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Resumo:
Este artigo foi elaborado a partir de dois experimentos parapsíquicos da mesma

conscin, no caso, a autora, realizados em grupos diferentes, em ambientes otimizados
e coordenados por epicons veteranos. O objetivo é compartilhar experiências pessoais
e trazê-las para debate, além do interesse em estimular outros pesquisadores a exporem
o seu laboratório consciencial.  Na metodologia,  foi  usada a técnica da observação,
a utilização autocrítica em relação às energias conscienciais, a fundamentação teórica
surgida com base em consulta bibliográfica e consulta às anotações das vivências pes-
soais. A pesquisa trouxe resultados paradoxais: de um lado, foi possível compartilhar
experiências, porém devido à ausência de comprovações que possam responder com
clareza as dúvidas iniciais, a autora pretende continuar as investigações e acompanhar
o surgimento de novas publicações que possam explicar com mais detalhes as vivên-
cias aqui registradas.

Abstract:
This article was elaborated from two parapsychic experiments and from the same 

conscin, in this case, the author, carried out in different groups, in optimized environ -
ments and coordinated by veteran epicons. The objective is to share personal experi-
ences and bring them to debate, in addition to the interest in encouraging other re-
searchers to expose their consciential laboratory. The methodology was based on the
observation technique, the use of self-criticism in relation to consciential energies, the
emerging theoretical foundation, based on bibliographic search, and reference to notes
on personal experiences. The research brought paradoxical results: on one hand, it was
possible to share experiences, but due to the absence of evidence that can clearly an-
swer the initial  doubts,  the author  intends to  continue the investigations and keeps
monitoring the emergence of new publications that can explain in more detail the expe-
riences recorded here.

Resumen:
Este artículo fue elaborado a partir de dos experiencias parapsíquicas de la misma

concín, en este caso, la autora, realizadas en grupos diferentes, en ambientes optimiza-
dos y coordinados por epicones veteranos. El objetivo es compartir experiencias perso-
nales y traerlas a debate, además del interés en estimular a otros investigadores a que
expongan su laboratorio conciencial. En la metodología fue usada la técnica de la ob-
servación, la utilización autocrítica en relación a las energías concienciales, la funda-
mentación teórica surgida de la consulta bibliográfica y las notas de las vivencias per-
sonales.  La  investigación  trajo  resultados  paradoxales,  por  un  lado  fue  posible
compartir experiencias pero debido a la ausencia de comprobaciones que puedan res-
ponder con claridad las dudas iniciadas, la autora pretende continuar las investigacio -
nes y acompañar el surgimiento de nuevas publicaciones que puedan explicar con más
detalle las vivencias aquí registradas.
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INTRODUÇÃO

Contexto. Este artigo expõe parte das percepções parapsíquicas experimentadas durante 4 anos na Di-

nâmica Interassistencial Aplicada à Recexologia, iniciada em 05 de maio de 2015, com atividades regulares

às terças-feiras, das 15h às 17h e insights decodificados durante o curso Arco Voltaico Craniochacral reali-

zado nos dias 17 a 19 de junho de 2016, sendo ambas as atividades realizadas na Associação do Centro de

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).

Objetivo. O objetivo é compartilhar autovivências, trazê-las para debate, propor denominação para dois

parafenômenos experimentados que não foram encontrados também na bibliografia consultada, além de bus-

car compreender os detalhes do experimento. 

Metodologia. Compõem a metodologia de desenvolvimento do artigo: observações pessoais, anotações,

rememorações de fatos e parafatos, estudo bibliográfico, análise e seleção de insights para adaptação de ter-

mos e expressões adotados na Ciência para os neologismos da Conscienciologia, acompanhadas da aplicação

do autodiscernimento alcançável da autora. 

Estrutura. O trabalho está elaborado em 4 seções, com a seguinte estrutura: 

1. Considerações Gerais sobre Energias Conscienciais.

2. Escala das Energias Conscienciais. 

3. Anotações em Ambientes Otimizados.

4. Registros de Autopercepções.

 

I. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE ENERGIAS CONSCIENCIAIS

 

Utilidade. As energias conscienciais são invisíveis, inodoras, imponderáveis especialmente para a cons-

cin indiferente ao parapsiquismo, porém, constituem matéria-prima para os trabalhos dos parapsíquicos de

modo geral.

Influência. Sob a ótica da Conscienciologia, é importante considerar que a conscin parapsíquica recebe

influências de outras formas de energia, a exemplo da energia motora, térmica, elétrica e química, em dife -

rentes proporções, que interagem com as energias imanentes e conscienciais, percebidas além dos sentidos

físicos.

Intenção. Ao longo dos milênios, existiram consciências que empregaram tais energias com a intenção

antiética, a exemplo dos bruxos, feiticeiros, magos, dentre outros, em função dos proveitos pessoais, causan -

do prejuízos, mal-estares e até a morte biológica (dessoma) de outrem.

Propósito. Por outro lado, houve quem as aplicasse no propósito de ajudar, auxiliar, enfim, contribuir na

recuperação da saúde, na recomposição do energossoma, ou visando higienizar o campo energético de ou-

trem, além de facilitar o acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento das consciexes doentes.

Conforme exposto por Vieira (2003, p. 244 a 248):

A conscin projetada, na condição de minipeça da reurbanização extrafísica, pode exteriori-
zar  as  próprias  energias,  visando a limpeza  de  ambientes  degradados  e  contribuir  para
a consequente retirada de consciexes patológicas do local. Essa limpeza extrafísica repercu-
te em melhorias dos ambientes na dimensão intrafísica, facilitando a recuperação de áreas
degradadas, propiciando saúde e vitalidade às conscins. 
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Interação.  No cotidiano,  as  personalidades  humanas interagem com diferentes  padrões  energéticos.

A conscin na condição de pré-serenão vulgar, conforme a sua capacidade, busca transformar para melhor, as

energias nocivas, que permeiam o seu microuniverso consciencial.

Causas.  Absorver energias deletérias,  densas,  antipáticas,  intoxicantes,  em geral,  causa desconforto,

mal-estar, podendo bloquear algum chacra específico e restringir a lucidez da conscin, gerando a possibilida -

de de levar ao desequilíbrio emocional, o que, de modo geral, parece explicar inúmeras brigas, desavenças,

conflitos e até guerras.

Efeitos. As energias conscienciais sutis, revigorantes, trazem bem-estar, pacificação, equilíbrio emocio-

nal, facilitam o acesso ao holopensene de consciências mais evoluídas e às centrais extrafísicas de Energias,

Fraternidade e da Verdade, dentre outros. 

Proposta. A conscin lúcida pode identificar os diferentes padrões energéticos das consciências (intrafísi-

cas e extrafísicas), dos ambientes, interagindo com eles. Para esse conjunto multiforme de energias conscien-

ciais é proposta a denominação de escala das energias conscienciais. 

II. ESCALA DAS ENERGIAS CONSCIENCIAIS

 

Definição. A escala das energias conscienciais é o segmento, espectro, gradiente ou conjunto de energi-

as compreendido entre as patológicas, predominantemente baratrosféricas, até aquelas mentaissomáticas, ho-

meostáticas, revigorantes e serenas.

Princípio.  O princípio da conservação das massas, enunciado pelo químico francês Antoine Lavoisier

(1743–1794), transcrito a seguir, pode ser aplicado às energias conscienciais: “Na Natureza nada se cria, nada

se perde, tudo se transforma”.

Equivalência. No âmbito científico, coube ao físico alemão Albert Einstein (1879–1955), fundamentar

a equivalência entre matéria e energia,  havendo a possibilidade de a matéria se transformar em energia

e vice-versa, o que ficou representado matematicamente por: E = mc2 (a energia (E) equivale ao produto, ou

multiplicação, da massa (m) pela velocidade da luz (c) ao quadrado [c2].

Energia escura.  Em 1998, o cosmologista teórico Michael S. Turner (1949–) criou o conceito de que

a energia escura é uma forma de energia, presente em cerca de 73% do espaço, com a finalidade de acelerar

a expansão do Universo.

Bioenergias. Se a matéria densa, grosseira, pode ser transmutada em energia, de acordo com a ciência

convencional; conforme o caso, as energias deletérias podem ser transmutadas em energias salutares, especi -

almente, quando a conscin concretiza manobras energéticas, a exemplo das práticas do estado vibracional,

procedendo à completa desassim. 

Variáveis.  Consideradas as variáveis  quantidade e  tempo de impregnação,  determinados padrões de

energias conscienciais nocivas podem ser transformadas para melhor, de modo intencional pela própria cons-

cin ou a personalidade humana com capacidade para tal, num segundo caso, contando com a probabilidade

de ser assessorada pelos amparadores extrafísicos. Nesse caso, o cérebro humano pode ser comparado a um

motor, no sentido de ser um órgão físico responsável pela concretização dessa mudança, que é desencadeada

pela consciência.

Depuração. No processo de depuração de padrões nocivos da escala energética, além do cérebro saudá-

vel, intenção cosmoética, equilíbrio emocional e concentração mental naquilo que é melhor para todos, além

de, quando possível, poder contar com o auxílio dos amparadores extrafísicos. É o treino para pensenizar tal

qual amparador.
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Esforço.  O esforço para concretizar a transformação do padrão energético é necessário, indispensável,

específico para cada momento e contexto, porque traz benefícios para a conscin com habilidade em fazer

essa qualificação, para as consciências (intrafísicas e extrafísicas) ao redor e traz contribuição para a higieni -

zação do ambiente: o benefício é geral. 

Local. Nesse contexto, o domínio das energias, ou a facilidade de transformar padrão nocivo da escala

bioenergética em padrão equilibrado, revigorante, é bem identificado quando, por exemplo, a conscin além

de concluir o experimento em ambientes otimizados, pode realizar as anotações pessoais no mesmo local.

 

III. ANOTAÇÕES EM AMBIENTES OTIMIZADOS 
 

Atividades. Dentre os inúmeros registros realizados em diferentes experimentos, houve priorização para

duas atividades: curso de campo e Dinâmica Parapsíquica. 

Primeiro registro. No dia 17.06.2016, durante a realização do curso Arco Voltaico Craniochacral, reali-

zado no  campus CEAEC, no período de 17 a 19.06.2016, ao realizar a prática de acoplamento energético

com outro aluno, a autora captou a ideia de timbre energética.

Timbre. Em Física, o timbre é a caraterística do som, que possibilita ao ouvido humano diferenciar, dis-

tinguir, entre dois sons na mesma altura e intensidade, porém, emitidos por instrumentos diferentes.

Convergência. Diante da convergência de ambas as informações, a autora propõe o conceito de timbre

energético, conforme segue.

Timbre energético. O timbre energético é a expressão metafórica usada para indicar a existência de um

padrão específico de energias conscienciais sempre saudável, distinto, diferenciado, sui generis, constante na

escala energética e emitido pelo assistente e amparadores, que é específico, pontual, para dissipar um padrão

único de energias conscienciais nocivas, patológicas ou doentias, durante o processo de interassistência.

Interação. Nesse sentido, quando o timbre energético interage com a frequência de energia consciencial

antipática, tem a capacidade de isolar seus efeitos deletérios, minimizando ou impedindo a repercussão dos

efeitos desestabilizadores no holossoma de outrem.

Experimentos. Esse argumento exemplifica as práticas interassistenciais assertivas, personalizadas, vi-

vidas pelas consciências, como é o caso dos experimentos tenepessológicos diários e mantidos até o final da

vida intrafísica do tenepessista. 

Segundo registro. A Dinâmica Interassistencial Aplicada à Recexologia teve início no dia 05 de maio

de 2015, com atividades semanais regulares às terças-feiras, das 15h às 17h tem por propósito principal de

desenvolver a projetabilidade lúcida. 

Anotações pessoais. Dentre os registros das sensações e percepções durante 4 anos seguidos, este artigo

encontra-se fundamentado no período de 05 de maio de 2015 até 05 de dezembro de 2019.

Interassistência. Nos primeiros experimentos, a demanda de interassistência era tão intensa, que tornou

reduzida a atenção quanto às percepções. 

Identificação. No dia 05 de dezembro de 2017 foi identificado um padrão sui generis de energia consci-

encial, pois era diferente de outros detectados até o momento, considerando os experimentos de todas as ati -

vidades anteriores.

Percepção. Foi observado e percebido pela autora, tratar-se de uma consciex portadora de padrão perso-

nalíssimo de energias conscienciais, por serem intensas, muito frias e características. E, também, possuía

muita habilidade para promover a descoincidência holossomática das conscins presentes na dinâmica.
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Foto.  Em 21 de maio de 2019,  a foto do mestre Liu Pai Lin (1907-2000) remeteu à rememoração de

consulta realizada no início da década de 1980, em seu consultório, no Instituto Pai Lin, da Medicina Tradi-

cional Chinesa, em São Paulo, cidade em que a autora também residia.

Atendimento. Durante a consulta, esta pesquisadora foi atendida diretamente pelo mestre Pai Lin, que

estava acompanhado por um tradutor de idiomas entre o Português e o Chinês.

Sussurro. Sentada frente a frente com o mestre Liu, a autora observou a expressão facial de alguém que

parecia reencontrar e reconhecê-la, pois, sussurrou ou balbuciou algo que não foi ouvido, nem pelo tradutor.

Holomemória. Na oportunidade, foi possível gravar na holomemória o padrão de energia fria, caracte-

rística, sem ser intrusiva, que saía do olhar do médico chinês e interagia com o holossoma da investigadora. 

Semelhança. Embora tenha ficado evidente a semelhança entre as frequências energéticas emitidas pelo

olhar do médico e do padrão da consciex percebida na dinâmica do dia 07.12.17, tais dados são insuficientes

para estabelecer igualdade entre os dois. 

Análise. Há outros acontecimentos, também envolvendo o parapsiquismo, que merecem estudo, debate

e análise, com base nos registros concretizados.

 

 IV. REGISTROS DE AUTOPERCEPÇÕES

 

Anotações. A seleção de anotações pessoais, na Dinâmica Interassistencial Aplicada à Recexologia, in-

clui percepções energéticas e insights, decodificados durante a participação nas atividades semanais. Eis, por

exemplo, em ordem alfabética, 10 registros pessoais relativos às parapercepções, na referida atividade: 

01. Amparadores. Existem amparadores extrafísicos que são técnicos em patrocinar o descarte de ener-

gias nocivas, energias gravitantes, proporcionando em alguns momentos a sensação de cirurgia ou raspagem

energética. Esse trabalho interassistencial, ao estabelecer profilaxia do energossoma do assistido, favorece

a conexão dele com os amparadores extrafísicos.

02. Cabeça. São frequentes as constatações de movimentos de energias na cabeça, ora com repercussão

na região digestiva, ora na região do coronochacra, sensação de limpeza na parte interna da cabeça com a re-

tirada de bioenergias gravitantes, substituição de energias tóxicas por outras salutares.

03. Clarividência Viajora. Tornaram-se regulares os contextos de clarividência viajora no início, meio

ou fim de alguns experimentos. Porém, pode haver perda de informações devido à incapacidade da partici -

pante da dinâmica em reter todos os dados na memória.

04. ECP2. Independentemente da quantidade de conscins presentes nas atividades semanais, em alguns

dias são identificados campos energéticos interassistenciais, comparáveis àqueles instalados no curso de Ex-

tensão em Conscienciologia e Projeciologia (ECP2), ministrado pelo Instituto Internacional de Projeciolo-

gia e Conscienciologia: Sabe-se que quem chega é assistido, no entanto, ada aluno fica em contato com a sua

plateia extrafísica predominante, naquele momento evolutivo.

05. Fases. Existiram dias em que a dinâmica ficou dividida em duas fases distintas, conforme relato dos

alunos e percepção pessoal: na primeira, aconteceu assistência às consciexes doentes, iscadas, e na segunda

etapa, foram distribuídos benefícios energéticos aos participantes. 

06. Reciclagem. Quando uma conscin ajuda na reciclagem da outra e vice-versa, caracteriza reciclagem

conjunta, ou inter-reciclagem. Um exemplo ilustrativo de tal condição é a exteriorização de energias consci-

enciais com regularidade semanal do participante, em ambiente otimizado, favorece o aumento da descoinci-

dência, e, em troca, ele recebe uma carga de reposição energética. Com isso, o benefício atinge cada partici -

pante regular da dinâmica, bem como as consciências intra e extrafísicas assistíveis. 
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07. Paradoxo. Apesar de o foco principal da dinâmica ser a projeção consciente, a prioridade parece ser

a interassistência. Entretanto, a participação frequente, regular, favorece o estabelecimento de parceria com

os amparadores extrafísicos técnicos em experiência fora do corpo e, quando for necessária a ajuda do aluno,

eles poderão retirá-lo do corpo, por exemplo, durante a noite de sono. 

08. Relaxamento. A equipe extrafísica de amparadores tem a capacidade de promover a descoincidência

geral do holossoma de maneira súbita, imediata, sem intervenção do participante e gera efeito comparável

à anestesia geral, sem o desconforto causado pelo referido procedimento.

09. Tempo. Aliada às percepções pessoais, os relatos dos participantes indicam que o tempo passa muito

rápido, durante cada atividade que envolve a projeção consciente.

10. Trinômio. A sustentação dos trabalhos bioenergéticos é hipoteticamente influenciada pelo trinômio

aglutinação-seleção-qualificação. No início, ocorre a aglutinação das conscins e consciexes. Em seguida,

nem todas as consciências conseguem se manter no holopensene do trabalho. Quando a equipe extrafísica

responsável pelo trabalho se faz presente, a qualificação das consciências afinizadas com o holopensene da

dinâmica parece favorecer a aceleração das recins.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Os seres humanos interagem com diferentes formas de energia e padrões energéticos no seu cotidiano.

Tais energias conscienciais ora são salutares, ora são nocivas. Sendo patológicas, em certos casos, podem ser

transformadas para melhor. 

Nesse sentido, é importante ao pesquisador e autopesquisador observar, elaborar o diagnóstico quanto às

energias conscienciais e experimentar se está habilitado para aplicar o timbre energético, quando elas forem

nocivas, praticando, desse modo, a interassistência cosmoética.

Esta capacidade para transmutar as bioenergias poderá ser facilitada, quando a conscin estiver num am-

biente otimizado, porque, suas percepções estarão ampliadas e, certamente, existirão técnicos extrafísicos

(amparadores) especializados para este tipo de trabalho. 

Entretanto, devido à quantidade de variáveis envolvidas nos experimentos parapsíquicos, nem sempre

o pesquisador de si mesmo tem possibilidade de confirmar a equivalência entre padrões energéticos, neste

momento evolutivo.

Apesar disso, a autovivência paraperceptiva, quando estudada e analisada, possibilita a compreensão de

fatos, parafatos, fenômenos em diferentes contextos, considerados comuns, corriqueiros, no cotidiano do au-

topesquisador, além de contribuir para o desenvolvimento da erudição parapsíquica, que é uma das metas da

técnica da recéxis.
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