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INTRODUÇÃO

Em 2019, o Colégio Invisível da Recexologia (CIR) produziu um único artigo científico pois, havia ape-

nas 3 pesquisadores para desenvolver as atividades.

Com o passar do tempo, novos integrantes iniciaram a participação no CIR, o que favoreceu o surgimen-

to de novas gescons, quer sejam verbetes, relatos ou artigos científicos.

O objetivo deste trabalho é apresentar a casuística do CIR do ponto de vista do aumento de integrantes

e da produtividade (incluindo a gesconográfica) entre 2020 e 2021, o que tem contribuído significativamente

para o desenvolvimento da Recexologia e outras especialidades da Conscienciologia.

Para conquistar esse objetivo, a autora atualizou a compilação de dados elaborados por uma pesquisado-

ra do CIR, em reunião regular do mesmo, em 02.09.2021, com a finalidade de expressar a cosmovisão dos

textos grafados e outras atividades concretizadas, no referido ano.

O texto está estruturado em 5 seções:

1. Atividade grupal.

2. Dever pesquisístico do intermissivista.

3. Inter-relação entre os temas de autopesquisa.

4. Conexões da Recexologia com outras especialidades conscienciológicas.

5. Realizações do CIR entre 2020 e 2021.

I. ATIVIDADE GRUPAL

O Colégio Invisível da Recexologia submeteu o artigo Correlações entre Casos de Clarividência aos or-

ganizadores da VI Semana Paracientífica da Conscienciologia, ocorrida no período de 22 a 28 de julho de

2019, e o trabalho foi avaliado, revisado e publicado pela revista Conscientia (Ramiro, 2019).
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Entre abril e agosto de 2020, houve a troca da logo do CIR e o ingresso de 11 novos integrantes. Cada

integrante com registro de suas vivências na holomemória e portando um tema prioritário para iniciar a in -

vestigação científica.

As possibilidades de escrita tarística consistiram em verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia,

relato e artigo técnico-científico, sendo que uma pesquisadora veterana se dedicou também à redação do

livro pessoal.

Outras atividades foram acrescidas às gescons. É o caso do atendimento ao convite de diferentes Institui-

ções  Conscienciocêntricas para participar  de  lives, redação de sinopses e fichas técnicas de  filmes, para

serem publicados no site recexologia.org e, até mesmo, autoexposição em seminário de pesquisa, tertúlia ma-

tinal, debate do Autoverbete e compartilhamento de vivências no XVII Fórum da Tenepes.

Com o passar do tempo, os pesquisadores foram desenvolvendo as autogescons, em processo de interas-

sistência gesconográfica, uns ajudando aos outros nas primeiras revisões dos textos.

O fato de a maioria dos trabalhos estar próximo à finalização da escrita das respectivas gescons, no dia

16 de outubro de 2021, entre 15h e 18h30, na modalidade on-line, ocorreu o I Encontro de Pesquisadores da

Recexologia, contando com a participação de 9 integrantes do CIR.

Dentre os 9 pesquisadores, 8 conscins eram pré-autores de alguma forma de gescon (verbete, relato ou

artigo) e contribuíram com as exposições verbais.

A maioria das gravações foi realizada por intermédio do celular do autopesquisador, com duração varia -

da entre 7 e 20 minutos. Esse procedimento teve por objetivo evitar os possíveis acidentes de percurso,

devido à falta de energia elétrica e / ou queda da internet.

O critério escolhido para a ordem das apresentações foi a semelhança entre os temas. Na primeira etapa,

aconteceram 5 apresentações seguidas por um intervalo de aproximadamente 20 minutos. No segundo bloco,

foram expostos 6 trabalhos e o debate final, que teve a mesma duração (cerca de 20 minutos).

O I Encontro de Pesquisadores da Recexologia foi transmitido e encontra-se disponível em vídeo, no

canal do Youtube do Colégio Invisível da Recexologia (2021). Os pesquisadores do CIR puderam perceber

a repercussão multidimensional da atividade e o bem-estar gerado durante a sua realização.

Outra consequência significativa do evento foi o ingresso de 3 novos integrantes, após 16.10.2021. Três

reuniões, com periodicidade semanal foram suficientes, para acolhimento aos pesquisadores recém-chegados

com a intenção de compreender e desenvolver a sua responsabilidade investigativa, passível de conexão com

a Recexologia.

II. DEVER PESQUISÍSTICO DO INTERMISSIVISTA DO CIR

O dever pesquisístico do intermissivista do CIR é o compromisso assumido pelo reciclante existencial,

antes do renascimento intrafísico, de priorizar o esclarecimento tarístico, visando interassistir o seu público-

-alvo essencial, especialmente por intermédio da gescon elaborada e grafada a partir das autoexperiências.

Uma das preocupações dos pesquisadores veteranos é alertar e orientar os investigadores jejunos para as

práticas de interassistência junto às consciexes que constituem o seu público-alvo prioritário, de acordo com

as autovivências e interesses na exposição dos respectivos temas.

A técnica de  brainstorming  foi utilizada nas reuniões, para favorecer o levantamento dos assuntos de

maior interesse, para a posterior escolha do tema a ser pesquisado.
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Ao pesquisar o tema prioritário para o seu momento evolutivo, o autopesquisador tem a probabilidade de

praticar interassistência de modo mais abrangente e a melhor condição é a de que o assunto possa trazer es -

clarecimento para maior número de consciências pertencentes ao seu grupocarma.

Nesse sentido, o brainstorming favorece os  insights e as lembranças de assuntos, vivências e práticas

importantes no contexto de cada autopesquisador, estimulando-o a trazer à memória o tema por vezes esque-

cidos por si mesmo, a fim de que possa redigir sua experiência de vida.

Embora o mesmo tema seja desenvolvido por duas ou mais conscins investigadoras, tanto o enfoque

quanto a narrativa são personalizadas e o assunto pode ser visto sob perspectivas diferentes, conforme as

práticas retrógradas de cada consciência.

O dever pesquisístico dos intermissivistas do CIR pode ser observado a partir da relação da produtivi-

dade grupal, exposta adiante neste relato, fazendo conexão entre os assuntos investigados.

III. INTER-RELAÇÃO ENTRE OS TEMAS DE AUTOPESQUISA

O desenvolvimento dos trabalhos proporcionou o agrupamento dos assuntos semelhantes e, conforme

citado na parte da introdução, uma das pesquisadoras após relacionar os temas, destacou os 7 blocos relacio-

nados a seguir:

1. Rotinas Interassistenciais:

Rotina Interassistencial na Recéxis;

Auto-organização Pró-Tenepes.

2. Comunicação Interassistencial:

Técnica da Escutatória Conscienciológica.

3. Retrocognições Interassistenciais:

Retrocognição Realinhadora;

Retrocognição, emoção e fatos históricos.

4. Autorresiliência, Evolução e Interassistência:

Resgate da consciencialidade;

Consolidação das autorreciclagens.

5. Antidogmatismo Interassistencial:

Reciclagens das ideias científicas, filosóficas e religiosas.

6. Projetabilidade Interassistencial:

Projeções Retrocognitivas Assistidas;

Projeção do Adeus.

7. Autossuperação e Interassistência:

Autossuperação da Codependência;

Gatilho do Autobelicismo.

Dessa relação de assuntos, a maior parte dos trabalhos foi apresentada durante o I Encontro dos Pesqui-

sadores da Recexologia.

Por outro lado, essa visão dos trabalhos reunidos na época, a partir da teática dos pesquisadores, permi-

tiu o estabelecimento de cotejo dos assuntos junto à Recexologia e outras áreas conscienciológicas.
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IV.  CONEXÕES DA RECEXOLOGIA COM OUTRAS ESPECIALIDADES

CONSCIENCIOLÓGICAS

Em primeira análise, a Recexologia está relacionada com a Proexologia e a Invexologia. Tanto a Invexo-

logia quanto a Recexologia têm público-alvo diferenciado e disponibilizam técnicas para a realização da

proéxis.

Em tese, a Recexologia relaciona-se com todas as especialidades da Conscienciologia, especialmente

quando se refere à reciclagem intraconsciencial (recin) e a reciclagem extraconsciencial.

Porém, este trabalho evidencia o vínculo da produtividade gesconográfica do CIR com, pelo menos, 10

especialidades da Conscienciologia, dispostas, em seguida, na ordem alfabética:

01. Belicismologia: as ruminações mentais, os conflitos interconscienciais, o investimento no equilíbrio

emocional.

No contexto da Belicismologia, as práticas da consciência consideradas bélicas são exercícios de agres-

sividade, violência ou infringem qualquer tipo de direito de outrem (ou a si próprio).

Essas vivências estão no centro de inúmeros autoconflitos ou conflitos interconscienciais, cabendo ao

pesquisador de si mesmo, investir no equilíbrio emocional.

Nesse sentido, a autocrítica e a heterocrítica quando cosmoéticas e aliadas ao esforço pessoal podem

contribuir de modo significativo para a harmonia intraconsciencial, esse processo pode ser compartilhado

pelos diferentes tipos de comunicação.

02. Comunicologia: a comunicação gestual, a comunicação verbal, a comunicação parapsíquica.

Por intermédio das diferentes formas de comunicação, a conscin pode exercer a docência consciencioló-

gica, funcionando tal qual um agente retrocognitor aos intermissivistas, que ainda não acessaram às neoidei -

as libertárias e daquelas que pretendem ampliar seus estudos e pesquisas.

Além disso, é possível compartilhar as experiências parapsíquicas, por intermédio das gescons e prepa-

rar o autorrevezamento evolutivo para a próxima vida.

A valorização da comunicação envolvendo o parapsiquismo é próprio da conscin intermissivista, que se

apoia no Princípio da Descrença.

03. Descrenciologia: a oposição aos apriorismos, o antidogmatismo, a Experimentologia.

O intermissivista lúcido evita os apriorismos, descarta o dogmatismo, as crenças, reflete e analisa a res-

peito das informações recebidas, usando, sempre, o crivo do autodiscernimento.

O uso do raciocínio contribui para a elaboração do planejamento, avaliação constante das metas pesso-

ais, com a possibilidade de corrigir a planificação, especialmente, com a aplicação do princípio:  “os fatos

e parafatos orientam a sua pesquisa”.

Nesse sentido, a experimentação constitui um tipo de profilaxia contra as verdades absolutas, aprioris-

mos, sistema de crenças, dentre outros. As evidências desse fato podem ser encontradas nas avaliações das

gescons.

04. Gesconologia: a gescon autobiográfica, a gescon técnica, a megagescon revezamental.

As gescons são formas de transmitir informações úteis, de preferência a partir da experiência pessoal do

autor, visando esclarecer o leitor.
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Os acertos, erros e omissões das conscins podem servir de referencial para o leitor refletir, avaliar e, se

for o caso, adaptar para a sua realidade, com a finalidade de otimizar o seu processo evolutivo.

A preferência por determinado estilo de escrita varia conforme a consciência. Há quem decida pelo esti-

lo coloquial, outros utilizam a escrita técnica, enfim, o mais importante é a escrita elaborada a partir do Para -

digma Consciencial.

Esse tipo de grafia pode também estimular a recuperação da lucidez das informações constantes na holo-

memória dos intermissivistas, além de contribuir para com a assistência interdimensional.

05.  Interassistenciologia: a  interassistência  junto  a consciexes  do  passado,  a  interassistência  junto

a conscins e consciex do presente, a interassistência junto às consciências de outros planetas.

 A interassistência é prática de interajuda cosmoética, que beneficia consciências assistentes e assistí -

veis, favorecendo a evolução de todos.

O equilíbrio emocional é um dos fatores facilitadores das vivências da interassistência, por ser uma con-

dição com predomínio do altruísmo.

No caso, as consciências mais evoluídas praticam interassistência a consciências com diferentes perfis,

independente do planeta em que se encontrem. Essa ampla visão das ajudas recíprocas pode ser dinamizada

pelas vivências de experiências lúcidas fora do corpo humano, ou projeções conscientes.

06. Projeciologia: a empatia favorecendo a interassistência na projeção do adeus, as projeções conscien-

tes desencadeando possíveis reencontro de destino aos intermissivistas.

As autopesquisas realizadas por intermédio das projeções conscientes evidenciam de modo fidedigno

a realidade da consciência, permitindo ao investigador de si mesmo elaborar as autotransformações necessá-

rias a si e contribuir com as consciências que encontram-se alinhados naquele momento evolutivo.

Tais consciências podem estar conectadas há milênios, independente do estado consciencial em que se

encontrem ou da paraprocedência circunstancial.

A projeção consciente sempre ocorre com a exteriorização total do psicossoma, porém a descoincidência

parcial da paracabeça, patrocinada por amparadores ou alcançada pela conscin lúcida, podem trazer resul-

tados significativos, a exemplo das rememorações de vidas pretéritas.

07. Retrocogniciologia: as rememorações de fatos históricos, as rememorações de Curso Intermissivo,

a ampliação dos acertos.

Independente da época, os fatos vividos em vidas anteriores estão registrados na memória integral da

consciência e podem ser acessados, quando ela possui certo nível de maturidade emocional, para recordar

e praticar a interassistência correspondente.

Apesar de ser um acontecimento raro, as recordações do Curso Intermissivo chancelam a responsabili-

dade de a conscin lúcida concretizar o planejamento teórico feito na dimensão extrafísica, pois além dela

própria, existem outras consciências envolvidas.

Para colocar em prática a planificação pessoal, a conscin lúcida investe na organização da própria vida,

criando a rotina personalizada, porém flexível e dinâmica.

08. Rotinologia: a auto-organização para realizar a tenepes e a proéxis, o estabelecimento de uma rotina

interassistencial para si mesmo.
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A auto-organização é fator fundamental para o desenvolvimento e a concretização do autoplanejamento

de vida elaborado pela conscin intermissivista.

Nesse sentido, existem atividades interassistenciais que podem ser desenvolvidas pela manhã, à tarde,

e outras à noite, no cotidiano da conscin, em compatibilidade com a própria fisiologia.

Quando o rendimento intelectual da conscin é melhor no período da manhã, por exemplo, é natural que

as atividades de estudo e pesquisa, ou autopesquisa, estejam agendadas nesse período. Esse raciocínio serve

para as demais práticas interassistenciais escolhidas pela conscin lúcida.

Nessa auto-organização, personalizada e flexível, cada conscin poderá realizar as tarefas apropriadas ao

seu momento evolutivo, até a consolidação da rotina interassistencial lúcida.

Uma das características da rotina interassistencial lúcida é a experimentação cotidiana de técnicas neces-

sárias ao autodesenvolvimento consciencial que, ao mesmo tempo, contribuirão no desenvolvimento da auto-

proéxis.

09. Tecnologia: as técnicas de escuta, as técnicas de escrita, as técnicas evolutivas (invéxis e recéxis).

A Conscienciologia, ciência que estuda e pesquisa a consciência, disponibiliza centenas de técnicas para

o alcance de objetivos específicos: melhorar a qualidade da convivência, compartilhar as experiências ou co-

nhecimentos pessoais a fim de esclarecer outrem, para a realização da autoproéxis, dentre outras.

Entretanto, quando a conscin objetiva atingir o completismo existencial e atingir o estado de despertici-

dade, ela poderá utilizar as técnicas evolutivas que, dependendo do seu perfil,  escolherá entre técnica da

invéxis ou técnica da recéxis.

No caso do reciclante existencial, ao tomar por base “Metas do Reciclante nas suas Performances” (Vi-

eira, 1994, p. 684), em função da holobiografia cada conscin utilizará técnicas complementares, além daque-

las sugeridas no referido capítulo do livro 700 Experimentos da Conscienciologia.

Além das técnicas complementares, personalizáveis para cada conscin, existem as técnicas transversais,

que são utilizadas por grande número de conscins. Dentre elas, destaca-se a técnica da tenepes.

10. Tenepessografologia: os registros da auto-organização pré-tenepes, as anotações de fatos e parafatos

da tenepes, as publicações de recins exigidas pela prática da tenepes.

O tema tenepes tem gerado grande quantidade de publicações e esclarecido incontável número de cons-

ciências, no universo da Tenepessografologia.

Os preparativos para o início das práticas  da tenepes encontram-se  publicados por diferentes fontes

conscienciológicas, dirimindo as dúvidas daquele que pretende principiar esse exercício interassistencial de

modo seguro.

Em um segundo grupo podem ser considerados os tenepessistas em desenvolvimento que, diariamente,

têm a oportunidade de realizar as práticas interassistenciais, anotá-las, ampliar os estudos sobre o assunto

e redigir suas hipóteses.

Isso também acontece com os tenepessistas veteranos, entretanto as oportunidades para a concretização

das recins acontecem em todos os agrupamentos, conforme as necessidades e o fôlego de cada conscin.

À medida em que a consciência evolui, surgem novos desafios, novas oportunidades de recins, a diversi-

dade e complexidade do público-alvo interassistencial.

Na trajetória evolutiva, a conscin lúcida, tenepessista, a caminho da desperticidade avalia, de modo fre -

quente,  seus desempenhos proexológicos,  por intermédio da quantidade e qualidade de sua produtividade

gesconológica.
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V. REALIZAÇÕES DO CIR ENTRE 2020 E 2021

O CIR funciona num regime de horizontalidade nas tomadas de decisão, contando com 3 conscins na

coordenação, para orientar e oferecer suporte às necessidades tarísticas dos pesquisadores.

Em clima de liberdade, o investigador escolhe o próprio tema de pesquisa, fruto de experiência signifi -

cativa, marcante, para si mesmo.

A primeira modalidade de gescon do pesquisador novato, em geral, é por intermédio de relato. Em se -

guida, dedica-se a outras formas de escrita, quer sejam artigos, verbetes ou participação em outras atividades.

Na tabela 1 a seguir, encontra-se relacionada a produtividade do CIR, iniciada em 2020.

TABELA 1 – REALIZAÇÕES: 2020 – 2021 

Tema Defesa / Publicação
Retrocognição Realinhadora (relato: ACB) Em andamento
Projeções Retrocognitivas Assistidas (seminário: IIPC: EG) 29.05.2021
Projeção do Adeus (relato: MS) Em andamento
Auto-organização Pró-tenepes (relato: MS) Em andamento
Retrocognição: Fatos Históricos (relato: EG) Em andamento
Autoverbete (autoverbete: JS) 18.05.2021
Gatilho do Autobelicismo (verbete: MC) 05.06.2021
Teática da Escuta Consciencial (artigo: MC) Em andamento
Autossuperação da Codependência (verbete: MS) 26.04.2021
Autossuperação da Codependência (seminário: IIPC: MS) 29.05.2021
Autossuperação da Codependência (artigo: MS) Em andamento
Reciclagem Emocional pelo viés da Escravidão (Tertúlia Matinal: MR) 17.01.2021
Colégio Invisível da Recexologia (live: INTERCAMPI: MR) 03.02.2021
Tenepes & Recéxis (live: IC TENEPES: MR) 21.02.2021
Seção Recexibilidade (live: APEX e Policons: MR) 07.04.2021
Reciclagem Existencial (live: IIPC: MR) 25.05.2021
Rotina Interassistencial na Recéxis (artigo: MR) Site do CIR
Qual sua Disposição para Mudança (live: EDITARES: MR) 31.07.2021
Tenepes e Antidogmatismo (live: IC TENEPES: WS) 21.03.2021
Por trás de seus Olhos (filme: site do CIR: WS) 28.04.2021
Consciência Antidogmática (live: IIPC: WS) 30.04.2021
Higidez Autopensênica Pró-Assistencialidade (verbete: WS) 25.06.2021

Reciclagem das Ideias Dogmáticas (relato de entrevista: WS)
Publicado no site

19.10.2021
Recexologia: aplicação do Direito Multidimensional (entrevista: JURISCONS-RCI: 
MR)

27.11.2021

O Caso Collini (filme: site do CIR: AC) 29.11.2021
Pai (verbete: WS) 30.11.2021
Hipótese de Mudança na Conduta Temperamental através da Tenepes (XVII Fórum 
da Tenepes: JS)

18.12.2021

Técnica da Escutatória Conscienciológica (artigo: MC/GRECEX (SP) Em andamento
Relato da Produtividade do CIR (artigo: MR) Em andamento
I Encontro de Pesquisadores da Recexologia (evento: 10 integrantes do CIR) 16.10.2021
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ARGUMENTOS CONCLUSIVOS

Os dados aqui expostos permitem avaliar o desenvolvimento das pesquisas e autopesquisas em Recexo-

logia e as interconexões com outras áreas do conhecimento conscienciológico.

Nesse sentido, o aumento do número de integrantes favoreceu o progresso da produtividade individual

e grupal, em diferentes formas, a fim de que o esclarecimento pudesse atingir maior número de consciências.

O fato de cada conscin lúcida assumir a sua responsabilidade pesquisística, gerou benefícios aos pesqui-

sadores e às especialidades, a partir dos novos vieses abordados.

Essa expansão natural, fundamentada nos fatos e parafatos, evidencia o progresso espontâneo da relação

da Recexologia com outras especialidades, o que contribui para o desenvolvimento da Conscienciologia.

Dessa forma, a prática do trabalho sinérgico grupal,  citada anteriormente, corrobora o objetivo deste

relato.
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