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INTRODUÇÃO

Intenção. Este trabalho expõe, de maneira técnica e formal, autovivências experienciadas no processo

de desenvolvimento cognitivo, desencadeado a partir de percepção de fenômenos parapsíquicos.

Auxiliar. Desse modo, tem o intuito de auxiliar a todas as consciências que tiverem interesse sobre o as-

sunto a superar o medo de consciex, tal como fiz ao desenvolver-me cognitivamente com base no entendi-

mento do modo de funcionamento da realidade multidimensional.

Objetivo. O objetivo é apresentar casuística pessoal e pesquisa realizada, visando contribuir para o es-

clarecimento de quanto o conhecimento do parapsiquismo pode auxiliar na superação do medo de consciex.

Metodologia. A metodologia empregada na pesquisa está fundamentada nas anotações pessoais sobre

o tema, acompanhada de pesquisas em obras conscienciológicas e outras, incluindo obras da ciência conven-

cional que versam sobre o estudo referente ao medo de escuro, terror noturno, medo de fantasmas e as res -

pectivas ressignificações alcançadas pelas pessoas que superaram tais condições.

Definições. No texto, para clareza da exposição das vivências e experimentos pessoais, define-se o que

é parapsiquismo e o que é medo a fim de fornecer conteúdos mínimos para ajudar na compreensão do tema

e na autopesquisa daqueles que estiverem tendo contato com o tema.

Desmistificações. Nessa linha de raciocínio, também busca-se desmistificar ideias a respeito de fantas-

mas, assediadores, figuras religiosas e consciexes à luz do paradigma consciencial, da Autoexperimentologia

e do princípio da descrença.

Superação. Também são expostos fatores que o levaram à autossuperação do medo de consciex, em es -

pecial o desenvolvimento cognitivo parapsíquico, o qual propiciou a formação de novas sinapses em relação

à convivência com as consciexes, o que permitiu uma ressignificação na sua relação com a multidimensiona-

lidade.

Técnicas. São apresentadas ainda as principais técnicas utilizadas para se atingir tal superação do medo

de consciex, em especial a projeção consciente, “técnica do escuro”, tenepes, Chi kung, estado vibracional

(EV) e a sensibilidade tátil parapsíquica.
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I. RELAÇÃO ENTRE PARAPSIQUISMO, MEDO E MEDO DE CONSCIEX

Parapsiquismo. O  parapsiquismo é a faculdade psicofisiológica parapsíquica do sensitivo homem ou

mulher de sentir, perceber ou captar a influência direta das dimensões extrafísicas e das consciexes, inclusive

das consciências intrafísicas projetadas do corpo humano, o Soma.

Habilidade. Segundo as pesquisas da Conscienciologia, o parapsiquismo é o conjunto das parapercep-

ções avançadas da consciência, além dos 5 sentidos básicos do corpo humano. Consiste em habilidade ine-

rente a todo indivíduo e pode ser aprimorada de modo racional, livre de quaisquer conotações religiosas ou

de iniciações místicas. O desenvolvimento lúcido do parapsiquismo possibilita a compreensão integral do

que vem a ser a consciência e permite a vivência do paradigma consciencial.

Parapercepção. O parapsiquismo, portanto, consiste na habilidade de percepção além dos 5 sentidos na-

turais humanos, ou seja, a percepção da dimensão extrafísica, a exemplo de clarividência, clariaudiência, pa -

ratato e assim por diante.

Medo. Por outro lado, o medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma

situação de eventual perigo. A ideia de que algo ou alguma coisa possa ameaçar a segurança ou a vida de al-

guém faz com que o cérebro ative, involuntariamente, uma série de compostos químicos provocando reações

físicas, tais como: aumento do batimento cardíaco, aceleração da respiração, ressecamento dos lábios, pele

empalidecida e tremedeiras.

Alerta. Desse modo, o medo é uma sensação de alerta de extrema importância para a sobrevivência hu-

mana. Uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a pró-

pria vida, sem medir as possíveis consequências trágicas de seus atos.

Reações. Inconscientemente o medo prepara o corpo para duas prováveis reações: enfrentar ou fugir.

Em determinadas situações, o medo pode ser desencadeado a partir da ideia em relação a algo desagradável.

Lendas. Nos seres humanos o medo também pode ser provocado por motivações sem fundamento ou ló-

gica racional, quando estão baseados em crenças populares ou lendas.

Níveis. Existem diferentes tipos e níveis de medo, que pode ir desde uma ligeira ansiedade ou descon-

forto até o pavor total.

Patologia. Quando o medo passa a ser patológico, ou seja, quando afeta profundamente um indivíduo no

âmbito físico, psicológico e social, podem ser diagnosticados como uma fobia, a qual representa medos ex-

tremos, percebidos exageradamente pelas pessoas, sem justificativa racional, mas tornando-se impossíveis de

controlar, trazendo graves impactos negativos no dia a dia das pessoas.

Fobias. As pessoas podem desenvolver fobias por várias coisas, como: medo de palhaços (coulrofobia),

medo de gatos (elurofobia), medo de tomar banho (ablutofobia), medo de altura (acrofobia), medo de ser to-

cado (afefobia), entre muitas outras.

Associações. Outro exemplo é o medo de fantasmas, que em geral está associado aos pesadelos e ao ter-

ror noturno.

Diferenças. O pesadelo acontece nas últimas horas do sono, faz com que a criança acorde e normalmen-

te lembre sobre o que estava sonhando, já no caso do terror noturno, costuma apavorar mais os pais do que a

própria criança, uma vez que ela não se lembra de nada do que aconteceu nesse período.

Transitório. Dessa maneira, diferente do pesadelo, o terror noturno acontece na fase “não-REM”. Con-

forme as teorias científicas sugerem, se deve provavelmente à imaturidade do sistema nervoso central da cri -

ança. Embora os pais possam se assustar, o terror noturno é algo natural e acontece com algumas crianças.

Dias Júnior, Geraldo Gonçalves.   Desenvolvimento Cognitivo 
Parapsíquico na Superação do Medo de Consciex.

Conscientia, 25(1): 126-130, jan./mar., 2021



128

Esse processo de maturação acontece aos poucos, de acordo com o crescimento, tornando os episódios cada

vez mais raros, até se extinguir de vez na adolescência.

Inconsciência. Durante o terror noturno, no tempo médio de 15 minutos de duração, a criança pode ma-

nifestar sinais de pânico intenso, conversar, gritar, chorar, se debater, ficar de olhos abertos ou se sentar na

cama. E mesmo que esteja muito agitada, normalmente ela continua dormindo, não nota a presença dos pais

e depois nem se lembra do que aconteceu.

Fasmofobia. O medo de fantasmas, também conhecido como espectrofobia, comum em crianças e ado-

lescentes ao demonstrarem medo do sobrenatural. As histórias de terror, as conversas sobre o além, são for-

mas de entrar em contato com o tema e aos poucos perder o medo. Normalmente no fim da adolescência, po-

rém,  sobre algum receio,  as pessoas não temem mais  fantasmas.  Os mais ansiosos,  contudo,  propensos

a fobias, o medo exagerado pode persistir sendo que não confessarão, por vergonha.

Resiliência. O medo é uma emoção natural, que continuará existindo e evitando a gente se expor a gran-

des riscos. No entanto, é possível trabalhá-lo para que ele não impeça a conscin de viver e se relacionar com

as consciências intra e extrafísicas.

II. PROFILAXIAS PARAPSÍQUICAS PARA SUPERAÇÃO DO MEDO DE CONSCIEX

Multidimensionalidade. O Estado Vibracional (EV) é uma ferramenta que auxilia na investigação mul-

tidimensional.

Relato. Utilizei e utilizo várias vezes por dia e, quando necessário, faço uso do EV para assistir as

consciexes doentes e, também, como identificação do que é meu e o que não é meu. Exemplo: estava indo do

trabalho para casa, de ônibus, quando alguém entrou no mesmo e se sentou ao meu lado; comecei a sentir

dor de cabeça. Opa! O que é isso, por que estou sentido essa dor? Pensei na mesma hora, essa pessoa ao

meu lado deve estar com dor de cabeça. Então comecei a movimentar minhas energias até atingir o EV

e aos poucos a dor se foi. Será que a consciex foi assistida? Assim como a pessoa ao meu lado? Faltou mais

informação e investigação, pois naquele momento me satisfez a cessação da dor, poderia ter ido longe e per-

guntado à pessoa.

Tenepes. A tenepes é a técnica energética pessoal, que consiste ficar em um quarto escuro, sentado numa

poltrona durante 50 minutos, com um amparador a fim de energizar as consciências extrafísicas e consciên-

cias intrafísicas projetadas.

Relato. Quantas vezes questionei se estava amparado e, também, tive medo de ficar sozinho no escuro.

Foi bem assustador e sempre, nessas ocasiões, eu procurava colocar em minha mente que ali é um lugar se -

guro e amparado, pois a intenção cosmoética assistencial era mais importante. Uma vez questionei se real-

mente estava fazendo assistência, se valia a pena continuar, não percebia nada da multidimensionalidade.

Pois bem, num belo dia na colaboração no Instituto Internacional  de Projeciologia e Conscienciologia

(IIPC) no Rio de Janeiro, eu estava voluntariando, quando apareceu uma colaboradora e perguntou se eu

fazia tenepes. Refleti um pouco e respondi: Sim. Então ela me passou uma lista com um nome e o problema

da pessoa. Depois pensei, tanta gente no IIPC, e ela me escolheu. Está aí a resposta que procurava. A partir

de então, comecei a entender que o medo de consciex não era o mais importante e sim, a assistência, pois

estava amparado e não devia me preocupar com fenômenos e muito menos com o medo. Isto me ajudou mui-

to, pois o máximo seria a dessoma acontecer, mas a consciência é eterna.
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Chi kung. Chi kung é uma técnica chinesa que consiste na movimentação dos braços ao longo do corpo

para cima e para baixo, da altura do plexo solar até a altura dos ombros, movimentos sincrônicos com a res -

piração.

Técnica do escuro. A aplicação dessa técnica consiste em ficar no escuro a sós, o maior tempo possível. 

Superação. A técnica do escuro é interessante porque quando se está no escuro, muitos pensamentos po-

dem aflorar à mente e perturbar. Muitas vezes fiz uso dessa técnica, fiquei apavorado e acendia a luz. Mas,

chegava a seguinte conclusão: nada daquilo em minha mente era verdade, simplesmente fantasia elaborada.

Então fazia uso da técnica do Chi Kung e tudo passava. Aos poucos o medo do escuro foi passando, e então,

superei muito do medo que tinha.

Relato. Faço uso da técnica do escuro antes de dormir, faço EV e exteriorizo energias no meu quarto,

pois me auxilia no sono. Já fiz também, muitas vezes após a tenepes, no período em que ficava assustado.

Projeção Consciente. A técnica da projeção consciente assistida consiste em se deitar em decúbito dor-

sal, relaxar e esperar o amparador aparecer e tirar você do corpo. Este tipo de técnica é para se fazer assistên -

cia extrafísica e não para um tour extrafísico.

Relato. Como tenho sensibilidade tátil parapsíquica, aproveitei para fazer esta técnica, mas para quem

tem medo de consciex, como eu tinha, foi assustador, pois perdi a oportunidade de sair do corpo. Não vi

a consciex, mais senti um toque gentil e sutil em meu braço. Despertei assustado e penalizado, pois a expe -

riência não foi completa em função do medo.

OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Paratato. Meu primeiro contato com consciex foi por volta dos meus 3 para 4 anos de idade. Sinto co-

mo fosse hoje, várias consciências extrafísicas me tocando várias vezes. Não me lembro com detalhes, mas

me assustava muito. Não sei se falei com meus pais ou não, não sei como foi a reação deles.

Paravisão. Outra lembrança foi mais ou menos dos 6 aos 7 anos de idade. Via somente cabeças defor-

madas vindo em minha direção na hora de me deitar para dormir. Cobria a cabeça com a colcha e depois

descobria, e lá estava a cabeça vindo em minha direção e afastava. Tudo isso me assustava muito. A partir

daí só dormia de luz acesa. Outra coisa assustadora, e muito, eram as estórias de fantasmas, figuras fol-

clóricas, como Saci-Pererê, mula sem cabeça, além dos filmes de terror.

Consciexes. O medo de consciex persistiu por muito tempo em minha vida, conforme ia entendendo

mais sobre o assunto; baseado nas religiões o medo ampliou, pois agora agregava mais informação, como,

demônios, anjos. Quando conheci o  Espiritismo,  melhorou um pouco, pois já entendia que demônios não

existiam, eram simplesmente “pessoas que não estavam mais vivas”. Também surgiu nova palavra: assedia-

dores. Mas, mesmo assim, tinha medo pois temia que me fizessem mal. Quando conheci a Conscienciologia

o medo de consciex foi se dissipando aos poucos, através de técnicas já mencionadas acima.

Fatores. Eis, em ordem alfabética, 8 fatores que me levaram à superação do medo:

1. Autoconscientização. Constatação de que medo de fantasma é uma atitude infantil.

2. Chi Kung. Aplicação da técnica chinesa Chi kung.

3. Enfrentamento. Enfrentar o medo, pois reconheci que o máximo que pode acontecer é a morte física,

nós somos eternos.

4. EV. O uso do estado vibracional como ferramenta assistencial às consciexes.

5. Projeção. Aproveitamentos das sensações táteis parapsíquicas através da projeção assistida.
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6. Reflexão. Reflexões através de conhecimento sobre o assunto, a Conscienciologia foi fundamental.

7. Técnica. O uso da técnica do escuro, pois ficar no escuro me deixava apreensivo e pensativo, muita

coisa passava na mente.

8. Tenepes. A prática da tenepes.
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