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Resumo:  

      O artigo propõe a aplicação da técnica científica da pesquisa exploratória, 

sob a ótica do paradigma consciencial, para a definição das diretrizes da pro-

gramação existencial pessoal. A metodologia consiste no estudo sobre a moda-

lidade de pesquisa exploratória utilizado pela Ciência convencional, na aplica-

ção da técnica proposta pelo próprio autor e na análise qualitativa dos efeitos 

observados. Este trabalho visa incentivar as conscins intermissivistas no uso de 

técnica pesquisística para auxiliar na recuperação de unidades de lucidez (cons) 

sobre as cláusulas proexológicas, de modo a evitar a inércia ou estagnação cons-

ciencial, condição patológica geralmente justificada e mantida pela falta de in-

formação quanto a autoproéxis. 

Abstract:  

      The article proposes the application of the scientific technique of explora-

tory research, under the consciential paradigm’s viewpoint, for the personal ex-

istential program guidelines definition. The methodology consists of the study 

about the modality of exploratory research used by the conventional Science, 

in the application of the technique proposed by the own author and in the qual-

itative analysis of the observed effects. This work seeks to motivate the inter-

missivist intraphysical consciousnesses the use of research technique to aid in 

the recovery of units of lucidity (cons) about the existential programological 

clauses, in a way to avoid the consciential inertia or stagnation, pathological 

condition usually justified and maintained by the lack of information regarding 

the self-existential program. 

Resumen:  

      el artículo pretende la ampliación de la técnica científica de la investigación 

exploratoria, bajo la óptica del paradigma conciencial, para la definición de di-

rectrices de la programación existencial personal. La metodología consisti en el 

estudio sobre la modalidad de investigación exploratoria utilizada por la Cien-

cia convencional, en la aplicación de la técnica propuesta por el propio autor y 

en el análisis cualitativo de los efectos observados. Este trabajo pretende incen-

tivar a las concins intermisivistas a utilizar esta técnica de investigación para 

ayudar en la recuperación de unidades de lucidez (cons) sobre las clausulas pro-
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exológicas, con el fin de evitar la inercia o el estancamiento conciencial, con-

dición patológica generalmente justificada y mantenida por la falta de informa-

ción en cuanto a la autoproexis. 

 

INTRODUÇÃO 

Proéxis. Segundo Vieira (2011, p. 9) a proéxis “é a programação existencial específica de cada cons-

ciência intrafísica (conscin) em sua nova vida nesta dimensão humana, planejada antes do renascimento 

somático (ressoma) da consciência, ainda extrafísica (consciex)”. 

Curso intermissivo. A autoprogramação existencial é elaborada e planejada, junto com o evolucio-

lógo, no Curso Intermissivo – conjunto de disciplinas e experiências teáticas objetivando o completismo 

consciencial da autoproéxis na próxima vida intrafísica. 

Restringimento. Devido ao restringimento consciencial imposto gerado pela matéria na ressoma, as 

conscins pré-serenonas tendem a perdem a lucidez sobre as tarefas constituintes da próexis pessoal. 

Cons. Torna-se importante, portanto, a conscin buscar adquirir os cons (unidade conscienciais da luci-

dez), em busca de informações relevantes sobre o Curso Intermissivo recente e a autoproéxis. 

Técnicas. Nesse sentido, é importante a aplicação de técnicas e paratécnicas para a rememoração de 

informações relativas às diretrizes da proéxis. 

Objetivo. Este artigo objetiva apresentar a técnica da pesquisa exploratória da autoproéxis no intuito 

de auxiliar na recuperação da autolucidez sobre as cláusulas proexológicas. 

Motivação. A motivação pessoal para a elaboração deste trabalho surgiu pela heterossugestão de cons-

ciex amparadora durante a vivência de projeção consciencial lúcida, ocorrida após a prática da tenepes. 

Metodologia. A metodologia da pesquisa consistiu na realização de levantamento bibliográfico sobre 

o tema e respectiva aplicação da técnica da pesquisa exploratória da autoproéxis pelo próprio autor. 

Estrutura. O artigo está dividido em 5 seções:  

I.  Conceitos. 

II.  Técnica da pesquisa exploratória da autoproéxis.  

III.  Metodologia de aplicação da técnica. 

IV.  Efeitos da aplicabilidade da técnica. 

V.  Resultados. 
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I.  CONCEITOS 

Pesquisa exploratória. A pesquisa exploratória é a metodologia de pesquisa do paradigma mecani-

cista, que, segundo Gil (1999, p. 27), “tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores”. 

Desconhecimento. Uma das principais aplicações da pesquisa exploratória é quando se sabe pouco 

sobre o tema de pesquisa, pouco explorado e desconhecido pelo pesquisador ou pesquisadora. 

Hipóteses. Nessa situação, torna-se difícil obter hipóteses consistentes e precisas, quando se conhece 

pouco sobre o assunto investigado. 

Visão. Outro benefício da pesquisa exploratória é o fato de proporcionar a visão aproximativa sobre 

determinado assunto. 

Etapa. Dessa forma, constitui-se a primeira etapa, ainda não tão aprofundada, de investigação mais 

ampla e complexa. 

Assertividade. A condução de pesquisas exploratórias propicia pesquisa mais assertiva, já que permite 

o pesquisador poupar esforços que seriam despendidos em hipóteses possivelmente falsas. 

Aprendizado. Segundo Piovesan (2005, p. 319): “a aprendizagem melhor se realiza quando parte do 

conhecido”. 

Proéxis. A situação narrada é justamente o que acontece no processo de definição das diretrizes da 

programação existencial: geralmente, no início sabe-se pouco, o que torna difícil a obtenção de informações 

precisas. 

Desvios. Neste contexto, é comum os desvios de proéxis – a situação a qual os atos praticados pela 

conscin a levam para caminhos equivocados daqueles estabelecidos na programação existencial. 

Sensação. Também não é raro a sensação de perda de tempo – a conscin percebe que está fora do rumo 

da proéxis, muitas vezes acompanhada da sensação de melancolia intrafísica (melin). 

II.  TÉCNICA DA PESQUISA EXPLORATÓRIA DA AUTOPROÉXIS 

Técnica. Baseando-se na técnica de pesquisa exploratória convencional, neste artigo propõe-se a téc-

nica de pesquisa exploratória da autoproéxis. 

Objetivo. O objetivo desta técnica é permitir que a conscin aplique a pesquisa exploratória em busca 

de maior conhecimento sobre si mesmo e a proéxis pessoal, considerando os aspectos multidimensionais 

e multiexistenciais. 
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Conhecimento. Dessa forma, a pesquisa exploratória da autoproéxis permite ao pesquisador a aquisi-

ção de mais informações acerca de campos de estudos desconhecidos: a própria consciência e a autoprogra-

mação existencial.  

Proatividade. A aplicação desta técnica estimula a proatividade evolutiva e desestimula a ociosidade 

da conscin. Dessa forma, a conscin produz resultados práticos em diversas áreas da própria vida, ao invés de 

ceder à inércia evolutiva. 

III.  METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA  

Passo 1: definição de áreas da pesquisa exploratória. 

Mapeamento. O primeiro passo da técnica de pesquisa exploratória da autoproéxis consiste no mape-

amento das áreas da vida que a consciência apresenta maior desconhecimento ou dos setores que gostaria de 

aprofundar o entendimento. 

Estagnação. Também podem ser selecionadas as áreas em que a conscin se sinta insatisfeita decorrente 

da ausência de realizações nos últimos tempos. Essa postura visa o constante autodesenvolvimento, em opo-

sição à estagnação antievolutiva. 

Exemplos. Eis, na ordem alfabética, 7 exemplos de áreas: 

1.  Convivialidade. A relação entre as conscins e consciexes: a definição do público-alvo com maior 

afinidade ou antipatia. 

2.  Intelectualidade. As questões relativas à intelectualidade: o interesse ou não por realizar pesquisas 

acadêmicas, convencionais. 

3.  Multiserialidade. O conhecimento da conscin sobre a Para-história multiexistencial pessoal: o in-

teresse por épocas ou acontecimentos históricos específicos. 

4.  Parapsiquismo. A relação da conscin com o parapsiquismo: a especialidade parapsíquica ou o nível 

de autodesenvolvimento energético.  

5.  Profissão. A profissão a ser exercida na vida intrafísica, não estando limitada à definição de área 

profissional. A pessoa pode saber exatamente a área em que deve atuar, mas sem ter entendimento e definição 

clara do público-alvo. 

6.  Universalismo. A relação da conscin com os aspectos diplomáticos e universalistas: o envolvi-

mento com causas sociais ou culturas específicas. 
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7.  Voluntariado. A atuação da conscin no voluntariado conscienciológico. Observa-se voluntários 

exercendo a mesma atividade por anos, sem, contudo, terem clareza se a ocupação é prioritária e alinhada 

a proéxis pessoal.  

Otimização. Cabe ressaltar, não se indica focar apenas em determinada área. O ideal é que consiga 

conduzir, em paralelo, diversas pesquisas exploratórias conscienciais e proexológicas, porém neste caso 

é necessário a reorganização da rotina útil pessoal. 

Passo 2: Autexperimentação; 

Experimentação. Uma vez mapeadas as áreas em que a conscin tenha interesse em desenvolver 

a pesquisa exploratória, o próximo passo envolve a experimentação de situações que permitam observar 

o próprio comportamento, os fatos e parafatos ocorridos em cada das áreas pré-determinadas para a investi-

gação. 

Tempo. É importante notar que dependendo da área da vida envolvida ou principalmente do tipo ex-

perimentação conduzida, essa etapa pode levar poucos dias ou até meses para ser completada. 

Criticidade. Contudo é importante que a conscin permaneça crítica ao resultado das experimentações, 

de forma que possa perceber corretamente o momento certo de interromper ou continuar o experimento. 

Exemplos. Eis, na ordem alfabética, exemplos de experimentações sadias por áreas da vida: 

I.  Convivialidade. 

1.  Aprofundar a interação com os amparadores extrafísicos. 

2.  Cultivar as relações evolutivas com pessoas de faixas etárias ou interesses cosmoéticos distintos. 

3.  Exercitar a docência na área de formação. 

II.  Intelectualidade. 

1.  Formação em curso superior. 

2.  Graduação de curso de mestrado.  

3.  Realização de curso de doutorado. 

III.  Multiserialidade. 

1.  Estudo sobre períodos históricos. 

2.  Investigação sobre personalidades históricas. 

3.  Visita a sítios históricos. 
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IV.  Parapsiquismo. 

1.  Estudo amplo sobre parapsiquismo. 

2.  Práticas parapsíquicas diversas. 

3.  Realização de cursos de desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

V.  Profissão. 

1.  Conversas e entrevistas com pessoas de áreas profissionais distintas. 

2.  Estudo sobre áreas profissionais variadas. 

3.  Realização de estágios profissionais. 

VI. Universalismo. 

1.  Estudar novos idiomas. 

2.  Pesquisar sobre culturas. 

3.  Ter experiências internacionais. 

VII.  Voluntariado. 

1.  Coordenação de área ou setor. 

2.  Docência conscienciológica. 

3.  Mudança de função no voluntariado. 

IV.  EFEITOS DA PRÁTICA DA TÉCNICA  

Resultados. Durante todo o processo de aplicação da técnica de pesquisa exploratória da autoproéxis, 

a conscin deve ficar atenta, por exemplo, a estes 6 fatores, na seguinte ordem alfabética: 

1.  Esforço necessário. O esforço necessário para desempenhar determinada atividade ou avaliar se 

não houve dificuldade (facilidade inata). 

2.  Fenômenos parapsíquicos. A ocorrência de fenômenos parapsíquicos durante o período das ativi-

dades, tais como: projeções conscienciais, telepatia, clarividência. 

3.  Reatividade pensênica. As reações pessoais à determinado grupo ou situação podendo gerar afini-

dade ou antipatia imediata. 

4.  Repercussões energéticas. As repercussões energéticas decorrentes da atividade desenvolvida ou 

do estudo de certo tema. 

5.  Senso de proéxis. A ativação do senso de proéxis – a certeza íntima de estar caminhando em direção 

ao que foi traçado na programação existencial pessoal. 
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6.  Sinaléticas anímicas. O aparecimento de sinaléticas anímicas parapsíquicas ao realizar determinada 

atividade ou relacionar com determinado grupo de pessoas. 

Recuperação. Pode-se perceber, inclusive, a recuperação acelerada de lucidez durante ou após deter-

minada atividade ou experiência, o que pode indicar afinidade mais estreita com determinada situação. 

Cíclico. Assim como ocorre na pesquisa exploratória convencional, a pesquisa exploratória da auto-

proéxis tem o caráter de ser cíclica: após o término de um ciclo da exploração, obtém-se maior entendimento 

sobre a própria realidade consciencial e a proéxis e, outra investigação pode ser feita de forma aprofundada. 

Derivação. Para isso, seleciona-se do rol de experiências conduzidas àquelas as quais pretende-se con-

tinuar investigando, criando-se novas tarefas. É comum, durante o final de um ciclo de exploração, o des-

membramento de uma exploração em várias outras, mais complexas e especializadas que a anterior. 

V.  RESULTADOS 

Casuística. O autor percebeu que aplicava a técnica da pesquisa exploratória da autoproéxis de maneira 

intuitiva durante muito tempo.  

Motivação. A maior motivação para aplicá-la era a necessidade de superação da insatisfação quando 

percebia estar estagnado em alguma área da vida. 

Experiências. Na visão do autor, sempre foi preferível realizar atividades e buscar novas experiências 

em algum setor, mesmo que essas ocupassem a maior parte do tempo gerando a sensação de estar fazendo 

muitas coisas. 

Frutos. Estava claro que, nessa situação, os frutos alcançados após a conclusão das atividades supera-

vam qualquer cansaço físico ou sensação de falta de tempo. Esses frutos incluem a ampliação do autoconhe-

mento, a percepção de autevolução consciencial e a definição precisa das diretrizes da proéxis pessoal. 

Conflito. Contudo algumas vezes surgia conflito íntimo e questionamento se deveria realmente estar 

executando aquelas atividades exaustivas, e se essa condição não estaria gerando o desvio da proéxis. 

Inspiração. Após sessão de tenepes, o autor projetado lucidamente no próprio quarto recebeu a se-

guinte inspiração extrafísica: comumente as conscins não possuem maturidade para se posicionarem em re-

lação à autoprogramação existencial pelo fato de simplesmente não terem tido experiências autesclarecedoras 

suficientes para tal conduta. 

Experiências. Segundo a inspiração advinda de consciex, o período de acúmulo de experiências 

é fundamental para que, na fase consecutiva da proéxis, a conscin consiga ter convicção clara de quais são 

as diretrizes da autoprogramação existencial. 
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Concordância. Após questionar as informações recebidas, o autor chegou à conclusão de que elas 

faziam sentido, e que estavam totalmente alinhadas com o posicionamento pessoal de aproveitar e acumular 

as autexperiências evolutivas. 

Exploração. Chegou-se à conclusão de que o autor realizava espécie de pesquisa exploratória consigo 

mesmo com o objetivo de adquirir maior conhecimento sobre a própria realidade consciencial e proéxis. 

Diretrizes. Após a formulação da técnica, o autor começou a aplicá-la com o objetivo principal de 

utilizá-la para a definição das diretrizes da programação existencial. 

Explorações. Eis, na ordem alfabética, 5 exemplos de experimentos ou ações exploratórias realizadas 

pelo autor: 

1.  Artigos conscienciológicos. A escrita de artigos conscienciológicos e a participação em eventos 

científicos de especialidades distintas da Conscienciologia com o objetivo de verificar aquelas com as quais 

possui maior afinidade. 

2.  Docência. O exercício da docência na área de formação pessoal visando verificar as repercussões 

intraconscienciais dessa atividade. 

3.  Doutorado. A reafirmação do posicionamento de continuar a realização de doutorado na área de 

formação buscando a assimilação de vários conhecimentos úteis para o autodesenvolvimento da interassis-

tencialidade.  

4.  Investigação multiexistencial. A investigação ou estudo pessoal de épocas e personalidades histó-

ricas no intuito de verificar quais conteúdos apresenta maior interesse e deseja aprofundar o entendimento. 

5.  Voluntariado. A mudança de área de atuação do voluntariado pessoal. A ideia do autor é realizar 

rodízio nas diversas funções e setores disponíveis para identificar quais mais se identifica e converge com 

a autoprogramação existencial. 

 

Metas. Além desses experimentos, eis, na ordem alfabética, 3 exemplos de metas de explorações al-

mejadas pelo autor: 

1.  Terceiro idioma. Aprender um terceiro idioma que pode ser definido a partir da exploração super-

ficial de vários idiomas preteridos. 

2.  Viagens internacionais. Realizar viagens internacionais, de forma a conhecer e interagir com 

a cultura local. 

3.  Voluntariado internacional. Participar de trabalho voluntário fora do Brasil com o objetivo de 

vivenciar e avaliar as repercussões e experiências construtivas geradas por essa iniciativa. 
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Resultados. O autor percebeu que a aplicação da técnica auxiliou a expandir o senso de proéxis diante 

de diversas experiências e atividades desempenhadas. 

Descarte. Além disso, a prática da técnica permitiu o descarte de várias atividades, situações e áreas 

de conhecimento as quais não havia sinergia e alinhamento com a programação existencial pessoal. 

Autolucidez. O autor percebeu durante a aplicação da técnica a intensificação da recuperação da auto-

lucidez, provavelmente, devido ao fato de que por se submeter a experiências variadas, ampliou-se a proba-

bilidade de já ter tido contato com experiências semelhantes em existências intrafísicas passadas. 

Evolutividade. Por fim, pôde notar que a técnica contribuiu com o desenvolvimento da interconscien-

cialidade, de modo a permitir o aprimoramento de habilidades e traços conscienciais pessoais, dinamizando 

a autevolutividade. 

CONCLUSÃO 

Proposição. Este artigo propôs a criação da técnica de pesquisa exploratória da autoproéxis, de maneira 

a permitir que cada conscin através do investimento em diversas experiências construtivas, em níveis dife-

rentes de aprofundamento, possa adquirir maior autolucidez consciencial e proexológica. 

Origem. A técnica proposta foi baseada em metodologia de pesquisa utilizada na ciência mecanicista 

chamada de pesquisa exploratória e empregada principalmente quando se tem pouco ou nenhum conheci-

mento sobre o problema pesquisado. 

Refinamento. Dessa forma, através dessa técnica, a conscin consegue se submeter a várias fases de 

exploração, inicialmente em níveis superficiais, e à medida que for analisando os resultados obtidos dessa 

fase pode aprofundar algumas dessas explorações e eliminando outras. 

Assertividade. Isso permite que a conscin tenha maior assertividade, já que a cada ciclo da técnica 

adquire-se conhecimentos e pode-se formular novas hipóteses. 

Proéxis. O autor mostrou também a casuística pessoal sobre a aplicação da técnica buscando definir 

as diretrizes da autoprogramação existencial. 

Resultados. De acordo com os resultados obtidos, o autor pôde perceber que a técnica trouxe diversos 

benefícios, por exemplo, a antiestagnação consciencial, a dinamização da evolução pessoal e a intensificação 

da recuperação da autolucidez. 
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