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Resumo:
O presente artigo tem por objetivo principal apresentar os resultados das autopesquisas da autora realizadas até o presente momento (Ano-base: 2021) relacionadas
à metapensenidade e à desperticidade através do autoencantoamento paradidático. Para
tanto, como metodologia, conjuga algumas técnicas conscienciológicas como a despertocrítica, o despertômetro, a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica, a conscienciome tria e a consciencioterapia, embasadoras das autorreciclagens pró-desperticidade das
próprias manifestações intraconscienciais. Os resultados apresentados aparecem como
frutos da autopesquisa e das autoexperimentações de modo a escrutinar trafores, trafares e trafais, bem como perscrutar modus operandi, temperamento, distorções cognitivas, e levantar hipóteses acerca da FEP, da holobiografia, do Curso Intermissivo e do
cumprimento das cláusulas da autoproéxis. Isso para apontar os caminhos reciclogênicos na pró-desperticidade da atual vida intrafísica, visando a pré-intermissividade.
Abstract:
The main objective of this article is to present the results of the author's self-re search carried out to date (Base Year: 2021) related to metathosenity and deperticity
through paradidactic self-cornering. To this end, as a methodology, it combines some
conscientiological techniques such as depertocriticism, the depertometer, the 1 more
year of intraphysical life technique, conscientiometry and conscientiotherapy, which
are the basis of self-recycling pro-deperticity of our own intraconsciential manifestations. The results appear as fruits of self-research and self-experiments in order to scrutinize strongtraits, weaktraits and absentraits, as well as to screen the modus operandi,
temperament, cognitive distortions, and to raise hypotheses about the PER (Personal
Evolutionary Record), holobiography, the Intermissive Course and compliance with the
self-proexis clauses. This is to point out the recycling paths in the current pro-deperticity intraphysical life, aiming at pre-intermission.
Resumen:
El presente artículo tiene como objetivo principal presentar los resultados de las
autoinvestigaciones de la autora realizadas hasta el momento (año base: 2021) relacionadas a la metapensenidad y a la desperticidad a través del autoarrinconamiento paradidáctico. Para esto, como metodología, reúne algunas técnicas concienciológicas como
la despertocrítica, el despertómetro, la técnica de más 1 año de vida intrafísica, la concienciometría y la conciencioterapia, bases de los autorreciclajes pró-desperticidad de
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las propias manifestaciones intraconcienciales. Los resultados presentados aparecen
como frutos de la autoinvestigación y de las autoexperimentaciones a modo de escudri ñar trafores, trafares y trafales, así como examinar el modus operandi, temperamento,
distorsiones cognitivas, y formular hipótesis sobre la FEP, la holobiografía, el Curso
Intermisivo y del cumplimiento de las cláusulas de la autoproéxis. Todo esto para
apuntar los caminos reciclogénicos en la pro-desperticidad en la actual vida intrafísica,
objetivando la pre-intermisividad.

INTRODUÇÃO
Início. As autopesquisas aqui descritas iniciaram-se no ano de 2014 quando a autora acessou o Paradig ma Consciencial, através do Curso de Projeciologia e Conscienciologia (CPC) – à época no modo presencial
– ofertado pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) em Florianópolis, SC.
Premissas. Naquele curso teve acesso às premissas da Conscienciologia, a saber: bioenergética, multidimensionalidade, serialidade, cosmoética, universalismo, autopesquisa, assim como ao conceito de pensene
e ao Princípio da Descrença.
CPC. No curso, pôde iniciar o processo de recuperação de cons com relação à autoproéxis, investindo
na produção do próprio Código Pessoal de Cosmoética (CPC) que nortearia, de ora em diante, as autoinvestigações, visando as reciclagens mais urgentes.
Objetivo. Assim, o objetivo principal deste artigo é apresentar os resultados de tais autopesquisas realizadas até o momento desta escrita (Ano-base: 2021) relacionadas à metapensenidade e à desperticidade, através de técnicas conscienciológicas utilizadas ao modo de autoencantoamento paradidático reciclogênico.
Justificativa. Esta temática se justifica pela premência das autorreciclagens da autora, haja vista a autossuperação dos travões evolutivos multimilenares cronificados, tendo, como principal hipótese, quais técnicas
seriam as mais adequadas à otimização da desperticidade pela metapensenidade.
Parte 1. A autora apresenta na 1ª seção, de modo resumido, a contextualização da própria trajetória evolutiva até o presente momento e na 2ª seção, elenca os cursos, laboratórios, dinâmicas e técnicas utilizadas
motivadores das autopesquisas.
Parte 2. Na terceira seção expõe os resultados das reciclagens realizadas a partir da vivência teática desses eventos; e, por fim, na quarta seção as considerações finais, apontando as perspectivas dos próximos passos evolutivos pró-desperticidade, especialmente levando em consideração a especialidade da Pensenologia,
pelo viés da metapensenidade, conforme segue:

I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA
Curso. O ingresso da autora na Conscienciologia ocorreu em 2014 através do Curso de Projeciologia
e Conscienciologia (CPC) no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC) na cidade
de Florianópolis.
Contato. Desde maio até novembro de 2014, foi possível iniciar as autopesquisas relacionadas às automanifestações conscienciais, através de mapeamento ainda jejuno acerca dos traços, atributos, valores e possíveis recins a serem implementadas quanto à ressignificação do modus operandi intraconsciencial.
Proéxis. A partir da construção do Código Pessoal de Cosmoética e da planificação dos próximos passos do que foi programado ainda no Curso Intermissivo (CI) foi que a autora pôde realizar as autoinvestigações primordiais acerca do funcionamento da autopensenidade, verificando as dificuldades de mapear a própria intraconsciencialidade.
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Autoinvestimento. A autora verificou a necessidade imediata de aprofundamento nas verpons da Conscienciologia, passando a colocá-las em prática na etapa do enfrentamento das automimeses dispensáveis, da
aquisição de novos traços pró-evolutivos e do fortalecimento dos traços-força (trafores) ociosos para impulsionar a autoevolução.
Voluntariado. No voluntariado no IIPC, na União Internacional de Instituições Conscienciocêntricas
(UNICIN) e na Associação Internacional Editares foi assumindo diversas funções (na Livraria, na Conscienciocentrologia, no Técnico-Científico, na Revisão e na Tradução), a fim de executar a autoproéxis seja pela
docência (cursos presenciais e on-line, palestras, Lives, seminários de pesquisa), pela itinerância (palestras
e cursos), pela tradução de obra conscienciológica, dentre outras.
Eventos. Ao longo desse período, a autora verificou a necessidade de aplicar a técnica do autoencantoa mento parapedagógico participando de laboratórios conscienciológicos, dinâmicas parapsíquicas, cursos
e laboratórios Acoplamentarium, realizados no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), além
de cursos de imersão, qualificação docente, encontro de voluntários, consciencioterapia, conscin-cobaia, cursos de escrita conscienciológica, dentre outros.
Gescons. A autora decidiu concomitantemente a cada curso ministrado e ou assistido como aprendiz,
produzir gescons a respeito, atualmente resultando em 10 artigos, 6 verbetes, 2 resumos, 1 capítulo de livro
e 1 livro (em andamento) conscienciológicos, além de outras.
Assunção. De 2014 até o presente momento (Ano-base: 2022), já se passaram mais de 7 anos assumindo
funções no voluntariado tornando-se tenepessista, constituindo dupla evolutiva, sendo docente de Conscienciologia e escritora de verbetes e artigos conscienciológicos, tendo como bússola a autoproéxis.
Aportes. Os aportes dos amparadores intra e extrafísicos foram corroboradores da cláusula pétrea da
proéxis assumida em artigo publicado na Revista Proexologia (2017) cujo título é “Autoidentificação do
Veio Proexológico: Hipótese do Letramento Grafológico”, o qual levou a autora a pesquisar mais acerca do
como investir na autopensenização homeostática, qualificando, assim, o traço tarístico interassistencial, em
especial, por meio da escrita conscienciológica.
Colegiologia. Checkpoint vincado na holomemória na atual existência foi a assunção da coordenação do
Colégio Invisível da Despertologia (CIDesp) junto à compassageira de voluntariado conscienciológico
J. L. e aos demais membros do CIDesp, tal qual bússola redirecionadora das autopesquisas e autorreciclagens
prementes quanto a essa especialidade.
Metapensenidade. Foi em um evento on-line (LIVE) promovida pelo CIDesp ainda em 2019 que a autora pôde dar início à atual autopesquisa acerca da metapensenidade, técnica fundamental para atingir o esta do homeostático da ortopensenidade, condição sine qua non do ser desperto.
Verbete. Acerca desta temática, a autora produziu um verbete “Metapensenidade” atualmente em revisão final pela equipe de revisores da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica
(ENCYCLOSSAPIENS) a ser defendido em 2022.
Hipótese. A principal hipótese aqui levantada é o quanto a qualificação da própria pensenidade é capaz
de iniciar ressignificações relevantes para reciclagens mais prementes em prol de ações pró-desperticidade
e, em consequência, qualificadoras da interassistencialidade.

II. AUTOPESQUISAS DESPERTOLÓGICAS E TÉCNICAS CONJUGADAS
Autoenfrentamentos. Até aquele momento da trajetória evolutiva (Ano-base: 2019), através de inicial
recuperação de cons, a autora foi entendendo que necessitava dar passos mais autoposicionados em relação
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aos autoenfrentamentos que precisava realizar a partir do que vinha registrando de fatos e parafatos
(para)percebidos nas automanifestações intraconscienciais.
Despertologia. Fazer parte de um grupo que, igual à autora, buscava entender a condição de desperto
definitivamente foi uma sincronicidade que não poderia ser ignorada, já que era claro o investimento dos am paradores, em especial, da equipex do CIDesp para que cada membro empreendesse o aprofundamento das
próprias autopesquisas, autorreciclagens e autorreeducação consciencial.
Escola de Parapsiquismo. Foi no segundo ano da Escola de Parapsiquismo (evento patrocinado pelo
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia – CEAEC) em 2019 que a competência da telepatia se destacou a partir do Gráfico de 360º preenchido durante os módulos, resultando em necessidade de aprofundamento dessa temática nas autoexperimentações, somando-se aos demais achados autopesquisísticos.
Curso de Autores. Em 2020 a autora finalmente matriculou-se no Curso de Autores on-line também
ofertado pelo CEAEC, no qual pôde, então, posicionar-se quanto à linha de pesquisa acerca da metapensenidade, capítulo integrante de seu primeiro livro conscienciológico em desenvolvimento, intitulado “Comunicabilidade Telepática: da metapensenidade ao autodesassédio”.
Despertocrítica. O passo seguinte foi aplicar, conjuntamente com os compassageiros evolutivos do CI
da Despertologia, as técnicas despertológicas da Despertocrítica e do Desassediômetro em 2 períodos: de
15.08 e 15.10.2020 e também de 01.05 e 30.06.2021.
Chapa. Para medir os resultados da Despertocrítica, todos os membros do referido CI preenche
a chapa em que constam 8 seções em ordem de disposição:
1. Descrição sucinta do dia (sem uso da autocrítica);
2. Ortopensenidade. Pensene dominante do dia;
3. Autoconscienciometria. Trafores e trafares principais manifestados;
4. Autocoerência. Qual princípio pessoal está mais relacionado com esse dia (explicar o princípio e verificar se houve coerência ou incoerência com esse princípio);
5. Auto-organização. O dia foi produtivo? Fazer autocrítica do pretendido versus realizado;
6. Assistência. Fez assistência neste dia?
7. Autodomínio holossomático. Qual foi a qualidade dos EVs feitos no dia? Quais percepções multidimensionais?
8. Desperticidade. Caso já fosse desperto, você imagina que seu dia seria diferente, em quais aspectos?
Desassediômetro. Uma das técnicas aplicadas nesse mesmo período, o Desassediômetro, conta de
4 itens, enumerados na ordem sequencial da técnica:
1. Data de realização do experimento;
2. Número de situações de assédios vivenciados;
3. Número de vezes que não se contagiou;
4. Número de vezes que fez assistência nessas situações.
TM1AVI. A Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica (TM1AVI) foi iniciada em 2018 pela primeira
vez com intuito de acelerar o processo evolutivo da autora. Nos anos seguintes até o presente momento
(Ano-base: 2021) a autora deu continuidade a esta técnica, realizando-a já pelo 4º ano consecutivo.
Objetivos. Os 4 objetivos da TM1AVI, em ordem cronológica, ao longo dos 4 anos de aplicação foram:
1. Eu mais Líder Interassistencial (2018-2019);
Pereira, Aden Rodrigues. Metapensenidade e Desperticidade: Aplicação
de Técnicas Conscienciológicas como Autoencantoamento Paradidático.

Conscientia, 26(1): 17-26, jan./mar., 2022

21
2. Eu mais Autorresponsável Evolutiva (2019-2020);
3. Eu mais Autoafetiva (2020-2021);
4. Eu mais Autobenigna (2021-2022).
Exemplo. A título de exemplo de como funciona a proposta da TM1AVI, segue modelo do Canvas utilizado para preenchimento anual contendo os seguintes itens, apresentado na Figura 1.
FIGURA 1: MODELO CANVAS UTILIZADO NA TM1AVI

Reciclagens. Desde o primeiro momento em que a autora se posicionou a realizar a TM1AVI, passou
a perceber aceleração da própria evolutividade, tornando mais prementes as recins a serem realizadas, a fim
de ressignificar automanifestações intraconscienciais desatualizadas, bem como recuperar cons e adquirir tra ços faltantes necessários ao novo patamar evolutivo.
Teáticas. Aproveitando o momento de trabalho remoto durante o período de pandemia (COVID-19),
a autora iniciou uma maratona de cursos na Associação Internacional de Conscienciometria (CONSCIUS)
de materpensene conscienciométrico, focado no autorrealismo intraconsciencial automaturológico em prol de
autorreciclagens assertivas no atual tempo evolutivo: Teáticas da Conscienciometria Interassistencial (Anobase: 2020).
RECIN I. Dando continuidade ao investimento nas autorreciclagens, na sequência do Curso Teáticas da
Conscienciometria Interassistencial, iniciou o Curso Recin I, com o objetivo de aprofundar-se cada vez mais
nas autorreciclagens já iniciadas no curso anterior, afunilando os gargalos evolutivos atravancadores da auto manifestação mais autêntica e atualizada.
RECIN II. Recentemente (outubro de 2021), vem dando continuidade ao investimento na autoconscienciometria tendo se inscrito no Recin II, participando ao longo do curso (até setembro de 2022), na modalida-
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de on-line, de diversas autoexposições com feedbacks ao modo da técnica de Conscin-cobaia, a cada seção,
autoexposição continuada e exemplarista.

III. RESULTADOS ALCANÇADOS
Despertocrítica. Ao longo dos 2 períodos de aplicação das técnicas despertológicas nos anos de 2020
e 2021, foi possível perceber nos registros realizados ao final de cada dia os 7 seguintes aspectos, em ordem
da chapa da referida técnica, predominantes na automanifestação da autora:
1. Ortopensenidade. Um percentual aproximado de 40% ao longo de ambos os períodos de acompanhamento da automanifestação pensênica foi percebido como homeostático.
2. Autoconscienciometria. Predomínio do holopensene Produtividade (45%) referente ao período de férias do trabalho, mas de produção gesconográfica e viagem que foram propiciadoras de reflexões mais home ostáticas. Trafares de autoassédio (25%) e ansiedade (25%) antecedentes e subsequentes ao período de férias.
3. Autocoerência. A coerência foi mantida em 35% das manifestações, já que houve presença de autoas sédio e ansiedade, causando a operosidade neste período.
4. Autorrealização. A satisfação íntima de completismo a cada dia ficou em torno dos 65%, uma vez
que, mesmo com os trafares da ansiedade e do autoassédio acima elencados, não foram suficientes para embotar a lucidez da autora quanto ao trafor da autodeterminação de realizar aquilo a que se propôs.
5. Assistência. A assistência foi mantida em torno dos 75% já que a tenepes foi mantida neste período ao
modo de confirmador das assistências realizadas mesmo em momentos de maior assédio e ansiedade, resul tando em qualificação do desassédio pensênico.
6. Autodomínio Holossomático. O percentual atingido ficou em torno dos 35%, uma vez que, neste período houve baixo investimento na instalação de EVs profiláticos, assins, desassins e MBEs, demonstrando
clara autocorrupção quanto à homeostase holossomática.
7. Desperticidade. Como houve oscilação pensênica ao longo de ambos os períodos, a predominância
de automanifestação intraconsciencial pró-desperticidade ficou em torno dos 35%, corroborada pela não manutenção da homeostase holopensênica, apontando para reciclagens prementes quanto ao investimento mais
ostensivo no trabalho com as energias conscienciais.
Desassediômetro. Na prática da técnica do Desassediômetro, os resultados apontaram aspectos interessantes de serem analisados à luz do autoposicionamento pró-desperticidade, conforme os dados a seguir:
1. Número de situações de assédio vivenciadas: 80.
2. Número de vezes em que fez assistência nessas situações: 90.
3. Número de vezes em que não se contagiou: 28.
Desassediocrítica. Ao contrastar o número de vezes em que não houve contágio com o número de vezes
em que vivenciou as situações de assédio e, mesmo assim, houve assistência foi possível perceber que,
apesar do contágio alto, foi possível fazer assistência, mas que é premente a necessidade de qualificar essa
assistência.
Autodiagnóstico. Em relação à aplicação das técnicas da despertocrítica e do desassediômetro, ficou
evidenciado que o próximo passo para o autoenfrentamento dos autoimpedimentos pró-desperticidade era
o investimento com posicionamento autoabsolutista no trabalho com as energias.
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Autoenfrentamento. Assim, uma das cláusulas a serem reforçadas por meio de ações práticas no CPC
da autora é implementar momentos de parada ao longo do dia com horário marcado para instalação do EV,
20 vezes ao dia, sem autocorrupções e ou negocinhos consigo mesma.
Autoconscienciometria. Os resultados alcançados através da aplicação de ambas as técnicas despertológicas aqui relatados, corroboram com resultados obtidos nas análises conscienciométricas da autora nos cursos Teáticas da Conscienciometria Interassistencial (Ano-base: 2020), Recin I e início do Recin II (Anobase: 2021), pois foi justo o pouco trabalho com as energias que mais foi apontado pelos conscienciômetras
ao longo das sessões de conscin-cobaia que foram realizadas em ambos os cursos.
Autoconsciencioterapia. Nos cursos Princípios da Autoconsciencioterapia e Autoconsciencioterapia
dos Temperamentos Regressivos da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC), ambos sendo
realizados pela autora em 2021 (respectivamente em fevereiro e em setembro-outubro), foi possível mapear
o megatrafar da autocracia permeados pelos traços do orgulho, do arrogo e da hierarquização vertical da intelectualidade relacionado, em especial, ao trabalho na Socin, próximo à autora.
Resultados. Até o momento da escrita deste artigo, o mapeamento dos resultados atingidos a partir dos
cursos realizados na OIC começam a aparecer, em um primeiro momento no artigo intitulado “Autossupera ção dos traços autocráticos impedidores da consecução da interassistência fraterna” publicado na Revista
Conscienciotherapia, ano 10, nº 11 (Ano-base: 2021).
TM1AVI. No decorrer dos últimos 4 anos de aplicação da Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica, os
objetivos atingidos através das reciclagens propostas via planilhas Canvas deram suporte substancial para
o autodesassédio da autora quanto às recins, desdramatizando os autoenfrentamentos necessários ao autode sassédio, manutenção da ortopensenidade e demais movimentos intraconscienciais pró-desperticidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ajuste. Levando em consideração todas as práticas que foram arroladas neste artigo visando movimento
dinâmico pró-desperticidade, a autora pode perceber o quanto a conjugação dessas técnicas auxiliou no ajus te dos trilhos da autoproéxis.
Autoencantoamento. A autora destaca que foi imprescindível o autoencantoamento paradidático que se
deu tanto na posição de aprendiz quanto de docente dos cursos, palestras, laboratórios, dinâmicas e produções gesconográficas conscienciológicas resultantes desses, o que vem, ao modo de exaustividade mentalso mática, predispondo a reciclagens mais profundas.
Fartura. Em plena era da fartura consciencial, a autora pode perceber o quanto é importante priorizar os
eventos conscienciológicos que verdadeiramente servem às autorreciclagens prioritárias, dando status paradidático logo após o término de cada evento colocando em prática os aprendizados.
Recomposições. Fatos e parafatos corroboradores das autorreciclagens, como se pode verificar na aplicação das técnicas destacadas neste artigo, são as recomposições com pares evolutivos que vem realizando
com feedbacks das consciências envolvidas nos mais diversos contextos (para)sociais quanto ao atual autoposicionamento em situações em que a cosmoética prevalece e o impacto grupocármico é perceptível nos
grupos com os quais convive.
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Gescons. A premissa de publicação dos achados autopesquisísticos conta como estratégia evolutiva de
autoencantoamento paradidático com vistas à aproximação da condição do ser desperto, mesmo quando as somam os contrafluxos, sinal de que a consciência está em franco movimento pró-desperticidade.
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