços para troca de conhecimentos entre jovens e idosos.

5. Centro Multicultural Holoteca – ARACÊ: projeto em idealização, abrigará espaço 
multicultural aberto à comunidade com ambientes para estudo, eventos culturais 
e para a exposição de coleções de artefatos do saber.

4. Laboratório Conscientiarium: projeto em elaboração, propõe a implantação de 
laboratório conscienciológico para imersão voluntária do pesquisador durante 10 
dias de isolamento intrafísico voltado à autopesquisa.

7. Programa Cognópolis em Ação: programa implantado, reúne atividades voltadas 
ao (auto)conhecimento realizadas junto à comunidade e com as escolas locais: 
Projeto Sapiência; Projeto Mudando o Mundo; Projeto de Vida; Oficina Recriares; 
Ponto de Leitura; Palestras Temáticas.

Cognópolis Pedra Azul

A Cognópolis Pedra Azul é a segunda cidade do conhecimento conscienciológico 
em implantação no planeta, a partir do Campus da Associação Internacional para 
a Evolução da Consciência – ARACÊ, no município de Domingos Martins/ES. A primeira 
é a Cognópolis Foz, bairro do conhecimento estabelecido na cidade de Foz do 
Iguaçu/PR.

Você conhece a Cognópolis Pedra Azul?

Desde 2008, voluntários da Associação ARACÊ se reúnem periodicamente para 
debates, planejamentos e ações voltadas à estruturação da Cognópolis Pedra Azul, 
sendo este o macro-objetivo institucional estabelecido em grupo. Para isso, diversos 
projetos vêm sendo desenvolvidos: 

1. Residencial ARACÊ: projeto em implantação, contempla espaço voltado à cons-
trução de moradias para a radicação vitalícia do voluntário-pesquisador na Cog-
nópolis Pedra Azul.

3. Pesquisarium: projeto em elaboração, prevê complexo educacional-pesquisístico 
voltado à realização de cursos, eventos e produção científica da Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).

2. Polo das ICs: projeto em elaboração, disponibiliza ambiente para a instalação de 
sedes administrativas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) atuantes na 
Cognópolis Pedra Azul.

8. Rota do Conhecimento: projeto em implantação, reúne a comunidade local com 
a proposta de instalação de ambientes voltados à difusão do conhecimento em di-
versos pontos ao longo da estrada de acesso ao Campus ARACÊ, denominada Rota 
do Conhecimento.
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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.

Comemoração. Nesta edição, a ARACÊ celebra com 
alegria duas décadas de existência da Revista Conscienciologia 
Aplicada. Foram 14 números publicados, sendo 8 na primeira 
década e 6 na segunda.

Fortalecimento. A consolidação deste periódico ao longo 
desses anos teve a participação de vários voluntários e ex-volun-
tários da instituição, aos quais deixamos nosso reconhecimento 
e agradecimento. 

Sustentabilidade. A Equipe Editorial atual se propõe  
a manter e a sustentar a periodicidade, a qual, nesta edição, deixa 
de ser bienal e passa a ser anual. Com isso, dedica esta edição  
a todos aqueles que não medem esforços para a escrita e publica-
ção de artigos, contribuindo para a cientificidade da neociência 
Conscienciologia.

Autoaprendizados. O eixo temático das pesquisas reuni-
das aqui envolve vivências profundas de análises, reflexões e en-
frentamentos para culminar em ricos e instigantes autoaprendi-
zados e autorreeducação.

Autoepicentrismo. Marco Antônio Facury expõe sua 
experiência pessoal da assunção da liderança, com reflexões 
profundas e detalhadas de sua autopesquisa, visando o autoepi-
centrismo consciencial, ao analisar os acertos e erros no exercício 
de liderança.

Maternidade. Com o tema maternidade, a autora Sandra 
Viana analisa, sob o paradigma consciencial, as vivências pessoais 
na família nuclear, provocadoras de reciclagens íntimas em si  
e nos demais, ressaltando o sinergismo maternidade-interassistên-
cia em prol da recomposição grupocármica.

Projeções. Elisete Pagano aborda o problema das proje-
ções semiconscientes com simbolismos, interpretadas de mo do 
direto, trazendo as contribuições de Carl Gustav Jung e de Wal do 
Vieira para suas análises. Apresenta o esforço e de sen volvimento 
pessoal na conquista das projeções lúcidas ilus tra das com os 
aprendizados na dimensão extrafísica com os amparadores.

Autorreeducação. Na linha da autorreeducação afetiva, 
Beatriz Feitosa expõe os resultados obtidos no desenvolvimento 
da afetividade sadia na adultidade por meio de autopesquisa  
e teática. Compartilha técnicas autoconsciencioterápicas e da 
Terapia Cognitiva Focada em Esquema aplicadas no esforço lú-
cido de assumir a responsabilidade do epicentrismo consciencial 
no núcleo familiar.
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Pânico. Kacianni Ferreira compartilha experiência de autossuperação da síndrome do pânico atra-
vés da interassistência tarística, envolvendo decisões relevantes, confiança no amparo extrafísico, coragem 
evolutiva e vontade inquebrantável.

Paradireitologia. Por meio de autopesquisa paradireitológica, Katia K. Yuahasi avalia as rela-
ções entre a Lei de causa e efeito e as projeções conscienciais, ao considerar o Paradireito e o Paradever 
enquanto parâmetros, fornecendo ferramenta interassistencial importante para a prática das condutas 
pessoais diárias.

Organizaciologia. Para Ana Ceres Alves Timóteo, a organização do tempo feita com técnica 
otimiza a rotina diária e quinzenal e propõe método detalhado especialmente durante a vivência do pe-
ríodo de pandemia da Covid-19, no ano de 2020, pela prática do trinômio enumerar-ordenar-priorizar.

Labcon. O ambiente laboral, que reúne múltiplas consciências intra e extrafísicas convivendo 
com padrões pensênicos distintos, é o cenário da autopesquisa de Gabriel Augusto Narciso Barreiros, 
analisando os detalhes das interações entre as pessoas e o ambiente para se conhecer e aprimorar as 
práticas energéticas e assistenciais.

Conscientiarium. Os pesquisadores Silvia Facury e Marco Antônio Facury apresentam ricas 
contribuições para a definição e melhor compreensão do Laboratório Conscientiarium – experimento de 
10 dias de isolamento intrafísico – a ser construído no Campus ARACÊ, somando 200 megapensenes 
elaborados pelos autores e outros participantes durante a 1ª Imersão pró-Conscientiarium.

Relato. Por fim, Eliana de Oliveira Francílio traz seu relato inédito sobre as reflexões feitas 
durante o distanciamento social contra a pandemia de Covid-19 (ano-base: 2020), explicitando as 
emoções, sentimentos e enfrentamentos grupocármicos, com fatos que otimizaram sua autopesquisa 
e reciclagens intraconscienciais.

Mergulho. O conjunto desses textos tarísticos estimula a todos o investimento sério na auto-
pesquisa visando à autoevolução e à interassistência grupal. Desejamos a todos os leitores profundo 
mergulho na própria intraconsciencialidade a partir dos exemplos sadios trazidos pelos autores.

Boa leitura.

Equipe Editorial
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Acertologia e Errologia do Líder:  
Autoanálise no Desenvolvimento do 
Autoepicentrismo
A Leader’s Rightology and Errology: Self-analysis towards Self-epicentrism

Aciertología y Errología del Líder: Autoanálisis en el Desarrollo del 
Autoepicentrismo

Marco Antônio Facury*

Resumo. Este estudo se propõe a lançar luz sobre a experiência da assunção da lideran-
ça, evidenciando a natural ocorrência de erros e acertos neste laboratório prático de 
au toexposição e autoenfrentamento. As autovivências aqui analisadas exemplificam 
er ros e acertos no exercício de papéis de liderança, desmanchando a imagem do lí der 
per feito. Expõe os ganhos evolutivos do autor, a dinamização que a assunção da li-
deran ça promove no desenvolvimento do autoepicentrismo e na autoevolução e con clui 
apontando a necessidade da postura de pesquisador semperaprendente.

Palavras-chave: assunção da liderança, autoexposição, desdramatização, epicentrismo, 
ganho evolutivo, semperaprendente.

Abstract. This study proposes to illuminate the leadership-overtake experience by 
evidencing the natural occurrence of errors and achievements in this self-exposal  
/ -confrontation experiential laboratory. The personal experiences reported here ex-
emplify errors and achievements along the exertion of some leadership roles, undoing 
the image of the perfect leader. It exposes author’s evolution gains, the dynamization 
leadership-takeover provides in the development of self-epicentrism and evolution, 
and concludes by pointing out the need for the ever-learning researcher’s posture.

Keywords: de-dramatizing, epicentrism, ever-learning conscin, evolutionary gain, 
leadership takeover. self-exposal.

Resumen. Este estudio se propone lanzar luz sobre la experiencia de la asunción del li-
derazgo, evidenciando las naturales ocurrencias de errores y aciertos en este laboratorio 
vivencial de la autoexposición y el autoenfrentamiento. Las autovivencias analizadas 
ejemplifican errores y aciertos en el ejercicio de papeles de liderazgo, deshaciendo la 
imagen del líder perfecto. Expone los beneficios evolutivos del autor, la dinamización 
que la asunción del liderazgo promueve en el desarrollo del autoepicentrismo y en 

* Engenheiro, professor universitário e educador financeiro; Pesquisador, voluntário e docente da Associação ARACÊ;  
marco@arace.org
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la autoevolución y concluye apuntando la necesidad de la postura del investigador 
semperaprendente.  

Palabras clave: asunción del liderazgo, autoexposición, desdramatización, epicen-
trismo, beneficio evolutivo, semperaprendente.

INTRODUÇÃO

Assunção. Assumir-se enquanto líder pode ser natural para muitos e um esforço para ou-
tros. Para a conscin intermissivista, é condição mista: somos líderes natos, mas, talvez pelo histórico 
pluriexistencial ou questões de autoimagem, torna-se um fardo, especialmente por querermos evitar 
er ros já cometidos no passado, mesmo não rememorados, ou ainda por não querermos manchar  
a au toimagem, geralmente idealizada.

Esquiva. Porém, no processo evolutivo, a esquiva de determinadas experiências nos priva do 
aprendizado necessário ao amadurecimento, recuperação de cons, ampliação da cosmovisão e quali-
ficação interassistencial.

Pesquisa. Na pesquisa científica e também na autopesquisa, erros e resultados inesperados po-
dem originar neopesquisas. O pesquisador maduro encara tais ocorrências para compreender melhor 
o contexto e a si mesmo. Tal maturidade possibilita à conscin aplicar na prática o binômio autoimper-
doamento-heteroperdoamento frente aos erros próprios e alheios, sem autovitimização, terceirização, 
cobrança ou punição.

O binômio autoimperdoador-heteroperdoador é a vivência lúcida da conscin, homem 
ou mulher, em nível de autoconsciencialidade e autodisciplina incapaz de se perdoar, 
relevar, desculpar ou ser clemente com os próprios enganos, equívocos ou omissões 
deficitárias em contraponto à condição de sobrepairar e sobrelevar, sem acumplicia-
mento, erro ou falta cometida por outrem, consolidando postura interassistencial 
cosmoética (NASCIMENTO, 2019).

Motivação. Neste sentido, a motivação para desenvolver este estudo na condição de conscin-
-cobaia foi especialmente a intenção de desdramatizar o processo natural do binômio acerto-erro no 
desempenho de qualquer função, em especial de liderança, facilitando aos compassageiros evolutivos 
a autoexperimentação do laboratório prático do epicentrismo consciencial, independentemente de 
ocupar liderança formal.

Ganho. Outra motivação foi o ganho pessoal com este balanço auto e heterocrítico quanto  
à experiência no exercício da liderança. 

Objetivo. Este trabalho analisa erros e acertos autovivenciados nas abordagens interconscienciais 
e contextuais no exercício da liderança – formal ou não. 

Ressalva. Apesar de todo o processo de autopesquisa envolver a atuação pessoal em atividades 
institucionais, não é proposta desta pesquisa analisar aqui acertos e erros nas realizações institucionais, 
tendo em vista que são conquistas grupais, não apenas de uma conscin, devendo então ser avaliados 
conjuntamente pelo grupo. 

Metodologia. O método usado foi a investigação e análise das autovivências, além da correlação 
de traços de personalidade explicitados nesses experimentos. Foi feito recorte do período de volunta-
riado conscienciológico, de modo a se fazer estudo teático dos aspectos intraconscienciais envolvidos.
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Relevância. Este estudo se mostra relevante ao demonstrar a natural ocorrência de erros e acertos 
em nosso atual nível evolutivo. Encarar isso com naturalidade, mas sem negligenciar erros inadmissíveis 
diante de nosso Código Pessoal de Cosmoética (CPC), aproxima a experiência na função de liderança 
de sua real contribuição evolutiva aos envolvidos.

Estrutura. O texto está estruturado em 5 partes: Introdução; Autoexperimentação: Enfrenta-
mento de Neodesafios; Acertologia e Errologia; Acertos e Erros no Exercício da Liderança; e Consi-
derações Finais. 

Sinopses. A seção Autoexperimentação: Enfrentamento de Neodesafios discorre sobre a rele-
vância da assunção da liderança para o enfrentamento dos desafios evolutivos. Em Acertologia e Erro-
logia, é feito preâmbulo acerca de como foram abordadas e analisadas as experiências pessoais no texto.  
A seção Acertos e Erros no Exercício da Liderança explicita o labcon pessoal, destacando as superações 
alcançadas a partir dos erros e acertos observados. As Considerações Finais apresentam a condição de 
semperaprendente e a interação grupal enquanto fatores indispensáveis ao aprimoramento pessoal.

I – AUTOEXPERIMENTAÇÃO: ENFRENTAMENTO DE NEODESAFIOS

Bastidores. Sempre preferi atuar nos bastidores, bem no estilo mineiro, apesar de muitas vezes 
ser reconhecido enquanto líder pelos pares. Mas a autoexposição não era meu forte, seja por vergonha, 
timidez, preocupação com a autoimagem ou pelo comodismo de querer ficar quieto no meu canto.

Melhoria. O processo de autopesquisa nos impulsiona à melhoria contínua. E isso tem sido 
determinante para os enfrentamentos pessoais ao longo dos anos: identificar travões ou limitações que 
precisam ser superados para poder disponibilizar as qualidades já conquistadas. “O autoaperfeiçoamento 
vem principalmente da tentativa de ajudar os outros” (atribuída a Sir John Templeton).

Desafio. Neste processo de tentativas, erros e acertos são naturais. Para mim, isso já é um exercí-
cio enorme: admitir a possibilidade de errar ou de estar errado, por mais que faça parte da experiência, 
é sempre um desafio. E admitir que isso é um desafio é outro desafio.

Postergação. Entre conhecer a Conscienciologia em 1997 e iniciar o voluntariado consciencio-
lógico em 2002, foram 5 anos de amadurecimento, melhor entendimento, mas também de postergação 
do que já entendia ser prioritário. 

Posicionamento. Entre conhecer o Campus ARACÊ em 2005 e fixar residência proexogênica 
na futura Cognópolis em 2007, foram quase 2 anos de auto-organização e mais um pouco de pos-
tergação. De toda forma, o posicionamento pessoal foi fundamental em ambas as situações para as 
reciclagens existenciais realizadas.

Desenvolvimento. Em 2011, apresentei artigo no I Congresso de Empreendedorismo Evolu-
tivo abordando o processo de desenvolvimento do autoepicentrismo em projetos maxiproexológicos, 
expondo a rica experiência de morar no Campus ARACÊ, especialmente no período de coordenação 
dos 20 primeiros Encontros pró-Cognópolis Pedra Azul entre 2008 e 2010 (FACURY, 2011).

Aceleração. A aceleração da história pessoal é evidente para mim mesmo e possivelmente para 
os compassageiros evolutivos mais próximos. E a assunção da autoliderança tem estreita relação com 
este processo.

Autoexposição. A autoexposição a partir da assunção da liderança é muito maior e as imaturi-
dades, trafares e trafais pessoais ficam mais evidentes para todos. Não há escondimento. Sei que hoje 
as pessoas conhecem muito mais as minhas imaturidades. Por outro lado, os trafores também ficam 
explícitos para todos: manter trafor ocioso torna-se erro muito mais evidente e comprometedor.
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Autoconsciencioterapia. Assim, para quem quer, de fato, dinamizar a autoevolução, o labo-
ratório da assunção da liderança e do autoepicentrismo propicia a realização na prática das 4 etapas 
autoconsciencioterápicas: autoinvestigação-autodiagnóstico-autoenfrentamento-autossuperação.

II – ACERTOLOGIA E ERROLOGIA

Análise. As ciências Acertologia e Errologia buscam esmiuçar a análise de acertos e erros pessoais 
de modo a servirem de elementos para a consolidação de trafores e comportamentos homeostáticos  
e também a reciclagem e eliminação de trafares, trafais e patologias intraconscienciais evidenciadas nos 
erros, enganos e omissões deficitárias – a tríade da erronia.

Vivências. Para melhor análise dos acertos e erros pessoais na atuação em liderança, considerei 
aspectos e abordagens interconscienciais, observando as relações pessoais com as demais consciências,  
e aspectos e abordagens contextuais, avaliando as minhas reações em determinados contextos viven-
ciados.

Importância. Vale salientar a relevância de tal estudo: “Há trafares mais superficiais e outros 
mais profundos, uns fazem mal somente à pessoa e outros também para quem lida com tal personali-
dade” (VIEIRA, 2014, p. 79).

Traforismo. Abordar os erros e imaturidades de modo proativo e traforista, visando a autossu-
peração imediata ou em momento possível, facilita a interação com equipe de amparadores extrafísicos 
interessados na nossa evolução, fomentadora dos acertos grupocármicos prioritários.

Trafarismo. Por outro lado, encarar tais aspectos com lástima, queixa ou autovitimização difi-
culta o autoenfrentamento e autossuperação, mantendo-nos na condição patológica e dando munição 
aos credores grupocármicos e assediadores extrafísicos. O pior é que muitas vezes ainda é comum  
a conscin optar por manter-se na condição de auto e heteroassédio.

Autoavaliação. Neste exercício de autoavaliação, é natural a balança pender mais para um lado 
ou outro, o que já é também dado autoconscienciométrico do olhar de pesquisador para as experiências, 
incluindo autocrítica da real intenção de se expor mais determinado aspecto.

Ponderação. Assim, evidenciar mais os erros pode, paradoxalmente, ter a intenção de se bus-
car elogios e autoafirmação, enquanto destacar acertos pode revelar vontade de manter autoimagem.  
O ideal é a condição de análise ponderada para cada aspecto abordado, com a real intenção de elimi-
nação dos erros desnecessários e reforçando acertos alcançados.

Intenção. Caso o leitor observe intenções espúrias neste texto, ou ainda omissões de quaisquer 
natureza, solicito-lhe explicitação assistencial, direta, com agradecimentos antecipados.

Contrapontos. Busquei trazer abordagem com contrapontos, apresentando erros e acertos, 
mas ponderando o que já progredi em relação aos erros cometidos e o que ainda precisa ser melhorado 
nos acertos observados. Deste modo, erros e acertos foram mesclados ao longo do texto para priorizar  
o encadeamento temático e, em certos casos, cronológico.

III – ACERTOS E ERROS NO EXERCÍCIO DA LIDERANÇA

Registro. Há um erro que ficou mais evidenciado posteriormente, especialmente ao desenvolver 
esta pesquisa: os poucos registros das muitas experiências autovivenciadas, dificultando a compreensão 
mais clara do processo. 
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Autovivenciograma. Por outro lado, o autor aproveitou a participação enquanto integrante 
da equipe do Laboratório Serenarium nas atividades da Técnica do Autovivenciograma realizadas 
com o Serenauta: diversas autovivências foram analisadas de modo mais sistematizado, ampliando  
a autocompreensão das experiências vividas. Tal experiência resultou na publicação de artigo acerca 
das vivências nessa atividade (FACURY, 2014, p. 36 a 42).

Distorções. No processo de assunção da liderança, logo identifiquei crenças irracionais ou 
distorções cognitivas relacionadas a possíveis erros que poderia vir a cometer, entre elas: receio de fazer 
tudo errado e comprometer todo o trabalho já existente ou ainda não ter competência suficiente para 
dar conta do recado.

Autodesassédio. Tais ocorrências até poderiam se tornar reais. No entanto, considerando nosso 
laboratório prático de autoexperimentação liderológica e de trabalho grupal, foi importante – e autode-
sassediante – entender que a responsabilidade dos empreendimentos grupais é de todos os envolvidos, 
não só de quem se dispõe a assumir a linha de frente do trabalho. Segundo Kellerman (2012), quando 
os líderes erram, os liderados devem ser depostos. Neste sentido, queiramos ou não, todos somos líde-
res, aptos a avançar no exercício prático da coliderança evolutiva pela vivência do binômio líder-líder.

Intencionalidade. Sempre fiquei firme no propósito de manter a intencionalidade sadia, 
mesmo que possa ter cometido deslizes neste aspecto. O amparo de função observado em razão da 
intencionalidade sadia vem auxiliando na condução de atividades e nas interações interconscienciais, 
qualificando a cosmovisão e a interassistência.

Singularidade. Talvez o principal acerto foi o de não querer copiar modelo de liderança, mas 
assumir naturalmente a própria singularidade na atuação pessoal, atento para não incorrer em repeti-
ção de erros passados – próprios e de outrem. Neste sentido, o trabalho de integração – na IC e junto  
à CCCI – foi relevante na condução das atividades, pautado nas dicas do Professor Waldo Vieira quanto 
às prioridades na gestão institucional: “harmonização e convergência de esforços”.

Medo. Aspecto recorrente em pessoas com perfil de liderança que preferem não assumir tal 
condição é o medo de repetir erros do passado, inclusive de retrovidas, paralisando-se chantageada, 
perdendo a oportunidade de reescrever sua história e retratar-se pelos equívocos cometidos. 

Alerta. Tal condição funcionou ao modo de alerta de segurança e talvez tenha sido um dos 
grandes ganhos evolutivos alcançados: desempenhar o papel de liderança mais servidora, menos 
autocrática, mesmo ainda mantendo por vezes perfil impositivo. Para isso, procurei evitar quaisquer 
decisões monocráticas nas questões grupais, promovendo debates abertos para os encaminhamentos 
das demandas institucionais, mesmo gerando críticas pela demora natural ao se debaterem os temas.

Empatia. Um dos gargalos que ainda observo está relacionado à escuta terapêutica e empatia. 
Era mais recorrente dar feedbacks de modo bastante equivocado que geravam mais problemas do que 
ajudavam a outra conscin. Por outro lado, a assunção da autoliderança possibilitou-me caminhar nesses 
aspectos, especialmente quanto a qualificar a postura assistencial. 

Acolhimento. Mesmo sabendo que ainda há muito o que superar, trabalhar em equipe exigiu 
o movimento acolhedor mais explícito em direção às outras consciências: “A responsabilidade de cada 
um é estender o olhar para aqueles que não estão conseguindo desempenhar seus papéis e ajudá-los” 
(PRATA & FACURY, 2006, p. 83). 

Manipulação. Outra postura muito séria foi a evitação da manipulação interconsciencial, sendo 
inclusive quesito do meu Código Pessoal de Cosmoética (CPC): não manipular, nem me permitir ser 
manipulado. Contudo, lembro-me de ter caído nesta condição, mesmo com aparente boa vontade. 
Posteriormente, ao avaliar a situação, constatei ter feito isso, gerando desconforto para a outra pessoa. 
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Abordagem. Desde então, fiquei mais atento às minhas abordagens. Não avaliar o peso para 
o outro de meus posicionamentos ou falas gerou comportamentos alheios diversos do que desejava  
e muitas vezes não aceitos pelo outro. Simples sugestão ou dica podia ser interpretada como ordem ou 
determinação feita por mim. Nosso histórico pluriexistencial é forte e ainda muito presente em nossas 
energias, mesmo com todo esforço de mudança.

Recolhimento. Com o tempo, verifiquei até a necessidade de recolher as energias em determi-
nadas situações, de modo a não intimidar os demais. Esse é um exercício contínuo na construção da 
condição de conforto presencial, natural aos Serenões.

Equívoco. Observei também a condição de alimentar nos demais companheiros evolutivos 
visão equivocada de que poderia ajudá-los em todas as circunstâncias no contexto do voluntariado. 
Apesar da disponibilidade pessoal, houve situações de inter-relações em que me vi desqualificado para 
auxiliar no encaminhamento ao compreender que tal desenlace demandaria abordagens que eu ainda 
não tinha competência para fazer, até por fugir do escopo das atividades desenvolvidas. De toda forma, 
precisei lidar com cobranças quanto a esse aspecto.

Autovitimização. Ocorreu também, em certas situações, de me vitimizar com omissões ou 
incompreensões de parceiros evolutivos com quem contava para estarem ombro a ombro no front 
assistencial dos trabalhos assumidos. Observei que tal reação acontecia quando estava mais fragiliza-
do, levando tais atitudes para o lado emocional, chegando a me indignar com os colegas. Ao superar  
o emocionalismo, era possível lidar de modo mais equilibrado, compreender o cenário e a condição 
do colega para o melhor encaminhamento.

Comunicação. Quando falamos na atuação em grupo, é importante prevenir equívocos evi-
táveis desagregadores e geradores de entropia. Identifiquei minha dificuldade para atualizar todos dos 
encaminhamentos institucionais por alguma falha pessoal na comunicação, mesmo com todo o esforço 
empenhado nisso. Em grupo, é muito comum o acesso a holopensenes de exclusão ou abandono, com 
elucubrações fantasiosas de fatos corriqueiros geradores de autoassédio. O esquecimento ao avisar al-
guém de uma reunião ou a falta de alguma informação podem gerar desgaste desnecessário e possível 
comprometimento de trabalhos mais sérios. 

Teimosia. Outro traço observado muitas vezes foi a teimosia e querer ter razão, gerando confli-
tos inúteis e desgastantes, muitas vezes em questões secundárias e até irrelevantes, demonstrando clara 
disputa de poder. O ato de não me atentar a tempo para a entropia gerada, por mim ou por outrem, 
por vezes levou a discussões dispensáveis e reuniões frustrantes. Vale salientar o quanto tais contextos 
podem ser estimulados pelas consciências energívoras ávidas por tais padrões conflitivos.

Autoimagem. Observei, e ainda observo, a dificuldade de rever certos posicionamentos ou 
encaminhamentos, admitindo o erro ou engano, o que pode estar relacionado à manutenção da au-
toimagem distorcida do líder que nunca erra. É interessante, pois isso acontece mais em contextos gerais 
do que nas inter-relações, nas quais não sinto dificuldade em, por exemplo, pedir desculpas e retificar 
erros, de modo a evitar que meu erro comprometa a atuação proexológica de algum parceiro evolutivo.

Convivência. Conviver e desenvolver trabalho em conjunto com consciências diversificadas me 
auxiliou a aprender a lidar melhor com as divergências, com outras formas de pensar e outros pontos 
de vista acerca dos mais variados assuntos, ampliando minha cognição.

Miserê. Outro traço marcante que precisou ser reciclado foi o de conscin miserê: compor equipe 
à frente de megaempreendimento grupal do porte de uma Cognópolis exige pensar grande, ser conscin 
large, o oposto da condição miserê, mantendo o foco no público a ser assistido, de modo a não incorrer 
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no erro da megalomania. Obviamente, tal condição ainda não é da natureza íntima, mas já está mais 
evidente na autopensenização cotidiana.

A conscin large é a pessoa, homem ou mulher, filantrópica, altruísta, generosa e doa-
dora, interessada em aplicar os recursos, patrimônios, bens ou ativos disponíveis 
pessoais, antes de tudo, para o bem de todos (VIEIRA, 2018).

Intuições. Abordando também aspectos multidimensionais, experimentei na tenepes frequentes 
intuições e insights acerca de situações, projetos e consciências. A protelação ou até desconsideração de 
tais sugestões, seja pelo trabalho que daria, seja por negligência ou esquecimento – todas condições de 
erro –, por vezes gerou problemas corriqueiros evitáveis. Quando refletia acerca do assunto e conduzia 
o encaminhamento sugerido, a tendência era de melhores resultados.

Personificação. Erro comum, que cometi diversas vezes até entender melhor como lidar com  
a situação, foi a personificação de determinadas questões. Quando conseguimos despersonalizar queixas 
ou embates trazidos por alguém em determinados contextos, especialmente em reuniões ou atividades 
grupais, compreendemos melhor o extrafísico a ser esclarecido, possibilitando maior assertividade nas 
ponderações, realizando a intervenção necessária e minimizando o risco de determinada conscin ser 
usada ou manipulada extrafisicamente para comprometer os trabalhos em desenvolvimento. Tais erros 
podem estar associados à subestimação do autoparapsiquismo e da condição de tenepessista minipeça 
interassistencial.

Feedback. Em diversos momentos da gestão institucional, solicitei feedback aos pares de pos-
turas minhas que pudessem dificultar os encaminhamentos da equipe. Numa dessas ocasiões, optei 
por deixar os colegas debaterem sem minha presença e de minha duplista, de modo a ficarem mais  
à vontade. Ao final, trouxeram a questão da minha centralização de tarefas. 

Reatividade. Tal exercício foi muito interessante para todos. Mas, durante a devolutiva, observei 
outro aspecto pessoal: a necessidade de justificar tal postura. Isso demonstrou minha incapacidade, 
naquele momento, de apenas ouvir o feedback e trabalhar intimamente com aquilo, independentemente 
do quanto fosse fato ou não. Por outro lado, posteriormente pensei na devolutiva recebida e busquei 
fazer os ajustes possíveis e necessários. A reatividade às críticas costuma decorrer de me sentir cobrado 
por algo ainda incompreendido – por mim ou pelos compassageiros evolutivos.

Críticas. A autoexposição nos submete às críticas. Por mais desconfortável que pareça, isso  
é o melhor que pode nos acontecer, pois nos propicia identificar as recins prioritárias, especialmente 
quando estamos abertos a isso. A reatividade e aversão aos feedbacks retardam nossa evolução. 

Autoestima. Importa, neste contexto, não ser ingênuo e ter autoestima sadia para que tais de-
volutivas não sejam avassaladoras e não nos levem à autovitimização. Penso que consegui ter autocrítica 
para identificar o que era imaturidade pessoal a ser trabalhada – de imediato ou futuramente – e o que 
era crítica infundada, ataque gratuito ou até mesmo cobrança deslocada de questões mal resolvidas da 
própria conscin crítica.

Arrogância. Um risco possível – também autovivenciado – é entrar na arrogância e superio-
ridade, comuns entre os líderes. Considerar que as críticas apenas decorrem das limitações alheias faz  
a pessoa julgar-se acima dos demais, desprezando tais devolutivas.

Autoconscienciometria. Entendo que a autoconscienciometria seja a melhor vacina contra  
a reatividade às heterocríticas: ao conscientizar-me dos trafores, trafares e trafais pessoais, retiro a munição 
assediadora e consigo lidar com as imaturidades explicitadas, complementando, até com bom humor, 
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a lista de trafares e trafais apresentadas pelos outros com a listagem já identificada na autopesquisa.  
E toda contribuição acrescida será muito bem-vinda. 

Profilaxia. Tal postura previne também a arrogância, ao evidenciar as limitações ainda existen-
tes. Neste sentido, a autolocalização na escala evolutiva das consciências já demonstra o quão distantes 
ainda estamos da condição ótima para esta etapa evolutiva: ainda há muito que caminhar – apesar de 
em algumas situações julgarmos já estar no ápice.

Autodesperticidade. Vale destacar o quanto a autodisponibilidade e autodeterminação vêm 
sendo trafores essenciais na sustentação da postura de semperaprendente: o estabelecimento da meta 
pessoal de alcançar a condição da desperticidade – desassediado permanente total – ainda nesta exis-
tência vem sendo o estímulo para a autossuperação contínua. Atuar na condição de desperto, mesmo 
ainda não o sendo, gera neossinapses e holopensene promotores da aceleração da evolução pessoal.

Questionamentos. No encaminhamento das exposições trazidas, cabe ao leitor interessado na 
autopesquisa aprofundar nas autorreflexões: você tem clareza dos erros e acertos cometidos ontem? E no 
mês passado? E no último ano? E na última década? Quais deles você vem repetindo costumeiramente? 
Mais os acertos ou mais os erros? De modo consciente ou inconsciente? Por qual razão?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Repercussão. A partir deste estudo, observamos que, da mesma forma que nossos acertos ge-
ram repercussões positivas para outras consciências, melhorando nossa ficha evolutiva pessoal, nossos 
erros, incluindo omissões deficitárias e aqueles ainda ignorados, também afetam outras consciências, 
causando, muitas vezes, prejuízos evolutivos aos envolvidos.

Retratação. Neste sentido, vale registrar aqui o pedido de retratação e perdão, especialmente 
às consciências que sofreram alguma consequência em função das minhas imaturidades – passadas, 
atuais e futuras – de modo a ampliarmos a intercompreensão de que isso ainda faz parte do nosso 
processo evolutivo, sem querer isentar-me de tais responsabilidades, mas já acenando para a busca da 
recomposição e libertação grupocármicas.

Leveza. O reconhecimento de nossos acertos por parte dos compassageiros evolutivos nos au-
xilia na consolidação da autoconfiança, mas não dá para ficar apenas desejando aplausos e enaltação, 
o que pode acabar por inflar o ego. Não é desvalorizar o reconhecimento e os elogios, valorizando 
apenas as críticas, mas saber que nesses experimentos há acertos e erros – e lidar com tranquilidade  
e leveza com tal realidade.

Continuidade. Este é um estudo contínuo, considerando que os acertos e erros, em especial os 
autoenganos, prosseguem. Há ainda fissuras pessoais não identificadas. A atuação contínua em grupo 
transparente e aberto às trocas e feedbacks acelera a história pessoal e grupal.

Gratidão. Registro aqui minha gratidão profunda aos amigos evolutivos que têm me acompa-
nhado nesta jornada de reciclagens contínuas, em especial à minha duplista pela convivência e parceria 
incondicionais, e minha mãe pelo exemplarismo didático. Cada um ao seu modo vem contribuindo 
para que eu possa me qualificar e buscar também oferecer minhas melhores contribuições possíveis 
nas inter-relações grupais.

Semperaprendente. Reitero ao leitor a sugestão de aproveitar as oportunidades de assunção 
do autoepicentrismo, especialmente no voluntariado, para vivenciar a experiência desse laboratório 
com leveza e condição de semperaprendente necessárias aos autoenfrentamentos advindos das crises 
evolutivas frente aos acertos e erros vindouros.
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Autovivência da Maternidade Traforista 
Interassistencial
A personal experience with interassistantial-strongtraitist motherhood 
Autovivencia de la Maternidad Traforista Interasistencial

Sandra Viana*

Resumo. Este artigo apresenta o resultado atual de pesquisas, autopesquisas e vivência 
da autora sobre o tema maternidade avaliado sob paradigma consciencial. O arcabouço 
das reflexões e análises deste trabalho extrapola os conceitos de mãe e maternidade  
e estende-se à multiplicidade de fatores associados a eles. A convivialidade dentro da 
família nuclear, e não somente nela, prescinde trafores para alcançar coexistência e 
in teração mais positivas favorecedoras de reciclagens íntimas dos envolvidos. A au-
to experimentação do sinergismo maternidade-interassistência potencializa acertos  
e recomposição grupocármica dentro do contexto evolutivo consciencial. Os dados 
e reflexões aqui expostos sobre o tema não encerram as possibilidades de ampliação 
do assunto. 

Palavras-chave: acerto grupocármico, autoconsciência, convivialidade, evolução, 
interassistência.

Abstract. This article presents current results from the author’s research, self-research 
and experience on the theme maternity, evaluated under the consciential paradigm. 
The framework of the reflections and analyses of this work goes beyond the con-
cepts of motherhood and extends to the multiplicity of factors associated with them. 
Co-existence within nuclear family and beyond dismisses strongtraits to achieve  
a more positive interaction favoring the intimate recycling of the involved. Self- 
-experimentation of motherhood’s synergism and interassistance potentiates correct 
answers and group-to-group atonement within the evolutionary consciential context. 
Data and reflections here presented on the subject do not end expansion possibilities 
on the subject.

Keywords: co-existence, evolution, groupkarmic reconciliation, interassistance, 
self-awareness.

Resumen. Este artículo presenta el resultado actual de las investigaciones, de las 
autoinvestigaciones y de la vivencia de la autora sobre la maternidad, evaluada desde 
el paradigma conciencial. El marco de las reflexiones y del análisis de este trabajo va 
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más allá de los conceptos de maternidad y se extiende a la multiplicidad de factores 
asociados a ellos. La convivialidad dentro de la familia nuclear, y no sólo en ella, dis-
pensa trafores para lograr la convivencia y la interacción más positiva favoreciendo el 
reciclaje íntimo de todos los involucrados. La autoexperimentación del sinergismo 
maternidad-interasistencia potencía los ajustes y la recomposición grupokármica 
dentro del contexto evolutivo conciencial. Los datos y las reflexiones aquí presentados 
sobre el tema no agotan las posibilidades de ampliar el asunto.

Palabras clave: ajuste grupokármico, autoconciencia, convivialidad, evolución, 
interasistencia.

INTRODUÇÃO

Apresentação. Motivaram a escrita deste artigo a interação e convívio com a família nuclear, 
especificamente os dois filhos, solteiros e adultos, no isolamento social (ano-base: 2020), com ultra-
passagem saudável de gargalos evolutivos individuais e familiares fortalecedores da qualificação cons-
ciencial. A autora, por hipótese, considera terem ocorrido acertos grupocármicos capazes de desfazer 
interprisões e pendências pretéritas.

Hipótese. A hipótese deste estudo é de, por meio da maternidade mais lúcida, a conscin ginosso-
mática autorreciclar-se, desassediando-se de pensenes impeditivos de ganhos evolutivos às consciências 
envolvidas na mesologia em questão.

Metodologia. O método utilizado corresponde a autopesquisas, autovivência e revisão biblio-
gráfica sobre maternidade e desafios evolutivos inerentes a ela.

Estrutura. O conteúdo desenvolve-se nas seguintes seções: 
1. Maternidade: conceito intersubjetivo. Apresenta os contextos de mãe e maternidade.
2. Traforologia aplicada à maternidade. Discorre sobre os traços-força favorecedores do em-

penho na maternidade mais lúcida e eficaz.
3. Avanços relacionados à maternidade. Menciona os benefícios da maternidade autocoerente.

I – MATERNIDADE: CONCEITO INTERSUBJETIVO

Mãe. Do latim mater, o vocábulo surgiu no século XIII, pronunciado madre no português dos 
primeiros séculos, de onde veio comadre, pela formação cum matre, com a mãe; depois commatre, 
segunda mãe, madrinha, diminutivo de madre, em relação aos afilhados, isto é, aqueles tratados na 
condição de filhos verdadeiros por quem cumpre a maternidade, como fazem a madrinha e a mãe 
adotiva, na falta da mãe biológica. Mulher que deu à luz, que cria ou criou um ou mais filhos, por 
extensão de sentido, pessoa que dispensa cuidados maternais, que protege e assiste quem precisa.

Maternidade. Do latim maternitas, seu uso data, segundo o dicionário Houaiss, de 1589.  
É o es tado ou qualidade de mãe. No âmbito jurídico, é o laço ou parentesco que une a mãe a seu(s) 
fi lho(s).

Ideal. Conceito mais atual, da Psicanálise, maternagem, refere-se basicamente à relação entre 
a mãe adequada, correta, boa e seu filho. Envolve disponibilidade psíquica, erros, acertos e deve pri-
mar pela excelência. É complexo atingir tal nível elevado, considerando condições singulares de cada 
consciência envolvida: interação com a família, vínculos sociais, situação financeira, moradia, perfil 
evolutivo, história de vida, mundividência, dentre outros.
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Mulher. Segundo Badinter (1985, p. 25), tornar-se mãe é fato intrínseco à existência de outros 
participantes do processo, pai e filho: 

A mãe é personagem relativa, isto é, só se concebe em relação ao pai e ao filho, é per-
sonagem tridimensional porque além dessa dupla relação, é também mulher dotada 
de aspirações próprias que frequentemente nada tem a ver com as do pai da criança 
ou com os desejos do filho.

Intersubjetividade. Segundo Harari (2017, p. 111 a 126), a ordem imaginada intersubjetiva 
governa a vida das pessoas. Ao nascer já se encontra modelo preexistente que, apesar de não ter regras 
muito bem definidas para que exista, subsiste, modula ações e regula as cobranças. Esses modelos  
e conceitos ou princípios universais existem na imaginação fértil do seres humanos e nos mitos que in-
ventam e contam uns aos outros, tornam-se universais, contados, relativizados, propagados e mitificados.

Extrapolação. Em relação a tais escritos, pode-se considerar o conceito de maternidade oriundo 
de ordem imaginada intersubjetiva, isto é, existe na imaginação de milhares e milhões de pessoas, liga 
a consciência subjetiva de muitos indivíduos. Há posturas maternas previstas socialmente, exige-se 
atuação específica em relação aos filhos, estabeleceu-se papel no ambiente familiar, e isso impregnou-se 
na realidade, tornou-se crível, efetivado, partilhado e passou a definir desejos, objetivos e a prevalecer 
no inconsciente. 

Modelos. Mães, geralmente, vão se adaptando às possibilidades e padrões de comportamentos 
que observam ao redor e na mesologia. Seguem-nos com ou sem adaptações e colaboram com a verdade 
indissociável de que cabe ao gênero feminino assumir o papel de mãe que traz em si alta responsabi-
lidade e poderes extraordinários para erros e acertos.

Cronologia. O tema tem sido mostrado, citado e contextualizado de diversas maneiras desde 
a Idade Média - a mãe indiferente dos séculos XVII e XVIII, a mãe coruja dos séculos XIX e XX,  
a mãe multidisciplinar do século XXI, envolvida com a maternidade, a própria profissão, a vida so-
cial e pessoal. Noções atuais de maternidade não iniciaram como a conhecemos, a temática ajusta-se  
à organização socioeconômica, familiar e cultural e define comportamentos intrínsecos aos contextos 
citados (BADINTER, 1985, p. 53 a 241).

Manual. Muito além dos conceitos, tornar-se mãe e agir em relação a esse papel social não segue 
padrão fixo. Percebe-se que a elaboração de normas de conduta exigidas para ser mãe tem se firmado 
em comportamentos ancestrais, integra o inconsciente coletivo e modelos idealizados e legitimados.

Tipos. Fatores diferentes, semelhantes e até paradoxais moldam, revelam e interagem com  
a maternidade em cada mulher. As diferenças entre o que se espera e o que se pode oferecer devem ser 
consideradas para qualquer tipo de análise que se pretenda sobre o assunto. 

Características. A qualidade da subjetividade, da autonomia, do protagonismo, deve ser ob-
servada e contextualizada na avaliação de tal ser social que nem sempre atende às exigências sociais 
representativas desse papel. Convém então notar, pelo menos, 10 diferentes características, traços  
e as pectos da maternidade, expostos em ordem alfabética:

01. Maternidade barriga-de-aluguel. Aquela conscin que por motivo financeiro torna-se mãe 
para suprir necessidades meramente materiais.

02. Maternidade cuidadora. O filho, portador de doença crônica ou rara, tratável de maneira 
paliativa e sem remissão assegurada, tem as 24 horas do dia preenchidas por zelo para garantir qualidade 
de vida mínima à consciência sob seus cuidados.
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03. Maternidade enlutada. A mãe, ante a dessoma do próprio filho, não consegue seguir ou 
ressignificar a própria vida.

04. Maternidade incomodada. Não espontânea, imposta como um fardo por razões sociais, 
econômicas, ajustes culturais e decisões de gênero.

05. Maternidade instável. Oscila entre condutas austeras, rigorosas, rígidas e a tolerância, 
mimos, afagos e acumpliciamentos sem valores e princípios bem definidos.

06. Maternidade interassistencial. Aquela empenhada na condição assistencial favorável aos 
cuidados e resultados evolutivos conjuntos.

07. Maternidade mentalsomática. Assertividade predomina nas situações de causa e efeito 
nos âmbitos familiar, social, educacional, cultural.

08. Maternidade por adoção. Aquela que por meio de recursos legais toma para si consciência 
homem ou mulher e legitima-o enquanto seu filho.

09. Maternidade proativa. Aquela cujos empreendimentos autônomos favorecem decisões dos 
filhos.

10. Maternidade subcerebral. Prevalecem os instintos subumanos e padrões baratrosféricos 
nas decisões, criação e educação dos filhos.

Simultaneidade. As diferenças mencionadas não caracterizam único tipo de maternidade; 
podem fundir-se, atuando em conjunto, além disso, o binômio mãe-filho e a interação entre tais 
consciências pode revelar antagonismos, conflitos, mas também acertos favorecedores de reciclagens 
íntimas e recomposição grupocármica.

Reciclagens. Mudanças no rumo evolutivo, baseadas na Conscienciologia, oportunizam 
reciclagem existencial e inversão existencial – recéxis e invéxis, respectivamente. Em ambos os casos,  
a maternidade assume contextos homeostáticos favorecedores da programação existencial – proéxis.

 Produtividade. A vivência da maternidade, intencionalmente substituída pela antimaternidade 
com objetivo evolutivo, tarístico e atacadista, potencializa investimentos em gestações conscienciais 
– gescons. 

Priorização. A antimaternidade sadia é a opção evoluída dos intermissivistas em geral, especialmente 
da jovem inversora existencial, ao descartar a gestação humana e a maternidade do contexto da própria 
proéxis, priorizando a efetivação das gestações conscienciais, da tares e da policarmalidade (VIEIRA, 2018, 
p.1254).

II – TRAFOROLOGIA APLICADA À MATERNIDADE

Conhecimento. Sob a ótica do paradigma consciencial, o uso de recursos conscienciais pró- 
-evolutivos leva a consciência interessada à qualificação da postura existencial e alteração produtiva do 
próprio perfil existencial. Dois motivadores são a intenção firme e a vontade inquebrantável. Segundo 
Balona (2009, p. 54), “toda consciência que emprega os seus esforços com sinceridade de intenções  
visando a evolução pessoal (libertação egocármica) é ouvida na multidimensionalidade, passando a receber, 
de amparadores-experts, informações práticas originais para a solução de seus conflitos”.

Autopesquisa. A diversidade de ferramentas para autopesquisa propicia maior autoconheci-
mento e autopertencimento às tarefas e perfis sociais cotidianos. O alinhamento dos resultados obtidos  
à maternidade, depois das sucessivas reciclagens intraconscienciais, tornou-se ferramenta bastante pro-
veitosa na autovivência da autora, elevando a auto-organização, a autocoerência, a interassistencialidade  
e a autogestão da programação existencial.
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Investimento. A aplicação de recursos diversos para o cumprimento de sucessivos ciclos auto-
consciencioterápicos trouxe, dentre outros benefícios, o reconhecimento de trafores alavancadores de 
sustentabilidade nas tomadas de decisões intra e interconscienciais. Dentre os atributos conscienciais 
mais desenvolvidos assinalados, listam-se a seguir, em ordem alfanumérica, 21 potencializadores da 
atenção e dos cuidados exigidos pela maternidade mais lúcida:  

01. Aprendizagem.
02. Cidadania. 
03. Companheirismo. 
04. Compromisso. 
05. Coragem. 
06. Desprendimento em repassar o que sabe.
07. Didatismo.
08. Disponibilidade interassistencial.
09. Empatia. 
10. Empenho.
11. Generosidade. 
12. Gratidão. 
13. Iniciativa. 
14. Liderança. 
15. Maternagem.
16. Organização. 
17. Perdão.
18. Perseverança.  
19. Prudência.
20. Responsabilidade.
21. Solidariedade. 

Diversidade. Os cuidados da maternidade, afora trafores, envolvem fenômenos parapsíquicos, 
interassistenciais. A pessoa com temperamento maternal exterioriza ectoplasma maternal (VIEIRA, 2019, 
p. 687).

Potencializadores.  Na autovivência da autora, a condução traforista de diversas situações ineren-
tes à maternidade tem sido basilar para auto e heterodesassédios. Nota-se que a aplicação da inteligência 
evolutiva diária, o escrutínio dos próprios pensenes e sinais parapsíquicos dirigem e condicionam as 
trocas evolutivas benéficas à maternidade, nesse processo de autoconhecimento e aplicação da teoria. 

Recins. Nessa lógica, 5 mudanças evolutivas, expostas em ordem prática, exemplificam tal 
condição: 

1. Mudança da arrogância da pseudossupremacia materna para o reconhecimento das particula-
ridades conscienciais.

2. Mudança da ditadura do poder materno pelo poder da educação por meio do diálogo.
3. Mudança do comportamento condenatório para a criticidade coerente e superavitária.
4. Mudança da subserviência para a autogestão qualificada.
5. Mudança gradual dos pensenes simultânea à revisão do autoconceito, da autoimagem e da 

autoestima.
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Fato. O desencadeador das reciclagens intraconscienciais da autora foi a dessoma de seu côn-
juge, do pai de seus filhos, em 2007. A situação inesperada irrompeu novas posturas, habilidades  
e maneiras de autoposicionamento. Esse fato motivou, aos poucos, o acesso ao paradigma consciencial, 
incrementando conquistas autoevolutivas. Em relação aos filhos, tal fato permitiu perceber a formação 
sólida recebida, por meio de valores, princípios e exemplarismo deixados.

Casuística. A assunção de trafores foi instigada por fatos alinhados ao fluxo, à dinâmica e ao 
processo intrínseco à vida de cada consciência ligada pelo vínculo familiar. Em situações cronológicas 
diferentes, a dessoma do cônjuge, o acidente de trânsito grave do filho que o manteve por muitos dias 
hospitalizado e o diagnóstico de doença incurável da filha já adulta que a levou ao estado de coma  
e longa hospitalização desencadearam habilidades ignoradas ou adormecidas até o momento.

Dificuldades. Por meio dos trafores identificados e desenvolvidos, as crises de crescimento, 
inerentes à evolução, têm sido autossuperadas sem drama ou autovitimização.  A integração trafores-
-pensenes, a introdução de técnicas mentaissomáticas e a autodesassedialidade incrementam o padrão 
assistencial da maternidade e favorecem o entrosamento intra e interconsciencial. Eis, dentre as técnicas 
usadas, 4 exemplificadas funcionalmente:

1. Autoconsciencioterapia. Ocorre em 4 etapas: autoinvestigação, autodiagnóstico, autoen-
frentamento e autossuperação em ciclo consciencioterápico (MARTINS, 2017, p. 291).

2. Concentração. Focalização direta, sem desvios, dos sentidos e faculdades mentais conscientes 
sobre assunto único, através da vontade dinamizada ou potencializada pela conscin (VIEIRA, 1994, 
p. 134). 

3. Enfrentamento. Identificação e desdramatização de mal-estar cotidiano (MARTINS, 2017, 
p. 296).

4. Diagnóstico dos Esquemas Disfuncionais. Diagnóstico, no próprio modo de atuação, de 
dificultadores de autenticidade consciencial e estimuladores de bloqueios autoassediantes para autor-
reeducação (MARTINS, 2017, p. 298).

III – AVANÇOS RELACIONADOS À MATERNIDADE

Autoconexão. Estar ligada a si, às próprias condições conscienciais, à programação existencial  
e autoatualizar-se ininterruptamente asseguraram à autora melhores condições para a maternidade 
mais lúcida, equilibrada, sadia, interassistencial. 

Vínculos. O autoconhecimento favorece o heteroconhecimento e melhora as relações intercons-
cienciais capazes de agregar interações positivas nas experiências intra e interpessoais. Eis 4 exemplos 
referentes a isso:

1. Comunicação interassistencial.
2. Convivência harmoniosa.
3. Discernimento cosmoético na auto e heterocriticidade.
4. Vínculo consciencial positivo.

Interconexão. Afeto, respeito, assiduidade nos cuidados, empatia, ampliação do senso de per-
tencimento parental fortalecem a autonomia e autoliderança dos próprios filhos.

Coadjuvantes. Atitudes coesas, integradas, visando à homeostase e ao equilíbrio são capazes 
de, gradualmente, apesar de limitações naturais e conscienciais, desenvolver novos trafores, ampliar  
a autocompetência assistencial e a qualidade da convivialidade.
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Paraconexão. Equipes extrafísicas no plano multidimensional ligadas às consciências do núcleo 
familiar podem incrementar a evolução consciencial de todos e acompanhar os acertos grupocármicos.

Megaconexão. Quanto maior a homeostase mesológica, maior é o espaço aberto para o de-
senvolvimento de tarefas assistenciais que transcendem o egocarma e a grupocarmalidade tornando-se 
mais abrangentes às demais consciências.

Dificultadores. Temperamento, fechadismo consciencial e imaturidade podem tornar o que já 
não é simples um pouco mais dificultoso. Eis, listados em ordem alfabética, 5 elementos que inicial-
mente dificultaram o convívio e as habilidades maternas:

1. Apriorismose. Conceito incorreto, desatualizado, prejudicial sobre as crianças serem tábulas 
rasas passivas aos conteúdos dos adultos.

2. Autoritarismo. Uso inadequado da autoridade. Comunicação insatisfatória: distância, 
obscuridade, desqualificação ou depreciação. Sobrecarga de solicitações e cobranças desrespeitando as 
limitações dos filhos.

3. Incoerência. Incoerência entre teoria e prática, constituindo exemplarismo problemático.
4. Descompasso. Imaturidade na demonstração de afeto: superproteção, excesso de zelo, pri-

vação da liberdade redutora de autonomia, preenchimento de ausências com bens materiais.
5. Desequilíbrio. Desarmonia entre os pais na gestão de crises naturais à educação filial.

Facilitadores. Notadamente, 5 avanços qualitativos, expostos em ordem alfabética, verificam-se 
na autovivência da autora:

1. Autodiscernimento. Autojuízo crítico acerca dos limites próprios e dos assistidos.
2. Bônus. Herança de condutas, valores, princípios da própria mesologia firmaram o exercício 

da maternidade.
3. Fôrma holopensênica. A identificação da fôrma holopensênica de cada integrante da família 

nuclear e de trafores dos filhos expandiu acertos, interação, instrução e aperfeiçoamento da educação 
a eles oferecida.

4. Reavaliação. Autoavaliações autênticas dos desvios no processo têm assegurado continuação 
e encadeamento do exemplarismo, notadamente fortalecendo a força presencial aglutinadora.

5. Revisão. Autoestima, autoimagem, autoconceito ressignificados por meio de terapia, cons-
ciencioterapia e autoconsciencioterapia.

Sinergismo. A interação entre as automudanças rumo à evolução consciencial e a melhoria 
do ambiente em que se transita física e energeticamente é notória e, de maneira geral, colabora para  
a melhoria dos autopensenes e holopensenes.  Ser pai ou mãe é questão de ética, cosmoética e acima 
de tudo responsabilidade com um ser humano, com a consciência assistida.

Autossegurança. As relações interpessoais muitas vezes se interpõem e sobrepõem à própria 
maneira de ver o Mundo, resolver pendências e enfrentar desafios. Vemos o Mundo e as pessoas com 
quem nos relacionamos tal qual somos, cada contexto contém inúmeros outros intrincados. Deixar de 
querer ter razão sempre e abrir espaço em si para o potencial de cosmovisão inter-relacional sustentam 
a maternidade. 

Sinergia. A evolução conjunta promove na espiral evolutiva a ascensão de trafores gerando 
ortopensenes. O bem-estar comum entre conscins e consciexes e a saída do processo interprisional 
envolvem sinergicamente a avaliação de energias do grupo familiar e dos traços comuns e discordantes 
no ambiente familiar. Convém olhar para o outro, respeitar seu espaço e ficar para assistir: o menos 
doente assiste o mais doente em relação não hierárquica, alternando papéis.
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Proporção. À medida que aumenta a lucidez materna, os rastros pretéritos tornam-se laços 
afetivos sólidos. A reciprocidade assistencial e a opção pelos trafores na resolução de conflitos e vivência 
de situações diversas permitem avanços aos familiares na qualidade de vida.

Em Parassociologia, dentro da grupocarmalidade, os elementos mais importantes em 
nossa evolução consciencial, pessoal e grupal, são as companhias diretas, os nossos 
cúmplices de destino, aquelas consciências com as quais, e ao mesmo tempo, auferimos 
vantagens temporárias ou privilégios humanos, apertando nossos liames e empatias 
no caminho evolutivo em conjunto (VIEIRA, 1997, página 127).

Assistência.  Respeitar o outro qualifica a interassistência. Na família, como afirmado, os papéis 
assistenciais se revezam entre os cônjuges e os filhos: ora um assiste, ora esse mesmo é o assistido, co-
nhecendo-se ou não o paradigma consciencial. Ninguém escapa do trabalho; autossuperações qualificam 
a assistência e o cumprimento do papel social inerente a cada membro.

Especialidades. Empenho, auto-organização e autorreciclagens aperfeiçoam a maternidade. 
Costuma-se perceber, nos eventos geradores de cuidado e amparo materno, afinidade com variadas 
especialidades conscienciológicas e motivação para autoexperimentação rumo à consciencialidade plena. 
Enumeram-se alfabeticamente 20 especialidades, autoexplicativas pelo contexto maternidade:

01. Acertologia.
02. Acolhimentologia.
03. Aglutinologia.
04. Amparologia.
05. Autoconsciencioterapia.
06. Autodesassediologia.
07. Autoexemplarismologia.
08. Autorrevezamentologia.
09. Autotrafologia.
10. Egocarmologia.
11. Experimentologia.
12. Fraternologia.
13. Ginossomatologia.
14. Grupocarmologia.
15. Harmoniologia.
16. Heterocriticologia.
17. Holoconviviologia.
18. Impactologia.
19. Interassistenciologia.
20. Maternologia.

Retribuição. Conforme citado, o aporte mesológico facilitou sua relação com a maternidade. 
Ainda que incipiente antes de acessar as ideias do paradigma consciencial, a postura de retribuição, 
cuidados e acolhimento em relação aos próprios pais e irmãos era constante, intensificando-se com 
mais coerência depois da expansão do conhecimento consciencial, e isso também é perceptível nas 
ações e cuidados recebidos dos próprios filhos e constatado entre eles.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Importância. Este estudo compartilhou as recentes pesquisas da autora, sob o paradigma 
consciencial, levantando a hipótese de, por meio da maternidade mais lúcida, a conscin ginossomática 
autorreciclar-se, promover desassédios de patopensenes impeditivos de ganhos evolutivos às consciên-
cias envolvidas na mesologia em questão, assim viabilizando acertos grupocármicos com cessação de 
interprisões.

Aprendizado. Reconhecimento diário de ocorrências cotidianas que dão significado à vida em 
família tem sido técnica restauradora que tem proporcionado oportunidades continuadas de satisfa-
ção interassistencial e aproveitamento lúcido e coerente dos diversos acontecimentos dentro do grupo 
familiar tornando-se em oportunidade evolutiva ímpar.

Natureza. Boa índole, princípios sólidos, valores condizentes com a ética, e muitas vezes com 
a cosmoética, impulsionam a espiral evolutiva e oferecem variadas possibilidades para acertos grupo-
cármicos. 

Reconhecimento. Tem sido notório o fato de que sem aportes da mesologia, sem investimento 
mentalsomático, sem vontade inabalável de evoluir, não se alcança patamar evolutivo homeostático 
na escala consciencial. Este estudo não tem seu ciclo encerrado. No entanto, parar para avaliar resul-
tados é revitalizante e pode garantir novas abordagens, atitudes e engajamentos rumo ao completismo 
existencial.
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Projeções Lúcidas Autoeducativas
Self-educative Lucid Projections

Proyecciones Lúcidas Autoeducativas

Elisete Pagano*

Resumo. Este artigo apresenta o esforço para aumentar a frequência de projeções 
lúcidas, após a autora compreender a função do mergulho insistente em rememora-
ções dominadas pelo sistema de símbolos autoimpostos. Na experiência projetiva da 
autora, analisada sob o paradigma consciencial, o filtro de símbolos, quando decodi-
ficado, aponta as recins prioritárias à ampliação do autodiscernimento, possibilitando 
autolucidez na realidade extrafísica acessada. Aborda o problema das projeções semi-
conscientes com simbolismos, interpretadas de modo direto, perturbar a comunica-
ção multidimensional, mantendo a conscin mais na condição de assistível por estar 
envolta em problemas evolutivos ainda não solucionados. Esmiuçando as projeções 
educativas e visualizações extrafísicas, a autora alfabetizou-se nos próprios símbolos, 
emergentes do onirismo e dos parapsicodramas, para compreender ensinamentos de 
amparadores na extrafisicalidade.

Palavras-chave: comunicação multidimensional, interassistência, recins, rememora-
ções projetivas, símbolos.

Abstract. This paper exposes the endeavor needed to increase the frequency of lucid 
projections, after the author had understood the function of her insistent immersion 
in remembrances ruled by a system of self-imposed symbols. In the author’s projec-
tive experience, analyzed under the consciential paradigm, symbols filter, whenever 
decoded, indicates priority recins to be made to amplify self-discernment, making 
self-lucidity possible in the accessed extraphysical reality. It approaches the problem 
with semi-lucid projections, with symbolisms, interpreted in a direct way, since  
semi-lucid projections disturb multidimensional communication, keeping the conscin 
rather in the condition of someone needing assistance, for bracing with still unsolved 
evolution problems. After scanning her educative projections and her extraphysical 
sightings, the author achieved literacy in her own symbols, emerging from dreams 
and parapsychodramas, so that she could understand teachings from helpers in the 
extraphysicality.

Keywords: interassistance, multidimensional communication, projective recalls, 
recins, symbols.

Resumen. Este artículo presenta el esfuerzo de la autora para aumentar la frecuencia 
de proyecciones lúcidas, tras la comprensión respecto a la función de la insistente 
sumersión en rememoraciones dominadas por el sistema de símbolos autoimpuestos. 
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En la experiencia proyectiva de la autora, analizada por medio del paradigma con-
ciencial, el filtro de símbolos, cuando decodificado, orienta las recines prioritarias a la 
ampliación del autodiscernimiento, posibilitando autolucidez en la realidad extrafísica 
accedida. Trata del problema de las proyecciones semiconscientes con simbolismos, 
interpretadas de modo directo, cuando perturban la comunicación multidimensional, 
manteniendo la concín mucho más en la condición de asistible, por estar envolucrada 
en los problemas evolutivos todavía no solucionados. A partir de los detalles de las 
proyecciones educativas y de las visualizaciones extrafísicas, la autora se alfabetizó en 
los propios símbolos, emergentes del onirismo y de los parapsicodramas, para com-
prender la enseñanza de los amparadores en la extrafisicalidad.

Palabras clave: comunicación multidimensional, interasistencia, recines, rememo-
raciones proyectivas, símbolos.

INTRODUÇÃO

Projeção da consciência. A consciência intrafísica, pela vontade, pode deixar de ter uma vida 
trancada no corpo físico, percebendo-se em parassociedade na extrafisicalidade, assumindo níveis de 
lucidez extrafísica conforme a suportabilidade para autoenfrentar a pararrealidade. 

Restringimento. A consciência geralmente se esquece do período extrafísico pré-ressomático, 
desenvolvendo-se livre de embaraços pretéritos na nova oportunidade evolutiva, submetida ao “afuni-
lamento dos atributos pessoais impostos à consciência nascida na terra” (VIEIRA, 2010, p. 31).

Projeciologia. Trata das condições e da passagem da consciência para o estado projetado, 
investigando as “projeções da própria consciência – através do psicossoma e do mentalsoma – para 
fora do corpo humano, ou seja, das ações da consciência operando fora do restringimento intrafísico 
cerebral e de todo corpo biológico” (VIEIRA, 1999, p. 44).

Projeciografia. A análise dos registros das experiências da consciência para fora do corpo físico 
possibilita aprofundar a autopesquisa do projetor ou projetora, quando retorna para intrafisicalidade. 
Desde 5 de maio de 1997, a autora registra suas frequentes rememorações noturnas, totalizando mais 
de 4.150 em agosto de 2020. 

Intrafisicalidade. É na dimensão intrafísica que a consciência ressomada pode evoluir. Os 
esclarecimentos conquistados no extrafísico e contidos no paracérebro, ao serem acessados pelo cérebro 
físico, ampliam o autodiscernimento nos acertos grupocármicos oportunizados na vida atual.

Curiosidade. Os primeiros registros deveram-se à curiosidade. Durante quase 1 ano e 6 meses, 
a autora anotou-os sem saber extrair qualquer mensagem, mas intimamente intuía sua importância. 
A linguagem enigmática exigia alfabetização para decodificá-la.

Tratados. Em 2000, quando acessou a Ciência Conscienciologia, possuía registros numerosos. 
Ao visitar a sede do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) de Porto Alegre, 
comprou os tratados Projeciologia e 700 Experimentos da Conscienciologia, de Waldo Vieira, em busca 
de respostas. 

Sinalética. Dedicando-se imediatamente à leitura do Projeciologia, sentiu o chacra frontal 
ativado e estava feliz por acessar a obra esclarecedora, mesmo sem entender exatamente o alcance da 
Ciência Conscienciologia.

Símbolos. Os aspectos simbólicos das rememorações impossibilitavam interpretação direta. 
Para a autora, a predominante falta de acesso ao cenário extrafísico era um grande desafio. 
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Paradoxo. Em 22 anos, a autora registrou média de 1 projeção de consciência contínua por 
ano, marcando didaticamente a diferença entre a autolucidez extrafísica e o emaranhamento em um 
sistema de símbolos autoimpostos.

Problema. O que impedia a autora de libertar-se da ditadura dos símbolos? 
Autoinvestigação. O processo investigativo adotado para este trabalho foi o registro e as análises 

interpretativas de projeções lúcidas recorrentes ao longo de 5 anos e a verificação do efeito interassis-
tencial com a compreensão de conteúdo simbólico recorrente.

Estrutura. Este artigo estrutura-se em 4 Seções, além das Considerações Finais: I – Esclare-
cimentos Iniciais; II – Projeções Simbólicas Semiconscientes e Autodesassédio; III – Legado de Carl 
Gustav Jung; IV – Projeções Lúcidas e Interassistência Grupal. 

I – ESCLARECIMENTOS INICIAIS

Holopensene projetivo. Cada consciência em sua evolutividade percorre caminho singular para 
experiências no extrafísico. A ciência Projeciologia propicia esclarecimentos valiosos, possibilitando 
ampliar o autodiscernimento da conscin projetora. Há consciências céticas em relação a esse fenô-
meno, há as que preferem manter dogmas místicos ou religiosos. Também há as que buscam ampliar  
a capacidade de se projetarem, independentemente da dificuldade.

Intermissivista. A conscin intermissivista, em busca da ampliação da inteligência evolutiva, 
percebe a importância de desenvolver a autolucidez extrafísica, vencendo a condição de conscin trancada 
no corpo físico e esforçando-se para compreender a função da projeção experimentada. 

Autoconsciência extrafísica. É a sensação de o projetor ou projetora certificar-se de não sonhar 
nem estar no estado de vigília ordinária. “A maioria das consciências intrafísicas, quando projetadas do 
corpo humano, permanecem despertas na dimensão extrafísica, contudo, infelizmente, não se mostram 
despertas para a mesma dimensão extrafísica” (VIEIRA, 1999, p. 529).

Binômio. A lucidez e a rememoração são requisitos “à consciência intrafísica para que a mesma 
obtenha experiência de projeção lúcida fora do corpo humano plenamente satisfatória” (VIEIRA, 1999, 
p. 810). Considerando o binômio, na prática, há 3 categorias de projeção consciencial:

1. Lúcida rememorada. Projeção através do psicossoma ou do mentalsoma com plena lucidez 
e razoável rememoração da experiência extrafísica.

2. Lúcida não rememorada. Projeção através do psicossoma ou do mentalsoma, desfrutando de 
plena lucidez extrafísica, porém a consciência intrafísica “não rememora os acontecimentos extrafísicos 
ocorridos em seu período de ausência fora do corpo humano. É uma projeção consciente somente na 
dimensão extrafísica” (VIEIRA, 1999, p. 810).

3. Não lúcida e não rememorada. A consciência projetada pode “participar como doadora 
de energias em tarefas assistenciais extrafísicas – contudo não obtém a condição de lucidez extrafísi-
ca funcional, adequada e, obviamente, por isso, não tem a rememoração” (VIEIRA, 1999, p. 811).  
É considerada projeção consciencial inconsciente, comum à humanidade durante o sono natural, 
criando o chamado zumbi extrafísico.

Escala de lucidez. Há lucidez quando há rememoração da experiência extrafísica, conforme 
Vieira (1999, p. 533). Dependendo da qualidade das percepções da conscin projetora ao retornar ao 
corpo físico e rememorar a experiência, faz-se classificação subjetiva considerando a seguinte tabela da 
lucidez extrafísica com os critérios de conscientização: 

1. 20%. É semiconsciência: interferências oníricas; aberrações alucinógenas, mesclado por 
sonho, pesadelo e projeção consciencial (somática).
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2. 40%. Elementos de dúvida: emoções positivas e negativas; incertezas; inconsciência e inse-
gurança da condição projetada.

3. 60%. Elementos de certeza: convicção plena da experiência projetiva; raciocínio  
e associações de ideias espontâneas entre as dimensões físicas e extrafísicas; apresenta julgamento crítico 
(holossomática). 

4. 80%. Autoconscientização: similar à vigília física ordinária; maturidade devido à apropriação 
do conhecimento da condição projetada ou a autoconscientização extrafísica dentro das possibilidades 
máximas de julgamento crítico e autocrítica da conscin projetora (Projeciologia).

5. 100%. Superconsciência: corresponde a impossíveis 150% da lucidez da vigília física ordi-
nária; estado de cosmoconsciência inerente de projeções conscienciais magnas através do mentalsoma 
(cosmoconscienciologia).

Média. A faixa frequente das projeções conscienciais consideradas lúcidas pelas conscins pro-
jetoras é de 40% a 60%.

Projeção com blecaute consciencial. A mais frequente entre os projetores e projetoras é a pro-
jeção com blecaute consciencial, a qual “ocorre na dependência do psicossoma – em cujo paracérebro 
está sediado o mentalsoma ou a consciência – e afeta a própria consciência no mentalsoma” (VIEIRA, 
1999, p. 510).

Projeção de autoconsciência contínua. É o experimento em que o projetor ou projetora 
mantém a lucidez em todos os momentos, “desde a decolagem até a interiorização e o retorno ao es-
tado da vigília física ordinária” (VIEIRA, 1999, p. 923). Ocorre com menos frequência ou raramente, 
sem despertamento no físico ou extrafísico, eliminando os estágios hipnagógicos e hipnopômpicos, 
segundo Vieira (1999, p. 746). 

1. Hipnagogia. Condição inversa à hipnopompia, oportuniza a decolagem lúcida da consciência. 
É o intervalo de sonolência entre a vigília física ordinária e o sono natural, “caracterizado por imagens 
oníricas, visões alucinatórias e representações devido à exacerbação da imaginação, com efeitos visuais 
e auditivos” (VIEIRA, 1999, p. 500). 

2. Hipnopompia. É o quase despertar; estado semidesperto que precede o ato de acordar. 

Rememorações. Quando a consciência intermissivista retorna ao corpo físico com experiência 
extrafísica e anota a rememoração tal qual ela se apresenta, assiduamente, possibilita ampliar o auto-
conhecimento e a autoconsciencialidade. 

1. Projeciografia. A rememoração é o foco da “especialidade da Conscienciologia que estuda 
tecnicamente os registros projeciológicos. É um subcampo científico da Projeciologia” (VIEIRA, 1999, 
p. 42). 

2. Projeciocrítica. As rememorações registradas no diário projetivo, quando analisadas criterio-
sa mente, ajudam o “desenvolvimento das projeções conscientes dos projetores(as) veteranos e podem 
co ope rar, de maneira indiscutível, na execução da técnica da repetição projetiva” (VIEIRA, 1999,  
p. 479). 

II – PROJEÇÕES SIMBÓLICAS SEMICONSCIENTES E AUTODESASSÉDIO

Hipótese. Uma das funções das projeções simbólicas semiconscientes é possibilitar reciclagem 
intraconsciencial restauradora da lucidez extrafísica para o projetor ou projetora. 
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Projeção confundida com sonho. A autora constatou transitar por duas categorias semicons-
cientes de projeções, confundidas com sonhos na socin: 1– projeção consciencial educativa e 2 – pro-
jeção visual extrafísica. 

1. Projeção consciencial educativa do tipo simbólica. Patrocinada por amparadores extra-
físicos para transmitir instrução ou ensinamento à consciência projetada nas aulas extrafísicas através 
da exteriorização de morfopensenes, fazendo-a pensar serem sonhos que precisam ser interpretados 
(VIEIRA, 1999, p. 816).

2. Projeção visual extrafísica. A consciência projetada vê, ouve, sente e até participa de cenas 
bem encadeadas e coerentes projetada de si para si mesma, percebendo ou não o amparador ou am-
paradora extrafísica. Nem práticas, nem de aplicação imediatas ou claras ou plenamente inteligíveis, 
muito menos literais em suas mensagens, “às vezes aparecem de forma simbólica ou misturadas com 
os fatos comuns à realidade física-extrafísica” (VIEIRA, 1999, p. 830). 

Função do símbolo. Trazer informação do paracérebro ainda não reconhecida ou suportada 
pelo cérebro físico. Os “símbolos nos sonhos são gerados pela tentativa de suprir a insuficiência do 
banco da memória física (biomemória) que não encontra paralelos nem símiles, em sua programação, 
daquilo que a consciência percebe na dimensão extrafísica” (VIEIRA, 1999, p. 218). 

Conceito. O símbolo possui significado que precisa ser decodificado: se interpretado no sentido 
exato ou literal perderá a informação, que poderá ser desconsiderada pela mente lógica, por parecer 
confuso, sem sentido ou absurdo. Esse problema sério perturba a comunicação multidimensional.  
O símbolo se estabelece no inconsciente, quando rememorado e devidamente decodificado se torna sinal.

Analogia. O “sentido de um símbolo não é o de um sinal que oculta algo geralmente conhe-
cido, mas é a tentativa de elucidar mediante analogia alguma coisa ainda totalmente desconhecida  
e em processo” (JUNG, 2008, p. 145). A linguagem simbólica é a linguagem mais arcaica do humano 
e não tem relação com o pensamento concreto.

Parapsiquismo. A intuição é ferramenta poderosa na decodificação de símbolo rememorado. 
Geralmente, na experiência da autora, a intuição associada à lógica intraconsciencial acelera o acesso  
à informação trazida do extrafísico. Evidencia-se, na extração do significado, singular padrão energético 
ao se confirmar a hipótese reveladora. 

Prioridade. Desvendar o símbolo revela a recin prioritária, possibilitando conscientizar a mu-
dança de atitude necessária à autoassistência e se tornar mais assistencial. 

Lógica. O termo “lógica” pode significar sentido, o que na linguagem cotidiana é entendido 
na perspectiva de um sujeito, não dos objetos (VIEIRA, 1999, p. 219). Objeto em si não é lógico ou 
ilógico, vale somente pela perspectiva do sujeito. E um fato pode não ter lógica para fulano, mas tem 
para beltrano.

Onirismo. É o estado anormal da consciência caracterizado pela irrealidade, devido a impos-
sibilidades conscienciais, presente nas projeções semiconscientes ou na autoconsciência descontínua. 
Mistura imagens e interfere nas parapercepções, conforme Vieira (2008, p. 15.995 a 15.997). 

Efeitos das imagens oníricas. Para a autora, a não realização da recin prioritária para a cons-
ciência promove 3 efeitos indesejáveis advindos das imagens oníricas referentes às projeções conscientes, 
conforme Vieira (1999, p. 220 e 221):

• Percepções. Interferências nas percepções corretas dos eventos extrafísicos.
• Avaliação. Confusão na avaliação das experiências extrafísicas.
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• Rememoração. Deturpação das reminiscências do período extrafísico criando excrescências 
na rememoração fragmentária. 

Parapsicodrama. Técnica aplicada à consciex ou conscin projetada através de parateatro 
terapêutico, visando intervenção intraconsciencial específica para ampliar a lucidez extrafísica. Utilizada 
para diversos fins por amparadores, a exemplo da projeção educativa e da assistência extrafísica na 
produção verponológica (MARINI, 2016, p. 16.762 e 16. 763). 

Problematização. É inferência da autora ser pertinente ampliar a compreensão das projeções 
semiconscientes simbólicas, produzidas por onirismo e/ou psicodrama, porque, se consideradas lite-
ralmente, encobrem a reciclagem intraconsciencial.

CASUÍSTICA

• Caso 1. A PORTA DOS FUNDOS DA CASA DOS PAIS 
Rememoração. A autora foi verificar se a porta dos fundos da casa dos pais estava realmente 

trancada, pois já era noite. E, por ter dificuldade de chavear, percebendo a vulnerabilidade da segu-
rança, decidiu num rompante encarar o medo. Abriu a porta e foi enfrentar o que havia lá fora. Nesse 
momento, foi sugada para escuridão avassaladora, com interferências indescritíveis, ataques extrafísicos 
sem saber de onde vinham. Em catalepsia projetiva gritava e debatia-se para retornar ao corpo, pensando 
que seu parceiro de vida poderia ajudá-la a retornar, pois tinha consciência de que ele estava deitado 
ao seu lado. Ao encaixar-se no corpo, a autora estava ofegante, mas aliviada por ter conseguido escapar 
daquele campo energético hostil.

Hipótese do significado da mensagem simbólica

1. Símbolo central. Porta dos fundos da casa dos pais. 
2. Projeção recorrente. A projeção de checar a porta dos fundos da casa dos pais foi recorrente 

por 5 anos. Em julho de 2019, foi a primeira vez que a autora resolveu abrir a porta.
3. Reconhecendo a metáfora. A interpretação literal, desconsiderando ser a porta dos fundos 

uma metáfora, impede a extração da informação trazida do extrafísico.

4. Significado. A incapacidade recorrente de abrir a porta dos fundos da casa dos pais, por 
hipótese, significava o medo do acesso e das influências energéticas da paraprocedência. 

• Paraprocedência. “É a base extrafísica, original, pessoal, de onde cada consciência 
intrafísica (conscin) procede, antes da ressoma, durante o período pré-ressomático, quando 
estava na condição de consciência extrafísica” (VIEIRA, 2012, p. 6568).

5. Suportabilidade. A autora não tinha suportabilidade para registrar conscientemente  
o ambiente hostil extrafísico acessado.

6. Recin prioritária. Permitir-se abrir a porta e reconhecer a urgência de fazer assistência 
na paraprocedência, iniciando-se no processo da pré-intermissão com amparo técnico e crescente de 
autodiscernimento.

• Pré-intermissão. Período no qual a conscin intermissivista, na ressoma atual e com am-
paro de função, prepara-se para retornar à paraprocedência, iniciando resgates de antigos 
compassageiros evolutivos para resolver as interprisões grupocármicas, enfrentando o rastro 
anticosmoético de vida passada.
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Megarrecin. Somente após essa megarrecin, a frequência das projeções lúcidas aumentou 
consideravelmente, com objetivos interassistenciais específicos na intrafisicalidade, conforme relatado 
na Seção IV.

III – LEGADO DE CARL GUSTAV JUNG

Projeções simbólicas. Para esta autora, engenheira e especialista em Psicologia Jun guiana, 
mergulhada durante muitos anos na ditadura dos símbolos, após estudar a Projeciologia, in fere que 
Jung experimentou predominantemente a Projeção Consciencial Educativa Simbólica e a Projeção 
Visual Extrafísica com simbolismo, ambas semiconscientes. 

Conteúdos. A “psicanálise considera o sonho sempre dotado de sentido, apresentando conteúdos 
passíveis de interpretação dentro das dimensões psicológicas” (VIEIRA, 1999, p. 219). A lógica da 
interpretação significa sentido, entendido na perspectiva de um sujeito, não dos objetos. 

Jung. A conhecida análise de sonhos proposta pelo psiquiatra Carl Gustav Jung refere-se a um 
caminho de reciclagem intraconsciencial, possibilitada pela decodificação dos símbolos produzidos 
pela consciência impedida de lucidez extrafísica. E o conceito de inconsciente coletivo, segundo Vieira 
(2011), aproxima-se, na Ciência Conscienciologia, à holosfera e ao holopensene pes soal que cria a ho-
lobiografia da consciência baseada na paragenética, dependendo do passado e da fôr ma pensênica. Para 
Jung, foi difícil se fazer entender, no Século XX e até mesmo no início deste Século XXI, por enfrentar 
a forte corrente da psicopatologia que considera irracionais e desprovidos de lógi ca os conteúdos dos 
sonhos, similar aos céticos que invalidam a projeção da consciência para fora do corpo. 

Livro. Na interpretação da autora, nesse livro Jung registrou predominantemente suas projeções 
conscienciais semiconscientes e simbólicas pelo método projetivo denominado por ele de Imaginação 
Ativa. Foi publicado em 2013, no Brasil, 100 anos após início do autoenfrentamento do pesquisador 
com o inconsciente (1913 até 1930). Esse intervalo de tempo foi um pedido do cientista, apostando 
numa compreensão maior da obra. Por ainda serem frequentemente interpretadas literalmente as 
projeciografias com símbolos personalíssimos do pesquisador, há incompreensão da obra do Jung, 
pioneiro em registrar o dominante fenômeno projetivo experimentado, provavelmente imposto por 
questões proexológicas. 

Busto. É necessário considerar na linha do tempo a distância entre os conhecimentos das pro-
jeções dominadas por símbolos experimentadas pelo cientista e as técnicas para se atingir projeções 
com lucidez extrafísica, além de todo o conhecimento sistematizado pela Ciência Conscienciologia, 
reproduzindo o Curso Intermissivo na intrafisicalidade. A primeira edição do Projeciologia foi publi-
cada em 1986, 25 anos após a dessoma de Jung em 1961, aos 86 anos. O legado deixado por esta 
consciência foi reconhecido na Conscienciologia ao dispor seu busto na 4ª posição na aleia dos gênios, 
no Caminho da Lógica que leva à Holoteca, do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) 
(LINSENMAYER, 2002, p. 5).

Curso Intermissivo. A consciência, quando resgatada da paraprocedência, é convidada a par-
ticipar do Curso Intermissivo, preparando-se para a próxima ressoma. Ao aceitar o convite, atingin-
do um determinado nível de autolucidez, estuda um conjunto de disciplinas ministradas em aulas  
e sub mete-se a estágios relacionados ao “ciclo de existências humanas pessoais, objetivando completismo 
cons ciencial (compléxis) da programação existencial (proéxis), na próxima vida intrafísica” (VIEIRA, 
2012, p. 3069).
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IV – PROJEÇÕES LÚCIDAS E INTERASSISTÊNCIA GRUPAL 

Hipótese. Uma das funções da projeção lúcida é orientar a consciência ressomada projetada 
para a interassistência prioritária na intrafisicalidade.

Projetor consciente. Devido à complexidade da vida intrassubjetiva e independentemente da 
proficiência projetiva do humano, pode haver a “elaboração inconsciente de morfopensenes, sonhos 
comuns, pesadelos, devaneios, hipnagogias, hipnopompias, projeções inconscientes, projeções semi-
conscientes e outros estados alterados da consciência” (VIEIRA, 1999, p. 219).

• Caso 2. REUNIÃO E PARARREUNIÃO 
Na intrafisicalidade. Em uma determinada empresa, a autora entrevistou profissionais, diag-

nosticando os principais desafios da gestão e apresentando em reunião a proposta para solucionar as 
categorias de problemas identificados. Acessou no campo patopensênico os não ditos, decidindo não 
intervir naquele momento, pois a situação exigia cautela e planejamento para avançar.

Na mesma noite 
Rememoração. Ambiente com nevoeiro, impossibilitando observar os limites das paraparedes, 

reconhecendo o ambiente extrafísico da empresa, em pararreunião com os mesmos profissionais. Per-
cebeu, pelas energias, as consciências mais resistentes e constatou a necessidade de enfatizar e explicar 
melhor a proposta apresentada na intrafisicalidade. Mostrou os problemas recorrentes na empresa  
e reforçou ser necessário o empenho das principais lideranças. Pediu para o profissional mais resistente 
listar em ordem decrescente de importância os problemas comportamentais e após, os tranquilizou, 
confirmando que haveria a assistência necessária. 

Retornando à empresa

Relatório. Compreendendo a importância das informações da projeção lúcida, a autora elaborou 
o relatório e propôs com segurança a estratégia para o andamento do projeto. No relatório considerou 
as informações recebidas na projeção e comparou as energias percebidas nas consciências na projeção 
e na intrafisicalidade. Chamou atenção um profissional que no extrafísico mostrara ter mais abertura 
do que quando no corpo físico. 

• Caso 3. AVISO DE PROBLEMA SE AGRAVANDO 
Rememoração. A autora foi acordada no extrafísico por uma consciência de aspecto oriental, 

sentada ao lado de sua paracama, e percebeu outras, mais alteradas, e sem permissão de se aproximarem 
do paraquarto. Foi informada sobre a insatisfação do grupo e retornou ao corpo logo que a informação 
foi compreendida na extrafisicalidade.

Motivo 

Empresa. No dia posterior, a autora perguntou se estava tudo bem com determinada empresa, 
considerando o cenário da pandemia. O ambiente de negócio estava um pouco perturbado devido  
a importante fornecedor asiático ter-se incomodado com a pressão recebida numa negociação em an-
damento pelo novo gestor da empresa. O profissional havia sido contratado para esta área e validado 
também pela autora para ocupar o cargo, contudo fora decidido antes da contratação que fornece-
dores parceiros de longo prazo não seriam da alçada do novo gestor. A autora reforçou a necessidade 
de ser respeitado o critério para a parceria ser mantida, compreendendo que o problema era sério e se 
agravaria se não corrigido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Oportunidade. A projeção consciencial lúcida, na percepção da autora, revelou a interassistência 
oportunizada na intrafisicalidade. As reciclagens intraconscienciais permitiram a autolucidez extrafísica 
e a clareza do que precisava ser resolvido para assistir o grupo. Autovigilância constante da intenção 
para sustentar postura cosmoética possibilitou que a autora assumisse a responsabilidade de minipeça 
do Maximecanismo Interassistencial Multidimensional, caso contrário, haveria interprisão.

Redução de símbolos. Durante a longa fase em que os símbolos predominaram nas reme-
morações, a autora reconheceu o papel fundamental das reciclagens intraconscienciais para ampliar  
a lucidez extrafísica. Os símbolos são recursos matematicamente concebidos pela consciência, porém 
é saudável que se reduzam e se aproximem da realidade extrafísica percebida.

Resgate. Compreendeu ser a causa da ditadura de símbolos nas projeções o vínculo com cons-
ciex da paraprocedência baratrosférica. Ao dispor-se à primeira tarefa consciente na pré-intermissão,  
a autora conseguiu epicentrar o resgate desta consciência, recebendo a assistência extrafísica necessária 
de amparadores técnicos e o encorajamento das consciencioterapeutas na intrafisicalidade.

Registros. A disciplina de registrar as rememorações e aprender a decodificar os próprios sím-
bolos, no entendimento da autora, foi fundamental para que aprendesse a mergulhar no holopensene 
pessoal projetivo, reconhecendo traços cosmoéticos e anticosmoéticos da fôrma pensênica multiexis-
tencial.

Autoaprendizado. O maior autoaprendizado com a projeção lúcida foi constatar que no 
extrafísico é necessário desfazer-se da barreira de símbolos para acessar a pararrealidade. Entretanto, 
na intrafisicalidade, transcender o pensamento concreto e fazer emergir os símbolos do cenário da 
realidade percebida tende a ser oportunidade evolutiva diária oferecida pelo fluxo cósmico, através  
da intrassincronicidade. 
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Artigo Original 33

Autorreeducação Aplicada ao 
Desenvolvimento da Afetividade Sadia  
na Adultidade
Self-Reeducation Applied to the Development of Healthy Affectivity in 
Adulthood

La Autoreeducación Aplicada al Desarrollo de la Afectividad Saludable en la 
Edad Adulta

Beatriz Feitosa*

Resumo. Este artigo expõe os resultados atuais da autorreeducação aplicada ao 
desenvolvimento da afetividade sadia na adultidade alcançada por meio de autopes-
quisa e teática da autora. Apresentam-se elementos que promoveram o autoestudo, 
o autoenfrentamento e a reestruturação pensênica e de padrões patológicos por meio 
de técnicas autoconsciencioterápicas e da Terapia Cognitiva Focada em Esquema. Os 
benefícios alcançados favoreceram a autora a exercitar o aprendizado da convivência 
sadia e harmoniosa, a compreensão da escala evolutiva, fazer acertos grupocármicos, 
e assumir a responsabilidade do epicentrismo consciencial lúcido da família nuclear 
constituída. 

Palavras-chave: afetividade, autorreeducação, convivialidade, reestruturação.

Abstract. This article exposes the current results of self-education applied to the 
development of healthy affectivity in adulthood achieved through the author’s self- 
-research and theorice. The aim of the work is to present elements that promoted 
self-study, self-confrontation and the restructuring of thought and pathological  
patterns through self-awareness techniques and Scheme-Focused Cognitive Therapy. 
The benefits achieved favored the author to learn about healthy and harmonious 
coexistence, to understand the evolutionary scale, to make group adjustments, and 
to take over responsibility for lucid consciential epicentrism in the nuclear family.

Keywords: affectivity, coexistence, restructuring, self-reeducation.

Resumen. Este artículo expone los resultados actuales de la autoreeducación aplicada 
al desarrollo de la afectividad saludable en la edad adulta lograda por medio de la au-
toinvestigación y de la teáctica de la autora. Se presentan los elementos de estímulo al 
autoestudio, al autoenfrentamiento y a la reestructuración pensénica y de los patrones 
patológicos a través de las técnicas autoconciencioterápicas y de la Terapia Cognitiva 
Enfocada en el Esquema. Los beneficios alcanzados le facultaron a la autora el ejercicio 
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del aprendizaje de una convivencia sana y armoniosa, la comprensión de la escala 
evolutiva, la realización de ajustes grupokármicos y la asunción de la responsabilidad 
del epicentrismo conciencial lúcido de la familia nuclear constituida.

Palabras clave: afectividad, autoreeducación, convivencia, reestructuración.

INTRODUÇÃO

Objetivo. O propósito deste artigo consiste em apresentar elementos que promoveram o au-
toestudo, a reestruturação pensênica e equilíbrio no uso dos atributos do psicossoma por intermédio 
do autoconhecimento obtido no aprofundamento das autopesquisas e desenvolvimento de afetividade 
madura e convivialidade sadia nas inter-relações, com melhoria no processo de assistência e interas-
sistência. 

Motivo. O estímulo para o desenvolvimento deste artigo deve-se à autoavaliação das imatu-
ridades afetivas da autora após o Curso de Projeciologia e Conscienciologia – CPC. A autopercepção da 
quantidade de lacunas no desenvolvimento de afetividade madura propiciou o questionamento: ‒ 
Como desenvolver a afetividade sadia no adulto, quando ele não teve em sua base de desenvolvimento 
cognitivo, oferecidos por intermédio de cuidador direto, orientações, apoio ou instrumentos que lhe 
proporcionassem desenvolvimento psicológico satisfatório?

Inspiração. As autopesquisas com aplicações de técnicas embasaram o crescimento afetivo em 
convívio sadio.

Metodologia. A organização deste artigo baseia-se no estudo de livros, artigos, verbetes, apli-
cação de técnicas da Terapia Cognitiva Comportamental-TCC e autoconsciencioterapia relacionados 
ao tema e na experiência de autopesquisa. 

Estrutura. As 3 Seções do artigo apresentam as reciclagens da autora baseadas em técnicas 
autoconsciencioterapêuticas:

I. Investigação.
II. Autoenfrentamento e autoprescrições.
III. Autorreeducação e ultrapassagem de gargalos e ganhos evolutivos com a afetividade madura. 

I – INVESTIGAÇÃO

Abandono parental. Segundo Rabelo (2019), o abandono parental, casos em que os pais, mesmo 
tendo consciência da responsabilidade sobre o ser gerado, negam-se a registrar ou, quando registram, 
deixam de prover ou dar suporte à criança nascida, pode ser dividido em: abandono afetivo, que pode 
ser definido como a indiferença afetiva do genitor com relação ao filho; abandono intelectual, que 
acontece quando o genitor deixa de prover a educação primária do menor, aquela compreendida dos 
4 aos 17 anos; ou abandono material, que ocorre quando o genitor deixa de prover recursos básicos 
para a subsistência do menor.

Casuística. O abandono parental vivido pela autora nos aspectos afetivo, intelectual e mate-
rial comprometeram a afetividade sadia adulta. Infância e adolescência em lares disfuncionais sem  
o devido acompanhamento ou um representante que proporcionasse ambiente familiar seguro e estável. 
Abuso sexual, exploração de trabalho infantil e privação de carinho autêntico originaram traumas. Os 
decorrentes distúrbios emocionais, retroalimentados na fase adulta, dificultaram o desenvolvimento da 
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afetividade madura e a convivialidade sadia da autora, prejudicando inter-relações de âmbito pessoal, 
social e familiar.

Ponderação. A autoavaliação autocrítica com auxílio terapêutico diante dos transtornos  
e des confortos gerados pela carência afetiva ampliou o abertismo consciencial da autora, que passou 
a buscar em livros, artigos e cursos conscienciológicos, o conhecimento necessário para desenvolver  
e ou aplicar técnicas que promovessem a autorreeducação afetiva e reestruturação do self.

Autoinvestigação. O abertismo consciencial alcançado por intermédio das autorreflexões e au-
toavaliações provenientes da tares aplicada em diálogos com amizade de destino e em seções terapêuticas 
motivou o levantamento e o autodiagnóstico de imaturidades a serem recicladas. A técnica escolhida 
para iniciar a autopesquisa foi a Lista de trafores, trafares e trafais. “Através da heterocrítica equilibrada, 
o participante aprende a separar autocrítica de autoculpa, tornando-se mais isento para analisar, com nível 
razoável de desdramaticidade, os fatos da própria vida” (BALONA, 2015, p. 244).

Tecnicidade. Na técnica da Lista de trafores, trafares e trafais, é elaborado questionário a ser 
respondido por 6 pessoas, contendo 2 questionamentos: quais trafares (defeitos) e quais trafores (qua-
lidades) do autor da pesquisa. As respostas tabeladas e comparadas pelo autopesquisador originam 
uma única lista de trafores e trafares. No passo seguinte é necessário pesquisar a Antonimologia da 
lista de trafares para evitar dispersão, autossabotagem e ou autovitimização do pesquisador ao manter 
o foco em seus trafares identificados. A Antonimologia da lista de trafares gerará a lista de trafais como 
objetivo, tópicos para pesquisa de conteúdos necessários na autopesquisa e manutenção do foco na 
reciclagem intraconsciencial.

Primeiro passo. Identificar os trafores e trafares. Neste passo, 6 pessoas do convívio social da 
autora foram escolhidas para responder o questionário relacionando 5 trafares e 5 trafores. O resultado 
da pesquisa em tabelas propiciou equiparações de similaridades e foi reorganizado em lista com 16 
trafores e trafares separados segundo frequência de manifestação: 

Tabela 1 – Lista de trafores e trafares

LISTA DE TRAFORES E TRAFARES

TRAFORES TRAFARES

 01 Amorosa Ansiosa

 02 Carismática Autocobradora

 03 Companheira Carente

 04 Comprometida Controladora

 05 Comunicativa Decidofóbica

 06 Dedicada Dramática

 07 Determinada Falta de posicionamento

 08 Empática Imatura

 09 Forte Impaciente

 10 Leal Impositiva

 11 Motivada Impulsiva

 12 Neofílica Infantilidade

 13 Pacífica Labilidade parapsíquica

 14 Prestativa Manipuladora

 15 Responsável Perfeccionista

 16 Sensível Precipitada

Fonte: Dados da pesquisa
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Segundo passo. Definir os trafais por meio da Antonimologia dos trafares identificados. Para 
definir objetivos claros e manter o foco na autorreciclagem, a autora organizou os trafares apontados 
em ordem alfabética e pesquisou a Antonimologia, buscando características positivas antagônicas às 
identificadas nos trafares, totalizando 16 trafais correspondentes:

Tabela 2 – Lista de trafais

LISTA DE TRAFAIS

TRAFARES TRAFAIS

01 Ansiosa Serenidade

02 Autocobradora Autoaceitação

03 Carente Autoafetividade

04 Controladora Heterorrespeito

05 Decidofóbica Autodecidofilia

06 Dramática Realismo

07 Falta de posicionamento Posicionamento coerente

08 Imatura Prudência

09 Impaciente Paciência

10 Impositiva Democrática

11 Impulsiva Racionalidade

12 Infantilidade Maturidade

13 Labilidade parapsíquica Homeostase holossomática 

14 Manipuladora Cosmoética

15 Perfeccionista Coerência

16 Precipitada Sensatez

Fonte: Dados da pesquisa

II – AUTOENFRENTAMENTO E AUTOPRESCRIÇÕES    

Posicionamento. A organização da autopesquisa dos traços conduziu ao objetivo do desen-
volvimento afetivo saudável na fase adulta. Esse método propiciou à autora posicionamento mais 
cosmoético e autodesassediante, favorecendo na tomada de decisões coerentes, manutenção do foco 
e formação de base reflexiva mentalsomática, desdramatizadora e autodesassediante, pró-evolutiva.

Autoenfrentamento.  O levantamento dos trafares levantados na autopesquisa ocasionou na 
autora o efeito de impactoterapia e conduziu ao autoenfrentamento contínuo dos comportamentos  
e pensenes disfuncionais. Eis, apresentados em ordem alfabética, 8 procedimentos adotados para 
encarar a si mesma:

1. Aplicação do autoimperdoamento com o objetivo de alcançar a incorruptibilidade pessoal.
2. Aplicação do heteroperdão objetivando a megafraternidade.
3. Desassimilação energética.
4. Investimento em estudo e autoestudo para fortalecer o mentalsoma, participação em dinâ-

micas interassistenciais como a Dinâmica Interassistencial da Paracirurgia – DIP e a Dinâmica da 
Megafraternidade.

5. Manutenção de técnica: reparentalização e autorreparentalização.
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6. Monitoramento das atitudes, comportamentos e sentimentos.
7. O enfrentamento direto e indireto dos causadores dos esquemas disfuncionais identificados.
8. Prática do Estado Vibracional diário.

Estruturação. A reeducação e autorreeducação afetiva madura exigiu conhecer sobre o processo 
de formação dos 3 estados do ego, Ego Pai, Ego Adulto e Ego Criança, segundo a Análise Transacional, 
teoria da personalidade criada pelo Dr. Eric Berne no fim da década de 50. Segundo Crema (1982, 
apud CASTRO, 2003, p. 12 e 13): 

o Pai, parte parental, representa a influência e assimilação na infância de condutas, 
pensamentos e sentimentos dos pais (ou substitutos) (...) Suas funções básicas são de 
educar, proteger, alimentar, moralizar, servir de modelo, dirigir, controlar e ensinar 
a viver em sociedade. (...) O Adulto é a parte do Ego que raciocina fria e objetiva-
mente, analisando a realidade e decidindo entre o adequado e inadequado, atuando 
como um computador. Suas funções básicas são estudar, trabalhar e ganhar dinheiro, 
podendo ser representado como a estátua“O Pensador” de RODIN(...) A Criança  
é o componente infantil e arcaico da nossa personalidade, representando nossas 
emoções como a alegria, amor, prazer, tristeza, raiva, medo etc. e tudo o que se refere 
ao nosso corpo (...) É também nossa parte mais autêntica e reprimida pela educação 
ou processo de socialização, que sempre implica numa perseguição do Pai externo  
(e depois internalizado) para adequar a Criança ao padrão sociocultural, modelando-a. 

Relação. Segundo Fadiman e Frager (1986, p.10 a 12), a Estrutura da Personalidade, desen-
volvida por Sigmund Freud em seus estudos sobre a psicanálise, as três instâncias psíquicas, também 
conhecidas como 

Id, estrutura da personalidade original, básica e mais central, expostas tanto às exi-
gências somáticas do corpo como aos efeitos do Ego e do Superego (...) Ego, é a parte 
do aparelho psíquico que está em contato com a realidade externa. Desenvolve-se  
a partir do Id (...) Superego, esta última parte da estrutura se desenvolve não a partir 
do id, mas a partir do ego (...) Funções do superego: consciência, auto-observação, 
formação de ideias e consiste na representação dos ideais.

Autoconhecimento. Também foi estudado sobre a formação dos esquemas disfuncionais. Se-
gundo Young et al. (2020, p. 22, 37 a 40), “um esquema é um padrão de funcionamento que se inicia 
na infância e se perpetua por toda a vida (...) Os esquemas determinam como pensamos, sentimos, 
agimos e nos relacionamos com os outros” e podem ser identificados por intermédio de questionário 
de esquemas. Os principais esquemas na autopesquisa da autora foram

o esquema de abandono, que é a sensação de que as pessoas próximas o deixarão e você 
acabará emocionalmente isolado para sempre, o esquema de desconfiança e abuso, 
que é a expectativa de que as pessoas vão sempre abusar de você de alguma forma,  
e o es quema de privação emocional, que é a crença de que sua necessidade de amor 
nunca será saciada adequadamente pelos outros (YOUNG et al., 2020, p. 41 a 43).

Reeducação. Para reestruturar os estados do Ego e desconstruir esquemas disfuncionais identi-
ficados na autora, foram trabalhadas as técnicas da reparentalização limitada e a confrontação empática, 
uti lizadas na Terapia Cognitiva Focada em Esquema
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que consiste no preenchimento de lacunas afetivas do paciente por meio da relação 
terapêutica, dentro dos limites da relação profissional, fornecendo novas mensagens 
parentais e trabalhando o equilíbrio entre validar e demonstrar empatia com o so-
frimento do paciente ao mesmo tempo que deixa clara a necessidade de mudanças em 
seu modus operandi para que esse sofrimento não se perpetue e, de forma gradativa, 
as ideias arraigadas sejam desconstruídas fortalecendo a autoestima e autoconfiança 
da autora (WAINER et al., 2016, p. 67 e 68).

Conscientização. Aportes tarísticos simultâneos à Técnica da Reparentalização por meio de 
diálogos interassistenciais, em atendimento terapêutico e em autovivência de amizade, conscientiza-
ram sobre o parapsiquismo a ser desenvolvido, a responsabilidade evolutiva, a desdramatização das 
crises de crescimento durante a reestruturação do ego, auxiliaram também na reestruturação pensênica  
e construção de afetividade mais saudável.

Compreensão. Sob o paradigma consciencial, a aplicação da técnica da visualização parapsíquica 
amplia a cognição. Segundo Oliveira (2018, p. 21.610), a técnica “é o procedimento de criação de 
imagens na tela mental aplicada à mobilização de recursos multidimensionais, no intuito de solucionar 
e ampliar a compreensão sobre alguma circunstância crítica”.

Prática. A aplicação desta técnica favoreceu a criação de neossinapses, a compreensão de fatos 
passados e o enfrentamento dos anseios irracionais e carências afetivas.

Disposição. O fortalecimento proporcionado foi o impulso necessário para que a autora 
prosseguisse reciclagens, utilizando métodos como a autorreparentalização. Segundo James e Savary 
(1982, apud PASSOS, 2018), esse é um procedimento para atualizar e reestruturar o estado de Ego 
Pai, no qual o indivíduo utiliza de seu Ego Adulto fortalecido para desenvolver o comportamento e 
as mensagens do novo Ego Pai tendo como objetivo melhorar o balanço negativo que o indivíduo 
porventura tenha em seu velho estado de Ego Pai.

Laboração. A participação em dinâmicas interassistenciais, como a Dinâmica Interassistencial 
da Paracirurgia – DIP e Dinâmica da Megafraternidade, e em cursos conscienciológicos, Princípio 
Prático para Evolução – PPE, Curso de Projeciologia e Conscienciologia – CPC, o Curso Bioenergoterapia  
e o Programa de Aceleração da Erudição – PAE, desenvolveu parapsiquismo, estabilidade holossomática, 
cognição, reconhecimento do uso de padrões patológicos dentre eles os 6 expostos alfabeticamente: 

1. Distração do foco evolutivo assistencial. Quando a autora deixou de investir na autoevo-
lução e autoenfrentamento e focou em suprir carências afetivas egoica.

2. Falta de posicionamento. A busca constante por satisfação íntima usando parâmetros 
disfuncionais, emocionalismo e idealizações infantilizadas só fortalecia essa insatisfação, por não saber  
o que queria ou buscava.

3. Fortalecimento de crenças disfuncionais. Ao manter pensenes que proporcionavam o au-
toassédio, diminuindo a cognição por medo, ansiedade, autossabotagem.

4. Olhar trafarista. Não reconhecer os próprios valores, ao depreciar-se e desvalorizar-se, 
negativando as conquistas da vida diária e positivando os acontecimentos negativos que fortalecem os 
esquemas disfuncionais ao invés de refutar e desenvolver novos padrões de pensamentos, sentimentos 
e ações.

5. Retroalimentação de carências emocionais. A reclamação, a falta de reconhecimento das 
coisas positivas, desvalorizando conquistas evolutivas, abandonando trabalho em equipe, intra e ex-
trafísica, retornando a padrões baratrosféricos.
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6. Uso anticosmoético de redes sociais. Alimentação de autovitimização, coitadismo e aprio-
rismose quanto às manifestações e interação nas redes sociais que instigavam pensenes patológicos 
em pares de afeto, criando rede de autoassédios, heteroassédios e vampirização energética mútua com 
intencionalidade envolvida no egocentrismo. 

Aproveitamento. O investimento no autoconhecimento favoreceu a ampliação da conscientiza-
ção multidimensional, ampliação da cosmovisão, autoenfrentamento de comportamentos patológicos, 
como a autocobrança excessiva, o sentimento de inadequação social, desvalia, autoculpa, e conduziu  
a autocompreensão, a autoaceitação, o autoacolhimento, o autorrespeito e autobenignidade. 

III – AUTORREEDUCAÇÃO, AUTOSSUPERAÇÃO E GANHOS EVOLUTIVOS COM  
    A AFETIVIDADE MADURA  

Gradação. A autorreeducação afetiva madura da autora foi gradativa, respeitando limites atuais 
e qualificando a intenção, que, somada à determinação e ao compromisso, promoveu autorreflexões, 
reconhecimento dos trafores e recuperação de unidades de lucidez consciencial.

Gargalos. As reciclagens alcançadas, as neossinapses, o aumento cognitivo e de maturidade 
consciencial, a reestruturação pensênica e dos comportamentos patológicos motivaram reciclagens mais 
profundas e superação de gargalos evolutivos como a busca infinita pela mãe desejada, o anseio por 
suprir carências e a insatisfação íntima, levando a autora ao passado, entrando em ciclo de lamúrias 
autoassediadoras e autossabotadoras.

Reflexão. A autossuperação era o próximo desafio para enfim alcançar o objetivo: a autorree-
ducação aplicada à afetividade madura e à convivialidade sadia. Em data próxima à escrita deste artigo, 
foi proposto, em diálogo tarístico com amizade raríssima, fazer reflexão e olhar a própria genitora 
como consciência única e limitada em sua história seriexológica. A reflexão ampliou a cosmovisão da 
autora, possibilitando-lhe sair do egocentrismo para assumir o papel de minipeça do maximecanismo, 
compreendendo e aplicando o princípio da interassistência, o mais lúcido assiste ao menos lúcido; o menos 
doente assiste o mais doente.

Benefícios. A autorreeducação afetiva madura gerou inúmeros benefícios conviviológicos  
e evolutivos para a autora, dentre eles auto e heteroafeto sadios, auto e heterorrespeito, higidez pen-
sênica, paz íntima, comportamentos homeostáticos que melhoraram o convívio pessoal, familiar  
e so cial, entre outros.

Reconhecimento. Um dos ganhos evolutivos, se não o maior deles, alcançado com a autor-
reeducação afetiva, foi o reconhecimento da escala evolutiva da consciência que trouxe à luz para esta 
vida intrafísica. A escala evolutiva serve de referência conviviológica e afetiva. A autora não tinha, até 
a escrita deste artigo, conseguido ver a própria genitora enquanto consciência única e limitada a sua 
história seriexológica; possivelmente, essa história, fatores multidimensionais e a interprisão grupo-
cármica colaboraram para o abandono parental. Vê-la com o olhar de compreensão ao ser humano  
e consciência que é propiciou auto e heteroperdão e ampliou o auto e o heteroconhecimento.

Acerto. Outro ganho evolutivo com a afetividade madura é o acerto grupocármico, favorecendo 
saída da interprisão grupocármica, aprendizado mútuo da afetividade e compreensão mais madura  
e lúcida para deixar a condição patológica do ciclo alternante vítima-algoz.

Aprendizado. Autorreeducação aplicada ao desenvolvimento da afetividade sadia oportunizou 
à autora desenvolver novos hábitos evolutivos, aprender a convivência sadia e harmoniosa, evoluir, 
fazer acertos grupocármicos e sair da interprisão grupocármica.
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Progressão. Considerando os diferentes níveis evolutivos e a importância do convívio nas inter-
-relações e evolução da consciência, a elaboração deste artigo importou para a fixação do aprendizado 
em bases sólidas, fundamentação necessária ao seguimento no aprofundamento das autopesquisas 
evolutivas da autora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentação. O conteúdo aqui apresentado abrange autopesquisa de fevereiro de 2019 a ju-
lho de 2020 em prol do desenvolvimento da afetividade madura, amadurecimento consciencial e de 
assumir a responsabilidade do epicentrismo consciencial lúcido da família nuclear.

Evolução. A cientificidade e o comprometimento na autopesquisa oportunizaram à autora 
reciclar funcionamentos patológicos como traços de imaturidade, infantilismo e egoísmo, favorecendo  
o desenvolvimento de padrões saudáveis de afetividade madura e convivialidade sadia nas inter-relações 
pessoais, familiares e sociais.

Entendimento. A compreensão e reconhecimento da escala evolutiva individual proporcio-
naram o desenvolvimento do auto e heterorrespeito, autobenignidade, autonomia e autoconfiança.

Autonomia. O uso da Cosmoética para sair do ciclo alternante vítima-algoz levou a abandonar 
heterocobranças afetivas e tornando-se autossuficiente para suprir as carências e lacunas afetivas por 
abandono parental na infância e adolescência.

Continuidade. A conclusão deste artigo fortaleceu a autoconfiança e maturidade para prosse-
guir fortalecendo trafores consolidados e assumir maiores responsabilidades interassistenciais segundo 
a consciencialidade alcançada.
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Autossuperação do Pânico Através da 
Interassistência
Panic Overcome Through Interassistance

Autosuperación del Pánico por Medio de la Interasistencia

Kacianni Ferreira*

Resumo. Este artigo compartilha experiência de autossuperação da síndrorme do 
pânico através da interassistência tarística. A metodologia envolveu registro de ações 
com análise de fatos e parafatos, tomada de decisões, confiança no amparo extrafísico, 
coragem evolutiva e vontade inquebrantável de autossuperação. Os resultados são de 
satisfação íntima pela recuperação de unidades de lucidez e sensação de retomada da 
programação existencial.

Palavras-chave: autossuperação do pânico, interassistência, programação existencial, 
reciclagem intraconsciencial.

Abstract. This paper shares an overcome experience of panic syndrome through 
claritaskal interassistance. Methodology involved actions registration with analysis of 
facts and parafacts, decisions, confidence on extraphysical help, evolutionary courage, 
and unbreakable self-overcome willingness. Outcomes are inner satisfaction for the 
recovery of lucidity units, and existential program’s retake.

Keywords: existential program, interassistance, intraconsciential recycling, panic 
self-overcoming.

Resumen. Este artículo comparte la experiencia de autosuperación del síndrome 
del pánico por medio de la interasistencia tarística. La metodología utilizada abarca 
el registro de las acciones con el análisis de los hechos y los parahechos, la toma de 
decisiones, la confianza en el amparo extrafísico, el coraje evolutivo y la voluntad 
inquebrantable de la autosuperación. Los resultados contienen la satisfacción íntima 
por la recuperación de las unidades de lucidez y la sensación de volver a la progra-
mación existencial. 

Palabras clave: autosuperación del pánico, interasistencia, programación existencial, 
reciclaje intraconciencial.

INTRODUÇÃO

Apresentação. O artigo apresenta a experência de superação da síndrome do pânico por parte 
da autora, através da assistencialidade cosmoética descrenciológica.
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e voluntária da Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia (Intercampi) desde 2016. Docente  
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Objetivo. O objetivo deste artigo é compartilhar a experiência de autossuperação do pânico 
através da interassistencialidade tarística, assumindo o papel de protagonista da própria autoassistência.  

Metodologia. A metodologia utilizada parte do registro de ações e análise de fatos e parafatos, 
da tomada de decisões, da confiança no amparo extrafísico, da coragem para agir e da vontade inque-
brantável de autossuperação.

Organização. A pesquisa está organizada em 4 etapas, além da Introdução e Considerações Fi-
nais: I. Conceituação; II. Etapas da Autossuperação; III. Técnicas Conscienciométricas. IV. Resultados. 

I – CONCEITUAÇÃO 

Autossuperação. Autossuperação é o ato ou efeito de a conscin automotivada, homem ou mu-
lher, superar episódios pessoais, por meio da vontade inquebrantável, do planejamento das ações para 
a resolução dos autoconflitos e da autorreestruturação pensênica contínua.

Síndrome do pânico. Segundo Bruna Varella (2019), a síndrome ou transtorno do pânico 
(ansiedade paroxística episódica) caracteriza ocorrência inesperada e inexplicável de crises de ansiedade 
aguda, marcadas por muito medo e desespero, associadas a sintomas físicos e emocionais aterrorizantes. 

Interassistência. A interassistencialidade é a vivência da assistência interconscien-
cial, mútua, fundamentada notadamente na reeducação por intermédio da tarefa do 
esclarecimento (tares), inteligência evolutiva (IE), Cosmoética, policarmalidade e no 
princípio cósmico de que ‘quem é menos doente assiste ao mais doente’ (VIEIRA, 
2012, p. 4985). 

Autossuperação do Pânico. A autossuperação da síndrome do pânico é o ato ou efeito de  
a conscin, homem ou mulher, superar, dominar ou solucionar os distúrbios de medos caracterizados 
por pensamentos incontroláveis e indesejáveis.

II – ETAPAS DE AUTOSSUPERAÇÃO

Contexto. A autora sofreu assalto à mão armada, no centro de Natal, cidade onde reside, em 
17 de junho de 2016, às 9h30, e teve seu carro roubado. 

Pânico. Após o assalto, pesadelos, insônia, sensação constante de perseguição e medo de sair 
de casa caracterizaram a síndrome do pânico.

Autoconflitividade. A autora passou por crises existencial e profissional, simultaneamente, 
conscientizando-se de seus conflitos. 

Autopesquisa. Através da autopesquisa tomou ciência do estado no qual se encontrava e admitiu 
a necessidade de ajuda e tratamento.

Tratamentos. Após perda parcial de memória, labirintite, incontinência urinária, depressão, 
ansiedade e outros sintomas, procurou apoio psicológico e psiquiátrico convencionais, insuficientes, 
devido a limitação paradigmática.

Consciencioterapia. A Consciencioterapia é a especialidade da Conscienciologia 
aplicada ao estudo da terapia ou do tratamento, alívio e remissão de distúrbios da 
cons ciência, executado a partir dos recursos e técnicas derivados da abordagem  
da cons ciência “inteira”, quanto às patologias e parapatologias (VIEIRA, 2007, p. 878). 
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Recin. Quando a autora soube da existência da consciencioterapia, decidiu experimentá-la, sem 
expectativas, favorecendo a reciclagem intraconsciencial, a compreensão de fatos e parafatos, a re edu-
cação comportamental e o início da autossuperação.

Autodesassédio. A qualificação do parapsiquismo interassistencial, dos pensenes e das aspirações 
evolutivas pessoais, a prática da Mobilização Básica de Energias (MBE) e do Estado Vibracional (EV), 
e a postura cosmoética, proporcionaram, pouco a pouco, o autodesassédio.

Eliminações. O resultado positivo foi a eliminação de pensamentos negativos e torturantes, 
sentimentos de raiva, culpa, perigo e insegurança.

Metas. A definição de metas prioritárias evolutivas, de curto, médio e longo prazo, acelerou  
a au tossuperação.

Megafoco. Manteve o megafoco na meta prioritária da autossuperação, com desenvolvimento 
da autodisciplina, auto-organização e rotina útil. 

Autoenfrentamento. O autoenfrentamento cosmoético vinculado à interassistência propiciou 
autorreciclagem, autolucidez e autodiscernimento evolutivo.

Retrocognições. A vivência de retrocognições permitiu rememorações necessárias ao auto  
e heteroperdão, importantes na autossuperação almejada.

Projeções. As projeções conscientes patrocinadas por amparadores extrafísicos promoveram 
autoesclarecimentos fundamentais à autoconscientização do assalto, do pânico gerado e da busca de 
sua superação. 

Alforria Religiosa. Através da qualificação do parapsiquismo, das retrocognições e projeções 
conscientes superou a postura dogmática-religiosa, questionando, estudando e pesquisando diferentes 
linhas filosóficas e recuperando lucidez consciencial. 

Maxidissidência. Verdades absolutas e tabus inconscientes substituídos por ideias libertárias 
evolutivas, consumando maxidissidência religiosa, proporcionaram autonomia consciencial e renova-
ções íntimas.

Megafraternidade. O egocentrismo começou a se desfazer em favor da megafraternidade teática. 
Vontade. A vontade evolutiva e os objetivos magnos potencializam a determinação da autos-

superação.
Crescendo. A expansão consciencial, a vontade inquebrantável, a intenção cosmoética e a in-

terassistência levaram a autora ao crescendo autovitimização-autossuperação, colocando-a na posição 
de terapeuta de si mesma, em novo patamar evolutivo. 

III – TÉCNICAS APLICADAS 

Técnicas. As técnicas conscienciológicas são ferramentas e estratégias para alcançar novo pata-
mar evolutivo, exigindo sistematização, autoconfiança e autenticidade para encontrar a solução mais 
adequada aos problemas. 

Estado Vibracional. A aplicação da técnica do Estado Vibracional – EV (VIEIRA, 2013,  
p. 348) é técnica-chave evolutiva para o autodesassédio e a desperticidade. 

Autoexperimentação. Entre as técnicas conscienciológicas existentes, a autora destaca: Técnica 
de mais 1 Ano de Vida Intrafísica (VIEIRA, 2013, p. 607); Técnica da Evitação da Cultura Inútil 
(VIEIRA, 2013, p. 135); Técnica da Aquisição do Senso Universalista (VIEIRA, 2013, p. 644); Téc-
nica da Autorreflexão de 5 horas (VIEIRA, 2012). Destaca, também, as dinâmicas, oficinas e cursos 
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realizados na Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia – INTERCAMPI, 
em Natal e Fortaleza; a Consciencioterapia (Organização Internacional de Consciencioterapia – OIC), 
a Preceptoria em Ectoplasmia (Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia  
e Para cirurgia – ECTOLAB) e os Laboratórios Conscienciológicos Individuais de Autopesquisa, rea-
lizados no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia – CEAEC, em Foz do Iguaçu-PR.

IV – RESULTADOS 

Intencionalidade. A intencionalidade cosmoética é fator que leva a consciência a se manifestar 
multidimensionalmente com lucidez evolutiva nas atividades interassistenciais. Desse modo, a autora 
des taca 12 resultados alcançados após aplicação das técnicas expostas na Seção anterior. 

01. Senso de Pertencimento. Autodespertamento para as tarefas evolutivas pessoais e da pro-
gramação existencial, expandindo o senso de pertencimento à Humanidade e à Para-humanidade.

02. Altruísmo. Doação pessoal e desapego de ideias e ações egoístas.
03. Tares. Realização da tarefa de esclarecimento, com intencionalidade cosmoética. 
04. Autocrítica. Análise crítica das atitudes pessoais, propiciando ajustes e aprimoramentos.
05. Leitura. Geração de neossinapses a partir de leituras, aumentando o rendimento nos estudos 

e reduzindo as dispersões. 
06. Autodesassedialidade. Priorização das ações mentaissomáticas como estratégia de autode-

sassédio.
07. Prioridades. Foco nas prioridades evolutivas, visando a tenepes e a desperticidade.
08. Organização. Organização dos artefatos do saber e do ambiente de estudo de modo a oti-

mizar a pesquisa e a escrita.
09. Extrapolações. Os extrapolacionismos parapsíquicos contribuíram para a expansão da 

consciência, levando a autora a diversas reciclagens intraconscienciais. 
10. Amparo. A autora afirma que, através de abordagens diferenciadas, como comunicação 

para cerebral, agêneres (materialização de consciências não geradas pelos mecanismos fisiológicos da 
genética humana), cosmovisões, sobrepairamentos, retrocognições e neossinapses, percebeu o refina-
mento e o calculismo cosmoético do amparo extrafísico, importante trabalho multidimensional, le-
vando-a a agir e pensenizar com mais racionalidade, cosmoética e fraternismo interassistencial. 

11. Docência. A autora iniciou a docência conscienciológica.
12. Proéxis. Sentimento de retomada da programação existencial e de ter a competência ne-

cessária para atingir a meta autoproexológica, assumindo o protagonismo autoassistencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Autoconscientização. A qualificação pensênica, a mobilização diária de energias, a interassis-
tência e a intencionalidade cosmoética foram condições fundamentais para a autossuperação do pânico.  

Atenção. A atenção concentrada na meta libertária foi decisiva.
Antidepressivo. A interassistência combate fobias, síndromes e outras patologias humanas. 
Gescons. As gestações conscienciais estão entre as prioridades evolutivas da autora, visando  

a tarefa de esclarecimento, interassistência e retribuição aos amparadores intra e extrafísicos. 
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Projeção Consciente: Autopesquisa 
Paradireitológica
Conscious Projection: Paralawlogical Self-research

Proyección Consciente: Autoinvestigación Paraderechológica

Katia K. Yuahasi*

Resumo. O artigo discorre sobre a autopesquisa paradireitológica no âmbito da pro-
jeção lúcida. O método de pesquisa utilizado foi a revisão bibliográfica da temática da 
Paradireitologia, projeção consciente e a autopesquisa da autora. São avaliadas relações 
entre a Lei de causa e efeito e as projeções conscienciais, exercício do Paradireito e do 
Paradever. Conclui que a projeção consciente, além de ferramenta interassistencial, 
possibilita pesquisa paradireitológica prática das condutas pessoais diárias.

Palavras-chave: interassistência, lei de causa e efeito, paradireito, paradever. 

Abstract. This paper presents a paralawlogical self-research on lucid projection. The 
method used was bibliographic review on paralawlogy, conscious projection, and 
author’s self-research. Furthermore, the paper assesses relationships between law of 
cause and effect and consciential projections, pararight and paraduty exertion. It con-
cludes that conscious projection, more than an interassistantial tool, makes practical 
paralawlogical research of daily personal conducts possible.

Keywords: law of cause and effect, interassistance, paraduty, paralaw, pararight.

Resumen. El artículo trata sobre la autoinvestigación paraderechológica en el ámbito 
de la proyección lúcida. El método de investigación fue la revisión bibliográfica de la 
temática de la Paraderechología, proyección consciente y la autoinvestigación de  
la autora. Son evaluadas las relaciones entre la Ley de Causa y Efecto y las proyecciones 
concienciales, ejercicio del Paraderecho y del Paradeber. Concluye que la proyección 
consciente, más que una herramienta interasistencial, también posibilita la investi-
gación paraderechológica práctica de las conductas personales diarias.

Palabras clave: interasistencia, ley de causa y efecto, paraderecho, paradeber.

INTRODUÇÃO

Contexto. O laboratório consciencial (labcon) é condição que pode ser aproveitada pela cons-
ciência em todas as condições, contextos, vivências, experimentações intra ou extrafísicas. Em consequên-
cia, o labcon da projeção consciencial é oportunidade ímpar para as autopesquisas paradireitológicas.

Objetivo. A proposta deste artigo é o estudo e a pesquisa paradireitológica das ações, condutas 
diárias, pensamentos e seus efeitos na projeção consciente e suas correlações decorrentes.

* Farmacêutica-Bioquímica. Mestre em Bioquímica. Doutora em Neurociência/Neurologia. Pós-doutora em Neurociência 
Com portamental. Voluntária da Associação Internacional de Paradireitologia (Juriscons) e do Centro de Altos Estudos da 
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Metodologia. A pesquisa e a elaboração deste artigo foram realizadas por meio de revisão bi-
bliográfica, reflexões e ponderações sobre as projeções conscienciais e autopesquisa por experimentação.

Estrutura. O artigo está estruturado em 3 Seções:
1. Lei de Causa e Efeito: projeções conscienciais;
2. Exercício do Paradireito;
3. Exercício do Paradever.

I – LEI DA CAUSA E EFEITO

Definição. Para Feitosa (2018, p. 13.853),

a lei de causa e efeito é o conjunto de códigos universais, multidimensionais de regu-
lação da manifestação da consciência, a partir da intencionalidade e do livre arbítrio 
pessoais (causa), desencadeando repercussões no Cosmos e determinando realidades 
e pararrealidades sincrônicas autovivenciadas (efeitos) geradoras do aprendizado 
quanto ao autodiscernimento cosmoético, em relação ao holocarma, no decorrer da 
autevolução.

Robéxis. Assim, observam-se correlações da vida diurna com as projeções conscienciais du ran  te 
o sono. Por exemplo, quem se mantém na robotização existencial (robéxis) sem autolucidez du ran - 
te o dia tende a ter efeitos na projeção, repetindo ações cotidianas, tais como ir ao trabalho, lavar pra-
tos, assistir televisão, sem perceber que está projetada.

Assistência. Por outro lado, interassistência diária (ação) favorece projeções assistenciais (efeito), 
mesmo sem lucidez e/ou rememoração no dia seguinte. De modo geral, os seres humanos ajudam mais 
quando não estão lúcidos enquanto projetados (VIEIRA, 2009, p. 117).

Autopesquisa. Muitas vezes, o estudo das projeções pode trazer novas variáveis de pesquisa não 
identificadas no cotidiano do autopesquisador. Por exemplo, o efeito das ações cotidianas na projeção, 
em que a pessoa pode ter tido pensenes patológicos despercebidos durante o dia, pela falta de lucidez, 
fica mais evidente devido à repercussão dos para-ambientes visitados e/ou companhias extrafísicas. 

Determinismo. Essa falta de lucidez pode levar a pessoa a manter-se na robéxis e manipulada, 
gerando efeito na projeção. Se durante a vida intrafísica diurna já se perde o autodiscernimento, há 
tendência a repetir o mesmo comportamento durante a projeção no período de sono.

Livre-arbítrio. Por outro lado, a conscin pesquisadora pode reciclar sua pensenidade segun-
do evidências identificadas na projeção consciencial, pelo exercício do livre-arbítrio diário por meio 
de estratégias, técnicas ou aplicação de cláusulas do Código Pessoal de Cosmoética (CPC). Cabe  
a ca da pesquisador interessado investigar a melhor metodologia para seu caso pessoal por meio da 
au to pes quisa.

Reeducação. O estudo da Lei de Causa e Efeito permite o pesquisador reeducar sua penseni-
dade já que aprende os efeitos e consequências das causas, gerando responsabilização pelos próprios 
atos. Deste modo, muda a conduta pensênica para o mais correto, justo e íntegro possível segundo  
o autodiscernimento. “O estudo da Lei de Causa e Efeito é o estudo prático dos fundamentos da Pa-
radireitologia” (VIEIRA, 2014b, p. 1.217, grifo do autor).
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Projeção. A projeção consciente poder ser interassistencial e indicador qualitativo da penseni dade 
do pesquisador. A autora estuda as condutas diárias, quando ocorrem projeções com autocomportamen-
tos dúbios ou incoerentes, para analisar se esses comportamentos são efeitos ou se são acontecimentos 
isolados indicativos de reciclagem intraconsciencial (recin).

II – EXERCÍCIO DO PARADIREITO

Definição. Conforme Arakaki (2019, p. 10.569), “o exercício do Paradireito é o início da prática 
do respeito ao direito das consciências na vida cotidiana, pela conscin, homem ou mulher, ainda na 
condição de pré-serenona, visando diminuir a autassedialidade derivada do egoísmo pessoal”. 

Respeito. Um dos princípios básicos da convivialidade sadia é o respeito entre as pessoas, pois 
sem ele falta harmonia, equilíbrio e educação. Embora pareça facilmente aplicável entre pessoas com 
ideias afins, nem sempre é utilizado quando as emoções ficam desequilibradas, com opiniões divergentes 
ou contextos conflitivos. Por exemplo, observa-se ainda hoje intolerância de opinião, costumes, religião 
sem oportunizar o convívio pacífico entre os diferentes. “Respeitar os direitos das outras consciências, 
por mínimo que sejam” (VIEIRA, 2009, p. 356).

Teoria. O pesquisador pode ter níveis de respeito por outras pessoas, contextos ou opiniões 
divergentes que podem ser investigados no cotidiano ou durante as projeções conscientes. A correria 
das tarefas intrafísicas pode escamotear a respeitabilidade no convívio; porém, na projeção consciencial 
esses contextos de desrespeito podem provocar a reflexão para o projetor reciclar. “Paradireito significa 
respeito” (VIEIRA, 2014b, p. 1.218, grifo do autor).

Projeção. Assim, pode-se pesquisar o exercício do Paradireito na projetabilidade lúcida de 
modo prático. Por exemplo, durante a projeção o investigador pode apresentar níveis de preconceitos 
despercebidos durante o dia, como já observado pela autora. Deste modo, a partir desse evento proje-
tivo o pesquisador poderá pesquisar o tema preconceito para esquadrinhar nuances na conduta diária. 
“Paradireito significa maxifraternidade” (VIEIRA, 2014a, p. 127, grifo do autor).

Questionamento. Você, leitor ou leitora, ainda repudia pensenicamente pessoas na convivia-
lidade e/ou paraconvivialidade? Tem preconceito de consciexes?

Cosmovisão. A pessoa vivendo somente com o paradigma intrafisicalista pode ter interpretação 
restrita dos contextos diários, reflexões limitadas e monovisão da vida. No entanto, quando a conscin 
investe na projetabilidade lúcida e na interassistencialidade começa a ampliar a cosmovisão acerca da 
vida, multidimensionalidade, serialidade e a compreensão e aplicação da Cosmoética e do Paradireito.

Intercompreensão. Cada conscin ressomada possui gostos, costumes, para-história, genética, 
paragenética, holomemória que compõem a singularidade consciencial. Pertence à maturidade cons-
ciencial aprender a compreender e valorizar cada consciência independentemente de rótulos, etnias, 
culturas, holossomas e opiniões. “Todos temos o direito de sermos diferentes até o limite em que 
essa diferença não afete os direitos das outras consciências” (VIEIRA, 2014b, p. 526, grifo do autor).

III – EXERCÍCIO DO PARADEVER

Miniparadever. Para Vieira (2018, p. 16.432), o miniparadever é a tomada de consciência dos 
mecanismos da própria evolução por parte da conscin. Por isso, a autoevolução seria compromisso básico 
pela conscin intermissivista.
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Interassistência. O assistente lúcido está em constante recin devido ao paracompromisso inte-
rassistencial assumido no curso intermissivo, por isso a importância da autopesquisa como paradever 
contínuo.

Qualificação. A projeção consciente é condição ímpar para assumir o paravoluntariado assis-
tencial, além de ferramenta de autopesquisa para a qualificação do epicentrismo consciencial lúcido 
na projeção interassistencial. 

Autopesquisa. A projeção lúcida patrocinada por amparadores extrafísicos pode promover  
a atualização consciente dos paradeveres assumidos (VIEIRA, 2018, p. 16.434). Esse resgate pode 
facilitar a consecução das tarefas interassistenciais de modo mais pragmático e lúcido. 

Retribuição. Ademais, o dever de gratidão e retribuição pelas benesses conquistadas no curso 
intermissivo e na vida intrafísica pode ser realizado em prol do assistido, que pode estar no estágio 
de interprisão e vitimização dentro das etapas do curso grupocármico (VIEIRA, 1994, p. 626), que 
normalmente demandam mais interassistência pelo assistente. “O assistente vê, em primeiro lugar,  
o dever” (VIEIRA, 2017b, p.1217, grifo do autor).

Reparatório. O pesquisador assistente retribui ao mesmo tempo em que promove o ciclo repara-
tório (VIEIRA, 2018, p.16.432) da sua interprisão grupocármica, considerando não apenas a assistência 
diurna, mas também a projeção assistencial. Afinal, cada reencontro de consciências é oportunidade 
interassistencial. Aprende-se a exercer o livre-arbítrio diariamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Evolutividade. A evolução é inescapável às consciências, de modo lúcido ou não, por hipótese. 
Ao indivíduo que tem conhecimento técnico sobre a evolutividade cabe o exercício do livre-arbítrio 
para decidir se planejará a própria evolução considerando a Humanidade e a Para-humanidade. 

Autopesquisa. Nesse contexto, pode-se evoluir pela interassistência e autopesquisa, sendo que 
a projeção consciente conjuga essas duas ações. A partir das pesquisas da Lei da Causa e Efeito, do 
exercício do Paradireito e do Paradever, o pesquisador poderá avaliar os efeitos da própria conduta 
diária na projeção para posterior reeducação consciencial.

Interassistência. É imprescindível ao desenvolvimento do assistente lúcido a contínua recin 
em prol da interassistência grupal, cumprindo os paradeveres assumidos na intermissão.
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Em Tempos de Pandemia e a Qualquer 
Momento: Organização da Rotina Pessoal 
com Ênfase no Completismo Existencial Diário
In Pandemic Times and Anytime: Daily-life Organization Focusing Daily 
Existential Completism

En Tiempos de Pandemia y en Cualquier Momento: Organización de la Rutina 
Personal con Énfasis en el Completismo Existencial Diario

Ana Ceres Alves Timóteo*

Resumo. O presente artigo visa compartilhar técnicas de organização do tempo, 
para otimizar a rotina diária e quinzenal aos interessados na qualificação pessoal 
aqui proposta. Propõe-se por método a efetiva prática do trinômio enumerar-
-ordenar-priorizar, combinado com a verificação dos compromissos. Dentre os 
principais benefícios da pesquisa, destacam-se escolhas autênticas para qualificar 
a utilização do tempo no atual contexto planetário (ano-base 2020: crise hu-
manitária face à pandemia da COVID-19 (coronavirus disease-19) e o fomento  
à autorreflexão face ao exercício do completismo existencial diário.

Palavras-chave: autoconfiança, autopesquisa, Autorganizaciologia, escolhas evolutivas, 
técnicas, reflexão pessoal.

Abstract. The purpose of the present paper is to share some time-organization techni-
ques to optimize daily, hebdomadary life of people interested in the here proposed 
personal qualification. The method proposed is about the actual practice of the 
enumeration-ordination-prioritization trinomial, combined with the follow-up of 
the engagements. Among the benefits of this research, stand out authentic, time-use 
qualification choices, in planet’s current context (year-base 2020: the humanitarian 
crisis concerning the COVID-19, coronavirus disease-19), along with the opportunity 
for self-reflection around the exertion of daily existential completism.

Keywords: evolutionary choices, personal reflection, self-confidence, self-organiza-
tiology, self-research.

Resumen. El presente artículo comparte las técnicas de organización del tiempo para 
optimizar la rutina diaria y quincenal a los interesados en la calificación personal. Se 
propone como método la efectiva práctica del trinomio enumerar-ordenar-priorizar, 
con verificación de compromisos. Entre los principales beneficios de la investigación, 
se destacan las elecciones auténticas para calificar la utilización del tiempo en el actual 
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contexto planetario (año base: 2020): la crisis humanitaria debido a la pandemia del 
coronavirus (Sars-2 Covid-19) y el incremento de la autorreflexión frente al ejercicio 
del completismo existencial diario.

Palabras clave: autoconfianza, autoinvestigación, Autorganizaciología, elecciones 
evolutivas, técnicas, reflexión personal.

INTRODUÇÃO

Contexto. No atual contexto planetário (ano-base: 2020), a diretriz científica predominante, 
distanciamento social, busca preservar a saúde pública.

Motivação. Essa realidade contribui para flexibilizar paradigmas pessoais, possibilitando a (re)
or ganização da rotina útil para o novo cenário e escolhas sinceras para qualificar a utilização do tempo.  

Objetivo. Compartilhar técnicas de auto-organização do tempo para otimizar a rotina diária  
e quinzenal da consciência interessada nessa qualificação é a pretensão deste artigo.

Hipótese. Por hipótese, a utilização do tempo pode ser otimizada quando organizada com 
ênfase na autopesquisa, uma das premissas do paradigma consciencial (conjun to de premissas autoex-
perimentais que norteiam as pesquisas da Conscienciologia) pela qual, o(a) pesquisador(a) é também 
o objeto da pesquisa.

Metodologia. Propõe-se por método o exercício do trinômio enumerar-ordenar-priorizar, com 
verificação diária da efetivação dos compromissos autofirmados.

ORGANIZAÇÃO DA ROTINA DIÁRIA E QUINZENAL

Autorganizaciologia. A Autorganizaciologia é a ciência aplicada aos estudos e conhecimentos 
específicos sobre o atributo de a consciência estruturar-se em níveis crescentes de ordenação, quanto 
à vida intra e extraconsciencial, considerando as prioridades evolutivas na consecução dinâmica da 
pro gramação existencial pessoal (ALEGRE, 2018, p. 3877; VIEIRA, 2018, p. 3887).

Evolução. A importância da auto-organização do tempo está no seu aproveitamento: “O apro-
veitamento do tempo é ação, efeito ou técnica de a conscin (consciência intrafísica) lúcida aplicar 
sabiamente as horas da vida humana focadas na evolução consciencial” (VIEIRA, 2013 apud POLI-
ZEL, 2019, p. 225). 

Citação. É do filosofo Pitágoras (570 a.e.c) a citação: “Com organização e tempo acha-se o segredo 
de fazer tudo e bem feito”.

Teática. O exercício do trinômio enumerar-ordenar-priorizar somado à reflexão diária podem 
otimizar a organização da agenda pessoal, conforme proposta a seguir:

A) Exercício do trinômio enumerar-ordenar-priorizar em 6 passos:

I. Enumerar. As enumerações proporcionam o desenvolvimento do enfoque panorâmico, da 
abordagem ampla, das associações simples para sequenciamento ideativo (NADER, 2012, p. 35). Nessa 
técnica, o ponto de partida é a reflexão pessoal:

1. Refletir sobre a rotina que deseja para sua vida pessoal, nas condições atuais.
2. Enumerar atividades realizadas e as que gostaria de realizar. Sugerem-se no mínimo 10, que 

possam integrar a rotina diária pretendida.
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II. Ordenar. A classificação dos compromissos colabora com a escolha do prioritário. Tam-
bém ajuda a obter respostas aos questionamentos: O que é essencial? Qual o primeiro passo? Do que  
é pos sível abrir mão? 

3. Matriz de prioridades: traçar linha horizontal, cruzando com outra vertical. Na horizontal, 
escrever acima: alto resultado; no lado oposto: baixo resultado. Na vertical, escrever à direita: fácil 
realização; à esquerda, difícil realização.

4. Em cada quadrante inserir as atividades antes enumeradas, considerando se é (A) alto resulta-
do e fácil realização; (B) fácil realização e baixo resultado; (C) baixo resultado e difícil realização ou 
(D) difícil realização e alto resultado. Logicamente, o resultado aqui mencionado visa à realização 
pro exológica, alinhada ao planejamento de vida pessoal.

ALTO RESULTADO

(D)          (A)

DIFÍCIL REALIZAÇÃO          FÁCIL REALIZAÇÃO

(C)           (B)

BAIXO RESULTADO
Fig.1 - Matriz de Prioridades

III. Priorizar. Prioriza-se a escolha do que deve ser realizado primeiro. Segundo Vieira,  
“a técnica em si mesma, em geral não é nem boa, nem má, nem neutra, nem necessária, nem invencí-
vel. Entretanto, tudo exige técnica. E da qualificação das opções, nascem as prioridades, e destas surge  
a eficácia das técnicas de viver” (VIEIRA, 2003, p. 46). 

5. Em seguida, definir o prioritário para si próprio. Por exemplo, classificando de 1 a 10. Cor-
relacionando o número 1 ao prioritário e o 10 ao que for possível ser realizado por último.

6. É inteligente implementar desde já o que for simultaneamente de fácil realização e alto 
resultado. Cabe refletir sobre a possibilidade de renunciar ao fácil ou difícil, mas também de baixo re-
sultado: vale o esforço? Para as ações de alto resultado e difícil realização sugere-se detalhar iniciativas 
de curto, médio e longo prazo.

B) Teática da Organização. Trata-se de colocar os compromissos nas “horas da vida”*. Em ordem 
didática, propõem-se 10 passos para (re)organização técnica da rotina diária, semanal e/ou quinzenal:

I. Organização Diária: 
01. Em folha de papel, enumerar as horas do dia. Sugestão: iniciar pelo horário almejado para 

acordar.
02. Distribuir dentre as horas do dia suas principais atividades cotidianas.

*  Fala do professor Waldo Vieira, na Minitertúlia Conscienciológica de 02.05.2014, segundo anotações pessoais da autora.
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03.  Dica de preenchimento: iniciar por evento diário já existente, referência de horário para 
você. Exemplos: tenepes, atividade laboral, voluntariado, consulta médica, hora do almoço, horário 
de live, noticiário, tempo para organização do lar. 

04. Inserir outras atividades, incluindo as que você gostaria de realizar, e ainda não conseguiu 
implementar no cotidiano. Exemplos: exercícios físicos, contato com familiares, horário para leitura, 
horário para autopesquisa, momento do lazer pessoal, cuidados com o jardim ou animais de estimação.

HORA ATIVIDADE PRIORIDADE

05:00 Projeciografia

Prioridade: 
INTRAFÍSICO

06:00 Exercícios Energéticos/Alongamento/ 
Apreciar Horizonte/Exercícios Respiratórios/

07:00
Higiene Pessoal/Organização do Quarto/
Cuidados com os pets/ Café da Manhã/ 
Organização da Casa

08:00 e-mails/zap/notícias da manhã

Prioridade:  
TRABALHO FORMAL

09:00
Meet Local

10:00
11:00 Chá da manhã/preparo do almoço
12:00 Almoço/repouso somático/MBE
13:00  
14:00  
15:00  
16:00 Chá da tarde/caminhada de 20’
17:00

Meet Nacional
18:00

19:00
Cuidar dos pets e das plantas/Jantar/ 
Contato com amigos e familiares/ 
Notícias do Dia/Redes Sociais

Prioridade:  
INTERASSISTÊNCIA

20:00
Autopesquisa/Cursos e@d/Lives

21:00
22:00 Leitura 
23:00 TENEPES (tarefa energética pessoal)
00:00

Repouso Somático/AGENDEX (agenda 
extrafísica<?> e definição do alvo projetivo)

01:00
02:00
03:00
04:00

Data-base:  23.04.2020.

Fig. 2 – Modelo Hipotético: Rotina Diária Pessoal Idealizada

II. Organização Semanal/Quinzenal
05. Em outra folha de papel, usá-la na direção horizontal (paisagem), escrever no topo:  Segunda 

a Domingo.
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06. Inserir as respectivas datas.
07. Na vertical, inserir os turnos manhã, tarde, noite. 
08. Inserir compromissos nas respectivas datas e horários, afora as atividades definidas na or-

ganização diária padrão.

SEMANA 1

Turno
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

20.04 21.04 22.04 23.04 24.05 25.05 26.05

Manhã     
9h às 11h 9h30 às 11h Manhã

Epicentrismo 
em Debate

Dança Faxinão no Ap.

Tarde    

14h30

 

16h às 18h 14h30 às 17h30

Teste  
Oficina

Curso de 
Psicologia 
Econômica

3 Tempos/Loche

 CCCI

Noite

18h 19h

 

20h 19h às 21h

  Colegiado 
IIPC 

Assistir Live 
IIPC 

Prévia  
Oficina

Oficina 

 Autopesquisa

SEMANA 2

Turno
SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO DOMINGO

27.05 28.04 29.04 30.04 01.05 (feriado) 02.05 03.05

Manhã      

9h30 às 11h

 Dança  
Cigana

Tarde

12h às 17h 16h às 18h

Técnica da 
autorreflexão 
de 5 horas

Curso de 
Psicologia 
Econômica

Noite

18h 19h

Colegiado 
IIPC 

Assistir Live 
IIPC 

19h30 às 21h

Seminário de 
Pesquisas 

Data-base: 23.04.2020

Fig. 3 – Modelo Hipotético Rotina Semanal/Quinzenal Pessoal Idealizada

09. Dica de preenchimento: iniciar por evento diário já existente, referência de horário para 
você. Exemplo: tenepes, atividade laboral, voluntariado, consulta, hora do almoço, live, noticiário. 

10. Inserir outras atividades, incluindo as que você gostaria de realizar. Por exemplo exercícios 
físicos, contato com familiares, horário para leitura, horário para autopesquisa.

C) Realizar. Após definição da rotina diária padrão, conferir a realização dos propósitos pessoais: 
1. Verificar a realização dos compromissos autopropostos, apropriando-se das realizações pes-

soais.
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2. Reorganizar o que programou, sem realizar na data, inserindo na agenda de um próximo dia.
3. Proceder com o inventário diário, refletir sobre erros, acertos, traços-força, traços-fardos.

D) Questionamentos autorreflexivos que podem ser realizados ao longo do dia, em sede 
de autopesquisa:

01. Como está sua rotina diária? Tem realizado as atividades a que se propõe?
02. Nesses dias de isolamento social tem tido a oportunidade de ficar sozinho(a)? Qual foi seu 

principal aprendizado sobre você mesmo?
03. Você já conseguiu desvelar algum ponto cego sobre você? O que descobriu sobre você 

mesmo(a)?
04. Você fixou metas para a imersão forçada? Qual seu megafoco durante esse isolamento social? 
05. Pelo que você é grato(a) hoje?
06. Como está seu saldo proexológico* hoje? 
07. Qual o saldo diário de seus pensamentos, sentimentos e energias?
08. Em quais companhias (intra e extrafísicas) você tem passado seus dias? 
09. Qual seu principal traço-força evidenciado nesses dias? E o traço-fardo?
10. E se você tivesse somente mais 15(quinze) dias de vida, o que seria prioritário?

Respostas. As respostas e reflexões podem ajudar o interessado a identificar possíveis necessi-
dades de ajustes conscienciais, requerendo reciclagens a partir de novas escolhas e condutas, e podem 
ser iniciadas no redirecionamento das prioridades pessoais, incluindo a qualificação do uso do tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Saldo. O autopesquisador pode aproximar-se do completismo existencial diário, no cotidiano, 
ao realizar o que se propõe. Na pandemia, usando a técnica aqui proposta, a pesquisadora obteve saldo 
positivo na realização da maioria dos compromissos autofirmados, com destaque para conclusão da 
escrita de gestações conscienciais. 

Cotidiano. Somos o que fazemos com o nosso tempo. E, a qualquer tempo, a autopesquisa 
nos aproxima de melhores escolhas para o cotidiano, ampliando a sensação de coerência com o plane-
jamento intermissivo. O resultado da vida planificada para o futuro depende das realizações diárias. 

Felicidade. Você, leitor ou leitora, está feliz com suas realizações hoje?
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Artigo Original60

Mobilização Básica de Energias no Ambiente 
Intrafísico Laboral
Basic Mobilization of Energies in the Intraphysical Workplace Environment

Movilización Básica de Energías en el Ambiente de Trabajo Intrafísico

Gabriel Augusto Narciso Barreiros*

Resumo. O ambiente laboral reúne múltiplas consciências intra e extrafísicas con-
vivendo com padrões pensênicos distintos. Por decorrência, é possível ocorrerem 
desequilíbrios energéticos do ambiente por meio de imaturidades e atitudes anti-
cosmoéticas, como competições, incoerências, fofocas e demais conflitos. Seguindo 
a Cosmoética, o autor investigou, com base em autovivências, modos de melhorar 
o ambiente profissional mantendo equilíbrio holossomático, por meio de práticas 
energéticas e assistenciais.

Palavras-chave: trabalho, energia, pensene, assistência, Cosmoética, empreendedo-
rismo.

Abstract. Work environment gathers multiple intra and extraphysical consciousnesses 
with different thosenic patterns. Energetic imbalances in the environment are caused 
by immature and anticosmoethic attitudes such as competition, inconsistency, gossip, 
besides other conflicts. In this paper, following cosmoethics, the author aimed to 
explore, based on self-experience, possibilities for the improvement of professional 
environment through energetic and assistance practices focusing on keeping holos-
omatic balance.

Keywords: work, energy, thosene, assistance, cosmoethics, entrepreneurship.

Resumen. El ambiente de trabajo reúne múltiples conciencias intra y extrafísicas 
conviviendo con diferentes patrones pensénicos. En consecuencia, puede ocurrir 
un desequilibrio energético en el ambiente debido a la inmadurez y a las actitudes 
anticosmoéticas, tales como competencias, incoherencias, chismes y otros conflictos. 
Siguiendo a la cosmoética, el autor buscó dilucidar, basándose en sus propias expe-
riencias, cómo es posible mejorar el ambiente profesional manteniendo el equilibrio 
holosomático personal, a través de prácticas energéticas y asistenciales.

Palabras clave: asistencia, energía, emprendimiento, cosmoética, pensene, trabajo.

INTRODUÇÃO

Objetivo. Este artigo apresenta os resultados auto-observados nos dois últimos vínculos empre-
gatícios, entre janeiro de 2018 e março de 2020, bem como as reflexões durante e após os experimentos 
bioenergéticos no ambiente laboral como Analista de Marketing.

* Analista de Marketing, graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Voluntário do ICGE – Instituto Cognopolitano 
de Geografia e Estatística. gabrielj96@outlook.com
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Motivo. O planejamento de mudança para Foz do Iguaçu motivou o autor a buscar tema 
para verbete visando chegar à cidade com o mesmo já escrito e pronto para apresentar e inaugurar as 
atividades assistenciais de escrita. Como apareceu a oportunidade de escrever artigo da especiali dade 
Intrafisicologia para a Revista Conscienciologia Aplicada, foi utilizado o título do verbete para o artigo.

Metodologia. A sustentação do relato baseia-se na autopesquisa por experimentação, incluindo 
o labcon pessoal, técnicas energéticas básicas, anotações, pesquisas bibliográficas e cosmograma.

Aplicação. A pesquisa iniciou apoiando-se em observações pós-práticas energéticas. Foram 
levantadas hipóteses e repetidos testes, mencionados adiante, para confirmar os resultados obtidos.

Estrutura. Para melhor entendimento do conteúdo, o artigo está estruturado em 3 Partes ou 
Seções: 1. Hipóteses; 2. Resultados; 3. Reflexões, além das Considerações Finais.

I – HIPÓTESES

Estresse. Após ouvir longamente uma colega de trabalho desabafando e chorando, o autor 
percebeu grande assimilação energética patológica e decidiu usar a técnica do estado vibracional (EV). 
Percebendo os efeitos positivos, começou a testar mais vezes para confirmar a hipótese.

Conflitos. No ambiente de trabalho, são comuns conflitos diários, por exemplo entre colegas, 
entre empresa e clientes, entre empresas concorrentes e outras situações. Após exteriorizar energias 
para colega estressado ao telefone, o autor percebeu a acalmia no mesmo, diminuindo o tom de voz, 
melhorando a postura corporal e até usando bom-humor. Isso levou o autor a pensar em como usar 
as energias conscienciais para mediar e evitar conflitos. 

Fadiga. Por muitas vezes não dormimos bem ou o cansaço físico, emocional e mental causado 
pelo ambiente laboral não nos permite utilizar nossas potencialidades ao máximo durante as atividades 
de trabalho. Passando por essa situação de fadiga várias vezes, o presente autor decidiu absorver energias 
imanentes para a sua recomposição holossomática.

Local. A base laboral ou local específico onde se passa a maior parte do tempo no trabalho com 
seu time ou conscins é também onde há maior influência das energias conscienciais alheias, devido 
ao tempo de estada nesse ambiente. Daí a necessidade de chegar mais cedo e fazer limpeza extrafísica  
e intrafísica desse local, buscando maior equilíbrio ao longo do dia.

Assistência. O ambiente laboral é local com inúmeras consciências que necessitam de assis tência, 
com alta probabilidade de haver consréus (consciências reurbanizadas). Ao mesmo tempo que isso 
pode ser problema, dependendo da evolutividade dessas consciências, pode também ensejar assistência.

Pensenidade. É fácil se dispersar no ambiente de trabalho, com a pensenidade sem foco nas 
tarefas diárias e, muitas vezes, de caráter patológico. Isso acaba afetando nossa performance nos afazeres, 
prejudicando a saúde holossomática. Desta forma, após algumas quedas no rendimento do trabalho, 
ocorreu ao autor aprimorar rotinas.

Relações sociais. Assim que o autor começou em seu último trabalho, mais especificamente nos 
primeiros 2 meses, uma das dificuldades era se relacionar com colegas, isolando-se e interagindo pouco.

Profilaxia. As reuniões, ligações de clientes, ida e chegada ao ambiente laboral podem ter sur-
presas energéticas desagradáveis, as quais têm potencial de afetar nosso equilíbrio e humor.

Questionamentos. Eis, em ordem lógica, 8 questionamentos sobre a utilização homeostática 
das energias em situações no ambiente laboral:

1. Quais os efeitos do estado vibracional no alívio da ansiedade e estresse?
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2. Como usar as energias conscienciais na profilaxia de conflitos e até assistir quando algum 
conflito estiver ocorrendo?

3. Podemos utilizar as bioenergias para aliviar a fadiga no ambiente de trabalho?
4. Quais os efeitos da limpeza profilática da base laboral principal?
5. Como aproveitar o ambiente de trabalho para assistir?
6. Como manter a retilinearidade pensênica homeostática no ambiente de trabalho?
7. Como melhorar a relação social com colegas?
8. Quais medidas profiláticas utilizar?

II – RESULTADOS

Ansiedade. Os resultados geralmente são ótimos. É notável a diferença entre fazer práticas 
energéticas durante o dia e não fazer, quando se trata de sensações de ansiedade e estresse. Por vários 
meses, este autor pôde testar, alternando entre utilizar técnicas energéticas e passar o dia como se 
ignorasse a realidade multidimensional, holossomática e bioenergética. O estado vibracional e outras 
práticas citadas adiante ajudaram no alívio dessas sensações desagradáveis, refletindo diretamente no 
bem-estar cotidiano.

Conflitos. Após experiências assistenciais exteriorizando energias homeostáticas para colegas 
em situações de conflito entre si, foi possível observar as seguintes melhorias nos mesmos: melhoria 
no tom de voz, postura corporal mais aberta, bom-humor, expressão facial mais feliz. Foi possível 
perceber melhoria nessas conscins, assim como a mudança na energia do ambiente para estado mais 
homeostático. 

Fadiga. A absorção de energias imanentes ajudou o autor a se manter mais alerta e lúcido du rante  
o trabalho. Aproximar-se de uma árvore e fazer absorção de energias foi prática habitual que se de mons-
trou insuficiente, pois a fadiga era apenas parcialmente aliviada e muitas vezes não supria a ne cessidade 
de descanso. Nada como uma boa noite de sono, alimentação saudável e exercícios físicos re gulares.

Local. Em algumas ocasiões, em que chegou mais cedo ao trabalho, o autor realizou assepsia 
energética do ambiente intrafísico principal, exteriorizando energias para os objetos presentes e to dos 
os cantos do ambiente. Em seu local de trabalho, havia outras três pessoas em uma sala que se gui da-
mente passavam a maior parte do tempo mergulhados em seus próprios problemas pessoais, afetan do 
o bem-estar grupal e o foco no prioritário. Constatou-se a diferença nesses dias de prática da limpeza 
do ambiente; os três colegas e este autor estavam mais sorridentes, comunicativos e com elevado 
bom-humor. 

Pensenidade. Vários dias de trabalho foram prejudicados por decorrência de pensenidades dis-
persas, patológicas e desnecessárias. O estado vibracional foi grande aliado deste autor nesses momen tos, 
assim como a vigilância autopensênica. Essas práticas elevaram consideravelmente a lucidez e alívio 
quanto ao ambiente, pensenes, conflitos internos e prioridade nos afazeres, melhorando o de sempenho 
no trabalho e a saúde.

Relações sociais. Utilizando o estado vibracional para controle da ansiedade e o bom-humor 
como forma de comunicação, o autor conseguiu, aos poucos, desenvolver suas relações com outras 
conscins no trabalho. Expandiu seu círculo de amizades e melhorou a comunicação entre equipes; as 
interações deixavam o dia melhor e mais saudável; o bom-humor melhora a autoestima.

Profilaxia. Em ambientes de trabalho, são comuns reuniões, ligações, apresentações e outros 
tipos de contatos inesperados; diversos desses contatos podem gerar repercussões energéticas negativas. 
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Portanto, a melhor profilaxia é a proteção energética 24 horas por dia (ou ao menos 8 horas no horário 
de trabalho). O estado vibracional profilático preveniu novas surpresas desagradáveis, sem interferências 
inesperadas no humor, nem intrusões energéticas devido a encontros imprevistos.

III – REFLEXÕES

Multidimensionalidade. Já parou para pensar quão melhor poderia ser a vida de uma conscin, 
ignorante da realidade multidimensional, se soubesse apenas a técnica do estado vibracional para usar 
no seu dia a dia?

Tempo. Quanto tempo da sua vida, você, leitor ou leitora, conhecedor(a) da multidimensio-
nalidade, procrastina utilizar as técnicas energéticas no seu dia a dia por preguiça ou esquecimento?

Angústia Humana. Qual a influência das energias patológicas em você após o trabalho?
Trabalho. Como você se sente após um dia intenso de trabalho?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inconsciência. Para a conscin inconsciente quanto às energias conscienciais, ao refletir superfi-
cialmente sobre essa condição, parece ser algo normal ou comum, mas, ao refletir mais profundamente, 
podem ser percebidos padrões de comportamentos interessantes.

Discernimento. É surpreendente e ao mesmo tempo preocupante o nível de discernimento 
de uma conscin inconsciente quanto às energias conscienciais. Se nunca praticou a técnica do EV, 
não sabe ainda a diferença, na saúde holossomática, entre estar saudável ou não, após a prática ou não 
do estado vibracional. Por exemplo, inúmeras conscins ao fazerem uso de bebidas alcoólicas e outras 
drogas sentem-se bem energética e emocionalmente por alguns momentos, porém ignoram o prejuízo 
à saúde a médio e longo prazos.

Padrões. Vemos o mesmo padrão pensênico em outras conscins que desconhecem a realidade 
multidimensional.

Autoconscientização. Para saber a diferença entre condições nosográficas e homeostáticas,  
é preciso passar por experiências cada vez mais homeostáticas, a fim de estabelecer novo padrão pensênico.

Escala de Autolucidez. Talvez a conscin Tenepessista reflita a mesma coisa sobre a conscin 
Consréu ou Isca inconsciente, e o Epicon sobre a conscin Tenepessista, o Desperto sobre o Epicon  
e o Serenão sobre o Desperto. Por exemplo, o Epicon, por não ter ainda passado por experiências ho-
meostáticas no nível de um Serenão, não tem autovivências de maior escala evolutiva para comparar 
com seu estado atual. Sendo assim, as extrapolações podem servir como autovivência de comparação, 
aumentando o discernimento quanto à própria homeostase.
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Resumen. Este artículo presenta contribuciones para la definición y la mejor com-
prensión del Laboratorio Conscientiarium – experimento de 10 días de aislamiento 
intrafísico – a ser construido en el Campus ARACÊ, en la Cognópolis Pedra Azul, 
Espírito Santo, Brasil. Son relacionadas 20 reflexiones elaboradas en el período anterior 
a la 1ª Inmersión pro-Conscientiarium y los 151 megapensenes propuestos por los 
actores y otros participantes durante la inmersión, además de otros 49 megapensenes 
elaborados posteriormente. Se observa la complejidad de definir ese experimento 
debido a los diversos abordajes posibles de las repercusiones multidimensionales  
e in traconcienciales para el microuniverso de cada conciencia.
Palabras clave: Conscientiarium, experimento, laboratorio, megapensene trivocabular, 
microuniverso conciencial, reflexiones.

INTRODUÇÃO

Exercício. Definir algo novo, inédito, ainda não experimentado ou vivenciado requer ao mesmo 
tempo a ousadia de traduzir em palavras ideias avançadas e acessadas do que pode vir a ser tal em-
preendimento, o comedimento de não se divagar em filosofices e o cuidado para não cair em mesmices.

Proposta. Com esse desafio, os autores se propuseram, durante a 1ª Imersão pró-Conscientia-
rium, realizada no Campus ARACÊ, de 5 a 14 de julho de 2019, a realizar técnicas viabilizadoras do 
acesso às neoverpons referentes a esse laboratório, que ajudassem a equipe a descrever esse experimento, 
mesmo antes de sua realização.

Vivências. Por mais que pareça precipitado descrever algo ainda não vivenciado, a simples – 
ou complexa – proposta trouxe à equipe vivências que já podem dar indícios do que está por vir com  
a instalação deste que será o 1º laboratório individual de 10 dias de imersão.

Neoverpons. Sendo assim, o objetivo deste artigo é apresentar as ideias acessadas para contri-
buir com a definição do Laboratório Conscientiarium, experimento laboratorial em que a consciência, 
durante os 10 dias de isolamento, se vê frente a frente com o seu microuniverso consciencial, visando 
aprofundar o autoconhecimento.

Estrutura. O texto está estruturado em 4 partes: Introdução, Projeto Conscientiarium, Mega-
pensenes e Considerações Parciais. Na Seção Projeto Conscientiarium, os autores apresentam o contexto 
de desenvolvimento do trabalho e as ideias surgidas para o aprofundamento da proposta de definição 
do laboratório. 

Megapensenes. A Seção Megapensenes lista os megapensenes trivocabulares acessados durante  
a imersão, buscando extrair a essência do que pode estar associado a esse experimento inédito.

Considerações. Ao final, as Considerações Parciais demonstram o estágio ainda incipiente, 
mas bastante estimulante, de se buscar definir este laboratório, especialmente com alguns extrapola-
cionismos vivenciados.

I – PROJETO CONSCIENTIARIUM

Breve Histórico do LaBoratório ConsCientiarium

Dados. O Laboratório Conscientiarium é o laboratório conscienciológico individual para expe-
rimentos em isolamento intrafísico durante 10 dias consecutivos de imersão. A ideia do experimento 
foi apresentada pelo pesquisador Waldo Vieira no tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, no 
“Teste dos 10 dias de isolamento” (1994, p. 77).
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Técnica. Segundo Vieira (1997, p. 82), 

a teática dos 10 dias consecutivos de isolamento baseia-se em um período de retiro 
onde se cortam todas as trampolinagens dos condicionamentos doutrinários, a em-
pulhação dos misticismos, os rituais abstrusos, as muletas psicofisiológicas efêmeras 
e os suportes exteriores à consciência.

Serenarium. Desde 2000, no surgimento da ideia de implantação do Laboratório Serenarium 
no Campus ARACÊ – laboratório de 3 dias de imersão –, as equipes de voluntários da Associação 
ARACÊ vêm pensando acerca da implantação desse empreendimento para 10 dias de isolamento.

Apresentação. Após diversas conversas de vários voluntários com o pesquisador Waldo Vieira 
ao longo dos anos, em 2015, a proposta de construção desse laboratório foi apresentada publicamente 
em conferência ministrada pelo coautor durante o 3º Fórum de Serenologia, evento integrante da  
2ª Semana de Serenologia no Campus ARACÊ.

Suprainstitucional. Desde então, diversos movimentos para viabilizar tal projeto tornaram-
-no suprainstitucional, envolvendo toda a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 
(CCCI), culminando na realização do curso de campo bioenergético Extensão em Conscienciologia 
e Projeciologia 3 (ECP3), entre 24 e 26/01/2020, na região da Cognópolis Pedra Azul, no município 
Domingos Martins/ES, com a presença de 119 pesquisadores da CCCI. Os recursos desse evento 
direcionaram-se para a construção do laboratório. Outros cursos ainda serão realizados para viabilizar 
todo o valor do projeto.

Projeto. Ainda em 2018, os projetos da construção e de estimativa financeira para o Conscien-
tiarium foram elaborados por equipes especializadas da Associação Internacional para Expansão da 
Conscienciologia (AIEC) e aprovados pelos voluntários da ARACÊ.

imersão pró-ConsCientiarium

Iniciativa. A motivação para realizar a 1ª Imersão pró-Conscientiarium foi debatida em 2018, 
quando a equipe se reuniu para pensar sobre o laboratório. Inicialmente, pensou-se em manter algum 
pesquisador isolado por 10 dias em um dos ambientes do Campus ARACÊ (Serenarium ou Centro de 
Apoio ao Serenarium – CAS) para simular o experimento. No debate, observou-se que tal simulação 
seria inadequada, pois não representaria a realidade do experimento, podendo levar a ideias equivocadas 
do propósito do laboratório.

Foco. Aprofundando-se o debate, a equipe verificou que a grande preocupação era com a di-
nâmica de funcionamento do experimento para a própria equipe de apoio, que deverá dar o suporte 
ao longo de todo o período de 10 dias. Desta forma, um evento que reunisse a equipe durante 10 
dias de imersão já apresentaria diversos aspectos referentes ao que será observado no experimento 
propriamente dito.

Evento. Com isso, decidiu-se pela realização da 1ª Imersão pró-Conscientiarium no período de 
5 a 14 de julho de 2019, contendo atividades diversas ao longo dos 10 dias, tais como visitas diárias 
ao local onde será construído o laboratório, debates temáticos acerca do laboratório, campos de es-
crita para registros de ideias e verpons sobre o Conscientiarium, atividades bioenergéticas e dinâmicas 
parapsíquicas.
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Estruturação. Assim, a imersão destinou-se a pensar a estrutura física e logística, as dinâmicas 
intra e extrafísicas envolvidas no experimento, as atividades integrantes pré e pós-experimento, os 
papéis das equipes de apoio ao laboratório, afora possíveis repercussões para o próprio pesquisador-
-experimentador.

Participação. A 1ª imersão no Campus ARACÊ reuniu 9 voluntários interessados em refletir  
e de bater ideias que contribuirão para a concretização do megaprojeto. Desses, 2 voluntárias consegui-
ram participar de ao menos 1 atividade todos os 10 dias, demonstrando o desafio inicial para a equipe 
de apoio: a disponibilidade para o suporte durante todo o experimento.

refLexões soBre o ConsCientiarium

Insight. Em 29/06/2019, 10 dias antes da imersão pró-Conscientiarium, em um fim de semana 
em que se encontrava praticamente sozinha no Campus ARACÊ, a coautora teve o insight de redigir as 
reflexões para buscar definir o experimento, aproveitando o semi-isolamento experimentado.

Listagem. Seguem-se as 20 reflexões e ideias referentes ao experimento no Laboratório Cons-
cientiarium redigidas no momento do insight:

01. Dez dias de introspecção profunda.
02. Uma visita à autoessência.
03. Preparo para o retorno à condição de consciex.
04. Transição da conscin em consciex.
05. Oportunidade para alavancar o compléxis.
06. Desapego total da intrafisicalidade.
07. Momento de reflexão proexológica.
08. Recuperação das propostas intermissivas.
09. Reconstrução e melhoria da ficha evolutiva pessoal.
10. Abertismo para a condição universalista.
11. Frente a frente com a cosmoética vivenciada.
12. Ponto alto da conquista da holomaturidade.
13. Possibilidade de revisão panorâmica da seriéxis.
14. Conquista da maxifraternidade.
15. Autenticidade escancarada com o descarte das inúmeras máscaras.
16. Ensejo para o exercício da serenidade e pacificação íntima.
17. Acolhimento fraterno da equipe extrafísica.
18. Oportunidade de qualificação máxima da interassistência.
19. Momento da virada evolutiva.
20. Teática, confor e verbação aprofundados.

Leitura. No 1º dia da Imersão pró-Conscientiarium, após visita ao terreno onde será construído 
o laboratório, realizou-se o campo de escrita e debate das ideias dos participantes sobre o laboratório, 
quando a coautora comentou a ideia que teve e leu as reflexões redigidas.

Sugestão. Naquele momento, o coautor sugeriu redigir uma parte e transformar outra em me-
ga pensenes trivocabulares, desafio que originou este trabalho na produtiva imersão.
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II – MEGAPENSENES

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

Holopensene. A lista de megapensenes trivocabulares aqui destacada foi elaborada durante  
a imersão pró-Conscientiarium, no campo de escrita e nas técnicas aplicadas durante a visita ao terreno, 
com foco no holopensene assistencial com vista à definição do Conscientiarium. 

Desafio. Na imersão, a proposta tornou-se mais ousada, buscando-se alcançar ao menos 200 
me gapensenes trivocabulares sobre o Conscientiarium, ao modo da ideia da Prova da Imagística. Desafio 
pro posto, desafio aceito.

Técnica. Afora a elaboração dos megapensenes durante as atividades de campo de escrita da 
imersão, uma atividade proposta em uma das visitas ao terreno do laboratório teve fundamental im-
portância na ampliação da listagem: a técnica de 1 hora de silêncio intrafísico. Nela, os participantes da 
imersão se propuseram, por três dias seguidos, a permanecerem 1 hora em silêncio durante as visitas ao 
terreno, buscando acessar neoideias acerca do Laboratório Conscientiarium. O resultado da aplicação 
da técnica foi debatido entre os pesquisadores e observou-se grande afluxo de ideias. 

Desrepressão. Para minimizar autorrepressões, nessa primeira etapa todos os megapensenes 
foram registrados, considerando como critério apenas se a ideia tinha algum nível de relação com  
a proposta do laboratório.

Diferenciar. Após o desafio da escrita dos megapensenes, os autores observaram que, de toda  
a listagem, será necessário ainda filtrar aqueles megapensenes que são, possivelmente, exclusividade 
deste neolaboratório, diferenciando dos demais laboratórios de autopesquisa já existentes, identificando 
assim as verpons mais próximas da definição do Conscientiarium.

Inovações. Assim, será importante identificar, por meio dos megapensenes definidores do 
laboratório Conscientiarium, quais são as expansões e quais são as inovações da relação de interação 
Serenarium-Conscientiarium.

Listagem. Listam-se, alfabeticamente, os 151 megapensenes trivocabulares elaborados durante  
a imersão, contendo contribuições de outros pesquisadores participantes das atividades:

01. Conscientiarium: abertismo pensênico.
02. Conscientiarium: acolhimento extrafísico.
03. Conscientiarium: acolhimento gratificante.
04. Conscientiarium: ajustes grupocármicos. 
05. Conscientiarium: amparo fraterno.
06. Conscientiarium: ansiedade superada.
07. Conscientiarium: anticonflituosidade vivenciada.
08. Conscientiarium: antirrobotização exercitada.
09. Conscientiarium: assepsia psicosférica.
10. Conscientiarium: assistência megafraterna.
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11. Conscientiarium: assistência silenciosa.
12. Conscientiarium: assistencialidade policármica.
13. Conscientiarium: autenticidade escancarada.
14. Conscientiarium: autoabnegação desenvolvida.
15. Conscientiarium: autobiografia atualizada.
16. Conscientiarium: autoconsciencialidade descortinada.
17. Conscientiarium: autoconsciencialidade impactante.
18. Conscientiarium: autoconsciencioterapia contínua.
19. Conscientiarium: autocorrupção imunizada.
20. Conscientiarium: autocosmoeticidade lúcida.
21. Conscientiarium: autocrítica avançada.
22. Conscientiarium: autocrítica máxima.
23. Conscientiarium: autodesafio proexológico.
24. Conscientiarium: autodiscernimento ampliado.
25. Conscientiarium: autodomínio energético.
26. Conscientiarium: autoessência visitada.
27. Conscientiarium: autoimperturbabilidade dominada.
28. Conscientiarium: autolibertação egocármica.
29. Conscientiarium: autoliderança motivadora.
30. Conscientiarium: autolucidez consciencial.
31. Conscientiarium: automotivação evolutiva.
32. Conscientiarium: autoneoparadigma evolutivo.
33. Conscientiarium: autoparapsicoteca vivenciada.
34. Conscientiarium: autopararrealidade identificada.
35. Conscientiarium: autopensenidade maxifraterna.
36. Conscientiarium: autopesquisa desafiadora.
37. Conscientiarium: autoposicionamento evolutivo.
38. Conscientiarium: autopriorização máxima.
39. Conscientiarium: auto-organização intraconsciencial.
40. Conscientiarium: autorreclusão libertária.
41. Conscientiarium: autorreflexão pensênica.
42. Conscientiarium: autossinceridade comprovada.
43. Conscientiarium: autossustentabilidade fortalecida.
44. Conscientiarium: autotransparência retratada.
45. Conscientiarium: balanço holocármico.
46. Conscientiarium: cognição ampliada.
47. Conscientiarium: cogniciologia proevolutiva.
48. Conscientiarium: cognitarium autoevolutivo.
49. Conscientiarium: compléxis alavancado.
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50. Conscientiarium: compromisso evolutivo.
51. Conscientiarium: conexão ortopensênica.
52. Conscientiarium: conhecimento inexplorado.
53. Conscientiarium: coragem evolutiva.
54. Conscientiarium: cosmoética exemplarista.
55. Conscientiarium: cosmovisão ampliada.
56. Conscientiarium: cotidiano organizado.
57. Conscientiarium: cotidiano otimizado.
58. Conscientiarium: desapego intrafísico.
59. Conscientiarium: descondicionamento autopensênico.
60. Conscientiarium: desenvoltura energética.
61. Conscientiarium: despertamento evolutivo.
62. Conscientiarium: desperticidade vislumbrada.
63. Conscientiarium: desrepressões efetivadas.
64. Conscientiarium: dessoma intraconsciencial.
65. Conscientiarium: dessoma-ressoma.
66. Conscientiarium: disponibilidade interassistencial.
67. Conscientiarium: ego depurado.
68. Conscientiarium: equipex conectada.
69. Conscientiarium: escalada consciencial.
70. Conscientiarium: escalada evolutiva.
71. Conscientiarium: espelhamento intermissivo.
72. Conscientiarium: esquecimento somático.
73. Conscientiarium: exemplarismo fraterno.
74. Conscientiarium: expansão autoparapsíquica.
75. Conscientiarium: expansão energética.
76. Conscientiarium: expansão mentalsomática.
77. Conscientiarium: extrapolação cognitiva.
78. Conscientiarium: heterodessassédios efetivados.
79. Conscientiarium: holo-história aprimorada.
80. Conscientiarium: hololaboratoriologia prática.
81. Conscientiarium: holomaturidade conquistada.
82. Conscientiarium: holopensenidade pacificada.
83. Conscientiarium: homeostase holossomática.
84. Conscientiarium: homeostase terapêutica.
85. Conscientiarium: impactoterapia autorrenovadora.
86. Conscientiarium: impactoterapia sutil.
87. Conscientiarium: intencionalidade discernidora.
88. Conscientiarium: interassistencialidade aprimorada.
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  89. Conscientiarium: interprisões liberadas.
  90. Conscientiarium: intraconsciencialidade autoexposta.
  91. Conscientiarium: intraconsciencialidade homeostática.
  92. Conscientiarium: introspecção profunda.
  93. Conscientiarium: investimento proexológico.
  94. Conscientiarium: liberdade conquistada.
  95. Conscientiarium: lucidez intrafísica.
  96. Conscientiarium: marco zero?
  97. Conscientiarium: máscaras descartadas.
  98. Conscientiarium: materialismo eliminado.
  99. Conscientiarium: maxifraternidade qualificada.
100. Conscientiarium: megadecisão evolutiva.
101. Conscientiarium: megaposicionamento lúcido.
102. Conscientiarium: mentalidade universalista.
103. Conscientiarium: mentalsomatologia aplicada.
104. Conscientiarium: minidescoincidência contínua.
105. Conscientiarium: multidimensionalidade compreendida.
106. Conscientiarium: neofilia universalista.
107. Conscientiarium: neoinspirações autocatalisadoras.
108. Conscientiarium: neoparadigma desconhecido.
109. Conscientiarium: neopatamar autocognitivo.
110. Conscientiarium: ortointencionalidade vivenciada.
111. Conscientiarium: ortopensenidade comprovada.
112. Conscientiarium: pacificidade autoconsciente.
113. Conscientiarium: pacifismo cosmoético.
114. Conscientiarium: paracaptação avançada.
115. Conscientiarium: paracérebro ativado.
116. Conscientiarium: paragenética reconhecida.
117. Conscientiarium: parapirotecnia dispensada.
118. Conscientiarium: paraprocedência autoconscientizada.
119. Conscientiarium: parapsiquismo aflorado.
120. Conscientiarium: pararrealidade autocomprovada.
121. Conscientiarium: parassinapses despertadas.
122. Conscientiarium: paratábula rasa.
123. Conscientiarium: paratrampolim cósmico.
124. Conscientiarium: pensenidade hígida.
125. Conscientiarium: pioneirismo conscienciológico.
126. Conscientiarium: planejamento lúcido.
127. Conscientiarium: policarmalidade autoconsciente.
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128. Conscientiarium: predisposição energética.
129. Conscientiarium: reciclagens avançadas.
130. Conscientiarium: reestruturação autocognitiva.
131. Conscientiarium: reestruturação proexológica.
132. Conscientiarium: relaxamento parapsicofisiológico.
133. Conscientiarium: renascimentos liberados.
134. Conscientiarium: renovação traforista.
135. Conscientiarium: responsabilidade assistencial.
136. Conscientiarium: ressoma produtiva.
137. Conscientiarium: revisão seriexológica.
138. Conscientiarium: semiconsciexialidade prática.
139. Conscientiarium: semiconsciexiarium prático.
140. Conscientiarium: silêncio ensurdecedor.
141. Conscientiarium: solidariedade enfatizada.
142. Conscientiarium: sustentabilidade grupocármica.
143. Conscientiarium: sutilezas impactantes.
144. Conscientiarium: tanatofobia descartada.
145. Conscientiarium: tangente multidimensional.
146. Conscientiarium: teática exemplarista.
147. Conscientiarium: traforismo aplicado.
148. Conscientiarium: transição multidimensional.
149. Conscientiarium: vanguardismo explicitado.
150. Conscientiarium: virada evolutiva.
151. Conscientiarium: visão universalista.

Ampliação. Vale registrar que, na apresentação deste trabalho no 7º Fórum de Serenologia, 
durante a 6ª Semana de Serenologia, foram feitas 8 contribuições de megapensenes pelos pesquisadores 
presentes e, posteriormente, os coautores trouxeram outras 41 contribuições, alcançando a meta-desa-
fio dos 200 megapensenes acerca do Laboratório Conscientiarium, conforme listagem complementar  
a seguir:

152. Conscientiarium: alinhamento proexológico.
153. Conscientiarium: aprofundamento autoavaliativo.
154. Conscientiarium: aprofundamento experiencial.
155. Conscientiarium: aproveitamento existencial.
156. Conscientiarium: autoconfiança ampliada.
157. Conscientiarium: autoconhecimento desencadeado.
158. Conscientiarium: autodesperticidade aflorada.
159. Conscientiarium: autoinvestigação avançada.
160. Conscientiarium: automanifestações refinadas.
161. Conscientiarium: automaturidade vivenciada.
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162. Conscientiarium: autoposicionamento disciplinado.
163. Conscientiarium: autoquestionamento vivencial.
164. Conscientiarium: autorrealismo multidimensional.
165. Conscientiarium: autorreflexões desafiadoras.
166. Conscientiarium: autovivência extrafísica.
167. Conscientiarium: autovivência pacificadora.
168. Conscientiarium: decisão libertária.
169. Conscientiarium: desacomodação proexológica.
170. Conscientiarium: download paragenético.
171. Conscientiarium: entrosamento interdimensional.
172. Conscientiarium: esforço recompensador.
173. Conscientiarium: eu comigo.
174. Conscientiarium: holobiografia descortinada.
175. Conscientiarium: holopensene pré-intermissivo.
176. Conscientiarium: interassistência avançada.
177. Conscientiarium: interassistencialidade materializada.
178. Conscientiarium: intercâmbio paraprocedencial.
179. Conscientiarium: laboratório suprainstitucional.
180. Conscientiarium: mega-aceleração evolutiva.
181. Conscientiarium: megadesafio evolutivo.
182. Conscientiarium: megaprojeto especializado.
183. Conscientiarium: microuniverso autoexposto.
184. Conscientiarium: muletas descartadas.
185. Conscientiarium: multiegos acionados.
186. Conscientiarium: neoconquista marcante.
187. Conscientiarium: neofilia paradigmática.
188. Conscientiarium: oportunidade evolutiva.
189. Conscientiarium: paracâmara autorreflexiva.
190. Conscientiarium: paracerebrologia instigada.
191. Conscientiarium: paraensinamentos colhidos.
192. Conscientiarium: parapedagogia prática.
193. Conscientiarium: parapsiquismo aprimorado.
194. Conscientiarium: paratecnologia exemplificada.
195. Conscientiarium: posicionamento proexológico.
196. Conscientiarium: potencialidades identificadas.
197. Conscientiarium: proposta libertária.
198. Conscientiarium: seletividade proexológica.
199. Conscientiarium: semperaprendência vivenciada.
200. Conscientiarium: teática autopesquisística.
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CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Interação. O Conscientiarium não é definido por um só megapensene; a interação de inúmeros 
megapensenes poderá traduzir a abrangência e profundidade de seu significado.

Inovação. Dois aspectos devem ser considerados para uma definição mais lógica: 1 - o que se trata 
de expansão do conhecimento prático já existente sobre o Serenarium e demais laboratórios consciencio-
lógicos; 2 - o que se refere à inovação do próprio experimento do Conscientiarium.

Perfis. Ao analisar os perfis dos pesquisadores participantes da elaboração dos megapensenes e os 
respectivos objetivos, dois itens podem ser observados nessa listagem: aqueles que dão ideia do próprio 
isolamento de 10 dias e os que se referem ao possível aproveitamento do experimento.

Síntese. Dentre os 200 megapensenes listados no texto, os autores sintetizaram essa expansão de 
ideias em 5 megapensenes que julgam estarem mais estreitamente ligados ao experimento: Conscientia-
rium: autoparapsicoteca vivenciada; Conscientiarium: autorreclusão libertária; Conscientiarium: dessoma 
intraconsciencial; Conscientiarium: mega-aceleração evolutiva; Conscientiarium: semiconsciexiarium prático. 

Neoconceitos. Possivelmente, cada pesquisador-experimentador desse laboratório extrairá neocon-
ceitos e neodefinições conforme as repercussões de sua autovivência.

Contribuições. Registram-se aqui as contribuições destes pesquisadores para ampliação do en-
tendimento acerca deste laboratório inovador. O trabalho de definição do Conscientiarium contará com  
a participação da equipe técnica de pesquisa do laboratório.

Holopensene. Os eventos pró-Conscientiarium constroem a base da formação do holopensene-con-
ceptáculo do laboratório, sendo ambientes de inspiração dessa neogescon grupal para a concretização do 
empreendimento. Fica o convite aos interessados para se agregarem às equipes desenvolvedoras do projeto 
do Laboratório Conscientiarium.
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Relato 77

Reflexões Sobre a Pandemia de Covid-19
Reflections on the Covid-19 Pandemic

Reflexiones Respeto a la Pandemia del Coronavirus

Eliana de Oliveira Francílio*

Resumo. Este relato objetiva expor as reflexões de autopesquisa da autora, tendo como 
laboratório a própria residência e as inter-relações com seus entes queridos durante  
o distanciamento social contra a pandemia de Covid-19 (ano-base: 2020), explicitando 
emoções, sentimentos e enfrentamentos grupocármicos.

Palavras-chave: Conscienciologia, tenepes, pandemia, Covid-19.

Abstract. The present account brings self-research reflections, having had family home 
and interrelationships with beloved ones as a laboratory during the social distancing 
against the Covid-19 pandemic, exposing emotions, feelings and groupkarmic  
confrontations.

Keywords: Conscientiology, penta, pandemic, Covid-19.

Resumen. Este relato expone las reflexiones de la autoinvestigación de la autora, 
considerando como laboratorio su propia casa y las interrelaciones con sus familiares 
durante el aislamiento social contra la pandemia del coronavirus (Sars-Convid-19), 
explicitando las emociones, los sentimientos y los enfrentamientos grupokármicos.

Palabras clave: Concienciología, teneper, pandemia, coronavirus.

INTRODUÇÃO

A proposta de trabalho do Núcleo de Parapedagogia, da Associação Internacional para a Evolução 
da Consciência-ARACÊ, veio ao encontro de antigo desejo latente meu: escrita e publicação de auto-
pesquisa. Decidi empiricamente anotar sentimentos e emoções durante a pandemia (ano-base: 2020). 

Considerava propício o momento para estudar meu comportamento em determinadas situações 
e fazer importantes descobertas sobre minha proéxis. “A proéxis é a programação existencial, evolutiva 
e pessoal da conscin, estabelecida na dimensão extrafísica, antes desta mesma conscin entrar no funil 
do restringimento da vida humana ou no renascimento na intrafisicalidade” (VIEIRA, 2013, p. 612).  

As primeiras anotações, de 23 de março de 2020, reconstituíram a percepção da mudança  
e o que viria até o presente. Quando me propus à atividade, ignorava a dimensão do experimento; aos 
poucos, percebi que colocara a minha casa numa condição de laboratório de autopesquisa constante, 
permitindo-nos avaliar comportamentos e pensenes.

* Graduação em Letras Licenciatura Plena e Pós-Graduação em Linguagens e suas Tecnologias; Bacharel em Direito  
e Pós- Graduação em Direito Processual do Trabalho.Voluntária da ARACÊ/Pelotas. eofrancilio@gmail.com
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I – RETROSPECTIVA

A doença identificada inicialmente em Wuhan, na província de Hubei, China, em dezembro 
de 2019, se expandiu para o mundo rapidamente. Quando começou a expansão, minha expectativa 
era de que não chegasse no Brasil até o Carnaval, pois tínhamos compromisso muito importante com 
a organização do Encontro de Voluntariado da ARACÊ, o Evolua-2020. Passamos 2019 envolvidos 
na organização e a apresentação seria no Carnaval, no Campus ARACÊ.

O evento aconteceu como esperávamos, sucesso total, conseguimos viajar tranquilamente na 
ida; porém, na volta, em 26/02/2020, começou a tensão no aeroporto de Vitória. Já havia algumas 
pessoas de máscara. Uma funcionária da Companhia Aérea justificou a seu colega o uso de máscara 
por ter sido confirmado, no dia anterior, um caso no aeroporto de São Paulo, o primeiro no Brasil,  
e havia a suspeita de outro no aeroporto de Vitória.  

Receando contágio, quis voltar para casa, estar com minha família. O retorno demorou quase  
1 dia. Saí do Campus ARACÊ às 9h30min, do dia 26/02/2020, e cheguei a Pelotas às 6h, dia 27/02/2020. 
Este foi meu primeiro contato com o problema. 

Comecei a me informar. Notícias e informações chegavam a todo momento via Whattsapp  
e Facebook. A angústia crescia. Despreparada para enfrentar o problema lembrei-me de antigo sonho 
ou projeção semiconsciente onde me vi, com minhas duas meninas, me esgueirando na escuridão para 
fugir de algum lugar monitorado por guardas e holofotes. Era um sentimento de medo, desespero  
e desamparo, e essa sensação às vezes sobrevém, geralmente, ligada à alimentação, medo que enfrento 
a vida toda: ficar desabastecida. “E se faltar alimento, como será?”

II – CONTROLE DA COMPULSÃO DE COMPRAR ALIMENTOS

Entre meus familiares eu era motivo de zombaria, chamavam-me “rainha do supermercado”: 
se eu demorava a chegar, é porque passara no supermercado. Obcecada em comprar alimentos, queria 
encher despensa e geladeira. Amava ter armários com muitas “coisas boas”. Comprava sempre mais de 
um produto para não faltar. Meu marido criticava: não havia necessidade de estoque, moramos perto 
do supermercado. 

Em razão de tantas discussões para melhorar essa atitude, considerada problema, ao gerar gasto 
bem maior que o necessário e muitas vezes desperdício, procurava melhorar esse comportamento; po-
rém, as notícias de pessoas enlouquecidas, estocando alimentos, produtos de higiene geraram conflito 
íntimo: qual seria o meu comportamento? Querendo evitar aquele frenesi, do holopene consumista, 
controlei o impulso; porém, o conflito veio, temi errar: “E se realmente esse era o momento de estocar?”

Então, dia 16/03 veio a determinação de quarentena pelo governo federal. Saí da escola e passei 
no supermercado; apesar de ver pessoas com carrinhos abarrotados, comprei apenas o essencial, lembro-
-me que comprei 1 produto de limpeza, pois faltava álcool em gel e alguns alimentos que compunham 
minha dieta especial; só extrapolei na compra de 32 rolos de papel higiênico. Deixei para organizar 
com a família como enfrentaríamos a situação. 

Foi uma decisão inédita, difícil; costumeiramente, eu decidia o bem-estar e o provimento das 
necessidades básicas; mas aquela certamente era uma situação nova, e como somos quatro adultos, 
decidi não fazer tudo sozinha. Também, porque não sabia como procederíamos; inicialmente, pensa-
va que continuaríamos saindo para atender as necessidades básicas; porém, com a orientação de ficar 
em casa, decidimos não sair para nada, pois tínhamos pessoas consideradas mais vulneráveis em casa. 
Comprávamos sempre por tele-entrega. Alguns estabelecimentos se adaptaram rapidamente ao sistema 
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de entrega em domicílio: supermercados, padarias, feira de produtos agroecológicos, farmácias, tudo 
ao alcance do celular.

No início, a adaptação foi um pouco complicada, não conseguíamos escolher marcas e muito 
menos preços, intensificando sensações e sentimentos sobre a experiência. Acabamos superando isso, 
adaptando-nos bem à nova situação. Frequentemente, sentia rememorar experiência de vida passada 
(déjà éprouvé), na qual passei necessidades e fome; receava reviver isso. 

Ao longo de 8 meses de isolamento social, fui percebendo, aos poucos, que aquela situação 
não se repetiria; atualmente, não sinto falta de ir ao supermercado, penso que reduzi bastante minha 
compulsão de comprar, pois, com as facilidades modernas, o supermercado, as lojas vieram-me pela 
internet; vivo fase melhor, diminuí bastante a compra de supérfluos, consigo comprar apenas o neces-
sário para alimentação, pois entendo que roupas ou sapatos novos me são dispensáveis no momento; 
mas, é claro que viver com o “custo planta”, com o mínimo de gastos possível, gastar apenas com  
o necessário para o básico, requer outras modificações comportamentais.

Reconheço minha superação do medo de passar necessidade, porque lucidamente busquei re-
solver problemas; pode parecer tolice, mas eram situações fundamentais para mim: o sentimento era 
forte e impactante, a constatação de algo que vem comigo de outras existências.

Superada essa problemática, a questão agora era outra: enfrentei essa pandemia sem drama, 
mas, ... e os atingidos pela falta de dinheiro, trabalho e alimento? Tal preocupação bastante presente 
na minha vida, no início da pandemia, foi constante. Minha responsabilidade não deveria ser só 
sobreviver, esses sentimentos pareciam muito egoístas. Deveria ter um sentido maior? Qual é minha 
responsabilidade nisso tudo?

Fiquei mais aberta à possibilidade de ajuda material, buscando engajamento em grupo que 
desenvolvia projeto de produção e distribuição de 250 refeições diárias, em média, para as famílias 
carentes de uma determinada comunidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil; po-
rém, meu envolvimento foi apenas econômico, não me expondo ao público por recear contágio. Mas 
permanecia a sensação de só isso não ser suficiente para aplacar minha dívida social. Sentia que minha 
responsabilidade extrapolava a Tenepes (Tarefa Energética Pessoal) ou doação financeira: deveria me 
envolver mais; porém, naquele momento, foi a forma que encontrei de demonstrar solidariedade. 

Em outubro de 2020, tive oportunidade de participar da campanha política eleitoral do meu 
marido como candidato a vereador. Tivemos contatos com as comunidades de bairro e esse contato 
serviu para aflorar cada vez mais minha responsabilidade com esse povo. Minha percepção foi muito 
forte: não é dinheiro, nem comida que devo dar a eles, é esclarecimento, para que possam sair da miséria 
social em que vivem. O desafio agora é criar projeto social de desenvolvimento, em que eu oportunize 
a eles esclarecimentos sobre educação cidadã, sobre ter projeto de vida.  

III – REGULARIDADE DA TENEPES

A Tarefa Energética Pessoal (Tenepes) “é a transmissão de energia consciencial, assistencial, 
individual, programada com horário diário, da consciência humana, auxiliada por amparador ou 
amparadores” (VIEIRA, 2011, p.13). O meu primeiro ano de Tenepes oscilou e, por diversas vezes, 
duvidei se realmente fazia Tenepes, mas permaneci firme no propósito de não desistir. Um dos entraves 
que eu encontrava era a questão do horário. Então, após várias tentativas, determinei o horário das 6h, 
que deu certo, pois inicio meu dia energizada e com a sensação de dever cumprido. 

Nesta quarentena, fortalecida pela observação e análise contínua de sensações e emoções, estou 
mais atenta: incrível como nossas ações se ligam com o universo das múltiplas dimensões conscienciais, 
a multidimensionalidade, uma das premissas conscienciológicas. 
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Nos primeiros dias, queria estar consciente entendendo o processo todo. Então, eu disponi-
bilizava energias com foco no equilíbrio e saúde mental e emocional para meu grupo de contato. Fiz 
isso durante vários dias, embora não conseguisse fazer por 50 minutos, pois ansiosa, queria estar no 
controle. Percebia que durante o dia tinha muita lucidez para entender e enfrentar conflitos na família, 
depois me tranquilizei. Nos meses de julho e agosto, eu iniciava a tenepes e logo adormecia. Quando 
retornava, já havia passado a hora inteira. Enfatizo que a tenepes marcou minha vida, tenho mais 
discernimento para resolver os problemas do cotidiano e me sinto mais segura e confiante. 

Destaco algumas experiências obtidas durante as sessões de Tenepes:

experiência 1  

Em 29/03/2020, iniciei a tenepes, exteriorizando energias para a família. A percepção foi  
a de aproveitar o momento pandêmico para acertarmos as afetividades. Em tela mental, visualizei  
a palavra RECONCILIAÇÕES. Fortemente sensibilizada, terminei a tenepes com os olhos cheios de 
lágrimas. Depois desse dia, aconteceram inúmeros conflitos, entre uns e outros. Entre minhas duas 
filhas, o relacionamento difícil acentuou-se com a pandemia, abalando-me. Foi trabalho constante na 
Tenepes e no cotidiano doméstico. Após vários enfrentamentos, no dia 24/09/2020, eu tive conversa 
firme com a caçula, a que estava mais inflexível. A partir desse dia, parece que limpou. Na atualidade, 
o relacionamento entre elas está mais saudável. 

experiência 2

Na Tenepes de 02/04/2020, a energia exteriorizada expandia para o Planeta, a qual se trans-
formou num líquido verde, parecia água cremosa; questionei-me se tinha a ver com clorofila ou 
álcool em gel. Essa ideia foi intuída quando eu buscava proteger as pessoas e o Planeta da Covid-19  
e a relacionei com álcool em gel. Aos poucos, fui sentindo-me mais tranquila quanto à higienização dos 
produtos que comprava, pois antes vivia amedrontada, como se a limpeza não fosse suficiente. Com 
esse longo período de distanciamento social, eu e minha família flexibilizamos um pouco a quarente-
na, realizando alguns contatos com o mundo externo: saindo para ir à padaria, entreposto, farmácia, 
passeio dentro do carro no bairro Laranjal, saídas rápidas, cautelosas, sem aglomerações e com máscara 
e higienização. Constatei não ser apenas o isolamento social que nos protegerá, mas principalmente 
cuidado e higienização.

experiência 3

A preocupação com a forma como faço Tenepes é constante: quero fazer verdadeiramente 
e não só dizer que faço. Incomodava-me sobremodo disponibilizar-me e adormecer, acordando ao 
final, sem lembrança; muitas vezes, dormia depois, como que para repor energias. Mas o fato é que 
minha natureza controladora fora do comando me afligia: será que estou fazendo Tenepes ou apenas 
dormindo? Então, certo dia me disponibilizei, conversei mentalmente com o amparador e, como num 
flash, de repente se abriu uma porta e eu estava num lugar umbralino, várias pessoas deitadas no chão 
e eu sobre elas, mas sem pisá-las: veio-me o pensamento: “Hoje a assistência vai ser aqui!”; e apaguei 
novamente. Quando acordei rememorei a projeção da consciência e percebi que fazia, sim, Tenepes  
e apagava, porque possivelmente se estivesse lúcida não conseguiria fazer a assistência necessária.

A constatação é de que mantendo a rotina da Tenepes, no restante do dia passo muito bem. 
Apesar das ocorrências conflitivas, mantenho atenção e discernimento para tomar as medidas necessárias.
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IV – APORTE CONSCIENCIOLÓGICO DURANTE A PANDEMIA

 A decisão do Colegiado Gestor da ARACÊ de se apropriar das ferramentas de internet para 
manter os voluntários conectados via EAD neste distanciamento social foi fundamental e oportuna. 
Período em que me senti mais próxima de todos e as distâncias, barreiras pareciam inexistir. Até há 
falta de tempo para participar de todos os eventos e reuniões. A Instituição mobilizou-se, buscou os 
recursos de internet, organizou a agenda e oportunizou o contato e engajamento em eventos, dos quais 
em outros tempos não seria possível participar devido à distância. Essa movimentação mexeu conosco 
e nos tira cada vez mais da acomodação e da “zona de conforto”.

São finais de semana regados a estudo, conversas e boas energias. Esse aporte mentalsomático 
é subsídio para nos conduzirmos no enfrentamento da pandemia nos outros dias da semana.

Na primeira reunião em 21/03/2020, voluntários debateram a estruturação e programação de 
atividades no distanciamento social. Uma das propostas foi a escrita de artigo. Já inclinada a aplicar 
a Técnica do Autovivenciograma, decidi que no registro de minhas atividades, atitudes e sensações 
diárias no enfrentamento desta crise, eu me reconheceria consciencialmente. Esse pensar vigilante tem 
me oportunizado muitas recins (Reciclagem Intraconsciencial). Uma delas, logo após nossa imersão 
de 24 a 26/04/2020, comprovou que dedicação à atividade responsável atrai amparo. Segue-se relato.

V – SOBRE O AMPARO DE FUNÇÃO

Ao cozinhar, veio-me lembrança agradável de quando acontecia a 3ª Turma do Curso Autocons-
cientização Multidimensional (AMD), em 2016-2017, em Pelotas, na função de secretária do Office 
Pelotas, da ARACÊ, e, pela impossibilidade de outros voluntários, responsabilizei-me por recepcionar 
e acompanhar os docentes no sábado no horário de almoço. No domingo, sugeri irmos almoçar no 
Madre Mia, restaurante de comida saborosa, ambiente aprazível e ótimas sobremesas. Caminhávamos, 
conversando e bem entrosados professores, voluntárias e alunos. De repente, tornei o epicentro do 
curso, à frente de todas as atividades e formou-se, para os alunos da turma, a falsa aparência de eu ser 
a coordenadora do Office (penso que até para os colegas voluntários. Tanto que, em seguida ao curso, 
me indicaram para essa função). Eu não tinha essa ideia, nem a pretensão, apenas cumpria a minha 
função de secretária, estava disponível. 

Por outro lado, a então coordenadora, sentia-se excluída, porém só verbalizou tal sentimento 
2 anos depois, em reunião: sentia-se desvalorizada, porque nunca fora chamada para entregar 1 livro 
sequer. 

Na ocasião, já coordenadora, estranhei, achei aquele motivo tolo, pois se ela era a coordenadora 
era só ter se prontificado para fazer. No entanto, agora, realizando autopesquisa em laboratório per-
manente, rememorando aquela sensação agradável, vieram as lembranças e compreendi, pois, à frente 
da organização do EVOLUA 2020, tive algumas vezes a mesma sensação em relação a determinados 
voluntários. Muitas vezes, devido a comentários, sentia-me apenas um “mandalete”. Entendi que, assim 
como eu, eles tampouco pretendiam passar por cima de ninguém, é questão de “amparo de função”, 
se você está com o amparo para determinada tarefa, você faz! Essa percepção foi fundamental, pois 
entendi o processo anterior, prevenindo atitudes assediadoras minhas ou receber influência de assédio, 
devido a comentários inoportunos.

Então, após elaborar bem a compreensão do fato, decidi que, na próxima reunião do Office, 
eu faria o relato diante de todos. E assim ocorreu e fizemos ótimas reflexões e foi um momento bem 
importante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 18/11/2020, depois de 245 dias de distanciamento social, ressalto meu desconhecimento 
sobre o que era ficar em casa um final de semana inteiro: parecia a mim uma missão impossível; porém, 
nas circunstâncias vivenciadas e sendo a proteção à vida da minha família, um bem inquestionável, nos 
engajamos todos os quatro no esforço para convívio harmônico em ambiente homeostático. Geralmente, 
temos conseguido manter o equilíbrio mental e emocional. 

Nos primeiros meses de isolamento, revivi momentos de convivência da infância com minhas 
filhas, como tomar o chá da tarde todos juntos, assistir a filmes e séries, jogar, rodas de conversa, mas 
reconhecendo que são emoções momentâneas. Tenho usufruído desses momentos ao máximo, sinto-me 
privilegiada por ainda estar isolada com 100% do meu núcleo familiar. 

Também por uma questão de saúde mental e emocional, tivemos de aos poucos realizar algu-
mas atividades básicas do dia a dia. A expectativa é grande referente ao aspecto médico e científico 
do problema. Ainda não se sabe quando será disponibilizada a vacina (Dez/2020). Reconheço que 
esse período de quarentena oportunizou-me formar um holopensene qualificado de estudo e autoco-
nhecimento. Aproveito esta oportunidade para entender melhor quem eu sou e o que almejo atingir 
enquanto consciência cosmoética e universalista. Muitas reciclagens intraconscienciais foram feitas  
e, como minipeça dentro deste maximecanismo assistencial, restam muitas outras a fazer. 

Os aprendizados e conhecimentos obtidos com a Tenepes, atividades, reuniões e cursos emba-
sados na Conscienciologia propiciaram autocrescimento no período. A modalidade on-line possibilita 
expandir o conhecimento da Ciência Conscienciologia: o que existia em escala menor, agora é forma 
preferencial, e isto a torna mais acessível. Penso que a modalidade EAD chegou para ficar e a questão 
a pensar é estudar formas de conciliar com a forma presencial. 
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Cursos da Associação Internacional  
para a Evolução da Consciência – ARACÊ  

 (Ano-base: 2021)

I. CURSOS INSTITUCIONAIS DE CURTA DURAÇÃO:

1. turismo de experiência: passeio Bioenergético

Autopesquisologia. Evento de 3 horas de duração, sem pré-requisitos. Propicia o acesso ao 
Campus ARACÊ em Domingos Martins-ES, para apresentação da Conscienciologia e prática de exer-
cícios energéticos em meio à energia imanente do local. Promove o equilíbrio holochacral, aumentan do 
instantaneamente a lucidez consciencial. Visa o reconhecimento e o acolhimento de intermissivis tas.

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 pré-requisito.

3. oficina do autoconHecimento

Intrafisicologia. Oficina de 12 horas dedicadas à análise da própria personalidade e comporta-
mentos manifestados nas inter-relações, para identificação de princípios, valores e talentos, bem como 
eventuais necessidades de mudanças. O objetivo é aumentar o autoconhecimento e, assim, reduzir  
a influência externa nas escolhas pessoais, aumentando a lucidez no dia a dia. Consiste em sequência 
de exercícios de reflexão e registro de dados que formam a visão integral da pessoa em todas as esferas 
da vida no momento atual.

4. campo grupocármico interassistenciaL

Grupocarmologia. Curso de campo com carga horária de 12 horas, introdutório à Conscien-
ciologia. Adota a pesquisa pessoal participativa no estudo teórico e prático das vivências cotidianas 
multidimensionais mediante instalação de campos interdimensionais. Amplia a compreensão de 
contextos ao oportunizar descobertas de soluções interassistenciais para a concretização de acertos 
grupocármicos e a melhoria do convívio multidimensional entre pares e grupos, acelerando a história 
pessoal. Sem pré-requisitos.
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5. curso reeducação parapsíquica

Parapercepciologia. Curso teórico-prático, introdutório à Conscienciologia, com carga horária 
de 8 horas e 30 minutos. Tem como objetivo auxiliar na parapercepção de parafenômenos vivenciados, 
cotidianamente, nas diversas inter-relações 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 en-
grenagem evolutiva. Prepara os participantes para melhor aproveitar esse laboratório de fortalecimento 
da sustentabilidade, propulsora da interassistência e do epicentrismo consciencial. Sem pré-requisitos.

6. curso coLiderança evoLutiva

Liderologia. Curso de 7 horas e 30 minutos na modalidade EaD, elaborado e ministrado em 
parceria com a pré-IC Liderare, tem como propósito debater e aprofundar os estudos sobre a Lide-
rança 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 prá-
tica, pelo método da pesquisa pessoal participativa das vivências cotidianas multidimensionais. Sem 
pré-requisitos.

2. curso autoconscientização assistenciaL (ast)

Assistenciologia. Curso avançado, estruturado em 6 módulos mensais. Visa aprimorar  
a qualidade da assistência praticada no cotidiano multidimensional, priorizando o desenvolvimento  
da condição de arrimo interconsciencial assistencial. Pré-requisito: curso de entrada em Consciencio-
logia.

3. curso autoconscientização pLuriexistenciaL (apL)

Seriexologia. Curso avançado, estruturado em 8 módulos mensais. Objetiva o autoconheci-
mento e a compreensão da dinâmica evolutiva interassistencial contextualizada no eixo pluriexistencial, 
holobiográfico e holocármico. Pré-requisito: Curso AMD.
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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 qualificação interassistencial, com foco na desperticidade. Pré-requisito: curso APL.

5. curso pesquisoLogia apLicada (pea)

Pesquisologia. Curso avançado estruturado em 7 módulos mensais. Estudo teórico-prático 
focado na Conscienciografologia. Objetiva capacitar o pesquisador para o desenvolvimento e sistema-
tização da Pesquisa Conscienciológica, a partir das autovivências interdimensionais e da aprendizagem 
técnico-científica quanto ao confor da escrita. Com base na aplicação de diversas técnicas de escrita 
conscienciológica, a grafopensenidade é incentivada visando à produção gesconológica pessoal. Pré-
-requisito: curso de entrada em Conscienciologia.

6. curso autoconscientização organizacionaL (aog)

Intrafisicologia. Curso avançado, estruturado em 6 módulos mensais. Consiste no estudo 
teático da utilização cosmoética dos recursos intrafísicos disponíveis à conscin intermissivista, contex-
tualizado à dinâmica dos mecanismos assistenciais, com foco na ação cotidiana tarística e realização 
da programação existencial. Pré-requisito: curso APL.

III. CURSOS INTERNOS DE DOCÊNCIA CONSCIENCIOLÓGICA:

1. curso formação de parapedagogo (fpa)

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

2. curso de equaLização docente (eqd) 

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

Informações: Núcleo de Parapedagogia: parapedagogia@arace.org
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Fórum de Pesquisa 
– Debatologia

Em 2020, foi realizada 1 atividade mensal Debatologia na modalidade presencial*, devido 
à pandemia do vírus corona (Covid-19), sendo o 91º Fórum. A partir de 28.03.2020, foi criada  
a modalidade on-line, denominada Debatologia On-line, com a mesma proposta de debate de ideias de 
determinada pesquisa apresentada por um voluntário-pesquisador da Conscienciologia. O trabalho 
pode ser artigo em elaboração ou concluído, bem como capítulo de livro em andamento ou já escrito. 

Os debates ocorreram quinzenalmente, no primeiro domingo de cada mês, das 9h às 10h30,  
e no terceiro sábado de cada mês, das 17h às 18h30, sendo evento aberto a voluntários de todas as ICs 
e interessados em geral na leitura, estudo e pesquisa conscienciológica. 

Os participantes recebem previamente o texto e no próprio dia do evento virtual, possibilitando 
a leitura e participação, instalando holopensene sintonizado ao tema em debate. As perguntas feitas 
ao pesquisador contribuem para a expansão do tema de pesquisa do autor. 

Megapensene: debate esclarecedor-interassistencial.

Pontoações – Debatologia (modalidade presencial**)
Ano Eventos Participantes Ano Eventos Participantes

  2011* 06 – 2016 10 251

2012 11 – 2017 11 254

2013 11 131 2018 10 300

2014 12 215 2019 10 216

2015 11 225 2020 01   17

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

Período Julho-2011 a Março-2020.

Pontoações – Debatologia On-line (modalidade on-line)
Ano Eventos Participantes Perguntas

2020 18 849 342
Período Março-2020 a Dezembro-2020

CONVITE

Está aberto o convite a todos os pesquisadores da CCCI para participarem do Fórum de Pesquisa 
Debatologia On-line, no primeiro domingo de cada mês. 

Agendamentos por e-mail: pca@arace.org
Organização e realização: Núcleo Técnico-científico.
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Preceptoria da Escrita

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

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

2) Curso-livre: auxiliar na elaboração e desenvolvimento da escrita de curso temático pessoal 
ou institucional, coletando as informações necessárias e dispondo-as didaticamente sob a perspectiva 
do confor parapedagógico;

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

Público-alvo: voluntários de instituições conscienciocêntricas.
Pré-requisitos: cursos de entrada da Conscienciologia.
Encontros: presenciais ou a distância (Zoom).
Agendamentos: 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 (modalidade presencial).
Endereço: Rota do Conhecimento, Km 7 (acesso pela BR 262, Km 87); Distrito de Aracê; 

Domingos Martins-ES; Cognópolis Pedra Azul.
Agendamentos: pca@arace.org 
Megapensene: Escrita: autanálise conscienciométrica. (Waldo Vieira)
Realização: Núcleo Técnico-científico: cientifico@arace.org
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Laboratórios Conscienciológicos  
do Campus ARACÊ

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

Laboratórios. Atualmente (ano-base: 2021), existem 13 laboratórios, sendo 7 para experimentos 
de 1h30, 3 para experimentos de 3h30 e 3 para experimentos de 72h, sendo:

Experimentos laboratoriais de 1h30 de duração:
01. Laboratório Conscienciológico da Autossinaleticologia
02. Laboratório Conscienciológico da Autopensenologia
03. Laboratório Conscienciológico do Autovivenciograma
04. Laboratório Conscienciológico da Diferenciação Pensênica 
05. Laboratório Conscienciológico do Estado Vibracional
06. Laboratório Conscienciológico da Grupocarmologia
07. Laboratório Conscienciológico da Tenepessologia

Experimentos laboratoriais de 3h30 de duração:
08. Laboratório Conscienciológico da Autoconscienciometrologia
09. Laboratório Conscienciológico da Conscienciografologia
10. Laboratório Conscienciológico da Imobilidade Física Vígil (IFV)

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

1. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA AUTOSSINALETICOLOGIA (1h30)

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

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

(Fonte: www.ceaec.org)
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2. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA AUTOPENSENOLOGIA (1h30)

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

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

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

(Fonte: www.ceaec.org)

3. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DO AUTOVIVENCIOGRAMA (1h30)

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

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

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

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

4. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA DIFERENCIAÇÃO PENSÊNICA (1h30)

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

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

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

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

5. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DO ESTADO VIBRACIONAL – EV (1h30)

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

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

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

(Fonte: www.ceaec.org)

6. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA GRUPOCARMOLOGIA (1h30)

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

Definição. A Grupocarmologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo das 
relações ou princípios de causa e efeito atuantes na evolução da consciência quando centrados no grupo 
evolutivo (VIEIRA, 2003, p. 403).

Grupalidade. Segundo Vieira (2003), “...a grupalidade é sempre a tentativa de reunir as partes 
de muitos cérebros na esperança de compor, pelo menos, 1 cérebro inteiro mais funcional”.

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

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

7. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA TENEPESSOLOGIA (1h30)

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

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

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

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

(Fonte: www.ceaec.org)

8. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA  
 (3h30)

Conscienciometrologia. A Conscienciometrologia é a especialidade da Conscienciologia apli-
cada ao estudo da métrica ou avaliação técnica parametrizada da consciência poliédrica, multifacetada, 
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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 DA 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 pode-se refletir sobre questões pessoais de interesse, 
mobilizar energias conscienciais e explorar as parapercepções, desde que se permaneça imóvel. O relógio 
deve ser colocado fora do campo visual.

(Fonte: www.ceaec.org)

11.  LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO SERENARIUM (72h)

Proposta. O Laboratório Serenarium é base física adequada à imersão, internação voluntária 
e concentração do experimentador durante 3 dias (72 horas), em condição de isolamento intrafísico. 
O objetivo é captar, profundamente, ideias originais a respeito da autoevolução. O laboratório dispõe 
de ambiente para aplicação de método analítico objetivando descoberta de verdades relativas de ponta 
(verpons), com base na raiz dos fatos.
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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, 
segundo o Paradigma Consciencial, isto é, considerando-se a holossomática, a pluriexistencialidade,  
a multidimensionalidade e a bioenergética.

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

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

taria.
• Ter concluído algum curso de entrada da Conscienciologia.
• Ter realizado, pelo menos uma vez, o experimento no Laboratório de Imobilidade Física 

Vígil em algum dos campi conscienciológicos existentes na Comunidade Conscienciológica Cosmoética 
Internacional – CCCI.

• Ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado.
• Estar em pleno gozo da saúde física e mental, comprovado por atestado médico, entregue  

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

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

1. TIPOS:

Serão publicados os seguintes tipos de artigos: Artigos Originais, Artigos de Revisão, Artigos de 
Atualização, Relatos de Casos, Resenhas Críticas de Livros e filmes, e Informações sobre a Conscien-
ciologia e sobre instituições que pesquisem assuntos correlacionados à Conscienciologia.

2. ENCAMINHAR PARA:

Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ.
E-mail: revista@arace.org

3. COMO ENCAMINHAR:

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

4. CRITÉRIOS DE PUBLICAÇÃO:

4.1.  características gerais do artigo:

• 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).
• Palavras-chave (Keywords e Palabras clave).
• Introdução.
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• Desenvolvimento.
• Conclusões (Considerações Finais).
• Citações e Referências Bibliográficas e Eletrônicas.
• Figuras e Tabelas.

a) Folha de Identificação:

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

b) Resumo, Abstract e Resumen:

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

c) Palavras-chave, Keywords e Palabras clave:

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

d) 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 
coletados e estudados. Deverá ser sucinta e ater-se 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 pala-
vras, devem ser transcritas em parágrafo próprio, sem aspas, com recuo de 4 cm da margem esquerda, 
em espaço 1 (simples) e fonte 10. 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.). Incluem-se nas 
referências os autores citados no trabalho e autores de outras obras lidas e não citadas, mencionando 
as respectivas páginas.
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Publicações; P. 93-95.

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

abertas;
Tanto as figuras como as tabelas deverão ser numeradas, com algarismos indo-arábicos, na 

ordem em que aparecerem no texto.

j) Notação:

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

5. ARTIGOS DE REVISÃO:

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

6. ARTIGOS DE ATUALIZAÇÃO:

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

7. CASUÍSTICAS / FATUÍSTICAS:

Deverão conter: Introdução, apresentação do Caso, Interpretação do fato ou parafato, Apren-
dizado e Conclusão.

8. OBSERVAÇÕES GERAIS:

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

b) Os artigos aceitos para publicação poderão sofrer revisão editorial para maior concisão, 
clareza e compreensão, sem interferência no conteúdo do texto;

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

d) Os textos publicados são de responsabilidade dos autores e não necessariamente representam 
a perspectiva da revista Conscienciologia Aplicada ou da ARACÊ.
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Associação Internacional para a Evolução da Consciência; P. 96.

Associação Internacional para  
a Evolução da Consciência – ARACÊ

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

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

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

Descrenciologia. Desenvolve suas pesquisas a partir do Princípio da Descrença: “Não acredite 
em nada; experimente. Tenha suas experiências pessoais”. Possui Holoteca com 117 coleções – artefatos 
do saber, entre os quais, 12.346 livros e 276 dicionários (115 diferentes) (ano-base: 2019), disponíveis 
para a pesquisa científica.

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

Instituições. Existem 24 instituições similares à ARACÊ no Brasil e no Exterior (ano-base: 
2019). São denominadas Instituições Conscienciocêntricas, que têm a consciência como cerne de 
investigação. A comunidade científica que estuda a Conscienciologia é denominada Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacional – CCCI.

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

Cursos. Existem atualmente quinze cursos institucionais (ano-base: 2021): Autoconscientização 
Multidimensional – AMD; Autoconscientização Pluriexistencial – APL; Autoconscientização Assis-
tencial – AST; Autoconscientização Organizacional – AOG; Equalização Docente – EQD (formação 
continuada docente); Autoconscientização Evolutiva – AEV; Pesquisologia Aplicada – PEA; Forma-
ção de Parapedagogos – FPA; Voluntariado Interassistencial; Oficina do Autovivenciograma; Oficina  
do Autoconhecimento; Campo Grupocármico Interassistencial; Reeducação Parapsíquica, Turismo de 
Experiência e Coliderança Evolutiva (EaD, em parceria com a pré-IC Liderare).

Visitações. A Associação ARACÊ recebe mensalmente alunos vindos de todo o Brasil para 
cursos e eventos de imersão em seu campus-sede. 



Laboratórios Conscienciológicos 
do Campus ARACÊ

I.  Experimentos de 1h30min
1. Autopensenologia.
2. Autossinaleticologia.
3. Autovivenciograma.
4. Diferenciação Pensênica.
5. Estado Vibracional.
6. Grupocarmologia.
7. Tenepessologia.

II. Experimentos de 3h30min
1. Autoconscienciometrologia.
2. Conscienciografologia.
3. Imobilidade Física Vígil.

III. Experimentos de 72h
1.  Serenarium.

www.arace.org

NÃO  ACREDITE  EM  NADA,

nem mesmo no que ler nesta publicação.

EXPERIMENTE.

TENHA SUAS  EXPERIÊNCIAS  PESSOAIS.

DON’T  BELIEVE  IN  ANYTHING,

not even in what you read in this publication.

EXPERIMENT.

HAVE  YOUR  OWN  EXPERIENCES.

NO  CREA  EN  NADA,

ni siquiera en lo que leer en esta publicación.

EXPERIMENTE.

TENGA  SUS  EXPERIENCIAS  PERSONALES.

6. Projeto Cuidadologia: projeto em elaboração, objetiva criar espaço para a saúde 
holossomática do idoso na Cognópolis Pedra Azul, tornando o envelhecimento 
uma experiência agradável, produtiva e de interação entre as gerações, criando 
espaços para troca de conhecimentos entre jovens e idosos.

5. Centro Multicultural Holoteca – ARACÊ: projeto em idealização, abrigará espaço 
multicultural aberto à comunidade com ambientes para estudo, eventos culturais 
e para a exposição de coleções de artefatos do saber.

4. Laboratório Conscientiarium: projeto em elaboração, propõe a implantação de 
laboratório conscienciológico para imersão voluntária do pesquisador durante 10 
dias de isolamento intrafísico voltado à autopesquisa.

7. Programa Cognópolis em Ação: programa implantado, reúne atividades voltadas 
ao (auto)conhecimento realizadas junto à comunidade e com as escolas locais: 
Projeto Sapiência; Projeto Mudando o Mundo; Projeto de Vida; Oficina Recriares; 
Ponto de Leitura; Palestras Temáticas.

Cognópolis Pedra Azul

A Cognópolis Pedra Azul é a segunda cidade do conhecimento conscienciológico 
em implantação no planeta, a partir do Campus da Associação Internacional para 
a Evolução da Consciência – ARACÊ, no município de Domingos Martins/ES. A primeira 
é a Cognópolis Foz, bairro do conhecimento estabelecido na cidade de Foz do 
Iguaçu/PR.

Você conhece a Cognópolis Pedra Azul?

Desde 2008, voluntários da Associação ARACÊ se reúnem periodicamente para 
debates, planejamentos e ações voltadas à estruturação da Cognópolis Pedra Azul, 
sendo este o macro-objetivo institucional estabelecido em grupo. Para isso, diversos 
projetos vêm sendo desenvolvidos: 

1. Residencial ARACÊ: projeto em implantação, contempla espaço voltado à cons-
trução de moradias para a radicação vitalícia do voluntário-pesquisador na Cog-
nópolis Pedra Azul.

3. Pesquisarium: projeto em elaboração, prevê complexo educacional-pesquisístico 
voltado à realização de cursos, eventos e produção científica da Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).

2. Polo das ICs: projeto em elaboração, disponibiliza ambiente para a instalação de 
sedes administrativas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) atuantes na 
Cognópolis Pedra Azul.

8. Rota do Conhecimento: projeto em implantação, reúne a comunidade local com 
a proposta de instalação de ambientes voltados à difusão do conhecimento em di-
versos pontos ao longo da estrada de acesso ao Campus ARACÊ, denominada Rota 
do Conhecimento.



Instituição de pesquisa, sem finalidades 
econômicas, com base no voluntariado  

www.tertuliaconscienciologia.org

Campus de Pesquisa: Rota do Conhecimento, km 7

E-mail: associacao@arace.org

Domingos Martins – ES – Brasil 
Cognópolis Pedra Azul, Distrito de Aracê

Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ

Fone:  (27) 99739.2400 

Portal: www.arace.org  
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