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A pesquisa trata de assuntos correlatos à higidez pensênica e Interassistencialidade, desafio para o préserenão vulgar, o Homo sapiens sapiens, nível que representa 25% na Escala Evolutiva das Consciências.
Fundamenta-se em exposição de concepções pessoais, com base em autovivências primeiro e, depois, em
pesquisa bibliográfica. O trabalho teve origem em proposta de escrita em coautoria pelos integrantes do Co légio Invisível da Recexologia. Contudo, decidiu-se pelo desenvolvimento na modalidade individual. O principal objetivo é discorrer sobre o tema para pesquisadores da consciência, de maneira que as ideias expostas
sejam úteis em suas reflexões, cotejos e introspecções. Considera-se que a prática da interassistencialidade
advinda com a opção pelo Paradigma Consciencial e pelo Princípio da Descrença aumenta a responsabilida de do predisponente para tal assistência. Este pressuposto, no entanto, requer autoqualificação em alto nível,
sendo o conceito da higidez pensênica tido por pré-requisito. O autor-pesquisador entende que as autoexpe riências aliadas aos 28 anos desde o primeiro contato com as neoideias conscienciológicas constituíram-se
em fatores críticos na melhoria gradual e crescente da própria pensenidade. As vivências pretéritas não são
desprezadas e nem negadas pelo autor. Pelo contrário, servem de parâmetro para realizar reciclagens para
melhor no modo de realizar a assistência, aproveitando o que considera bom. No atual momento da consecução da proéxis pessoal e grupal, o autor prioriza a Interassistencialidade Gráfica, considerada cláusula pétrea
de sua existência. A metodologia aplicada nesta pesquisa consiste em: 1. Rememorações dos 3 paradigmas
autovivenciados (Religião, Ciência & Filosofia e Consciencial), considerando mais de 5 décadas na presente
vida intrafísica, no espaço dos 10 aos 62 anos de idade (Ano-Base: 2019); 2. Exame de 20 Cadernos de apontamentos pessoais em atividades no âmbito das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), entre 1991 e 2019;
3. Análise de 2 Cadernos de Registros da Tenepes; 4. Consulta ao Banco de Dados Digital Pessoal e 5. Pesquisa Bibliográfica. Se o processo autoevolutivo consiste em etapas, o autor presume que a primeira etapa foi
cumprida satisfatoriamente por intermédio da escrita e defesa de 5 verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, de 03.10.2014 a 28.06.2019; escrita de sinopses de filmes para o Colégio Invisível da Recexologia e lançamento do primeiro livro conscienciológico (Editares), no dia 29.06.2019, sendo o tema do Círculo
Mentalsomático. Na segunda etapa, a partir do ano 2019, vislumbrou o voluntariado no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) em São Paulo/SP; escrita de textos no modo científico e / ou
jornalístico opinativo; resumos de pesquisas, livros e filmes para eventos da Conscienciologia e outros veículos de comunicação; o início da escrita do segundo livro conscienciológico; a defesa de novos verbetes com
foco na reciclagem existencial (recéxis) e a continuidade de pesquisas no âmbito da Recexologia integrando
o Colégio Invisível da Recexologia. Ciente de que a principal meta do reciclante existencial é alcançar o nível da desperticidade, o autor, através das tarefas citadas, pretende fortalecer parcerias e estreitar relaciona mentos com amparadores intra e extrafísicos visando aumentar o percentual de autodessassédio e higidez autopensênica.
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