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Resumo:
O presente trabalho traz uma amostra do panorama das técnicas e paratécnicas até
o momento (Ano-base: 2018) descritas nas obras conscienciológicas, com objetivo de
demonstrar a importância das mesmas na construção da ciência Conscienciologia e no
processo de interassistência tarística pelas descrições publicadas, utilizando como meto dologia a pesquisa bibliográfica. Ao final do artigo propõe-se como continuidade da pesquisa um projeto de padronização das descrições das técnicas e paratécnicas conscienciológicas.
Abstract:
This work brings a sample of the panorama of techniques and paratechniques de scribed until now (Year-base: 2018) in conscientiological works. The objective is to
demonstrate their importance in building the science conscientiology and in the process
of claritaskal interassistance through the descriptions published, using bibliographical
research as the methodology. At the end of the article, to continue the research, a project
of standardization of the description of conscientiological techniques and paratechniques
is proposed.

Resumen:
El presente trabajo trae una muestra del panorama de las técnicas y paratécnicas hasta el momento (Año-base:2018) descriptas en las obras concienciológicas, con el objetivo de demostrar la importancia de las mismas en la construcción de la ciencia Concienciología y en el proceso de la interasistencia tarística por las descripciones publicadas,
utilizando como Metodología la investigación bibliográfica. Al final del artículo se proArtigo recebido em: 15.01.2018.
pone como continuidad de investigación un proyecto de patronización de las descripcioAprovado para publicação em: 20.05.2018. nes de técnicas y paratécnicas concienciológicas.
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INTRODUÇÃO
Conscienciologia. A Conscienciologia é considerada como uma ciência subjetiva-objetiva, tendo por
prisma o paradigma consciencial. Na condição de proposta científica, tem necessidade de ter métodos, técni cas que orientem o pesquisador nas suas autoinvestigações.
Objeto. Tendo como objeto de estudo a própria consciência, a autoanálise e autoinvestigação podem
ocorrer levando em consideração processos intra e extrafísicos, dentro de diferentes aspectos, tais como
o contexto biológico, social, emocional, entre outros.
Acervo. Ao longo dos mais de 30 anos da Conscienciologia, ela vem apresentando técnicas e paratécnicas em suas várias publicações, com a finalidade de auxiliar nos processos de realização pesquisística.
Objetivo. Neste artigo, objetiva-se evidenciar a importância das técnicas e paratécnicas na Conscienciologia, assim como a publicação clara, objetiva e didática das mesmas, o que justifica e embasa o projeto de
descrição das técnicas e paratécnicas, do Colégio Invisível da Paratecnologia.
Metodologia. Para elaboração do trabalho, foi realizada pesquisa de técnicas e paratécnicas em publicações da Conscienciologia, desde o ano de 1986 até os dias de hoje (Ano-base: 2018), incluindo 21 livros da
Conscienciologia, revista técnico-científica e a Enciclopédia da Conscienciologia.
Estrutura. As informações apresentadas nesse artigo, estão organizadas em 3 seções que explicitam
o panorama das pesquisas conscienciológicas sobre o tema:
I. Técnicas e paratécnicas.
II. Publicações de técnicas e paratécnicas.
III. Importância da descrição de técnicas e paratécnicas.

I. TÉCNICAS E PARATÉCNICAS
Experiência. A observação de um fenômeno de maneira dirigida através de técnica pode representar
a recordação de inúmeras percepções, em razão das otimizações executadas durante a preparação, desenvol vimento e pós-vivência da experiência.
Tecnologia. Considera-se a tecnologia intrafísica, ou simplesmente tecnologia, um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas ou otimização de processos com foco na di mensão intrafísica.
Técnica. No paradigma consciencial, a técnica é a maneira, jeito ou habilidade especial de executar bem
ou fazer algo melhor, dentro do conjunto de regras e pormenores práticos essenciais à execução aperfeiçoada
de fabricação, arte ou profissão, exigindo iniciação sistemática nos conhecimentos científicos indispensáveis
para resolver metodicamente os problemas e encontrar para eles a solução adequada, sendo, em princípio,
cosmoética e consciencialmente evolutiva (Vieira, 2004, p. 45).
Paratécnica. A paratécnica, segundo Vieira (2004, p. 119), consiste no conjunto de procedimentos e habilidades utilizados na extrafisicalidade, produzindo efeitos nas múltiplas dimensões da consciência, de acor do com a autoconsciencialidade e a parapercepciologia pessoal. Esse autor também atualizou a definição
(Vieira, 2013, p. 8.182) para:
“é o processamento próprio da paraciência Paratecnologia, ou especialidade da Conscienciologia, aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas dos fenômenos
e realidades parapsíquicas ou multidimensionais da consciência”.
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Multidimensionalidade. Caso a visão da consciência pesquisadora seja unicamente intrafísica, usará
apenas técnicas. Somente quando expande a pesquisa para a multidimensionalidade, a multisserialidade
e a constante interação entre conscins e consciexes é que passa a usar as paratécnicas. Isto pode ser observado, por exemplo, na técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Foco. Dependendo da utilização dada pelo pesquisador, uma paratécnica pode acabar sendo uma técnica
intrafísica, na prática.
Exemplo. É possível observar esse fato na Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica (TM1AVI). Um
pesquisador pode usar a referida ferramenta apenas na condição de técnica, caso não raciocine considerando
a multidimensionalidade e a multiexistencialidade, a TM1AVI pode simplesmente se transformar em um
conjunto de procedimentos (técnicas) para quem deseja realizar várias metas antes da possível dessoma no
prazo de 1 ano.
Distinção. A TM1AVI é uma paratécnica, quando a conscin, ao aplicar a técnica, planeja, de acordo com
a visão de que há consciexes envolvidas e que tem uma série de existências intrafísicas, definindo metas e se
preocupando com a consecução da proéxis, a Pré-Intermissiologia e o autorrevezamento multiexistencial.
Ínsito. Existem técnicas que, por definição, são paratécnicas, por exemplo, a técnica da Tarefa Energética Pessoal (TENEPES), pois a mesma envolve energia consciencial, conscins e consciexes. Ela é multidimensional sempre, caso contrário não está sendo aplicada.
Diferenciação. As técnicas intrafísicas podem fazer parte do arcabouço de uma paratécnica, mas é imprescindível o componente multidimensional para distinguir uma paratécnica de uma técnica.
Postura. Portanto, na intrafisicalidade há interfusão de técnica e paratécnica, que depende da postura do
pesquisador.
Utilidade. As técnicas são úteis às conscins e viabilizam muitas paratécnicas, por exemplo, na paratécni ca TM1AVI o uso técnico das planilhas é essencial para o acompanhamento dos resultados.
Equipamento. Não se pode também deixar de lado a tecnologia intrafísica do ponto de vista de equipamentos, pois eles são auxiliares na aplicação de muitas paratécnicas e na viabilização da proéxis na dimensão
intrafísica.
Tempo. Vive-se (Ano-base: 2018), em uma época de aceleração evolutiva devido à Conscienciologia, às
inúmeras informações que estão disponíveis e, também, aos equipamentos que otimizam o uso do tempo.
Nesta dimensão tempo é um fator importante.
Aparelhos. Os equipamentos em si não são paratecnologia somente por serem utilizadas em pesquisas
conscienciológicas, mas as metodologias com enfoque multidimensional e multiexistencial usando os aparelhos fazem parte do arcabouço da Paratecnologia, enquanto especialidade conscienciológica. Os aparelhos
eletroeletrônicos para estudo de fenômenos parapsíquicos e/ou bioenergéticos, como por exemplo, o equipamento para medir os efeitos fisiológicos da ectoplasmia, são somente ferramentas para pesquisa e não objeto
de estudo da Paratecnologia.

II. PUBLICAÇÕES DE TÉCNICAS E PARATÉCNICAS
Publicações. Desde a publicação da primeira edição, em 1986, do tratado Projeciologia: Panorama das
Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano (Vieira, 2002), inúmeras obras na Conscienciologia
apresentam e descrevem técnicas e paratécnicas.
Exemplos. Neste artigo são apresentadas obras conscienciológicas, exemplificando técnicas e paratécnicas nelas descritas.
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Projeciologia. O livro Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano (Vieira, 2002) apresenta inúmeras técnicas projetivas, das quais foram escolhidas, de acordo com
a autopesquisa das autoras, as 10 a seguir, enumeradas em ordem alfabética:
01. Técnica da autoimagem projetiva (p. 446).
02. Técnica da autorrelaxação psicofisiológica (p. 432).
03. Técnica da concentração mental (p. 434).
04. Técnica da projeção pela sede (p. 233).
05. Técnica da respiração rítmica (p. 435).
06. Técnica da saturação mental projetiva (p. 483).
07. Técnica das posturas projetivas (p. 440).
08. Técnica do despertamento musical (p. 466).
09. Técnica do diagnóstico projetivo (p. 486).
10. Técnica das fugas imaginativas (p. 437).
Experimentos. O tratado 700 Experimentos da Conscienciologia (Vieira, 1994) além de vários testes
apresenta técnicas, das quais foram escolhidas, de acordo com a autopesquisa das autoras, as 10 citadas a se guir em ordem alfabética:
01. Técnica da concentração mental (p. 133).
02. Técnica da evitação da cultura inútil (p. 135).
03. Técnica da evitação do subcérebro abdominal (p. 511).
04. Técnica da evitação dos falsos conceitos (p. 107).
05. Técnica da instalação do EV (p. 348).
06. Técnica da otimização dos seus estudos (p. 131).
07. Técnica da sua auto-organização existencial (p. 506).
08. Técnica das 50 vezes mais (p. 340).
09. Técnica de mais 1 ano de vida intrafísica (p. 607).
10. Técnica do aproveitamento de uma tarde chuvosa (p. 146).
Conscienciometria. O livro 100 Testes da Conscienciometria (Vieira, 1997), aos moldes do tratado 700
Experimentos da Conscienciologia, apresenta os 100 testes mais correlacionados com o discernimento do
mentalsoma.
Tenepes. O Manual da Tenepes (Vieira, 2011) é um livro dedicado inteiramente a uma técnica para
a qual se estimava 858 praticantes no ano-base 2014 (Buononato, 2014, p. 110). Além desse manual mais
2 livros têm como temática a referida paratécnica: Tenepes: Assistência Interdimensional Lúcida (Thomaz
& Pitaguary, 2015) e Teáticas da Tenepes (Amado, 2017).
Proéxis. O Manual da Proéxis (Vieira, 2015) é um livro técnico que auxilia na consecução plena da programação de vida humana, sendo esse o primeiro objetivo, mais importante a ser alcançado na teoria e na
prática.
Dupla. O Manual da Dupla Evolutiva (Vieira, 1997) é uma obra inteiramente dedicada a uma técnica da
Conscienciologia, voltada às conscins interessadas em desenvolver de maneira conjunta a intercooperação
lúcida em prol da evolução.
Teáticas. O livro 200 Teáticas da Conscienciologia (Vieira, 1997) é uma obra que apresenta teorias
(princípios) e práticas (técnicas) no amplo universo de pesquisas da Conscienciologia.
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Reurbanisatus. O tratado Homo sapiens reurbanisatus (Vieira, 2004) apresenta a temática das reurbanizações extrafísicas. As investigações foram desenvolvidas por intermédio das técnicas da Conscienciologia,
notadamente da Projeciologia. Incluido no capítulo “Taxologia das técnicas da Enciclopédia”, encontramos
enumeração de 100 técnicas dentre as mais empregadas na elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia.
Enciclopédia. A Enciclopédia da Conscienciologia (Vieira, 2013) contém, na divisão Detalhismo, a seção Tecnologia, além de verbetes específicos de técnicas, das quais foram escolhidas de acordo com a autopesquisa das autoras, 10 citados em ordem alfabética:
01. Técnica da Circularidade (Vieira, 2013, p. 10.336 a 10.340).
02. Técnica da Exaustividade (Vieira, 2013, p. 10.345 a 10.350).
03. Técnica da Segunda Redação (Vieira, 2013, p. 10.362 a 10.364).
04. Técnica do Algoritmo (Silva, 2013, p. 10.376 a 10.379).
05. Técnica do Autoinventariograma (Fonseca, 2013, p. 10.380 a 10.10.387).
06. Técnica do Bloco Tridisciplinar (Vieira, 2013, p. 10.388 a 10.390).
07. Técnica do Crescendo (Vieira, 2013, p. 10.391 a 10.393).
08. Técnica do Trinômio Automotivação-Trabalho-Lazer (Vieira, 2013, p. 10.401 a 10.405).
09. Técnica dos Atos-Fatos-Parafatos (Vieira, 2013, p. 10.394 a 10.396).
10. Técnica dos 100 Procedimentos (Vieira, 2013, p. 10.397 a 10.401).
Cobaia. O Manual da Conscin-Cobaia (Costa & Rossa, 2014) é um livro técnico que utiliza como ferramenta técnica o conscienciograma.
Clarividência. Clarividência: Teoria e Prática (Medeiros, 2012) é um livro que apresenta 11 técnicas
para alcançar tal parafenômeno.
Mudar. Mudar ou Mudar: Relatos de uma Reciclante Existencial (Guzzi, 2000) é um livro que apresenta 6 técnicas de reciclagem existencial.
Sinalética. Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica (Tornieri, 2015) é um livro que apresenta 12 técnicas para treinar a identificação, classificação e mapeamento das sinaléticas parapsíquicas pessoais.
Dinâmicas. Dinâmicas parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo na Prática (Gonçalves
& Salles, 2011) é um livro que apresenta representações ilustrativas das 6 técnicas descritas.
Invéxis. Inversão existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude (Nonato; et
al, 2011) é um livro que apresenta a descrição dos fundamentos técnicos da inversão existencial.

III. IMPORTÂNCIA DA DESCRIÇÃO DE TÉCNICAS E PARATÉCNICAS
Aplicação. No artigo Paratecnicidade Pré-intermissiva (Kauati, Quites & Nachbar, 2014), é ressaltada
a importância de experimentar as técnicas, mas para isso é importante as técnicas e paratécnicas estarem des critas para o experimentador aplicá-las adequadamente. Os mesmos autores no artigo Paratecnogenia Aplicada à Autopesquisa (Kauati, Quites & Nachbar, 2013), além de discutirem a importância da paratecnogenia,
apresentam exemplo usando um fluxograma para descrever a paratécnica.
Fato. Observa-se que a maioria das pesquisas, reciclagens, enfrentamentos, estudos desenvolvidos pelos
pesquisadores da Conscienciologia são feitos de modo instintivo e pouco técnico.
Otimização. A tecnicidade naquilo que se faz contribui para melhorar a organização do trabalho, auxilia
na definição das etapas de cada processo, além de otimizar o tempo dedicado aos objetivos. A tecnicidade
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ajuda na linearidade pensênica, na manutenção do foco e na visão sistêmica do que a consciência se propõe
realizar.
Disponibilidade. A riqueza das técnicas propostas pelo pesquisador Waldo Vieira, assim como por vá rios outros pesquisadores da Conscienciologia, estão à disposição nos vários tratados, livros e artigos, para
serem usadas na aceleração e na orientação das pesquisas conscienciológicas.
Interassistência. Ensinar o passo a passo das técnicas e paratécnicas é importante modo de realizar assistência tarística. Somente o relato pessoal das vivências das autossuperações, muitas vezes, não esclarece
o leitor de como ele pode experimentar também, replicando as técnicas utilizadas, alcançar os resultados esperados.
Metodologia. Nos artigos científicos da ciência convencional, a descrição dos métodos empregados na
pesquisa é onde está a maior contribuição do pesquisador. De modo equivalente, a publicação das descrições
de técnicas e paratécnicas utilizadas nas autopesquisas caracteriza-se em contribuição de ponta, de ampara dores da assistência esclarecedora.
Colégio. Dada a importância do estudo de técnicas e paratécnicas na Conscienciologia, o Colégio Invisível da Paratecnologia iniciou suas atividades em 14 de julho de 2012 (Kauati, 2018, p. 58) trabalhando na
produção gesconológica especializada, seja produzindo ou prestando consultoria a terceiros.
“O Colégio Invisível da Paratecnologia é a organização não institucionalizada formada
pela rede de conexões entre pesquisadores, através do vínculo consciencial, para fomentar
o aprofundamento das investigações e intercâmbios científicos em torno da teaticidade paratecnológica” (Kauati, 2018, p. 55).

Projeto. Considerando a importância da clareza na explicação das técnicas e paratécnicas, por entender
que aumentam as chances do assistido compreender e realizar autoexperimentos de modo satisfatório, o Colégio Invisível da Paratecnologia está epicentrando um projeto para descrição das técnicas e paratécnicas
conscienciológicas em verbetes de chapa padronizada, de modo a facilitar os pesquisadores a realizar tal in terassistência.
Chapa. A chapa contendo a fôrma do projeto pretende conter além de definições, também a descrição
clara, contendo o passo a passo das técnicas e paratécnicas apresentadas para aplicação adequada, incluindo
os pré-requisitos e recursos necessários para utilização, otimizações e evitações recomendadas, entre outros.
Participantes. Tal projeto de descrição visa acolher todos os pesquisadores que desejarem descrever
técnicas e paratécnicas existentes ou propor novas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concentração. Concentrar a descrição das técnicas e paratécnicas em instrumento único pode facilitar
a visualização panorâmica do acervo paratécnico conscienciológico e consequentemente a escolha mais adequada das mesmas pela conscin de acordo com o perfil e o objetivo.
Preservação. Tal projeto visa também preservar a técnica em sua forma e processo original, evitando
que, com a aplicação mal compreendida da técnica, ocorram distorções significativas que descaracterizam as
mesmas.
Complementariedade. A descrição objetiva e sintética na chapa (uma forma formal) não concorre com
obras detalhadas e expandidas sobre qualquer técnica/paratécnica, ao contrário, estimula o aprofundamento
em obras específicas.
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Ampliação. Essa prática oportuniza o registro das paratécnicas criadas e testadas pelos pesquisadores
que, em alguns casos, não ficam registradas e, portanto, não são replicadas cumprindo seu papel tarístico em
maior escala.
Reflexão. A escrita detalhada da paratécnica de acordo com um padrão pré-definido leva a questiona mentos, identificação de pontos ainda confusos ou indefinidos e sua clarificação e aprofunda compreensão da
mesma, oportunizando a conscin aplicá-la com maior propriedade e eficácia.

IMPORTA, PARA A CONSCIÊNCIA ATENTA, A AUTOPARATECNICIDADE TEÁTICA APLICADA ÀS PRÓPRIAS AUTOPESQUISAS DE MODO
LÚCIDO. E, PARA A INTERASSISTÊNCIA TARÍSTICA, É RELEVANTE
A PUBLICAÇÃO DAS DESCRIÇÕES DE TÉCNICAS E PARATÉCNICAS .
Questionologia. Você, leitor ou leitora, de 0 a 10, qual é o seu nível de teática paratécnica? Aplica técnicas em tudo o que faz? Você sabe explicar o passo a passo das técnicas que utiliza?
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