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Resumo: 
O artigo descreve a experimentação de 12 paratécnicas realizadas pelos inte-

grantes do Colégio Invisível da Paratecnologia. Para cada paratécnica aplicada pelos 
autores, são apresentadas a definição, o método e os resultados obtidos. A partir des-
ses autexperimentos é discutida a hipótese e elencados os benefícios decorrentes das 
paratécnicas na consecução da proéxis. O artigo visa ampliar o conhecimento experi-
mental sobre a Paratecnologia de forma a permitir o uso pelos pesquisadores que 
pretendem utilizá-la nas suas autopesquisas com fins proexológicos. 

 
Abstract: 

The article describes the experimentation of 12 para-techniques accomplished by 
the members of the Invisible School of Para-technology. For each para-technique 
applied by the authors, the definition, the method and the obtained results are pre-
sented. Starting from those self-experiments it is discussed the hypothesis and casts, 
the benefits deriving from the para-techniques in the consecution of the existential 
program. The article seeks to enlarge the experimental knowledge on the Paratech-
nology in order to allow the use by the researchers that intend to use it in their, self-
researches with existential programological finality. 

 
Resumen: 

El artículo describe la experimentación de 12 paratécnicas realizadas por los in-
tegrantes del Colegio Invisible de la Paratecnología. Para cada paratécnica aplicada 
por los autores, son presentadas la definición, el método y los resultados obtenidos. 
Partiendo de esos autoexperimentos, es discutida la hipótesis y se enumeran los be-
neficios derivados de las paratécnicas en la realización de la proexis. El artículo bus-
ca ampliar el conocimiento experimental sobre la Paratecnología de forma que per-
mita su uso, por los investigadores que deseen utilizarla en sus autoinvestigaciones 
con fines proexológicos. 

 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
Definição. A Paratecnologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos estudos específi-

cos, sistemáticos e teáticos das técnicas multidimensionais evolutivas, dentro da abordagem holossomá-

tica e consequências para a ampliação do autoconhecimento da consciência. 
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  Paratécnica. A exigência paratécnica é toda reação pessoal, procedimento, elemento técnico ou 

paratécnico necessário e reclamado para satisfazer sadiamente as necessidades e o sustento equilibrado do 

desenvolvimento da vida multidimensional, no contexto do desempenho autoconsciente da autoproéxis 

interassistencial (VIEIRA, 2013; p. 4942). 

Aplicação. A Paratecnologia aplicada à proéxis permite a experimentação da paratecnicidade no 

contexto da Proexologia, auxiliando os pesquisadores num crescendo de autopesquisa, parapsiquismo, 

maturidade, cosmoética e interassistencialidade ao encontro do completismo da programação existencial. 

Objetivo. Este artigo tem por objetivo apresentar exemplos experimentais de técnicas e paratécni-

cas  utilizadas de modo a auxiliar na consecução da proéxis, servindo de aporte para o leitor, ou a leitora, 

estas ferramentas nas autopesquisas quanto à sua programação existencial. 

Motivação. A ideia deste trabalho surgiu devido à percepção dos integrantes do Colégio Invisível 

da Paratecnologia quanto a importância de elaborar um artigo de experimentação das principais paratec-

nologias que dão suporte à fase de implementação dos objetivos proexológicos. 

Justificativa. De forma mais específica o artigo visa ampliar o conhecimento experimental sobre  

a Paratecnologia de forma a permitir maior uso por todos os pesquisadores que pretendem utilizá-la nas 

suas autopesquisas com fins proexológicos, e que ainda não perceberam a capacidade das técnicas para  

a interassistencialidade na grupocarmalidade e policarmalidade. 

Hipótese. Por hipótese o conhecimento e experimentação das paratécnicas poderá trazer a expansão 

consciencial necessária para maior lucidez quanto à programação existencial de cada pesquisador. Deste 

modo pode ser otimizada essa relação entre a autocientificidade e o desempenho proexológico. 

Metodologia. O método de experimentação para posterior elaboração do artigo pode ser estru-

turado em 5 etapas: 

1.  Divisão. Definição de responsável por cada técnica ou paratécnica listada, dividindo o volume 

laboral entre os autores e autoras, propiciando maior nível de aprofundamento. 

2.  Pesquisa. Levantamento exaustivo das informações existentes, bem como data de publicação, 

sobre cada técnica ou paratécnica, construindo a base verponológica. 

3.  Autoexperimentação. Fase laboratorial na qual cada autor ou autora irá relatar os autexperi-

mentos já realizados ou em curso como determinada paratécnica, ou irá se planejar para testá-la, regis-

trando os resultados e verificando as hipóteses. 

4.  Debate. Discussão do grupo sobre os resultados dos autoexperimentos, com identificação de 

benefícios e comprovação ou refutação da hipótese. 

 



83 

RÉGNIER, Luciano O.; et al.    Autexperimentação de 
Paratécnicas Aplicadas à Proéxis. 
 

Proexologia, Vol. 2, N. 2 | 2016 

 

 

 

 

  5.  Conscienciografia. Utilização das diversas técnicas de escrita para desenvolvimento, revisão  

e conclusão do artigo. 
 

 

Resultados esperados. Espera-se conseguir: i. mais eficácia das técnicas na recuperação das unida-

des concienciais dos autores para maior clareza quanto a matéria do curso intermissivo e a programação 

existencial decorrente; ii. impacto no crescendo parapsíquico dos autores desde as técnicas básicas até as 

mais avançadas como a tenepes, a projeção lúcida, a conexão continuada com o amparo extrafísico e a is-

cagem consciente rumo ao profissionalismo assistencial; iii. a aplicação prática das paratécnicas pelos 

leitores com fins de desenvolvimento proexológico. 

DESENVOLVIMENTO  DAS  TÉCNICAS  E  PARATÉCNICAS 

Listagem. Cada paratécnica é apresentada por ficha técnica contendo nome do(a) propositor(a), da-

ta de proposição, referência de publicação e período de experimentação do(a) autopesquisador(a), com-

plementada por sua definição básica, objetivo(s), método de aplicação e relatório da autexperimentação. 

Seguem as 12 técnicas experimentadas pelos autores listadas em ordem cronológica de proposição: 

01. Técnica da Projeção Retrocognitiva (VIEIRA, 1986) 

02. Técnica da Reciclagem Existencial ou Recéxis (VIEIRA, 1994); 

03. Técnica da Inversão Existencial ou Invéxis (VIEIRA, 1994); 

04. Técnica do Maxiplanejamento Invexológico (VIEIRA, 1994); 

05. Técnica do Crescendo Proexológico (VIEIRA, 1994). 

06. Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica (VIEIRA, 1994); 

07. Técnica da Tenepes (VIEIRA, 1996); 

08. Fórmula da Retribuição Pessoal (VIEIRA, 1997); 

09. Recuperação de Cons no Curso ECP-2 (VIEIRA, 2006); 

10. Método Experimental para Identificação da Especialidade Proexológica (KAUATI, 2012); 

11. Técnica da Autorreflexão de 5 horas aplicada à Análise da Proéxis e da Conjuntura Existencial 

no Momento Evolutivo (VIEIRA, 2013); 

12. Técnica do Completismo Existencial Diário (TENIUS, 2015); 

 

Nota: Para cada técnica listada é importante o leitor ter em mente que há um nível de qualificação 

prévia da sua autocientificidade. Para aplicá-la adequadamente, por exemplo, é necessário o conheci-

mento básico da Conscienciologia, conhecimento das paratécnicas da Mobilização Básica de Energias, 
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 das técnicas da projeção consciente mais adequadas a cada pesquisador e de outras técnicas ou para-

técnicas num crescendo parapsíquico que servem de base àquela técnica específica. 
 

 

1. Técnica da Projeção Retrocognitiva  

Ficha Técnica 

Propositor Waldo Vieira 

Data 1986 

Referência de Publicação Tratado Projeciologia , 1a Edição 

Período de experimentação do auto-
pesquisador Luciano Régnier Julho de 2012 a Junho de 2016 em 4 ocasiões 

 

Definição. A retrocognição extrafísica é a faculdade perceptiva pela qual a consciência intrafísica, 

plenamente projetada do corpo humano, fica conhecendo fatos, cenas, formas, objetos, sucessos e vivên-

cias pertencentes ao tempo passado distante (VIEIRA, 1986; p. 153).  

Retrocognição. A retrocognição extrafísica também poderá permitir o acesso ao último curso inter-

missivo recuperando unidades de lucidez (cons) para a otimização na execução da Proéxis. A pesquisa  

e leitura de artigos e livros de projeção consciencial com lucidez e sobre curso intermissivo estimulam 

a experimentação do fenômeno retrocognitivo. 

Objetivo. O objetivo da técnica é o acesso à memória de vidas passadas para auxílio na realização 

da programação existencial atual, e ganhos evolutivos. Exemplo: descoberta do grupocarma passado para 

assistência e melhoria do saldo evolutivo. 

Método. Pela projeção da consciência e com auxílio de amparador extrafísico para acesso à holo-

memória das vivências passadas como um filme real, possuindo percepções sensoriais e que possa ter 

importância imediata na reciclagem própria ou lucidez maior para a assistência a ser realizada com o gru-

pocarma do passado. 

Vontade. Para realizar a técnica, o experimentador procura colocar o objetivo da retrocognição na 

vontade da projeção consciencial. Também pode ser proporcionada pelo amparador durante o processo de 

interesse e vontade do pesquisador como esclarecimento. 

Destacam-se 3 passos a serem seguidos: 

Passo 1: a leitura de livros ou artigos sobre o assunto da retrocognição é uma ótima preparação para 

a técnica. A leitura de técnicas projetivas e melhoria da lucidez também irão ajudar bastante. 
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  Passo 2: realizar a técnica projetiva. 

Passo 3: registrar as memórias recuperadas sem distorções e sem análise. 

A retrocognição é uma experiência singular na vida atual, pois demonstra qualitativamente que 

temos uma seriexologia a ser investigada que poderá explicar muitos comportamentos da atual existência. 
 

 

Resultado. O autor recobrou vivências passadas em conflitos bélicos, onde em uma delas presen-

ciou a sua dessoma. Também houveram indícios de sua nacionalidade anterior francesa onde teria vivido. 

Essas retrocognições somadas a outros experimentos, cursos e técnicas podem indicar que o autor possui 

um grupocarma passado no militarismo. 

Cenas. O autor experimentou o acesso a cenas de seu curso intermissivo em que ocorriam aulas 

com muitos alunos, o que foi impactante. 

 

2. Técnica da Reciclagem Existencial ou Recéxis 

Ficha Técnica 

Propositor Waldo Vieira 

Data 1994 

Referência de Publicação 700 Experimentos da Conscienciologia 

Período de experimentação do 
autopesquisador Luciano Régnier 

A partir de janeiro de 2013 até o momento da redação deste 
artigo 

 

Definição. Trabalhar de forma sistemática a reciclagem intraconsciencial para a autoevolutividade 

e cumprimento das metas proexológicas. Foi organizada pelo reciclante já na fase executiva da vida intra-

física. 

Objetivo. A reciclagem existencial tem como finalidade a re-adequação do curso da proéxis do 

reciclante para potencialização da interassistência pessoal e grupal obtendo os resultados pessoais de 

satisfação, motivação e ganhos evolutivos. 

Método. Aplicar conjunto de técnicas do processo de reciclagem tais como: 

1. Trabalho com as bioenergias e energias conscienciais. 

2. Realização de cursos para identificação de traços fardos, fortes e ausentes. tais como ECP1, 

Conscienciometria, Aprofundamento Pesquisístico Projeciológico (APP) e outros. 

3. Escrita conscienciológica. 
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4. Apresentação de seminário de pesquisa. 

5. Aplicação prática no dia a dia da reciclagem em tarefas de assistência. 

6. Autoavaliação periódica da autossuperação pelas técnicas conscienciométricas. 

 

Destacamos as 5 etapas adequadas a essa mudança: 

Passo 1: aprender novos conceitos da projeciologia. 

 

Passo 2: praticar as técnicas acima citadas. 

Passo 3: realizar a autopesquisa 

Passo 4: realizar assistência com a reciclagem pela autopesquisa do passo 3 

Passo 5: consolidar a reciclagem pela assunção de novo patamar evolutivo e iniciar de novo o pro-

cesso de aprendizado e por em prática assistencial. 

 

Resultados. Os seguintes resultados positivos podem-se listar: 

1. Nova visão produtiva de vida e proéxis e evitação de depressões. 

2. Entendimento dos mecanismos benéficos de autonomia e não a anomia ou heteronomia 

prejudiciais. 

3. Maior qualidade de vida no trabalho e em família pela capacidade assistencial potencializada. 

4. Maior autodefesa frente aos percalços da vida intrafísica. 

5. Maior discernimento, lucidez e inteligência cognitiva. 

 

3. Técnica da Inversão Existencial ou Técnica da Invéxis 

Ficha Técnica 

Propositor(a) Waldo Vieira. 

Data 1994 

Referência de Publicação 700 Experimentos da Conscienciologia 

Período de experimentação do 
autopesquisadora Ibis Lourenço 

A partir de fevereiro de 2014 até o momento da redação 
deste artigo 

 

Definição. A inversão existencial ou invéxis é a técnica de planejamento máximo da vida humana, 

fundamentada no Paradigma Consciencial, objetivando o cumprimento da programação existencial,  

o exercício precoce da assistência e a evolução, sem influências doutrinárias sectárias, inculcadoras, 
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místicas, ou mesmo das ciências acadêmicas, convencionais e mecanicistas. A técnica é iniciada até os 26 

anos de idade, antes da maturidade biológica, pois a invéxis parte do princípio de não ser necessário 

esperar a meia-idade para investir em autoconhecimento, refletir sobre suas prioridades evolutivas e de-

senvolver a assistencialidade policármica (NONATO, et al, 2011, p. 22-23).  

Objetivo. O objetivo da invéxis é o completismo existencial através da antecipação da fase execu-

tiva da proéxis. É importante ressaltar que: “A invéxis não é a meta evolutiva em si, mas um meio, 

recurso ou estratégia para se alcançar com maior eficiência o êxito na programação existencial” 

(NONATO, et al, 2011, p. 23). 
 

Método. A fins didáticos, o processo de aplicação da invéxis pode ser dividido em 4 fases: 

1.  Posicionamento: fase inicial onde a conscin, candidata à invéxis, desenvolve sua cognição so-

bre a técnica, através do estudo da Invexologia e da reflexão sobre as próprias prioridades e interesses, 

optando, com autocrítica, pela aplicação da inversão existencial. 

2.  Maxiplanejamento: elaboração do planejamento máximo e polivalente da vida humana, planifi-

cando o autodenvolvimento pautado pelos fundamentos técnicos da invéxis e da autoidentificação proe-

xológica. Nessa fase inicia a aplicação propriamente dita da técnica. 

3.  Manutenção e profissionalização: fase de sustentaçã o teá tica da invéxis atravé s do conjunto de 

posturas, atitudes, estraté gias ininterruptas, focadas e interassistenciais adotadas pela conscin inversora, 

objetivando a ampliaçã o de conquistas evolutivas pessoais (MEDRADO, 2015, p.7). Com o acúmulo de 

expertise na Invexologia, há profissionalização evolutiva com dinamização do desempenho proexológico 

pessoal. 

4.  Acabativa: fase existencial final em que a conscin inversora encontra-se em conclusão do ma-

xiplanejamento iniciado na juventude, realizando a acabativa da proéxis ou a moratória existencial 

(NONATO, et al,, 2011, p.215). A conquista da condição de megainversor (inversor desperto) é um dos 

resultados da retilinearidade evolutiva ao longo da vida e é observada nesse período. 

 

Resultado. A aplicação da invéxis resultou, desde seus primeiros meses, em intensa recuperação de 

cons e amplificação do holopensene paratécnico, o que otimiza o desenvolvimento da inteligência evolu-

tiva na juventude. Além disso, a paratecnologia invexológica estimula reflexões sobre autocoerência  

e responsabilidade intermissivas, favorecendo a identificação e autocentramento proexológicos precoces, 

bem como a catálise de recins fundamentais para os trabalhos convergentes para a consecução da mega-

gescon pessoal. 
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4. Técnica do maxiplanejamento invexológico 

Ficha Técnica 

Propositor(a) Waldo Vieira. 

Data 1994. 

Referência de Publicação 700 Experimentos da Conscienciologia. 

Período de experimentação do 
autopesquisadora Ibis Lourenço 

A partir de fevereiro de 2014 até o momento da redação 
deste artigo. 

 

 

Definição. Segundo Colpo (2012, p. 6):  
“O maxiplanejamento invexológico é a autoplanificaçã o té cnica, máxima, poliva-
lente, fundamentada na Invexologia, iniciada pela conscin inversora existencial 
ainda na fase preparatória, estabelecendo estratégias convergentes entre as á reas da 
vida humana, atributos conscienciais e singularidades pessoais para consecuçã o 
retilıńea  da autoproéxis e materializaçã o da megagescon pessoal.” 

 

Objetivo. O objetivo do maxiplanejamento invexológico é o completismo existencial obtido pela 

convergência intencional de ações ao longo da vida, desde a juventude, do(a) aplicante da técnica da 

invéxis e através do raciocínio estratégico paratecnológico consolidar a retilinearidade proexológica na 

atuação interassistencial da conscin. 

Observação. A referência de publicação converge com a proposição da técnica Inversão Existen-

cial ou Invéxis (VIEIRA, 1994, p. 689) a qual é fundamentada no planejamento máximo da vida humana, 

ainda que sem menção específica ao termo maxiplanejamento invexológico. A primeira publicação 

específica sobre o assunto foi “Invéxis: Maxiplanejamento e Maxiprodutividade Útil” (COLPO, 2006) 

Método. A elaboração do maxiplanejamento consiste em 3 etapas, em ordem cronológica: 

1. Autanamnese. Autodiagnó stico intraconsciencial. 

2. Megafoco. Definiçã o da especialidade proexoló gica. 

3. Meios. Estabelecimento de metas e estraté gias convergentes entre si para realizaçã o da proé xis.  

 

Resultado. A aplicação do maxiplanejamento invexológico favoreceu a consolidação do raciocínio 

paratecnológico no holopensene pessoal da autexperimentadora, predispondo maior autodisciscernimento 

e linearidade de ações frente ao megafoco. Outro benefício foi o aprofundamento do contato com equipe 

extrafísica paratécnica de amparo, otimizando a assertividade proexológica das decisões pessoais. 
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5. Técnica do Crescendo Proexológico 

Ficha Técnica 

Propositor Indefinido 

Data Dezembro de 2009 

Referências de Publicação Verbetes Aproveitamento do Tempo (Autopreoxologia) e 
Cronoevoluciologia (Autevoluciologia), Neocidadania 
Proexológica (Proexologia) 
Crescendo Evolutivo (Crescendologia) 

Período de experimentação do 
autopesquisador Luciano Régnier 

Novembro de 2012 à novembro de 2015 

 

 

Definição. Consiste no estudo e  aplicação  de técnicas e paratécnicas de cursos da concienciologia  

com objetivo de identificação e desenvolvimento gradual das atividades proexológicas. Entre eles estão 

os laboratórios de proexologia do curso CPC do IIPC, do curso ECP2 na recuperação de unidades de 

lucidez (cons), do curso de aprofundamento parapsíquico (CAP) neste temática da proéxis, consciencio-

grama sem drama e outros que promovem a maior lucidez e desenvolvimento produtivo da proéxis 

pessoal. 

Objetivo. Promover de forma gradual no nível de cosmoética adequado ao pesquisador sobre os 

passos a serem dados para o seu desenvolvimento e capacitação para exercer suas atividades proexoló-

gicas. Chegar ao nível de neosinapses de habilidades e unidades de lucidez para quais atividades a serem 

exercidas ao longo da vida humana no período executivo. 

Método. O método utilizado vai depender do interesse e vontade do pesquisador dentre eles a ado-

ção gradual das seguintes técnicas e paratécnicas: 

1. Domínio das Energias Conscienciais 

2. Domínio do Parapsiquismo 

3. Domínio da Escrita Conscienciológica 

4. Domínio da Comunicabilidade em Público 

5. Domínio da Interassistencialidade na Docência 

6. Domínio dos Processos de Reciclagens Intraconscienciais 

7. Estabelecimento de Metas Proexológicas: artigo, livro e curso, por exemplo. 

 

As etapas são baseadas na capacidade de desenvolver os domínios de habilidades citadas acima, 

podendo ser resumidos em: 
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Passo 1: absorção de conhecimentos básicos da conscienciologia 

Passo 2: realização de cursos de campo para recuperação de unidades de lucidez (cons) 

Passo 3: investigação das possibilidades proexológicas, como por exemplo, assistência ao grupo-

carma, gestações conscienciais e elaboração de cursos dentro do paradigma consciencial. 

Passo 4: execução da proéxis com base no passo 3 e com objetivo de mérito e moratória existen-

cial. 

Resultado. Maior lucidez para as cláusulas da programação existencial para assistência grupal 

como minipeça no maximecanismo proexológico. Potencialização do crescendo proexológico ao grupo-

carma e policarma quando atingido essa lucidez. 
 

6. Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica 

Ficha Técnica 

Propositor(a) Waldo Vieira. 

Data 1994. 

Referência de Publicação 700 Experimentos da Conscienciologia. 

Período de experimentação do 
autopesquisadora Ibis Lourenço 

A partir de fevereiro de 2014 até o momento da redação 
deste artigo. 

 

Definição. Segundo Rodrigues (2012, p. 19):  
“A técnica de mais 1 ano de vida intrafísica (TM1AVI) é o conjunto de procedimentos 

visando a planificação máxima dos esforços conscienciais pró-evolutivos, a partir da su-

posição de a conscin, homem ou mulher aplicante, ter apenas 365 dias de existência na 

dimensão intrafísica.” 

 

Objetivo. A TM1AVI visa auxiliar o(a) pesquisador(a) a dinamizar o seu rendimento consciencial 

dentro do prazo de um ano de vida, impulsionando e motivando a realização de objetivos que devem ser 

cumpridos na proéxis pessoal (VIEIRA, 1994, p. 607). 

Método. A aplicação da TM1AVI pode ser dividida didaticamente em 3 etapas: 

1. Preparação e metas: fase de planejamento do ano de aplicação através de ações como: organi-

zar os materiais de apoio para a técnica, avaliar as principais necessidades, definir metas e prazos em 

diversas áreas da vida pessoal, estabelecendo o megafoco do ano, fazer planilhas para a avaliação mensal 

e para fazer a triagem do que era realmente prioritário realizar em um ano (JACOB, 2010, p. 119).  
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2. Execução e monitoramento: fase de aplicação propriamente dita da técnica, procurando manter 

o planejamento e fazer monitoramento do processo e dos resultados. Importante buscar conexão com  

o amparo de função otimizando a realização da TM1AVI. 

3. Balanço final: reflexão ao final da aplicação da técnica, avaliando o desempenho pessoal, os ga-

nhos evolutivos, os dificultadores e os facilitadores do que foi realizado. Vale usar o questionamento: co-

mo me sinto, com relação ao meu saldo proexológico, se dessomasse hoje? 
 

Resultados. A aplicação da TM1AVI, além da dinamização dos autesforços evolutivos, catalisando 

recins e reconciliações grupocármicas, resultou em aumento da cognição sobre planejamento estratégico, 

qualificando o maxiplanejamento invexológico da autexterimentadora. Também houve ampliação do rap-

port com amparadores paratécnicos, consolidação da paratecnicidade, potencialização da recuperação de 

cons e alinhamento proexológico que teve como aporte as sincronicidades durante a aplicação.  

7. Técnica da Tenepes 

Ficha Técnica 

Propositor Waldo Vieira 

Data 1996 

Referência de Publicação Manual da Tenepes, 700 Experimentos da Conscienciologia 

Período de experimentação do 
autopesquisador Luciano Régnier 

A partir de janeiro de 2013 até o momento da redação deste 
artigo. 

 

Descrição. Tenepes (Tarefa Energética Pessoal) é a transmissão de energia consciencial (EC), 

assistencial, individual; programada com horário diário, da consciência humana, auxiliada por amparador 

ou amparadores; no estado da vigília física ordinária; diretamente para consciexes carentes ou enfermas, 

intangíveis e invisíveis à visão humana comum; ou conscins projetadas, ou não, próximas ou à distância, 

também carentes ou enfermas (VIEIRA, 1996; p.11). 

Interassistência. A Tenepes é a técnica de interassistência multidimensional de maior impacto ex-

perimental pois profissionaliza a assistência organizadamente nas vivências de abertismo consciencial, 

doação energética, ideias inspiradoras, comunicação extrafísica e recompensação energética. 

Objetivo. A tenepes é a disponibilidade pessoal máxima para o que der e vier em prol da impes-

soalidade também máxima, dentro da assistência interconsciencial e multidimensional, na condição de 

obrigação regular, padronizada e definitiva para o resto da vida humana (VIEIRA,1996; p.18). 
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  Organização. Todas as práticas da tenepes dependem da organização pessoal, autossuficiência, 

perseverança e confiança do praticante quanto aos amparadores responsáveis pelo maximecanismo de 

assistência interconsciencial e multidimensional instalado (VIEIRA, 1996; p.13). 

Método. A decisão de iniciar a Tenepes é do candidato a praticante podendo se dar por diversas ra-

zões diferentes. Este pesquisador iniciou a tenepes pela razão de estabelecer um novo patamar assisten-

cial mais profissional além das projeções assistidas em que já auxiliava muitas consciências recém des-

somadas ou como participante em resgate extrafísico na baratrosfera. 

Etapas. As seguintes etapas ocorrem com a implementação da Tenepes no cotidiano: 

Passo 1: estado vibracional e abertismo para a semi-possessão benigna do amparador do praticante. 

Passo 2: estado de confiança e acalmia enquanto as energias são exteriorizadas. 

Passo 3: qualificação dos pensenes para melhoria do processo de assimilação e desassimilação de 

energias entrópicas. 
 

Passo 4: monitoramento dos pensamentos e sentimentos quanto às inspirações dos amparadores 

próprio e do assistido. Poderão surgir ajuda para decisões relevantes do praticante em sua proéxis de 

forma bem sutil, sem imposições. 

Passo 5: verificação de sinaléticas parapsíquicas, extrapolações energéticas intensas, mudanças de 

chacras, banhos de energia compensatórios, clarividência de conciexes assistidas e demais fenômenos 

parapsíquicos. 

Passo 6: percepção das iterações entre evolução da dinâmica da tenepes e reciclagens intracons-

cienciais de médio a longo prazo. 

Passo 7: registro do experimento configurando um manual prático de consulta periódica. 

 

Resultados. A tenepes foi o divisor de águas na vida do pesquisador na vivência da multidimensio-

nalidade e do princípio da descrença, fundamentando o paradigma consciencial tal como a projeção lúci-

da fora do corpo humano. 

Grupocarma. A interassistência grupocármica também pode ser estabelecida como cumprimento 

de cláusula específica da sua programação existencial, como a assistência ao grupo belicista do passado 

recente do autor identificado no curso de aprofundamento parapsíquico sobre proéxis e organizando  

a assistência realizada antes da técnica em que a projeção consciente promovia frequentes desgastes 

energéticos. 
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8. Fórmula da Retribuição Pessoal 

Ficha Técnica 

Propositor(a) Waldo Vieira. 

Data 1997 

Referência de Publicação Manual da Proéxis 

Período de experimentação do 
autopesquisadora Ibis Lourenço Janeiro a maio de  2014. 

 

Definição. A técnica ou fórmula da retribuição pessoal trata-se da técnica autoproexométrica fun-

damentada no balanço da programação existencial através da pergunta-chave “Retribuo o que recebi na 

escola da Terra?” (VIEIRA, 1997; p. 31). 

Objetivo. Fornecer as diretrizes para a execução da autoproéxis com base no saldo entre rece-

bimento e retribuição perante a vida. 
 

Método. A aplicação da fórmula da retribuição pessoal consistem em duas etapas: 

1. Perguntas-chave. Balanço das áreas de desempenho da proéxis descobrindo, identificando         

e respondendo a pergunta-chave contextualizada em cada uma das áreas. 

2. Cotejo. Com base na autocrítica, estabelecer um cotejo entre o recebimento intrafísico em 

relação à retribuição pessoal. 

 

Resultado. A aplicação da fórmula proposta no Manual da Proéxis resultou no refinamento do 

senso proexológico pessoal, até então intuitivo, pois a autoconscientização sobre responsabilidade 

decorrente dos aportes e recebimentos deixou latente a necessidade de ampliação e qualificação da 

assistencialidade, com estabelecimento de metas interassistenciais a curto , médio e longo prazo, estimu-

lando a produção de gescons (artigos e verbetes) e, consequentemente, aumentando a amparabilidade. 

9. Recuperação de cons no curso ECP2 

Ficha Técnica 

Propositor IIPC 

Data Julho/2006 (2a edição) 

Referência de Publicação Apostila do Curso ECP2 

Período de experimentação do auto-
pesquisador Luciano Régnier 

Novembro de 2012 a novembro de 2015        
(3 campos de ECP2). 
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  Definição. A paratécnica de recuperação de unidades conscienciais (cons), ou lembranças mnemô-

nicas em relação ao último curso intermissivo poderá ser proporcionada pelos amparadores extrafísicos 

no campo bioenergético ECP2 e também em outros cursos. Os cons dizem respeito às unidades de lucidez 

em relação ao curso que tenha frequentado na última intermissão para orientação proexológica quanto  

à próxima existência intrafísica. 

Objetivos. Resgatar o propósito de vida existencial da pessoa que perdeu o rumo produtivo e assis-

tencial na vida corrente pelos diversos caminhos que trilhou sem lembranças dos compromissos assumi-

dos na intermissão. Evitar o caminho da melancolia por não estar cumprindo com a Proéxis. Habilitar-

se  no futuro a ganhar uma moratória existencial para cumprimento dos objetivos intermissivos. 

Método. Pela possível projeção consciencial durante o curso ECP2, em que o amparador promove 

a recuperação mnemônica das cláusulas pétreas do curso intermissivo. 
 

Passo 1: o primeiro passo diz respeito à preparação pelos amparadores da capacidade do aluno do 

curso ECP2 receber as informações sobre seu curso intermissivo. 

Passo 2: o segundo é de fato a recepção das informações sobre o curso intermissivo na forma de 

mensagens, imagens, ideias e afinizações com consciexes do grupo evolutivo. 

 

Resultados. A recuperação de unidades de lucidez do curso intermissivo não é imediata. Normal-

mente se faz mais de um curso ECP2 com objetivo de consolidar essa ideia. O autor, após o seu terceiro 

curso, foi informado pela consciex de que deveria praticar a engenharia (sua profissão), no Brasil - apesar 

da grave crise de 2016 - pois é um país muito carente de infraestrutura. A qualidade de vida almejada 

também se prestaria em cidade do interior e não em capitais muito conturbadas socialmente. A mudança 

de profissão também é possível de ocorrer em acordo com as afinidades proexológicas e assistenciais em 

desenvolvimento. 

10. Método experimental para identificação da especialidade proexológica 

Ficha Técnica 

Propositor(a) Adriana Kauati 

Data 04 de janeiro de 2012. 

Referência de Publicação Webconference da Associação Internacional de Progra-
mação Existencial (APEX). 

Período de experimentação da auto-
pesquisadora Ibis Lourenço 

Janeiro a abril de 2016. 
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  Definição: Segundo Kauati, 2012:  
O método experimental para identificação da especialidade proexológica pessoal é um conjunto de 

ações pensênicas cujo objetivo é definir a área de atuação assistencial da consciência dentro da 

maxiproéxis da Conscienciologia. 

 

Objetivo: Qualificação da tares através da assunção e do aprofundamento em linha de pesquisa  

estudada no Curso Intermissivo, identificando a área de atuação assistencial em determinado momento 

evolutivo pessoal e grupal, pois a proéxis é dinâmica. Especialidade: assistencialidade qualificada 

(KAUATI, 2012). 

Método: o método é composto por 13 etapas básicas, ordenadas de modo preferencial para reali-

zação, adequando-se a cada conscin, ilustrado no fluxograma a seguir (Figura 1) (KAUATI, 2012). 
 

 

Figura 1 - Fluxograma sobre o método 
 

 

 

Resultado. A aplicação do método deu bases para construção de autoconfiança, uma vez que 

proporcionou raciocínio sistematizado sobre proéxis o qual contribuiu para confirmação da hipótese de 

especialidade proexológica que a autora possuia. A maior segurança fundamentada na autocientificidade 

impulsionou a assunção da linha pessoal de assistencialidade proexológica. 
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  11. Técnica da autorreflexão de 5 horas aplicada à análise da proéxis e da conjuntura 

existencial no momento evolutivo 

Ficha Técnica 

Propositor Waldo Vieira 

Data 2013 

Referência de Publicação Verbete “Técnica da Autoreflexão de 5 horas” da 
Enciclopédia da Conscienciologia 

Período de experimentação do auto-
pesquisador Luciano Régnier Julho de 2015 a maio de 2016, 1 vez a cada 3 meses 

 

Definição. A autorreflexão de 5 horas é a técnica de a conscin lúcida recolher-se em holopensene 

tranquilo, desligar-se do mundo exterior, sem portar ou efetuar quaisquer anotações, e refletir profunda-

mente sobre os temas mais relevantes e prioritários do momento evolutivo, da programação existencial na 

intermissão e da reciclagem existencial durante 5 horas consecutivas (VIEIRA, 2011). Essa técnica per-

mite uma introspecção, focando o assunto em estudo sem as influências mesológicas ou emocionais 

pertubadores da autoinvestigação e autodiagnóstico necessários ao autoenfrentamento das questões pes-

soais.  
 

Objetivo: O objetivo desta técnica é a conexão com o próprio Curso Intermissivo da última etapa 

entre vidas, sua relação com o trabalho atual sendo desenvolvido e outros trabalhos que poderão ser 

desenvolvidos à frente. As reciclagens importantes para o planejamento proexológico pessoal poderão 

fazer parte de um maxiplanejamento proexológico grupal das técnicas da invéxis ou recéxis. 

Método: Aplica-se essa técnica com o objetivo de acessar informações patrocinadas pelo am-

parador em relação ao balanço existencial até o momento, o que ainda falta cumprir ou até mesmo uma 

readequação da programação existencial evitando-se o estado de melancolia ou depressão intrafísica. 

Diagnóstico. É importante ter em conta que essa técnica também ajuda a verificar a autocons-

cienciometria dos traços forças, fardos e ausentes em sua relação com a proéxis pessoal proporcionando 

lucidez para a reciclagem intraconsciencial por meio de outras técnicas ou ferramentas. 

Passos. Os seguintes passos foram cumpridos pelo autopesquisador: 

Passo 1: escolher um dia da semana tranquilo e sem muitos afazeres. 

Passo 2: recolher-se em local tranquilo sem interrupções por pessoas, animais ou aparelhos eletrô-

nicos. 
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  Passo 3: anotar em uma folha ou diário o objetivo da técnica e os assuntos ou questionamentos  

a serem refletidos dentro da temática. 

Passo 4: realizar a leitura do verbete Autorreflexão de 5 horas. 

Passo 5: promover a relaxação muscular progressiva e atentar à respiração. 

Passo 6: realizar o EV antes, durante e depois da reflexão. 

Passo 7: manter o pensamento no objetivo proexológico e seus sub-items evitando-se divagações 

ou fantasias. 

Passo 8: permitir o abertismo para as inspirações e fenômenos parapsíquicos promovidos pelo(s) 

amparador(es), recuperação de informações do curso intermissivo e outras informações de reflexão mais 

profunda. 

Passo 9: controlar as necessidades fisiológicas durante a técnica como ir ao banheiro ou beber água 

a não ser em casos realmente necessários. 

Passo 10: evitar registrar durante a técnica, mas somente no final com a rememoração ampliada de 

todo o período. 

Passo 11: realizar as anotações de forma organizada sem ainda analisar o conteúdo. 

Passo 12: promover o EV final para término do experimento. 
 

Resultado: O autor conseguiu, após a técnica, verificar como estava o cumprimento da programa-

ção existencial, o alinhamento com ela ou o desvio, na forma de ideias e inspirações sobre a profissão em 

curso, sua adequação à proéxis e o nível de assistência sendo realizado. Também conseguiu identificar  

a questão de priorização na formação de dupla evolutiva para potencialização da proéxis. 

Item. Em caso de desenvolvimento de trabalho voluntário como item proexológico, pode-se colo-

car como objetivo na reflexão a melhor adequação do mesmo aos traços fortes para maior produtividade  

e promover a mudança de função no dia a dia. 

12. Técnica do Completismo Existencial Diário 

Ficha Técnica 

Propositor(a) Beatriz Tenius 

Data 15 de fevereiro de 2015 

Referência de Publicação Enciclopédia da Conscienciologia, verbete 3299 Completis-
mo Existencial Diário (Autoproexologia). 

Período de experimentação da auto-
pesquisadora Ibis Lourenço 

A partir de 21 de janeiro de 2016 até o momento da redação 
deste artigo. 
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  Definição: A técnica do completismo existencial diá rio é a o conjunto de ações planejando atingir 

completude no diariamente, com base na automotivação ao cumprimento integral de programaçã o 

existencial (proé xis), acumulando resultados evolutivos interassistenciais parciais enquanto administra, 

com eficiência e eficá cia, realizaçõ es magnas em favor do bem comum (TENIUS, 2015, p. 1). 

Objetivo: O objetivo da técnica é estabelecer na rotina pessoal o continuísmo proexológico, possi-

bilitando a conjugação de ações diárias rumo ao completismo existencial. 

Método: A aplicação dessa paratécnica consiste na consolidação do sinergismo cotidiano-proéxis 

no holopensene pessoal, fundamentado na autocognição proexológica sobre a megagescon. Através do 

estabelecimento da rotina útil, objetiva-se produzir por dia ao menos uma página de gescon que esteja 

alinhada ao megafoco existencial, estabelecendo um crescendum interassistencial rumo ao compléxis. 

Resumidamente, o método pode ser estruturado nas seguintes etapas: 

1. Megagescon. Identificação do quinhão interassistencial dentro da especialidade proexológica 

pessoal. 

2. Planejamento. Definição da sequência de gescons a serem produzidas, oferecendo alicerce para 

a produção da megagescon. 

3. Autorganização. Estabelecimento de rotina útil priorizando o continuísmo gesconológico. 

 

Resultados. A aplicação da técnica diária do completismo pessoal, ainda em curto tempo de autex-

perimentação, já evidenciou a automotivação gerada pelo fluxo proexológico, promovendo, em efeito ha-

lo, o aumento da autocognição proexológica a partir do continuísmo produtivo fundamentado na para-

tecnologia. O aprofundamento do sinergismo com a equipex, devido à retilinearidade pensênica da mega-

focalização na proéxis, também pode ser considerado resultante desta paratécnica, apresentando estreita 

relação com o maior nível de autocientificidade. 

RESULTADOS  DAS  EXPERIMENTAÇÃO  DAS  TÉCNICAS 

Resultados. No processo de autoexperimentação das técnicas acima, houveram reflexos positivos 

na melhoria da lucidez quanto à assistência ou recomposição com o grupo evolutivo originário e atual, 

o aprofundamento sobre a linha de pesquisa proexológica para essa assistência e pela evidência clara da 

expansão percebida ao final de cada paratécnica extrafísica proporcionada pelos amparadores funcionais.  

Resultados. Os resultados após debate entre os pesquisadores são os seguintes: 

1. Colaboração. Contribuição efetiva da Paratecnologia para a Proexologia. 
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  2. Expansão. A utilização de paratécnicas é essencial para estabelecer uma expansão consciencial 

no pesquisador de forma gradual. É um processo que respeita o nível de aprendizado das paratécnicas 

mais simples para as mais complexas e com cosmoética levando o pesquisador a entender que sua evolu-

ção é relacionada ao seu passado, presente e preparando o futuro imediato rumo ao completismo existen-

cial com mérito. 

3. Relação. Observada a relação entre nível da teática conscienciológica e a paratecnicidade 

evolutiva interassistencial. 

4. Autocientificidade. A conjugação de paratécnicas otimiza resultados de recins e interassistência, 

catalizando o encaixe no fluxo proexológico. Os atributos pessoais que otimizam o desempenho: autor-

ganização, desempenho energético, hábito de registro técnico e análise das vivências, proatividade na 

aplicação, aprendizado constante com os resultados alcançados pelos outros pesquisadores. 

BENEFÍCIOS  DAS  PARATÉCNICAS  APLICADAS 

Efeitos. Através do debate refutativo, listagem inicial dos benefícios e revisão posterior sobre os 

efeitos reais percebidos na intraconsciencialidade e nos veículos de manifestação da consciência pelas  

autoexperimentações, encontram-se listadas abaixo em ordem alfabética os benefícios pessoais conquista-

dos pela aplicação das paratécnicas.  

1. Abertismo e coerência consciencial. 

2. Aceleração da autodesperticidade. 

3. Amparabilidade. 

4. Assertividade e autoconfiança proexológica. 

5. Aumento da autoteaticidade. 

6. Autocientificidade. 

7. Autoconscientização multidimensional (AM). 

8. Desenvolvimento parapsíquico. 

9. Domínio emocional. 

10. Indicação de hipótese seriexológica. 

11. Pacificação íntima por sentir-se no fluxo da proéxis. 

12. Profissionalismo evolutivo. 

13. Qualificação interassistencial. 

14. Recuperação de cons. 
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15. Retilinearidade pensênica.  

 

Colégio. Outro benefício de aplicação das paratécnicas, no desenvolvimento desta pesquisa, foi  

a maior integração entre os pesquisadores do Colégio Invisível da Paratecnologia através da experimen-

tação paratecnológica e escrita conjunta. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Conclusões. O trabalho realizado durante os 6 meses da escrita desse artigo em função das experi-

mentações durante e após levaram a 4 conclusões evidenciáveis: 

1. Facilitação. Há consenso de que as paratécnicas facilitam o desenvolvimento e acesso aos indí-

cios  de metas proexológicas. 

2. Desempenho. O aumento do desempenho proexológico, uma vez evidenciado, poderá ser cons-

tatado pela aplicação prática cotidiana  da paratecnicidade num crescendo assistencial. 

3. Confiança. A utilização das paratécnicas auxiliam na confiança no trabalho conjunto com os 

amparadores funcionais e especializados para a qualificação assistencial em situações e pessoas de dife-

rentes patamares evolutivos, aumentando a conexão com a autoproéxis e a assertividade das escolhas 

rumo ao compléxis.  
 

 

4. Autoperformance. A autocientificidade, por possibilitar uma autocognição técnica e profunda, 

facilita a compreensão do processo de recin, potencializando exponencialmente a autoperformance. 
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