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O objetivo deste artigo é trazer uma proposta para o reciclante existencial 

desenvolver o autoparapsiquismo em 7 etapas didáticas, fundamentadas no verbete 

Escala Interassistencial, de autoria do pesquisador Waldo Vieira (1932-2015). Para 

alcançar tal propósito, a autora apresenta o conceito de rotina interassistencial na recéxis 

e estabelece a relação deste com 20 itens que podem interferir no autodesempenho 

bioenergético e proexológico do reciclante existencial. A seguir são explicitados três 

registros de interassistência colhidos das anotações da autora, que finaliza com o rol de 

20 recursos e práticas interassistenciais básicas, para os pesquisadores motivados em 

desenvolver o autoparapsiquismo. Do cotidiano da autoinvestigadora, foram selecionadas 

três vivências paraperceptivas, que evidenciam a sua necessidade de aumentar o empenho 

nas observações, para avaliar, com maior precisão, os benefícios das técnicas 

conscienciológicas, especialmente aquelas diretamente relacionadas às bioenergias. 

Palavras-chave: autoparapsiquismo, planejamento, recursos e práticas interassistenciais, 

recin e recéxis. 

Este artigo traz uma proposta para o desenvolvimento parapsíquico em fases, 

visando favorecer o atendimento das necessidades de conscins com distintos perfis de 

reciclantes existenciais. Tal proposição está fundamentada num recorte da taxologia do 

verbete Escala Interassistencial, de autoria do pesquisador Waldo Vieira (1932-2015), 

defendido em 05.12.2010, no Tertuliarium. 

O objetivo deste trabalho é expor, de modo pedagógico, as etapas antecedentes do 

estado de desperticidade, que constitui meta máxima para o reciclante existencial alcançar 

na atual vida humana. 

O trabalho está estruturado nas seguintes seções: 

I. Rotina Interassistencial na Recéxis  

II. Proposta para o desenvolvimento parapsíquico 

III. Autoexperimentações parapsíquicas 

IV. Relação de recursos, técnicas e práticas interassistenciais básicas 
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I. ROTINA INTERASSISTENCIAL NA RECÉXIS 

No contexto deste artigo, a rotina é o conjunto de atividades habituais realizadas 

pela conscin, no seu cotidiano, incluindo a ampliação do autoparapsiquismo e as práticas 

interassistenciais tarísticas. 

A palavra rotina vem do idioma Francês, routine, derivou de rote, hoje chamada 

de route, significando caminho, direção, rumo. Surgiu no Século XIX. Na rotina da 

conscin intermissivista estão incluídas, portanto, as obrigações ou compromissos sociais 

e a priorização da realização da proéxis. 

A rotina interassistencial na recéxis é a série de atos ou procedimentos cotidianos 

focados no autodesenvolvimento parapsíquico, incluindo interassistência tarística.  

Essa rotina é flexível e encontra-se vinculada ao planejamento que a conscin 

consegue cumprir de modo teático. Ao elaborar a rotina, a conscin deixa margem de 

tempo, para as eventuais pautas extras, que possam surgir. Essas rotinas dos reciclantes 

existenciais são distintas, devido inúmeras variáveis constantes na vida pessoal e na 

intraconsciencialidade de cada um. 

Cada consciência possui talentos, carências e um público-alvo interassistencial, 

tendo a possibilidade de adequar-se ao degrau da escala a ser citada na seção II deste 

artigo, a partir da conscientização daquilo que é factível para si.  

Vale lembrar que as conscins podem manifestar habilidades parapsíquicas 

características de uma determinada etapa da escala interassistencial e também vivenciar 

extrapolacionismos das faixas mais avançadas.  

Neste contexto, pode-se estimar que existam subgrupos de reciclantes 

existenciais, com necessidades específicas, semelhantes, porém, nem sempre idênticas. 

Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 variáveis que podem influenciar no 

desenvolvimento parapsíquico e na escolha do patamar a ser alcançado pela conscin com 

perfil de reciclante existencial:  

01. Alcance da proéxis: detentor de miniproéxis ou maxiproéxis. 

02. Atributos: condição do desenvolvimento dos atributos conscienciais, para uso. 



03. Autodiscernimento: nível de autodiscernimento em prol da capacidade de escolha 

assertiva, em função da realização da autoproéxis (continuação dos acertos de retrovidas). 

04. Doação: predomínio da recepção ou doação de energias conscienciais, em prol de 

outrem.  

05. Estado civil: grau de contribuição do estado civil para a realização da proéxis: 

casados ou solteiros, com ou sem formação de dupla evolutiva. 

06. Foco proexológico: intensidade do foco ou manutenção teática, no cumprimento das 

metas proexológicas estabelecidas para si. 

07. Holocarmalidade: constatação da preponderância da interassistência no ego ou 

grupo, e até início do policarma. 

08. Holopensene: grau de superação da influência do holopensene religioso, artístico, 

político ou outros.  

09. Inteligência: percentual de Inteligência Evolutiva (IE) disponível e aplicado no 

cotidiano. 

10. Interprisão: nível de interprisão grupocármica, nos diferentes grupos de atuação. 

11. Lucidez: senso de realização pessoal com o investimento na concretização das 

autopesquisas, ao invés do hedonismo.  

12. Macrossoma: identificação se possui macrossoma a maior ou a menor, ou não, e 

quais os principais talentos em uso no desempenho da tares. 

13. Neofilia: vivência predominante enquanto conscin neofílica ou neófoba. 

14. Paradigma: autoquestionamento quanto ao percentual de adaptação ao Paradigma 

Consciencial.  

15. Paragenética: percentual fraco, médio ou forte de influência da Paragenética 

saudável. 

16. Porão: nível do porão consciencial remanescente na idade adulta. 

17. Recin: facilidade ou dificuldade para se conscientizar e concretizar as autorrecins de 

hábitos antievolutivos ou vícios de retrovidas. 

18. Saúde: prevalência da manutenção ou descuido para com a saúde holossomática. 



19. Traços: preponderância de manifestação pelos trafores, trafares ou trafais nos 

diferentes grupos de atuação e na realização da autoproéxis. 

20. Tridotalidade: predomínio de um dos componentes do trinômio: comunicabilidade-

parapsiquismo-intelectualidade, que será usado para desenvolver os demais. 

Essa rotina interassistencial da conscin reciclante é praticada de modo teático, 

agradável, prazeroso, fase por fase, conforme a proposta a seguir. 

 

II. PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO PARAPSÍQUICO 

Uma das metas a longo prazo para ser cumprida pelo reciclante existencial é a 

erudição parapsíquica, ou parapolimatia (Vieira, 2008, p. 16.724). 

Nesse sentido, torna-se relevante o investimento no desenvolvimento e 

aprimoramento do autoparapsiquismo. 

No caso, a elaboração de um planejamento para tal finalidade, torna-se 

fundamental, pois a conscin tem a possibilidade de administrar o tempo, a partir da 

seleção de práticas diárias úteis, essenciais e realizáveis.  

Dentre os inúmeros recursos disponibilizados pela Conscienciologia, encontra-se 

o verbete Escala Interassistencial, defendido em 05.12.2010, pelo pesquisador Waldo 

Vieira (1932-2015). 

Ao realizar um recorte dos itens 1 ao 7, na seção Taxologia, do verbete citado, 

ocorre a classificação abaixo, passível de atender às necessidades personalizadas de cada 

reciclante existencial. 

O fato de tais conscins esforçadas constituírem um agrupamento heterogêneo 

(faixa etária, universo de abrangência, intermissividade), justifica a proposição de duas 

premissas: 

Primeira: a conscin reciclante poderá cumprir a etapa seguinte, quando estiver satisfeita 

com a atuação pessoal na fase em curso. 

Segunda: a conscin reciclante tem a autonomia de escolher a etapa máxima a ser 

alcançada (desde isca assistencial lúcida ao ser desperto assistente) pois, os desafios 

exigem esforço pessoal, autodiscernimento, ampliação da lucidez, dentre outros. 



Apesar de a conscin estabelecer para si, meta única, ela poderá experimentar 

práticas de etapas mais avançadas, o que pode ser interpretado por extrapolacionismo ou 

recuperação de cons de retrovidas. A taxologia do verbete citado, tem início pela condição 

de Isca Interassistencial Lúcida. 

ETAPA 1 - ISCA INTERASSISTENCIAL LÚCIDA  

“Iscagem interconsciencial é a condição da conscin atuando ao 

modo de isca energética perante consciex ou consciexes 

enfermas, ou conseneres (consciências energívoras)” (Vieira, 

2012, p. 13.577). 

O ser humano pode ser comparado a um imã, no sentido de atrair para a sua 

psicosfera as consciências saudáveis, enfermas ou energívoras. Entretanto, tal situação 

ainda é desconhecida pela maioria da Humanidade. 

Quando ocorre a influência de uma ou mais consciências extrafísicas enfermas na 

psicosfera da conscin desatenta parece serem maiores as possibilidades de acontecerem 

acidentes, doenças com causa desconhecida, enfim, algum tipo de prejuízo para ela e 

aqueles que estiverem na mesma faixa pensênica. Na linguagem popular, a conscin 

atratora de consciexes patológicas é chamada popularmente de “azarada, pé-frio, sem 

sorte”. 

Entretanto, todo ser humano tem essa capacidade. Isso acontece de modo mais ou 

menos intenso, pois quanto mais energizado estiver o energossoma, maiores serão as 

chances de a personalidade humana atrair consciências, em geral, similares ao seu padrão 

pensênico. 

A situação ideal é aquela em que a isca humana lúcida está ciente da sua condição 

de aglutinador de consciexes patológicas e realiza as desassimilações energossomáticas, 

de modo lúcido e consciente, favorecendo o encaminhamento de tais consciexes.  

Porém, existem casos em que a conscin tem os recursos para atuar enquanto isca 

lúcida e desconhece tal condição. É o caso da conscin com o energossoma expandido e 

desinformada quanto à realidade multidimensional, independente da idade física (desde 

criança ao idoso). 

A circunstância menos adequada é a da personalidade humana que, ao 

desconhecer tal fenômeno, sofre com ele, por vezes, podendo ser vampirizada pelas 



consciexes doentes. Nesse sentido, a transição da condição de isca inconsciente para isca 

interassistencial lúcida exige superação de desafios, até o reciclante existencial alcançar 

a condição de conscin lúcida.  

ETAPA 2. CONSCIN LÚCIDA  

A conscin lúcida é a consciência intrafísica atilada quanto às percepções e 

parapercepções empregadas no cotidiano. A conscin lúcida pode não ter dominado na 

íntegra o estágio de isca interassistencial lúcida, porém, pode identificar quando está, ou 

não, assimilada com energias antipáticas. 

Outro fator importante é quando a conscin lúcida começa a identificar os 

benefícios na ampliação do universalismo, em função das práticas interassistenciais a que 

está vinculada.  

“Quem fez Curso Intermissivo, ressoma disposto a antagonizar as 

guerras, tragédias sempre assentadas em jovens manipulados. As 

conscins lúcidas, em geral, são antibelicistas” (Vieira, 2007, p. 

399). 

A conscin lúcida enfrenta maior grau de complexidade das experiências 

interassistenciais, se comparada à isca interassistencial lúcida. Porém, ela tem o 

planejamento pessoal para o autodesenvolvimento bioenergético, sempre em progresso, 

até a próxima etapa: epicon lúcido. 

ETAPA 3. EPICON LÚCIDO 

“O epicon lúcido é o epicentro consciencial, a conscin-chave, 

homem ou mulher, autoconstituída qual eixo fulcral de lucidez, 

minipeça de maximecanismo interassistencial, multidimensional, 

cosmoético, através da autoconsciencialidade avançada ou, por 

exemplo, do desenvolvimento ativo da oficina extrafísica (ofiex) 

dentro do tenepessismo” (Vieira, 2014, p. 355). 

 No âmbito da Epiconologia, é possível considerar uma escala de epicentros 

conscienciais, desde o jejuno, ou iniciante, até o veterano, ou experiente.  

 Na condição de tenepessista veterano, o epicon lúcido conseguiu resolver de modo 

significativo os percentuais de conflitos intra e extraconscienciais e se dedica às práticas 



interassistenciais energéticas, por intermédio da tares, sem acumular rebarbas das ECs 

antipáticas. 

Nesse sentido, ele utiliza as energias conscienciais, de modo cosmoético, em prol 

da interassistência tarística.    

Durante o autodesenvolvimento parapsíquico, o epicon lúcido, até em função do 

trabalho realizado, pode experienciar extrapolações parapsíquicas.  

O epicon lúcido é traforista e colabora, de modo ativo, no segundo escalão 

evolutivo, que está ligado ao Colégio Invisível dos Serenões (Vieira, 2014, p. 355). Nesse 

aspecto, pode ser considerado minipeça autoconsciente, ainda que, eventualmente. 

 

ETAPA 4. MINIPEÇA AUTOCONSCIENTE  

“A minipeça interassistencial é a consciência lúcida dedicada ao 

trabalho assistencial, interconsciencial, multidimensional e 

cosmovisiológico do próprio grupo evolutivo, convicta da função 

menor pessoal, contudo, produtiva e participativa, dentro do 

maximecanismo de assistência às conscins e consciexes” (Vieira, 

2008, p. 15.254). 

Um exemplo prático da condição de minipeça autoconsciente é o exercício do 

voluntariado conscienciológico, pelo fato de a conscin atuar em conjunto, de modo 

interconectado e sinérgico com outros voluntários das diferentes áreas da Instituição 

Conscienciocêntrica (IC), além das consciexes, com a finalidade de  progredir 

consciencialmente e, de preferência, contribuir para o desenvolvimento da especialidade 

constante no estatuto da IC. É o caso da conscin que se permite vivenciar os desafios 

crescentes: voluntariado, docência, pesquisa, autorado, dentre outros. 

Outro aspecto a mencionar é a condição da consciência, que ressoma após ter 

conquistado a identidade extra. Isto porque, ela praticou interassistência com um número 

significativo de consciências, sendo reconhecida extrafisicamente pelos assistidos e 

amparadores. Esse fato pode caracterizar a condição de minipeça autoconsciente?  

A minipeça autoconsciente veterana e integrante do Maximecanismo 

Mutiexistencial Interassistencial, tem a possibilidade de atuar na condição de infiltrado 



cosmoético (Vieira, DAC, p. 843), evidenciado também pelo exercício do tenepessismo 

teático. 

 

ETAPA 5. TENEPESSISTA TEÁTICO  

O tenepessista teático é a conscin veterana nos exercícios diários da tenepes e, em 

geral, tem conexão mais intensa com o maximecanismo interassistencial, quando 

comparado com o tenepessista novato. 

De acordo com a Conscienciologia, há evidências de que a conscin tenepessista 

demore em média 20 anos de práticas diárias da tenepes, para se tornar um tenepessista 

veterano. 

Durante esse período, inúmeras recins são concretizadas, alterando para melhor a 

qualidade dos pensenes, o grau de cosmoética vivido, a expansão do energossoma, o 

aumento, diversificação e complexidade do seu público-alvo interassistencial.  

O percentual de ortopensenidade desse praticante da tenepes é uma forma de 

facilitar o entrosamento com a equipe extrafísica de amparadores integrantes do 

maximecanismo interassistencial. 

As práticas interassistenciais do tenepessista teático ultrapassam o atendimento ao 

seu público-alvo imediato, por isso ele caminha para ser um ofiexista e, 

consequentemente, atingir o completismo existencial. 

 

ETAPA 6. COMPLETISTA 

O completista é a conscin que uniu o esforço pessoal à autoprioridade evolutiva 

no autodesempenho proexológico, tendo, por isso, alcançado a condição de completude 

satisfatória do mandato intrafísico, conforme o acordo realizado junto ao evoluciólogo 

durante o Curso Intermissivo, quando era consciex. 

Nesse sentido, quando a conscin mantém o foco na linha principal da realização 

da autoproéxis, pode tornar-se um exemplo para outrem e, quando chegar ao final da 

existência humana contará com um saldo positivo de práticas interassistenciais 

cosmoéticas.   



As técnicas evolutivas da invéxis e da recéxis foram propostas pela 

Conscienciologia, para sugerir o alcance do completismo existencial aos intermissivistas. 

Os intermissivistas que aplicam essas técnicas há décadas têm registrado o 

desenvolvimento do autoparapsiquismo, para fins interassistenciais sendo que, alguns 

deles assumiram a condição de desperticidade. 

 

ETAPA 7. SER DESPERTO ASSISTENTE 

“Ser desperto é o ser intrafísico, ou ser humano desassediado, 

permanente, total, homem ou mulher, plenamente autoconsciente 

da própria qualidade de desperticidade, dentro das tarefas da 

megafraternidade às consciências, capaz de servir de isca intra e 

extrafísica, assistencial, lúcida, na condição de epicon, mantendo 

oficina extrafísica (ofiex), através da prática diária da tenepes ou 

da tarefa energética pessoal de solidariedade” (Vieira, 2006, p. 

20.288). 

Os reciclantes existenciais lúcidos têm por meta atingir a condição de 

desperticidade, ainda na atual vida intrafísica. Para que isso aconteça, é importante 

colocar em prática as técnicas disponibilizadas e fazer avaliação de tempos em tempos. 

Vale lembrar que o estado de desperticidade tem gradações indo desde o desperto 

novato, ou jejuno, até o desperto veterano. 

A tara parapsíquica da conscin desperta pode evidenciar o grau de desperticidade 

vivenciado por ela. O desperto jejuno, calouro, pode experienciar extrapolação de 

interassistência ao megaassediador. Porém, a consolidação dessa prática interassistencial, 

significando a refratariedade mais ampla, ocorre quando a tara parapsíquica distributiva. 

 

III. AUTOEXPERIMENTAÇÕES PARAPSÍQUICAS 

Nesta seção, o objetivo é compartilhar algumas experiências parapsíquicas da 

autora, a partir da aplicação das técnicas conscienciológicas, inseridas, de modo 

espontâneo, na rotina interassistencial pessoal. 



“No dia 15.09.2020, entre 17h e 18h, enquanto trabalhava no computador, ouvi 

um barulho, que me fez desconcentrar. 

Embora estivesse há cerca de 2 metros de distância do local, tive que dar a volta 

por outro caminho, para poder investigar o acontecimento. 

De imediato, ao me dirigir para o local, vi dois tijolos caídos no chão. Apesar de 

não ter visto nenhuma conscin por perto, detectei o acoplamento de duas consciexes 

raivosas, totalmente alteradas, que foram acolhidas na minha psicosfera e encaminhadas 

pelos amparadores, após as práticas de EV e exteriorização de energias conscienciais 

(ECs). 

Analisando a situação, considerei improvável que os tijolos tivessem caído, em 

função de fenômenos da natureza, porque, em épocas de chuva torrencial ou ventania 

isso nunca ocorreu e, no momento, o ambiente estava calmo.  

Por isso, estabeleci a hipótese de que uma conscin, movida por intensa fúria, 

empurrou os dois tijolos, que caíram no chão, e se afastou, sem ter sido notada. Tal 

conscin possivelmente estivesse acoplada com as consciexes, que foram acolhidas e 

trazidas pela minha psicosfera. 

No momento, eu estava concentrada e trabalhando na elaboração de uma gescon 

e só percebi o barulho dos tijolos caindo no chão. 

Essa experiência foi muito rica, porque evidenciou que, se algumas técnicas 

conscienciológicas, a exemplo do EV e da exteriorização de energias conscienciais não 

estivessem inseridas e praticadas em minha rotina interassistencial, o resultado seria 

diferente”.  

“O segundo registro importante envolveu a sinalética energética. No dia 

22.09.2020, ao sentir a sinalética de queimação na ponta superior da orelha esquerda, 

passei a exteriorizar ECs, ao modo de tenepes, durante 20 minutos, aproximadamente 

(fora do horário habitual da tenepes). 

Esta sinalética é sinaliza que alguém emitindo contrapensenes a meu respeito.  

Ao fazer o procedimento energético de exteriorização de energias conscienciais 

(ECs), apareceu na minha tela mental a imagem de duas mulheres conhecidas. Pela 

avaliação realizada, levantei a hipótese de ter identificado as conscins que 



patopensenizavam a meu respeito, e também, ter resgatado as consciexes nocivas ligadas 

ao diálogo de ambas”.  

“A terceira experiência anotada ocorreu no dia 02.10.2020. Durante a prática 

da tenepes, tive a percepção de uma consciex com energia mais sutil. Associei o padrão 

energético da consciex, com aquela do amparador do laboratório da Tenepessologia, 

localizado no CEAEC. No dia seguinte, por sincronicidade ou não, fui inserida num 

grupo de whatsapp de praticantes da tenepes.   

A hipótese que criei foi a de ter sido preparada na véspera de iniciar um trabalho 

interassistencial mais amplo, devido ao aumento dessa demanda interconsciencial 

tarística.    

Nessa área de Parapercepciologia, há um Universo a ser descoberto e o 

investimento no desenvolvimento parapsíquico, com finalidade interassistencial torna-se 

desafiador para cada reciclante existencial automotivado para a evolução.   

Para isso, vale a pena ter conhecimento de práticas e recursos que podem ser 

aplicados no cotidiano de cada reciclante existencial.   

 

IV. RELAÇÃO DE RECURSOS E PRÁTICAS INTERASSISTENCIAIS BÁSICAS 

Eis a relação de 20 recursos, técnicas e práticas interassistenciais, a serem 

aplicadas pelos reciclantes existenciais, adequadas e adaptadas ao seu momento 

evolutivo: 

01. Acoplamentos: realizar acoplamentos áuricos e assimilações (simpáticas ou 

antipáticas), com consciências ou ambientes. 

02. Autopensenes: procurar emitir autopensenização cosmoeticamente qualificada, na 

maior parte do tempo. 

03. Centrais: ser capaz de acessar as Centrais Extrafísicas e a parapsicoteca. 

04. Clarividência: efetuar clarividência ou clarividência viajora buscando decodificar o 

conteúdo do fenômeno. 

05. Docência: tornar-se docente e, de preferência, ministrar cursos na temática da 

autopesquisa.  



06. Encapsulamento: efetuar o encapsulamento energético parassanitário das 

consciências desequilibradas. 

07. Fenômenos: experimentar fenômenos parapsíquicos com certa regularidade, a 

exemplo da clariaudiência, diferentes modalidades de clarividência, extrapolacionismos 

parapsíquicos. 

08. Gescons: publicar gestações conscienciais na forma de artigo, verbete, antologia, 

livro, dicionário, tratado, dentre outros. 

09. Interassistência: priorizar o percentual de realização da tares, quando comparado ao 

de tacon. 

10. Manobras: realizar exercícios de manobras energéticas, especialmente, absorção e 

exteriorização de energias, especialmente o estado vibracional (EV).   

11. Mapeamento: iniciar e ampliar o mapeamento da sinalética energética anímica e 

parapsíquica da conscin. 

12. Minipeça: atuar enquanto minipeça lúcida do maximecanismo interassistencial. 

13. Ofiex: preparar-se para conquistar a ofiex pessoal.  

14. Pangrafia: praticar, com regularidade, a pangrafia. 

15. Poliglotismo: investir no poliglotismo, em prol do aumento e diversificação da 

interassistência.  

16. Projeções: desempenhar, com relativa facilidade, as experiências projetivas. 

17. Rememorações: compartilhar as rememorações de vidas anteriores. 

18. Resgate: atuar na condição de elemento de resgate na Baratrosfera. 

19. Telepatia: estabelecer telepatia junto às conscins, consciexes, dentre outros.   

20. Voluntariado: exercer o voluntariado ativo em algum organismo 

conscienciocêntrico, vinculado à União das Instituições Conscienciocêntricas - UNICIN. 

 

ARGUMENTOS CONCLUSIVOS  



 Diante dos diferentes perfis de reciclantes existenciais, em função das variáveis 

que influenciam a vida de cada um, é importante disponibilizar uma proposta a ser 

utilizada, de modo personalizado. 

 Nesse sentido, o desenvolvimento do autoparapsiquismo parece ser comum a 

todos, em função das práticas interassistenciais, enquanto instrumento útil para a 

evolução pessoal e grupal. 

 Porém, a relação de etapas do aprimoramento parapsíquico parece respeitar o 

momento, os recursos e o fôlego de cada pesquisador de si mesmo, dentre outras variáveis 

passíveis de serem mencionadas e analisadas. 

 A autora compartilha três vivências parapeceptivas, decorrentes do uso de técnicas 

energéticas experimentadas e publicadas pela Conscienciologia, para exemplificar 

algumas experiências. 

 Ao se conscientizar de que o autoaprimoramento parapsíquico sempre pode ser 

ampliado, expandido, a autora mantém, no cotidiano pessoal, a aplicação de tais técnicas 

energéticas, em paralelo, a escrita de gescons, que estão inseridas em sua rotina 

interassistencial. 
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