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Esta pesquisa tem o objetivo relatar o desenvolvimento do Colégio Invisível da Projeciologia (CIPROJ)
desde a sua criação em 2008 até os dias atuais (Ano-base: 2021), levando em consideração a sua desenvoltura organizacional. Demonstra os desafios que permeiam o assentamento de um Colégio Invisível, no atual
contexto da Era Tecnológica, cuja oferta crescente de informações fomenta a curiosidade de pesquisadores,
assim como também os dispersa. Um novo cenário fértil surge com muitas atividades on-line no modelo assíncrono ou síncrono, um leque cada vez maior de Instituições Conscienciocêntricas e de Colégios Invisíveis
da Conscienciologia, focados nas suas especialidades se desenvolvem e corroboram, também, para o aprimoramento e expertise no desenvolvimento da neociência conscienciológica, ampliando a fartura de pesquisas
contributivas ao avanço paracientífico. A difusão de informações, especialmente na Conscienciologia, passa
a ter efeito desafiador, exigindo o reforço de determinados trafores, tais como o senso crítico e priorização
proexológica. O CIPROJ, assim como os demais Colégios Invisíveis da Conscienciologia, é uma Organização Conscienciocêntrica (OC), não institucionalizada, formada pela rede de conexões virtuais entre as conscins, pesquisadores e pesquisadoras da especialidade Projeciologia, interessados nas investigações segundo
o paradigma consciencial, tendo como principal objetivo contribuir com a cultura projeciológica por meio do
esclarecimento, pesquisa e contribuição verponológica em franco apoio com as reurbanizações extrafísicas
(reurbexes). Nas atuais contingências impostas no momento da pandemia da COVID-19, é facilitada a ex pansão e qualificação das participações à distância, possibilitando a ampliação dos trabalhos de pesquisa dos
Colégios Invisíveis da Conscienciologia e recursos para tal, de modo a ampliar a valorização cada vez mais
mentalsomática e integrada, proporcionando crescente autonomia quanto ao protagonismo conscienciocêntrico de todos os envolvidos. Desde sua criação o CIPROJ já teve momentos de grande atividade, com partici pação de grupos menores, assim como já teve momentos de inatividade. Atualmente segue ativo e com as
principais atividades: os encontros on-line quinzenais, aos domingos e, também, o desenvolvimento de grupos de leitura e estudo do tratado Projeciologia com horários noturnos e semanais. Não há necessidade de os
integrantes terem realizado cursos na Conscienciologia para participarem do Colégio, embora haja apresentação, divulgação e incentivo a participarem dos cursos das Instituições Conscienciocêntricas, com ênfase
para os cursos do Instituto Internacional da Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) por manter o foco na
especialidade Projeciologia. Atualmente (Ano-base: 2021) há 14 pesquisadores, homens e mulheres, engajados no desenvolvimento de suas experiências projetivas e mapeamento descritivo a fim de criarem novas metodologias de análise e crítica projetiva. Alguns pesquisadores do Colégio já defenderam verbetes com relação direta à especialidade Projeciologia, assim como publicação de artigos representando o resultado haurido
com a pesquisa desenvolvida no grupo. Para o futuro, o grupo se empenha no sentido de que os pesquisado res se desenvolvam enquanto projetores cada vez mais lúcidos e, através da autoexperimentação fundamenta da no Paradigma Consciencial, possam expandir a teoria projeciológica através do acesso às novas verpons
e produção do segundo volume do tratado da Projeciologia.
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