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5. Estado Vibracional.
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Cognópolis Pedra Azul
Você conhece a 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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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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EDITORIAL – CONSCIENCIOLOGIA APLICADA 

Serenologia. Nesta edição, estão incluídos 7 textos 
iné ditos, entre artigos e relatos apresentados na 8a Semana de 
Serenologia de 26.12 a 30.12.2020, além de mais 2 artigos 
ori ginais. Assim, os trabalhos compõem pesquisas com te má
ti cas das especialidades Serenologia, Tenepessologia e In te ras
sistenciologia.

Realinhamento. Para iniciar a leitura, trazemos o artigo 
de André Medeiros, Laboratório Serenarium n. 287 – Ferra-
menta de Realinhamento Proexológico, detalha as ações antes, 
du rante e depois de seu primeiro experimento no laboratório 
Serenarium, trazendo as extrapolações parapsíquicas, neocons
tructos, neoideias, além de insights e análises de autopesquisa 
pessoal. Resultado: realinhamento proexológico.

Autocomunicometria. Em trabalho de autopesquisa, 
Autocomunicometria Aplicada à Desperticidade, a autora e se
re nauta Ana Seno analisa resultados de 3 experimentos no 
la boratório Serenarium em 2016, 2017 e 2018, estabelecendo 
co nexões entre eles, bem como os efeitos positivos de recins no 
autodesempenho comunicativo. Para isso, propõe a técnica da 
autocomunicometria para avaliar as manifestações comunica
cionais durante o preparo para a desperticidade.

Mentalsomática. Já a pesquisadora Leuzene Salgues 
contribui com brilhante trabalho, Holopensene da Serenologia 
e Desenvolvimento do Acolhimento Mentalsomático, no qual dis
cute a relevância da mentalsomaticidade no acolhimento para 
estratégias interassistenciais mais esclarecedoras. Apresenta 
aspectos favoráveis e desfavoráveis ao desenvolvimento do aco
lhi mento mentalsomático, ensejando acesso ao holopensene 
dos Serenões.

Paravivências. Interessantes relatos de experiências 
pessoais das autoras Izoé Pedroso e Marilza de Andrade, Pa-
ravivência Serenológica – Percepção Holopensênica, são compar
tilhados referentes às paravivências de acesso a holopensenes 
homeostáticos, assistenciais, avançados, por meio de projeções 
lúcidas e parapercepções impressivas do ambiente. As autoras 
supõem a possibilidade de o Homo sapiens serenissimus (Sere
não), eventualmente, se tornar visível durante ação assistencial 
no extrafísico.
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Paraconstructura. A pesquisadora Rosa Nader propõe alternativa para a conscin aprumar  
o rumo da autoevolução consciencial pela prospectiva da posteridade de si mesma. Com o título 
Paraconstructura Autosserenológica, a partir do modelo referencial do Ser Serenão, considera viável  
a pro posta de homeostase holossomática, descrevendo detalhadamente as informações convergentes 
já pu blicadas pelo propositor da teoria dos Serenões, Waldo Vieira.

Lucidez. O artigo de Amin Lascani, Lucidez Consciencial e Evoluciologia, discorre sobre a im
portância do estudo da lucidez consciencial, ampliando esse conceito considerado atributo essencial 
para a evolução. O autor detalha as abordagens da Lucidologia e apresenta interessante proposta do 
Lucidograma, instrumento para aferição da lucidez em determinado momento evolutivo.

Tenepes. Em Aprendizado da Serenidade pela Tenepes Perante Energias Conflitivas, Flávio Amado 
traz suas reflexões sobre vivências pessoais, estudo e pesquisa bibliográfica sobre serenidade e tenepes. 
Com experiência de 23 anos de tenepes, o autor demonstra a ampliação progressiva da serenidade  
e aumento da pacificidade na condição de assistente às conscins e consciexes conflituosas.

Interassistencialidade. Hércules Tchechel, em seu corajoso relato Interassistência Reurbaniza-
dora Intrafísica, apresenta experiências pessoais e aprendizados durante interassistência em complexo 
penitenciário com 3 sistemas prisionais, em específico na Penitenciária I de segurança máxima, em 
Serra Azul, a 30 km da cidade de Ribeirão PretoSP. O trabalho na penitenciária enfocou a melhoria 
da qualidade de vida dos prisioneiros, cuidadores e pessoal administrativo, contribuindo para a reur
banização intrafísica do ambiente.

Sociometria. Por fim, em seu artigo Tenepes e a Teoria Psicodramática da Grupalidade, Ney 
Vernon Vugman apresenta cotejo entre a prática conscienciológica da tarefa energética pessoal (tene
pes) proposta por Waldo Vieira e a teoria psicodramática de Jacob Levy Moreno. Avalia que a tenepes 
pode ser vista enquanto técnica grupal multidimensional e faz aproximação do conceito Moreniano 
de coinconsciente com a linguagem telepática e o conscienciês.

Aprendizados. Assim como tiveram os autores seus aprendizados, o compartilhamento de seus 
achados pesquisísticos, aqui publicados, replica mais conhecimentos, assistências e oportunidades evo
lutivas a mais consciências. Desejamos a todos os leitores ótima leitura enriquecedora. 

Equipe Editorial
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Laboratório Serenarium n. 287 - Ferramenta 
de Realinhamento Proexológico
Serenarium Laboratory n. 287 – Proexological Realignment Tool

Laboratorio Serenarium n. 287 – Herramienta del Realineamiento Proexológico 

André Medeiros*

Resumo. Neste artigo é apresentada a fase de reciclagem pessoal, tendo como ponto 
alto o experimento realizado no laboratório Serenarium, no Campus ARACÊ, em Do
mingos MartinsES. São detalhadas as ações que levaram à construção de uma rotina 
útil dentro do Serenarium, as extrapolações parapsíquicas, a análise do experimento, 
o surgimento de neoconstructos e neoideias, além dos insights, desafios pessoais e os 
temas de autopesquisa com as derivações proexológicas pósexperimento.

Palavras-chave: autopesquisa, experimentos, neoverpons, parapsiquismo, proéxis, 
reciclagem.

Abstract. This paper presents a personal recycling phase culminating with an expe
riment in the Serenarium laboratory at the ARACÊ Campus, in Domingos Martins, 
ES, Brazil. Actions that have structured a useful routine inside the Serenarium are 
detailed here, along with parapsychic extrapolations, experiment analysis, insights 
for neoconstructs, neoideas, and others, plus personal challenges, and selfresearch 
themes, with postexperiment proexological derivations. 

Keywords: experiments, laboratory, neoverpons, recycling, proexis, Serenarium. 

Resumen. En este artículo se presenta la fase del reciclaje personal, considerando 
como punto clave el experimento realizado en el laboratorio Serenarium, en el Cam-
pus ARACÉ, en Domingos Martins, provincia de Espírito Santo. Son detalladas las 
acciones que llevaron a la construcción de una rutina útil dentro del Serenarium, las 
extrapolaciones parapsíquicas, el análisis del experimento, el surgimiento de neo
constructos y neoideas, además de los insights, los desafíos personales y los temas de 
autoinvestigación con las derivaciones proexológicas posexperimento.

Palabras clave: autoinvestigación, experimentos, neoverpunes, parapsiquismo, 
proexis, reciclaje. 

INTRODUÇÃO

Relato. O artigo relata o cenário dos eventos ocorridos com o autor antes da entrada no labo
ratório Serenarium, a descrição dos eventos durante e pósexperimento, uma breve contextualização 

* Analista de Negócios de TI, formado em Ciência da Computação, UFAL; Voluntário do IIPC Brasília.  
andremaceio@gmail.com



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 22 – N. 15 – 2022.4

Medeiros, André; Laboratório Serenarium n. 287 - Ferramenta de Realinhamento Proexológico; P. 3-17.

dos miniexperimentos e os temas de autopesquisa que são desenvolvidos pelo autor a partir das des
cobertas e autoexperimentações. 

Laboratório. Nas 72 horas no laboratório, foram realizados 22 miniexperimentos, sendo: 18 mi ni
ex perimentos na poltrona em 21 horas (29%), 4 miniexperimentos projetivos na cama e descanso somático 
em 31 horas (43%). Os intervalos entre os miniexperimentos e anotações totalizaram 20 horas (28%).

I. AÇÕES PRÉ-SERENARIUM

Planejamento. Em busca de um novo patamar evolutivo a caminho da proéxis, planejei rea
lizar o laboratório Serenarium em 2017 como parte do autodesenvolvimento nos cursos e eventos de 
autopesquisa da Conscienciologia. Tendo pouco tempo para férias exclusivas para autopesquisa, foi 
difícil conciliar período para o experimento.

Posicionamento. Em novembro/2019, me posicionei por tirar férias e inscreverme no labo
ratório Serenarium em janeiro/2020, logo após a participação do curso ECP3 na ARACÊ. Apesar da 
crise financeira pessoal, realizei boa e necessária negociação na inscrição. Sincronicamente, em dezem
bro/2019 obtive aporte financeiro, com a venda de um imóvel em apenas 10 dias de anúncio, após 
um lento processo cartorial de 6 meses.

Auto-organização. O objetivo principal e a expectativa do experimento foram a análise, orga
nização e priorização das ações holocármicas já mapeadas, em andamento e classificadas nas seguintes 
áreas da vida: profissional, financeira, assistencial grupocármica, saúde física, domínio energético, 
gescons, voluntariado, autopesquisa e lazer.

II. EVENTOS PRÉ-SERENARIUM

1. ECP3 (24-25-26/janEiro, sExta, sábado E domingo)

ECP3. No curso ECP3, ponto de gargalo existencial para meu momento evolutivo, tive in-
sights sobre relações multiexistenciais de respeito e cosmoética com as mulheres, ligando ao processo 
pessoal retrocognitivo que preciso aprofundar. Tive inspiração de aprofundarme no polinômio Ver
dadeTransparênciaIncorruptibilidadeCosmoética quanto à análise, organização e priorização das 
ações policármicas.

Grupalidade. Senti forte grupalidade junto aos participantes do curso, tive encontros não pla
nejados com voluntários e amigos da Intercampi Recife e Natal, onde voluntariei em 2019, pois em 
2020 retornei a base física para Brasília; além de reencontrar diversas amizades evolutivas no evento. 
Nada é por acaso.

Inspirações. Durante o evento, vieram inspirações de trabalhar nos temas: Universidade 
Consciencial, Campus Conscienciológico Urbano e no trinômio PangrafiaParadiplomaciaEvolução. 
Posteriormente ao evento, voluntários da Encyclossapiens sugeriramme desenvolver o binômio Neoi
deiaParadiplomacia, pela especialidade Evoluciologia ou Parapoliticologia, trabalho em andamento.

Intercognópolis. Posteriormente, em reunião com o grupo da Intercognópolis (seguindose à de 
junho/2019, em NatalRN), discutiuse a necessidade de estimular novos voluntários nas Cognópolis, 
necessidade também da ARACÊ. Qualificação e estímulo convergente com a formação consciencioló
gica que estudo no tema de autopesquisa: Universidade Consciencial, a formação de autopesquisadores 
multidimensionais e divulgação dos campi de pesquisa.
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2. Convívio no Campus araCÊ (27-28/janEiro, sEgunda E tErça)

Convívio. Vivenciei o dia a dia dos voluntários no Campus ARACÊ, observei o aprofundamento 
autopesquisístico, os trabalhos voluntários na sustentação do ambiente, o compartilhamento de tempo 
com o trabalho na socin, o senso de vizinhança, com forte proximidade e doação recíproca entre os 
voluntários. Essas observações me despertaram a vontade de continuar estudando e autopesquisando 
o tema Cognópolis para futuramente viver em Cognópolis.

Grupalidade. O trafor da grupalidade cosmoética observado nos moradores e voluntários do 
Campus ARACÊ, mesmo percebendo uma primener grupal póscurso ECP3, o senso de colaboração, 
participação, trocas energéticas homeostáticas e bom convívio diferenciam o ambiente dos quais visitei 
ou fiz cursos na CCCI.

III. LABORATÓRIO SERENARIUM 

Abertismo. A técnica da tabula rasa antes do laboratório Serenarium, o ECP3, o isolamento 
social antes do experimento, os laboratórios anteriores e todas as melhores energias de Domingos 
MartinsES e dos voluntários da ARACÊ ajudaram no processo de abertismo consciencial às neoideias.

Rotina. Estava claro que cada voluntário tem seu ritmo no Serenarium, nenhuma pessoa deu 
dicas sobre o que ou como fazer, pois cada um tem sua técnica pessoal. Comecei o experimento cons
truindo uma rotina útil, dividida em 6 etapas, conforme descrição em ordem funcional:

i) definição dos trafores, trafares e resumo da autopesquisa fixada em papel no escritório para 
acesso de qualquer amparador;

ii) agendamento do horário de início do próximo experimento, seja ele na cadeira, na poltrona 
ou na cama, com o tema definido por inspiração ou em aberto;

iii) anotação dos relatos e ideias no escritório após os experimentos;

iv) insight de leitura de algum material;

v) identificação de necessidades fisiológicas, fome, sede, higiene e alongamento; e

vi) agendamento do próximo experimento.

Duração. Realizei 22 experimentos no total, destes 18 na poltrona; 4 experimentos duraram 
cerca de 50 minutos (50’, 48’, 50’ e 55’), 4 em torno de 1 hora (60’, 60’, 65’ e 70’) e 5 exatamente 
2 horas. Durações sincronizadas e padronizadas, houve indicação do término do miniexperimento 
resultante da sensação de dissipação do campo energético formado.

Extrapolações. No laboratório, tive experiências inéditas com extrapolações parapsíquicas, 
percepção de consciexes amparadoras e sensação do mentalsoma expandido. As lições e reflexões sobre 
patologias não tinham peso emocional; as reflexões seguiam inspirações de autossuperação; apesar de 
ser o experimento solitário intrafisicamente, o destemor me acompanhou durante todo o experimento; 
sentime acolhido extrafisicamente em todos os momentos.

Retrocognição. Já investi muito em pesquisas retrocognitivas, sempre com resultados pertinen
tes; no laboratório, tive várias hipóteses, mesmo as mais patológicas sempre foram nítidas e claras; sem 
divagações, direto ao trafar, ao sentimento principal envolvido, de maneira ao mesmo tempo intensa  
e sutilíssima. Tudo que foi apresentado como hipóteses retrocognitivas eu estava preparado para en
tender seus contextos e patologias, exigindome aprofundamento nas lições aprendidas.
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Paradiplomacia. De acordo com Dulce Daou (2006), a especialidade da Paradiplomacia trata 
o conjunto de atitudes da conscin lúcida para os interesses evolutivos grupais, e considero forte tema 
de autopesquisa. Utilizando como hipótese o fenômeno da pangrafia desenvolvi um texto que apre
sentarei a seguir, que também exigirá aprofundamento das neoideias neles inseridas.

Pangrafia. De acordo com Waldo Vieira (2014, p. 1205), a pangrafia é o fenômeno de me
gaextrapolação parafenomenológica onde o amparador extrafísico inspira ideias a varejo segundo sua 
especialidade específica. Afirma também que a pangrafia exige percepção da cosmovisão e pensatas 
longas porque se trata de múltiplas ideias simultâneas. Coloco a hipótese da pangrafia como ápice 
do laboratório, intensificandose a cada experimento até a tarde do último dia, o domingo, com  
o experimento que considero o mais relevante à autopesquisa, gerando ideias de ponta e um dos mais 
rápidos: foram 9 páginas de anotações em 35 minutos.

Neoverpons. Fui apresentado a diversas neoideias e neoverpons: Central Extrafísica da Felici
dade (o conjunto das 3 centrais extrafísicas), Central Extrafísica da Megafraternidade, Ponto ótimo 
intrafísico, Campus Conscienciocêntrico Urbano, Bioparatecnologia, Pensene enquanto conceito 
interplanetário, Discernimentocracia, Discernimentocracia Multicósmica, Autodiscernimentocracia 
Cosmovisiológica e Reflexologia Multidimensional. E ainda ideias desconhecidas pelo autor, já apre
sentadas pela Enciclopédia da Conscienciologia como: Parafamília, Parabiologia e Conscienciocracia.

1. Entrada no CEntro dE aPoio ao serenarium (29/janEiro, quarta)

Serenautas. O Campus ARACÊ possui 3 laboratórios Serenarium e estavam todos reservados. 
Fizeram paralelamente no laboratório 1 e 3 colegas serenautas biólogas que moravam na Alemanha. 
Foi um momento de introspecção, identificação mútua de traços e pesquisas e interação com elas. 
Utilizei o laboratório 2.

Tenepes. Realizei o Laboratório Conscienciológico da Tenepes e anotei alguns insights como:

i) “Confiar no amparo e no amparador”;

ii) “Eliminar patopensenidades durante a tenepes”;

iii) “Evitar atrasos e organização nos horários”;

iv) “Dormir cedo”;

v) “Evitar fadiga física, emocional e mental”; e

vi) “Trabalhar as energias durante o dia”.

Grupocarmologia. Realizei o Laboratório Conscienciológico da Grupocarmologia e anotei 
alguns insights como:

i) “Evoluímos em grupo”;

ii) “A megafraternidade vivenciada é o resultado da eliminação pessoal da interprisão grupo
cármica”;

iii) “O que convém à abelha, convém ao enxame” e

iv) “Lobby Familiar. Próevolutivo: liberta. Antievolutivo: interprisão”.

EV.  Realizei o Laboratório Conscienciológico do EV e anotei alguns insights como:

i) “A megameta do livro é a tares”;

ii) “Megaparadoxo: a consciência mais livre é a mais submissa à Cosmoética”;

iii) “Megavínculo: amizades raríssimas”;
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iv) “Terapeuticologia para megalomania: autocrítica, autodesconfiômetro e o ato de puxar  
o freio de mão pessoal” e “megalomania: excesso patológico de autoconfiança”;

v) Hipótese do fenômeno de psicografia avançada ou pangrafia incipiente, seguese o texto 
produzido sem correções: 

“Tudo tem um propósito! O Estado Vibracional potencializa o autodesassédio in
traconsciencial e interconsciencial, pratique! Utilize as mãos, estamos com você. Boa 
sorte nos experimentos. Foi um prazer têlo aqui conosco. Esperamos que você possa 
encontrar a autopacificação íntima que está e sempre foi preponderante em você.  
A saída é pelo simples. Simplifique tudo! A saúde não se esqueça, mais saúde e menos 
álcool! Desintoxicar o corpo é uma necessidade, a alimentação, eliminar o álcool, 
exercícios físicos, ajudam a manter a saúde. Você tem muito trabalho. As energias não 
vão sempre poder lhe ajudar, mantenha cuidado com o corpo físico. Em relação às 
emoções a dica é verdade, transparência e calma, esses itens irão ajudar no processo 
de sua demanda trazida. A autocorrupção é uma meta a ser superada. Obrigado, 
André. Estamos juntos!”.

vi) “Megapensene: raiz sólida consolida projetos”.

Anotações. Realizei algumas anotações no quarto do Centro de Apoio ao Serenarium, perti
nentes no contexto do experimento e da minha autopesquisa:

i) “A pangrafia representa os primeiros passos para a vivência da cosmoconsciência”;
ii) “Se sua memória é fraca, você também é; quem melhora a automemória, aperfeiçoa a essência 

da própria consciência”;
iii) “Pontualidade: coerência”;
iv) “Ouvir e ouvir os amparadores”; e
v) “Megametas: 1) Desperticidade 2) Serenismo”.

Rotina. Foi seguida a seguinte rotina útil na imersão do laboratório Serenarium:
i) Exposição inicial dos Trafores, Trafares e Resumo da Autopesquisa fixado no escritório;
ii) Agendamento do horário e tema (opcional) do próximo experimento;
iii) Anotação e análise dos experimentos;
iv) Leitura de revistas conscienciológicas, tratados ou livros (opcional);
v) Análise das necessidades básicas entre os experimentos:
• Fisiológica: vontade de ir ao banheiro?
• Higiene: necessidade de banho ou chuveirada hidromagnética?
• Fome: tenho fome? Necessidade de lanche ou refeição?
• Sede: tenho sede? Houve muita diurese no primeiro dia e bebi o mínimo.
• Alongamento: estou com dores no corpo?
vi) Agendamento do horário e tema (opcional) do próximo experimento.

2. iníCio do Pré-ExPErimEnto (30/janEiro, quinta)

Conscienciometrologia. Realizei o Laboratório Conscienciológico da Conscienciometrologia 
onde foram selecionadas aleatoriamente as folhas do Conscienciograma: 55: Comunicabilidade/ Fe
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cundidade (Consciência e Ideias), 65: Priorização/Profissionalidade (Ocupação de Subsistência), 46: 
Liderança/Antidispersividade (Maturidade de Desempenho), 14: Bioenergética/Aplicabilidade (Empre
go das Bioenergias) e 42: Liderança/Mentalidade (Politicologia Autoevolutiva). As folhas selecionadas 
envolvem traçosforça e traçosfardo conhecidos. Surgiram as ideias: incorrupção consciencial, senso 
de lucidez e liderança lúcida.

Autovivenciograma. Realizei o Laboratório Conscienciológico do Autovivenciograma que teve 
foco no locus interno e na autoimagem distorcida; na busca da autopacificação e rapport com amparo; 
na necessidade de investigação dos travões parapsíquicos; e na análise dos 3 anos de docência (2016), 
4 anos de tenepes (2016), 5 anos de voluntariado (2015) e 7 anos de autopesquisa (2013). Surgiram 
ideias de temas para autopesquisa: Parapedagogia, qualificação da tenepes e recuperação das cláusulas 
do Curso Intermissivo e da Proéxis.

3. Laboratório serenarium - dia 1 (31/janEiro, sExta)

Experimento (1). Período: 09h2011h20; duração: 02h00; local: poltrona; tema: Natureza  
e Contato Inicial; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento: 

i) “Somos a Natureza e a Natureza é perene. Somos o resultado de um conjunto de estímulos”;

ii) “Controle, manipulação, liderança, criatividade e ego: mesologia e aprendizado das missões”;

iii) “Evolução: conjunto de aprendizados em todas as nossas missões intrafísicas e extrafísicas”.

Experimento (2). Período: 13h0015h00; duração: 02h00; local: poltrona; tema: Clarividência, 
EV e Curso Intermissivo; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento: 

i) Revelação da paraidentidade pessoal;

ii) Identificação de estratégias evolutivas intrafísicas, de amparo e dos aportes na juventude;

iii) O nome de Merlin, o mago;

iv) A escolha da língua portuguesa, senha retrocognitiva pelo nome, amparo e hipótese de 
autorrevezamento proexológico;

v) O roteiro do experimento é pessoal.

Experimento (3). Período: 15h2017h20; duração: 02h00; local: poltrona; tema: Retrocognição 
Pesssoal e EV; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Atividade dividida energeticamente em 2 partes;

ii) Parte 1: relação reipapa, discussão e liberação de exércitos para batalhas, Calvino, guerras 
e revoltas; 

iii) Parte 2: EV intenso, estímulos no coronochacra e a relação: novos aportesméritos.

Experimento (4). Período: 19h0519h55; duração: 00h50; local: poltrona; tema: Travão Pa
rapsíquico; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Identificação de possuir muita energia, impulsividade, cosmovisão e anticosmoética: atropela;

ii) Sobre a Intercampi Maceió: faltou habilidade no repasse dos trabalhos;

iii) Sobre a área de Comunicação do IIPC: faltou criar raízes;

iv) Sobre o projeto Unicons e a falta maturidade do grupo;

v) Sobre as filhas e a necessidade de gerar interconfiança;



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 22 – N. 15 – 2022. 9

Medeiros, André; Laboratório Serenarium n. 287 - Ferramenta de Realinhamento Proexológico; P. 3-17.

vi) “Parapsiquismo atrai poder”;

vii) “Um rolo compressor energético, sem cosmovisão ampla e assistencial, pode prejudicar 
pessoas e proéxis. O amparador tem a visão ampla do processo, mapeia todos os atores envolvidos  
e sobretudo age com Cosmoética. Treine para ser amparador.”

viii) “Cada pessoa tem seu tempo, precisei de um tempo maior até a fase executiva, e encontrei 
dificuldades e trabalho nas superações e reciclagens;

ix) “Vá ao ponto, quando chegar nele tudo virá, não precisa de pressa, nem é uma reprimenda, 
apenas ainda não é a hora”.

Experimento (5). Período: 20h3003h30 e 04h0009h00; duração: 12h00; local: poltrona; 
tema: Projetabilidade 1; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Exemplos de perda de tempo: natação olímpica e futebol;

ii) Evento extrafísico no parabar “do Bode” e assistência;

iii) A invisibilidade social de grupos assistidos; 

iv) A sensação de solidão existencial, como forma de assédio;

v) Análise da autoimagem: bom aluno, bom filho e excesso de alegria; apesar dos conflitos 
íntimos, sofrimentos e raivas internas. 

Resumo do dia 1: Foram realizados 4 experimentos na poltrona (6h50), 1 experimento na 
cama: (12h) e os intervalos entre experimentos e anotações (5h10).

4. Laboratório serenarium - dia 2 (01/fEvErEiro, sábado)

Experimento (6). Período: 09h3010h30; duração: 01h00; local: poltrona; tema: Retrocognições 
Familiares; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) A respeito de uma amiga raríssima e esposa: hipótese da vida juntos e paixão não vivida;

ii) A respeito de uma filha: doce, hipótese de reencontro e reconciliação;

iii) A respeito de outra filha: guerreira, hipótese de reencontro e reconciliação;

iv) A respeito de uma querida criança: inteligente, hipótese de reencontro e reconciliação;

v) Hipótese de retrovida crítica: camponês, Idade Média, padre, mosteiro franciscano, homos
sexualismo, ascensão ao poder eclesiástico local e dúvida em adotar nova carreira eclesiástica na capital. 

Experimento (7). Período: 11h3013h00; duração: 01h30; local: poltrona; tema: Mães e Te
nepes; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Atividade dividida energeticamente em 2 partes;

ii) Parte 1: Central Extrafísica da Felicidade (neoideia), onde a felicidade seria a conjunção dos 
pensamentos (da Central Extrafísica da Verdade), dos sentimentos (Central Extrafísica da Megafra
ternidade) e das energias (Central Extrafísica da Energias) saudáveis; 

iii) Parafamília e o parafenômeno de conexão e reencontro de várias mães multiexistenciais; 

iv) A respeito da mãe dessomada: Índia, lucidez;

v) A respeito do pai dessomado: perdoe e pronto;

vi) Neoideia conscienciológica a ser desenvolvida: ponto ótimo extrafísico e intrafísico, seme
lhante ao conceito da terapia reencarnacionista;
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vii) Parte 2: sobre a tenepes e seus altos e baixos. Em 3 anos, 3 amparadores (o primeiro quali
ficado em parapolítica; o segundo qualificado em autocura e oncologia; e o terceiro com características 
de assistência para o grupo familiar). Possibilidade de aporte na escalação de novo amparador mais 
rígido no processo assistencial.

Experimento (8). Período: 15h2017h20; duração: 02h00; local: cama e poltrona; tema: Pro
jetabilidade 2; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Tentativa frustrada de projeções lúcidas;

ii) Trabalhos energéticos intensos durante a noite.

Experimento (9). Período: 17h3018h30; duração: 01h00; local: poltrona; tema: Pararreen
contros; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Percepção energética de 5 amparadores extrafísicos presentes;

ii) Lembrança do avô João Medeiros e de muito amor na infância;

iii) Lembrança do tio dessomado: atual amparador de seus netos;

iv) Lembranças com queridos colegas e amigos dessomados: hipóteses diversas;

v) Sensação de dor de cabeça na região do frontochacra.

Experimento (10). Período: 19h0019h15; duração: 00h15; local: poltrona; tema: Micropa
racirurgia; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Tratamento energético na cabeça na região do frontochacra, no cardiochacra e no fígado;

ii) Hipótese de microparacirurgia.

Experimento (11). Período: 19h1521h15; duração: 02h00; local: poltrona; tema: Projetos e 
Proéxis; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Projeto Eye: “você não está preparado”;

ii) Projeto MeuKondo: “necessidade de parcerias”;

iii) Projeto conscienciológico UniCons: “assistência e grupalidade”;

iv) Cursos integrados: “aguarde a maturidade do IIPC”;

v) A questão: “será que a facilidade de ‘construir castelos’ tem a ver com a proéxis?”;

vi) Cláusula pétrea da proéxis: “eliminar a autocorrupção, impulsividade e manipulação”;

vii) A questão: “o que levou a finais de vida infelizes?”;

viii) Demanda de livro “Cosmoética e Megatraços Compostos”, concatenando Cosmoética e anti
cosmoética aos trafores, obra em conjunto com uma amiga voluntária do IIPC, especialista no processo. 

Experimento (12). Período: 23h2008h20; duração: 09h00; local: cama; tema: Projetabilidade  
3; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Projeção com 40% de lucidez envolvendo manifestações e demissão de trabalhadores, piquetes, 
privatizações, sensação de preocupação íntima com desemprego e associação ao futuro educacional 
das filhas.

Resumo do dia 2: Foram realizados 5 experimentos na poltrona (5h45), 2 experimentos na 
cama (11h) e os intervalos entre experimentos e anotações (7h15).
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5. Laboratório serenarium - dia 3 (02/fEvErEiro, domingo, PaLíndromo)

Experimento (13). Período: 09h3010h35; duração: 01h05; local: poltrona; tema: Tenepes; 
resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Presença da consciex amparadora denominada Léo;

ii) Simulação de tenepes no experimento;

iii) Técnica de 50 x 11 exteriorizações, com utilização das mãos, alternadamente direita e esquerda;

iv) Sensação de presença e assistência a animais do bosque ao redor do laboratório;

v) Sugestão de doação de mudas de amoreira à ARACÊ;

vi) Hipótese de rápida exoprojeção: imagem do Planeta carregado com um holopensene repre
sentado por uma rede de trafares individuais interconectados, a cada reciclagem pessoal a rede melhora, 
sensação de que estamos mais sendo assistidos do que assistindo no Planeta e a imagem positiva de 
uma rede de integração homeostática de trafores interligados a ser alcançada, contaminando benefi
camente outros planetas.

vii) Identificação da data ser capicua: 02/02/2020, de origem catalã “cap i cua”, que significa 
“cabeça e cauda”.

Experimento (14). Período: 11h0011h48; duração: 00h48; local: poltrona; tema: Biopara
tecnologia; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Voluntariado conscienciológico, identificação com a área de comunicação, utilização do 
Youtube (experimento feito antes da pandemia, e depois o Youtube se popularizou como plataforma 
de lives nas ICs);

ii) Construção de um programa “IIPC integrando histórias”, com as histórias pessoais dos 
voluntários;

iii) Presença da consciex amparadora Amora: parabióloga;

iv) Parábola sobre política utilizando formigas amontoadas sobre o açúcar: o amparo espalha 
os torrões de açúcar para os processos se dissiparem e se apaziguarem;

v) História e relação com Amora, cigana, Paris, Roma, retroideia de “alma gêmea”, evolução para 
a verpon autorrevezamento existencial, parábola do passarinho e o prisioneiro de Rochester, impactos 
de mudança de gênero e paravoluntária da ARACÊ;

vi) Neoideia: Bioparatecnologia, que é utilizada no Serenarium para proteger os pesquisadores 
que trabalham nos 3 dias de laboratório. O Conscientiarium, experimento de 10 dias de duração, de
mandará novas Bioparatecnologias com novos propósitos;

vii) “Tal como a Evolução é individual, a Cosmoética é individual, a Parapolítica é individual. 
Mas evoluímos em grupo, utilizamos a Cosmoética em grupos e nos relacionamos parapoliticamente 
em grupo”.

Experimento (15). Período: 12h3514h00; duração: 01h25; local: poltrona; tema: Bioenergias; 
resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Forte mobilização, circulação de energias densas pelo quarto e exteriorização de energias;

ii) Início de chuva e relâmpagos externos ao laboratório;

iii) O aparelho de arcondicionado parou de funcionar;
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iv) Surgiu uma faísca em forma de raio de energia no alto do teto;

v) Chuvas e trovões intensificados;

vi) Nova faísca em forma de raio de energia no alto do teto;

vii) Diminuição pela vontade da mobilização e circulação das energias;

viii) O arcondicionado voltou a funcionar sem interferência;

ix) A chuva forte se transformou em garoa, e o sol voltou a raiar visto pela janela;

x) Levanto a hipótese das extrapolações com o trabalho das energias conscienciais ter sincroni
cidade com os fenômenos da natureza;

xi) Questão: “é uma escolha pessoal utilizar as energias como rolo compressor ou mola propulsora”;

xii) A necessidade: “priorizar a Cosmoética, a coragem, a determinação, a calma e a ponderação; 
além do destemor, da força, do cuidado e do respeito”.

Experimento (16). Período: 15h3016h40; duração: 01h10; local: poltrona; tema: Entrevista 
com Extraterrenos; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Sensação de presença de consciexes extraterrestres;

ii) Medo inicial, ideia de abdução conforme na televisão com mesa cirúrgica;

iii) Mensagem tranquilizadora: “não precisa ter medo, esse é o seu pensene atual, recicle”;

iv) Neoideia: “o pensene é interplanetário”;

v) “Uma CL tem SEN com sentimentos elevados”;

vi) “Cada raça tem um % de pen, % de sen e % de energias”;

vii) Pergunta: “quando os ETs se apresentarão ao Planeta na TV?” e resposta: “quando a Cons
cienciologia passar no telecurso da TV Globo”;

viii) Pergunta: “e essa linguagem bemhumorada?”, e a resposta: “pensamentos na linguagem 
natal, mas exteriorizamos traduzido ao receptor”;

ix) Pergunta: “quando receberei novos plugins?” e a resposta supondo que não utilizo os que 
tenho; seguida da sensação pessoal de desconforto com a tares recebida;

x) Hipótese de trabalho de ETs em laboratórios da ARACÊ, principalmente em um deles em 
específico;

xi) “Ufólogos são curiosos, mas fechados para multidimensionalidade”;

xii) “A Parapoliticologia Interplanetária utiliza a Conscienciocracia e a Discernimentocracia”, 
que é uma Discernimentocracia Multicósmica;

xiii) “A Conscienciologia é a simplificação do pensamento complexo multidimensional”, a 
sugestão de estudar Edgar Morin e relacionar com as ideias originais de Darwin;

xiv) Pergunta: “ETs moram em espaçonaves, retornam para casa?” e resposta: “enviamos infor
mações on-line, o tempo é relativo, possui um conceito diferente”;

xv) Pergunta sobre o tempo e as neoideias de ponta: “o que fazer?” e a resposta: “bom trabalho!”;

xvi) Experimento de Reflexologia Multidimensional: compressão de pontos no pé para des
bloqueio do chacra, ligação instantânea através dos meridianos do pé até o chacra correspondente ao 
ponto pressionado. Foram pressionados mais de 10 pontos do pé direito. Ideia de compartilhar com 
a acupunturista conhecida. “Tecnologia de ponta na planta dos pés”;
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xvii) Anotações: “utilize no banho um tapete que estimula os pontos”, “pise no chão” e “tênis: 
calçado prórobotização”.

Experimento (17). Período: 17h3018h25; duração: 00h55; local: poltrona; tema: Parapolítica; 
resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) “Todas nossas ações são políticas e todas as nossas ações são parapolíticas”;

ii) Hipótese de envolvimento pessoal com a política em retrovidas envolvendo: sexo, poder, 
fama, dinheiro, religião, ideologias, relação de poder entre mulherhomem e anticosmoética;

iii) Questão para pensar: “a política no trabalho, qual a sua intencionalidade? Pessoal ou grupal?”;

iv) Identificação dos temas de trabalhos cosmoéticos e anticorrupção nos sistemas que trabalhei 
no Serpro;

v) “Se mandarem embora: abremse oportunidades. Se não mandarem: segurança financeira 
para filhas”.

Experimento (18). Período: 19h0019h35; duração: 00h35; local: poltrona; tema: Paradiplo
macia e Pangrafia; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Hipótese de campo de pangrafia;

ii) Temas do texto produzido: Paradiplomacia, Autodiscernimentocracia e sobre o processo de 
Pangrafia;

iii) Reprodução do texto pangrafado com os diversos erros gramaticais originais: 

“A diplomacia deriva de uma ação política, toda ação é política, mas a diplomacia 
dependerá da habilidade do autor. A intencionalidade pessoal nas ações provoca  
o resultado e sucesso da ação diplomática. A diplomacia por si só não representa uma 
ação cosmoética, quando incluímos a Cosmoética tornase uma ação paradiplomática 
multidimensional. As ações paradiplomáticas auxiliam na reurbanização extrafísica 
planetária. Ações individuais: a interassistência, a tenepes, a iscagem lúcida. Ações 
grupais: aula ou palestra conscienciológica, um livro tarístico. Quanto mais caminhar
mos para policarmalidade mais próximos estaremos do Estado Mundial Cosmoético. 
Difundir a Cosmoética, a ética intraconsciencial e interconsciencial é a melhor forma 
de expandir a Paradiplomacia. A união dos grupos se dará quando percebermos uma 
Cosmoética cada vez mais una entre as consciências. Tal como a distribuição de renda 
e riquezas no planeta, há um abismo entre os níveis de Cosmoética. A CCCI é um 
exemplo de como podemos nos organizar para atingirmos uma unidade Cosmoé
tica. Esta unidade virá utilizando a paradiplomacia, que significa respeito à opinião 
alheia, respeito às ações alheias, podendo conceituar o Universalismo. Diante do 
Universalismo está o desafio paradiplomático, iniciando com o respeito, o entendi
mento, se colocando no lugar do outro, mas acima de tudo as ações conciliatórias, 
abrir mão das verdades relativas pessoais, pelo bom senso multidimensional comum.  
A Paradiplomacia possui como requisito a Cosmoética e a AM. Como tratar e res
peitar o multidimensional sem experimentar? É requisito ter as próprias experiências.  
O Serenarium é um modelo, um grande recurso de experimentações multidimensionais. 
O 3º requisito da prática paradiplomática é o Autodiscernimento. O Cosmos respeita 
a Autodiscernimentocracia Cosmovisiológica, um modelo democrático, complexo 
mesmo entre consciências evoluídas. 7 dicas evolutivas: 1) acorde e perceba as ener
gias conscienciais, 2) na próxima ação percebase multidimensionalmente, 3) faça 
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um checklist das suas ações pessoais e grupais do dia, 4) exerça o diálogo, o respeito  
e a conciliação nas ações, 5) sempre que puder agir e dentro do possível, abra mão 
da sua verdade, não abrindo mão dos seus princípios cosmoéticos, 6) estude, escreva, 
compartilhe suas autossuperações e seus experimentos, 7) sempre tenha uma boa 
caneta e uma resma à mão.

O processo de Pangrafia estimula o mentalsoma, a recuperação de cons e aguça  
a hipersensibilidade parapsíquica. O processo de Pangrafia é lúcido e depende do grau 
de intelectualidade e de disposição para aquisição de neossinapses afins. Pangrafia 
evolve desenvolver o processo parapsíquico e o processo intelectual do pesquisador. 
O processo de Pangrafia envolve o compartilhamento de paracérebros e envolve 
uma parceria multidimensional entre consciências afins e num patamar evolutivo 
semelhante que estimula a busca constante de um maior nível de intelectualidade. 
A pangrafia é um processo em que a consciex não precisa aparecer, ser divulgada sua 
fonte ou aclamada, a conscin por sua vez é como um crítico de arte e deve ser exigente 
e requintado, tanto na linguística como uma eloquência. Sejamos todos pangrafistas. 
Desenvolver a pangrafia evolui. Evolução: desenvolvimento pangráfico. Experimento 
18: pangrafia na prática”.

Experimento (19). Período: 20h0020h50; duração: 00h50; local: poltrona; tema: tabula rasa; 
resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Demanda de escrever o verbete: “Família Multiexistencial Multidimensional”; o verbete “La
ços Familiares Multiexistenciais” está em processo de escrita para Enciclopédia da Conscienciologia;

ii) Enorme senso de gratidão pessoal. 

Experimento (20). Período: 22h0022h30; duração: 00h30; local: poltrona; tema: Exaustivi
dade; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Experimento com muito cansaço físico, muita disposição energética e muita vontade men
talsomática;

ii) “A exaustividade aprofunda”;

iii) “Exaustividade gera criatividade”;

iv) O contraponto “exageros duram pouco”;

v) Fenômeno de projeção de consciência contínua (PCC), vibração intensa, saída lúcida do corpo, 
entrada num túnel de luz e retorno brusco lúcido ao corpo causado pelo excesso de emocionalismo.

Experimento (21). Período: 22h3007h00; duração: 08h30; local: cama; tema: Projetabilidade 
4; resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:

i) Trabalho energético intenso e EV antes de dormir;

ii) Sonhos lúcidos, com temas variados: conexões com colegas, bairro Ponta Verde, em Maceió, 
a torcida pelo time do Flamengo, sensação de riscomania, presença num parabar familiar e a relação 
com o grupo do Colégio Marista; 

iii) “Enquanto estiveres conectado com o trabalho, com o futebol, com a bebida e bares, este 
será o teu destino fora do corpo. No extrafísico somos sinceros!”

Experimento (22). Período: 07h0007h30; duração: 00h30; local: poltrona; tema: Gratidão; 
resumo dos principais pontos e anotações realizadas ao final do experimento:
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i) Senso de gratidão pessoal e agradecimentos aos amparadores;

ii) Momento de agradecer aos amparadores por todas as inspirações, experimentos, aportes, 
neoideias, conforto, lições, muitas ideias, planejamento e visualizações do futuro, contrapontos ações
traços, demonstrações de falhas e erros no dia a dia;

iii) Anotação final: “Foram muitas lições e agora é muito trabalho pela frente!”.

Resumo do dia 3: Foram realizados 9 experimentos na poltrona (7h25), 1 experimento na 
cama (8h30) e intervalos entre experimentos e anotações (8h05).

6. saída do serenarium (03/fEvErEiro, sEgunda)

Descanso. Retorno ao CAS  Centro de Apoio ao Serenarium onde prevaleceu o descanso 
mental e retomada à convivialidade. Após descanso, realizei a atualização do meu Código Pessoal de 
Cosmoética (CPC), na atividade Campo de Escrita, às segundasfeiras, na ARACÊ.

7. dia finaL (04/fEvErEiro, tErça)

Grupocarmologia. Participei da Dinâmica Parapsíquica da Grupocarmologia e anotei alguns 
insights como:

i) Fim do ciclo vítimaalgoz, reconciliação retrocognitiva e perdão com um colega presente no 
laboratório, com quem sincronicamente compartilhei o quarto no ECP3;

ii) Ideia de iniciar no Campo de Escrita pessoal a realização do livro Pensene com o amigo coautor;

iii) A necessidade da publicação do livro infantil com o título Amora, empregar energia no 
processo de ilustração;

iv) Crescendologia: “espadapenalápiscanetacelular”;

v) Neoideia: “Universidade Invisível Consciencial”;

vi) Iniciar profilaxia dos patopensenes atuais;

vii) “Sobrepairamento hígido pensênico”.

Autopensenologia. Ao finalizar o experimento no Laboratório Conscienciológico da Auto
pensenologia, no Campus ARACÊ, anotei alguns insights como:

i) “O que carrega o pensene é a intenção”;

ii)  Estudar o verbete “Limite da Autopensenização” para mitigar a manipulação pensênica;

iii) “Mudase o cosmos a partir do umbigão”;

iv) Novo e repetido senso de gratidão pessoal ao evento e à ARACÊ;

v) Anotação final: “entrei com pouca bagagem e saí com a mala cheia”;

vi) Insight final: “meta pessoal: manutenção do senso de serenismo no dia a dia” e “aproveite 
os aportes recebidos”.

IV. CAMPO DE ESCRITA NA ARACÊ

Escrita. Tive a oportunidade de participar de 2 Campos de Escrita, um antes e outro após  
o experimento; nestes campos, tive inspiração de definir proposta de 3 futuros verbetes para a Enci
clopédia da Conscienciologia, que surgiram no ECP3; além da ideia de criar um campo de escrita do 
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livro que estou escrevendo com o coautor em outra cidade; conseguimos criar este campo de escrita 
às segundas, às 20 horas, para a escrita do livro “Pensene, desenvolvendo pensamentos, sentimentos  
e energias saudáveis” e o processo está funcionando, com amparo e sinergia. Seguem as 3 propostas 
de verbetes e suas definições:

i) Verbete Trinômio PangrafiaParadiplomaciaEvolução (Paradiplomaciologia) (Proposta)

Definição. O trinômio pangrafia-paradiplomacia-evolução é um instrumento potencializador das 
transformações pararreurbanológicas na incorporação de neoideias e neoverpons evolutivas e cosmoé
ticas na dimensão intrafísica, conciliando o surgimento de neoconstructos a partir da autoconsciência, 
autoexperimentação e autorreciclagem no processo da Reeducaciologia.

ii) Verbete Universidade Consciencial (Parapedagogiologia) (Proposta)

Definição. A universidade consciencial é a ferramenta/instituição parapedagógica de acesso ao 
paradigma consciencial e ao desenvolvimento holossomático, na condição de curso intrafísico préinter
missiológico, sob currículo interdisciplinar integrado, visando estimular pangrafia e gescons, servindo 
de convergência paradiplomática interICs, formando autopesquisadores multidimensionais no rumo 
da holomaturidade e da evolução pessoal.

iii) Verbete Campus Conscienciocêntrico Urbano (Cognopoliologia) (Proposta)

Definição. O campus conscienciocêntrico urbano é o megaempreendimento grupal composto 
por um conjunto de edificações e infraestrutura de Instituição Conscienciocêntrica (IC) nos cen
tros das grandes regiões metropolitanas, visando a pesquisa das especialidades da Conscienciologia,  
a disseminação do paradigma consciencial, a divulgação e impulsão dos eventos das demais ICs e das 
oportunidades evolutivas nas Cognópolis da CCCI e, principalmente, contribuir para a reurbex.

CONCLUSÃO E PRÓXIMOS TEMAS DE APROFUNDAMENTO

Anotação. Anotação realizada após o laboratório, no hotel em Vila Velha, no dia 05/fevereiro: 
“Foram 12 dias, de 24 de janeiro a 04 de fevereiro, dias de muita intensidade, autopesquisa, neoideias, 
neoverpons, autoenfrentamentos e muito trabalho pela frente”. Após vários meses dessas experiências, 
consigo ainda me conectar com as ideias, as energias, os experimentos, as lições, as neoideias e a na
tureza local.

Reencontros. Constatação importante foram as oportunidades de reencontros, recomposições  
e hipóteses de reconciliações retrocognitivas durante todo o período, desde o curso ECP3 até o con
vívio pósSerenarium.

Realinhamento. A participação no laboratório Serenarium, em 2020, representou um marco 
pessoal de realinhamento proexológico, com a importância semelhante à participação no curso Balanço 
Existencial, em 2015, marco de início da fase executiva do autor aos 38 anos. Os eventos relatados 
no Campus ARACÊ, em Domingos MartinsES, foram sincronicamente realizados 2 meses antes do 
isolamento social, quando trabalhei por 1 ano e meio na modalidade home office, tendo a oportuni
dade de ministrar lives no canal Youtube do IIPC Web com os seguintes temas: “Relações Familiares”, 
“Comunicação Evolutiva”, “Desbloqueio dos Chacras” e o “Sentido da Vida”; não selecionei os temas, 
todos foram definidos “aleatoriamente”, segundo a agenda institucional, todos alinhados com meu 
caminho proexológico e com as ações pósSerenarium.

Parafamília. Em consequência, a ideia de Parafamília, estou desenvolvendo o verbete para  
a Enciclopédia da Conscienciologia: “Laço Familiar Multiexistencial”, da especialidade Grupocarmolo
gia, com a seguinte definição: “O laço familiar multiexistencial é a reunião ou conjunto de consciências 
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ao redor da conscin, homem ou mulher, na mesma família ou agregação familiar, com interconexões 
biológicas, parabiológicas, legais, paralegais ou relação de parentesco; todas afinizadas com a autoe
volução pessoal da conscin, através de várias vidas, rumo à evolução grupocármica e à condição de 
Consciência Livre (CL)”.

Paradiplomacia. A necessidade da teática paradiplomática pelos intermissivistas e voluntários 
da CCCI é um assunto já apresentado e discutido em fóruns de debates conscienciológicos, o aprofun
damento e desenvolvimento de gescons sobre a Paradiplomaciologia e Parapoliticologia é autopesquisa 
e paradever prioritário do autor.

Bioparatecnologia. Esta neoideia vem ao encontro das sincronicidades pessoais do autor, tanto 
na atuação na coordenação de negócios dos sistemas informatizados no Ministério do Meio Ambiente, 
como na autopesquisa do trinômio Economia Circular–Sustentabilidade–Reurbex.

Discernimentocracia. Waldo Vieira (2014, p. 533) traz a ideia do discernimento ao modo de 
pilar, motor e eixo do Cosmos; esta ortopensata vai ao encontro do conceito de Discernimentocracia 
enquanto pilar, motor e eixo multidimensional da Parapoliticologia e em conformidade com a Cons
cienciocracia, sistema de poder organizador do processo evolutivo das consciências e fundamentado 
no nível de consciencialidade pessoal. A Discernimentocracia será tema de artigo do autor.

Felicidade. Há a necessidade de aprofundamento e constatação multidimensional de mais 
pesquisadores sobre o conceito de “Central Extrafísica da Felicidade” ou “Central Extrafísica da 
Pensenidade”, onde conceituase a felicidade ou outro neologismo substitutivo, como a conjunção 
dos pensamentos (da Central Extrafísica da Verdade), sentimentos (da Central Extrafísica da Mega
fraternidade) e energias (da Central Extrafísica das Energias) saudáveis. Está embutido neste conceito  
a evolução do termo “Central Extrafísica da Fraternidade”, não restrita ao conceito da fraternidade, 
mas relacionado ao conceito da Megafraternidade.

Neoverpons. Em consequência do grande número de neoverpons adquiridas no laboratório 
Serenarium, estou desenvolvendo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia “Binômio Neoideia
Paradiplomacia”, da especialidade Paradiplomaciologia, ressaltando como tal instrumento multidi
mensional é um potencializador de transformações pararreurbanológicas, ao proporcionar a tradução 
de neoconstructos e neoverpons evolutivos para dimensão intrafísica, de maneira assertiva e cosmoética, 
amplificando as inovações evolutivas e os acertos grupocármicos.
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Autocomunicometria Aplicada  
à Desperticidade
Self-communicometry Applied to Deperticity

Autocomunicometría Aplicada a la Desperticidad

Ana Seno*

Resumo. Este trabalho analisa resultados obtidos de 3 experimentos realizados no 
laboratório Serenarium nos anos de 2016, 2017 e 2018. Estabelece conexões entre 
os experimentos e destaca o efeito positivo de recins e melhoria de desempenho 
comunicativo pessoal. Propõe a autocomunicometria enquanto técnica para avaliar 
as manifestações comunicacionais durante as interações conscienciais buscando  
o preparo para a desperticidade.

Palavras-chave:  CPC, emocionalidade, grupalidade, proéxis, recin. 

Abstract. This work analyzes outcomes from 3 experiments in the Serenarium 
laboratory, in 2016, 2017, and 2018. By interconnecting experiments, the text 
highlights positive recins effects, with communicational performance improvement. 
Selfcommunicometry is proposed as an evaluation technique for communicational 
manifestations during consciential interactions, envisaging deperticity.

Keywords: CPC, emotionality, group sense, proexis, recin.

Resumen. Este trabajo analiza los resultados alcanzados después de 3 experimentos 
realizados en el laboratorio Serenarium en los años 2016, 2017 y 2018. Establece 
conexiones entre los experimentos y destaca el efecto positivo de los recines y mejora 
de desempeño en la comunicación personal. Propone la autocomunicometría en 
cuanto técnica para evaluar las manifestaciones comunicativas durante las interacciones 
concienciales buscando la preparación para la desperticidad.

Palabras clave: CPC, emocionalidad, grupalidad, proexis, recín.

INTRODUÇÃO

Definição. A autocomunicometria é a métrica das habilidades e atributos conscienciais relacio
nados à comunicabilidade praticada pela própria conscin, homem ou mulher, visando desempenho 
despertológico nas interrelações interassistenciais durante a emissão e/ou a recepção das mensagens, 
informações e ideias.

* Revisora e tradutora; graduada em Letras e mestre em Linguística; 

voluntária docente da ARACÊ. anaseno@arace.org
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Sinonímia. 1. Autoavaliação comunicativa. 2. Autoexame das habilidades comunicativas.  
3. Avaliação do próprio desempenho comunicacional.

Antonímia. 1. Autoavaliação somática. 2. Autoexame holossomático. 3. Autovisão consciencial 
deficitária.

Proposta. Este estudo destaca as principais vivências produtivas nos 3 experimentos no Labo
ratório Serenarium em 2016, 2017 e 2018.

Contextualização. A necessidade de avançar nas autopesquisas e nas tarefas proexológicas 
motivaram experimentos anuais no Serenarium visando alavancagem e expansão da autocosmovisão.

Recorte. A autora realizou até o momento 8 experimentos no Serenarium (Anobase: 2020)  
e destacou os 3 últimos experimentos para análise e verificação dos aprendizados e neodescobertas 
para si mesma.

Comunicação. O atributo comunicabilidade comporta 3 modalidades básicas: comunicação 
verbal (oral e escrita) e não verbal, com várias formas não faladas e sem códigos linguísticos. 

Desempenho. O aprimoramento das formas comunicativas é importante e, para esta autora, 
há interesse, no atual momento evolutivo, de avaliar a comunicabilidade verbal e não verbal, o modo 
de expressar seus pensenes, especialmente o sen, a emocionalidade.

Autocomunicometria. Daí a relevância e o interesse pessoal no estudo da métrica da comunicação. 

Expressão. Em 2 décadas de autopesquisa no paradigma consciencial, a autora aumentou  
a autoconsciência sobre a emocionalidade manifestada especialmente nos comportamentos e reações, 
aspectos envolvidos na comunicação não verbal. 

Comportamentos. Os resultados dos 3 experimentos apontaram reflexões sobre as origens 
e possíveis causas de determinados comportamentos e reações pessoais, tema de aprofundamento  
e análise neste trabalho. 

Esboço. Além da Introdução, a estrutura de apresentação dos relatos segue a cronologia dos  
3 experimentos: Seção I – Descrição dos Experimentos; Seção II – Aprendizados, seguidos das Con
siderações finais.

I - SÍNTESE DOS EXPERIMENTOS NO LABORATÓRIO SERENARIUM

1. ExPErimEnto n. 6 – ano 2016

Período. 25 a 28.03.2016.

Dados. Principais aspectos e ideias trabalhados: reflexões sobre líder, liderança, autocosmoética, 
grupalidade cosmoética, interações conscienciais, linha proexológica.

Síntese. Autoavaliação dos comportamentos pessoais, auto e heteroconflitos influentes na 
manifestação pessoal nos grupos familiar, dupla evolutiva e voluntariado.

Holopensene. Autodescoberta. Autorreconhecimento. Autorreconciliação.

Fenômeno. Forte zumbido no ouvido esquerdo reverberando no holossoma, causando bem
estar, leveza e pensenidade mais hígida. Hipótese de desacoplamento de consciex depois de vários 
meses na psicosfera pessoal. 
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Líder. Inspirações e reflexões, no segundo dia de imersão no laboratório, relacionaramse  
à liderança interassistencial e características a serem conquistadas em sua plenitude. 

Características. O perfil “ideal” de líder buscaria 5 ações:

1. Observar a necessidade do outro (não somente a própria).

2. Respeitar o limite alheio.

3. Estimular o uso dos trafores do outro.

4. Construir interrelações sadias.

5. Expressarse com cosmoética (respeita a si e ao outro).

Requisito. Tornarse líder exige autoliderança cosmoética.

Autocosmoética. O conceito autocosmoética traduzse em pelo menos 25 atributos conscienciais, 
expostos em ordem de anotação durante o experimento:

01. Autocoerência.

02. Autenticidade.

03. Fidelidade ideativa.

04. Pensamento alinhado com a ação.

05. Autoamor.

06. Autolucidez.

07. Autodiscernimento.

08. Teática do CPC (Código Pessoal de Cosmoética).

09. Falar menos e ouvir mais.

10. Autoassistência.

11. Autoacolhimento.

12. Gosto pela vida.

13. Vitalidade.

14. Autodomínio energético.

15. Autodomínio emocional.

16. Autopensenidade hígida.

17. Autoaceitação madura.

18. Autoliderança.

19. Autocosmovisão traforista.

20. Intencionalidade hígida.

21. Vontade inquebrantável.

22. Autoesforço.

23. Autoposicionamento acertado.

24. Autocrítica lúcida.

25. Auto e heterocompreensão.
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Entrecruzamento. O sucesso e a aplicação plena das recins pessoais na convivência em grupo 
depende das reciclagens de cada integrante. O entrecruzamento das diversas recins pessoais reverberam 
positivamente na grupalidade e nos projetos grupais. 

Cronêmica. O tempo intrafísico é fator determinante e limitante para a concretização de projetos 
grupais e tarefas reurbanológicas acordadas no curso intermissivo. Estar lúcido para tal fato pode moti
var as mudanças pessoais de comportamentos e de priorizações por parte de cada integrante do grupo.

Intermissivistas. A união de vontades e interesses pessoais na grupalidade próevolutiva, por 
meio de concessões lúcidas em prol da meta principal, requer dos intermissivistas esforços e dedicação 
contínua às recins pessoais. A recin de cada um reverbera exponencialmente no grupo.

Questionamento. Quando todos os intermissivistas estaremos alinhados proexologicamente?

Autopensatas. 

*O fiel da balança na passagem de megaassediador para amparador é a aquisição da Inteligência 
Evolutiva (IE). (26.03.2016).

*Vida: Serenarium autovivenciado. (27.03.2016). 

*Juntese às consciências que querem evoluir, que fazem seus autoesforços, se reciclam e querem 
ser assistenciais. Assim se formam os grupos cosmoéticos. (27.03.2016).

*Grupo: espelhamento consciencial. (27.03.2016).

2. ExPErimEnto n. 7 – 2017 

Período. 05 a 08.05.2017.

Dados. Importância de investir na autoconfiança; fluidez; alegria; felicidade; visão de futuro 
promissor; qualificar a assistência, em especial a autoassistência; limpeza energética; desrepressão parap-
síquica; empenho; determinação; autoesforço; interrelações grupais; aplicação da cosmoética pessoal 
no grupo; Culturologia; criar sociedade diferente; correção de trajetória; megadecisão. 

Síntese. A máxima proéxica “quem quer faz acontecer”. Insistir, não desistir. Investir fortemente 
no objetivo proposto, com vontade.

Holopensene. Realinhamento do holossoma.

Ortopensatas. Refletir é reordenar a autopensenidade (VIEIRA, 2014b, p. 519).

Autocultura: autocognição organizada (VIEIRA, 2014a, p. 555).

Autopensatas. 

*Diversidade implica abertismo. (05.05.2017). 

*Trinômio do completista desreprimido: responsabilidadeautenticidadeautoridade moral. 
(05.05.2017).

*O saber e o acúmulo de conhecimento impõem maior responsabilidade da consciência perante 
os outros e a si mesma. (05.05.2017).

*A autorrevolução é o decretolei mais saudável que uma consciência pode fazer consigo mesma. 
(05.05.2017).

*A coragem consciencial é a força que move a consciência em seu percurso evolutivo. Não ter 
medo da descoberta, da neoideia, da neoinformação, da neoverpon sobre si mesmo. (05.05.2017).
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3. ExPErimEnto n. 8 – 2018

Período. 06 a 09.07.2018.

Dados. Acesso ao holopensene da erudição, intelectualidade, literatura, poesia, flânerie, intros
pecção acentuada, melin, autocompreensão de ego anacrônico ligado à arte literária, entendimento 
autocosmovisiológico, sensibilidade parapsíquica, posicionamento, recéxis.

Síntese. Aprofundamento da autopesquisa quanto às bioenergias, sensibilidade e parapsiquismo 
pessoal.

Holopensene. Grafopensenidade. Laboratório estimulou a escrita, concretizada em 53 páginas 
de inúmeras reflexões sobre a temática da comunicação, Comunicologia e os primeiros insights sobre a 
Recepciologia comunicacional, sintetizados, por exemplo na seguinte questão: “Como recebo as falas, 
comentários ou silêncio e indiferença dos outros?”

Autopensatas. 

*Há conflitos com base em confrontos de holobiografias. (06.07.2018). 

*Compreender a sensibilidade não é algo teórico e sim algo relativo ao autodomínio emocional 
e energético, envolve o sentir e o expressar. (06.07.2018).

*Relaxe. É no fazer criativo que surgem as neoideias. A serendipidade ocorre quando o pense
nizar é solto, espontâneo e natural. Deixe fluir. (06.07.2018).

*Interpelar alguém sobre suas fragilidades é indelicadeza das grandes. Mostre primeiro como 
lida você com elas. Dê o exemplo. Depois observe atentamente o rosto do outro. Aí você já terá feito 
a interpelação. (08.07.2018).

*Divirja com juízo. Recuse com delicadeza. Enfrente com destemor. A evolução espera você 
nas quebradas da vida. (08.07.2018).

II - APRENDIZADOS

Análise. Cada experimento visto isoladamente impactou na época, proporcionando avanços  
e ajustes na vida pessoal após a saída do laboratório. Porém, quando as informações de cada experimento 
são vistas em conjunto, ampliamse, ganham maior perspectiva e outras possibilidades de interpretações.

Cosmovisão. Foi possível verificar a conexão entre os experimentos e o percurso de ajuste 
proexológico que estaria sendo proposto pela equipex de amparadores do laboratório Serenarium nas 
avaliações pessoais de produmetria e desempenho.

Temperamento. A demanda pessoal de aprofundar a compreensão sobre os aspectos emo
cionais envolvidos na comunicação trouxe à tona pontos de retrovidas e desta vida, relacionados ao 
temperamento pessoal.

Facilitador. A autolucidez e autoassunção da emocionalidade a ser reciclada facilitou a auto
pesquisa dentro e fora do laboratório, auxiliando na correção de comportamentos.

Aprofundamento. Os registros do experimento de 2017 possibilitaram detectar a conexão entre 
o anterior (2016) e o posterior (2018). Determinado modus operandi pessoal de pensenizar, centrado 
no ego e com traços de autorrepressão, influía nas manifestações e momentos de decisão relevante 
para a proéxis pessoal atual.
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Autorreconciliação. As emoções de medo, tristeza, frustração, detectadas e mapeadas, permiti
ramme compreender a necessidade de autorreconciliação com o ego atual e os retroegos. A aplicação 
de técnicas conscienciológicas, durante o experimento, envolveu desde as energéticas, passando pela 
autorreflexão até as técnicas conscienciográficas, para analisar detalhadamente cada vivência e seu 
contexto.

CPC. Essas técnicas, reaplicadas a posteriori, possibilitaram iniciar a reversão da predominância 
emocional para a mentalsomaticidade, a partir de inclusão no Código Pessoal de Cosmoética (CPC) 
de cláusula para corrigir e mudar o comportamento quando vivenciadas situações provocadoras de 
tais emoções. 

Grupo. A autorreconciliação era fator influente na manifestação pessoal no voluntariado cons
cienciológico, grupo que espelhava traços pretéritos conjuntos, exigindo maior autodiscernimento  
e autolucidez para manter o foco nos objetivos intermissivistas em comum.

Recins. Permanecem os esforços no investimento de recins na área da comunicação e das mani
festações pessoais correspondentes à psicossomaticidade, auxiliando o desenvolvimento mentalsomático.

Recepciologia. Tais recins, imprescindíveis ao aprendizado da Recepciologia comunicacional, 
permitem lidar com a recepção e influência dos diversos estímulos, informações, reações e compor
tamentos dos outros no entorno. A melhor conduta na interação consciencial é conhecer detalhes de 
comportamentos, especialmente os imaturos. 

Conceito. A partir dessa neoideia inspirada no Serenarium e reforçada durante a tenepes em 
agosto de 2020, foi proposto título de verbete Recepciologia Comunicacional, para a Enciclopédia da 
Conscienciologia, aceito e em andamento.

Parapsiquismo. A descoberta pessoal de traços emocionais associados à sensibilidade parapsí
quica reestruturou o modo de pensar e analisar as vivências cotidianas nas interações multidimensio
nais. Admitir nível acima da média de sensibilidade parapsíquica exigiu reformular comportamentos  
e manifestações verbais e não verbais nos grupos de convívio.

Desperticidade. Uma vez compreendido o ponto de viragem do modus operandi anacrônico 
de se manifestar, utilizandose dos atributos mentaissomáticos já alcançados, o desafio é prosseguir 
rumo à conquista da desperticidade, prérequisito para o alcance do Serenismo em futuro ignorado. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Intenção. A partir desses relatos de experimentos no Serenarium, há a intenção de compartilhar 
os aprendizados da autopesquisa continuada para detectar obstáculos evolutivos pessoais em determinada 
fase da vida intrafísica.

Compreensão. Às vezes, logo após o término do experimento no Serenarium, o serenauta não 
compreende, em profundidade, todas as informações recebidas e as ideias acessadas. Somente ao longo 
de meses posteriores, com as vivências e os acontecimentos cotidianos, começa a haver o entendimento 
dos conteúdos trazidos pelas equipexes de amparadores do laboratório.

Sequência. Observase linha ascendente de raciocínio, visando remover obstáculos, mostran
do características e traços a serem reciclados para fortalecer o holopensene pessoal da interassistência 
próevolutiva. Primeiro, o investimento na autoconsciência da importância de desenvolvimento da 
liderança pessoal; segundo, no destaque para o aumento da autoconfiança na realização dos trabalhos 
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interassistenciais; e, em terceiro, a indicação da necessidade de reciclagens na área da emocionalidade 
ou da psicossomaticidade.

Benefícios. Os autoaprendizados e benefícios pessoais com essa tríade de experimentos no 
Serenarium catalisam correções de rumo com aceleração das realizações proexológicas, favorecendo  
a maxiproéxis grupal e o preparo para a vivência da desperticidade.
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Artigo Original 25

Holopensene da Serenologia  
e Desenvolvimento do Acolhimento 
Mentalsomático
Serenology Holothosene and Mentalsomatic Welcome Development

El Holopensene de la Serenología y el Desarrollo de la Acogida 
Mentalsomática

Leuzene Salgues*

Resumo. O presente artigo visa promover reflexões sobre a influência do holopense
ne da Serenologia no desenvolvimento do acolhimento mentalsomático, a partir da 
existência do cérebro social, natural, e espelhamento neuronal favorável à empatia. 
Discute a relevância da mentalsomaticidade no acolhimento para estratégias inte
rassistenciais mais esclarecedoras e apresenta aspectos favoráveis e desfavoráveis ao 
desenvolvimento do acolhimento mentalsomático. Nas considerações finais salienta 
a relevância das oportunidades de acesso ao holopensene dos Serenões e das possíveis 
vivências de extrapolações favoráveis à autocognição e às autoprescrições reeducativas.     

Palavras-chave: acolhimento mentalsomático, cérebro social, empatia, holopensene 
da Serenologia.

Abstract. The present paper aims to start reflections on serenology holothosene’s in
fluence over the development of mentalsomatic welcome, out of social, natural brain, 
with neural mirroring favoring empathy. It discusses the relevance of mentalsomaticity 
on welcome, for interassistantial strategies that be more clarifying, with presentation 
of both favorable and unfavorable aspects to the development of mentalsomatic wel
come. In final considerations it stresses the relevance of access opportunities to the 
Serenissimi’s holothosene, as well as of possible extrapolation experiences favoring 
selfcognition and reeducative selfprescriptions.

Keywords: empathy, mentalsomatic welcome, serenology holothosene, social brain.

Resumen. Este artículo promueve reflexiones sobre la influencia del holopensene de 
la Serenología en el desarrollo de la acogida mentalsomática, a partir de la existencia 
del cerebro social, natural, y el espejo neuronal favorable a la empatía. Discute la im
portancia de la mentalsomaticidad en la acogida para las estrategias interasistenciales 
más esclarecedoras y presenta los aspectos favorables y desfavorables al desarrollo de 
la acogida mentalsomática. En las consideraciones finales destaca la importancia de 

* Formação em Engenharia Civil e Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação. Voluntária, professora e pesquisadora 
da Intercampi. Verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia. Tenepessista. leuzenesalgues@gmail.com
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las oportunidades del acceso al holopensene de los Superserenos y de las posibles ex
periencias de extrapolaciones favorables a la autocognición y a las autoprescripciones 
reeducativas.

Palabras clave: acogida mentalsomática, cerebro social, empatía, holopensene de la 
Serenología.

INTRODUÇÃO

Interesse. A autopercepção da manifestação qualificada, mentalsomática, em momentos de 
acesso ao holopensene da Serenologia, foi o fator motivacional e interesse para os estudos autoinvesti
gativos e reeducação da tendência empática, de base psicossomática, manifesta desde a infância.

Teoria. O acesso às neoideias da Conscienciologia ocorreu na apresentação da Teoria dos Sere-
nões, pelo Prof. Waldo Vieira, na cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, Brasil, quando 
comentou a existência da Serenona Rosa dos Ventos na região, despertando curiosidade e interesse em 
acessar o holopensene serenológico e contribuir com a interassistência na região. 

Intercampi. Em 2005, com a fundação da Instituição Conscienciocêntrica Associação Interna
cional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia  Intercampi e orientações do Prof. Waldo Vieira, 
para o desenvolvimento da tríade que comporia o materpensene institucional, Mentalsomatologia 
– Serenologia – Paratecnologia, é posto o desafio aos voluntários de buscar compreender a dinâmica 
multidimensional do desenvolvimento mentalsomático e recursos paratecnológicos que possam con
tribuir, em consonância, com o processo mais amplo e interassistencial da reurbanização extrafísica 
proporcionada pelo holopensene da Serenologia.  

Objetivo. Diante das ideias suscitadas, o presente artigo busca promover reflexões sobre a influ
ência do holopensene da Serenologia no desenvolvimento do acolhimento mentalsomático e melhoria 
da lucidez nas abordagens e relações interassistenciais.

Organização. Este artigo apresenta, inicialmente, aspectos relacionados à evolução do cérebro 
social ao acolhimento mentalsomático, seguidos dos facilitadores e dificultadores do acolhimento 
mentalsomático e considerações finais, com os benefícios do acesso ao holopensene da Serenologia na 
qualificação interassistencial pelo acolhimento mentalsomático.

I. DO CÉREBRO SOCIAL AO ACOLHIMENTO MENTALSOMÁTICO

Evolução. O cérebro é a ferramenta necessária ao desenvolvimento mentalsomático, produto 
primordial da herança evolutiva, essencial à capacidade de planejar, escolher e decidir, bem como 
apresentarse enquanto cérebro social que possibilita coordenar necessidades individuais e coletivas. 
Para Taylor (2004), o sucesso da preservação da espécie humana veio da natureza gregária, de viver  
e trabalhar juntos, por milhares de anos de evolução.

Cérebro. “O cuidado que temos com os outros é tão instintivo e fundamental para a natureza 
humana quanto nosso egoísmo e agressividade, ou seja, temos neurocircuitos para cuidar das pessoas, 
protegêlas, como temos circuitos para conseguir comida e nos reproduzirmos” (TAYLOR, 2004, p. 10).

Cuidado. O cérebro social refinouse não apenas pelo desenvolvimento de atividades mais 
complexas para a organização da vida coletiva, mas, principalmente, pela habilidade cooperativa de 
dividir emoções, cuidados uns com os outros e ações de zelo e altruísmo.
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Prejuízo. O neurocientista António Damásio foi um dos primeiros pesquisadores a reconhecer 
os efeitos dos danos cerebrais no comportamento social, identificando prejuízos de processamento  
e utilização de informações sociais devido a lesões no córtex frontal. 

Convivência. Danos cerebrais podem levar a maus modos, comportamentos inadequados  
e não cumprimento de certas normas éticas necessárias à convivência civilizada, “mesmo quando as 
funções intelectuais e verbais foram mantidas intactas” (DAMÁSIO, 1997, p. 30).

Analogia. Em analogia computacional, o cérebro social precisa tanto do software (circuitarias 
neurais relativas às experiências emocionais e interações sociais), quanto do hardware (cérebro físico). 
Danos no equipamento cerebral dificultam ou impossibilitam a convivência. 

Córtex. Os pensamentos mais complexos, o planejamento e o raciocínio, bem como o raciocínio 
social, ocorrem no córtex frontal, área cerebral vital para controle das informações sociais. Danos nessa 
região podem comprometer a empatia ou habilidades na condução da vida social. 

Preservação. É de suma responsabilidade do intermissivista lúcido manter os cuidados de 
saúde e preservação da integridade do próprio cérebro, órgão vital à consecução da vida intrafísica, 
experiências e realizações das cláusulas pétreas intrínsecas à programação existencial pessoal.

Vida. No cotidiano da vida intrafísica social podemse identificar as consequências da coope
ração uns com os outros, nas diversas atividades: familiares, profissionais, educacionais, sanitárias, de 
saúde, locomoção, entre outras, com trocas cooperativas de benefícios e serviços que contribuem para 
vida melhor para todos.

Conexão. “A neurociência descobriu que o próprio desenho do cérebro o torna sociável, ine
xoravelmente atraído a uma íntima conexão cérebro a cérebro sempre que interagimos com alguém. 
Essa ponte neural nos permite afetar o cérebro – e, portanto, o corpo – de todas as pessoas com as 
quais interagimos, exatamente como elas fazem conosco” (GOLEMAN, 2019, p. 11).

Repercussão. Para Goleman (2019), nas interações sociais operam moduladores, que atuam 
ao modo de termostatos interpessoais que redefinem as funções cerebrais à medida que orquestram as 
emoções, que repercutem ao modo de ondas por todo o corpo e enviam cascatas hormonais regula
doras dos sistemas biológicos, ou seja, os relacionamentos saudáveis beneficiam a saúde, enquanto os 
envolvimentos tóxicos atuam tal qual veneno no organismo.

Neurociência. Em 1994, cientistas da Universidade de Parma, na Itália, liderados pelo neuro
cientista Giacomo Rizzolatti, identificaram um sistema neuronal que denominaram neurôniosespe
lho, devido ao “espelhamento” de ativação, isto é, a observação de ações alheias ativa as mesmas áreas 
cerebrais dos observadores, estímulos que ocorrem durante a ação do indivíduo observado. 

Homo. “Somos naturalmente seres empáticos. A empatia é uma condição humana. Muito pro
vavelmente, mesmo antes de nos tornarmos homo sapiens, já éramos homo empathicus” (RIBEIRO, 
2018, p. 94). 

Neuroplasticidade. O cérebro social se constitui dos mecanismos neurais que coordenam as 
interações, os pensamentos e sentimentos sobre pessoas e relacionamentos, mantendo conexão direta, 
contínua sintonia com quem convivemos. Essas interações sociais desempenham papel relevante na 
remodelação do nosso cérebro, por meio da “neuroplasticidade”, possibilitando moldar novas circui
tarias neurais ao longo dos anos de convívio.

Tendência. Apesar de possuir um cérebro social favorável à conexão empática, a grande maioria 
das pessoas apresenta maior predisposição para zelo, cuidados e preocupação com conhecidos, princi
palmente de maior convivência, proximidade e relacionamento positivo.
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Laços sociais. Independentemente de vínculo familiar ou de amizade, os laços sociais têm 
demonstrado que o zelo e o cuidado são intrínsecos à natureza humana e proporcionam grandes be
nefícios na manutenção ou recuperação da saúde, aumento da imunidade, prevenção de adoecimento 
e retardo na progressão de doenças crônicas, constituindo poderoso remédio.

Tragédia. Em contextos de ameaça coletiva ou tragédia, por exemplo terremoto, erupção vulcâ
nica, tsunami, situações de devastação ou calamidade pública, envolvendo estresse, vulnerabilidade, dor  
e luto, a tendência gregária se exacerba nas pessoas que findam por oferecer proteção, afeto e ajuda mútua.

Mídias. Infelizmente, as mídias reproduzem à exaustão cenas e relatos desses eventos catastró
ficos ou de extrema vulnerabilidade para afetar, diretamente, o cérebro social, mantendo a audiência 
e prendendo a atenção dos incautos com acoplamentos energéticos desnecessários. 

Heroísmo. Nas situações inusitadas de atos heroicos, o altruísmo, segundo Taylor (2004),  
é automático, impulsivo, mais parecido com agressividade, senso de dever ou obrigação. Não significa 
que não haja bondade ou empatia, mas a capacidade de ajudar é potenciada por diversas químicas 
neurológicas, normas e papéis culturais.

Poder. A pesquisadora salienta, ainda, que assim como o zelo e a agressividade podem estar na 
raiz do comportamento heroico, o altruísmo pode surgir da busca de domínio e poder, pois o autos
sacrifício pode conquistar e consolidar hierarquia social.

Inteligência. Para Goleman (2019), se possuímos agilidade social do cérebro devemos ser sábios 
para perceber que o estado íntimo e biologia são impulsionados por outros, e isso exige avaliar tanto 
o impacto emocional e biológico de outrem sobre nós quanto o que exercemos nos outros.

Ética social. O matemático e filósofo alemão Edmund Husserl (1859–1938) refletiu sobre  
a necessidade da ética social, relação ética entre as pessoas, em comunidades ou no mundo que com
partilhavam, com valorização da vida e relações solidárias, justas, participativas e responsáveis. 

Valor. “Minha vida não é nada por si; está unificada com a vida dos outros, é uma parte na 
unidade da vida comunitária e, ultrapassandoa, alcança a vida da humanidade. Eu não posso valorar 
minha vida sem valorar a vida dos outros entrelaçada com a minha” (HUSSERL, 1923, p. 797798 
apud ERTHAL, 2019, p. 28). 

Sapiência. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer (1788– 1860) sugeriu que onde se confirma 
a excelência moral, confirmase também sapiência no agir, e, não fosse a deficiência moral das pessoas, 
haveria suprema ponderação universal, com a mais alta sabedoria. 

Anedonia. Diferente do cérebro social, a anedonia é a incapacidade de sentir prazer em várias 
esferas da vida, em atividades normalmente agradáveis, por exemplo, alimentação, sexo, amizades, 
sendo um dos sintomas das doenças depressivas, causando desconforto subjetivo devido à desconexão, 
anestesia emocional e desinteresse nas relações sociais (DALGALARRONDO, 2019). 

Dificuldades. A anedonia impossibilita a formação de relações sociais, por falta de pertencimento, 
engajamento nas interações sociais positivas consequentes da motivação e aproximação e na ausência de ligação/
apego, relacionamento oriundo de contato e afeto com outra pessoa (DALGALARRONDO, 2019, p. 580). 

Assimilação. Outro aspecto relevante ao convívio e formação das relações sociais é o isolamento, 
evitando interações desencadeantes de acoplamento energético e assimilação energética ostensiva, nas 
quais a conscin apresenta dificuldade ou incapacidade de desassimilação das energias alheias. 

Soltura. Esta autora, durante a infância, devido à soltura energética, sentia frequentes náuseas 
nas festividades familiares. Em determinada residência de parentes, pela assimilação das energias, sofria 
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espasmos e vômitos, desassimilandoas. O quadro, muitas vezes atribuído à ingestão alimentar, causava 
espanto geral por ser a única a vivenciar tal processo. A repetição provocou, durante algum tempo,  
a recusa da infante a ir a tal localidade.

Tendência. Apesar dessas situações pontuais, a autora apresentou, na infância, tendências  
e características empáticas, de base emocional, em defesa do agredido ou prejudicado, sem muito dis
cernimento, seja em situações reais, com pessoas e animais, ou representadas em filmes de animação, 
contação de histórias infantis, propagandas comerciais. 

Defesa. Na análise de lembranças e consultas aos familiares, a autora identificou em si caracte
rísticas da síndrome do justiceiro (BERNARDI, 2007), com atuação bemintencionada, pensando 
ajudar, quando em realidade agia com precipitação na defesa de quem considerava mais vulnerável, 
sem entender o contexto no qual estava inserida. 

Autopesquisa. As dificuldades na convivência ou relacionamento com outras consciências, pelas 
interações energéticas ou emocionais, com cúmplices de destino, velhas conhecidas de vidas pretéritas 
ou recémapresentadas, conscins ou consciexes, propiciam investigar aspectos na manifestação conscien
cial visando melhorar a própria qualidade de vida com aprendizado da vida coletiva interassistencial.

Empatia. A possibilidade de compreender o que o outro sente ou experimenta, seja físico, 
emocional ou mental, constitui a capacidade de empatia. Antigamente consideravase que esse atributo 
decorria de processo puramente cognitivo, mas, com os avanços da Neurologia, sabese, hoje, deverse 
à já referida existência de sistema neural específico denominado neurônios espelho. 

Identificação. A empatia não decorre de dedução, mas de compreensão imediata da experiência 
alheia observada e consequente identificação da experiência em si, ou seja, a ação do outro ativa no 
observador as mesmas áreas cerebrais do agente. Quanto maior a identificação das experiências em 
nós, maior a ativação neuronal.

Corrosão. Ao mesmo tempo que a Ciência avança nos estudos e pesquisas sobre a sociabilidade 
humana, a corrosão social se apresenta de muitos modos, com diversos sintomas que podem conduzir 
a espécie de autismo social, como: 

1. Violência. Acessos de raiva, intolerância, impaciência, agressões físicas e verbais.

2. Invisibilidade. Ausência perceptiva ou indiferença aos “invisíveis” da rua (mendigos, mo
radores de rua, coletores de lixo) e profissionais de serviços gerais (porteiros, faxineiros).

3. Perigo. Dificuldade em ajudar em situações de acidentes, prestar primeiros socorros, por 
receio de se comprometer ou por indiferença.

4. Tecnologia. Alheamento por uso de fones de ouvido, jogos eletrônicos, formando barreira 
auditiva e atencional aos outros. 

5. Isolamento. Opção pelo distanciamento sem necessidade sanitária, por exemplo na pandemia 
de Covid19, desde 2020.

Problema. Apesar do cérebro social e das tendências naturais à vida coletiva, o nomadismo dos 
pequenos grupos e a busca pelos recursos de sobrevivência podem ter contribuído para as lutas e dispu
tas por território e poder, com reforço interno das afinidades, interesses, costumes e culturas distintas.

Questionamentos. Se somos naturalmente empáticos, o estudioso Lapa (2018, p. 1314) 
levanta as seguintes reflexões: por que um grupo de pessoas exclui outro, categorizandoo? Como 
categorizam, distinguem o que é do grupo ou não? Como uma classificação se mantém? Que sistema 
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ético de indiferença para com o outro consegue sustentação?  Como se mantém a aceitabilidade da 
exclusão por parte da Sociedade?

Negação. “Não se trata somente da negação de direitos ao Outro, mas também da impossibi
li dade de visualizar o Outro como detentor de qualquer direito. O Outro deixa de compartilhar  
a mes ma essência. Por possuir qualidades que não pertencem a um mesmo grupo, este sujeito não 
faz par te sequer do mesmo estado de coisas. Negase e legitimase esta negação de direitos por uma 
catego rização do Outro” (LAPA, 2018, p. 15).

A  PRIMEIRA  PROVIDÊNCIA  –  SINE  QUA  NON  –  PARA   
SE  ALCANÇAR  A  CONDIÇÃO  DA  DESPERTICIDADE   

É  A  LIBERTAÇÃO  DOS  SECTARISMOS  E  A  ACEITAÇÃO,   
NA  PRÓPRIA  VIDA,  DO  UNIVERSALISMO  ABERTO.

(VIEIRA, 2007, p. 924)

Transformação. Negação e exclusão desumanizam e impossibilitam o pertencimento a qualquer 
categoria empática que, ao continuar, retira a significação para com o outro, transformando o humano 
em inumano, transformado em algo, ao modo de coisa ou objeto.

Afinidades. Para exemplificar, podese observar aquilo que une os grupos, o reforço das afi
nidades que consolidam a grupalidade e, muitas vezes, obnubilam o discernimento com os outros 
seres humanos, ao modo de conflitos presentes entre torcidas organizadas, brigas de família, conflitos 
religiosos, disputas de facções criminosas e guerras civis.   

Paradigma. Apesar dos avanços da Neurociência Social, os limites da abordagem intrafísi
ca, materialista, restrita ao corpo físico, restringem a compreensão da manifestação da consciência.  
O paradigma consciencial propicia visão mais ampla do que a da evolução do cérebro social e da ne
cessidade da inteligência social, pois enfatiza a relevância da autopesquisa e do autoconhecimento, em 
experimentos e estudos multidimensionais, seriexológicos, bioenergéticos e holossomáticos, voltados 
à aplicação da inteligência evolutiva na interassistência. 

Conquista. As ideias filosóficas e reflexões apresentadas tampouco atendem aos princípios 
filosóficos da Conscienciologia, a Cosmoética e o Universalismo, a serem aplicados de modo amplo, 
independentemente de época, cultura ou sociedade, a partir da conquista gradativa da holomaturidade. 

Pensene. Apesar dos avanços científicos, admitindo pensamentos e sentimentos afetarem  
o corpo físico e as conexões humanas, ainda há a lacuna sobre as interações energéticas, a identificação 
e compreensão das bioenergias e, principalmente, dos acoplamentos energéticos e das assimilações  
e desassimilações energéticas. 

Holopensene. Ao longo da holobiografia pessoal, a conscin consolidou gradativamente as trilhas 
sinápticas e parassinápticas com pensamentos e sentimentos qualificados a partir dos instintos básicos 
de preservação e sobrevivência da espécie, com pensenes voltados à busca por alimento, acasalamento 
e segurança territorial. 

Parassinapses. As experiências que impulsionaram as químicas neurológicas cerebrais, em di
versas épocas, culturas e grupos sociais, com diversidade de emoções e significados, ao longo das várias 
existências, consolidaram parassinapses que contribuíram para os paracircuitos neurais do paracérebro 
social.
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Experiência. A qualidade de nossas experiências multiexistenciais, as afinidades seculares, os 
traços maduros ou imaturos em comum e os vínculos afetivos podem promover diferentes níveis de 
empatia, com diferentes personalidades ou situações, de modo positivo ou negativo, cosmoético ou 
anticosmoético. 

Consciência. O arcabouço teórico da ciência Conscienciologia e a aplicabilidade do paradigma 
consciencial consideram o potencial evolutivo em todas as consciências, de modo inclusivo e univer
salista, para reconhecer a si e ao outro enquanto consciência em evolução, cada uma em seu processo 
singular.

Teática. Cabe a cada consciência interessada aplicar os conhecimentos a favor da assistência  
a todos, na busca evolutiva incansável de melhoria das próprias manifestações conscienciais até o alcance 
da holomaturidade do Homo sapiens serenissimus, nosso modelo de evolução.

Serenões. O acolhimento à condição evolutiva de qualquer consciência, padrão natural dos 
Serenões, que sentem as mazelas da Humanidade e Parahumanidade sem oscilarem no prumo da 
serenidade, se dá, por hipótese, não por serem portadores do cérebro social, mas a partir da parage
nética permitindolhes ativar áreas inoperantes dos hemisférios cerebrais, defasando para melhor o 
instrumento intrafísico que possibilita atuar de modo cosmovisiológico, pancognitivo, maxifraterno 
e interassistencial, na dosagem necessária a cada consciência assistida.

Paradoxo. “Eis extraordinário paradoxo do serenismo do Serenão: quanto mais se torna anôni
mo, mais se encontra, ou melhor, mais interage empática, assistencial e policarmicamente com o nú
me ro maior de consciências” (VIEIRA, 2007, p. 926). 

Pré-serenão. Na incapacidade de atuar de modo tão abrangente, universalista, a conscin pré 
se renona interessada deve priorizar o acolhimento mentalsomático, atenta à própria condição empática  
e reações fisiológicas que desencadeiam ações, frequentemente impulsivas, instintivas, de base emo
cional, sem o discernimento necessário à interassistência.

Acolhimento.  “A conscin interassistencial jamais deve esquecer que muitas pessoas a procuram 
com a intenção de escaparem de si mesmas, de sua consciência e da pressão de seus trafares. A assistên
cia compreensiva, nesses casos, depende do nível de acolhimento fraterno para que tais personalidades 
assistíveis se reajustem adequadamente” (VIEIRA, 2019, p. 55 e 56).

NÃO  EXPULSEMOS  A  SEMENTE  DO  SERENÃO 
DE  DENTRO  DE  NÓS,  CONSCIÊNCIAS  EM  EVOLUÇÃO. 
A  EMOÇÃO  NÃO  DESAPARECE  COM  OS  SERENÕES: 
FICA  DOMINADA  SEM  INCULCAÇÕES  PATOLÓGICAS.

(VIEIRA, 2007, p. 940)

II. FACILITADORES E DIFICULTADORES DO ACOLHIMENTO MENTALSOMÁTICO

Autodiscernimento. A conscin interessada no desenvolvimento do acolhimento mentalsomá
tico pode encontrar aspectos do próprio microuniverso consciencial capazes de facilitar ou dificultar 
os processos interassistenciais, apesar da predisposição em assistir. 
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Dificultadores. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 
travões pessoais e aspectos hígidos favoráveis ao acolhimento mentalsomático:

FACILITADORES DIFICULTADORES

Comunicabilidade; poliglotismo; escuta atenta; 
dicionário cerebral. 

Timidez; barreira idiomática; apatia; falta de vocabulá
rio apropriado.

Estado Vibracional; domínio bioenergético; sinaléti
ca energética pessoal; assimilaçãodesassimilação das 
energias.

Falta de domínio energético; bloqueios; incapacidade 
para desassimilação das energias alheias.

Acalmia; serenidade; autoconfiança; interesse sincero 
pelo outro.

Labilidade emocional; medo; culpa; insegurança; im
pulsividade; vitimização; infantilismo; egoísmo.

Convívio sadio; interconfiança; cooperação; grati
dão; amizade.

Conflitos; mágoa; ressentimentos; inveja; competitivi
dade; fofoca; acepção de pessoas.      

Hábitos saudáveis; autoorganização. Vícios; desorganização.

Racionalidade; reflexão; criticidade; atenção dividi
da; cosmovisão.

Acriticidade; desatenção; dispersividade; preguiça 
mental; egovisão.

Prontidão interassistencial; autenticidade; intencio
nalidade cosmoética.

Predisposição defensiva; autoimagem idealizada; anti
cosmoética; busca de reconhecimento.

Reeducação. A vontade é a mola propulsora da evolução, capaz de sustentar a reeducação da 
conscin interessada em superar as dificuldades pessoais que a impedem de ser mais empática e acolhe
dora para com as demais consciências e de doar informação, energias, afetividade, realizações e tudo 
o possível em prol da evolução alheia. 

Assunção. O primeiro passo é a assunção de trafores, daquilo de melhor que a conscin possui, 
para sustentar as decisões de reciclagem de pensamentos, sentimentos e, principalmente das ações de 
autoenfrentamento às dificuldades de acolhimento pelo mentalsoma.

Técnicas. Nas experimentações pessoais observouse ainda faltarem padrões hígidos de mani
festação pessoal duradouros, vivenciados nos extrapolacionismos e lucidez autocognitiva obtidos nas 
interações com o holopensene do serenismo. Três técnicas produziram resultados positivos:

1. Técnica dos Trafores Magnos. Evocação do holopensene da Serenona Rosa dos Ventos a partir 
da reflexão comparativa entre os níveis pessoais de manifestação dos trafores magnos do serenismo, 
com foco nas necessidades reurbanológicas da região.

2. Técnica Evocativa da Gratidão. Evocação do padrão hígido, maxifraterno, de gratidão, 
vivenciado nas interações com as equipes extrafísicas em cursos de campo. 

3. Técnica da Leveza Cosmovisiológica. Autoprescrição lúcida de suavidade, acalmia, leveza 
e fraternismo para consigo e as demais consciências, preparando as interações multidimensionais.

Voluntariado. Voluntariado é grande laboratório para os desafios do desenvolvimento do acolhi
mento mentalsomático, pois oportuniza aplicar o aprendizado do curso intermissivo, reunindo consciências, 
antigas conhecidas, para conviverem em ambiente homeostático favorável à amizade e à autocognição:  
o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático fixa a inspiração para as reciclagens da vida humana da conscin, 
homem ou mulher.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vontade. A tendência empática, instintiva e emocional apresentada desde cedo por uma conscin 
intermissivista pode manterse ao longo da vida ou ampliarse, a partir de novas experiências, estudos, 
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pesquisas e, principalmente a vontade de superar desconfortos, ao modo de labilidade emocional ou 
incapacidade de desassimilação das energias alheias.

Serenologia. Simples proximidade intrafísica da conscin serenona não garante melhoria das 
manifestações pessoais. Amparo e representatividade multidimensional decorrem da intencionalidade 
cosmoética lúcida aplicada em ações interassistenciais.

Holopensene. O acesso ao holopensene da Serenologia, experimentado pela autora em raros 
momentos, principalmente em cursos de campos, ao modo do Campo Mentalsomático Interassisten
cial (CMI), da Intercampi, na participação nas equipes de trabalho, acarretaram experiências hígidas 
máximas de reverberação íntima inigualável, com vivência de extrapolacionismo mentalsomático  
e afetividade lúcida para com o Cosmos, favorecendo a percepção e acompanhamento da minimização 
gradativa de entropia em si e nas demais consciências.

Ganhos. A incapacidade de manutenção do extrapolacionismo experimentado no acesso ao 
holopensene da Serenologia devese a necessidades reeducativas, ainda presentes, embora haja registros 
de ganhos pessoais e consolidação de novas formas, mais hígidas, de manifestação consciencial. 

Dinâmica. O trabalho e compromisso de assistência regular, ao modo de tenepes diária  
e dinâmica pessoal parapsíquica, contribuíram para os ganhos registrados, principalmente no acolhi
mento mentalsomático a grupos de consciências assistidas, com o compartilhamento de informações 
paraperceptivas  no caso, entre os participantes das dinâmicas realizadas. 

Serenarium. A experiência de 2017, no Serenarium do Campus ARACÊ, proporcionou o desa
fio de aplicar o acolhimento mentalsomático nas assistências grupocármicas, por meio de panorâmica 
paradidática crítica às dificuldades relacionais e acepção de pessoas; retratações; emissão de energias de 
gratidão a conscins e consciexes conhecidas; e reflexão e desenvolvimento de estratégias para a conquista 
de novos hábitos holossomáticos, com fraternismo, leveza e bom humor.

Intermissivista. Cabe à conscin intermissivista, responsável pela consecução da programação 
existencial, desenvolver e aplicar, de modo lúcido, cosmovisiológico, o acolhimento mentalsomático, 
fraterno e esclarecedor, superando as tendências pessoais que dificultam ou impedem manifestações 
mais universalistas, cosmoéticas e interassistenciais. 

Megafraternidade. A empatia é a semente da megafraternidade germinando pelo mentalsoma.

O  ACESSO  AO  HOLOPENSENE  DA  SERENOLOGIA   
CONTRIBUI  COM  AS  EXTRAPOLAÇÕES  AUTOGNITI- 
VAS  FAVORÁVEIS  AO  ACOLHIMENTO  MENTALSO- 

MÁTICO  INTERASSISTENCIAL  E  EMPÁTICO.
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Artigo Original 35

Paravivência Serenológica - Percepção 
Holopensênica
Serenological Para-Experience - Holothosenic Perception

Paravivencia Serenológica – Percepción Holopensénica

Izoé Daysi Pedroso*

Marilza de Andrade**

Resumo. As autoras compartilham 5 experiências com acesso a holopensenes homeos
táticos, assistenciais e avançados, apresentados em forma de relatos e sugerem técnicas 
aplicadas para o mapeamento desse padrão holopensênico. Por meio de projeções 
lúcidas e parapercepções impressivas do ambiente, as autoras supõem a possibilidade 
de o Homo sapiens serenissimus (Serenão) eventualmente se tornar visível durante ação 
assistencial com grupo de assistidos extrafísicos, em paravivências projetivas similares 
das autoras. Foi utilizado método qualitativo, com autopesquisa descritiva de campos 
homeostáticos próximos ao serenismo. Como achados, as autoras observaram cres-
cendo assistencial egocarma-grupocarma-policarma em atividades multidimensionais, 
priorização e investimento no aprimoramento da autopensenidade e tecnicidade na 
projetabilidade lúcida (PL).

Palavras-chave: Australino, amparador, paraescolta, parapercepção, projetabilidade, 
Serenão.

Abstract. The authors share 5 experiences of accessing advanced, assistantial, homeos
tatic holothosenes. The accounts suggest techniques to scan such holothosenic pattern. 
Through lucid projections and impressive paraperceptions of the environment, the 
authors hypothesize a serenissimus can make themselves visible during some assistantial 
action involving an extraphysical assisted group in projective paraexperiences like those 
experienced by the authors. The qualitative method used in this research involved 
descriptive selfresearch of homeostatic fields nearing serenismus. As a finding, the 
authors have observed the assistantial crescendo egokarma-groupkarma-polykarma in 
multidimensional activities, with prioritization of and investment in the improvement 
of selfthosenity and technicity of lucid projections.

Keywords: Australino, helper, paraescort, paraperception, projectability, serenissimus.
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Resumen. Las autoras comparten 5 experiencias con acceso a los holopensenes 
homeostáticos, asistenciales y avanzados, presentados en forma de relatos y sugieren 
técnicas aplicadas para el mapeo de ese patrón holopensênico. Por medio de las 
proyecciones lúcidas y parapercepciones impresivas del ambiente, las autoras supo
nen la posibilidad de él Homo sapiens serenissimus (Supersereno) de, eventualmente, 
tornarse visible durante la acción asistencial con grupo de asistidos extrafísicos, en 
paravivencias proyectivas similares. Fue utilizado el método cualitativo, con autoin
vestigación descriptiva de campos homeostáticos próximos al serenismo. Las autoras 
descubrieron un creciendo asistencial egokarma-grupokarma-polikarma en actividades 
multidimensionales, priorización e inversión en la calificación de la autopensenidad 
y tecnicidad en la proyectabilidad lúcida (PL).

Palabras clave: Australino, amparador, paraescolta, parapercepción, proyectabilidad, 
Supersereno.

INTRODUÇÃO

Contexto. Ambas as autoras pesquisadorasvoluntárias do Colégio Invisível da Serenologia (CIS), 
atentas ao aprimoramento da especialidade, propõem, no artigo, juntar relatos projetivos de paravi
vências interassistenciais semelhantes com possível interferência de Homo sapiens serenissimus ou da 
própria equipe extrafísica (equipex) de amparadores.

Motivo. As projeções interassistenciais em campo de serenismo íntimo exigem do pesquisador 
investimento intraconsciencial, manutenção multidimensional de acalmia e aprimoramento da auto
pensenidade abrangendo o equilíbrio das interações holossomáticas.

Objetivo. Compartilhar 5 paravivências esporádicas de hipótese das pesquisadoras em acessar  
o holopensene serenológico, por meio de relatos projetivos e paraperceptivos e sugerir técnicas aplicadas 
por ambas para estruturação dos autopensenes.

Metodologia. O método aplicado buscou atender ao conjunto qualitativo dos parafatos, pela 
natureza básica das ocorrências, com objetivo de enfatizar pesquisa descritiva, apresentando estudo 
de autopesquisa experimental exploratória, eventual e projetiva, descritas em ordem de ocorrência.

Estrutura. O artigo está disposto em 3 seções: 1. Holopensene do Serenão. 2. Abordagem de 
qualificação da autopensenidade. 3. Apresentação dos relatos projetivos. E, considerações finais.

I. HOLOPENSENE DO SERENÃO

Teoria. Vieira descreveu, no livro sob o título Homo sapiens pacificus (2007, p. 908), a teoria 
que define o Ser Serenão ou Serenona enquanto consciência de alta evolutividade, fulcro de serenida
de operante, antiemotiva, expressão de extrema tranquilidade, equilíbrio, domínio e sustentação das 
energias e, modelo evolutivo (2004, p. 194 a 199) a ser pesquisado por todos, devido à conquista de 
traço transversal de antibelicismo, na trajetória evolutiva. 

Holopensene. Em outra publicação e no mesmo livro, Vieira (1994, p. 755; 2007, p. 970) 
define o holopensene [holo + pensamentos (pen) + sentimentos (sen) + energias (ene)] do Homo sapiens 
serenissimus como sendo a consolidação do emprego das energias conscienciais (ECs), constituído pelo 
trinômio vontade-pensene-decisão, em uso pelas consciências atuantes intra e extrafisicamente no Planeta.
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Serenosfera. Cotejando com Vieira, no verbete Serenosfera de Sibon (2015, p. 20.327 a 20.332) 
e em debate com Steiner (2021, p. 2), ambos ressaltam as possibilidades de a atmosfera holopensênica 
do Serenão ser vivenciada em ambiente intra ou extrafísico e levantam a hipótese de o holopensene 
dos Serenões e Serenonas possibilitar recins, recéxis, reurbins e reurbexes, individualmente ou grupais, 
pela emanação de elevado nível de lucidez. 

Projetabilidade. Durante a projeção consciente lúcida, o parapsíquico autoexperienciador(a) 
ou autoexperimentador(a), por meio do conjunto de princípios, métodos e técnicas, é capaz de quan
tificação parafenomênica psicometrizando a natureza mentalsomática do parambiente e identificando 
o materpensene das consciências intra e extrafísicas envoltas na vivência.

Competência. “A psicometria projetiva, condição mais avançada, estando a conscin projetada 
na dimensão extrafísica, é mais intensa e de fácil desenvolvimento” (JUSTI; LASCANI; ROSSA, 
2018, p. 228). 

Léxico. Colaborando em forma de verbete ortopensênico sobre psicometria, Vieira (2019,  
p. 1668) descreve: “Pela psicometria podese identificar o materpensene da conscin”. 

Australino. Segundo Waldo Vieira (1994, p. 753; 2007, p. 916; ICGE, 2021), caracterizam  
o holopensene do Serenão Australino: assistência à Antártida, Malvinas, Cone Sul; cooperação efetiva 
na expansão do idioma espanhol pelo Mundo; reurbanização extrafísica de sítios antigos; fronteiras; 
antigas civilizações e o antibelicismo. Ainda na vida intrafísica, parecia não ter 40 anos de idade em 
1990; parecia não ter 50 anos de idade em 2001; com aproximadamente 63 anos de idade em 2013, 
ainda na vida intrafísica; compleição vigorosa; moreno claro, tostado pelo Sol.

Características. Eis 10 exemplos de indicadores, em ordem alfabética, descritos por Vieira 
(1994, p. 322; 1997, p. 67, 73 e 121; 2007, p. 903 a 982; 2018, p. 22.230 a 22.233; 2014, p. 948 
e 973), característicos da presença de Serenões e Serenonas ou da equipex, passíveis de identificação 
psicométrica do holopensene no paraambiente em campos de alta assistencialidade:

01.  Assepsia das energias gravitantes espúrias localizadas.

02.  Autoconscientização multidimensional e multiexistencial.

03.  Campo interassistencial carregado no pen. 
04.  ECs homeostáticas, cosmoéticas, purificadas, próximas das imanentes.

05.  Holosfera específica e singular.

06.  Megadesassédio: estado refratário absoluto.

07.  Megapacificação, maxifraternismo.

08.  Irradiação de EC hiperlúcida.

09.  Saldo positivo holocármico.

10.  Visual extrafísico antiestressante, atoxicidade, bemestar inabalável e indiscutível.

Auscultação. Pelo viés da Serenologia, o Colégio Invisível da Serenologia (CIS) apresenta rela
tos projetivos lúcidos de pesquisadorasvoluntárias da Conscienciologia, com histórico de aplicação 
de técnicas projetivas ao longo de décadas e a hipótese de paraencontro com consciência de elevada 
serenidade, afim ao sensoriamento holopensênico cosmoético em ambientes intra e extrafísicos, co
laborando com a especialidade.

Comparativo. “A diferença entre o préserenão e o Serenão é, pura e simplesmente, a teática. Daí  
a sua importância como estudo” (VIEIRA, 1997, p. 20). 
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II. ABORDAGEM DE QUALIFICAÇÃO DA AUTOPENSENIDADE

Autopensene. O pesquisador qualifica a própria pensenidade no aprofundamento das autopes
quisas e reciclagens intraconscienciais (recins) desenvolvidas ao longo da trajetória evolutiva, por meio 
da autoparatecnicidade aplicada e as necessidades interassistenciais decorrentes do processo pessoal.

Autoparatécnica. No aperfeiçoamento da autoparatecnicidade do pesquisador, exigese a apli
cação da vontade qualificada na intenção cosmoética visando o aprimoramento da autoconscientização 
multidimensional pela projetabilidade lúcida (PL) até o completismo constatado na vivência lúcida 
do experimento.

Qualificação. O crescendo investimento recinológico–pensenidade sadia–projetabilidade lúcida 
está diretamente ligado à autoqualificação do pesquisador multidimensional na assunção de novos 
patamares evolutivos, para organizar e entender a própria evolução até atingir o compléxis.

Autopensenidade. Controlar a própria pensenidade de maneira sadia, para alguns níveis evo
lutivos, é difícil; entretanto, para o patamar evolutivo do Serenão, tal condição é viável em todas as 
instâncias de manifestação.

Pesquisadoras. Nas pesquisadoras, as experiências despertaram o trinômio vontade-intenção-
-mérito qualificando a necessidade de se atingir novos patamares evolutivos, aprimoramento da proje
tabilidade lúcida interassistencial e motivação para eliminar lacunas proexológicas.

Autopesquisa. Eis 3 exemplos, de caráter sugestivo para aprofundamento no tema aos leitores 
interessados, evidenciando a busca pela anatomização sadia pensênica aplicada e sugerida pelas autoras:

1. Diagnóstico: aplicação do instrumento autopensenograma, com o qual a autora I.D.P. apre
senta a técnica de identificar, reconhecer, registrar, analisar, qualificar, mensurar e reciclar o modus 
operandi pensênico (PEDROSO, 2019, p. 215 a 225).

2. Investigação: ao fazer o reconhecimento e a autoanálise das repercussões psicossomáticas 
parapercebidas, o experimentador, buscando o entendimento pelo sen dos pensenes, pode usufruir do 
método de autoanálise das emoções (SENO, 2010, p. 99 a 112) para reciclagem e ressignificação do mesmo.

3. Dinamização: estimulação dos trabalhos bioenergéticos, para atender as assepsias do ener
gossoma, sutilização do parapsiquismo e a consolidação da autossuficiência energética pela técnica do 
estado vibracional (VIEIRA, 2004, p. 799 a 835), em ação simultânea e paralela ao diagnóstico de 
autoinvestigação psicossomática, descritos nos itens 1 e 2.

Autoassistência. A fixação do prumo pensênico auxilia na manifestação cosmoética do proje
tor(a) lúcido(a), durante as participações em eventos extrafísicos no qual o holopensene exige maior 
participação da conscin projetora em atividades ombro a ombro com a equipex dos trabalhos interas
sistenciais de maior complexidade.

III. APRESENTAÇÃO DE RELATOS PROJETIVOS

Princípio da descrença. Ao leitorpesquisador, as autoras solicitam o uso do princípio da 
descrença (PD) e se permita o benefício da dúvida, não acreditando em nada narrado no artigo e pro
ponhase a ter as próprias experiências.

Paravivência. As autoras apresentam 5 relatos e breve histórico de autopesquisa, em ordem de 
ocorrência, hipóteses e casuística própria através de projeções conscientes de acesso a um holopensene 
sustentado por altamente evoluídas consciências, próximas de serenismo íntimo consolidado e avan
çado, e as respectivas equipexes atuantes:
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Autora 1. Eis histórico de M. A. e 3 relatos de casos, com participação atuante, e as paraper
cepções impressivas, segundo descrições da própria pesquisadora. 

Histórico. Desde a infância houve episódios projetivos, especialmente na casa da avó, que lhe 
apoiava os relatos. As experiências parapsíquicas sempre tiveram caráter assistencial, de ajudar os outros 
naquilo que precisavam, favorecendo o autodesenvolvimento do parapsiquismo e da projeção lúcida.

Assistência. Ao assumir a divulgação da Projeciologia em Belo Horizonte – MG houve várias 
identificações de que eu estava presente na hora do nascimento de conscins, incentivando e me com
prometendo a ajudálas em períodos críticos de suas vidas. Elas revelavam que não queriam nascer,  
a ressoma era compulsória. Foi observada a faixa etária dessas pessoas, em torno de menos 10 anos de 
idade que a minha. Todas acessaram as ideias avançadas da nova ciência.

Especialidades. Hoje, na condição de conscin projetora lúcida e consciente, identifico como 
áreas de atuação projetiva e assistencial a de ressomaticista e dessomaticista, entre outras.

rELato 1 

PC. Em 2001, experimentei projeção consciente com consciência extrafísica (consciex) que se 
intitulou Australino.

Esclarecimento. Esclareço que até o momento da projeção não cogitava mudança de cidade, 
nem convivência intensa com grupos, como encontrei e vivi no CEAEC. Havia quase 10 anos não 
voluntariava diretamente na Projeciologia/Conscienciologia, estava desatualizada quanto à dimensão 
que o trabalho tomou com a chegada dos intermissivistas, após a publicação do livro 700 Experimentos 
da Conscienciologia (1994), seus novos termos, princípios, valores e paraelencologia, surgidos durante 
esse período. Apenas ouvira falar que o professor tinha anunciado haver mais serenões ressomados do 
que ele pensava inicialmente. 

Nome. Então, durante a projeção objeto deste relato, acostumada a vários eventos extrafísicos, 
não me espantou o parafato de a consciência comunicante se nomear Australino: poderia ser qualquer 
outro nome.

Descrição. Para mim o mais importante foi seu olhar profundo, acolhedor diferenciado, sua 
energia, firme, fraterna, serena, incisiva, sua intencionalidade pura e assertiva. A mensagem não dei
xava dúvidas, só certezas: sua comunicação direta no mentalsoma, superando dúvidas e vontade débil 
psicossomáticas desta conscinprojetora, diante de tal figura. 

Paraelencologia. Os nomes ou apelidos da paraelencologia da Conscienciologia foram concebi
dos pelo professor Waldo Vieira, segundo suas experiências parapsíquicas de histórico multiexistencial. 

Exemplo. A presença da consciex Serenona Manacá, “batizada” com esse nome, foi paraperce
bida pelo professor no caminho de sua residência no Campus do CEAEC, embaixo do pé de manacá; 
a Monja é chamada assim porque sua figura era parapercebida com manto cobrindo a cabeça ao estilo 
de monge; o Enumerador, recebeu esse apelido porque sempre foi bom com números e listagens. 

Anonimato. Penso que os apelidos ou epítetos impedem que essas consciexes tenham suas ver
dadeiras paraidentidades rastreadas e divulgadas, assim como o objetivo maior, suas responsabilidades 
planetárias, ou, quem sabe, transplanetárias, mantendo seus anonimatos (TELES, 2014, p. 146 e 147).

Contexto. Novembro de 2000, domingo à tarde, após a leitura do livro 200 Téaticas da 
Conscienciologia (VIEIRA, 1997). Tocou o telefone. Era meu filho, que fazia companhia ao Professor 
Waldo Vieira em uma de suas viagens à Europa, nesse ano especificamente em Portugal onde havia 
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epicentrado o Curso ECP3, seu último curso fora do Brasil. O telefonema era para me transmitir um 
convite do Professor, para eu ir conhecer o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), 
em Foz do Iguaçu. Respondi: quando ele fosse ministrar um curso iria conhecer o CEAEC. A resposta 
veio pronta: ele disse que vai dar curso no fim do ano e espera você lá. Respondi: vou pensar. Achando 
graça do Professor Waldo antecipar a resposta e mandar o recado certeiro.

Auto-organização. Com a vida estabilizada e organizada em Belo Horizonte, após percalços  
e vitórias, exercia a função de terapeuta naturalista e voluntariava e coordenava o Instituto de Pesquisas 
e Terapias Bioenergéticas – IPTB e o Projeto Bioenergética no Transplantes de Órgãos, o qual visava 
o atendimento aos receptores e candidatos a doadores de órgãos. Eram objetivos assistenciais. No 
consultório, a agenda era completa, minha vida estava bem tranquila.

Projeção. Nessa mesma noite me vi projetada em um ambientex, parecendo local no campo, 
onde alguém falava comigo aconselhando e esclarecendo sobre as possibilidades e os benefícios evolu
tivos na futura mudança de moradia para Foz do Iguaçu. 

Paracenário. Havia uma consciex, em pé sobre o barranco de terra vermelha, e eu me encon
trava na parte inferior, de modo que precisava olhar para cima durante o diálogo transmental. Na 
primeira vista, tive a oportunidade de ver os pés descalços que me pareceram não tocar diretamente  
o chão, as pernas até os joelhos revestidas por uma calça branca de brim. No paracenário, era dia claro, 
ensolarado, conseguia sentir uma brisa refrescante. 

Mensagem. A consciex em determinado momento me olhou fixo por um curto período enquanto 
passava sua mensagem, identificouse com o nome de Australino, e explicou o meu envolvimento com  
o meu grupocarma familiar adquirido, dizendome que estava na hora de ser feito um upgrade evolutivo.

Preparação. Pondereilhe três aspectos: nunca pensara viver em comunidade, o grupocarma 
evolutivo era problema e eu estava bem do jeito que estava. Ele simplesmente ignorou, recomendando 
começar a preparação, ressaltou que eu teria amparo para esse preparo, não ligando para as minhas 
alegações, como se não as ouvisse.

Ano Novo. Em dezembro de 2000, fui a Foz do IguaçuPR conhecer o CEAEC e participar 
dos cursos que o Professor Waldo Vieira ministrou.

Laboratório. O primeiro experimento foi no Laboratório Conscienciológico da Autoproexo
logia. Percebi a presença da consciex, que se denominou Australino, em Belo Horizonte MG, que 
me proporcionou visão caleidoscópica de minha trajetória evolutiva e seus comprometimentos, as 
libertações e a ascensão proexológica. 

Liberação. No momento, tive a ideia de que havia feito minha parte com o grupocarma fami
liar, e o caminho estava livre para as minhas autoconquistas evolutivas, só dependendo de minhas 
ações dali para a frente.

Ratificação. Em conversa com o Professor Waldo, ele perguntou: você sabe que quem lhe trouxe 
aqui foi o Serenão Australino, não é? Respondi: sim (só não tinha a dimensão de quem era a tal figura).

Mudança. Durante os eventos de final de ano no CEAEC, deixei depoimento gravado com
prometendome a mudar para a Cognópolis Foz do IguaçuPR em 1 ano. Mas, racionalmente sabia 
que teria dificuldades financeiras para tal mudança. 

Certeza. A imperiosidade da necessidade de mudança se instalara em minha intraconscien
cialidade, e a responsabilidade e certeza íntima urgiam em mim. Não houve alegação que abalasse  
a decisão, e elaborei estratégia em 3 etapas: 
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1. Primeira: avisar os filhos, colaboradores do IPTB e clientes a possibilidade de ir embora no 
período de 1 ano. As pessoas diziam: não acredito que você vai embora. A que eu respondia: Também 
não acredito, mas sei que vou. 

2. Segunda: arrumar dinheiro suficiente para iniciar nova vida em outra cidade. Fui inspirada 
a ministrar cursos da terapia que havia desenvolvido de maneira autodidata e de terapia floral. Foi um 
dos anos em que mais trabalhei e viajei dando cursos. Foram constituídas turmas em Belo Horizonte, 
Rio de JaneiroRJ, CamposRJ e CampinasSP. Com isso, no final do ano, consegui quantia suficiente 
para mudança e instalação em Foz do IguaçuPR.

3. Terceira: reciclei todos os cursos do Instituto Internacional de Projeciologia e Consciencio
logia (IIPC). Em dezembro de 2001, participei do último ECP2 com o Professor Waldo. O fato é que 
em dezembro de 2001, de Brasília, fui direto para Foz do IguaçuPR. 

Característica. Destacamse 7 caraterísticas do holopensene do Serenão Australino paraperce
bidas durante experiência projetiva lúcida de M.A.: 

a. Psicosfera hígida, compacta e acolhedora, porém dominante, sem permitir troca ou inter
ferência. 

b. Semblante, amigável, sereno e impenetrável, não deixando transparecer nada mais que sua 
imagem humanoide.

c. Olhar firme, irresistível, limitante e cosmoético.

d. Comunicação direta, clara, objetiva e assertiva, simplesmente era repassada telepaticamente 
mensagem.

e. Eloquência mentalsomática convincente, sem chance de contestação.

f. Postura da figura humana, singular, única.

g. Paracenário hierárquico, autoridade moral e energética, porém cosmoética, sem opressão, 
lucidez imensuravelmente maior que a minha.

rELato 2

Pesquisa. Durante entrevistas com voluntários do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 
(CEAEC), onde voluntariava ativamente de 2002 a 2005, realizei pesquisa de campo. 

Contexto. Morando em Foz do Iguaçu, havia mistura de vários sentimentos: sentia a falta 
dos clientes, do consultório, perda da autoridade moral pela ausência do trabalho no IPTB, acesso  
a novidades conscienciológicas diretamente da fonte, novas amizades e atividades, tudo era novidade.

Experimentos. Na época, as conscins compassageiras evolutivas queriam formar excursões para 
Córdoba e Mendoza, cidades argentinas, locais intrafísicos com possibilidades de ser parapercebido 
o holopensene do Serenão Australino. A imaginação dos voluntários buscava ideia brilhante para 
alcançar o objetivo. 

Modelo. O próprio professor Waldo relatava oportunidade de encontrar o Serenão atuante 
na Alemanha. Ao seguir o rastro energético na Europa, sentiu proximidade, e foi questionado por 
uma consciex: E aí, o que você ganha em invadir o anonimato dele? Existe cosmoética em tal ato? Ele de 
imediato desistiu da ideia.

Técnica. Durante as discussões evolutivas, conversando com outra voluntária sobre a possi
bilidade de adentrar o holopensene do Serenão, logicamente concluímos poderse aplicar técnica de 
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reconhecimento da pensenidade agressiva, na tentativa de qualificar a intraconsciencialidade e o nível 
de intencionalidade cosmoética.

Holopensene. A partir da possível técnica, me senti em condições de tentar incursão ao ho
lopensene do Serenão Australino, devido às questões abordadas em conversas anteriores com outros 
voluntários a respeito de se conseguir o acesso ao holopensene dos Serenões. Atenta aos padrões auto
pensênicos, observei padrão de belicosidade mental ao pensar e me preocupar com as responsabilidades 
assumidas e a serem realizadas.

Auto-observação. Dias depois, apareceu a oportunidade de aplicar novo modo de pensar em 
relação a tudo e a todos à minha volta, ao identificar que a turma chegando era muito jovem: havia 
décadas de diferença e experiência de vida entre nós. E, na convivência durante o voluntariado, nas 
mesmas frentes de atividades no CEAEC, às vezes, eu tinha dificuldades em entender e acompanhar os 
inversores nas suas explanações brilhantes sobre Conscienciologia e suas imaturidades cronológicas. Com mais 
idade e experiência, aconteciam divergências, vivia constantemente o binômio admiraçãodiscordância. 

Reflexão. Em determinado dia, pensando sobre a sensação pessoal de “estranho no ninho” 
vivenciada no CEAEC, compreendi minhas dificuldades e decidi resolver as rebarbas energéticas do 
voluntariado. Então, questionei: Se esta situação ocorresse com o Serenão, como ele agiria? O que ele fa-
ria? Fiquei pela sala da minha casa buscando respostas num solilóquio, queria mudar a forma de agir  
e pensar sobre os assuntos em pauta e com as conscins do grupocarma evolutivo. 

Resultado. De repente, o padrão energético da sala mudou, a energia que se instalou era suave 
e serena, acalmeime e minha percepção da situação e de determinada pessoa se ampliou, junto à com
preensão de que o momento evolutivo era outro. Registrei sensação de conforto e bemestar, e renovei 
o ânimo por estar em Foz do Iguaçu, no CEAEC. Realmente, era privilegiada e me senti como tal.

Equipex. O Professor Waldo, quando indagado se era o próprio Serenão quem atendia aos rogos 
das pessoas no intrafísico, explicava sobre a classificação dos Serenões: sênior ou veterano, trainees ou 
principiantes, e que, possivelmente, era um desses que atendia com rápido olhar de compaixão nossa 
falta de lucidez. 

rELato 3

Evocação. Neste relato, houve a vivência de evocação da equipe extrafísica ou do próprio Se
renão como forma emergencial meritória de interassistência.

Contexto. De tempos em tempos, viajava a Belo Horizonte, para consultas e exames médicos 
e visitar a família. Na casa da filha, em determinada noite, por volta das 00h30, ouvi gritos de mu
lher na rua implorando para o filho menor entrar no carro. Pela janela, vi a jovem mãe desesperada, 
implorando ao menino, com idade aproximada de 5 anos, que entrasse no carro. A criança, de mãos 
dadas com um policial, fazia charme se negando a atender a mãe e entrar no veículo.

Parapercepção. Fiz leitura energética da situação, percebi os préacontecimentos entre mãe 
e filho. O policial, bemintencionado, buscava interferir como podia. A criança via oportunidade de 
castigar a mãe, mas ignorava quem pedia proteção. 

Evocação. O ímpeto foi de trocar de roupa e descer para apoiar aquela mãe sozinha na rua 
deserta à noite. Refleti numa fração de segundos a melhor maneira de ajudar sem autoexposição,  
e me veio a técnica de evocação do Serenão: como agiria o Serenão se estivesse na mesma situação? O que 
ele faria no meu lugar? 
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Pensenização. Dominei o ímpeto de ir pessoalmente ao cenário na rua, resolvi ficar em casa,  
e, com tranquilidade, da janela pensenizei forte e firmemente, com energia qualificada e intenção sadia, 
que o Serenão ou consciexes da equipex interferissem na situação para ajudar a moça. 

Solução. De imediato, apareceu outra patrulha policial motorizada, conscin ginossomática com 
policial androssoma em companhia. Pararam o veículo à frente do carro da 1a patrulha, e a Senhora 
Policial saiu decidida perguntando: O que está acontecendo aqui? O policial relatou que o menino pediu 
socorro pela janela do carro da mãe, e, ao abordar o veículo, a criança saiu correndo e segurou na mão 
do policial, recusandose a retornar ao carro da progenitora. A Policial confirmou com o menino se  
a moça em questão era realmente a mãe e deu ordem enfática ao menino: Entra no carro de sua mãe, 
já! O menino obedeceu à policial, que conversou com a mãe e esclareceu a necessidade da presença 
dela na delegacia para prestar esclarecimentos. O menino estava nas mãos da mãe. 

Holopensene. Durante todo o tempo no qual assisti à cena que se desenrolava na rua, observei 
a energia de tranquilidade acima da média tomando conta da situação. Os fluxos de energia do extrafí
sico transpassaram minha psicosfera, direcionados ao cenário da rua. Mantive participação energética 
firme, instalando energias apaziguadoras na rua e no quarto. Afora coparticipação na assistência na 
condição de minipeça, tive exemplo e vivência da assistência anônima, porém visível de equipex do 
holopensene de serenismo, e comprovei a eficácia de campo de padrão superior, possivelmente mérito 
das conscins envolvidas.

Síntese. A partir dos 3 relatos, são apresentadas 12 considerações da autora M. A., sintetizando 
o saldo evolutivo e os aportes obtidos, muito acima da expectativa: 

01. Convivência diária com o Professor Waldo e equipe no Holociclo e Holoteca.

02. Formação para docência conscienciológica.

03. Autorado.

04. Participação na equipe de elaboração do Dicionário de Neologismos da Conscienciologia 
(2014).

05. Viagem em itinerância conscienciológica.

06. Viagens (2) ao exterior, com tudo pago.

07. Construção de casa própria.

08. Voluntariado na Juriscons.

09. Convites para a participação em lives de outras ICs.

10. Ter recebido inspiração dos amparadores para elaborar a atividade on-line Conteúdos do 
Paradireito, pela Juriscons.

11. Reconhecimento dos compassageiros evolutivos, representado na colheita intermissiva do 
momento.

12. Encontros de destino enriquecedores.

Autora 2. Eis breve histórico da autora I. D. P. e 2 relatos projetivos amparados, com identi
ficação e parapercepção do holopensene de consciexes de alto nível de serenismo em paraambiente 
com atuação direta nas reurbanizações extrafísicas do estado de Santa Catarina, conforme descrição 
da pesquisadora. 

Histórico. Projetora da consciência desde os 6 anos de idade, teve identificação com a cienti
ficidade da Conscienciologia e da Projeciologia quando acessou as ideias das especialidades em abril 
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de 2001, por meio de palestra pública do IIPC, CEAFlorianópolis/SC. Desde então, desenvolve pes
quisa, técnicas e aprimoramento contínuo projetivo, submetendo artigos e defendendo verbetes para 
a Enciclopédia da Conscienciologia. Atualmente (Anobase: 2021), coordena, pesquisa e voluntaria 
no CIS, junto com outros colegas, e observa a importância dos presentes relatos para conhecimento 
da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).

rELato 4

Contínua. Relato de projeção de consciência contínua autoexperimentada no oeste de Santa 
Catarina, na divisa com a Argentina, precisamente na grande região de Chapecó.

Contexto. Na madrugada de 03.12.2017, em momento existencial envolvendo pesquisa da 
Guerra do Contestado (19121916), sendo natural de Campos NovosSC, passava o fim de semana 
na casa de amiga em Concórdia/SC.

Cronologia. Eis 10 acontecimentos marcantes, em ordem de ocorrência na atuação interas
sistencial:

01. Campos Novos. 13.03.1980 – cidade onde ressomei.

02. Concórdia. Sede de empresa frigorífica para abate de subumanos, cidade onde passava  
o fim de semana, também região contestada.

03. Chapecó. Em 2005, viajava para a cidade frequentemente com o Prefeito de Campos 
NovosSC, em decorrência da aprovação de projeto de habitação para famílias de baixa renda a ser 
implantado no município. 

04. 22.04.2008. Em IraniSC, ministrei curso sobre a Norma Regulamentadora 18, do Mi
nistério do Trabalho e Emprego, na maior empresa da cidade. 

05. 20.04.2015. Viajei à cidade e região de XanxerêSC, em decorrência de tornado.

06. 02.11.2016. Acidente de avião que transportava o time da equipe de futebol (Chapeco
ense), com comoção mundial.

07. 02.12.2016. Os familiares e amigos enterraram os somas das vítimas do acidente aéreo por 
várias cidades do Brasil, principalmente Chapecó.

08. São Miguel do Oeste. Atuava com a amiga na regularização da área urbana.

09. Pintura. A amiga em questão tem inúmeras pinturas alusivas à Guerra do Contestado, 
várias expostas na casa.

10. Leitura. Horas antes, lia o livro A Sangrenta Guerra do Contestado (DERENGOSKI, 2013).

Tarefa. Li o capítulo e iniciei os trabalhos bioenergéticos para os atendimentos na tenepes, 
iniciando as exteriorizações habituais para as demandas extrafísicas da região. Na sequência, projeta
da, atravessei a janela e subi rapidamente para evitar voltar ao corpo. Sobrevoei pinheiros araucária 
(Araucaria angustifolia) e a região contestada avistada em zoom de clarividência.

Reconhecimento. A saída da consciência para fora do corpo físico foi lúcida, patrocinada por 
amparador da equipex que realizou a paraescolta à região. Por meio de paravisão, reconheci a região 
intrafísica devido a viagens frequentes na área, mas ainda ignorava o motivo da paravivência. Tranquila, 
disseramme que não devia atrapalhar os trabalhos até o retorno ao corpo.

Araucárias. Confiante, sobrevoava a área absorvendo energia imanente (EI) da vegetação.  
A espécie arbórea nativa era justamente o pano de fundo das batalhas inerentes à Guerra do Contes
tado ocorrida na região: estava imersa no holopensene da guerra. Em instantes, sobrevoando parte de 
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Santa Catarina, fui levada ao paraencontro com consciex sobrepujando, nas proximidades de Xanxerê 
e Chapecó, responsável pelos trabalhos reurbexológicos e multidimensionais que seriam realizados no 
paraevento na sequência.

Paraencontro. A consciex apresentavase com visual de homem agricultor com aparência de 
índio mestiço e características físicas tais como: idade 38 anos e altura 1,68 m aproximadas, porte médio, 
pardo, cabelo preto, grosso, ondulado e curto. Defrontandoo, impressionoume como telepaticamente 
movimentava as energias de todo o oeste do estado, área correspondente a pelo menos 1/5 de SC.

Reconhecimento. Questionei a consciex: Quem é você? Nunca vi consciex mexer energia assim.  
E, acrescentei, descontraída: você só pode ser Serenão!? Voltou telepatia mentalsomática sutil que não 
captei de imediato. Tive de trabalhar energia e mudar a vibração, proporcionando acalmia maior, para 
acessar a resposta. Repeti as perguntas e obtive informação em forma de pergunta: Você não está me reco-
nhecendo? Sou o menino de Chapecó. Pela referência dada não consegui identificálo nem pelo paravisual; 
assim, passei a observar calmamente o modo como atuava a consciex para não perder o experimento.

Interassistência. Ele parecia trabalhar com as mãos, mas só atuava por energia mentalsomáti
ca, aliada à imanente. Assim, encaminhava ao extrafísico milhares de dessomados da região incluindo 
atingidos em batalhas da Guerra do Contestado, conflitos armados da região, entre outros. 

Holopensene. Durante a projeção observei mudança do holopensene da área, a leveza propor
cionada pela interferência, incluindo a mata nativa. A consciex que me amparava em escolta esclareceu 
tratarse de limpeza para minimizar as comoções por dessoma na região. 

Equipex. A equipe envolvida no experimento que presenciei era de 5 pessoas, incluindo  
a consciex provedora das energias e promotora dos trabalhos reurbanizadores.

Questionamento. Perguntei ao amparador, membro da equipex, que me escoltava: Quantas 
consciexes estavam sendo encaminhadas simultaneamente? E a resposta foi número superior a milhares, 
com tempo de dessoma chegando a centenas de anos. Outra pergunta feita na oportunidade: Qual  
o motivo para terem escolhido especificamente a mim e ter sido levada até à região onde a consciex, por hi-
pó tese Serenão, atuava? E para essa pergunta, fiquei sem respostas.

Regresso. Ao me introjetar no corpo físico com lucidez, levanteime da cama e caminhei pela 
casa para arquivar o experimento na memória, com atenção nos detalhes.

Precauções. Das decisões tomadas de imediato, ainda na manhã subsequente ao experimento, 
a primeira foi modificar a viagem de retorno para evitar possível acidente de percurso.

Aprendizado. Após a experiência, conheci a importância de estar naquele paraevento; fui buscar 
aprimorar a autopensenidade, detalhando atenção despendida ao pen, sen e ene; além disso, ampliar  
o dicionário cerebral para achar palavras passíveis de expressar a realidade dos parafatos. 

rELato 5

Amparo. Relato de projeção amparada vivenciada no meiooeste catarinense, precisamente 
região de Campos NovosSC.

Contexto. Na madrugada de 11.11.2018, época em que fazia tenepes às 3 horas; acordava 10 
minutos antes para trabalhar as energias e dar atenção às parapercepções. 

Descrição. Já no início da tenepes, parapercebi as energias do ambiente diferentes do habitual, 
com equipex de outro padrão. Fui sentindo a saída do corpo físico, relutei para controlar a volitação, 
porque achava estar me dispersando na tenepes. Na sequência, baixou a lucidez totalmente em forma 
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de torpor extrafísico e perdi o acompanhamento da decolagem. Ganhei lucidez segundos depois, dis
tante do corpo, em cemitério, acendendo 3 velas, evocando as consciexes cujos restos mortais jaziam 
naquele túmulo. 

Rapport. Entendendo que estava ali enquanto Izoé, na atual vida, fui ganhando lucidez ao 
tentar manter as velas acesas extrafisicamente, mas uma das consciex evocadas apagava a chama das 
velas. Ampliei a visão e me percebi acender a vela durante a tenepes em túmulo no cemitério. Abri 
mais o campo de visão e li o nome da consciex, antigo conhecido na vida intrafísica. 

Acolhimento. De imediato, fui questionada por jovem consciex que aparentemente vigiava  
o túmulo: Por que profana o meu túmulo e de meu pai? Respondi: Preciso falar com seu pai, pela expe-
riência política está sendo requisitado para atuar em outros trabalhos. 

Encaminhamento. As palavras vinham por insights, na sequência a consciex do pai se apresentou 
atrás da filha e ambos foram levados pela equipe extrafísica.

Região. Continuei questionando a consciex e obtive mais informações. Tal qual pai e filha, 
foram encaminhadas da região de Campos Novos centenas de consciexes. Estavam em cemitérios 
centrais da cidade, regionalmente localizados em fazendas e campos das áreas hoje agrícolas. Eram 
conduzidas compulsoriamente apenas por 1 consciex, os demais membros da equipex tinham outros 
papéis prédeterminados. 

Equipex. A equipe avistada no experimento totalizava aproximadamente 15, mais aquela mesma 
consciex principal, provedora das energias reurbanizadoras na região de Chapecó quase 1 ano antes. 
Na presente ocasião, parapercebi a consciex por visão periférica, e sentia a energia presencial. Evitei 
pensenizar para manter o experimento lúcido por mais tempo. Seu modo de lidar com as energias me 
leva a pensar, por hipótese, tratarse de consciência evoluída, talvez Serenão.

Holopensene. A percepção ao finalizar o encaminhamento das consciexes no paraencontro 
relatado era de limpeza, claridade e renovação das energias baratrosféricas dos lugares. A sensação era 
de o cheiro do paraambiente ter mudado. O tipo de assistência realizada não deixou consciência para 
trás, nem as recémdessomadas.  

Cronologia. Eis 5 exemplos de levantamentos históricos importantes registrados pela pesqui
sadora da atuação interassistencial:

1.  2005. Temporal atingiu a cidade, afetando mais de 500 residências, comércio e prédios 
públicos. Na época, era diretora do Departamento de Engenharia e Meio Ambiente do Município.

2.  2007. Novo temporal na cidade atingiu as edificações da área central. Na época, era Gerente 
de Infraestrutura, na Regional de Campos Novos.

3.  2007 e 09.08.2011. Tornado atingiu o centro da cidade, mais de 250 edificações impactadas.

4.  14.07.2015. Temporal atingiu a cidade. Em poucas horas choveu mais de 90 mm, inun
dando edificações.

5.  10.10.2018. Em Capinzal e região, pegando parte do interior de Campos Novos, ocorreu 
tornado.

Continuação. Ao finalizar o paradiálogo mental com a consciex filha do expolítico, paraescutei 
outra consciex amparadora atrás de mim. Não se tratava do amparador da tenepes, mas acompanhava
me na atual paravivência. Ela entoava a palavra Sursum. Na época, desconhecia o termo e não tinha 
lido o verbete “Sursum conscientia”, da Enciclopédia da Conscienciologia (AZEVEDO, 2018). Ao 
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pronunciar o termo extrafisicamente, as consciexes ganharam, curiosamente, espécie de lucidez (no 
nível evolutivo delas), perfilaramse e foram encaminhadas conforme a ordem recebida.

Papel. O parapapel desempenhado por mim de início foi o de atrair as consciexes conheci
das para o posterior encaminhamento. Na sequência, junteime à equipex, em visitas a centenas de 
cemitérios no meiooeste de SC e espalhados pelo Brasil, com a parafunção de encaminhamento  
de consciexes envolvidas em política e entoando repetidamente o termo Sursum em ritmo vibracional 
de frequência determinada, igual ao do amparador que fazia minha paraescolta. 

Interpretação. Nos próximos parágrafos são feitas considerações desta autora (I.D.P.) sobre os 
relatos (4º e 5º). 

Assistência. As projeções extrafísicas no meiooeste de Santa Catarina abrangeram as regiões 
de Chapecó e Campos Novos, assistindo consciexes fixadas no grupocarma, ambiente onde residiam, 
palco de batalhas e unidades frigoríficas de abate de préhumanos. 

Ocorrências. Notamse nas análises pósprojeções, antes dos paraeventos ou bem próximo, 
séries de eventos climáticos em ambas as regiões. Sempre associados a atendimento e acolhimento das 
energias locais.

Históricos. Os breves históricos dos relatos 4º e 5º mostram a importância de se pesquisar os 
eventos marcantes das regiões correspondentes no intrafísico ao cenário projetivo. 

Cosmograma. O uso da técnica do cosmograma sobre eventos intrafísicos e após vivências 
extrafísicas auxilia reconhecer padrões de assistências e o vínculo com as equipes atuantes multidi
mensionalmente, reunindo informações de interesses sincrônicos da conscin pesquisadora, podendo 
o pesquisador associar a técnica do fichamento mentalsomático (VIEIRA, 2004, p. 131). 

Aprendizado. Houve compreensão da importância de investir no detalhamento avançado da 
autopensenidade, para manterse lúcida em trabalhos extrafísicos o maior tempo possível. 

Detalhes. A partir das experiências relatadas, a autora (I.D.P.) passou a observar mais as minúcias 
nos paraprocedimentos, visando aprender as técnicas avançadas utilizadas pelas consciexes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reflexões. A similaridade ou aproximação dos conteúdos relatados pelas autoras trouxe reflexões 
conjuntas importantes, pois, na época das vivências, ambas não se conheciam.

Reencontro. As autoras, em reencontro de destino nas atividades da Associação Internacional 
de Paradireitologia  JURISCONS, conversando sobre as paravivências, resolveram reunir os relatos 
em artigo para publicação e refletir sobre a hipótese de aproximação ao holopensene de Serenão. 

Convergência. Durante a montagem do artigo, as autoras observaram no perfil de ambas terem 
atendido, durante décadas, contextos e situações relativas ao crescendo assistencial egocarma-grupocar-
ma-policarma, em atividades multidimensionais, ao priorizar e investir no aprimoramento da própria 
pensenidade e tecnicidade na projetabilidade lúcida. 

Assistência. “Para a consciência entrar em si, paradoxalmente deve sair de si. Quanto mais 
in teresse na extraconsciencialidade, através da interassistência, mais a consciência entenderá a intra-
consciencialidade” (VIEIRA, 2014, p. 129).

Parapercepciologia. Pela ótica da Mentalsomatologia, os relatos, de viés parapsíquico interativo, 
evidenciam as necessidades de recins ao longo das décadas, aperfeiçoamento continuum, desenvolvi
mento da autoconfiança multidimensional como qualificador das competências intraconscienciais.
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A  INTERASSISTÊNCIA  MULTIDIMENSIONAL  PARAVIVENCIADA  PELAS  CONSCINS  
PARAPSíQUICAS  REQUER  PREENChIMENTO  DAS  LACUNAS  PROEXOLÓGICAS,  

AUTOQUALIfICAÇÕES  E  APRIMORAMENTO  INTRACONSCIENCIAL  NAS  ESCOLhAS  
EVOLUTIVAS  SADIAS  PRÓ-COMPLÉXIS.

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ciente do autoparapsiquismo, já pensou em aprimorar 
sua autoparaperceptibilidade visando acessar o holopensene de consciências com imperturbabilidade 
consolidada? Identifica paravivência serenológica entre seus relatos rememorados e registrados? 
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Resumo. Este artigo argumenta a favor da alternativa de a conscin aprumar o rumo da 
autoevolução consciencial pela prospectiva da posteridade de si mesma. Para viabilizar 
essa proposta, consideramse as premissas conscienciológicas e tomase para referência 
o modelo do Ser Serenão. Pelo viés da homeostase holossomática, o texto resulta do 
alinhavo de variegadas informações convergentes já publicadas em obras do propositor 
da teoria dos Serenões, à época da implementação da Conscienciologia neste Planeta.

Palavras-chave: paraconstructura, póstero de si mesmo, prospectiva, Serenologia. 

Abstract. This paper argues on behalf of the ability of the conscin with selfposterity 
prospect to uphold the course of consciential selfevolution. Conscientiological prem
ises under the Serenissimus’ model underlie the proposal. Through the holosomatic 
homeostasis bias, variegated, yet convergent information  already published in the 
Serenissimus theory’s proposer’s works, by the time of the implementation of Consci
entiology on this planet  composes the present text.

Keywords: oneself ’s posterous, paraconstructure, prospective, Serenology.

Resumen. Este artículo argumenta en favor de la alternativa de la concín enderezar el 
rumbo de la autoevolución conciencial bajo la prospectiva de la posteridad de sí misma. 
Para posibilitar esa propuesta, se consideran las premisas concienciológicas y se toma 
como referencia el modelo del ser Supersereno. Por la perspectiva de la homeostasis 
holosomática, el texto resulta del enlace de diversas informaciones convergentes ya 
publicadas en obras del proponedor de la teoría de los Superserenos, en la época de 
la implementación de la Concienciología en este Planeta.

Palabras clave: paraconstructura, póstumo de sí mismo, prospectiva, Serenología.

INTRODUÇÃO

“O Serenão não lidera com a força do soma, porém com o discernimento do men
talsoma.” (...) “O mais inteligente é deixar a semente da serenidade desabrochar na 
consciência” (VIEIRA, 1997, p. 159).
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Contextualização. Hoje, vivese a Era dos Serenões. Teoria materializada, na Terra, pelo pesqui
sador parapsíquico Waldo Vieira (1932–2015) e debatida amplamente com as conscins intermissivistas, 
ou não, interessadas.

Reurbex. O Homo sapiens reurbanisatus, obra também escrita por Vieira e publicada em 2004, 
visa esclarecer as causas, os objetivos, o modo de realizar, as metas e os possíveis efeitos da implemen
tação do megaprojeto da Reurbanização Extrafísica (Reurbex) no planeta Terra. 

Esclarecimentos. Nessa obra, Vieira (p. 1.118), sob a forma didática de perguntas e respostas, 
resume os pontoschave da Reurbex na Terra, dentre os quais destacamse de modo sintético os 3 a se
guir, na ordem alfabética: 

1. Agente: os Serenões são, fundamentalmente, os agentes promotores da Reurbex. 

2. Causa-efeito: a razão de se desenvolver, hoje, a Reurbex na Terra é a necessidade de reciclagem 
dinâmica dos ambientes e das consciências, objetivando a evolução de todos. 

3. Recursos: a consecução da Reurbex emprega muita energia consciencial e conta com a ajuda 
de várias equipexes de amparadores, de consciexes extraterrestres especializadas e de conscins assistenciais, 
afinizadas com o propósito desse megaprojeto. 

Autoinclusão. Pelo prisma da Paradireitologia, o intermissivista, ao reconhecer o paradireito 
de todos à evolução, assume o paradever de tornarse pião intrafísico da Reurbex na Terra. Então im
porta ao interessado qualificarse quanto à comunicação interassistencial – energética, parapsíquica, 
ortopensênica, tarística – tanto em relação aos necessitados a serem assistidos, quanto às consciexes 
mais avançadas.

Autoinvestimento. Para cooperar com as equipes extrafísicas de assistência, é imprescindível 
à conscin o autoesforço convergente, prioritário, na conquista da máxima competência pessoal para 
tornarse minipeça lúcida do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.

Reciclagens. Enquanto consequência também da Reurbex, os intermissivistas realizaram muitas 
reciclagens pessoais evolutivas, profundas, durante o Curso Intermissivo (CI). No entanto, muito há ainda 
a ser concretizado e aprofundado. Esta vida intrafísica é oportunidade para se aplicar o novo aprendi
zado – os pensenes intermissivos – e avançar no aperfeiçoamento teático da inteligência evolutiva (IE). 

Modelo. O Ser Serenão é apresentado na Ciência Conscienciologia enquanto modelo evolutivo, 
servindo de orientação para as metas maximizadoras da evolução das consciências préserenonas. Não 
por outro motivo, são os promotores da Reurbex na Terra. 

Cosmovisão. Pela lógica, para tornarse pião eficiente na assistência aos outros, a melhor 
opção para o intermissivista é dedicarse à autorreeducação orientada ao serenismo. Nesse caso,  
o livro Conscienciograma (VIEIRA, 1996) é instrumento essencial. 

Serenologia: – Ninguém espera que você, uma conscin pré-serenona, se torne um 
Ser Serenão nesta vida. Sabemos que tal empreendimento demora, mas você já pode 
ir chegando mais perto. – “Por que não?” (VIEIRA, 2019, p. 1.818).

Holomaturescência. Há múltiplas facetas atributivas a serem desenvolvidas e coativadas para 
se alcançar a holomaturidade do Ser Serenão. Toda consciência traz dentro de si a base do serenis
mo. Porém é preciso trabalhar, desenvolver ou aperfeiçoar tais atributos conscienciais serenológicos,  
a partir do real nível evolutivo, no qual a conscin préserenona se encontra. 



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 22 – N. 15 – 2022.52

Nader, Rosa; Paraconstructura Autosserenológica; P. 50-61.

Autocrítica. No enfoque da Autorreeducaciologia, será necessária toda autocrítica para dissecar 
as reações do microuniverso consciencial, pessoal, visando às 3 ações recicladoras básicas, dispostas na 
ordem didática:

1. Cicatrizar: a eliminação dos autotrafares – os componentes negativos da estrutura do microu
niverso consciencial –, prevenindo conflito com os neoconstructos mais evoluídos a serem adquiridos.

2. Desenvolver: o aperfeiçoamento dos autotrafores – os componentes positivos da estrutura 
do microuniverso consciencial –, para alavancar a teática da inteligência evolutiva.

3. Completar: o preenchimento dos autotrafais (espaços vazios do microuniverso consciencial) 
com as megacognições prioritárias para a autoevolução.

Autodesassédio. As vivências intrafísicas apontam os trafares, trafores e trafais pessoais. A conscin 
atenta a esses traços tende a ampliar a autocrítica, e viceversa, tornando o autodesassédio mais eficaz.  
O comum é o autopesquisador observar as reações em si, provocadas pelos estímulos externos, porém  
o mais sério é reconhecer a estrutura das imaturidades no próprio microuniverso intraconsciencial.

Autocorrupção: – Existe aquela conscin intermissivista que ainda coloca o Ser Serenão 
a distâncias quilométricas de si mesma a fim de continuar fazendo minifalcatruas 
anticosmoéticas, fingindo não saber estar sendo observado pelas consciexes (VIEIRA, 
2019, p. 209).

Persistência. O intermissivista, ao acessar as verdades relativas de ponta (verpons) da 
Cons cienciologia e a ambientação holopensênica otimizada, adquire os meios necessá
rios para fazer germinar em si o serenismo do Serenão, dedicandose com paciên cia, 
discernimento e determinação. Lembrete: – “O dia da conscin sem nenhum ato 
evo lutivo é um dia perdido” (VIEIRA, 2019, p. 636). 

“NÃO  EXPULSEMOS  A  SEMENTE  DO  SERENÃO   
DE  DENTRO  DE  NÓS,  CONSCIÊNCIAS  EM  EVOLUÇÃO.   
A  EMOÇÃO  NÃO  DESAPARECE  COM  OS  SERENÕES:   
FICA  DOMINADA  SEM  INCULCAÇÕES  PATOLÓGICAS.”  

(VIEIRA, 2007, p. 940).

Objetivo. Este artigo busca explicitar argumentos a favor da estratégia inteligente, maximizante, 
evolutiva, de a conscin préserenona estabelecer metas condizentes ao nível intraconsciencial do Ser 
Serenão, mesmo reconhecendo não ser possível alcançálas ainda nesta vida intrafísica. 

Motivação. A compreensão de essa estratégia aperfeiçoar o microuniverso consciencial é motiva
dora. A perspicácia dessa proposta advém da seguinte correlação causal: para vislumbrar o futuro sere
nológico pessoal, antes, a conscin préserenona precisa realizar estudo acurado da intraconsciencialidade 
do Ser Serenão (o futuro desejado para si) e, em consequência, esse autoempenho favorece a criação de 
neomegacognições – as novas cognições quanto à multidimensionalidade –, a base megarreciclogênica.

Metodologia. Este texto, basicamente, propõe o encadeamento de informações sobre o tema, 
extraídas do corpus de conhecimento da Conscienciologia. Vale lembrar a ideia da complementaridade 
exposta por Vieira (24.06.2005, Notas de Tertúlia): o intermissivista ressomou com 99% de teoria  
e 1% de prática, adquiridas no Curso Intermissivo, e precisa completar o 1% de teoria e os 99% de prática 
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na vida intrafísica, chancelando a teoria. Ademais, o intrafísico é caricatura do extrafísico, então os 
99% de teoria conquistada lá, corresponde a 1% de teoria aqui, e os 99% de prática exercida lá, vale 
1% aqui. Não adianta estudar a teoria e chegar aqui não praticar. A teoria embasa a prática e a prática 
consolida a teoria.

I. PARACONSTRUCTURA

Ultrapassagem: – Com os princípios do Paradigma da Conscienciologia, a conscin 
lúcida procura ultrapassar todas as conquistas evolutivas instintuais que alcançou, 
através dos milênios e de cada serviço, desde as bactérias até o Ser Humano. Agora, 
em vez de reprisar o que aprendeu em eras imemoriais, a pessoa intermissivista lança as 
vistas para quem evoluiu à frente, os evoluciólogos e os Seres Serenões, a fim de imitar 
os seus exemplos cosmoéticos, intraconscienciais e racionais de autodiscernimento 
e autotransafetividade (VIEIRA, 2019, p. 1.975).

Definologia. “A paraconstructura é a autoconstrução da estrutura do constructo pessoal, 
fundamental, ou microuniverso consciencial, em desenvolvimento permanente por meio da evolução 
dos próprios esforços autolúcidos, prioritários e cosmoéticos da consciência” (VIEIRA, 2018, p. 16.403).

Sinonimologia: 1.  Ampliação do microuniverso consciencial. 2.  Edificação estruturada de 
neoconstructos.

Antonimologia: 1.  Autismo consciencial. 2.  Truncagem intraconsciencial. 
Definologia. A paraconstructura serenológica é a autoconstrução e/ou o autoaperfeiçoamento 

da estrutura do neoconstructo pessoal quanto à fundamentação conteudística teóricoprática da teoria 
dos Serenões, necessária ao alcance do serenismo.

Sinonimologia: 1.  Paraconstructura relativa ao serenismo. 2.  Edificação estruturada de neo
constructos serenológicos.

Antonimologia: 1.  Constructura vulgar. 2.  Paraconstructura despertológica.

Paraneoconstructo: – O neoconstructo, quando multidimensional, tem alcance 
evolutivo superior ao compreensível às pessoas vulgares nesta dimensão respiratória 
(VIEIRA, 2019, p. 1.471).

Serenismo. “O Serenão é aquela consciência mais evoluída, de alto nível de anticonflitividade, 
vivendo de modo natural e integral, sem dificuldade, a condição de plenitude do serenismo lúcido” 
(VIEIRA, 2007, p. 909).

Etologia. A autoinconflitividade – condição da pacificação íntima permanente – gera o estado 
da autoimperturbabilidade, vivenciado pelo Ser Serenão de modo ininterrupto, há milênios. 

Autodomínio. Autoimperturbabilidade é conquista mantida pelo autocontrole teático, cos
moético, e paciência funcional, frente às injunções patológicas.

Autoincorrupção. “A Serenologia é a melhor coisa que a pessoa pode alcançar: ser 
serena dentro de si, acabar com os conflitos, ela ter a anticonflitividade, impertur
babilidade e a incorruptibilidade”. “O gargalo acaba quando a pessoa acaba com  
a autocorrupção. Ela tem que ficar incorruptível. Aí começa a serenidade” (trechos 
do vídeo Evolução: O Primeiro Passo para o Serenismo; https://www.youtube.com/
watch?v=3SLPPz0EihY).
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Serenologia. Apenas o ato de entender, teoricamente, os significados megafraternos 
desses estados iluminadores, já faculta extraordinária metamorfose na condição intra
consciencial do ego, que acaba deixando para sempre as inferioridades protorreptilianas 
em prol das conquistas magnas da estrutura da Serenologia Teática. Do dizer ao fazer 
há muita coisa a ver (VIEIRA, 2014, p. 367).

Materpensene. Estudar os temas da Conscienciologia é mecanismo para se criar novo mater
pensene – o pensene predominante –, no caso, evoluciogênico. A partir daí, começam as mudanças 
no temperamento de quem apreendeu os neoconstructos conscienciológicos (isso aconteceu com esta 
autora e, possivelmente, com você, leitor). 

Paratecnologia. No enfoque da Paraprospectivologia, essa é outra razão, ou paratécnica, para  
a conscin dedicarse aos estudos aprofundados da Serenologia. Neopensenes serenológicos poderão ser 
fixados enquanto predominantes e, em consequência, mais a conscin ficará predisposta a manifestações 
anticonflitivas e imperturbáveis.

Homeostaticologia. Conforme megapenseniza Vieira (2014, p. 624), “os desafios 
evolutivos do epicon, ou epicentro consciencial, homem ou mulher”, condição exis
tencial de quem já alcançou 35% do Serenão na Escala Evolutiva da Consciência, são: 
“Autodisposição: saúde somática. Automegaeuforização: saúde energossomática. Megafra-
ternidade: saúde psicossomática. Autodiscernimento: saúde mentalsomática. Serenologia: 
saúde holossomática”.

Holossomaticidade. De acordo com a Seriexologia, do vírus ao Serenão, a consciência se vê 
submetida a idiossincrasias do sistema holossomático. A alternância entre as vidas intrafísica e extrafísica 
obriga a consciência a adaptarse, respectiva e sucessivamente, ao holossoma quadriveicular e biveicular. 
Para Vieira (2007, p. 942), o Serenão é o “técnico quanto à teática do holossoma”.

Serenismo: – Ninguém chega ao Serenismo sem o equilíbrio de suas manifestações.  
A homeostase holossomática é o equilíbrio dos veículos de manifestação. A dedução lógica 
é o Serenismo ser sinônimo de homeostase holossomática (VIEIRA, 2019, p. 1.814).

Sistema. Pela Integraciologia, a saúde holossomática será alcançada quando os veículos de 
manifestação estiverem saudáveis, per se, e integrados em equilíbrio dinâmico. Assumir o propósito 
da posteridade serenológica começa pela manutenção da saúde de cada veículo. 

Desafios. Sob o enfoque da Teaticologia, seguindo a pista dos desafios evolutivos do epicon, 
expressos anteriormente, eis 20 sugestões convergentes à saúde, distribuídas alfabeticamente pelos  
4 veículos de manifestação da consciência, na ordem crescente de sutilização:

A. Soma: a conquista da autodisposição enquanto indicador de saúde somática.
01. Alimentação: a manutenção da digestão sadia; a preferência pelos alimentos naturais or

gânicos (sem agrotóxicos, aditivos químicos, excesso de gordura, sal e açúcar); a comida de verdade;  
o suplemento alimentar.

02. Atividade física: os exercícios físicos regulares diários; as manobras proporcionais à idade 
e ao padrão físico; os alongamentos; a autoconscientização somática.

03. Cérebro: a manutenção das funções cognitivas ativas; o cultivo das atribuições mnemônicas; 
o desenvolvimento do taquipsiquismo; a higiene mental; a flexibilização do raciocínio; a oxigenação 
cerebral; a neuromalhação desde a juventude; o aquecimento cerebral.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 22 – N. 15 – 2022. 55

Nader, Rosa; Paraconstructura Autosserenológica; P. 50-61.

04. Check-up: a rotina de avaliar a condição de saúde dos órgãos e sistemas (anatômicos  
e fisiológicos) do corpo humano, para prevenir, ou eliminar, doenças. 

05. Sono reparador: a manutenção adequada da carga horária de sono profundo diário.  

B. Energossoma: a conquista da automegaeuforização enquanto indicador de saúde energos
somática.

06. Bem-estar energético: o domínio energético; o equilíbrio energético (nem excesso, nem 
deficiência); os desbloqueios energéticos; o bloqueio zero; a compensação energética; a recomposição 
energética; a desassimilação energética.

07. Ectoplastia: a exteriorização intensa de ectoplasma voltada à assistência; os fenômenos de 
pararregeneração; o autocontrole ectoplásmico; os efeitos paracicatrizadores da ectoplastia.

08. Manobras energéticas: o estado vibracional (EV) frequente; a absorção e exteriorização 
das energias; os banhos energéticos; a expansão da energosfera pessoal; a autodefesa energética; a po
tencialização do EV até alcançar a automegaeuforização.

09. Primener: o domínio sadio da euforin; o desencadeamento de apogeus ortoenergéticos;  
o prolongamento do auge das energias conscienciais sadias e construtivas.

10. Sinalética energoparapsíquica: o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica;  
o emprego assistencial lúcido da sinalética energética e parapsíquica; a autodefesa ininterrupta do 
microuniverso consciencial, pela vivência lúcida da sinalética energoparapsíquica.

C. Psicossoma: a conquista da megafraternidade enquanto indicador da saúde psicossomática. 

11. Ativação do paracérebro: irrompimento do paracérebro; o trabalho do emocionalizador 
(paracérebro) de transmutação no crescendo emoção–sentimentos elevados–megafraternidade; o exercício 
de trocar a argumentação emocional pela argumentação mentalsomática; o transe intelectual, a cria
tividade interna oriunda do próprio paracérebro.

12. Autorrefratariedade emocional: o autocontrole emocional; o domínio das reações psi
cossômicas (pelo autodiscernimento do mentalsoma); o autodomínio psicossomático na sustentação 
dos sentimentos elevados (influência predominante do mentalsoma) suplantando as emoções básicas 
(interferência maior dos instintos).

13. Bem-estar emotivo:  a afetividade universalista; o equilíbrio sexossomático; a manutenção 
do equilíbrio emocional; a euforin inspiradora; a primener.

14. Depuração psicossômica: o antiegoísmo; o antipreconceito; a afeição; a simpatia; a ami
zade; a fraternidade; a autorreeducação emocional; a inteligência emocional.

15. Manobras psicossômicas: a soltura sadia do psicossoma; o irrompimento do psicossoma.

D. Mentalsoma: a conquista do autodiscernimento enquanto indicador de saúde mentalsomática.

16. Auto-ortopensenidade: a pensenidade pessoal reta; os autopensenes cosmoéticos; os pen
senes próprios da holomaturidade consciencial; a criação do holopensene prósaúde holossomática.

17. Autoparaperceptibilidade: os constructos adquiridos por meio da projeção consciencial 
lúcida; a transmissão paratelepática, paracérebro a paracérebro; o dicionário poliglótico paracerebral; 
o bom uso do paracérebro no cérebro; o transe parapsíquico, a criatividade externa, do paracérebro de 
consciex emissora para o paracérebro pessoal; autoparapsiquismo mentalsomático.

18. Autosserenidade: a paz íntima; a culminância evolutiva do autodiscernimento; a autoi
nabalabilidade; a autoorganização intraconsicencial máxima; a autocosmoeticidade; o equilíbrio 
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íntimo contínuo; a antiirritabilidade; a anticonflitividade, interior e interconsciencial; a inalterância 
interassistencial; a manutenção do holopensene pessoal sadio; a autoimperturbabilidade.  

19. Autotaquirritmicidade eficaz: a ação pessoal rápida associada ao pensenizar mais acelera
do (autotaquipsiquismo); o dinamismo eficaz; a melhoria no tempo de reação; a evolução dinâmica  
e produtiva; a resultante do trinômio vontade-intenção-autodeterminação, quando homeostáticas.

20. Alimentação mentalsomática: a apreensão do neoconhecimento evolutivo (VIEIRA, 2004, 
p. 829).

Interações. Vale realçar estarem os veículos de manifestação (4 para a conscin; 2 para consciex) 
em contínua interação entre si. O tratamento isolado, conforme enumeração anterior, no entanto, 
facilita o estabelecimento de metas perante a autocrítica justa.

Estrutura. Nas interações pertinentes à Holossomatologia, no caso da conscin, ao planejar ações 
autorreciclogênicas visando a própria posteridade, há de ficar atenta ao funcionamento estrutural 
holossomático, em pelo menos 4 aspectos, dispostos na ordem funcional: 

1.  Permanência: o soma e o energossoma são renovados a cada ressoma, enquanto o psicossoma 
e mentalsoma permanecem os mesmos, em evolução, em todo o périplo evolutivo.

2.  Tríade soma-energossoma-psicossoma: o soma se relaciona de modo permanente com  
o psicossoma através do energossoma (cordão de prata). 

3.  Díade psicossoma-mentalsoma: a relação permanente entre psicossoma e mentalsoma se 
dá pelo cordão de ouro ligando o paracérebro (localizado no psicossoma) ao mentalsoma. 

4.  Predominância: a evolução consciencial depende do predomínio sadio do mentalsoma 
sobre os demais veículos.

Irradiação: – “A condição da Serenologia surge, em primeiro lugar, no íntimo do 
mentalsoma, irradiandose por todo o universo de manifestações do holossoma e do 
holopensene da consciência” (VIEIRA, 2019, p. 1.116).

Racionalização. Entre as atribuições do paracérebro, intermediando o trabalho do mentalso
ma sobre o psicossoma, está a de racionalizar as emoções da consciência manifestas pelo psicossoma. 
No caso da conscin, a saúde somática interfere nesse processo. Pela hipótese conscienciológica de os 
préhumanos já terem o embrião do paracérebro, a dedução lógica é: – Evoluir é depurar, decantar ou 
purificar o paracérebro (concrescente às cicatrizações do psicossoma). 

Megaparacérebro. No verbete Megaparacerebrologia, Vieira (2014, p. 954) afirma “o paracérebro  
é o cérebro extrafísico do psicossoma da consciex, e de todas as consciências que ainda portam este veículo”  
e conclui sustentando: “A Consciex Livre (CL) é o paracérebro purificado, permanentemente sem 
psicossoma”.

“O  SERENÃO  É  A  LAGARTA,  A  CONSCIEX  LIVRE    
É  A  BORBOLETA.  A  META  EVOLUTIVA  BáSICA,   

INICIAL,  hOLOSSOMáTICA,  DO  SERENÃO  fOI   
fAzER  DO  MENTALSOMA  O  PRóPRIO  hOLOSSOMA.”  

(VIEIRA, 2007, p. 943).
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Técnicas. Incentivando a Paraconstructura Serenológica, eis, na ordem alfabética 4 sugestões de 
técnicas passíveis de serem autoaplicadas pela conscin interessada na sofisticação do próprio microuni
verso consciencial por meio da aquisição de constructos evolutivos de ponta, no vislumbre de abreviar 
o tempo para alcançar patamar evolutivo mais avançado:

A.  Técnica da atenção a atributos mentaissomáticos serenológicos factíveis.
1. Lista-lembrete. Enumerar os atributos mentaissomáticos essenciais, básicos, da Serenolo

gia e colocálos à vista ao modo de lembrete pessoal, urbi et orbi, quanto à aplicação da lei do maior 
esforço na conquista gradual dos respectivos itens enumerados.  Exemplo de lista: imperturbabilidade; 
taquipsiquismo; taquirritmia; autodecidibilidade; refratariedade; benignidade; autoortopensenidade.

2. Automotivação. Anotar todos os pequenos avanços ou ganhos obtidos, enquanto automo
tivação para continuar a empreitada.

B. Técnica da fixação dos extrapolacionismos (ideia do verbete Autextrapolaciologia; Vieira, 
2014, p. 259 a 261).

1. Prospectiva. Selecionar entre os extrapolacionismos vivenciados os mais factíveis de serem 
dinamizados, considerando os talentos já admitidos como fixados.

2. Talentologia. Listar os talentos pessoais capazes de dinamizar os extrapolacionismos cons
cienciais selecionados no item anterior.

3. Decisão. Empregar a “vontade decidida do ego”, podendo reforçar com a técnica de mais  
1 ano de vida.  

C. Técnica da qualificação holossomática.

1. Autorreconhecimento. Estabelecer, para cada veículo de manifestação, atributos conscien
ciais para: eliminar, se trafar; preencher, se trafal; qualificar, se trafor.

2. Reforço. Criar cláusulas no código pessoal de Cosmoética (CPC), estabelecendo metas corres
pondentes aos casos reconhecidos no item anterior.

3. Experimentologia. Realizar periodicamente experimento no Laboratório Serenarium para 
aumentar as possibilidades de extrapolações autocognitivas.

4. Imagística. Participar anualmente da Prova de Imagística a fim de desenvolver a taquirritmia 
de associação de ideias autopesquisísticas.

5. Sopesamento. Avaliar os efeitos holossomáticos das ações empreendidas, para redimensionar 
novas metas.

D. Técnica do confronto das extrapolações pessoais com as 112 insinuações racionais da 
Serenologia (MARQUES, Notas de minitertúlias de Waldo Vieira).

1. Autoconhecimento. Fazer o levantamento da própria realidade, com o máximo de realismo 
factual e/ou parafactual: atitudes serenas; enfrentamentos equilibrados à contrariedade; sentimentos 
megafraternos; autodeterminação cosmoética; continuísmo consciencial evolutivo; liderança atratora; 
estabilidade de humor; entre outros.

2. Confrontação. Observar, dentre os itens da realidade pessoal, quais se avizinham dos tetos, 
aproximando da desperticidade, da Evoluciologia e da Serenologia, com a mais sincera autocrítica.

3. Metas. Traçar metas factíveis para o desenvolvimento dos itens considerados os mais plausíveis.
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Serenologia: – Muitos pré-serenões, homens e mulheres, já apresentam indícios de Sere-
nologia, contudo não têm autoconsciência de semelhante condição evolutiva (VIEIRA, 
2019, p. 1.818).

Coadjutora.  A técnica da autorreflexão de 5 horas, descrita no verbete Autorreflexão de 5 Horas 
por Vieira (2018, p. 4.007 a 4.010), pode auxiliar na aplicação das diversas técnicas, dentre as 4 enu
meradas anteriormente, ou elaboradas por você, leitor.

Intermédio. Para quem não assumiu ainda a autodesperticidade, alternativa bem racional  
é visar, de fato, a neoparaconstructura para a desperticidade em 3 anos.

Serenarium. Laboratório de autopesquisa com holopensene da Serenologia, o Serenarium 
possibilita extrapolações condizentes com o patamar do Ser Serenão ao experimentador. Portanto,  
é de muita relevância a proposta da Paraconstructura Serenológica. 

Laboratoriologia. Na primeira década do Século XXI, esta autora fez diversos experimentos 
laboratoriais no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). À época, havia Maratonas de 
Laboratórios, e era comum fazer 2 ou mais experimentos por dia. Quase sempre, eu objetivava sondar 
o holopensene da Serenona Monja, para compreender melhor 2 atributos dela, amplamente divulga
dos pelo professor Waldo Vieira: por onde passa organiza o ambiente; consegue sentir todas as dores do 
Cosmos sem se perturbar.

Vivência. No dia 25.11.2006, às 17 horas, iniciei o experimento do laboratório da Sinaletico-
logia. Após o autopreparo energético, sentada na cadeira, percebi a aproximação de consciência pato
lógica para eu exercitar a manutenção da calma, o amor fraterno e a unidade com o Cosmos, a fim de 
ajudála a vivenciar padrão consciencial melhor. Mantive esse esforço por algum tempo, quando me 
veio a lembrança da Monja. Imediatamente a consciex foi desplugada, ao modo de jato, e compreendi  
a ação da força presencial organizativa da Monja. Às 18h25, o laboratório ficou repleto de energia, a qual  
me envolveu firme e, ao mesmo tempo, suave. A temperatura caiu e o ambiente ficou mais claro.  

Lição. Sobreveio a seguinte ideia durante o experimento: aquele aprendizado é para ser empre
gado em catástrofes, guerras, entre outros, não só pelas vítimas, mas principalmente frente aos possíveis 
assediadores envolvidos, porque todos somos partes do Cosmos. Isso é, de fato, amar as consciências.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Postura: – A Serenologia do Ser Serenão começa a germinar no microuniverso da 
consciência quando a mesma adota a postura auto e heterocrítica, cosmoética, prio
ritária, interassistencial e evolutiva (VIEIRA, 2019, p. 1.594).

Póstero. À conscin intermissivista, não cabe mais a condição de antepassado de si mesma. Ao 
contrário, recomendase ao exaluno do Curso Intermissivo ser póstero de si mesmo. 

Proposição. Considerando essa perspectiva, este artigo – Paraconstructura Serenológica – pro
põe ao interessado planejar o próprio futuro evolutivo, traçando metas pessoais congruentes com os 
atributos conscienciais do Ser Serenão.

Autoconstrução. O desenvolvimento da estrutura do microuniverso consciencial depende 
também da tática pessoal em assimilar, ou descartar, os conhecimentos ou aprendizados adquiridos 
com as autoexperiências ao longo da seriéxis.
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Holossomaticidade. O Serenão, para prospectar o futuro evolutivo dele – a condição da CL –, 
precisa fazer do mentalsoma o próprio holossoma (VIEIRA, 2007, p. 943). No ciclo mentalsomático, 
a consciência vive em holossoma univeicular. Por outro lado, a homeostase holossomática é a condição 
do serenismo. Então a proposta de as metas seguirem a pista da saúde holossomática é pertinente. 

Holomaturescência. “A Serenologia é o fruto de recéxis incessantes. O Colégio Invisível dos 
Serenões é regido pelo holodiscernimento” (VIEIRA, 2004, p. 812). Reciclagens transformam traços-fardo 
ou traços faltantes em traços-força. Daí o trafor ser considerado a unidade de medida da holomaturidade.

“Megacons. Atinente à Intermissiologia, a autorrecuperação dos cons magnos pode ser conside
rada a conquista da automegacognição prioritária. Com o reacesso de paramegatrafores, a conscin pode 
alcançar o ápice da lucidez humana, a hiperacuidade multidimensional, com o máximo de eutimia” 
(NADER, 2019, p. 94).

Antibagulhismo. Muito ajuda na desopressão holopensênica da conscin o descarte dos objetos 
carregados de energias gravitantes patológicas ou bagulhos energéticos de qualquer natureza: física 
(objetos carregados), emocional (apegos desnecessários) ou pensênica (caprichos mentaissomáticos). 
Maior liberdade holopensênica é necessária à conscin ao assumir a programação e consecução do plano 
do futuro evolutivo pessoal.

Perfectibilidade. O verbete enciclopédico Consciência Miriaédrica (NADER, 2018, p. 6.535  
a 6.542) desenvolve a ideia de o Serenão portar miríades de facetas ou atributos já desenvolvidos, 
con quistados 1 a 1, ao longo da seriéxis. O intermissivista, de primeiro Curso Intermissivo, embora co
meçando, ou recomeçando, a jornada evolutiva pessoal, precisa quebrar o tabu da Serenologia e avan çar 
nas autoconquistas, reconhecendo ser o autoaperfeiçoamento paulatino e contínuo.

Sinal.  Se a conscin já não tem mais o ranço de comocionalismo, atingiu a performance da 
autoimperturbabilidade. Isto é 1 sinal de extrapolação de serenismo. 

Lógica: – A lógica dos fatos evidencia que se você, pré-serenão, começar a entender  
e a vivenciar, mesmo discreta e silenciosamente, as bases da Serenologia, estará começando 
a ser, de fato, um Ser Serenão, ultrapassando os extrapolacionismos evolutivos de todas as 
naturezas (VIEIRA, 2019, p. 1.187).

REFERÊNCIAS

01.  Nader, Rosa; Automegacognição Neoenciclopediológica; Artigo; II Encontro de Enciclopedistas da 
Conscienciologia: Gruporrevezamentologia Neoenciclopédica; Foz do Iguaçu, PR; 1718.08.19; NEOLOGUS – Re
vista Cientifica da ENCYCLOSSAPIENS; Bianuário; Vol. 2; Ano 2; N. 2; Seção: Conferência; 2 enus.; 6 refs.; 
Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); Foz do Iguaçu, PR; agosto, 
2019; página 94.

02.  Idem; Consciência Miriaédrica; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; Enciclopédia da Conscienciolo-
gia; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; 27 
Vols.; 23.178 p.; Vol. 2; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 
4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 
1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica 
(ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; ISBN 978858477118
9; páginas 6.535 a 6.542.

03.  Vieira, Waldo; Autorreflexão de 5 Horas; Paraconstructura; verbetes; In: Vieira, Waldo; Org.; En-
ciclopédia da Conscienciologia; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da 



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 22 – N. 15 – 2022.60

Nader, Rosa; Paraconstructura Autosserenológica; P. 50-61.

ENCYCLOSSAPIENS; 27 Vols.; 23.178 p.; Vol. 2; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 
especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 
670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional de Enciclope-
diologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; 
ISBN 9788584771189; páginas 4.007 a 4.010 e 16.403.

04.  Idem; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 103 
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 159.

05.  Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Stei
ner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação;  
1 website; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 
1996; páginas 8 a 251.

06.  Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 
1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 259 a 261, 367 e 624.

07.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2007, páginas 909, 940, 942 e 943.

08.   Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 
479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. 
Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; 
páginas 209, 812, 829, 954 e 1.118.  

09.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo, CEAEC & EDITARES;  
3 Vols.; 2.084 p.; Vols. I, II e III; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução 
consciencial; 17 fotos; glos. 7.518 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 25.183 ortopensatas; 
2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 13 cm; enc.; 2a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional 
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2019; páginas 209, 636, 1.116, 1.187, 1.471, 1.594, 1.814, 1.818 e 1.975.

10.  Idem; Evolução: O Primeiro Passo para o Serenismo no Homo sapiens serenissimus; extraído da 
Tertúlia Conscienciológica: Evolução Transparente; número 2.028; 19.08.11; duração 1min30; disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=3SLPPz0EihY; acesso em 04.11.20.

Notas de Minitertúlia Conscienciológica

1.  Marques, Lúcia; org.; resposta de Waldo Vieira à pergunta número 679; 25.04.2013; livro em revisão 
para publicação: Questionamentos das Minitertúlias Conscienciológicas.

Verbetografia Complementar da Enciclopédia da Conscienciologia

01.  Antienvelhecimento Cerebral.

02.  Aquecimento Cerebral.

03.  Autevolução.

04.  Autismo Consciencial.

05.  Autoortopensenização. 

06.  Bloqueio Zero.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 22 – N. 15 – 2022. 61

Nader, Rosa; Paraconstructura Autosserenológica; P. 50-61.

07.  Coativação Atributiva.

08.  Equilíbrio Dinâmico.

09.  Evolução Transparente.

10.  Imperturbabilidade.

11.  Megaeuforização.

12.  Meganível de Autoconsciência.

13.  Omnicatálise Serenológica.

14.  Predelineamentologia.

15.  Saúde Emocional.

16.  Saúde Energética.

17.  Saúde Física.

18.  Saúde Intelectual.

19.  Saúde Mental.

20.  Saúde Parapsíquica.
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Lucidez Consciencial e Evoluciologia
Consciential Lucidity and Evolutiology

Lucidez Conciencial y Evoluciología

Amin Lascani*

Resumo. Este artigo destaca a importância do estudo da lucidez consciencial, am
pliando esse conceito considerado atributo essencial para a evolução. É mostrada  
a relação entre a Lucidologia e a Evoluciologia, e como a primeira é determinante 
para a segunda. São abordadas as escalas de avaliação da lucidez existentes na Cons
cienciologia em seus respectivos contextos, e a proposta inicial do Lucidograma, ins
trumento para aferição da lucidez em determinado momento evolutivo. Propõemse 
hipóteses de pesquisa, entre elas a de que o nível máximo de lucidez da consciência 
ocorre no estado da cosmoconsciência, o qual é brevemente descrito. A metodologia 
é fundamentada nas auto e heteroobservações do autor e na pesquisa bibliográfica. 

Palavras-chave: atributo, escala evolutiva, Lucidologia, lucidograma. 

Abstract. This paper stresses the importance of studying consciential lucidness, an 
essential attribute for evolution, expanding the concept. It shows the relation between 
lucidology and evolutiology, and how the former determines the latter. Conscien
tiological lucidity scales are approached in their respective context, proposing the 
lucidogram, an instrument to gauge lucidness at the evolutionary moment. Among 
the research hypotheses proposed, one of them is that the consciousness’ highest 
lucidity occurs with the cosmoconsciousness state, which is briefly described. The 
methodology is grounded on the author’s self and heteroobservations, as well as on 
bibliographical review.

Keywords: Attribute, evolutionary scale, lucidogram, lucidology.

Resumen.  Este artículo destaca la importancia del estudio de la lucidez conciencial, 
ampliando ese concepto considerado atributo esencial para la evolución. Se muestra 
la relación entre la Lucidología y la Evoluciología, y cómo la primera es determinante 
para la segunda. Se trata acerca de las escalas de evaluación de la lucidez existentes en la 
Concienciología en sus respectivos contextos, y la propuesta inicial del Lucidograma, 
el instrumento para la medición de la lucidez en determinado momento evolutivo. Se 
proponen hipótesis de investigación, entre ellas la de que el nivel máximo de lucidez 
de la conciencia ocurre en el estado de la cosmoconciencia, el cual es brevemente 
descripto. La metodología está fundamentada en las auto y heteroobservaciones del 
autor y en la investigación bibliográfica.

Palabras clave: atributo, escala evolutiva, Lucidología, lucidograma.
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INTRODUÇÃO

Evoluciologia. A lucidez consciencial desempenha papel fundamental no estudo da Evoluciolo
gia. É o fator essencial que determina e especifica o nível evolutivo da consciência, desde a minilucidez 
do prédesperto até a hololucidez do Serenão.

Paradigma. Este estudo explora a concepção de lucidez consciencial sob a ótica do paradigma 
consciencial, indo, portanto, além do conceito de lucidez cerebral ou mental da Ciência convencional.

Foco. O objetivo do presente trabalho é apresentar conceitos sobre a lucidez, mostrando sua 
importância na escalada evolutiva, e expor hipóteses de pesquisa sobre o tema. O artigo procura tam
bém desbanalizar o assunto, que, por ser frequente na Conscienciologia, tende a se tornar desgastado.

Atenção. O domínio da autopensenidade fundamentado em 2 atributos essenciais da cons
ciência, concentração e atenção, é primordial à obtenção e manutenção da lucidez consciencial na 
dimenin e na dimenex.

Permanência. A lucidez está presente em praticamente todas as abordagens da Consciencio
logia, como nas recins; nas neoverpons e neossinapses; no parapsiquismo, no domínio das energias  
e nas projeções conscienciais; na autopensenidade e na ortopensenidade; no período intermissivo.

Lucidograma. O artigo aborda as escalas de avaliação da lucidez existentes na Conscienciologia 
com os respectivos referenciais e apresenta a proposta inicial do Lucidograma, instrumento de aferição da 
lucidez consciencial, ainda em construção. Embora o Conscienciograma já seja mensuração desse atributo 
da consciência, procurouse aqui focar na avaliação aos moldes de miniconscienciograma da lucidez.

Metodologia. O método de pesquisa utilizado na elaboração deste artigo é fundamentado nas 
experiências de autoobservações e heteroobservações do autor, afora pesquisa bibliográfica.

Organização. As ideias estão estruturadas em 3 Seções: na Seção I, Conceitos Gerais sobre a Lu cidez 
Consciencial, são abordadas a definição e ideias gerais sobre a lucidez consciencial; na Seção II, Escalas 
de Avaliação da Lucidez Existentes na Conscienciologia, são apresentadas as duas escalas de avaliação 
propostas pela Conscienciologia, além de se lançarem algumas hipóteses de pesquisa; na Seção III, 
Lucidograma, é exposta a concepção inicial para aferição da lucidez consciencial, na forma de questões, 
ao modo do Conscienciograma. Nas Considerações Finais, além da conclusão do artigo, é apresentada 
a hipótese de pesquisa sobre o binômio atençãolucidez.

I.  CONCEITOS GERAIS SOBRE A LUCIDEZ CONSCIENCIAL

Definição. A lucidez consciencial é o estado da consciência que utiliza predominantemente suas 
faculdades mentaissomáticas, perceptivas e paraperceptivas, em qualquer dimensão que se manifeste, 
com cosmoética, com paracognição seriexológica, com clareza de pensamentos, de ideias, de raciocínio 
e de expressão, sem lacunas das memórias, e priorizando a inteligência evolutiva.

Sinonímia. 1. Autoconsciência. 2. Hiperacuidade. 3. Percuciência. 4. Autoacuidade.

Unidade. A unidade de medida da autolucidez é o con, destinado a medir o grau de hiperacuidade 
pessoal, ou o nível da consciencialidade, em determinado momento evolutivo (VIEIRA, 2013, p. 510 e 514). 
“A unidade de trabalho ou de medida da Evoluciologia é o con” (VIEIRA, 2018, Verbete: Evoluciologia).

Alerta. A lucidez pode ser entendida como o estado consciente de um indivíduo que se encontra 
na posse plena de suas faculdades mentaissomáticas. É um estado de alerta em que se está vigilante, 
atento, racional e com os sentidos e parassentidos aguçados.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 22 – N. 15 – 2022.64

Lascani, Amin; Lucidez Consciencial e Evoluciologia; P. 62-74.

Taquirritmia. A caracterização da lucidez engloba a capacidade de perceber e entender a realida
de, os fatos e parafatos direta e instantaneamente, utilizando a taquirritmia, a perspicácia e a acuidade.

Cognitiva. O conceito de lucidez também está relacionado com a capacidade de se orientar, de 
se saber quem é e onde está. Pode ainda se referir à capacidade cognitiva cuja perda origina patologias, 
por exemplo, no caso intrafísico, a demência senil, incluindo a doença de Alzheimer.

Manutenção. Vida saudável e intelectualmente ativa favorece a manutenção da lucidez mental. 
As doenças somáticas, as drogas, os medicamentos, a alimentação desequilibrada, o sedentarismo e os 
distúrbios do sono podem afetar o estado de lucidez.

Inflexibilidade. A falta de lucidez ofusca a capacidade de pensar com clareza, de raciocinar 
multidimensionalmente, distorcendo o entendimento. Essa perda de lucidez pode acontecer, por 
exemplo, quando alguém está fascinado, emocionado, obcecado ou com inflexibilidade pensênica.

Neoverpon. Lucidez é capacidade essencial para desenvolver neossinapses e paraneossinapses 
no pesquisador autoconsciente, levandoo ao ineditismo no modo de pensenizar e à captação e deco
dificação de neoverpons.

Recin. Renovações e reciclagens intraconscienciais requerem alguma lucidez para enxergarmos 
quem realmente somos. Sem lucidez é muito difícil a criação de neossinapses capazes de propiciar 
neopensenes propulsores das recins.

Energias. Da perspectiva energossomática, importa avaliar a lucidez na leitura e interpretação 
dos padrões de energias. A acuidade energética aumenta com a compreensão e o domínio, pelo menos, 
das seguintes habilidades: estado vibracional (EV) e mobilização básica de energias (MBE), acoplamento 
energético, assim, desassim e psicometria.

Distinção. A conscin lúcida quanto às energias consegue detectar, distinguir e detalhar com 
precisão as características das energias conscienciais (ECs) de consciexes ou conscins, bem como das 
Centrais Extrafísicas de Energia, da Fraternidade e da Verdade.

Parafenômenos. A hiperacuidade energética é essencial e indispensável para incrementar as 
autovivências dos fenômenos parapsíquicos de maneira cosmoética, produtiva e dinamizadora da 
autoprogramação existencial.

Parapsiquismo. A autolucidez parapsíquica se refere à teática das parapercepções claras, precisas 
e detalhistas dos parafatos e parafenômenos, com a interpretação racional e a autocrítica lógica, sem 
interferências oníricas, imaginativas, egocêntricas, emocionais e de shows exibicionistas.

Interassistência. Conforme a Multidimensiologia, a autolucidez parapsíquica é prioritária 
e imprescindível ao autodescortino evolutivo. Para a conscin lúcida importa utilizar as informações 
paracaptadas de maneira cosmoética e com intenção assistencial. 

Autorrecin. Para que o desenvolvimento do parapsiquismo aconteça de modo lúcido, o ideal  
é que ele seja acompanhado das autorrecins. É impraticável a conscin lúcida melhorar seu parapsiquis
mo sem melhorarse intraconsciencialmente.

Transe. Conforme os estudos da Paratranselogia, na semipossessão benigna o ideal é a conscin 
sen sitiva manter a lucidez no transe parapsíquico, com passividade ativa. Isso possibilita a atuação om
bro a paraombro com os amparadores extrafísicos e a aprendizagem da conscin sensitiva com o pro cesso 
interassistencial.

Inconsciente. É irrazoável a recomendação das linhas espiritualistas mediúnicas de que quanto 
mais inconsciente o sensitivo ficar durante o paratranse, ou seja, sem lucidez, sem participação e com 
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hipomnésia, melhor, porque haveria menos interferência anímica na comunicação parapsíquica. Parece 
óbvio, mas aquilo que se faz com lucidez é bem melhor do que se fizer sem ela.

Intermissiva. A paralucidez intermissiva é a lucidez da consciex durante a intermissão. A cons
ciex sadia que se manifestava com 2 veículos, ao ressomar, tem existência energossomática na condição 
de conscin.

Restringimento. Ao passar a se manifestar com 4 veículos, ocorre perda de lucidez em razão do 
restringimento físico compulsório. Esse afunilamento da lucidez dificulta a recuperação dos próprios 
cons (unidades de lucidez) por parte da conscin. Segundo Vieira (2013, p. 510), é raro encontrar ser 
humano que recuperou 80% dos próprios cons.

Pressão. Uma das dificuldades para se reaver os cons é a pressão psicossomática exercida nas 
manifestações autopensênicas quando estamos na vida intrafísica energética. As emoções intensas 
podem ofuscar a racionalidade e obnubilar a lucidez. “A pessoa humana vale o montante dos próprios 
cons recuperados” (VIEIRA, 2013, p. 510).

Tempestades. A autorreflexão, a ponderação e a lógica, aliadas à concentração mental e à atenção, 
são recursos capazes de frear os impulsos emocionais e fazer a lucidez preponderar nas manifestações 
pensênicas durante as tempestades emotivas.

Variáveis. A recuperação de lucidez da conscin depende de muitas variáveis como: coragem nos autoen
frentamentos; autoesforço e autossuperação nas recins; autoincorruptibilidade; nível de desperticidade (auto  
e heterodesassédio); domínio das ECs; desenvolvimento do parapsiquismo e da projetabilidade lúcida; 
saldo pessoal atual da contacorrente holocármica; saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).

Autorreflexão. Dentre os fatores primordiais para sairmos da condição de hipolucidez ou de 
minilucidez do prédesperto, estão as autorreflexões, as introspecções cosmoéticas e os solilóquios sadios. 
É muito difícil mudarmos o patamar de lucidez sem pararmos para refletir, saindo temporariamente 
do turbilhão da vida intrafísica e dos pensamentos agitados.

Atenção. A concentração mental e a atenção são fundamentais para a obtenção e manutenção 
de estados conscienciais de elevada lucidez. Quanto maiores os níveis de concentração e atenção, maior 
a lucidez. Desatenção é falta de lucidez.

Indisciplina. O domínio da autopensenidade é essencial para a contenção da enxurrada 
de pensamentos alvoroçados e involuntários que preenchem o mentalsoma e obnubilam a lucidez.  
A síndrome da indisciplina autopensênica deve ser evitada o máximo possível, por ser um dos fatores 
que mais causam hipolucidez.

Definição. “A síndrome da indisciplina autopensênica é o estado nosológico manifestado pela 
consciência, caracterizado pelo predomínio da desorganização dos pensamentos, os quais fluem pelo 
mentalsoma de maneira descontrolada, desestruturada, desordenada e dispersa, podendo causar reper
cussões entrópicas em todo o holossoma” (LASCANI, 2020b).

Lucidopensenidade. Dois estados pensênicos fazem parte da síndrome da indisciplina pensênica e são 
essenciais para seu estudo: o devaneio e a ruminação mental. Ambos congestionam o mentalsoma e impedem 
 a lucidopensenidade.

Definição.  “O devaneio é o pensene dispersivo, fantasioso, criado pela imaginação da cons
ciência, durante a vigília física ordinária, não relacionado à tarefa que está se desempenhando no mo
mento, caracterizado pelo afastamento da atenção das realidades físicas e extrafísicas circundantes” 
(LASCANI, 2020b). É o mesmo que divagação mental.
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Emoções. A ruminação mental está mais correlacionada às emoções marcantes que surgem 
quando são contrariados aspectos intraconscienciais, a exemplo de valores, princípios, objetivos, 
crenças, convicções, conceitos e autoconceitos. Pode ser também um tipo de devaneio repetido com 
muita frequência.

Definição. “A ruminação mental é o ato, processo ou efeito de ruminar, regurgitar, reconside
rar ou repetir pensenes periodicamente, caracterizado pelas recorrências mnemônicas decorrentes da 
fixação excessiva em preocupações, emoções, eventos passados, expectativas, perdas, ideias ou decisões” 
(LASCANI, 2018).

Autoconsciência. É inadiável o esforço para o refreamento de devaneios inúteis e ruminações 
insalubres que fazem os pensamentos fervilhantes predominarem no fluxo da autopensenidade. Quanto 
maior a demora em se tornar autoconsciente do seu padrão pensênico, mais distante fica a autolucidez.

Evoluciologia. Quanto maior a autolucidez consciencial, mais avançada está a consciência na 
Escala Evolutiva das Consciências. Podese dizer que cada estágio da Escala corresponde a determina
do grau de lucidez. “A lucidez da consciência é o fator essencial determinando e especificando o nível 
evolutivo atual da personalidade” (VIEIRA, 2013, p. 510). Qualitativamente, podemse estabelecer 
pelo menos 8 correlações, segundo os patamares da Escala Evolutiva, alguns deles agrupados:

1. Consréu transmigrada e consréu ressomada: antilucidez; autoinlucidez; hipolucidez.
2. Pré-serenão vulgar, isca inconsciente e tenepessista: miniautolucidez; minilucidez.
3. Projetor consciente e epicon lúcido: neolucidez; paralucidez.
4. Conscienciólogo e desperto: maxiautolucidez; maxilucidez.
5. Semiconsciex e teleguiado autocrítico: hiperlucidez; superlucidez.
6. Evoluciólogo: megalucidez.
7. Serenão: hololucidez.
8. Consciex livre: cosmolucidez; omnilucidez.

Hiperacuidade. Ao que tudo indica, a lucidez cresce exponencialmente da desperticidade ao 
serenismo; por isso, vale o esforço para ampliar a acuidade consciencial e atingir a desperticidade. 
“Auto des pertologia é Autolucidologia” (VIEIRA, 2019, p. 222). “A conscin só alcança a condição do 
Serenão pe la hiperacuidade” (VIEIRA, 2007, p. 934). “O ponto mais alto da consciência quanto  
à evolução é a lu cidez (hiperacuidade do mentalsoma ou o nível da recuperação dos próprios cons 
magnos)” (VIEIRA, 2013, p. 102).

II.  ESCALAS DE AVALIAÇÃO DA LUCIDEZ EXISTENTES NA CONSCIENCIOLOGIA

Intrafísica. Duas escalas para aferição da lucidez foram propostas pela Conscienciologia.  
A primeira é a escala de lucidez da consciência projetada, que tem como referência a lucidez intrafísica 
para se avaliar a lucidez extrafísica do projetor (VIEIRA, 2008, p. 533).

Extrafísica. A segunda avalia a lucidez intrafísica tendose como referência a lucidez extrafísica 
da consciex na intermissão (VIEIRA, 2013, p. 510 e 516). A recémconscin ressoma com 1 milésimo da 
lucidez que possuía no auge da manifestação dos seus atributos conscienciais na dimensão extrafísica. 
Ao longo da vida intrafísica pode recuperar cons até no máximo 80% da lucidez que dispunha quando 
era consciex.

Exemplos. Se, por hipótese, uma consciência estava com 1.000 cons quando era consciex, ao 
renascer, a conscin vai recuperando de 1 con a no máximo 800 cons, ao longo da vida intrafísica. Se 
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outra consciência tinha 500 cons quando dessomada na dimenex, ao ressomar ela recuperará de 1 con 
a no máximo 400 cons.

Hipótese. Essa última avaliação vale para consciexes que possuíam razoável nível de lucidez. 
Porém, podem existir, por hipótese, consciexes com baixa ou nenhuma lucidez na dimensão extrafísica, 
e que se manifestam mais lúcidas quando estão na dimensão intrafísica.

Paracomatoso. Neste último caso, a escala de avaliação, tendo como referência a lucidez ex
trafísica da consciex, é inadequada. Podese citar, como hipótese de pesquisa, o caso de consciex com 
baixíssima ou nenhuma lucidez no período intermissivo, podendo ser paracomatoso pósdessomático, 
paracatatônico pósdessomático ou parapsicótico pósdessomático, e que poderia ter mais lucidez no 
estado de conscin do que no de consciex.

Exemplos. Seguemse 5 exemplos ilustrando a hipótese de existirem consciências mais lúcidas 
na vida intrafísica do que no período intermissivo, passíveis de pesquisas mais aprofundadas:

1. Anticosmoética. Seja o caso de determinada conscin com certo nível de lucidez, ainda que 
baixo, na dimensão intrafísica, que devido ao excesso de atitudes anticosmoéticas foi parar na Bara
trosfera após a dessoma. Ela pode permanecer em coma extrafísico, inconsciente, e menos lúcida do 
que quando estava na condição de conscin.

2. Transmigração. Considere o caso de transmigrado a menor que renascerá em planeta evoluti
vamente inferior à Terra, por exemplo, em era planetária correspondente à do homem de CroMagnon. 
Provavelmente, ele terá redução da lucidez intra e extrafísica em relação àquela que possuía antes da 
transmigração, ou seja, perderá cons (VIEIRA, 2019, p. 560).

3. Oportunidade. Pode acontecer o caso de se dar oportunidade na ressoma de exparacomatoso 
pósdessomático de ressarcir débitos grupocármicos, que não seriam possíveis se ele passasse a vida 
intrafísica com baixíssima ou nenhuma lucidez, por exemplo, em condição de oligofrenia.

4. Retrovida. Suponha o caso de paracomatoso com alguma lucidez em uma vida intrafísica, 
na área da Ciência, porém se desvirtuou devido a algum fascínio ligado ao belicismo ou ao poder, 
indo parar na Baratrosfera após a dessoma, permanecendo em estado de obnubilação ou hipolucidez. 
Ele poderia ressomar e recuperar os cons que possuía na vida intrafísica pretérita que seriam úteis para 
alguma realização interassistencial no campo científico.

5. Neocons. Intermissivistas podem adquirir neocons na atual vida intrafísica e ampliar a lucidez 
em relação àquela que possuíam na intermissão. Exemplo na CCCI foram as minitertúlias conscien
ciológicas abordando temas avançados e inéditos não estudados nos cursos intermissivos e expandindo 
a lucidez de alguns dos presentes.

Complexa. Escala mais complexa seria aquela em que a recuperação de cons fosse referida  
à máxima lucidez que a consciência possuísse em qualquer dimensão na qual se manifestasse, conside
randose também as vidas intrafísicas passadas. Quiçá no futuro, com o desenvolvimento das pesquisas 
conscienciológicas, isso seja possível, mas, por enquanto, o estudo das escalas atuais é suficiente para 
as autopesquisas da Lucidologia.

Cosmoconsciência. Propõese como hipótese de pesquisa que o ápice da lucidez consciencial 
é a vivência da cosmoconsciência, o estado de expansão máxima do mentalsoma, considerada a maior 
experiência da consciência. “O parafenômeno da cosmoconsciência faz a lucidez da consciência atin
gir níveis cósmicos, ou seja, experimentar a visão panorâmica do top do mirante de observação das 
realidades e pararrealidades” (VIEIRA, 2019, p. 533).
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Definição. “A cosmoconsciência é a condição ou percepção interior, expansiva, da consciência, 
através do mentalsoma, quanto ao Cosmos, à vida e à ordem do Universo, com exultação intelectual 
e cosmoética impossível de se descrever, quando o ser lúcido sente a presença viva da Tudologia e se 
torna uno, coerente e no fluxo ortopensênico das realidades e pararrealidades, ao modo de unidade 
indivisível” (VIEIRA, 2018).

Autoconsciência. É nessa experiência transcendente que a realidade intraconsciencial fica 
mais nítida para a própria consciência. É a vivência em que a essência consciencial se percebe como 
consciência, ela vivencia o fato de ser uma consciência. É o nível máximo de autoconsciência.

Egão. A consciência se reconhece como ser único, livre da identificação ilusória com o egão, o que 
faz surgir a percepção clara de que não somos nem os pensamentos nem as emoções, é a consciência 
pu ra que está por trás deles.

Desanexação. Quando identificados com as emoções e os pensamentos, achamos que eles fazem 
parte de nós. O reconhecimento da desanexação do egão, das emoções e dos pensamentos, propicia 
estado de plenitude, silêncio e liberdade.

Auge. O megaparafenômeno da cosmoconsciência propicia a vivência do auge da ortopense
nidade, da eudemonia, da eutimia, da megaeuforização, da anticonflitividade cosmoética, da transa
fetividade, da cosmovisão e do discernimento. A cosmoconsciência é o megafoco magno em termos de 
maxiparavivência da consciência.

Extrapolação. A ocorrência transcendente da cosmoconsciência pode ser extrapolacionismo 
parafenomênico promovido pelos amparadores extrafísicos interessados no crescimento consciencial 
do amparando (VIEIRA, 2019, p. 533).

Tenepes. As práticas da tenepes podem proporcionar uma expansão de consciência no prati
cante decorrente da centralização da consciência, o mais elevado estado de equilíbrio que a conscin 
pode alcançar. Nesse estado, se instala o acoplamento entre o mentalsoma do tenepessista e o de uma 
consciex evoluída (VIEIRA, 1995, p. 57).

Libertação. A expansão da consciência propicia a libertação da prisão ilusória aos fatores tempo, espaço  
e formas. A vivência do contato direto com a consciência pura reduz ou elimina a influência draconiana 
da linearidade cronológica ou do continuum espaçotempo sobre a cosmopensenidade magnificada.

Ilusão. É no estado da cosmoconsciência que a ilusão (maya) se desfaz e temse a cosmovisão 
que dissolve as aparências irreais. A ilusão é inversamente proporcional à lucidez: quanto maior a lu
cidez menor a ilusão. Ao experienciar a desilusão, percebe-se a realidade.

“Microuniversos. Fora do microuniverso da consciência, a rigor, só existem outros microu
niversos conscienciais. O resto, tudo o mais conhecido como sendo a realidade, é ilusão ou Maya” 
(VIEIRA, 2004, p. 78).

III.  LUCIDOGRAMA

Conscienciograma. O ideal é avaliar periodicamente a lucidez consciencial para verificar se o índice 
vem aumentando. Como existe correlação direta entre evolução e lucidez, o Conscienciograma mensura tanto  
o nível evolutivo quanto a lucidez da consciência. Porém, neste artigo procurouse focar a avaliação, 
fazendose um recorte, aos moldes de miniconscienciograma da lucidez.

Lucidograma. Seguese, em ordem alfabética, proposta de avaliação da autolucidez consciencial 
com 30 itens, a serem expandidos oportunamente, que compõem o lucidograma de intermissivistas 
interessados:
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01. Amparador. Qual o grau da sua lucidez quanto à condição do revezamento entre amparador 
extrafísico e amparando intrafísico? Já pensa e atua lucidamente à semelhança de amparador extrafísico?

02. Atenção. Quais os seus níveis de concentração e atenção mantenedores de elevados estados 
de lucidez?

03. Autopensenidade. Durante quanto tempo mantém a lucidez com relação à sua autopen
senidade? Consegue pensar só o que quer? Controla ou é controlado(a) pela corrente de pensamentos 
que fluem pela sua mente?

04. Autorreflexão. Com que frequência aplica a técnica, eficaz e indispensável à conscin lúcida, 
da autorreflexão de 5 horas?

05. Cosmoconsciência. Você já vivenciou o megaparafenômeno da cosmoconsciência propi
ciador do estado de hololucidez? Se sim, qual foi o nível? Foi cosmoconsciência com ocorrência de 
comunicação interconsciencial?

06. Duplismo. Em que medida vem você contribuindo para a ampliação da lucidez da(o) 
duplista com quem convive? A assistência mútua está favorecendo reciprocamente as autorrecins?

07. Energossomática. Qual o índice de sua lucidez energossomática com relação à leitu
ra e interpretação dos padrões de energias? Já domina o EV, o acoplamento energético, a assim, 
a desassim e a psicometria de objetos, pessoas e ambientes? Já mapeou a sinalética energética  
e parapsíquica?

08. Exemplarismo. Até que ponto seu exemplarismo é capaz de expandir a lucidez das cons
ciências com quem convive? Sua verbação desencadeia maxilucidez ou minilucidez?

09. Exteriorização. Qual o alcance da exteriorização de suas energias homeostáticas visando 
melhorar os ambientes e amplificar a lucidez das conscins e consciexes ali presentes? Em que porcen
tagem suas energias são mais embotadoras ou mais elucidativas?

10. Ilusões. Qual a extensão das suas ilusões, sejam intrafísicas ou extrafísicas? De quais você 
já se despertou? Em que medida as desilusões aumentaram sua lucidez?

11. Interassistência. Qual o grau de influência do subcérebro abdominal na sua lucidez, capaz 
de interferir na própria disponibilidade interassistencial? Quanto do seu tempo (físico e extrafísico)  
e do seu espaço (íntimo e físico) você dedica em prol de outras consciências?

12. Iscagem. Em que patamar se encontra sua iscagem assistencial? Já substituiu os miniassédios 
inconscientes pela condição de isca consciencial lúcida, assistencial, intra e extrafísica?

13. Libertação. Você está lúcido(a) para o estágio preponderante do curso grupocármico em 
que se encontra (interprisão, vitimização, recomposição, libertação e policarmalidade)?

14. Materpensene. Na condição de conscin lúcida quanto à evolução consciencial, já identificou 
seu materpensene pessoal? Você é orientado por qual categoria de materpensene? É mais traforista ou 
trafarista?

15. Maturidade. Você está lúcido em relação a quanto sua maturidade suporta informações 
sobre a realidade intraconsciencial mais profunda? Está preparado para reconhecer seus trafares mais 
enraizados e atravancadores da sua evolução? Quanto aguenta saber sobre seu passado multiexistencial?

16. Megapoder. Qual seu grau de conscientização quanto à lucidez cosmoética como megapoder 
consciencial (VIEIRA, 2013, p. 556)? Vivencia cotidianamente a supremacia do poder da lucidez em 
relação aos outros poderes intrafísicos?
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17. Minipeça. As autorreciclagens já permitem sua atuação enquanto minipeça lúcida do Maxi-
mecanismo Multidimensional Interassistencial? Em que patamar se encontra sua lucidez interassistencial 
para se engajar na condição de minipeça autoconsciente do maximecanismo evolutivo?

18. Pacifismo. Qual seu nível de lucidez em relação ao pacifismo? Já superou os traços belige
rantes da sua personalidade? Até que ponto a pacificação mental faz parte da sua teática?

19. Parapsiquismo. Em que estágio está sua autolucidez parapsíquica em termos de abrangência 
e aprofundamento quanto ao emprego das múltiplas modalidades de parapercepções? Qual o alcance 
da sua identificação e interpretação racional e teática dos parafatos ou parafenômenos?

20. Pedagogia. Na condição de professor ou educador, suas abordagens convergem para  
a ampliação da lucidez dos assistidos? Faz acoplamentos energéticos favorecedores da expansão do 
autoconhecimento e do discernimento nas conscins?

21. Proéxis. Em uma escala de 1 a 5, qual a profundidade atual da sua autolucidez proexológica? 
Qual o grau de determinação nas suas autorrecins prioritárias para a consecução da proéxis pessoal?

22. Projeção. Qual o seu patamar de lucidez extrafísica nas projeções pelo psicossoma, segundo 
a escala da lucidez da consciência projetada (VIEIRA, 2008, p. 533)?

23. Retrocognição. Qual porcentagem de acesso direto à própria holomemória? Qual  
o grau de paracognição das suas retrocognições multiexistenciais sadias? Que proveitos evolutivos vem 
você obtendo com a lucidez retrocognitiva?

24. Semipossessão. Você mantém lucidez durante todo o transe parapsíquico na semipossessão 
benigna? Trabalha ombro a paraombro com os amparadores extrafísicos e aprende com eles? Ou você 
fica inconsciente durante o transe para diminuir a interferência anímica na comunicação parapsíquica?

25. Serenologia. Qual seu nível de lucidez quanto à condição da Serenologia (VIEIRA, 2013, p. 
513)? Em que grau está o balanço entre suas emoções dominadoras e os sentimentos elevados libertários?

26. Subcérebro. Qual o grau de predominância nas suas manifestações do subcérebro abdominal 
que impede a mais ampla recuperação de cons? Com que frequência as emoções e instintos prevalecem 
sobre a racionalidade lúcida libertária?

27. Tenepes. Você se mantém lúcido durante todo o período da tenepes? Ainda devaneia inu
tilmente na tenepes? Já identificou o amparador da tenepes? Vem contribuindo para o despertamento 
da lucidez das consciências assistidas?

28. Traços. Qual a extensão da sua lucidez em relação ao megatrafor, megatrafar e megatrafal 
pessoais?

29. Universalismo. Em que patamar se encontra sua lucidez em relação às abordagens univer
salistas? Sua disposição interassistencial abrange todas as consciências e os princípios conscienciais ou 
ainda restam vestígios de segregação?

30. Valor. Que valor evolutivo você dá à autolucidez consciencial? Qual a intensidade dos 
esforços teáticos para expandila? Com que competência se vem empenhando para evitar as autoob
nubilações e autoembotamentos da lucidez consciencial?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pesquisas. Lucidez é tema complexo e abstrato que requer pesquisas mais aprofundadas. Este artigo  
é uma proposta inicial de estudo desse assunto.
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Imprescindível. Neste artigo, foram apresentados e ampliados vários conceitos sobre a Lu
cidologia. O estudo teático da autolucidez é imprescindível na evolução da consciência e permeia 
praticamente todas as abordagens da Conscienciologia.

Evoluciologia. Mostrouse a vinculação entre a Autolucidologia e a Evoluciologia e as corre
lações entre a lucidez e a Escala Evolutiva das Consciências.

Atributos. Concentração mental e atenção desempenham papel importante para obtenção e ma
nutenção de elevados estados de lucidez. Nesse aspecto, a postura de autoabertismo abrangente e autocrítica 
autoortoabsolutista sobre os autopensenes é fundamental para se alcançar esses estados.

Pesquisas. Foram apresentadas 3 hipóteses de pesquisas:

1. Dimensões. A existência de consciexes que se manifestam mais lúcidas quando estão na 
dimensão intrafísica do que na extrafísica.

2. Cosmoconsciência. O ápice da lucidez consciencial é a vivência da cosmoconsciência.

3. Indisciplina. A síndrome da indisciplina autopensênica, que engloba o devaneio e a rumina
ção mental, é um dos principais fatores que causa hipolucidez, ou seja, embotamento da autolucidez 
consciencial.

Atenção. Em artigo anterior, este autor propôs a hipótese de que a atenção é o que mais se 
aproxima da consciência (LASCANI, 2020b). A atenção possibilita à consciência perceberse exata
mente como é. Estar consciente é estar atento.

Hipótese. Após os estudos deste artigo, propõese a hipótese de pesquisa de que o binômio 
atençãolucidez é o que mais se aproxima da consciência. Estar consciente é estar atento e lúcido.

Manifestações. Consciência não é energia, é insubstancial, intangível, imperceptível por meio 
dos sentidos e parassentidos, e, por enquanto, ainda não se pode definila com precisão. Ela é estudada 
a partir das suas manifestações e atributos.

Aproximação. O binômio atençãolucidez, centrado em autoexperimentos teáticos e autodissec
ção íntima, é o que mais aproxima a consciência da verdadeira natureza da realidade intraconsciencial.

“Qualquer nível de lucidez se assenta, antes de tudo, na atenção” (VIEIRA, 2018).

“Nada, no Cosmos, separa a consciência da lucidez” (VIEIRA, 2018).
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Aprendizado da Serenidade pela Tenepes 
Perante Energias Conflitivas 
Learning Serenity by Penta in Front of Conflicting Energies

El aprendizaje de la serenidad a través de la Teneper frente a las energías 
conflictivas

Flávio Amado* 

Resumo. Este artigo resultou de reflexões sobre vivências pessoais, estudo e pes
quisa bibliográfica sobre o tema serenidade e tenepes. Em estudo de caso do autor, 
tenepessista há 23 anos, enfocase o aprendizado e desenvolvimento da serenidade 
pela tenepes, alicerçada na identificação, eliminação de trafares e reciclagens intra
conscienciais. Demonstra ampliação progressiva da serenidade com o acúmulo das 
experiências interassistenciais na tenepes, aumentando a pacificidade na manifestação 
e mantendo a condição de assistente às consciências intra e extrafísicas conflituosas.

Palavras-chave: autoassistência, autohomeostase, reciclagem, Serenologia, Tene
pessologia.

Abstract. This article is the result of reflections on personal experiences and biblio
graphic research on the theme serenity and penta. The author, a 23year penta prac
titioner, presents a case study focused on learning and developing serenity by penta, 
based on identification and elimination of weaktraits, and intraconsciential recycling. 
The author noticed a progressive expansion of his serenity with the accumulation of 
penta interassistantial experiences, appeasing his manifestations, thus maintaining the 
condition of assistant for intra and extraphysical conflictive consciousnesses.

Keywords: pentology, recycling, selfassistance, selfhomeostasis, Serenology.

Resumen. Este artículo es resultado de las reflexiones sobre las experiencias personales, 
el estudio y la investigación bibliográfica sobre el tema serenidad y teneper. Con base 
en la casuística del autor, teneperista hace 23 años, son enfatizados el aprendizaje y el 
desarrollo de la serenidad por medio de la teneper, apoyados por la identificación, la 
eliminación de trafares y los reciclajes intraconcienciales. Se hace ver la ampliación 
progresiva de la serenidad con el acúmulo de las experiencias interasistenciales en la 
teneper, aumentando la pacificidad en la manifestación y manteniendo la condición 
de asistente a las conciencias intra y extrafísicas conflictivas. 

Palabras clave: autoasistencia, autohomeostasis, reciclaje, Serenología, Teneperología.
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INTRODUÇÃO

Tenepes. A tenepes possibilita contato diário com consciências em situações de perturbação  
e conflitividade e, simultaneamente, a vivência do contraponto entre essas energias desequilibradas  
e as homeostáticas do amparador, experienciadas também no bemestar sentido nos pósatendimentos.

Reflexão. Esse autoconforto teático póstenepes levou este autor à seguinte reflexão: níveis 
crescentes de imperturbabilidade e inconflitividade são alcançáveis pelas consciências, incluindo este 
tenepessista, bem como a consequente busca de reciclagens pessoais visando maior homeostase para 
assistir melhor.

Casuística. Este autor, antes de iniciar a tenepes, ao enfrentar situações conflitivas, tendia 
a vivenciar comportamentos emocionais e desequilibrados. Com os anos de prática tenepessista  
e o aprendizado haurido pelo contato energético diário imperturbável com patologias, foi conquistando 
maior resiliência e refratariedade à desarmonia consciencial.

Objetivo. O objetivo do trabalho é apresentar os achados pesquisísticos para debate, buscando 
compartilhar as reflexões e os autoesclarecimentos hauridos nos estudos visando ao aprendizado da 
serenidade perante energias conflitivas do praticante da tenepes. 

Metodologia. Foram consultados os registros de experiências do diário da tenepes, de cursos 
de campo da Conscienciologia, do Círculo Mentalsomático, da Dinâmica Parapsíquica da Tenepes 
(DPT), análises de tertúlias, artigos e verbetes e viagens de pesquisa sobre a temática. 

Organização. O artigo desenvolvese em 4 seções, apresentadas em ordem analítica, mais as 
Considerações Finais: 

1. Dificultadores da Serenidade pela Tenepes.

2. Potencializadores da Serenidade pela Tenepes. 

3. Técnicas aplicadas.

4. Atitudes tomadas.

I. DIFICULTADORES DA SERENIDADE PELA TENEPES

Dificultadores. Seguemse, em ordem alfabética, 12 dificultadores da obtenção da serenidade pela 
tenepes impossibilitando a manutenção da homeostase e imperturbabilidade experienciados pelo autor:

01. Ansiedade. Dificuldade em escutar o outro, ansiedade paraperceptiva, agitação, afobação. 

02. Belicismo. Competividade e conflitividade patológicas, até dirigindo no trânsito urbano. 

03. Carências. Carências sublimadas ou não diagnosticadas, servindo de chamariz e alimen
tação às consciexes patológicas.

04. Conflitividade. Conflito íntimo como base de perturbação dificultando lidar com maiores 
conflitos externos sem se desequilibrar.

05. Controle. Querer controlar a assistência, cuja agenda é pautada pelo amparador da tenepes.

06. Desequilíbrio. Desequilíbrio holossomático ao entrar em situação conflitiva.

07. Emocionalismos. Carregar nas emoções ou esquiva da emoção para enxergarse imper
turbável. 

08. Mágoas. Manter mágoas gerando perda de energia, devaneios e desconexão com o amparo.

09. Pseudo-harmonia. Acobertamento de conflitos grupais evocando assediadores.
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10. Pseudoimperturbabilidade. Mostrarse imperturbável sem respaldo interno.

11. Repressão. Autorrepressão embasando omissões deficitárias fruto de educação repressora.

12. Vitimização. Queixas e vitimização, desresponsabilizandose pela proéxis. 

II. POTENCIALIZADORES DA SERENIDADE PELA TENEPES

Potencializadores. Seguem listados em ordem alfabética, 18 potencializadores da serenidade 
pela tenepes experienciados pelo autor:

01. Assistencialidade. Holopensene assistencial da tenepes, anticonflitivo e homeostático.  

02. Autoconhecimento. Conhecer as nuances da própria pensenidade como fator pacificador.

03. Autoinconflitividade. Melhoria nas condutas anticonflitivas e pacíficas sem perturbação.

04. Convivialidade libertadora. Qualificação das relações interconscienciais expressa no en
trosamento sadio com os compassageiros evolutivos e o ambiente. 

05. Cosmoética. Escrita, aplicação e vivência cosmoética qualificando as intenções, as priori
dades, o autodiscernimento e a autoincorruptibilidade.

06. Criticidade. Heterocrítica sadia, entendendo a patologia sem pensar mal ou se acumpliciar.

07. Desassédio. Não subestimar o assédio, nem se permitir ficar assediado, mantendo acalmia 
mental.

08. Descrenciologia. Desconstrução das posturas religiosas pela autocientificidade.

09. Exemplarismo. Auto e heteroexemplos da mudança do ego conflitivo para o ego assistencial.

10. Grupalidade. Vínculo evolutivo junto ao maximecanismo interassistencial multidimensional. 

11. Homeostase. Na tenepes, doar nosso bemestar, sem ser afetado pela doença do assistido.

12. Megafraternidade. Desenvolvimento do olhar de fraternidade nas relações pessoais quali
ficando relações pela intercompreensão e doação das energias conscienciais.

13. Ortopensenidade. Receber consciências com conflitividade elevada mantendo o pensa
mento cosmoético e equilibrado, ampliando a tara parapsíquica e potencializando a assistencialidade. 

14. Pacificação. Qualificar a assistência pela pacificação, equilíbrio íntimo e reperspectivação 
desse equilíbrio perante os conflitos. Reestruturação pensênica com automotivação e bom humor.

15. Posicionamento. Escolhas lúcidas e posicionamento perante interesses conflitantes.

16. Reciclagem. Alicerçar as recins necessárias na cosmovisão do processo evolutivo.

17. Reurbex. Vínculo à reurbex pelos Serenões ligada à paz. 

18. Sincronicidade. Buscar agir e pensar conforme o fluxo cosmoético e sincrônico da dinâmica 
multidimensional do Cosmos empregando corretamente a energia imanente.

III. TÉCNICAS APLICADAS

Técnicas. A seguir são listadas, alfabeticamente, 5 técnicas propostas pelo autor para obtenção 
da serenidade pela tenepes:

1. Abnegação. Técnica da assepsia dos contatos diários descrita no manual da tenepes. “O pri
meiro passo da abnegação do praticante da tenepes é iniciar a tarefa energética, diária, com a liberação 
de energias conscienciais, de modo consciente, tranquilo, o mais benigno possível, em favor de todos 
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aqueles que não o entenderam, que ele não tenha tratado bem, ou com quem se desentendeu de ma
neira antifraterna, durante as últimas 24 horas” (VIEIRA, 2011, p. 27). 

2. Autoconscienciometria. Autoconhecimento e admissão dos trafores, trafares, trafais e erros, 
por meio do investimento na autopesquisa, preenchimento das folhas de avaliação do Conscienciograma 
e cursos ao modo do Conscin Cobaia.

3. Blindagem. Blindagem energética do ambiente da tenepes pela energia pacificadora que consiste 
em manter sadio o holopensene por meio da cosmoética, ortopensenidade e harmonia no dia a dia. 

4. Desassim. Aplicar no dia a dia técnicas de desassim exteriorizando energias simultaneamente 
pelos chacras nucal e umbilical e fazendo estados vibracionais frequentes. Experienciar rotineiramente 
o conforto teático póstenepes indicativo da desassimilação energética. 

5. Inventário. Inventariar a tenepes e as coisas que incomodam ou perturbam o tenepessista. 
Segundo Vieira (2018), “O inventário da tenepes é o levantamento realista das tarefas energéticas, 
pes soais, diárias, por parte da conscin tenepessista, homem ou mulher, objetivando a evolução ou  
a melhoria da assistencialidade interconsciencial prestada”.

IV. ATITUDES TOMADAS

Atitudes. A seguir são listadas, alfabeticamente, 12 atitudes propostas pelo autor para obtenção 
da serenidade pela tenepes:

01. Amparabilidade. Assumir e não desmerecer a assistência recebida dos amparadores.

02. Antiofensividade. Respeitar as diferentes formas de vida. Entender a importância da eco
logia, do fraternismo, da não discriminação de pessoas. 

03. Autodeterminação. Ter determinação suplantando dúvidas e qualificando decisões. 

04. Auto-ortoabsolutismo. Posicionarse na condição de assistente de modo lúcido e cosmoético.

05. Coerência. Manter coerência nas ações alicerçando a imperturbabilidade. 

06. Desperticidade. Assumir a meta da desperticidade e trabalhar para alcançála.

07. Gratidão. Refletir sobre os aportes, a gratidão e a Central Extrafísica da Fraternidade.
08. Parassegurança. Ampliar a segurança pessoal e parapsíquica com investimentos na pre

venção de acidentes.
09. Perdão. Superar mágoas utilizando o perdão antecipado. 
10. Racionalidade. Colocar o mentalsoma suplantando a emocionalidade dos conflitos. 
11. Resiliência. Ter flexibilidade perante as pessoas e situações sem acumpliciamento.
12. Sobrepairamento. Não ter préjulgamentos na assistência e focar no que pode ajudar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Evoluciologia. A tenepes é técnica evolutiva vinculada ao maximecanismo interassistencial 
superintendido pelas consciências evoluídas interessadas na evolução planetária. Ela facilita o acesso às 
consciências amparadoras lúcidas e a conexão com estas através do parapsiquismo e da interassistência.

Despertologia. A tenepes prepara o praticante para a desperticidade ao auxiliar as consciên
cias em situação conflitiva sem se alterar com as energias doentias. Ao diminuir a autoconflitividade,  
a tenepes auxilia no desassédio e na autoconfiança na solução de heteroconflitos. 

Serenologia. A intimidade maior com o amparador da tenepes aproxima dos trabalhos dos 
Serenões pela interassistencialidade lúcida. Melhor ser liderado por 1 Serenão do que liderar 1.000 
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préserenões, respeitando todas as consciências, sem prepotência. O anonimato do Serenão conectase 
à assistência na tenepes.

Característica. Trafor do Homo sapiens serenissimus é a imperturbabilidade perante os confli
tos, energia parapercebida pelo autor ao modo de grande acalmia e discernimento durante discussão 
acalorada. 

Pesquisas. Ao longo da prática da tenepes, o autor fez pesquisas de campo procurando perceber 
as energias dos serenões, destacandose o campo de ECP2 de Buenos Aires, na Argentina, nas viagens 
às cidades de Carlos Paz – Córdoba, na Argentina, e à cidade de Montauk, em Nova York – Estados 
Unidos. A mensagem parapercebida nestas ocasiões foi a de que o trabalho interassistencial é o que 
faz nos aproximarmos das energias destas consciências mais evoluídas. 

Sustentabilidade. Ao superar crises pessoais magnas, o autor manteve a tenepes sem inter
rupções, e foi justamente a tenepes que deu o auxílio para a superação dessas crises, funcionando ao 
modo de esteio da proéxis.
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Interassistência Reurbanizadora Intrafísica
Reurbanizing Intraphysical Interassistance

Interasistencia Reurbanizadora Intrafísica

Hércules Tchechel*

Resumo. A proposta deste relato é apresentar interassistência em complexo peniten
ciário com 3 sistemas prisionais, em específico na Penitenciária I (PI) de segurança 
máxima, em Serra Azul, a 30 km da cidade de Ribeirão PretoSP. A partir da dispo
nibilidade pessoal, e com exigência, no início, de cumprir pena alternativa, houve a 
oportunidade de mudanças significantes tanto para este autor quanto para o ambiente 
interno e externo ao presídio, incluindo algumas pessoas que desempenham funções 
de liderança naquela instituição pública. O trabalho na penitenciária enfocou a me
lhoria da qualidade de vida, primeiro para os cuidadores e depois para os assistidos, 
ocorrendo ganhos e aprendizados mais intensos para este autor, ao receber mais 
assistência do que doou. 

Palavras-chave: exemplarismo, interassistência, recins, resgate, retribuição, reurbin. 

Abstract. The purpose of this account is to present interassistance inside a penitentiary 
complex with 3 prison systems, namely the maximumsecurity penitentiary I (PI) 
in Serra Azul, 30 km away from the city of Ribeirão Preto, SP, Brazil. Considering 
personal availability, and the obligation, at first, to pay community service, an oppor
tunity appeared for significant changes, both for the author and the inward/outward 
ambiance, inclusively for some people displaying leadership functions in that public 
institution. The work in the penitentiary has focused lifequality improvement, for 
caretakers first, then for the assisted, intensifying personal gains and teachings, as the 
author got more assistance than he could donate.

Keywords: exemplariness, interassistance, recins, rescue, retribution, reurbin.

Resumen. La propuesta de este relato es presentar la interasistencia en el conjunto de 
3 sistemas penitenciarios, en específico en la Penitenciaria I (PI) de máxima seguridad, 
en Serra Azul, a 30 Km de la ciudad de Ribeirão PretoSP. A partir de la disponibi
lidad personal, y, al comienzo con exigencia de cumplir la pena alternativa, hubo la 
oportunidad de transformaciones significantes tanto para este autor cuanto para el 
ambiente interno y externo a la prisión, incluyendo algunas personas que desempeñan 
funciones de liderazgo en aquella institución pública. El trabajo en la penitenciaria 
centró la atención en la mejora de la cualidad de vida, en primer lugar, para los cui
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dadores, y, en segundo, para los asistidos, promoviendo beneficios y aprendizajes más 
intensos para este autor, al recibir más asistencia de la que ha donado.

Palabras clave: ejemplarismo, interasistencia, recines, rescate, retribución, reurbín.

INTRODUÇÃO 

A escrita desse relato foi desafio superado. Este autor motivouse para superar o travão da es
crita no exemplarismo de centenas de colegas evolutivos que, através da escrita, multiplicam a tarefa 
do esclarecimento (tares).

Ao leitor ou leitora, é reforçado o lembrete de aplicar a técnica do estado vibracional (EV) 
antes, durante e depois da leitura.

O objetivo é apresentar o labcon do autor e os resultados interassistenciais hauridos ao longo 
de aproximadamente 10 anos.

I. CASUÍSTICA

No início do segundo semestre de 2008, este autor recebeu intimação judicial para comparecer  
à Central de Penas e Medidas Alternativas – CPMA, por ter sido condenado pela Justiça Federal  
a cumprir 1348 horas de serviços comunitários pelo crime de “sonegação fiscal”, investigado de 1990 
a 1992. 

No dia do comparecimento à CPMA, após entrevista formal, foram analisadas as habilidades 
e conhecimentos técnicos. Foi apresentado a este autor demanda de serviços comunitários, tais como: 
trabalhar na bilheteria de cinema; na função de porteiro ou bilheteiro no Teatro Pedro II da cidade; 
ou em penitenciária.

Decidido, sentindose desafiado, este autor disse sim à Penitenciária I, ignorando com o quê 
e como trabalharia.

Primeiro devia se apresentar ao diretor, conhecer as pessoas com as quais iria trabalhar e as 
demandas.

Ao chegar, este autor foi recebido pelo diretor da unidade prisional. Depois de se apresenta
rem, explicado o motivo pelo qual prestaria serviço na instituição, o diretor explanou as principais 
demandas, sendo destacadas 3:

a. Falhas de comunicação. 

b. Desvios de função.

c. Turnover (alta rotatividade de funcionários).

Na sequência, o diretor apresentou pessoas com quem teria mais contato. O núcleo financeiro 
foi a base física de trabalho de 2008 a fevereiro de 2015, prestando serviços de 1 a 2 dias por semana.

A partir de fevereiro de 2015, após o cumprimento da pena, o trabalho tornouse voluntário.

No dia em que o diretorgeral apresentou o funcionamento da instituição, após anotações, este 
autor sugeriu que, para iniciar o trabalho, diagnosticaria a situação, conversaria com os diretores de 
núcleos (gerentes), e assim se deu. Foram meses de entrevistas com pessoas que desenvolviam algum 
tipo de liderança, colhendo informações que pudessem auxiliar no diagnóstico para traçar um plano 
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de ação. Nessa etapa inicial este autor usou os conhecimentos adquiridos na formação acadêmica de 
Administração e experiências enquanto empreendedor.

A relação deste autor com o diretor estreitavase e o tempo era aproveitado para trocar informa
ções levantadas durante a fase de entrevista com os líderes dos diversos setores administrativos daquela 
unidade prisional. Mensalmente, prestavamse contas dos serviços desenvolvidos na unidade prisional. 
Levava as folhas de presença carimbadas e assinadas, a assistente social baixava da “conta corrente”  
o saldo devedor no banco de horas. Nesse dia, atualizava a prestação de serviços, o trabalho em anda
mento. A assistente social acompanhava de perto as atividades. Em uma dessas idas, este autor encon
trou um grupo de estagiários em Psicologia da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP, um dos 
maiores polos de ensino superior e tecnológico do interior de São Paulo; foi o início de uma parceria.

II. SINCRONICIDADE ASSISTENCIAL

Encontrar os estagiários de Psicologia naquele dia foi sincrônico. Essa instituição de ensino 
é parceira da unidade prisional, já com trabalhos na área da saúde. Foi sincrônico porque são duas 
instituições com foco na educação: a Universidade educa e insere o indivíduo na Sociedade, a peni
tenciária reeduca e reinsere o indivíduo na Sociedade. Este autor esclareceuse e tirou dúvidas sobre  
o funcionamento e principalmente pôde desdramatizar seu próprio contexto.

A assistente social comentou com os estagiários sobre o trabalho que estava sendo desenvolvido 
na PI. Naquela manhã, em breve reunião, este autor apresentou aos estagiários as ideias e um esboço 
do trabalho que realizava na penitenciária I de Serra Azul. Motivados, logo marcaram reunião com  
o coordenador do curso de Psicologia da UNAERP para somar esforços. 

Trabalho simples começava a ganhar corpo. Começaram os encontros mensais na UNAERP, 
entre este autor, o diretor da PI, a assistente social, o coordenador do curso de Psicologia e alguns 
alunos estagiários. 

Com base no relatório (diagnóstico), a proposta era criar programa de melhoria da qualida
de de vida aos cuidadores. As informações levantadas para elaboração do “diagnóstico” prepararam  
o planejamento. A parceria possibilitou à Universidade obter sala na unidade prisional com profissional 
da saúde à disposição dos servidores públicos que prestam serviços naquela instituição pública.

Paralelamente, este autor  propôs ao diretor da penitenciária ciclo de palestras com temas 
apropriados às demandas do momento com base nas vivências e percepções no complexo prisional, 
como: “Conscientização da importância do projeto de qualidade de vida”, “Trabalho em equipe”; 
“Comunicação eficaz”; “Direção defensiva”; “Projetos: início, meio e fim”;  “Planejamento estratégico 
da Unidade” com definição de metas, visão, valores e política da qualidade; “Administração financeira 
pessoal”,  associando o dinheiro a projetos de vida; “Planejamento de vida e prioridades evolutivas”; 
“Administração do tempo: urgente, importante e circunstancial”; entre outros temas.

Nessa etapa do projeto, este autor contou com vários profissionais multidisciplinares para 
concluir o ciclo de palestras.

Simultaneamente, o autor começou a desenvolver outra atividade, uma espécie de coach junto 
ao diretorgeral da PI. 

Fato importante, observado pelo autor: ao se referir ao trabalho “coercitivo” aos amigos  
e conhecidos em geral, sempre se referia a ele como trabalho “voluntário”, o que, com o tempo, foi 
incomodando este autor, que, ao investigar o incômodo, descobriu tratarse de “vergonha” por estar 
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cumprindo pena alternativa. Esse aspecto tornouse matériaprima de autopesquisa, pois procurava evitar 
esse sentimento, rotulando a pena recebida de trabalho voluntário aos próprios colegas da penitenciária.

O trabalho realizado nesses anos exigiu enfrentamentos e superação de vários traços da per
sonalidade deste autor. Um dos traços importantes identificado e trabalhado foi preocupação com  
a autoimagem; o crescendo fuga/autoenfrentamento começava a estruturar recins  por exemplo alguns 
trafares (traçosfardo) começaram a ser reciclados: a timidez e o perfeccionismo. Paralelamente, outros 
traços começaram a ser desenvolvidos pela autoexperimentação sucessiva, a exemplo de: comunicabi-
lidade, trabalhar as próprias energias e em grupo, entre outras. 

Essa autoexposição e disponibilidade íntima proporcionaram a este autor sentimento de auto
confiança, retribuição e principalmente gratidão. Este autor percebeu que, ao usar traçoforça a favor 
de si e de outros, a autoestima e a autoconfiança o impulsionavam a superar os próprios traçosfardo. 
Era como se tomasse vitamina de coragem, coragem autoassistencial, autoacolhedora e principalmente 
autodisponível para olhar com mais consciência e equilíbrio para dentro do próprio microuniverso 
consciencial. Percebeu também que, quanto mais equilibrado e autoconfiante, melhor lidava com 
questões a serem compreendidas, enfrentadas e superadas. Naquele momento evolutivo importante 
o autor começava a experimentar extrapolação pela ressignificação evolutiva e recins. Foi momento 
acelerador evolutivo.

Alguns trafores identificados fizeram a diferença durante o trabalho: assistencialidade, domí
nio razoável das bioenergias, o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido e vontade de melhorar 
do ponto de vista evolutivo e sobretudo a coragem de assumir determinados traços – a intenção era 
autoqualificação e doação.

Pelo paradigma consciencial, ninguém está sozinho, vivemos verdadeiro big brother multidi
mensional; somos exemplo o tempo todo, de como se faz ou não alguma ação. Sejamos exemplos 
cosmoéticos lúcidos.

“A evolução da consciência se desenvolve por meio das ações cosmoéticas. As maiores prisões 
são os maus hábitos” (VIEIRA, 2014, p. 541).

III. REURBIN E HOLOPENSENE REEDUCACIONAL

A reurbin, ou reurbanização intrafísica, é a mudança para melhor dos ambientes e co
munidades intrafísicas, através de uma reorganização dos espaços urbanos degradados, 
carentes e / ou patológicos, eliminando guetos e ambientes estigmatizados, dotando a 
região de infraestrutura, melhorando a qualidade física, ambiental (VIEIRA, 2006).

“O holopensene (holo + pen + sen + ene) é a atmosfera pensênica ou ambiente intrafísico fixa
dor do conjunto de pensenes agregados ou consolidados, seja da conscin apenas ou de todo o grupo 
evolutivo” (VIEIRA, 2006).

“A reurbanização intrafísica (reurbin) é o movimento de reorganização de espaços urbanos, 
re flexos das mudanças desencadeadas em ambientes extrafísicos (reurbex), cujo resultado pode ser 
observado na melhoria da qualidade de vida e do Holopensene local” (VIEIRA, 2006).  

Foram observadas, em quase 10 anos de trabalho, 19 mudanças no ambiente físico, listadas 
em ordem cronológica: 

01. Elaboração de manual de atividades da PI; 

02. Eliminação de 100% da entrada de celular, instalação de circuito anticelular;
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03. Pintura interna/externa; 
04. Troca de piso da área administrativa; 
05. Melhoria da qualidade das refeições dos cuidadores;
06. Melhoria da qualidade das refeições dos detentos;
07. Reforma de toda a cozinha destinada aos agentes de segurança (ASP) e da cozinha da área 

administrativa;
08. Reforma de toda a cozinha destinada aos apenados;
09. Reforma do parlatório; 
10. Pintura das celas e área de convívio; 
11. Automatização das portas das celas; 
12. Parcerias com entidades que desenvolvem trabalho profissional (SEBRAE, SENAC  

e Universidades); 
13. Área de cultivo de aproximadamente 3 hectares com o plantio de: quiabo, mandioca, alface 

liso e crespo, almeirão, abobrinha menina, abobrinha italiana, coentro, salsa, cebolinha, pimenta 
vermelha, dentre outros;

14. Planejamento e construção de área de lazer (antiestresse) para os agentes de segurança, com 
campo canindé (gramado), quadra de areia para voleibol, área de caminhada, quiosque com churras
queira. A infraestrutura inclui minicozinha e banheiros;

15.  Jardinagem externa com plantio de árvores frutíferas para atrair pássaros e árvores floridas 
nativas da mata atlântica, visando tirar o aspecto sombrio, dar vida ao ambiente, demonstrar calor 
humano, além de oferecer trabalho aos detentos.

16. Lagoas para criação de peixe e pesca, complementando a alimentação de agentes públicos 
e apenados.

17. Aquisição de máquinas e equipamentos através de doações;
18. Melhoria do clima organizacional (melhoria da qualidade de vida);
19. Doação de livros no idioma inglês e minibiblioteca de livros e tratados de Conscienciologia.

Não obstante os desafios encontrados, a alta administração tem realizado esforços no sentido de 
cuidar da saúde mental dos cuidadores através de parcerias com instituições de ensino superior. Essa 
atividade oferecida aos cuidadores, também é estendida aos apenados.

Em 2015, essa unidade prisional contava com quase o triplo de sua população carcerária,  
o que por si só representa desafio para manter o equilíbrio. Essa instituição pública tem pessoas na alta 
administração comprometidas com o ser hum ano, com a qualidade de vida dessas pessoas que desen
volvem atividades em complexo penitenciário de segurança máxima. O lema institucional da direção 
é: treinar, reciclar, atualizar conhecimentos e metodologias para cuidar de quem cuida. 

Esse autor considera que: “ninguém dá o que não tem”. Os administradores da penitenciária I 
exigem postura disciplinar de respeito às pessoas que cumprem pena, buscando constantemente con
dições de higiene e cuidados em todos os sentidos, com todos, mas principalmente com a segurança. 

Exemplo de mudança simples, que fez a diferença para os detentos, relacionase ao lazer, melho
ria do clima interno (despressurização): cada cela tem TV de 14 polegadas. A imagem é de qualidade 
digital. Outras conquistas: não há torneira pingando, nem parede embolorada. Apesar da altíssima 
densidade populacional, há anos não há ocorrência na unidade considerada fora de controle. 
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IV. EFEITOS DA REURBIN E DO HOLOPENSENE REEDUCACIONAL

Em 29 de julho de 2014, em uma das visitas à PI, o diretorgeral sugeriu entrar na ala dos pre
sos para ver a olho nu como estavam ficando as mudanças no setor carcerário, visitado por este autor 
pela última vez em meados de 2012, quando assistiu peça de teatro apresentada pelos sentenciados. 

Ao entrar naquele ambiente, o autor ficou impressionado: era tanta mudança positiva que, ao 
mesmo tempo, duvidava que pudesse ter acontecido em tão pouco tempo pela escassez de recursos.

A primeira coisa que chamou a atenção foi o odor do ambiente interno. Não havia mais  
o cheiro forte de “zoológico” no corredor que dá acesso às celas, antes com paredes emboloradas. 
Agora, contava com sala renovada, com pintura clara, arcondicionado novo, modelo split. Os presos 
chamamna de Parlatório, pois é local reservado que antecede a entrada na área de acesso às celas. 

A sala difere do restante do presídio, pois não há barulho, estando equipada e preparada para 
favorecer a interrelação apenado/advogado. 

Várias foram as mudanças, principalmente na segurança: pequenas modificações no layout fi
zeram a diferença, tornando o ambiente mais seguro para cuidadores e os apenados. Também chamou 
atenção quando o diretor apresentou o reeducando “W”, presidiário com ficha criminal enorme, de furtos 
simples a vários latrocínios, prestes a ganhar a liberdade. Detalhe: esse presidiário foi o primeiro preso 
em regime fechado a se graduar pelo sistema EAD. Formouse em Pedagogia. Iniciou seus estudos em 
2009, com seu trabalho na penitenciária, pagou o próprio estudo. “W” é exemplo de que o ser huma
no pode ser melhorado e recuperado desde que tenha oportunidade e seja estimulado a aproveitála.

“W” disse: “Depois que aprendi a estudar, não existem mais grades para mim”.

A cozinha dos presos foi 100% reformada, do layout à maquinaria, tudo novo, com a partici
pação dos próprios presos no projeto. Os mais antigos, que conhecem o funcionamento da tubulação 
de esgoto, sugeriram ideias que foram acatadas.

Essa atitude simples na unidade penitenciária melhorou o clima do presídio, pois, ao serem 
incluídos no projeto, os detentos se sentiram integrados. Isso proporcionou senso de utilidade, respeito, 
e melhorou a autoestima de cada um, havendo sentimento de que estamos fazendo o melhor para nós.

“W” tem projetos na penitenciária e convites para escrever sua autobiografia.

V. BIOENERGIAS E PARAPERCEPÇÕES

O ambiente “carregado” de energias patológicas podia ser parapercebido a quilômetros de dis
tância e comprovado ao entrar naquela instituição pela assimilação energética com pessoas e ambientes 
contatados. 

No início, percebia força pesando no ambiente, comprimindo principalmente a cabeça, difi
cultando o raciocínio, a lucidez, a elaboração de ideias, provocando trabalho robotizado e banzo. 

Os pensamentos, sentimentos e energias derivados desse processo estimulam e retroalimentam 
o holopensene patológico. O acoplamento inconsciente com essa atmosfera predispõe as conscins  
a diversas minidoenças, como: cefaleia, malestar súbito, idiossincrasias, alcoolismo, depressão, estresse, 
mau humor, dependência de drogas, desânimo, saudosismo, e o mais comum: assédio inconsciente.

A influência do holopensene patológico observavase no dia a dia: agentes de segurança (ASP), 
depois de 2 ou 3 meses de trabalho naquele ambiente, se o uniforme lhes fosse retirado, poderiam 
ser confundidos facilmente com detentos, pela assimilação com holopensene patológico, como: vo
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cabulário, comportamento, pensamento, sentimento; as energias dessas pessoas ficavam misturadas, 
prevalecendo o holopensene predominante, o “patológico”. 

Ao fazer a assimilação com os mais diversos padrões energéticos o que predominava no dia a dia 
era: saudosismo, uma espécie de banzo que deprimia profundamente o indivíduo, no caso os detentos 
e os agentes de segurança. Logo depois que esses agentes iniciavam a prestação de serviços naquela 
unidade prisional, geralmente solicitavam transferência para unidade de preferência mais próxima de 
seus familiares. Para os presos, tornavase mais difícil solicitar transferência. O jeito era ficar e sofrer os 
efeitos e retroalimentar de maneira inconsciente o holopensene patológico que reforçava o sentimento 
de banzo, e de que a prisão é ambiente de tortura mental e emocional.

Em contraponto, o holopensene sadio podia ser experimentado na sala do diretorgeral, insta
lado pela sua intenção de fazer mais com menos: a certeza íntima de ser possível melhorar as condições 
internas, tanto dos cuidadores, como dos apenados. Esse líder entusiasta motivava as pessoas a dar 
mais de si em prol de uma ideia maior: Juntos somos mais fortes, alavancando o poder de realização. 

Outro fato marcante naquele ambiente penitenciário foram mais de 5 anos de atividades, 
praticando técnicas para domínio das bioenergias e desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido, 
permitindo acessar outras realidades, holopensenes sadios, homeostáticos.

Com a rotina das práticas, a sala do diretor maceteavase para funcionar multidimensionalmente, 
possibilitando identificar, às vezes, consciências mais avançadas atuando junto à equipin e a atuação 
de 2 holopensenes antagônicos: o patológico, que pesava e angustiava, e o amparado, assistencial, que 
permitia extrapolar o autoparapsiquismo para o holopensene da equipex, com foco na proatividade, 
na solução.      

A sala do diretor foi escolhida por ser considerada o local de poder no ambiente, de onde as 
ideias e as estratégias de gestão e de melhorias eram pensadas e ordenadas. No início, era tudo muito 
difícil, desenvolver raciocínio lógico era um problema, comum era o desânimo.

Aos poucos, estudando, pesquisando e trabalhando as energias, antes, durante e depois das 
atividades naquele ambiente, foi possível perceber também a blindagem energética do ambiente:   
o pensamento corria, as ideias pulsavam, possibilitando acessar outras realidades, percebiase a melhora 
do ambiente, expandiamse os pensamentos assistenciais, e o cuidado com a cosmoética era o norte.

A continuidade dos trabalhos energéticos possibilitou vivenciar a técnica da diferenciação pen
sênica dos holopensenes, o patológico e o homeostático, e a ampliação da lucidez permitia assimilação 
patológica e contraponto pensênico assistencial imediato. O foco era sempre no positivo. 

Foi possível constatar a melhora do holopensene, do nosográfico para o homeostático. Esse 
holopensene melhorado, observado e sentido sobrepairava o primeiro: não parecia medir forças, mas 
se impunha pelas energias tarísticas que ampliavam as ideias, favorecendo a homeostase. Esse cam
po começou a ser percebido depois de algum tempo de práticas de mobilização básica das energias  
e consequente instalação do estado vibracional (EV) profilático. 

Outro fato característico, percebido por todos os integrantes daquele grupo, após as atividades 
bioenergéticas, era o cheiro forte de ozônio, marca registrada pósdinâmicas parapsíquicas na instituição. 
As trocas de informações sobre essas parapercepções indicavam aos presentes hipótese de paratecnologia 
relacionada à paraadministração com foco na saúde mental e emocional.

Essa paraatividade percebida foi ficando comum nas reuniões. 

A convivência com consciências extrafísicas ou com o conjunto de pensamentos, sentimentos 
e energias apaziguadoras provocava extrapolações na forma de pensar, sentir, e no padrão das energias 
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exteriorizado multidimensionalmente. Aquele ambiente se transformou no “soro da verdade”, a força 
do holopensene homeostático influenciando positivamente na resolução dos problemas. 

Lembrava biodigestor sugando energias patológicas, devolvendo ao ambiente energias cons
cienciais mais equilibradas. Esse efeito dilatava a resolutividade do grupo.

Algumas características observadas naquele holopensene sadio foram: pacificidade, antibeligerân
cia, sentimento de segurança, autoconfiança, antiemocionalidade, campo interdimensional assistencial.

Os presentes relatavam experimentos de extrapolações, era como se a paraatmosfera criada 
proporcionasse espécie de hipersensibilidade parapsíquica, tudo ficava potencializado.  

VI. INTERASSISTÊNCIA

“A interassistência é a vivência da assistência interconsciencial, mútua, fundamentada notada
mente na reeducação por intermédio da tarefa do esclarecimento (tares), inteligência evolutiva (IE), 
Cosmoética, policarmalidade e no princípio cósmico de ‘quem é menos doente assiste o mais doente’” 
(VIEIRA, 2006).

Também merece registro o diretorgeral ter sido educado na dogmática presbiteriana. Essa 
informação só foi passada a este autor no início de 2012: Você foi muito preciso no tempo e na didática, 
pois se você apresentasse os conceitos da Conscienciologia antes, penso que nós não estaríamos juntos nesse 
momento. Esse feedback foi marcador evolutivo, experimental, para este autor.

VII. RECINS E RETRIBUIÇÃO

A recin é a reciclagem intraconsciencial ou a renovação cerebral da consciência humana 
(conscin) através da criação de neossinapses ou conexões interneuroniais (neuróglias), 
capazes de permitir o ajuste da programação existencial (proéxis), a execução da reci
clagem existencial (recéxis), a inversão existencial (invéxis), a aquisição de neoideias, 
neopensenes, hiperpensenes e outras conquistas neofílicas da pessoa lúcida motivada 
(VIEIRA, 2006).

Embora este autor contribuísse de alguma forma para a melhoria da qualidade de vida daquelas 
pessoas, sentese agraciado com importante oportunidade de automelhoria e das recins, tendo recebido 
muito mais do que doou.

Esse bemestar íntimo resulta estar mais centrado, equilibrado, lúcido e com discernimento 
coerente com as escolhas evolutivamente mais acertadas.

Alguns aprendizados destacamse nesses anos: melhora considerável da intercomunicação, ocor
rendo recins que puderam ser observadas por pessoas próximas a este autor; reeducação do autoparap
siquismo interassistencial, autoconhecimento e condição mais lúcidos de minipeça, assistencialmente 
mais qualificada. 

VIII. PROSPECTIVA 

Visitando ala dos presos, no final do expediente, ocorreram novas ideias, novo projeto: foi 
agendado ciclo de 6 palestras, uma por mês, com 6 palestrantes diferentes da Conscienciologia. Visava 
reunir os diretores de núcleos e os cuidadores que desempenhavam alguma liderança para criar massa 
crítica, ampliar a visão de conjunto e apresentar as ideias da Conscienciologia.
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Nesse mesmo dia, este autor conheceu a biblioteca, totalmente informatizada, contendo mais 
de 9.000 exemplares, exemplo de organização. Também conheceu o Sr. “B”, de caligrafia impecável, 
que pediu: Por favor, será que o senhor consegue algum livro no idioma inglês? Se for possível, pois gostaria 
de praticar a língua para não enferrujar. 

Ao expor o trabalho em um Fórum de Pesquisa da instituição ARACÊ surgiu a ideia de alguns 
voluntários doarem os exemplares em idioma inglês. A ideia de doação ganha corpo quando a ins
tituição, na qual este autor é voluntário, faz pedido à Editares, outra instituição conscienciocêntrica  
e parceira, a qual se prontifica a doar mais de 5 dezenas de obras da Conscienciologia.

A doação à penitenciária foi de quase 100 obras relacionadas à ciência Conscienciologia, abrindo 
possibilidades em ambiente onde tudo parece limitado. As possibilidades de assistência são i-li-mi-ta-das.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Ao longo desses mais de 6 anos de trabalho coercitivo e mais de 4 anos de trabalhos voluntários, 
este autor desenvolveu tarefas orientando pessoas. Participou do processo decisório, desenvolvendo 
soluções técnicas, ações voltadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas (cuidadores) que sofrem 
os efeitos multidimensionais dos contatos com conscins, consciexes e ambientes, bem como dos efeitos 
das assimilações energéticas nos mais variados acoplamentos, conscientes ou inconscientes.

Conscientizar os cuidadores sobre o paradigma consciencial desencadeou um projeto.  
A semente plantada pode dar frutos multidimensionais, quiçá resgatando compassageiros evolutivos.  
A autoconscientização multidimensional desvenda realidade cotidiana. As técnicas de desenvolvimento 
bioenergético auxiliam no autodesassédio e nas desassimilações de energias patológicas. Ademais, sin
tonizandonos com amparadores técnicos podemos vivenciar extrapolações patrocinadas por melhores 
consciências que nós. 

Com isso podemos plotar o melhor de nós num futuro próximo, quando a força do exemplo 
cosmoético possa influenciar consciências para convívio pacífico e harmônico, e, quem sabe, possamos 
juntos inverter a influência patológica do holopensene ainda predominante para holopenseneescola, 
caracterizado por aprendizagens e reciclagens intraconscienciais experimentadas por todos os protago
nistas desse minilaboratório e pela megarreciclagem do senhor “W”, formado em Pedagogia e referência 
para os apenados daquela instituição prisional.

A influência do holopensene nosográfico instalado em ambiente penitenciário supera numerica
mente o sadio, pois as conscins profissionais de mão de obra mais os cuidadores somam aproximada
mente apenas 10% dos apenados. Os avanços nas conquistas e melhorias na penitenciária são notórios, 
porém, o trabalho de reurbanização continua. 
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Tenepes e a Teoria Psicodramática da 
Grupalidade
Penta and Group’s Psychodramatic Theory

Teneper y la Teoría Psicodramática de la Grupalidad

Ney Vernon Vugman*

Resumo. Neste trabalho é elaborado um cotejo extremamente produtivo entre  
a prática conscienciológica da tarefa energética pessoal proposta por Waldo Vieira 
(tenepes) e a teoria psicodramática de Jacob Levy Moreno. Mostrase que a tenepes 
pode ser vista como uma técnica grupal multidimensional e, embasado no conceito 
Moreniano de coinconsciente, lançase alguma luz sobre a linguagem telepática de
nominada conscienciês.  

Palavras-chave: coinconsciente, conscienciês, tenepes.

Abstract. This work elaborates an extremely productive comparison between the 
conscientiological practice personal energetic task (penta) proposed by Waldo Vieira, 
and the psychodramatic theory of Jacob Levi Moreno. It is shown that penta can be 
seen as a multidimensional group technique and, based on the Morenian concept of 
counconscious, some light is shed on the telepathic language called conscientese.

Keywords: penta, counconscious, conscientese. 

Resumen. En este trabajo se elabora una comparación extremamente productiva 
entre la práctica concienciológica de la tarea energética personal (teneper) propuesta 
por Waldo Vieira y la teoría psicodramática de Jacob Levy Moreno. Se muestra que 
la teneper puede ser vista como una técnica grupal multidimensional y, apoyado en 
el concepto moreniano de coinconsciente, se lanza alguna luz sobre el lenguaje tele
pático denominado concienciés.

Palabras clave: coinconsciente, concienciés, teneper.

INTRODUÇÃO

Contexto. A literatura da tenepes revela natural tendência de os autores olharem para esta técnica, 
bem como para a Conscienciologia em geral, através de sua ótica profissional. Percebemos o Mundo 
através de nossos sentidos. No momento em que escrevo estas linhas, no ano de 2020, minha atuação 
profissional predominante é a de psicólogo, utilizando a abordagem psicodramática desenvolvida por 
Jacob Levy Moreno em meados do século XX. 

* Físico, Mestre e Doutor em Ciências, Professor Titular concursado pela UFRJ. Formado em Psicologia com especialização 
em clínica e em Psicodrama. Tenepessista há 22 anos sem interrupção.
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Moreniano. Moreno considerava o Homem mais do que um ser psicológico, biológico e natural. 
O Homem é um ser cósmico. Considerando os ideais morenianos, “o grupo terapêutico é não apenas 
um ramo da medicina e uma forma de sociedade, mas, também, um primeiro passo no cosmo”. Por 
outro lado, é fácil para os psicodramatistas ligados à Conscienciologia reconhecer o princípio cons
cienciológico de manter os pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos (VIEIRA, 2010, p. 47) também 
na obra moreniana (MORENO, 1974).

Vivências. Minha vivência enquanto tenepessista iniciou há mais de 2 décadas e minha vivência 
enquanto psicoterapeuta psicodramatista já fez seu décimo aniversário. Neste trabalho teço conside
rações a partir de minhas experiências pessoais, pedindo ao leitor que não as tome como regras e que 
cada um busque suas próprias experiências para formar seu conhecimento.

I.  ESCOPOS

Propósitos. Este estudo oferece outras possibilidades teóricas para o entendimento dos proces
sos multidimensionais associados à tenepes e olhar multidimensional da terapia de grupos operativos. 

Tenepes. Segundo o Manual da Tenepes (VIEIRA, 1995, p. 40), a técnica se desenvolve através 
de (no mínimo) 3 tipos de consciências entrosadas: conscin praticante, consciex(es) amparadora(s)  
e conscin(s) ou consciex(es) assistida(s). 

Grupalidade. Considerando a ação conjunta dos amparadores e dos assistidos presentes nesta 
prática assistencial podese vislumbrar a tenepes enquanto tarefa energética grupal com sua eficácia 
amplificada pelo sinergismo próprio de um grupo consciencioterapêutico. 

Afinidade. Entendese que este grupo interdimensional se constitui por afinidade pensênica (VUG
MAN, 2014) e acoplamentos áuricos compondo o correspondente multidimensional da tele moreniana.

Tele.  Para compor o grupo é preciso relação interconsciencial, é necessária a tele. O conceito 
de tele foi definido por Moreno (1949) como ligação elementar possível entre indivíduos e indivíduos 
e objetos; no ser humano, a tele desenvolve, progressivamente desde seu nascimento, um sentido das 
relações interpessoais. A tele pode ser considerada como empatia de mão dupla. O fenômeno tele já 
opera no primeiro encontro entre 2 seres.

II.  CONCEITOS PSICODRAMÁTICOS BÁSICOS

Objetivo. A abordagem introdutória de conceitos psicodramáticos básicos visa aquecer o leitor 
para o conceito de encontro télico que utilizaremos para entender a tenepes enquanto grupo consciencio
terapêutico e lançar hipóteses sobre o conscienciês, tão importante na comunicação multidimensional.

III. BINÔMIO ESPONTANEIDADE-CRIATIVIDADE E A CONSERVA CULTURAL

Física. Segundo a Física, existem formas de energia que se conservam (conservativas) e outras 
que não se conservam (não conservativas). Porém, considerando o Universo um sistema fechado, sua 
energia se conserva.

Espontaneidade. A concepção de Moreno (1953), “energia que impulsiona a pessoa para uma 
resposta nova e apropriada em função de uma situação inesperada,” acompanhase da indagação, trans
crita em nossa tradução livre como: “Mas o que é a espontaneidade? É uma espécie de energia? Se for 
energia, para que seu significado tenha consistência, deverá ser de um tipo não conservativo.” (Idem).
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Universo. Mas, afirma Moreno (idem):

O Universo é infinita criatividade. (...) É lugarcomum dizer que o Universo não 
poderia existir se a energia física e a energia mental não fossem conservadas. Mas  
é mais importante darse conta que, sem o outro tipo de energia, a nãoconservativa, 
a espontaneidade, a criatividade do Universo não poderia ter começado e não poderia 
continuar acontecendo. O mundo então estaria paralisado.

EC. Pareceme que a melhor definição de espontaneidade é a de estado de prontidão que poten
cializa a ação criativa, uma energia que precede o processo criativo da ação. É nossa energia consciencial.

Criatividade. Entretanto, espontaneidade e criatividade não são processos idênticos ou mes
mo semelhantes. São categorias diferentes, conectadas pelo indivíduo, que pode ter um alto grau de 
espontaneidade e carecer de criatividade e viceversa. 

Conserva. Resultado da criação humana, a conserva cultural representa os tesouros da Humani
dade (em forma de livros, filmes, tecnologias, ...), que, por sua vez, deve ser criativamente transformada 
pela espontaneidade.

Grupalidade. Grupalmente, espontaneidade é uma propriedade do indivíduo que comporá o 
grupo, não do grupo em formação. Compor o grupo requer relação humana, é necessária a tele.

IV.  O FENÔMENO TELE E A TRANSFERÊNCIA

Sociometria. Moreno demonstrou, através de estudos sociométricos, que o fator tele existe de 
fato e que pode ser quantificado. Segundo a Sociometria, o fenômeno tele opera entre 2 indivíduos 
que podem ser apenas conhecidos, entre pessoas que tenham maior grau de relação e que podem estar 
se atraindo ou rejeitando, ou até mesmo entre pessoas que se desconhecem, mas que estejam relacio
nadas por algum critério. 

Transferência. Transferência seria a distorção patológica da tele. Na teoria Moreniana, a tele 
pode ser entendida enquanto agente unificador do grupo, e a transferência, como desintegrador. 

Culminância. O máximo da transferência é a regressão completa, a doença. A culminância da 
tele é o encontro, o máximo de liberação espontânea criativa, a saúde.

V.  O ENCONTRO TÉLICO

Poesia. A descrição mais adequada do conceito de encontro foi feita pelo jovem Jacob Levy 
(1949, p. 242) por volta de 1914, em forma de poesia, que está na base da Psicologia Humanista:

Um encontro de dois: olhos nos olhos, face a face.
E quando estiveres perto, arrancarteei os olhos
e os colocarei no lugar dos meus;
E arrancarei meus olhos
Para colocálos no lugar dos teus;
Então verteei com teus olhos
E tu me verás com os meus.
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Assim, até à coisa comum serve o silêncio.
E nosso encontro permanece a meta sem cadeias:
O Lugar indeterminado, num tempo indeterminado,
A palavra indeterminada para o Homem indeterminado.

Consciencial. O encontro extrapola o encontrarse entre pessoas. Está mais perto de encontro 
consciencial.

Análise. Analisemos mais de perto o texto. E quando estiveres perto indica necessidade da inti
midade, de relação télica, do contato físico e consciencial entre aqueles que pretendem participar do 
encontro. A primeira estrofe ressalta poeticamente o arrancar e a troca de olhos. Ora, diz a sabedoria 
popular que os olhos são o espelho da alma; portanto, o que nos parece proposto é uma troca de cen
telhas cósmicas ou frações de alma, uma íntima interação interconsciencial.

Sensações tenepessísticas. A segunda estrofe, embora de igual importância, é menos divulgada 
que a primeira (VUGMAN, 2009). Refere sentimento daquele que participa do encontro: dispensa 
palavras; o espaço e o tempo perdem sentido; a existência encontra sua plenitude.

Maxifraternismo. O encontro, mais que a empatia, desenvolve a tele, e esta encoraja as pessoas 
a se arriscarem em um encontro, em verdadeiro processo cíclico de maxifraternismo.

Parapercepções. Com 22 anos de prática diária da tenepes, parapercebi por várias vezes a sen
sação de encontro com a equipex. Comprovei, através de minha autopesquisa, que as sensações tene
pessísticas descritas acima são mais prováveis de acontecer em situações de entrega total do praticante.

VI.  SINERGISMO DOS ESTADOS COINCONSCIENTES GRUPAIS

Heurística. A primeira vez que Moreno (1964, p. 236) suspeitou da existência de estados co
conscientes e coinconscientes foi em seu trabalho com atores espontâneos, realizado entre 1921 e 1923. 

Narrativa. Atores espontâneos, que trabalhavam juntos, precisariam intuir de que modo coatores 
em situação “nova”, não ensaiada, poderiam pensar, sentir ou agir, para coletivamente produzirem cena 
significante. Moreno postulou então que os coatores em produções espontâneas devem desenvolver 
talento comunicacional que chamou “compreensão mediúnica”. Eles têm um tipo de sensibilidade 
mútua para as operações internas: 1 gesto basta, e muitas vezes precisam um do outro. 

Compreensão mediúnica. O conceito de compreensão mediúnica precedeu o de estados coin
conscientes.

VII.  QUANDO UM GRUPO É FORMADO? 

Formação. Consideremos um conjunto de pessoas reunidas, para ato terapêutico ou não; esse 
conjunto forma grupo se houver formação de estados coinconscientes grupais. 

Sinergismo. Percebemos, entretanto, que os estados coinconscientes extrapolam a superposição 
aditiva de inconscientes afins. Grupo com entrelaçamento télico entre os participantes pode apresentar 
estados coinconscientes que transcendem em muito a simples superposição de inconscientes, possi
bilitando ações criativas grupais transformadoras e catárticas. Reside neste sinergismo a grande potência 
psicoterapêutica dos grupos que pode transformar seus membros em coterapeutas, multiplicando sua eficácia.
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VIII. TENEPES ENQUANTO GRUPO CONSCIENCIOTERAPÊUTICO

Relação. Analisemos inicialmente a relação praticante da tenepesamparadores utilizando os 
conceitos de tele e encontro.

Multidimensional. Enquanto da perspectiva intrafísica o praticante está necessariamente so
zinho, multidimensionalmente o trabalho é grupal.

Praticante-atendido. O grupo formado durante as práticas da tarefa energética pessoal é um 
grupo terapêutico onde, por vezes, o praticante é o maior atendido. 

Formação. Esse grupo se constitui por afinidade pensênica e acoplamentos áuricos, o corres
pondente multidimensional da tele. Portanto, a relação praticanteamparador é essencialmente télica 
e conduz a um encontro multidimensional.

Campo. Esses argumentos possibilitam entender o campo consciencioterápico gerado no esta
do de tenepes. Tratase do campo bioenergético terapêutico resultante do acoplamento áurico gerido 
pelas afinidades pensênicas das várias consciências envolvidas no processo da tarefa energética pessoal, 
reunidas na prática assistencial. 

Tarefa grupal. Percebese, neste trabalho, pelo ângulo multidimensional, a tarefa energética 
pessoal como tarefa energética grupal com sua eficácia amplificada pelo sinergismo grupal.

IX.  O CONSCIENCIÊS E A TEORIA DO ENCONTRO TÉLICO

Pensenidade. O tipo de tenepes a ocorrer dependerá da pensenidade do tenepessista. Essa 
pensenidade relacionase à vivência intrafísica do praticante, consciência em evolução e, portanto, 
cheia de imperfeições a serem superadas.

X.  TEORIA DO ENCONTRO TÉLICO

Teoria. A teoria do encontro télico pode ser útil ao entendimento da comunicação ampara
dorpraticante. 

Modelo. Propomos o seguinte modelo: quando intensas relações télicas dentro de um grupo (2 ou 
mais consciências) possibilitarem estados resultantes de acoplamentos áuricos, será possível a conscientização 
instantânea de pensamentos e sentimentos, emoções e ideias, ou seja, a conscientização de informações sem 
explicitação de signos, fenômeno mentalsomático que pode ser denominado Conscienciês.

Conscienciês. Relembrando, o Conscienciês é definido por Vieira (1999, p. 649) como “idio
ma telepático, nativo à dimensão extrafísica, próprio para a comunicação entre as consciências deste 
planeta e as consciências de todo o universo extrafísico”.

XI.  RELEITURA CONSCIENCIOLÓGICA DO POEMA DO ENCONTRO

Releitura. O exposto até aqui possibilita releitura da poesia do encontro moreniano em termos 
dos conhecimentos da moderna Conscienciologia, da seguinte maneira:

Um encontro de dois: paraolhos nos paraolhos, holochacra com holochacra.

E quando estivermos pertos, afinizados pensenicamente,

Estabeleceremos um acoplamento áurico

E seremos tal qual um só.
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E assim estaremos em silêncio telepático,

Elaborando nossa interassistencialidade

Independentemente de espaço e de tempo,

Assistência para que seja o melhor para todos.

CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

Multidimensionalidade. A multidimensionalidade tem a intrafisicalidade enquanto dimensão 
extremamente importante. Portanto, conclusões e mesmo extrapolações a partir de nossa experiência 
somática são potencialmente válidas, desde que lógicas e que resultem de nossa experimentação, não 
de nossa crença.

Grupal. Multidimensionalmente, percebese a tarefa energética pessoal uma tarefa energética 
grupal, com sua eficácia amplificada pelo sinergismo grupal.

Comunicação. Nem sempre o praticante dáse conta da comunicação com os amparadores. 
De fato, tal comunicação não parece ser o objetivo principal do trabalho assistencial da tenepes. Mas 
convém deixar bloco de notas para registrar novas ideias após a prática.
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Cursos da Associação Internacional para  
a Evolução da Consciência - ARACÊ

(Ano base: 2022)

I. CURSOS INSTITUCIONAIS DE CURTA DURAÇÃO:

1. turismo dE ExPEriÊnCia: PassEio bioEnErgétiCo

Autopesquisologia. Evento de 3 horas de duração, sem prérequisitos. Propicia o acesso ao 
Campus ARACÊ em Domingos MartinsES, para apresentação da Conscienciologia e prática de exercí
cios energéticos em meio à energia imanente do local. Promove o equilíbrio holochacral, aumentando 
a lucidez consciencial. Visa o reconhecimento e o acolhimento de intermissivistas.

2. ofiCina do autovivEnCiograma

Autopesquisologia. Oficina de 6 horas de duração, oportuniza a aplicação da Técnica do Auto
vivenciograma enquanto instrumento para dinamizar a autoinvestigação da consciência pelo paradigma 
consciencial. A técnica é baseada no registro, análise detalhada e classificação temática das vivências 
interdimensionais do pesquisador e propicia a expansão dos aprendizados evolutivos autovivenciados. 
Exige curso de fundamentação da Conscienciologia como prérequisito.

3. ofiCina dE autoConhECimEnto

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

4. CamPo gruPoCármiCo intErassistEnCiaL

Grupocarmologia. Curso de campo com carga horária de 12 horas, introdutório à Conscien
ciologia. Adota a pesquisa pessoal participativa no estudo teórico e prático das vivências cotidianas 
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 prérequisitos.

5. Curso rEEduCação ParaPsíquiCa

Parapercepciologia. Curso teóricoprático, introdutório à Conscienciologia, com carga horária 
de 8 horas e 30 minutos. Tem como objetivo auxiliar na parapercepção de parafenômenos vivencia
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dos, cotidianamente, nas diversas interrelações e conscientizar quanto ao uso interassistencial do 
parapsiquismo. Fornece técnicas para o autodesenvolvimento parapsíquico e motiva o trabalho com 
as próprias bioenergias no dia a dia.

6. Curso voLuntariado intErassistEnCiaL

Voluntariologia. Curso de 8 horas, introdutório à Conscienciologia. Amplia a compreensão 
do papel interassistencial do voluntariado, compreendido enquanto minipeça fundamental na grande 
engrenagem evolutiva. Prepara os participantes para melhor aproveitar esse laboratório de fortalecimento 
da sustentabilidade, propulsora da interassistência e do epicentrismo consciencial. Sem prérequisitos.

II. CURSOS INSTITUCIONAIS DE LONGA DURAÇÃO:

1. Curso autoConsCiEntização muLtidimEnsionaL (amd)

Autopesquisologia. Curso estruturado em 11 módulos mensais. Introdutório à Consciencio
logia, fundamenta a Autopesquisologia e os mecanismos de aprendizagem evolutiva teoricamente e 
na prática, pelo método da pesquisa pessoal participativa das vivências cotidianas multidimensionais. 
Sem prérequisitos.

2. Curso autoConsCiEntização assistEnCiaL (ast)

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

3. Curso autoConsCiEntização PLuriExistEnCiaL (aPL)

Seriexologia. Curso avançado, estruturado em 8 módulos mensais. Objetiva o autoconheci
mento e a compreensão da dinâmica evolutiva interassistencial contextualizada no eixo pluriexistencial, 
holobiográfico e holocármico. Prérequisito: Curso AMD.

4. Curso autoConsCiEntização EvoLutiva (aEv)

Autoevoluciologia. Curso avançado, com 6 módulos mensais. Aprofunda a autopesquisa  
a partir do traforismo. Pela conscienciometria, favorece a aceleração sadia da história pessoal através 
da qualificação interassistencial, com foco na desperticidade. Prérequisito: curso de entrada em Cons
cienciologia.

5. Curso PEsquisoLogia aPLiCada (PEa)

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

Intrafisicologia. Curso avançado, estruturado em 6 módulos mensais, na modalidade presencial 
e 9 módulos na modalidade em EaD. Consiste no estudo teático da utilização cosmoética dos recursos 
intrafísicos disponíveis à conscin intermissivista, contextualizado à dinâmica dos mecanismos assisten
ciais, com foco na ação cotidiana tarística e realização da programação existencial. Prérequisito: curso 
de entrada em Conscienciologia.

Informações: Núcleo de Parapedagogia: parapedagogia@arace.org
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Atividades pesquisísticas no Campus ARACÊ 
Fórum de Pesquisa - Debatologia

Ao longo de 2021, mantevese a atividade, denominada Debatologia On-line, devido à pandemia 
do vírus corona (Covid19), com a mesma proposta de debate de ideias com foco em tema de pesquisa 
apresentado por um voluntáriopesquisador da Conscienciologia. O trabalho a ser apresentado pode 
ser artigo em elaboração ou concluído, bem como capítulo de livro em andamento ou já escrito. 

Os debates são mensais, no primeiro domingo de cada mês, das 9h30 às 11h00, sendo evento 
aberto a voluntários de todas as ICs e interessados em geral, na leitura, estudo e pesquisa conscien
ciológica. 

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 1 17
 *Julho2011: início da atividade Debatologia no Campus ARACÊ – modalidade presencial

Período: julho2011 a março2020

Pontoações – Debatologia On-line (modalidade on-line)

Ano Eventos Participantes Perguntas

2020 18 849 342

2021 10 317 156

Período: março2020 a dezembro2021

ConvitE

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

Agendamentos por email: pca@arace.org
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Preceptoria de Escrita

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

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

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

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

Público-alvo: voluntários de instituições conscienciocêntricas.

Pré-requisitos: cursos de entrada da Conscienciologia.

Encontros: presenciais (local: Plenarium, Sala de Pesquisa, no Campus ARACÊ) 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

Agendamentos: pca@arace.org 

Megapensene: Escrita: autanálise conscienciométrica. (Waldo Vieira)

Realização: Núcleo Técnicocientífico: cientifico@arace.org

Endereço: Rota do Conhecimento, Km 7 (acesso pela BR 262, Km 87); Distrito de Aracê; 
Domingos MartinsES; Cognópolis Pedra Azul.
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Preceptoria Financeira

A Preceptoria Financeira é atendimento técnico especializado realizado em encontros semanais 
de até 1 hora de duração conduzido por até 2 preceptores da equipe do AOG.

O foco é o auxílio técnico voltado a questões financeiras pessoais, conforme demanda do pre
ceptorando, com abordagem sob enfoque do paradigma consciencial, fundamentada nos conceitos, 
estudos e técnicas desenvolvidos no curso AOG, na área da Gestão Financeira Multidimensional, 
dentro da linha de pesquisa da Conscienciologia Organizacional.

Investimento: 1 atendimento pontual = R$ 150,00; Pacotes: 3 atendimentos = R$ 420,00; 5 
atendimentos = R$ 650,00; 10 atendimentos = R$ 1.100,00.

As consignas para o desenvolvimento desta atividade são:

1. Pagamento antecipado: o valor referente ao atendimento avulso ou pacote de atendimentos 
deve ser pago antecipadamente, com pelo menos 72 horas de antecedência da data agendada para o 
encontro. O pagamento pode ser facilitado, mas deve ser integralizado antes do início da atividade.

2. Pontualidade: o horário previamente agendado entre a equipe e o preceptorando deverá ser 
cumprido com pontualidade.

3. Sigilo: toda e qualquer informação exposta durante a atividade é mantida em sigilo, de modo 
a garantir o respeito às consciências envolvidas. Os dados apresentados pelo preceptorando não ficam 
de posse dos preceptores.

4. Transparência: para o melhor encaminhamento das demandas trazidas pelo preceptorando, 
é essencial a transparência na exposição das informações relativas à vida financeira pessoal.

No 1º atendimento, o preceptorando deverá apresentar as demandas pessoais específicas e claras 
por escrito, de modo a facilitar o encaminhamento no sentido de se alcançarem os melhores resultados.

Agendamento pelo e-mail: financeiro@arace.org ou pelo WhatsApp: 27999973120.
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Experimentos laboratoriais 
Laboratórios Conscienciológicos do Campus 

ARACÊ

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

Laboratórios. Atualmente (anobase: 2022), 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 

01. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA AUTOSSINALETICOLOGIA (1h30)

Sinais. A sinalética energéticoanímicoparapsíquica é um conjunto de sinais pessoais que per
mite a leitura dos fatos multidimensionais. As sinaléticas podem incluir: arrepios, zumbidos, pulsações 
nos chacras e 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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02. 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 encontrase 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)

03. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DO AUTOVIVENCIOGRAMA (1h30)

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

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

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

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

04. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA DIFERENCIAÇÃO PENSÊNICA (1h30)

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

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

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

(Fonte: Manual do Laboratório Conscienciológico da Diferenciação Pensênica, Ed. ARACÊ, 
2004)
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05. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DO ESTADO VIBRACIONAL - EV (1h30)

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

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

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

(Fonte: www.ceaec.org)

06. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA GRUPOCARMOLOGIA (1h30)

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

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

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

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

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

07. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA TENEPESSOLOGIA (1h30)

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

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

Experimento. No laboratório, o experimentador deve acomodarse na poltrona ou leito  
e apassivarse física e mentalmente, possibilitando a atuação do amparador através de seu holossoma.
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Pesquisador. O laboratório pode ser utilizado também por não praticantes da Tenepes em seu 
cotidiano. 

(Fonte: www.ceaec.org)

08. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DE AUTOCONSCIENCIOMETROLOGIA 
(3h30)

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

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

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

(Fonte: www.conscius.org.br)

09. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DE CONSCIENCIOGRAFOLOGIA (3h30)

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

Grafopensene. O laboratório privilegia a escrita conscienciológica por meio do holopensene 
da grafopensenidade, em experimento de duração de 3 horas e 30 minutos, favorecendo a conexão 
com amparadores extrafísicos técnicos e especialistas em Conscienciografologia e Grafopensenologia.

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

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

10. LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO DA IMOBILIDADE FÍSICA VÍGIL – IFV 
(3h30)

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

Técnica. A Técnica da IFV consiste em ficar imóvel por 3 horas ininterruptas, sentado em 
uma poltrona, com as pernas estendidas sobre um apoio, olhando fixamente para um anteparo branco  
e liso, mantendo os olhos semicerrados.
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Reflexão. Durante a realização da técnica podese refletir sobre questões pessoais de interesse, 
mobilizar energias conscienciais e explorar as parapercepções, desde que se permaneça imóvel. O relógio 
deve ser colocado fora do campo visual.

(Fonte: www.ceaec.org)

11.  LABORATÓRIO CONSCIENCIOLÓGICO SERENARIUM (72h)

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

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

Experimento. O Serenarium dispõe de paratecnologia desencadeante da criatividade pura, 
segundo o Paradigma Consciencial, isto é, considerandose a holossomática, a pluriexistencialidade,  
a multidimensionalidade e a bioenergética.

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

Pré-requisitos:

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

• Ter concluído algum curso de entrada da Conscienciologia.

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

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

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

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

1. ELEMENTOS DO ARTIGO.

Dados do(a) autor(a). Nome e sobrenome do(a) autor(a) ou autores; telefone; email; esco
laridade; profissão e Instituição Conscienciocêntrica principal na qual voluntaria, se este for o caso.

Título. Inscrição em negrito, Times New Roman, tamanho 16.

Resumo. Apresentação concisa em até 150 palavras.

Palavras-chave. Indicar de 3 a 6 palavraschave não contidas no título.

Texto. O desenvolvimento dos argumentos do autor deve ser redigido em português segundo 
o vocabulário ortográfico da língua portuguesa (VOLP).

Extensão. O artigo deve ter até 5.000 palavras.

Referências. As referências bibliográficas devem estar no padrão da Enciclopédia da Conscienciologia  
(V. site http://encyclossapiens.space/easybee/).

2. FORMATAÇÃO (VER TEMPLATE DO ARTIGO)

Formato: Word (.doc).

Espaçamento entre linhas: 1,15 cm.

Fonte: Times New Roman, tamanho 12.

Margens: superior e esquerda com 3 cm; inferior e direita com 2 cm.

Numeração: todas as páginas deverão conter numeração no canto inferior direito.

Tamanho do papel: personalizado 21 x 28 cm.

Texto em geral: usar de referência o Manual de Redação da Revista Conscientia; V. 22, N. 2S 
(2018), disponível em <http://www.ceaec.org/index.php/conscientia/issue/view/83>, para formatação 
de enumerações, italicizações, negritos, citações, uso de palavras com letras maiúsculas entre outros 
aspectos referentes à forma. 
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TEMPLATE DO ARTIGO 

TÍTULO 

(Time News Roman, Fonte 16, Negrito, centralizado)

Nome do autor*

(Time News Roman, Fonte 11, Negrito, alinhar à direita)

*Minicurrículo (fonte 11)

E-mail: xxx (em itálico)

Resumo. Xxxxxxx (Time News Roman, Fonte 11, justificado, alinhado à esquerda)

Palavras-chave: xxxxx (letras minúsculas, em ordem alfabética, alinhado à esquerda)

Abstract. Xxxxx (idem)

Keywords: xxxxx (idem)

Resumen. Xxxxx (idem)

Palabras clave: xxxxx (idem)

INTRODUÇÃO  (Time News Roman, fonte 12, maiúsculas, alinhado à esquerda)

Todo o texto com fonte 12 e recuo de 1,25 cm.

Espaçamento entre linhas: múltiplos de 1,08. 

SUBTÍTULOS DAS SEÇÕES  (Time News Roman, fonte 12, maiúsculas, alinhado à esquerda)

Numeração das Seções em algarismos romanos: I , II, III, IV ...

Numeração dos tópicos da Seção em algarismos arábicos: 1. , 2. , 3. , ...

Usar preferentemente a escrita no modo da Técnica do Apostilhamento.
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Citações com mais de 3 linhas, usar recuo de 4 cm e fonte 11.

Citação no corpo do texto: (SOBRENOME, ano, p. ).

REFERÊNCIAS (Time News Roman, fonte 12, maiúsculas, recuo 1,25cm)

Listagem das obras enumeradas (1., 2., 3., ...) com recuo de 1,25 cm na primeira linha.

Fonte 11, Time News Roman. 

Espaçamento entre linhas simples.

Espaçamento entre parágrafos 6 pt.

Referências incluem livro, verbete, artigo, capítulos de livros, textos ou matérias da Web.

Modelo: 

1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revi-
sores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 
fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; 
Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 79.

FILMOGRAFIA (Time News Roman, fonte 12, maiúsculas, recuo 1,25cm)

Semelhante às Referências.

Modelo: 

1. Extraordinário. Título Original: Wonder. País de origem: Estados Unidos da América. Data: 2017. 
Duração: 113 Min. Gênero: Drama/Família. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês. Legenda: português. 
Cor: Colorido. Direção: Stephen Chbosky. Roteiro: Jack Thorne. Produtor: David Hoberman, Michael 
Beugg, Michael Paseornek, Todd Lieberman. Elenco: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy 
Patinkin, Daveed Diggs, Isabela Vidovic, Noah Jupe. Efeitos visuais: Arjen Tuiten. Trilha sonora: Marcelo 
Zavos. Companhia: Lionsgate. Sinopse: August “Auggie” Pullman, 10 anos, morador do Brooklyin, Nova 
Iorque, junto a família, nasceu com rara deformidade facial médica, a síndrome de Treacher Collins, também 
conhecida por disostose mandíbulo-facial. Passou por 27 cirurgias diferentes para ver, cheirar, falar e ouvir sem 
aparelho auditivo. Foi educado em casa, mas quando se aproxima da quinta série, seus pais matriculam-no em 
escola. Foi excluído ao longo do período de sua formação, porém superou suas limitações e ao formar-se ele 
foi aplaudido e ovacionado.
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Associação Internacional para  
a Evolução da Consciência – ARACÊ

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

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

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

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

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

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

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

Cursos. Existem atualmente quinze cursos institucionais (anobase: 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 préIC Liderare).

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



III. Experimentos de 72h
1.  Serenarium.

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.

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.

Cognópolis Pedra Azul
Você conhece a 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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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  

Associação Internacional para a Evolução da Consciência – ARACÊ
Campus de Pesquisa: Rota do Conhecimento, km 7

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

Fone:  (27) 99739.2400 
E-mail: associacao@arace.org

Portal: www.arace.org  
www.tertuliaconscienciologia.org
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