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INTRODUÇÃO
Resumo. Este relato aborda aprendizados observados nas reações pessoais e na interação intra e extra física em diferentes dimensões durante participação na Oficina do Estado Vibracional promovida pela Associação Internacional do Parapsiquismo (ASSIPI).
Objetivo. O intuito é apresentar as experiências e a metodologia utilizada para o aproveitamento teático
realizado a partir das proposições das práticas propostas que consistiam em leituras dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia (Vieira, 2018) e em estudos do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia
(Vieira, 2014) discutidos nos encontros semanais, seguida pela análise da autora quanto a trafores, trafares
e trafais autopercebidos durante e após tais discussões.
Oficina. A Oficina do Estado Vibracional (EV) é a atividade de auto e heteropesquisa desenvolvida em grupo, semanalmente, sob a orientação de equipe de professores, em horário
e local fixos, visando à prática, reflexão, e o desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial, mediante debate e aplicação de técnicas bioenergéticas, especialmente, do Estado
Vibracional (EV) oportunizando reciclagens existenciais aos participantes (Delgado, 2019).

Origem. Segundo Delgado (2019, p. 182), durante reunião da equipe de voluntários, o coordenador da
ASSIPI propôs ofertar uma atividade de prática energética com periodicidade semanal e regular, aberta ao
público, visando exercitar e desenvolver o autoparapsiquismo.
Parapercepções. A atuação na Oficina do Estado Vibracional enquanto participante, por volta de 4 anos
consecutivos oportunizou a experimentação de diferentes fatos relacionados às percepções energéticas e vi vências de fenômenos parapsíquicos aplicadas à interassistencialidade, proporcionadas pelo ambiente otimizado, fruto da coordenação intra e extrafísica dos trabalhos realizados.
Interassistencialidade. O ambiente, propício e preparado à prática da interassistencialidade, a exemplo
do que ocorre na Oficina do EV, torna-se um recurso didático e paradidático utilizado pelos professores e su pervisionado pelos amparadores extrafísicos, capaz de proporcionar aos participantes da oficina, experiências
energéticas e parapsíquicas as mais variadas, contribuindo para expansão da lucidez através da autopesquisa.
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Sincronicidades. A Oficina do EV inicia com a leitura de um tema proposto na semana anterior, o qual
tem repercussões nas conscins durante toda a semana. O importante é prestar atenção aos acontecimentos
e ficar atento ao ocorrido.
Manifestações. A Autopesquisa é suscitada pela necessidade de compreensão das vivências e das percepções, incluindo as mudanças positivas na manifestação dos participantes do curso.
Apresentação. A seguir, apresento os comentários relativos às experiências pessoais, os quais faço referência ao apêndice anexado após a listagem das bibliografias relacionadas.

METODOLOGIA AUTOAPLICADA
Planilha. Eu criei uma planilha que muito colaborou com o estudo e o preenchimento pertinente do
ocorrido semanalmente. Consistia em uma folha com uma introdutória, 4 partes e 1 questionamento final.
Introdutória. Parte preenchimento: tema de estudo do dia, leitura e debate número de participantes,
professores atuantes e a prévia semanal recorrente ao assunto a ser experimentado.
Anotações. Parte inicial.
Um registro sintético indicando afinidades e abordagens, interesses e valores captados pelo campo instalado pelos amparadores. Exemplo: em campos calmos havia apresentações extradidáticas ministradas por
amparadores, trabalhando nosso holossoma. Em campos revoltos, havia demanda de energias mais intensas,
com exteriorizações fortes e cosmoéticas, saindo do campo.
Campo energético. Parte principal.
Conexão. Faz-se nessa etapa a leitura energética prévia e busca conectar-se com as Cataratas do Iguaçu.
Com o chacra da terra é automático; e com a Central Extrafísica de Energia (CEE).
MBE. Nessa fase há a Mobilização Básica de Energias (MBE), ativação dos principais chacras, a instalação do EV, exteriorização e absorção das energias, preparando-se para a doação máxima das energias ao
campo instalado.
Prática. Parte Final.
Debate. Relato de vivências e paravivências entre os participantes do grupo contando com a parapercepção de consciexes tanto na colaboração quanto na interassistência, e comentários sobre as experiências.
Conclusão Pessoal. E o questionamento que encerra a ortopensenidade cosmoética da Inteligência Evolutiva (IE). Por exemplo: o que eu aprendi de novo hoje tem ganho evolutivo interassistencial?
Verbete. As minhas anotações eram feitas na planilha produzida para captar o estudo da semana voltado
ao tema e as experiências no campo. Anotavam-se também os comentários dos colegas, professores e am-pliam-se essas experiências incluindo-se as contribuições da Ciência Conscienciologia. Essas anotações são
utilizadas para posterior leitura e estudo pessoal.

RESULTADOS PESSOAIS
Equipe Evolutiva. Participar da equipe que vivenciei a Energossomatologia tornou os autoexperimentos alcançados uma somatória de interassistência intra e extrafísica superior à assistência individual.
Volição. O fortalecimento da vontade foi condição máxima de aperfeiçoamento das energias ao qualificar-me energeticamente, quanto aumentar atributos traforistas como a assiduidade onde amparadores contavam com as energias que eu dispunha a oferecer ao campo, o binômio admiração-discordância, a cons tância, o estudo de temas avançados, a paciência, a persistência e a tenacidade.
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Parapsiquismo. Desenvolver as energias conscienciais a maior é aumentar o parapsiquismo, item intrínseco energético assistencial. E a sinalética energética parapsíquica personalíssima.
Energia avançada. Deixei a Oficina depois de longos experimentos, mas continuo me qualificando na
dinâmica de energias avançadas, escrita de relatos, artigos, livros e escritas sobre técnicas conscienciológi cas evolutivas mostrando os resultados dessa atividade energética.
Estacionar. Reconhecer enquanto consciência estar aquém em relação ao próprio potencial de rendimento evolutivo. Não ser pusilânime nem acomodada. Não defensora da rotina estagnadora tampouco aprio rista, indo a campo de suas autoexperimentações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mudanças. Após o tempo dedicado à participação na Oficina do Estado Vibracional, reconheço que
mudanças em curso e o seu aprofundamento através de novas técnicas ampliam a teática da autopesquisa
e da interassistencialidade. Exemplo: Assumir a autonomia evolutiva no cotidiano, fora do contexto otimizado da oficina, pela expansão da lucidez e fortalecimento da vontade.

SOU MUITO GRATA ÀS EQUIPES INTRA E EXTRAFÍSICAS, INCLUINDO
OS PROFESSORES E OS DEMAIS PARTICIPANTES QUE PROPICIARAM
AS AUTOEXPERIÊNCIAS AQUI RELATADAS E O APRENDIZADO QUE
ANGARIEI, FAZENDO DIFERENÇA ÍMPAR NA MINHA EVOLUTIVIDADE.
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APÊNDICE
PLANILHA DE ANOTAÇÕES PESSOAIS
OFICINA DO ESTADO VIBRACIONAL N.
Local ASSIPI - DATA: ----------------------/ horário 9h30 às 11h30
Profs.: ________________________________
É apresentada uma síntese contendo título até finalização, na espera de método a ser adotado.
Tema: ______________
Metodologia:___________
Objetivos:____________
Aplicabilidade interassistencial:._____________________
Conclusiva._____________
Particularidades:
Parte I - Registro Sintético: Após Leitura / Discussão / Comentários. Os registros elaborados indicam afinidades, abordagens, interessese valores das conscins suscitados pelo debate temático. Na estruturação desses registros podem ser considerados os seguintes critérios: 1. Ideias; 2. Parapercepções; 3. São: reciclagens, proéxis, prioridades e interassistencialidade.

Parte II - Campo Energético
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Parte III - Especialidades

Parte IV – Prática. Nesta parte, registram-se comentários dos participantes acerca das vivências percebidas
durante a aplicação das técnicas, relacionando-as quando é o caso, com o tema do verbete: 1. Parapsíquicas associações realizadas com o tema do verbete, os relatos do parceiro; 2. Informações. Atividade interassistencial e realização proexológica.

Parte V – Conclusão – Caixa de Reflexões

Questões: O que eu aprendi de novo hoje, tem ganho evolutivo (ortopensene cosmoético) em prol dos ou tros? Especialidade: Megafraternidade.
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