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Resumo:
O Colégio Invisível da Paratecnologia (CIP), atento às técnicas conscienciológicas
e ao desenvolvimento de neotecnologias para o aprimoramento paratecnicista dos intermissivistas, busca identificar as motivações que levam os pesquisadores-voluntários
elegerem as técnicas de uso diário, bem como a relação entre artefatos do saber especí ficos e a divulgação das técnicas. O objetivo é apresentar estudo realizado quanto à re lação entre o grau de conhecimento de écnicas conscienciológicas e a aplicação delas,
com tecnicidade. Para o desenvolvimento, utilizou-se pesquisa bibliográfica e pesquisa
de campo. Os resultados apontaram que as técnicas mais divulgadas em diferentes
meios são também as mais utilizadas pelos questionados.
Abstract:
The Invisible College of Paratechnology (ICP), attentive to conscientiological techniques and the development of neotechnologies for the paratechnical improvement
of intermissivists, seeks to identify motivations that lead researcher-volunteers to choose techniques for daily use, as well as the relationship between specific artifacts of
knowledge and the dissemination of techniques. The objective is to present a study
about the relationship between the degree of knowledge of conscientiological techniques and their technical application. For the article’s development bibliographic and
field research were used. The results indicate that the techniques most disseminated in
different media are also the most used by respondents.
Resumen:
El Colegio Invisible de la Paratecnología (CIP), atento a las técnicas concienciológicas y al desarrollo de las neotecnologías para la mejora de los intermisivistas, busca
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identificar las motivaciones que llevan a los investigadores voluntarios a elegir las técnicas de uso diario, así como la relación entre artefactos del saber específicos y la di vulgación de las técnicas. El objetivo es presentar un estudio realizado sobre la relación
entre el grado del conocimiento de las técnicas concienciológicas y su aplicación con
tecnicidad. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron la búsqueda bibliográfica
y el estudio de campo. Los resultados identificaron que las técnicas más divulgadas en
diferentes medios son tambiém las más utilizadas por los entrevistados.

INTRODUÇÃO
Pergunta. A pesquisa realizada buscou resposta para a seguinte pergunta: O conhecimento, familiaridade e apropriação da técnica pode estimular a aplicação aprimorada dos procedimentos?
Objetivo. O artigo objetiva apresentar 100 técnicas da Conscienciologia mais citadas por Waldo Vieira
(1932-2015) na Enciclopédia da Conscienciologia (EC) e expor o resultado da pesquisa realizada.
Pesquisa. A pesquisa buscou verificar a influência exercida nos voluntários-pesquisadores na escolha da
ferramenta autoevolutiva e a aplicação com tecnicidade para obtenção de melhores resultados nas reciclagens intraconscienciais (recin).
Metodologia. O levantamento de dados ocorreu por meio de 2 fontes: 1. Identificação na verbetografia
das 100 técnicas mais citadas por Waldo Vieira nos 2.019 verbetes propostos para a Enciclopédia da Conscienciologia (EC); 2. Pesquisa de campo entre 59 consciências intrafísicas (conscins) conhecedoras do paradigma consciencial e a utilização das técnicas conscienciológicas.
Estrutura. O artigo está estruturado nas seguintes seções, relacionadas em ordem de apresentação:
1. Apresentação da Metodologia de Pesquisa. 2. Compilação dos Resultados. 3. Análise dos resultados.

I. APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE PESQUISA
Pesquisa. Os dados obtidos foram originados a partir de duas pesquisas:
Pesquisa 1 - Verbetografia. Pesquisa em 2.019 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia (EC),
propostos por Waldo Vieira (1932-2015) e citação das referências bibliográficas correspondentes visando indicar a fonte de pesquisa aos leitores.
Objetivo. Identificar as 100 técnicas mais citadas na EC por Vieira.
Metodologia. Levantamento das técnicas citadas nos 2.019 verbetes escritos por Vieira para a Enciclopédia da Conscienciologia (EC), na divisão Detalhismo, seção Tecnologia, por meio do uso das ferramentas
e-Verbetomática, disponível no Programa Amigos da Enciclopédia1 e website organizado pela Associação
Internacional do Enciclopedismo Conscienciológico (ENCYCLOSSAPIENS), em Repositório de Verbetes2.
Pesquisa 2 - Questionário. Questionário realizado por meio digital, durante o mês de dezembro de
2019, aplicado às consciências intrafísicas (conscins) conhecedoras do paradigma consciencial, composto de
6 perguntas:
1. Técnica. Qual a técnica mais utilizada?
2. Aprendizado. Como aprendeu a técnica?
3. Objetivo. Tem clareza no objetivo da aplicação da técnica?
4. Procedimentos. Conhece os passos da técnica?
5. Aprimoramento. Aprimora seu conhecimento da técnica em fontes bibliográficas?
6. Artefatos do saber. As fontes que utiliza fornecem informações detalhadas sobre a técnica?
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Objetivo. Identificar as técnicas mais utilizadas pelos pesquisadores-voluntários conscienciológicos e as
fontes teóricas fundamentadoras da prática dos procedimentos.
Metodologia. A metodologia utilizada foi abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com objetivo exploratório e os procedimentos da pesquisa foi usar entrevista estruturada, pela ordem: 1. Elaboração do questionário. 2. Envio das 6 questões componentes do questionário pelo aplicativo Whatsapp. 3. Recebimento das
respostas. 4. Compilação e análise das respostas.
Público. O critério de escolha dos participantes foi pesquisadores-voluntários conhecedores das bases
do paradigma consciencial, com curso de entrada na Conscienciologia, selecionados a partir dos contatos
pessoais dos autores.
Estruturação. A estruturação do questionário considerou o crescendo escolha-aprendizagem-clarezadomínio-aperfeiçoamento em relação à técnica.

II. COMPILAÇÃO DOS RESULTADOS
PESQUISA 1 - VERBETOGRAFIA
Verbetografia. Waldo Vieira (1932-2015) médico, propositor e pesquisador autodidata da Conscienciologia e da Enciclopédia da Conscienciologia (EC), defendeu 2.019 verbetes; na divisão Detalhismo, seção
Tecnologia, relacionou técnicas de toda ordem para a evolução da consciência de forma a desenvolver
a tecnicidade pessoal, grupal e policármica.
Referência. A motivação para o levantamento das 100 técnicas da Conscienciologia mais citadas por
Vieira foi verificar se a propagação e familiaridade das técnicas podem ser fator influenciador na escolha da
autoaplicação pelos pesquisadores-voluntários.
Técnicas. No montante de verbetes, foram sugeridas mais de 1.000 técnicas, e considerando a aplicação
específica de acordo com a especialidade em foco, estas apresentam 4.500 variações aproximadamente.
Sistematização. De todas as técnicas encontradas nos verbetes descritos por Vieira, o Colégio Invisível
da Paratecnologia organizou, em ordem de ocorrência, as 100 técnicas listadas na tabela 1:
TABELA 1. TÉCNICAS RELACIONADAS NOS 2.019 VERBETES DE WALDO VIEIRA.
Ordem
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Repetições
191
185
108
60
55
53
52
45
45
43
43

Técnicas
Técnica do detalhismo
Técnica da exaustividade
Técnica de viver evolutivamente
Técnicas da paradiplomacia
Técnica do arco voltaico craniochacral
Técnica da Cosmoética Destrutiva
Técnica da reciclagem existencial (recéxis)
Técnica da desassimilação simpática das energias conscienciais (EC)
Técnicas da projetabilidade lúcida (PL) da consciência
Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica
Técnica dos 20 Estados Vibracionais (EV) diários
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Ordem
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Repetições
41
37
36
35
35
35
32
30
28
27
26
25
25
24
24
24
23
23
23
23
23
22
21
21
21
21
20
20
20
20

42

20

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

19
19
19
19
18
18
18
17
17
17

Técnicas
Técnica das 50 vezes mais
Técnica da tarefa energética pessoal (TENEPES)
Técnica da inversão existencial (invéxis)
Paratécnica da oficina extrafísica (Ofiex)
Técnica da Debatologia
Técnica etológica do salto baixo
Técnica da dialética
Técnica da consulta aos 50 dicionários
Técnica da impactoterapia cosmoética
Técnica do sobrepairamento analítico cosmoético
Técnicas da convivialidade sadia
Técnicas argumentativas cosmoéticas
Técnica da confutação
Técnicas conscienciológicas
Técnica da clarividência extrafísica
Técnica de autorreflexão de 5 horas
Paratecnologia da macrossomaticidade
Técnica da assim-desassim
Técnica da soltura energossomática
Técnica da tarefa do esclarecimento (tares)
Técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais
Mobilização básica das energias conscienciais (MBE)
Técnicas conscienciométricas
Técnica da omissão superavitária (omissuper)
Técnica do cosmograma
Técnica do entrelinhamento lógico
Técnica da assistência interconsciencial máxima
Técnica da evitação da cultura inútil
Técnica de acolhimento do heteroconscienciograma
Técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo
Técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia
Técnica da reciclagem intraconsciencial (recin)
Técnica de confrontar conceitos opostos
Técnicas de aplicação das energias conscienciais (EC)
Técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia
Técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas
Técnica do crescendo evolutivo proexológico
Técnicas evolutivas em geral
Técnicas de Higiene Consciencial
Técnica da tentativa e acerto
Técnicas cosmovisiológicas
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Ordem
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Repetições
17
17
16
16
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
14
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10

80

10

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

10
10
9
9
9
9
9
9
8
8

91

8

92

8

Técnicas
Técnica da assepsia energética
Técnicas do conscienciograma
Técnica da circularidade
Técnica da Confrontologia
Paraconstructos-chave na Paratécnica da intelecção
Técnica da autorganização intraconsciencial evolutiva
Técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia
Autoparatecnicidade mentalsomática veterana
Paratécnica intelectiva assistencial
Técnica da autodesassedialidade omnicognitiva
Técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos
Técnica de viver bioenergeticamente alerta sem ansiosismo
Técnica do vínculo consciencial
Técnica de evitação do subcérebro abdominal
Técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação
Técnicas de autodefesa energética
Técnica da assinatura pensênica
Técnica da pesquisa em 50 prefácios
Técnica da autavaliação intelectual
Técnica da convivialidade autoconsciente em grupo
Técnicas autoconscienciométricas
Técnicas da abordagem inicial
Técnicas espúrias de manipulação consciencial
Paratécnica do paramicrochip
Técnica da paraconfrontação desassediadora
Técnica da tentativa e erro
Técnica do autodidatismo ininterrupto
Técnicas conscienciométricas, verbaciológicas e interassistenciais de resgate
da responsabilidade evolutiva
Mnemotécnica evoluída
Técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil
Parassemiotécnica
Técnica do apetitivo intelectual
Técnica da evitação do sonambulismo consciencial evolutivo
Técnica de viver coerentemente
Técnica energética dos 30 metros
Técnica da projeção energética consciente
Técnica da agenda da autopensenização
Técnica de elaboração da retrossenha pessoal
Técnicas conscienciométricas assinalando os vestígios do passado multiexistencial
Técnicas para delimitação da margem de erro aceitável
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Ordem
93
94
95
96
97
98
99
100

Repetições
Técnicas
8
Técnica da megaeuforização
8
Técnica da megassociação de temas evolutivos
8
Técnicas de sondagem bioenergética aplicada a pessoas e ambientes
7
Técnica da conscin-cobaia
7
Técnica da segunda redação
7
Técnica profilática de auto e heterencapsulamento
7
Técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos
7
Técnica do aperitivo intelectual
Fonte: apanhado da Enciclopédia da Conscienciologia (Vieira, 2018).

PESQUISA 2 – QUESTIONÁRIO
Questionário. O Colégio Invisível da Paratecnologia enviou o questionário para 59 conscins conhecedoras do paradigma consciencial, pelo aplicativo Whatsapp.
Pesquisados. Das 59 pessoas que receberam o questionário, 25 retornaram com respostas, representando
42% do total. As perguntas estão compiladas a seguir na ordem em que foram propostas, as respostas estão
enumeradas em ordem de chegada mantendo a mesma numeração para cada pesquisador.
RESPOSTAS RECEBIDAS
Técnica. Qual a técnica mais utilizada?
01. Técnica da exteriorização das energias conscienciais.
02. Técnica da tarefa energética pessoal (Tenepes).
03. Técnica do detalhismo.
04. Técnica da mobilização básica de energias (MBE), Técnica da exteriorização das energias conscienciais e Técnica da circulação fechada das energias.
05. Técnica de autopesquisa.
06. Técnica do estado vibracional (EV).
07. Técnica do Planejamento Evolutivo.
08. Técnica se Eu morresse amanhã?
09. Técnica da reciclagem existencial (Recéxis), Técnica da reciclagem intraconsciencial (Recin), Técnica da qualificação da intenção, Tenepes, EV.
10. Técnica de pesquisa.
11. Tenepes.
12. Técnicas de Chi Kung, Técnicas da exaustividade, Recéxis, Tenepes, EV, Meditação técnica, Técnica de escrita conscienciológica.
13. Recéxis.
14. Técnicas de autorreflexão, Técnicas de autorrelaxação, Técnicas de estudo, Tenepes, Técnicas para
exercício físico, EV.
15. EV.
16. Tenepes.
17. Estado Vibracional (EV).
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18. Técnica Autopacificadora.
19. Recéxis.
20. Recéxis.
21. Não está aplicando.
22. Não aplica nenhuma técnica no momento.
23. Estado Vibracional (EV).
24. Recéxis, Tenepes.
25. LightWorks de Mário Fialho.
Aprendizado. Como aprendeu a técnica?
01. “Sempre a utilizei de maneira instintiva”.
02. “Lendo o livro Manual da Tenepes”.
03. “Livros da Conscienciologia”.
04. “Aprendi em cursos do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC)”.
05. “Nos cursos de entrada do IIPC”.
06. “No IIPC”.
07. “Livro Evolutividade Planejada (Mello, 2017) propõe a técnica do planejamento evolutivo com base
no planejamento estratégico (PE) empresarial”.
08. “Observando a dessoma de pessoas jovens sem aviso prévio”.
09. “Cursos e livros da Conscienciologia”.
10. “Pesquisas, verbetes, artigos, debates e cursos”.
11. “Leitura do livro Manual da Tenepes e sua aplicação, com o princípio da descrença”.
12. “Algumas das técnicas que aplico aprendi com outras pessoas, professores, mestres, outras eu faço
por mim mesma dependendo de minha vivência, experiência”.
13. “Cursos, tertúlias, livros”.
14. “Leio as descrições técnicas de Waldo Vieira, procuro fazer como está lá nas primeiras vezes, mas
adaptado para a minha melhor versão, posição e maneira mais rápidas”.
15. “Curso no IIPC”.
16. “Ouvi em sala de aula e comprei o manual da Tenepes”.
17. “Aprendi na primeira Palestra Pública Gratuita (PPG) de que participei”.
18. “Aprendi a técnica em observações atentas na minha experiência pessoal e de outros alunos no cur so do laboratório Pacificarium”.
19. “Através da compreensão do paradigma consciencial e autoenfrentamentos decorrentes da autopesquisa”.
20. “Estudando e compreendendo que era a técnica adequada para mim”.
21. Não respondeu.
22. Não respondeu.
23. “Muita prática e persistência”.
24. “Praticava as duas técnicas sem saber, quando conheci a Conscienciologia, através do tratado 700
Experimentos conheci as técnicas”.
25. “Aprendi a executar lendo o manual em livro”.
Objetivo. Tem clareza no objetivo da aplicação da técnica?
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01. “Sim, total”.
02. “Sim”.
03. “Clareza do objetivo não. Inexiste o procedimento”.
04. “Tenho clareza nos objetivos”.
05. “Sim”.
06. “Sim”.
07. “Sim, a metodologia proposta é orientada à conquista de patamares evolutivos intermediários e / ou
consoante à escala evolutiva das consciências, preservadas as relações de causalidade entre conquistas predecessoras e aquelas planejadas a maior”.
08. “Sim, o objetivo da técnica é não procrastinar o que considero importante fazer nesta existência”.
09. “Não em todas. Tem técnicas que são muito pouco explicadas e há pouco material”.
10. “Sim”.
11. “A administração por objetivos, através do curso de administração de empresas que fiz somados
a leituras e aplicações de critérios”.
12. “Sim, total clareza. Cada técnica tem um objetivo geral, mas também tem objetivos específicos”.
13. “Acho que sim”.
14. “Maior clareza no objetivo das técnicas para elas te auxiliarem no momento que necessitar”.
15. “Sim”.
16. “Tenho clareza no objetivo da aplicação da técnica”.
17. “Tenho objetivo claro com relação a utilização da técnica”.
18. “Tenho como objetivo na aplicação da técnica os desbloqueios do cardiochacra e coronochacra
para melhoria da afetividade e reciclagens dos pensamentos para a ortopensenidade”.
19. “Sim”.
20. “Sim”.
21. Não respondeu.
22. Não respondeu.
23. “Sim”.
24. “Sim”.
25. “Sim”.
Procedimentos. Conhece os passos da técnica?
01. “Modo instintivo”.
02. “Sim”.
03. “Originalmente, não”.
04. “Conheço os passos da técnica”.
05. “Sim: autoexperimentação, registro, análise crítica das parapercepções e vivências”.
06. “Sim”.
07. “Sim, estes são identificados detalhadamente na proposição da metodologia da Evolutividade Planejada”.
08. “Os passos... Começar logo o que tem que ser feito...”.
09. “Os básicos, sim”.
10. “Sim”.
11. “O chicung para maior concentração através do conhecimento e prática de minha dupla”.
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12. “Sim, conheço vários passos teoricamente e procuro aperfeiçoá-los na prática”.
13. “Acredito que sim”.
14. “Sim, faço, sinto cada passo, muitas vezes. Hoje vou direto no ponto que traz maior resultado;
é muito rápido”.
15. “Sim”.
16. “Conheço os passos da técnica”.
17. “Conheço todos os passos”.
18. “Os passos básicos e comando mentais da técnica estão bem conhecidos. Os aprimoramentos parapercepciológicos da técnica fazem parte de 50 experimentos em desenvolvimento em uma segunda fase após
a primeira fase de 50 experimentos concluída e tabulada com repercussões no holossoma”.
19. “Sim”.
20. “Sim”.
21. Não respondeu.
22. Não respondeu.
23. “Sim”.
24. “Sim, mas não sou rígida, pois adaptei ao meu caso”.
25. “Sim”.
Aprimoramento. Aprimora seu conhecimento da técnica em fontes bibliográficas?
01. “Não, apenas a intensifico ou não, dependendo de como estou”.
02. “Sim, sempre procuro aprimorar”.
03. “Cada leitura feita tento buscar variáveis para ampliar a ação científica”.
04. “Sim, estudo nas obras conscienciológicas”.
05. “Sim, através principalmente de relatos e vivências de outros pesquisadores em revistas da Conscienciologia”.
06. “Sim, em diversas literaturas”.
07. “Sim, considerando que a bibliografia da metodologia é referenciada nas obras da Conscienciolo gia e da Técnica do Planejamento Estratégico Empresarial”.
08. “Na Conscienciologia tem a técnica mais um ano de vida”.
09. “Para algumas faltam mais materiais”.
10. “Sim”.
11. “Sim, aprimoro através de leituras de textos confiáveis fornecidos pela internet, leitura dinâmica de
pessoas experientes, leituras de textos conscienciológicos, experiência pessoal pela vivência”.
12. “Sim, uso também aulas e vídeos para me ajudar a aperfeiçoar e mestres, sempre que possível”.
13. “Não em uma busca específica, mas sim”.
14. “Estou sempre buscando aplicar métodos de maior resultado e aprender com a minha capacidade
de desenvolvimento. E claro as fontes bibliográficas ajudam muito porque você estará sempre aberto para
novos experimentos. E técnicas mais avançadas”.
15. “Sim”.
16. “Aprimoro adquirindo livros para ampliar o conhecimento”.
17. “Li bastante sobre ela”.
18. “Sim. Em livros de pesquisa como Ectoplasmia, verbetes e artigos sobre pacificação íntima”.
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19. “Sim”.
20. “Sim”.
21. Não respondeu.
22. Não respondeu.
23. “Sempre que surge uma nova sugestão”.
24. “Somente a técnica de recéxis, pois penso que a técnica da tenepes ainda precisa se atualizar”.
25. “Sim, embora os próximos manuais estejam em produção”.
Artefatos do saber. As fontes que utiliza fornecem informações detalhadas sobre a técnica?
01. “Depende de como e onde estou”.
02. “Sim, inclusive tenho o primeiro livro sobre a técnica e comprei outros 2 livros”.
03. “Não, muito pouca informação, mais na dedução”.
04. “Sim, as fontes fornecem informações detalhadas sobre a técnica”.
05. “Nem todas, mas costumo complementá-las com minhas próprias autoexperimentações e outras leituras especialmente na área da Psicologia e da Antropologia”.
06. “Não. Dificilmente encontro a explicação e detalhes das técnicas conscienciológicas”.
07. “A proposição dessa técnica é sustentada nas similitudes das Verpons da Conscienciologia e em técnicas derivadas do PE, consolidando um conjunto de recursos técnicos os quais fundamentam aquelas proposições”.
08. “Na verdade não utilizo fonte para aplicar a técnica... Agilizo para fazer considerando que vou
morrer amanhã ou logo”.
09. “Para as técnicas mais comuns, sim”.
10. “Acabam sendo repetitivas, mais do mesmo. Sem grandes inovações de métodos ou teáticas”.
11. “Em sua grande maioria não fornecem informações com níveis de detalhamento, mas às vezes assumo por tentativas e erros, posicionando e aplicando no melhor para todos”.
12. “Algumas sim, mas quando faltam informações pesquiso exaustivamente até chegar a acuidade que
me satisfaça”.
13. “Relativamente sim”.
14. “Todas as fontes hoje fornecem detalhes como proceder e fora os vídeos e entrevistas de resultados
excelentes e o Projeciologia é ótimo para aprender as técnicas sem muletas”.
15. “Tem informações, mas faltam serem mais aprofundadas”.
16. “Sim, fornecem informações detalhadas”.
17. “Como o livro da Nanci Trivellato, o Projeciologia, artigos e verbetes”.
18. “Nenhuma informação detalhada específica da técnica de autopacificação pelo fluxo vertical das
energias, apenas sobre conceitos e outras técnicas que promovem a pacificação íntima”.
19. “Sim”.
20. “Os detalhes ficam por conta do meu esforço na investigação das minhas necessidades evolutivas”.
21. Não respondeu.
22. Não respondeu.
23. “Sim, sempre fontes relacionadas à Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI)”.
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24. “Sim, mas, como falei antes, mesmo que no Manual da tenepes (Vieira, 2011) esteja detalhada, ainda precisa se atualizar”.
25. “Sim, dentro de um limite operacional”.

III. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Caraterísticas. A pesquisa teve caráter informativo, no que concerne a apresentação das 100 técnicas
mais citadas por Waldo Vieira na Enciclopédia da Conscienciologia (EC); e, investigativo no tangente ao levantamento do exercício do trinômio teoria-prática-técnica vivenciado pelos pesquisadores-voluntários conhecedores do paradigma consciencial.
Pesquisados. Os autores-pesquisadores do Colégio Invisível da Paratecnologia, enviaram o questionário para amigos, pesquisadores e colegas de voluntariado que tiveram contato com as ideias da Conscienciologia há mais de 1 ano e que fizeram curso de entrada, por meio do aplicativo de comunicação Whatsapp, durante o mês de dezembro/2019.
Abrangência. A pesquisa realizada pelos autores, recebeu respostas de pesquisadores-voluntários de
3 países: Argentina, Brasil e Itália; e 12 cidades: Barra Mansa, Belo Horizonte, Buenos Aires, Caxias do Sul,
Florianópolis, Foz do Iguaçu, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Roma, São José (SC), São Paulo e Saquarema.
Retorno. Dos 59 pesquisados, 25 (42%) retornaram com respostas apresentadas no corpo do artigo e 34
conscins (58%) não responderam até 30.12.2019 para o fechamento dos resultados.
Ranking. Quanto às técnicas mais aplicadas, apesar das respostas serem diversificadas, observou-se re petição para as técnicas:
1. Recéxis. 28% - ranking na verbetografia 7º lugar. Possui manual próprio (Ramiro, 2018).
2. Tenepes. 28% - ranking na verbetografia 11º lugar. Possui manual próprio (Vieira, 2011).
3. Estado Vibracional. 24% - ranking na verbetografia 13º lugar. Consta de variada bibliografia e está
presente nos mais diversos cenários da Conscienciologia. Técnicas bioenergéticas, tais como: exteriorização,
circulação fechada e mobilização das energias também foram lembradas.
Inaplicação. 10% não aplicam técnica conscienciológica de forma lúcida ou tecnicista.
Aprendizado. Por meio de: leitura, manual, procedimento, curso e de maneira instintiva.
Objetivo. 84% afirmam ter conhecimento e clareza dos objetivos da aplicação da técnica, 16% não tem
clareza quanto aos objetivos.
Procedimento. 88% relatam conhecer os procedimentos.
Aprimoramento. 88% dizem ter acesso às fontes.
Artefatos do Saber. 56% responderam utilizar fontes de informação detalhada, e, 44% dizem necessitar
de mais fontes, ou melhor detalhamento das métodos e procedimentos técnicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hipótese. Pelos resultados obtidos, os autores concluem apresentando a seguinte hipótese: o conheci mento, familiaridade e apropriação da técnica podem estimular a aplicação e eficácia da mesma.
Intenção. O questionário demonstra que existe a vontade em se autopesquisar com tecnicidade e autocientificidade, mas faltam algumas fontes para aprofundamento no entendimento da técnica aplicada.
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Posicionamento. Devido ao índice elevado de não retorno ao questionário (58%) considerou-se válido
levantar algumas possibilidades de motivações, entre elas: 1. Não valorizar a necessidade de técnicas. 2. Não
estarem dispostos a responder questões personalíssimas de autopesquisa. 3. Não entenderam as perguntas.
4. Época de final de ano com acúmulo de atividades. 5. Inaplicação de técnica.
Superficialidade. Em diversas perguntas nota-se a superficialidade das respostas, demonstrando, em
certo grau, o desconhecimento sobre o item questionado.
Aplicação. As técnicas mais aplicadas são as que possuem maior acervo bibliográfico específico e detalhado ao longo das obras conscienciológicas, podendo existir a falta de compreensão detalhada da técnica
para aplicação efetiva no cotidiano.
Assunção. A autoparatecnicidade dos pesquisadores-voluntários na assunção de responsabilidade e comprometimento quanto ao processo de autoparacientificidade pode ser otimizado com o aumento de conhecimento do passo a passo da técnica e com uso de metodologia de pesquisa.
Continuidade. A atual pesquisa aponta a validade de novas pesquisas que orientem projetos para qualificação da tecnicidade dos voluntários e disseminação das técnicas conscienciológicas.

A APLICAÇÃO LÚCIDA DA TÉCNICA HABILITA A CONSCIN ESCREVER
GESCONS SOBRE PROCEDIMENTO PARATECNOLÓGICO, CONSOANTE
A AUTORRESPONSABILIDADE DE CONTRIBUIR, PRESERVAR, DIVULGAR
E EXPANDIR AS FERRAMENTAS CONSCIENCIOLÓGICAS EVOLUTIVAS.
Questionamento. Você, leitor ou leitora, considera que a qualificação da autotecnicidade poderá levar
a ampliação da autocientificidade e à obtenção de resultados efetivos nas reciclagens pessoais?

NOTAS
1. Programa Amigos da Enciclopédia. Criado para dar suporte e sustentação financeira para a materialização do megaprojeto
da CCCI: a Enciclopédia da Conscienciologia (EC); disponível em: <www.enciclopediadaconscienciologia.org>; acesso em:
25.11.19; 22h28.
2. Repositório de Verbetes. Aba para busca de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia (EC), mantido pela ENCYCLOSSAPIENS; disponível em: <http://encyclossapiens.space/buscaverbete/>; acesso em: 10.19.
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