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Resumo:
Este trabalho é o resultado de uma pesquisa relativa ao campo bioenergético
e às paraocorrências, ambos ferramentas parapsíquicas auxiliares que potencializam o desempenho na inversão existencial, principalmente no âmbito das
antecipações da assistência, da maturidade e das reciclagens pessoais. Estimula
o desenvolvimento da assistencialidade interconsciencial através da utilização
dos recursos bioenergéticos para a sustentação e o alcance de maior criticidade
nos posicionamentos pessoais.
Abstract:
This paper is the result of a research on bioenergetic field and on paraoccurrences, parapsychic auxiliary tools that potentiate the performance of the
existential inversion, mainly in the extent of the anticipations of assistance, of
maturity and of personal recyclings. It stimulates the development of
interconsciential assistentiality by the use of bioenergetic resources for sustaining
and reaching larger criticism in personal positionings.
Resumen:
Este trabajo es el resultado de una pesquisa acerca del campo bioenergético
y las para-ocurrencias, herramientas parapsíquicas auxiliares que potencializan
el desempeño en la Inversión Existencial, principalmente en el ámbito de las
anticipaciones de la asistencia, de la maduridad y de los reciclajes personales.
Estimula el desenvolvimiento de la asistencialidad interconciencial a través de la
utilización de los recursos bioenergéticos para la sustentación y el alcance de
mayor criticidad en los posicionamientos personales.

I NTRODUÇÃO
Neste trabalho, o objetivo é discutir a utilização do campo bioenergético como ferramenta parapsíquica,
potencializadora das atitudes favoráveis aos desempenhos da inversão existencial. Faz-se referência
à assistência mais lúcida e avançada, analisando-se a relação da capacidade parapsíquica assistencial com
a sustentabilidade das posturas íntimas na realização das premissas da técnica da inversão existencial,
e à ativação da representatividade consciencial.
AOKI, Márcio. Campo Bioenergético Potencializador da Invéxis

Conscientia, 9(2): 210-215, abr./jun., 2005

211
Visando a compreensão das vantagens da utilização lúcida do campo bioenergético em termos da
assistência interconsciencial e vida multidimensional do inversor existencial, serão discutidas as ocorrências
extrafísicas dentro do mesmo, denominadas paraocorrências.
Na inversão existencial, diversas paraocorrências podem ser comuns aos aplicadores da técnica
devido a posicionamentos bem definidos, tais como: não casar, valorizando em contrapartida a afetividade
madura; a opção pessoal por não gerar filhos, priorizando a gestação consciencial e as atitudes profiláticas
dos comprometimentos sociais que podam a liberdade de reciclagens pessoais.
O objetivo de perceber e atuar lucidamente com o campo bioenergético é o de potencializar a invéxis,
visando a assistencialidade mais ampla. É apresentada, ao final do artigo, a condição da força presencial
desassediadora, que representa a superação do subnível consciencial em relação aos talentos, capacidades
e responsabilidades da consciência.

CAMPO BIOENERGÉTICO
As bioenergias ativas no energossoma são responsáveis pela vitalidade do corpo humano e pelo estado
de humor; também estão ligadas às relações entre as consciências.
Quando se trata do campo bioenergético, a referência para o seu entendimento é a energia da consciência humana, ou de um grupo, estendida a um ambiente. De acordo com o(s) objetivo(s) das consciências
reunidas em um ambiente, este pode ser temático, tal como o campo projetivo, o campo retrocognitivo ou
o campo assistencial.
O campo bioenergético é a atmosfera de energias instalada de maneira espontânea ou através da
vontade da consciência e seus veículos de manifestação. Também é conhecido como campo de energias
conscienciais, bolha energética, alcova energética, expressão de holossomas na dimener. São as energias
conscienciais provenientes de uma ou várias consciências concentradas em um ambiente.
Está o tempo todo ativo e tem como primeira função o estabelecimento de energias, em determinado
ambiente, no qual pode haver consciexes sadias ou doentias, de acordo com posicionamentos, atitudes
e intenções das conscins.
Estabelecem-se conexões diretas com outros campos afinizados, recebendo, enviando ou trocando
energias. Por exemplo, o praticante da tarefa energética pessoal – tenepes – tem o campo bioenergético
assistencial em sua base física e envia energias para um outro campo bioenergético formado na consciência
assistida.
Pode haver também a recepção de energias de dimensões extrafísicas; por exemplo, uma comunidade
extrafísica especializada em Cursos Intermissivos que tratam diretamente de Invexologia pode estabelecer
uma conexão assistencial com um congresso de inversão existencial, emitindo energias para o campo
bioenergético instalado no local do evento.
Para tratar dos acontecimentos que ocorrem nos campos bioenergéticos em relação à dimensão
extrafísica, apresenta-se, a seguir, o termo paraocorrências.

PARAOCORRÊNCIAS
O termo paraocorrência é formado pelo prefixo grego pará, “para além de”, o verbo latino occurrere,
“ocorrer, acontecer” e o sufixo latino -entia.
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Paraocorrências são os acontecimentos, ações extrafísicas e movimentos bioenergéticos simultâneos
a fatos e posturas ocorridos na dimensão intrafísica. São também denominados: ocorrências extrafísicas;
manifestações extrafísicas; repercussões extrafísicas.
O estudo das paraocorrências é um ramo da Parapercepciologia, especialidade da Conscienciologia
que, segundo Vieira (1999, p. 42), investiga as percepções além das adstritas ao soma, seus fenômenos
e suas conseqüências evolutivas.
Uma consciência, na aplicação da técnica da invéxis, tem vivências por vezes turbulentas quanto
a fatores multidimensionais devido estar afirmando e vivendo aquilo que é o mais sadio e incompreendido
pela maioria das pessoas. Em qualquer ambiente da sociedade humana em que uma consciência manifeste
o amadurecimento precoce e a superação das autocorrupções, poderá gerar desconforto, reatividade, contrariedade, inconformidade e, às vezes, melancolia. Esses sentimentos geram mais efeitos, principalmente
no contexto extrafísico, ou seja, as paraocorrências. Naturalmente, existe a contrapartida, pois a consciência, no amadurecimento precoce, tem apoio dos mais diversos tipos e assistência extrafísica especializada
que, de acordo com o desafio de auto-superação, torna-se crescente, agregando talentos e ampliando motivações assistenciais.
Diante disso, tudo o que se faz quanto à inversão existencial, seja estudo, pesquisa, autopesquisa, livros,
cursos, captação de idéias originais, gera efeitos inéditos para a consciência em movimento de crescimento
antecipado e planejado.
Na tabela a seguir, cada atitude e posicionamento na invéxis corresponde a algumas paraocorrências
observadas em autopesquisa da inversão existencial, que não devem ser generalizadas, mas servem de
exemplo para dar ênfase à necessidade de personalidade na defesa dos objetivos e metas existenciais
relativas ao planejamento da vida pessoal.
Todas essas paraocorrências foram verificadas no campo bioenergético pessoal, e nele desenrolaram-se autosuperações, crises de crescimento, passos evolutivos e amadurecimento.
Nesta autopesquisa das paraocorrências, foi possível observar que, ao adotar posicionamentos pessoais novos a favor da inversão existencial, em confronto com atitudes ultrapassadas e doentias, foi estabelecida uma nova maneira pessoal de encarar os efeitos extrafísicos das atitudes de vanguarda.
Até aqui, apresentou-se de maneira resumida as ações e paraocorrências para demonstrar a necessidade existente na invéxis, de fortalecer cada vez mais a estrutura pessoal através da superação de desafios,
muito mais do que apenas cumprir papéis acreditando estar em contato com as idéias de ponta sem vivenciálas com criticidade.
Dois fatores foram levados em consideração, nesta autopesquisa, para a potencialização do campo
bioenergético visando o desenvolvimento da inversão existencial:
1. O aclaramento e a desconflituosidade quanto às posturas pessoais para a antecipação das maturidades e responsabilidades assistenciais.
2. A assistência prestada através da tares a pessoas atuantes no contexto da inversão existencial.
A inversão existencial representa hoje um desafio para a(o) jovem interessada(o) em sair da zona de
conforto através de atitudes e ações assistenciais com efeitos na aceleração evolutiva pessoal.
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Tabela 1. Invéxis e paraocorrências.

Atitudes e
posicionamentos na
invéxis
Morar independente dos pais
com a parceira da dupla
evolutiva.

Paraocorrências
Sadias

Patológicas

Apoio extrafísico e banhos de energia pela
decisão de enfrentar o desafio.

Ação extrafísica de consciexes reagindo
de maneira antagônica e dominadora na
dupla evolutiva.

Apoio intrafísico de um dos pais.

Desaprovação moral das mães dos
parceiros da dupla evolutiva.

Dizer não para casamento
convencional e filhos.

Presença de consciências extrafísicas
assistenciais em relação à afetividade
madura.

Cobranças, chantagens, ameaças
e melindres das mães, em conjunto com
a pressão extrafísica de consciexes
moralistas.

Prática da independência
financeira.

Estímulos de idéias do Curso Intermissivo,
auxílio para vislumbrar possibilidades
acessíveis a curto, médio e longo prazo.

Pressão para o derrotismo, influência
de consciexes com foco na dependência
e desgaste emocional.

Mudança de cidade e de
estado de nascimento.

Presença mais perceptível de consciências
assistenciais extrafísicas auxiliando na
organização da nova realidade intrafísica
e na adoção de novas posturas pessoais.

Pressão extrafísica mais perceptível nas
atividades assistenciais e cotidianas da
nova cidade, inclusive através de atitudes
de conscins.

Início da prática da Tenepes.

Contato mais freqüente com consciências
e equipes extrafísicas assistenciais.

Contato com consciexes em desequilíbrio
atípico, diferente do padrão pessoal.

Mudança para Foz do Iguaçu.

Contato com uma nova realidade
extrafísica, associada à CCCI.

Intensificação de auto-assédio, assédios
extrafísicos pessoais e grupais.

Início da consciencioterapia
na condição de evoluciente.

Auxílio extrafísico otimizado para a
intensificação de crises de rescimento.

Atuação de consciexes sobre as várias
fissuras e conflitos pessoais mal resolvidos.

Ingresso na ASSINVÉXIS.

Amparador de função especializado
em invéxis, afastamento de
consciexes antagônicas do passado.

Crescimento do número de consciexes
antagônicas assimiladas de terceiros.

Criação de curso inédito
sobre inversão existencial
em conjunto.

Amparo de função, banhos de
energia, inspirações extrafísicas.

Ataques extrafísicos, pressão extrafísica
atípica, presença de consciexes
estimulando pensamento derrotista
pessoal e referente a terceiros.

O estabelecimento de campo bioenergético gera, entre outros, 6 efeitos positivos para a manutenção
e a potencialização da inversão existencial, apresentados a seguir:
1. Atitude assistencial marcante na personalidade, ou seja, a assistencialidade relacionada ao cotidiano,
à vida multidimensional mais vivencial e menos teórica.
2. Estabelecimento de contato assistencial com as pessoas visando interagir mais com a realidade
expressada pela consciência e menos com as possíveis reclamações das consciexes acompanhantes.
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3. Definição de limites assistenciais no momento evolutivo reconhecido, para o resguardo pessoal e do
outro, pois, da mesma maneira que a consciência busca maior saúde consciencial, superando traços fardos,
também reconhece os limites de aceleração a partir do autodiscernimento.
4. Rastreamento lúcido das necessidades assistenciais do momento, ou contexto em que se está inserido, focando mais no parapsiquismo assistencial do que no determinismo assistencial.
5. Sustentação do discernimento pessoal através da formação contínua de campo bioenergético nas
decisões. Em uma decisão é importante que haja mais energias pessoais do que de terceiros, com
intencionalidades diversificadas e estabelecidas de acordo com o interesse alheio.
6. Vislumbre da desperticidade através da qualificação das energias, da intencionalidade e de maior
contato extrafísico com consciências assistenciais dentro do campo bioenergético.
A autopesquisa do campo bioenergético, gerando potencialização da invéxis, é uma forma de observar
a responsabilidade assistencial no caminho para o epicentrismo consciencial. A utilização freqüente dos recursos assistenciais do campo bioenergético desenvolve a força presencial desassediadora, apresentada a seguir,
um fator essencial para a atuação na condição de embaixador dos Cursos Intermissivos do grupo evolutivo.

FORÇA PRESENCIAL DESASSEDIADORA
A força presencial desassediadora é o efeito da potencialização do campo bioenergético dentro da
assistência interconsciencial. Através dos diversos posicionamentos e posturas sadios que visam materializar os ensinamentos dos Cursos Intermissivos, a força presencial com foco no desassédio é ampliada, intra
e extrafisicamente.
A força presencial desassediadora representa a fala de conteúdo importante ouvida na gritaria da
multidão. Essa metáfora remete às responsabilidades pessoais relativas aos resgates grupocármicos, resgates extrafísicos e estímulos à recuperação de cons no processo assistencial.
A força presencial desassediadora é desenvolvida por 3 fatores, entre outros, apresentados a seguir,
que potencializam a manifestação da consciência na aplicação da técnica da invéxis:
1. Intencionalidade: a qualidade da intenção alcançada na prática da assistencialidade.
2. Representatividade consciencial: o grau de importância que a conscin tem frente ao seu grupo
evolutivo. Essa representatividade é verificada pelas afinidades do ponto de vista multidimensional e pela
média de consciexes e conscins assistidas com êxito. Varia também de acordo com os compromissos,
acertos e erros do ponto de vista multiexistencial e a aquisição de um grau de valor que possa abranger
sadiamente o grupocarma no amadurecimento.
3. Energias: o emprego de energias dedicado à assistencialidade, expressa pelo holossoma mais hígido
em relação aos assistidos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A percepção e a aplicação do campo bioenergético permite ao inversor existencial constatar as diversas paraocorrências específicas relativas à invéxis. Investindo nesse processo de maturação, o inversor tem
possibilidade de ampliar a capacidade assistencial planejada, objetivando a abrangência do policarma através do desenvolvimento de sua força presencial desassediadora.
As conquistas através de gestações conscienciais específicas da Invexologia representam um
potencializador da aplicação prática da inversão existencial.
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Aplica a inversão existencial de fato quem busca sua potencialização, empreendendo esforços e atitudes de vanguarda próprias de quem assume acelerar o amadurecimento em qualquer estágio evolutivo ou
faixa etária antes da desperticidade.
Novos desafios para a inversão existencial no planeta estão sendo concretizados. Qual o seu comprometimento com as auto-superações a serem alcançadas com estes desafios em qualquer estágio de amadurecimento pessoal?
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