
SINHORINI, Wildenilson.    Autoproéxis Parapsíquica: uma 
Estratégia Evolutiva. 
 

Proexologia, Vol. 2, N. 2 | 2016 

 

 

158
 

 

Autoproéxis Parapsíquica: uma Estratégia Evolutiva 
Parapsychic Self-Existential Program: an Evolutionary Strategy  
Autoproexis Parapsíquica: una Estrategia Evolutiva 

 

 Wildenilson Sinhorini*  
* Administrador. Especialista em Gestão Acadêmica. Voluntário e docente da Associação Internacional da 
Programação Existencial (APEX). 

wildenilson.sinhorini@gmail.com 
 

Palavras-chave 
Autoproéxis Parapsíquica 
Parapsiquismo 
Inventário Parapsíquico 
Planejamento Parapsíquico 

 
Keywords 
Parapsychic Self-Existential 
Program 
Parapsychism 
Parapsychic Inventory 
Parapsychic Planning  

 
Palabras-clave 
Autoproexis parapsíquica 
Parapsiquismo 
Inventario parapsíquico; 
Planificación Parapsíquica 
 

Resumo: 
O artigo contextualiza a temática autoproéxis parapsíquica como uma estratégia 

evolutiva e sua importância na evolução consciencial. Apresenta conceitos relacio-
nados ao parapsiquismo, aos gargalos e às vantagens da autoconscientização multi-
dimensional. Detalha o conceito de autoproéxis parapsíquica e sua importância para 
os intermissivistas. Propõe uma metodologia para se realizar o inventário parapsí-
quico e elaborar um planejamento visando a alcançar metas específicas no desen-
volvimento do parapsiquismo. 

 
Abstract: 

The article incorporates the parapsychic self-existential program theme as an 
evolutionary strategy and its importance in the consciential evolution. It presents 
concepts related to parapsychism, to the difficulties and the advantages of the mul-
tidimensional self-knowledge acquirement. It details the concept of parapsychic self-
existential program and its importance for the intermissivists. It proposes a me-
thodology to accomplish the parapsychic inventory and to elaborate a planning 
seeking to reach specific goals in the development of the parapsychism. 

 
Resumen: 

El presente artículo contextualiza la autoproexis parapsíquica como estrategia 
evolutiva y su importancia en la evolución conciencial. Presenta conceptos relacio-
nados al parapsiquismo, a los problemas y a las ventajas de la autoconcienciación 
multidimensional. Detalla el concepto de autoproexis parapsíquica y su importancia 
para los intermisivistas. Propone una metodología para realizar un inventario para-
psíquico y elaborar una planificación con el objetivo de alcanzar metas específicas 
en el desarrollo del parapsiquismo. 

 
INTRODUÇÃO 

 
Intermissivista. Nos estudos realizados pela Conscienciologia, bem como em outras linhas do 

conhecimento que estudam parafenômenos, observa-se algumas colocações a respeito da evolução cons-

ciencial relacionada à autoconscientização multidimensional, onde o parapsiquismo, desenvolvido sadia-

mente, ajuda a consciência tornando-se instrumento útil na execução do seu propósito de vida ou au-

toproéxis. 

Objetivo. Este artigo objetiva esclarecer a importância do desenvolvimento do autoparapsiquismo 

lúcido, com o intuito de fornecer informações úteis aos interessados em melhor administrar a própria 

vida e buscar nessa ferramenta uma alavancagem na proéxis. 
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Estrutura. A primeira seção deste artigo explica o que se entende por parapsiquismo, conceitos  

e alguns termos frequentes relacionados ao tema. A segunda seção trata do tema específico autoproéxis 

parapsíquica, em que é possível compreender a importância do parapsiquismo na consecução da proéxis 

pelos intermissivistas. Já a terceira seção esclarece a técnica do inventário parapsíquico, descrevendo 

alguns elementos para auxiliar no diagnóstico e no planejamento proexológico em relação ao desenvol-

vimento parapsíquico. Ao final são apresentadas algumas considerações finais sobre o tema. 

PARAPSIQUISMO 

Parapsiquismo. De acordo com Vieira (2010, p. 8.131 a 8.134), o parapsiquismo é a condição da 

consciência humana capaz de vivenciar parapercepções além dos sentidos do corpo físico, incluindo as para-

percepções energéticas da própria conscin, as projeções conscienciais e as consciexes, sendo especialidade 

da Conscienciologia. 

Realidade. Os autores Gonçalves e Salles (2011) destacam que a consciência, ao expandir a mani-

festação pessoal para além do intrafísico, faz uso do parapsiquismo, extrapolando a realidade interdimen-

sional não detectada pelos 5 sentidos somáticos – olfato, audição, tato, visão e paladar. É por meio destas 

parapercepções que a pessoa observa a si mesma e sua interação perante as demais consciências, numa 

interação mais real e lúcida, pois considera as influências multidimensionais. 

Interdimensões. A interação lúcida com a multidimensionalidade pode ocorrer através da expansão 

da energosfera pessoal, ativação energossomática, manobras energéticas, parapercepções conscienciais, 

sinaléticas parapsíquicas, projeção energética e projeção da consciência para fora do soma. 

Restringimento. Conforme a autora Daou (2005), “uma das dificuldades para a compreensão de 

verdades relativas de ponta (verpons) é o restringimento intrafísico ou a ausência de autoconscientização 

multidimensional, que acomete a maioria das consciências ressomadas”. Ou seja, sem vivenciar a multi-

dimensionalidade, a consciência encontra-se em restringimento consciencial, não compreendendo os para-

fatos e limitando o potencial da manifestação consciencial. 

Valores. Infelizmente para a grande maioria das conscins, a matéria densa, visível e palpável, ainda  

é o maior valor. Influenciando, sempre em subnível quanto à lucidez e à racionalidade, nas decisões existen-

ciais. 

Gargalo. O parapsiquismo interpõe-se como o verdadeiro gargalo evolutivo para a consciência que 

pretende ampliar sua manifestação nesta vida humana, requerendo superação individual e única no desen-

volvimento, através de técnicas parapsíquicas e reciclagens pessoais de valores. 
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Paradigma. A mudança de patamar ultrapassa os valores humanos. Com o parapsiquismo, a cons-

ciência passa a vivenciar o paradigma consciencial em todas as suas ações, decisões, manifestações e refle-

xões. A proéxis inicia um outro patamar na sua consecução, agora com responsabilidade multidimensional  

e vivência significativa de cosmoética. 

Megaquisições. A conscin passa a conquistar verdadeiras megaquisições parapsíquicas, o que pro-

move um aumento na motivação frente à dinâmica da própria evolução e a realização da proéxis. A seguir, 

25 megaquisições úteis à consecução da proéxis, possíveis de serem percebidas por quem avança no patamar 

evolutivo, disponibilizadas em ordem alfabética: 

1. Acoplamento áurico. Interfusão energética de conscins/consciexes. 

2. Amparadores. Interação lúcida com os amparadores. 

3. Assediadores. Consciência da influência dos assediadores. 

4. Assim. Assimilação simpática de energias. 

5. Clariaudiência. Escutar consciexes. 

6. Clarividência facial. Intercâmbio frontochacral onde é possível visualizar consciexes. 

7. Clarividência viajora. Ver locais distantes. 

8. Clarividência. Visão da dimener e/ou da dimensão extrafísica. 

9. Cosmoconsciência. Apreensão do cosmos por atacado. 

10. Desassédio. Afastamento e assistência de consciexes patológicas. 

11. Desassim. Desassimilação de energias. 

12. Encapsulamento. Isolamento energético parassanitário. 

13. Estado vibracional. Intensificação das ECs. 

14. Intuição extrafísica. Recepção de ideias extrafísicas. 

15. Pangrafia. Incremento da escrita com parapsiquismo. 

16. Precognição. Conhecimento antecipado de fatos. 

17. Projeção. Descoincidência dos veículos conscienciais. 

18. Psicofonia. Vocalização interdimensional. 

19. Psicografia. Escrita interdimensional. 

20. Psicometria. Leitura das energias conscienciais. 

21. Retrocognição. Lembrança de eventos anteriores ao ciclo existencial atual. 

22. Semipossessão benigna. Prática da Tenepes. 

23. Simulcognição. Conhecimento simultâneo de um fato.  

24. Sinalética. Identificação das sinaléticas energéticas. 
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25. Telepatia. Transmissão de pensenes (pensamento+sentimento+energia) carregados no PEN. 

 
 

Treino. A conquista de habilidades parapsíquicas ocorre com esforço diário e continuísmo na execu-

ção e aperfeiçoamento de técnicas, tanto em práticas pessoais em diversos horários, como em práticas gru-

pais em laboratórios e cursos promovidos pelas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Compreensão. Com o desenvolvimento do parapsiquismo cosmoético, a consciência amplia a sua 

lucidez, a compreensão pessoal e também o entendimento mais amplo das necessidades alheias. Através do 

parapsiquismo é possível compreender os sentimentos e as perturbações das demais consciências, ampliando 

mais profundamente o senso de assistencialidade. O parapsíquico deixa de observar apenas a superficialida-

de das relações e contatos humanos, mas amplia os laços conscienciais por meio da compreensão quanto  

à multidimensionalidade e multiexistencialidade, possibilitando uma maior eficácia na interassistência. 

Questionologia. Você já prioriza o parapsiquismo para ampliar sua lucidez nas interações conscien-

ciais? 

AUTOPROÉXIS PARAPSÍQUICA  

Autoproéxis Parapsíquica. Conforme conceito proposto por Vieira (2010, p. 1934 a 1937), “Auto-

proéxis parapsíquica é a programação existencial da conscin lúcida, intermissivista, embasada no exercício 

interassistencial full time do autoparapsiquismo de múltiplas modalidades.” 

Intermissivista. O intermissivista utiliza-se das mais diversas interações multidimensionais com a fi-

nalidade de ampliar a interassistencialidade e com isto conseguir cumprir sua proéxis. É uma postura inteli-

gente perante a evolução consciencial, pois amplia os acertos e as consequências multiexistenciais. 

Vantagens na proéxis. A assunção da condição de autoproéxis parapsíquica por parte do intermissi-

vista traz diversas vantagens, tais como as 10 listadas a seguir, em ordem alfabética: 

01. Aproveitamento maior da vida intrafísica 

02. Autoconscientização dos sinalizadores evolutivos 

03. Cosmovisão através da Autoconscientização Multidimensional 

04. Eficácia interassistencial 

05. Eliminação de fobias 

06. Foco em prioridades evolutivas 

07. Holomaturidade e autodiscernimento 

08. Identificação do indício multiexistencial pessoal 

09. Isca lúcida 
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10. Motivação proexológica e evolutiva 

 
 

Cláusula Pétrea. O desenvolvimento do parapsiquismo para o intermissivista pode ser considerado 

uma cláusula pétrea essencial ou uma cláusula pétrea secundária, o fator determinante está no mater-

pensene (essência) da proéxis. Contudo, à medida que a consciência avança na escala evolutiva, o pa-

rapsiquismo se torna inevitável e com relações cada vez mais permanentes na prática interassistencial, 

sendo o seu desenvolvimento elemento essencial para se alcançar o completismo existencial. 

Evoluciologia. Ao analisar a Escala Evolutiva das Consciências, proposta pelo pesquisador e pro-

fessor Vieira (2009, p. 41), constata-se que o parapsiquismo é uma variável de destaque na escalada 

evolutiva. Pode-se observar que a utilização lúcida e cosmoética de talentos parapsíquicos conquistados 

no decorrer da evolução em múltiplas vidas traz avanços nos resultados da ficha evolutiva pessoal (FEP). 

Sendo o alcance da desperticidade o ponto de virada, o marco na FEP, onde a consciência passa a atuar 

de maneira multidimensional na maior parte do tempo, consequência natural da autoproéxis parapsíquica. 

Exclusividade. Conforme proposto no conceito Leis Racionais da Proéxis (VIEIRA, 2003, p. 20  

a 22), a 8a lei é da Exclusividade, “toda proéxis é única, singular, personalíssima ou exclusiva de deter-

minada consciência”. Como base neste pressuposto, é possível estender este conceito para o parapsi-

quismo, onde cada consciência possuirá vivências exclusivas, únicas e personalíssima. 

Especialidades. Ao longo deste percurso de múltiplas vidas e vivências, o parapsiquismo é desen-

volvido gradativamente conforme as necessidades com que se depara a consciência, também influenciado 

pelo temperamento e as motivações da consciência. Isto faz com que a consciência desenvolva 

habilidades em algumas áreas específicas com maior facilidade e desenvoltura, sendo as especialidades 

parapsíquicas do intermissivista que constituem seu perfil parapsíquico. 

Perfis parapsíquicos. A seguir 10 perfis parapsíquicos, proposto pela autora Lilian Zolet (In 

VIEIRA, 2010, p. 8.341 a 8.345), dispostos na ordem alfabética: 

01. Acoplador energético. 

02. Clariaudiente. 

03. Clarividente. 

04. Ectoplasta. 

05. Impressivo. 

06. Pangrafista. 

07. Projetor consciente. 

08. Psicofonista. 
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09. Psicógrafo. 

10. Telepata. 

 

Catálise. Ao identificar o perfil parapsíquico pessoal o intermissivista pode, a partir da sua especia-

lidade, desenvolver outras habilidades com maior facilidade; pois, na vivência do parapsiquismo os para-

fenômenos são vivenciados através de um número elevado de parapercepções, provocando o desen-

volvimento de outras habilidades. 

Questionologia. Com base nas contextualizações anteriores, no âmbito da autoproéxis parapsí-

quica, faça uma reflexão sobre no mínimo as seguintes questões: Você já identificou a importância do 

parapsiquismo na sua proéxis? Em quais contextos proexológicos vivenciou um parafenômeno? Qual  

é o seu perfil parapsíquico? 

INVENTÁRIO  PARAPSÍQUICO 

APEX. A Associação Internacional da Programação Existencial – APEX, em parceria com a Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia – CEAEC, realiza o curso Balanço 

Existencial em Foz do Iguaçu-PR, desde 2002, onde são empregados várias técnicas que facilitam  

o balanço de vida pessoal. 

Balanço existencial. O Balanço Existencial é a técnica de autavaliação existencial, caracterizada 

pela exposição detalhada, referente à conscin, dentro de período arbitrariamente delimitado da vida (anos, 

décadas), do cotejo entre as manifestações, resultados e bens pró-evolutivos (acertos, conquistas, aportes) 

e antievolutivos (erros, omissões, enganos) e consequente saldo evolutivo, indicador do nível de com-

pletude da proéxis (LOCHE, 2016). 

Inventário. A técnica do Balanço Existencial foi ampliada através do verbete Inventário Proexoló-

gico de autoria de Vieira (2010, p. 6331 a 6336) e, adaptando estes conceitos ao tema do presente artigo, 

denomina-se a técnica de Inventário Parapsíquico que foi utilizada no curso Autoproéxis Parapsíquica 

organizado pela APEX nos anos de 2013 e 2014.  

Saldo Parapsíquico. Esta técnica consiste da autavaliação do autoparapsiquismo até o momento 

presente da sua proéxis, uma espécie de inventário dos resultados pró-evolutivos (acertos, conquistas, 

aportes) e antievolutivos (erros, omissões, enganos) e consequente saldo evolutivo, indicador do nível de 

desenvolvimento parapsíquico. 

Vantagem. Através deste inventário parapsíquico é possível o intermissivista traçar metas visando 

melhorar o autodesempenho proexológico embasado na vivência multidimensional. 
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Técnicas. As técnicas desenvolvidas foram adaptadas do curso Balanço Existencial, destacando-se 

13 atividades dispostas em ordem lógica e organizadas em 2 etapas distintas: 
 

 

A. Diagnóstico parapsíquico: 

1. Autobiografia. Enumere em ordem cronológica os principais fatos ou acontecimentos das suas 

experiências parapsíquicas com as correspondentes datas. 

2. Aportes existenciais. Listar todos os aportes existenciais recebidos referentes ao parapsiquismo. 

3. Autoconscieciometria. Listar os trafores, trafares e trafais relacionados ao parapsiquismo. 

4. Papel Existencial. Listar o máximo possível as responsabilidades, atribuições e tarefas do papel 

exercido pelo parapsíquico, identificando as tarefas desempenhadas (deveria fazer e faz) e as não de-

sempenhadas (deveria fazer e não faz) por você. 

5. Erros. Listar todos os erros, enganos e omissões deficitárias referentes ao parapsiquismo.  

6. Realizações. Listar todas as realizações, conquistas e omissões superavitárias feitas referentes 

ao parapsiquismo. 

7. Saldo. Indique o saldo evolutivo do seu parapsiquismo. 

 

B. Planejamento parapsíquico: 

1. Planejamento. A partir do diagnóstico parapsíquico é possível avançar para a etapa de esta-

belecimento de metas e planejamento visando os próximos anos em relação ao desenvolvimento pessoal 

parapsíquico.  

2. Metas. As metas podem ser organizadas de acordo com o tempo para seu cumprimento, sendo: 

metas de longo prazo para mais de 5 anos; metas de médio prazo entre 2 a 5 anos para sua realização; 

metas de curto prazo para menos de 2 anos. 

3. Encadeamento. Segundo a autora Godinho (2014), o melhor é planejar as metas de longo prazo 

primeiro, onde o intermissivista pensa de maneira livre onde quer chegar com seu desenvolvimento 

parapsíquico e a utilidade disso na sua proéxis. Já as metas de médio prazo serão derivadas daquilo que 

pensou para alcançar no longo prazo e as metas de curto prazo serão derivadas das metas de médio prazo, 

ou seja, há um encadeamento ou uma derivação lógica na definição das metas. 

4. Forças existenciais. Após a listagem das metas é interessante realizar o mapeamento ambiental 

das forças existenciais que possivelmente influenciarão nas metas de longo prazo. Conforme abordado  

por este autor (SINHORINI, 2015) no I CIPROÉXIS, deve-se realizar o levantamento das forças 

favoráveis (trafores e oportunidades externas) e das forças contrárias (trafares e ameaças externas) que  

poderão dificultar o cumprimento das metas estabelecidas. 
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5. Estratégias. Com base no levantamento realizado das forças que influenciarão no cumprimento 

das metas de longo prazo, o intermissivista estabelece estratégias de superação para lidar com estas 

variáveis. Isso ajudará no sentido de fortalecer as forças favoráveis e minimizar as contrárias. Essas 

estratégias também poderão gerar novas metas de médio e curto prazo. 

6. Ações. Para cada meta pessoal estabelecida, é necessário estabelecer o cronograma, os recursos 

pessoais que serão necessários e as ações para a completude dos objetivos parapsíquicos. É o como  

e quando irá fazer. Uma meta poderá ter uma ou várias ações para que ela seja realizada. 

 
Implantação. Após a fase do planejamento, o intermissivista implantará as ações buscando concre-

tizar as metas estabelecidas. Ressalta-se que todo planejamento é dinâmico; portanto, revisões e ajustes 

regulares são práticas necessárias e esperadas para a eficácia do plano.  

Autorganização parapsı́ quica. Além do detalhamento das 13 atividades dispostas nas etapas do 

diagnóstico e planejamento, facilita muito o desenvolvimento parapsíquico se o intermissivista priorizar 

a autorganização e a autogestão parapsíquica no seu dia-a-dia. Alguns fatos e parafatos saudáveis na prá-

tica diária são recomendados, a seguir 10 práticas dispostas na ordem alfabética: 

01. Autochecagem energética habitual. 

02. Autodisciplina dos horários quanto às práticas energéticas. 

03. Autorganização das rotinas úteis para evitar as preocupações monopolizadoras e que interferem 

nas vivências multidimensionais. 

04. Autossinalética energética e parapsíquica identificada e com registro das ocorrências. 

05. Autossistematização das defesas energéticas e parapsíquicas. 

06. Estado Vibracional (EV) instalado 20 vezes por dia. 

07. Hábitos sadios e catalizadores de parafenômenos. 

08. Heterochecagem energética de ambientes e objetos para identificar demandas assistências ou de 

assepsia energética. 

09. Holopensense pessoal da desinfecção, o hábito da assepsia energética dos locais por onde passa. 

10. Princípios e técnicas visando a segurança e a parassegurança pessoal e grupal. 

 
Questionologia. No seu planejamento pessoal quais metas proexológicas estão relacionadas ao 

desenvolvimento e utilização do parapsiquismo? 
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CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Utilidade. Qual a utilidade do seu parapsiquismo para a consecução da proéxis pessoal? 

Autorreflexões. A resposta ao questionamento acima, bem como todas as questionologias apre-

sentadas no decorrer deste artigo, visam a autorreflexão do leitor. Não há resposta única, certa ou errada, 

mas sim elementos de reflexão sobre qual o rumo se quer dar à autoproéxis. 

Entendimento. Entende-se a lucidez consciencial como um importante fator que diferencia as 

consciências no desenvolvimento da evolução, inevitavelmente isto é alcançado somente a partir do 

parapsiquismo que amplia a compreensão das variáveis conscienciais envolvidas. 

Objetivo. O parapsiquismo é uma competência fundamental para o intermissivista, ferramenta fun-

damental para o alcance do completismo existencial (compléxis) e, consequentemente, elemento de 

motivação aos interessados em priorizar este desenvolvimento na consecução diária da proéxis. 
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