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Resumo:
Este trabalho tem por objetivo apresentar experiência projetiva obtida durante a utilização da técnica da visualização parapsíquica. O relato expõe autovivência durante
uma exoprojeção a partir da referida técnica, tendo por finalidade vivenciar experiên cias fora do Planeta, a qual levou à experiência do parafenômeno considerado uma experiência de cosmoconsciência. Em suas reflexões, a autora aborda possibilidades para
se alcançar tal experiência e como ela está alinhada às priorizações evolutivas. As conclusões apontam para a importância dos extrapolacionismos patrocinados pela equipex
de amparadores e a importância da manutenção de sentimentos elevados, como a paz.
Abstract:
This work aims to present a projective experience obtained while applying the
parapsychic visualization technique. The report exposes self-experience during an exoprojection based on that technique, with the purpose of experiencing events outside the
planet, which led to experiencing the paraphenomenon considered an experience of
cosmoconsciousness. In her reflections, the author addresses possibilities for achieving
cosmoconsciousness and how this experience is aligned with evolutionary priorities.
The conclusions point to the importance of extrapolationism sponsored by the helpers'
teamex and the importance of maintaining higher feelings, such as peace.
Resumen:
Este trabajo tiene por objetivo presentar experiencia proyectiva adquirida durante
la utilización de la técnica de visualización parapsíquica. El relato expone la autovivencia durante una exoproyección a partir de la referida técnica, teniendo la finalidad
de vivir experiencia fuera del planeta, lo que llevó a la experiencia del parafenómeno
considerado una experiencia de cosmoconciencia. En sus reflexiones, la autora aborda
posibilidades para alcanzar la cosmoconciencia y como esa experiencia está alineada
a las prioridades evolutivas. Las conclusiones apuntan la importancia de las extrapolaciones patrocinados por el equipo de amparadores y la importancia del mantenimiento
de sentimientos elevados, como la paz.

INTRODUÇÃO
Contextualização. Este artigo descreve uma experiência projetiva vivenciada pela autora durante o emprego da Técnica da Visualização Parapsíquica (Oliveira, 2018, p. 21.610) em curso conscienciológico que
ocorreu nos dias 14 e 15 de dezembro de 2019 em São Paulo, promovido pela Associação Internacional de
Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI).
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Constatação. Os fatos e parafatos apontam para a importância da experiência da projeção lúcida en quanto ferramenta que propicia o reencontro com a nossa verdadeira procedência, além da própria verificação da realidade extrafísica. Adicionalmente, o registro projeciográfico detalhado se torna imprescindível
a fim de promover a reflexão e debate sobre hipóteses da evolução.
Objetivo. O objetivo da autora é apresentar, para análise e aprofundamento, relato de experiência pessoal o qual foi evidenciador do maximecanismo, e serviu como balizador de neoautopriorizações.
Desencadeamento. A exposição das autovivências busca desencadear estudo e promover reflexões sobre maximecanismo do Cosmos e Evoluciologia.
Metodologia. A metodologia utilizada foi a aplicação da técnica da visualização parapsíquica, associada à projeciografia, pesquisas e reflexões sobre a experiência pessoal desta autora (projeciocrítica).
Estrutura. O desenvolvimento do presente artigo está dividido em 3 seções assim apresentadas:
1. Referencial Teórico.
2. Projeciografia.
3. Autorreflexão projetiva.

I. REFERENCIAL TEÓRICO
TÉCNICA DA VISUALIZAÇÃO PARAPSÍQUICA
Definição. “A técnica da visualização parapsíquica é o procedimento de criação de imagens na tela
mental aplicada à mobilização de recursos multidimensionais, no intuito de solucionar e ampliar a compreensão sobre alguma circunstância crítica” (Oliveira, 2018, p. 21.610).
Multidimensionalidade. A técnica permite a interação multidimensional, acoplamentos energéticos
com amparadores ou com outras consciências.
Conscientização. Um dos parafenômenos descritos da técnica é a autoconscientização da conscin sobre
seus processos intraconscienciais
Extrapolação. Durante a técnica podem ocorrer extrapolacionismos parapsíquicos. Essas exprriências
parapsíquicas que extrapolam as experiências ordinárias para que a conscin possa ter elementos para reavaliar a sua intrafisicalidade, invistir em sua programação existencial e buscar otimizá-la.
Exoprojeção. Trata-se de uma experiência fora do corpo humano, com lucidez, na qual o projetor extra pola os limites do planeta de origem, alcançando outras dimensões extrafísicas do Universo.
COSMOCONSCIÊNCIA
Definição. “A cosmoconsciência é a condição ou percepção interior, expansiva, da consciência, através do mentalsoma, quanto ao Cosmos, à vida e à ordem do Universo, com
exultação intelectual e cosmoética impossível de se descrever, quando o ser lúcido sente
a presença viva da Tudologia e se torna uno, coerentee no fluxo ortopensênico das realidades e pararrealidades, ao modo de unidade indivisível” (Vieira, 2018, p. 7.435).

II. PROJECIOGRAFIA
Preparação. Com todos os alunos sentados, o professor sugeriu a utilização da técnica da visualização
parapsíquica no contexto de exoprojeção, a fim de experienciar vivências fora do planeta Terra. No começo
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do experimento, solicitou que todos fechassem os olhos e começassem a energizar cada chacra, a partir de
então, pediu para que trouxéssemos na tela mental o planeta Terra, e imaginássemos que este fosse se afas tando lentamente. Neste momento o professor deixou a sala em silêncio por 20 minutos para que cada um ti vesse suas experiências pessoais.
Experimento. Ao início da técnica foi possível à pesquisadora observar o distanciamento do planeta
Terra até que a tela mental se tornasse completamente escura. Uma voz feminina se manifestou dizendo que
a partir daquele momento o que seria visto não condizia necessariamente com a realidade, uma vez que o cé rebro humano traduz mensagens energéticas a partir da realidade conhecida.
Energia. A voz em si, para a autora, não era real, e sim uma espécie de tradução em forma de linguagem
promovida pelo holossoma para possível interpretação da experiência. Ressaltando-se a importância da atenção à energia e não apenas ao que estava sendo traduzido.
Visualização. A partir daquele momento, formou-se uma imagem de um planeta amarelo esfumaçado
onde havia vários bolsões triangulares, similares e flutuando entre si. Esses bolsões continham energias imaturas e menos evoluídas, misturadas umas com as outras. Essa sensação deveu-se ao mal-estar causado na
pesquisadora e a confusão de pensamentos alienados que se formaram.
Referência. Essas energias não são vivenciadas na manifestação que temos atualmente, dando a sensação de que estes bolsões já tenham sido, outrora, formas de expressões do nosso continuum evolutivo.
Planeta. A imagem fez com que a autora refletisse que ao longo da evolução, o planeta Terra teria sido
plasmado, ou seja, criado, para que fosse possível, também, a criação de holossoma.
Holossoma. O entendimento foi de que os holossomas, que se constituem no conjunto dos veículos de
manifestação da consciência, teriam sido criados pois permitem uma melhor dinamização energética e promovem, também, contato com diferentes níveis evolutivos energéticos.
Chacras. Uma forma de dinamização e possibilidade de qualificação energética que cada holossoma
apresenta, por meio do energossoma, é através dos chacras ou centros energéticos, os quais otimizam, inclusive, o autoconhecimento.
Qualificação. Cada chacra concentra um campo energético que reflete diretamente no psicossoma
e soma. Um problema emocional, por exemplo, pode acarretar desequilíbrio no cardiochacra e, a longo pra zo, acarretar dores no peito.
Autoconhecimento. A identificação do chacra desequilibrado e as consequências que isso gera permitem desencadear uma reciclagem necessária e pontual, levando à otimização do autoconhecimento.
Interpretação. No processo de ressoma e aquisição de corpo físico, o cérebro humano interpreta apenas
o que pode ser traduzido pelas palavras e/ou códigos convencionados e criados pelo homem para nomear objetos, coisas, pessoas, sensações, locais e ambientes externos. A voz explicava que era por isso que as figuras
extraterrestres são relatadas com corpos humanoides, visto que seria a única interpretação possível, uma vez
que as informações chegam ao paracérebro, mas passam pelo “filtro” do cérebro humano.
Questionamento. A autora, durante o experimento, questionou-se quanto à necessidade de haver a intrafisicalidade na evolução. Perguntou para a consciex, qual o objetivo das ressomas cíclicas e a resposta foi de
que era necessário o desenvolvimento da cognição para este entendimento, porém a pesquisadora insistiu no
questionamento.
Expansão. No momento seguinte, a autora experimentou a sensação de desfazimento do próprio holossoma de modo que não fosse mais possível perceber a peculiar forma humana, levando-a, então à vivência de
autoexpansão. A sensação era de estar integrada ao Cosmos, fazendo parte de um todo, sem nenhuma frag mentação.
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Tapete. Em palavras, a pesquisadora descreveu a sensação de estar presente e inserida em uma espécie
de grande tapete energético, o qual continha os sentimentos mais elevados. A sensação de paz e serenidade
eram predominantes nesta alfombra. Simultaneamente notou, que a voz de fato não existia, sendo em síntese,
manifestação energética do Cosmos.
Intrafisicalidade. A autora passou a refletir sobre a necessidade da vida intrafísica, tendo por hipótese
que todas as consciências estão unificadas sem esses sentimentos elevados, e que sua fragmentação, a partir
da intrafisicalidade, permite uma qualificação para que, ao final, cada consciência incorpore novamente
a uma unificação altamente qualificada.
Confluência. Notou-se, hipoteticamente, que essa fragmentação intrafísica trata-se de uma oportunidade
de qualificação para entrar em confluência e incorporação neste “tapete energético” de paz.
Serenão. Enquanto a pesquisadora conectava-se ao tapete, refletia sobre o ser Serenão, o qual também
é interpretado pelas conscins sob a forma humanoide, mas que aparentemente já se encontra integrado ao
Cosmos, interligando planetas e existências a fim de qualificar essas energias para a serenidade e paz, motivo
prioritário de suas possíveis ressomas.
Paz. Acrescenta-se que, concomitante ao fenômeno, captava a sensação indescritível de paz e traduzia
a então voz ressoante: Não é para isso que falamos de Paz? encerrando a projeção.
Encerramento. A finalização da técnica acompanhou a solicitação feita pelo professor aos participantes
da vivência para recoincidirem os respectivos veículos de manifestação. A autora apresentou dificuldades de
retornar ao corpo físico devida à expansão em que se encontrava, dificultando, portanto, a identificação dos
próprios veículos de manifestação.

III. AUTORREFLEXÃO
Dificuldade. A pesquisadora considera difícil caracterizar e explicar a experiência da cosmoconsciência,
uma vez que extrapola as vivências intrafísicas e energéticas.
Foco. O foco durante a experiência tornou-se o Universo, desaparecendo as variáveis enumeradas, abaixo, em ordem alfabética:
1. Consciência;
2. Espaço;
3. Holossoma;
4. Tempo.
Máximo. Entende-se que a experiência de cosmoconsciência intensifica a priorização de maxiproéxis,
pois apresenta um pouco sobre o processo evolutivo em que a conscin experimentadora está inserida, ajudando no alinhamento das priorizações frente à proéxis pessoal.
Entendimento. O estado de cosmoconsciência permite que a consciência alcance entendimento da Cosmoética e da inteligência evolutiva, uma vez que apresenta como referencial os sentimentos mais elevados
a serem alcançados e a conexão com uma equipe extrafísica de alto nível.
Pertencimento. Tal experiência, segundo as pesquisas, traz também o senso de pertencimento ao Cosmos, pois permite avaliar autovivências além da vida intrafísica, sendo ela uma experiência importante para a
qualificação e a resolução de interprisões.
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Procedimentos. Eis, em ordem alfabética, segundo Waldo Vieira, 8 procedimentos libertários evoluídos
que ajudam na preparação para a vivência de parafenômenos ao modo da cosmoconsciência, considerado
o exposto por Vieira (2009, p. 140):
1. Auto-hipnose. A auto-hipnose plenamente consciente ou intencional objetivando o autoconhecimento
e o crescimento pessoal.
2. Currículos. O background de currículos interativos, como interação com amparadores, experiências
lúcidas extrafísicas, desenvolvimento cosmoético durante a seriéxis e curso intermissivo.
3. Despreconceituação. A despreconceituação ou a neofilia ao modo de um bom hábito pessoal.
4. Desrepressão. A desrepressão ou o descondicionamento sociocultural autoconsciente.
5. Imperturbabilidade. A imperturbabilidade ou o equilíbrio pessoal.
6. Impessoalidade. A impessoalidade nas pensenizações, cultivando o não julgamento condenatório,
e o ato de pensar sadiamente nas demais consciências.
7. Minipeça. O trabalho de assistência interconsciencial de minipeça dentro de um maximecanismo assistencial, multidimensional, com os amparadores.
8. Taquipsiquismo. O taquipsiquismo autoconsciente ou a elaboração relampagueante dos autopensenes.
Compromisso. A experiência de cosmoconsciência favorece o entendimento do compromisso estabelecido com amparadores e evoluciólogos durante o curso intermissivo. Priorização: inteligência evolutiva (Vieira, 2009, p. 289).
Curso Intermissivo. “O Curso Intermissivo (CI) é o conjunto de disciplinas, ensinadas de
acordo com programas traçados em série de aulas e experiências teáticas, administradas à
consciex depois de determinado nível evolutivo lúcido, durante o período da intermissão
consciencial (Intermissiologia, Extrafisicologia), dentro do ciclo de existências humanas
pessoais, objetivando o completismo consciencial (compléxis) da programação existencial
(proéxis), na próxima vida intrafísica” (Vieira 2009, p. 1.101).

Experiências. A vivência relatada foi a primeira vivenciada pela autora , porém outras vivências, como
projeções lúcidas e comunicação com amparadores extrafísicos, foram presentes no último ano antes deste
relato. Dessa forma, a autora considera importante que os pesquisadores busquem experimentações visando
alcançar experimentar o parafenômebo da cosmoconsciência.
Abertismo. Outro fator importante considerado neste estudo é o abertismo consciencial, pois cada experiência pode apresentar uma realidade nova, tanto negativa quanto positiva, e é preciso estar aberto e sem jul gamentos para experimentá-las.
Evoluciologia. A Evoluciologia visa analisar o que é prioritário para a evolução, abdicando dos desvios
proexológicos. Uma experiência como a cosmoconsciência faz com que a conscin reavalie sua evolução,
para possível alinhamento proexológico.
Princípio. O princípio de que “ninguém evolui sozinho” permite o egocídio e as priorizações universalistas, tendo em vista, ainda, a priorização evolutiva.
Posicionamento. O primeiro passo para essas priorizações é o posicionamento da conscin intermissivista, buscando reciclagens pessoais de forma desdramatizada e otimizada.
Holocarmalidade. A busca da quitação de interprisões grupocármicas vem, em consequência dessas reciclagens pessoais, permitindo teática à conscin do que seria o amor cósmico e, consequentemente, da mega fraternidade.
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Cosmovisão. O posicionamento lúcido da conscin, lhe permite alcançar a Cosmovisão, ultrapassando as
barreiras egoicas a fim de priorizar a assistência e a evolução. Esse posicionamento leva a uma confluência
de tudo em sua vida, excluindo o secundário e aumentando o desenvolvimento parapsíquico a favor do am paro extrafísico.
Egocídio. Neste contexto, a conscin considera importante o egocídio para autoidentificação como minipeça em um maximecanismo, permitindo que essa conscin atue com maior discernimento na assistência, bus que sem dramatização por suas reciclagens pessoais de forma otimizada e, assim, possa desenvolver os senti mentos mais elevados, como a paz. Paralelamente, quanto maior desenvolvimento da paz, maior o egocídio.
Paz. A técnica projetiva trouxe como principal objetivo a ser alcançado a paz, uma vez que é o principal
sentimento presente no Cosmos, de acordo com a experiência da autora.
Pacifismologia. A Pacifismologia é a especialidade da neociência Conscienciologia que tem como objetivo estudar a autopacificação e a pacificação grupal.
Autopacificação. Para que seja possível contribuir na cultura de paz, a conscin precisa primeiro passar
por uma autopacificação, a partir da autopesquisa com a identificação de traços bélicos, investindo na autos superação gradual tornando-se espelho refletor na autoconvivência pacificadora benigna entre os pares.
Serenismo. O processo de autopacificação torna mais possível a vivência do serenismo, que se trata do
autodomínio pensênico e interconsciencial com foco na megafraternidade.
Vontade. Com o poder da vontade, autopesquisa, lucidez, estudos e aplicação da Cosmoética, torna-se
factível essa realidade serena frente a evolução.
Priorização. A autora considera prioritário para a evolução o egocídio, além da busca e manutenção de
sentimentos elevados como paz, a partir, primeiro, da autopacificação.
Retroalimentação. Além de estar alinhada com a sua evolução, a conscin que busca por sentimentos de
paz fica mais propensa a vivenciar experiências de cosmoconsciência, uma vez que se conecta às energias do
Cosmos. Esse processo torna-se uma via de mão dupla, pois a cosmoconsciência apresenta, do outro lado,
o que seria verdadeiramente o sentimento de paz. Essas condições, paz e cosmoconsciência, se interconectam
e se retroalimentam, assim como ocorre entre paz e egocídio. Esse processo de retroalimentação está esquematizado na figura 1, apresentada a seguir.
FIGURA 1. PROCESSO DE RETROALIMENTAÇÃO: BUSCA PELO SENTIMENTO DE PAZ A PARTIR DA
VIVÊNCIA DO PARAFENÔMENO DA COSMOCONSCIÊNCIA E DO EGOCÍDIO
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Integração. Uma vez que a meta evolutiva é bem estabelecida na conscin, mais integrada ela está com
o Cosmos, e dessa forma, mais tendência há de experienciar a cosmoconsciência.
Pensene. Em consequência à experiência, a Paz torna-se o pensene alvo predominante na programação
existencial da conscin que assume compromisso pela conquista da pacificação pessoal e grupal, tornando
a conscin minipeça, a partir da paz íntima, no processo de paz no grupo evolutivo.
Autopacificação. Considerando esse raciocínio, a seguir encontram-se listadas, em ordem alfabética, 12
posturas da conscin em busca da pacificação íntima e grupal e que podem, em consequência, auxiliar para
uma experiência de cosmoconsciência.
01. Acolhimento. Postura de acolhimento universal, recepção fraterna às demais consciências, sejam
elas intra ou extrafísicas, sem julgamentos.
02. Antibelicismo. Reconhecimento dos traços belicistas pessoais e consequente reciclagem destes,
a fim de reverberar, através do exemplarismo, ideias antibelicistas diante do grupo evolutivo.
03. Anticonflituosidade. É a condição de autossuperação dos conflitos intraconscienciais.
04. Antiemocionalismo. Emocionalismo é o maior impeditivo de se alcançar o serenismo.
05. Autodesperticidade. Autoapropriação consciente da autodesassedialidade consciente.
06. Autopesquisa. Avaliação de trafores e reciclagens de trafares com foco na Serenologia.
07. Esclarecimento. Preferência pela prática a tares ao invés da tacon, a fim de promover esclarecimentos evolutivos às demais consciências.
08. Homeostase. A homeostase holossomática a partir do equilíbrio dos veículos de manifestação.
09. Imperturbabilidade. A imperturbabildiade é a condição lúcida e inabalável da conscin que entra em
harmonia com as consciências e com o fluxo do Cosmos.
10. Paraperceptibilidade. Parapsiquismo com finalidade assistencial.
11. Tenepes. Prática da tarefa energética pessoal como atuação interassistencial multidimensional.
12. Universalismo. Vivenciar a realidade do Cosmos de forma sadia, pacífica e fraterna com outras
consciências.
Integração. Para a autora, a qualificação pensênica e energética permite a integração no Cosmos e, uma
vez que ocorre essa integração, a conscin vivencia, de forma otimizada, experiências parapsíquicas de conexão ao amparo, pois encontra-se na mesma frequência energética, projeções lúcidas, muitas delas ocorrendo
de forma amparada, e cosmoconsciência, já que a prioridade se torna a paz universal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Técnica. A técnica da visualização parapsíquica mostrou-se ser uma ferramenta eficiente para a experimentação em busca do estado de cosmoconsciência, tornando possível reflexões acerca do Cosmos a nível
mentalsomático a partir da experimentação do que seria o mesmo.
Autovivência. A vivência pessoal da cosmoconsciência permite o realinhamento das priorizações evolutivas na programação existencial, em busca dos sentimentos mais elevados, como a paz. Esses sentimentos,
presentes no Cosmos, são referências de padrões a serem alcançados ainda na intrafisicalidade, tanto na condição íntima da conscin (autopacificação) quando na condição universal, partindo do grupocarma até poder
alcançar a megafraternidade.
Referência. Nas pesquisas autoempreendidas, ainda não se faz completamente claro quais são os requisitos para a conscin vivenciar uma experiência de cosmoconsciência, mas a autora considera importante,
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como descrito ao longo do artigo, a busca por outras experiências pessoais e a autoqualificação, esta último
permitindo, inclusive, uma maior conexão com os amparadores extrafísicos.

A VIVÊNCIA DO ESTADO DE COSMOCONSCIÊNCIA PERMITE EXTRAPOLACIONISMOS DE IDEIAS EVOLUÍDAS, SENDO ESTAS VIVENCIADAS
NO NÍVEL MENTALSOMÁTICO, A PARTIR DA COSMOÉTICA PESSOAL
ALINHADA À INTENCIONALIDADE SADIA E À INTERASSISTENCIAL .
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem adotado posturas que permitam a experiência de cosmoconsciência? Já inseriu atitudes pacificadoras em seu cotidiano?
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