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Esta pesquisa visa a especulação sobre a possibilidade da influência dos hábitos alimentares das consciências parapsíquicas e seus efeitos na qualificação das energias em suas projeções interassistenciais. Enten dendo como qualificação energética a categorização ectoplásmica da exteriorização dessas energias aplicadas
no processo de assistência às conscins e consciexes. O interesse pelo tema surgiu a partir da vivência projeti va realizada em campo assistencial do curso Projeciologia e Reurbex, que ocorreu no Salão de eventos do
Hotel Mabu Interludium, em Foz de Iguaçu, em novembro de 2019. Nesse evento, essa pesquisadora percebeu a presença de consciex amparadora providenciando a realocação de minigrupos de conscins projetadas
utilizando-se do critério da alimentação, onde afirmava categórica: - Estas são as conscins frutarianas. Ao re tornar ao corpo físico muitas dúvidas emergiram: O que comemos tem influência na qualidade das nossas
projeções? Que tipos de comidas podem facilitar ou dificultar a descoincidência holossomática? O que comemos pode interferir no processo de rememoração dos autoexperimentos projetivos? Há uma relação categórica entre o que se come e o tipo de energia que se exterioriza? Por que o esplenicochacra é o chacra
principal dentro de um experimento projetivo? Por que associamos o consumo da carne ao efeito da exteriorização ‘densificada’ das energias? Sem uma boa alimentação, geramos ectoplasma adulterado? Qual a implicância da frutose para a produção da ectoplasmia? Déficit imunológico: de 60 a 70% do sistema imunológico depende da saúde do seu intestino, ou seja, da homeostase intestinal. O processo da alimentação
basicamente se assenta em dois aspectos: o hedonismo (paladar) e a manutenção do sustento (demanda fisiológica). O que é gostoso de se comer e o que é preciso comer, comer é diferente de nutrição. Os rituais de
alimentação acompanham a rotina inevitável de todas as consciências em seus processos de vida humana
intrafísica, devendo mais considerações na fase de Vigília Física Anterior à projeção consciencial? A alimentação para a consciência pode ser mais que uma necessidade fisiológica, pode ser mais que um hedonis mo cultural, a alimentação para a consciência projetora pode ser um valor auto e heteroassistencial. Fica aqui
um questionamento para reflexão: dentro dos estudos científicos da Projeciologia, a temática nutrição cosmoética em prol das projeções conscienciais será assunto de pesquisa científica a ser desenvolvida?
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