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Resumo: 
O presente artigo tem o objetivo de demonstrar a importância do posicionamento 

da consciência perante a sua programação existencial no voluntariado consciencioló-
gico e suas implicações, levando em consideração o tripé: satisfação, trabalho e la-
zer. Através de análises e de reciclagens intraconscienciais, a autora busca uma 
atitude pró-evolutiva que visa dar um up grade em seu nível de aproveitamento 
quanto à Proéxis. Apresenta a metodologia dos pilares da Conscienciologia e resul-
tados parciais, como mudanças de postura e patamar evolutivo, obtidos durante sua 
pesquisa. 

 
Abstract: 

The present article has the objective of demonstrating the importance of the cons-
ciousness positioning before his/her existential programming in the conscientiological 
volunteer collective and their implications, taking into account the trivet: satisfaction, 
work and leisure. Through analyses and intraconsciential recyclings, the author looks 
for a pro- evolutionary attitude that seeks to give an upgrade in her utilization level as 
for the Existential program. She presents the methodology of the Conscientiology pil-
lars and partial results, as changes of posture and evolutionary platform, obtained 
during her research. 

 
 

Resumen: 
El presente artículo tiene como objetivo demostrar la importancia del posiciona-

miento de la conciencia ante su programación existencial en el voluntariado concien-
ciológico y sus implicaciones, teniendo en consideración el trío: satisfacción, trabajo 
y ocio. Mediante análisis y reciclajes intraconcienciales, la autora trata de tener una 
actitud proevolutiva con la intención de conseguir un up grade en su nivel de desem-
peño respecto a la Proexis. Presenta la metodología de los pilares de la Conciencio-
logía y resultados parciales, como cambios de postura y de nivel evolutivo, obteni-
dos durante la investigación. 

 

INTRODUÇÃO  
 

Ciência. A Proexologia é especialidade da ciência Conscienciologia que estuda a programação 

existencial (proéxis) das conscins em geral e suas consequências evolutivas. 

Programações. Existem categorias de programações de acordo com o nível evolutivo de cada 

consciência.  Os seres humanos são singulares e, consequentemente suas proéxis também. 

Holocarma. As categorias de proéxis, levando em consideração a sua abrangência, podem ser mais 

simples ou mais complexas, desde a egocármica e grupocármica até a mais sofisticada, necessitando de 

maior planejamento. Nesse caso trata-se da policármica, com o alcance maior de consciências envolvidas. 
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  Objetivo. O artigo tem como objetivo apresentar a reflexão e a importância da tomada de decisões 

para orientar de maneira homeostática a programação existencial com resultados satisfatórios.  

Justificativa. A autora percebeu que procrastinava sua condição de mini peça e atuava com descaso 

no que diz respeito à responsabilidade consigo e o que teria programado para esta existência. A partir des-

sa constatação determinou-se a fazer as reciclagens necessárias buscando se posicionar quanto ao prio-

ritário, saindo da condição de subnível evolutivo. 

Metodologia. Foi utilizada a técnica dos pilares da Conscienciologia para aprofundamento do tema 

e a vivência da tenepes para maior compreensão do momento evolutivo da pesquisadora. 

Apresentação. O presente artigo está estruturado em três sessões, sendo elas: posicionamento 

proexológico, técnica dos pilares da Conscienciologia e considerações finais. 

POSICIONAMENTO  PROEXOLÓGICO 

Definição. O posicionamento proexológico é a ação da consciência escolher assumir, através da 

vontade inquebrantável, a sua programação existencial, considerando a pensenidade sadia e a intenciona-

lidade cosmoética, com foco na evolução. 

Etimologia. O vocábulo posicionamento procede do idioma Latim, positio, “ação de pôr, de colo-

car; posição; situação”. Apareceu no Século XX. O vocábulo programação procede do idioma Latim, 

programma, “publica- ção por escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do 

dia; inscrição”. Surgiu no Século XX. O vocábulo existencial vem do idioma Latim tardio, existentialis, 

“existencial; relativo ao aparecimento”. Surgiu em 1898, no Século XIX. 

Sinonímia: 1. Priorização da proéxis. 2. Dinamização da evolução. 3. Propósito evolutivo. 4. Satis-

fação pessoal, primener, euforin, euforex. 

Antonímia: 1. Procrastinação da proéxis. 2. Negligência evolutiva. 3. Melancolia intrafisica. 

Especialidade. O artigo está embasado na especialidade Proexologia. 

Compromisso. De acordo com Vieira (1998) não é simples a rememoração do compromisso que  

a consciência assumiu na atual existência, não há um contrato por escrito que defina tal programação  

e são poucos que tem com clareza o que devem fazer. Para Vieira (1998; p.10) “A proéxis consciente 

ainda é uma condição alcançada por pequena minoria dos componentes da humanidade”. 

Sentimento. Um grande percentual da humanidade tem a sensação de ter algo a fazer neste planeta 

e não consegue identificar o quê. Esse sentimento gera um vazio existencial que faz parte do discurso de 

muitas pessoas que buscam tratamento para ansiedade e insatisfação íntima. 
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  Melin. O quadro que a medicina convencional trata como depressão, para a Conscienciologia pode 

se caracterizar melancolia intrafísica, melin, em razão do afastamento na consecução da proéxis.  

Recuperação. Na recuperação da unidade de lucidez, os cons, a consciência começa a acessar in-

formações que podem facilitar o seu entendimento. Ter acesso às ciências Conscienciologia e Projecio-

logia foi decisivo para que a autora pudesse compreender muitos dos fenômenos que havia vivenciado,  

a experiência da projeção, a precognição, e a clarividência. 

Reconhecimento. A autora percebeu que o conteúdo da Conscienciologia lhe era familiar, não era 

novo e possivelmente já havia estudado a respeito em outra vida intra ou extrafísica. Entretanto não 

compreendia a importância que esta lembrança recente, exercia em sua evolução consciencial.  

Atenção. Sua atenção estava voltada para outras prioridades, havia a insatisfação com a instabili-

dade profissional gerando insegurança. Esta realidade estava bloqueando a visão mais ampla da proéxis. 

 Autoassistência. A resolução da questão profissional foi um processo autoassistencial e promoveu 

uma melhoria da autoestima com a identificação e valorização dos talentos evolutivos.   

Compreensão. A autora compreendeu que a execução da sua programação estava ligada à atuação 

como mini peça de um maximecanismo, através da utilização de seus talentos em prol da assistência 

multidimensional. 

Grupalidade. Conviver em grupo é prioritário para a evolução da consciência. A autora buscou 

esta condição atuando como voluntária e docente em uma instituição conscienciocêntrica que lhe propor-

cionou vivências enriquecedoras, possibilitando a mudança de patamar evolutivo. 

Reflexão. A participação no curso Autopesquisa Projeciológica iniciado em 2014 foi decisiva quan-

to ao reconhecimento da evolução nas priorizações. A reflexão quanto às posturas antievolutivas durante 

o curso, provocaram na autora uma imensa insatisfação com seu desempenho e irresponsabilidade com  

o grupo evolutivo.  

Projeção. Durante o curso, a autora teve uma projeção com seu pai dessomado, na qual, o mais 

relevante era o aprendizado da consciex através dos exemplos da autora no que se refere à lucidez. Ficou 

claro que o nível de lucidez da autora repercutia de modo positivo em todo seu grupocarma e que  

a assistência ao pai dependia de seu posicionamento proexológico. 

Reciclagens. A experiência da autora mostrou que, quanto mais se posicionava, realizando as reci-

clagens e assumindo a responsabilidade da proéxis, mais os amparadores auxiliavam na mudança de 

patamar através de situações que favoreciam o aprendizado. 
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  Artigo. Na busca de informações em livros e na internet para qualificar a pesquisa que havia ini-

ciado, se deparou com um artigo escrito por um colega e que lhe chamou atenção pelo titulo Experiência 

Pessoal: Assembleia Extrafisica. A leitura do artigo promoveu banhos de energias confirmatórios do ru-

mo da autopesquisa e da importância do posicionamento forte e decidido frente a programação existen-

cial. 

Repercussão. A autora lembrou que teve contato através de projeção com duas das consciexes 

descritas no artigo. O texto mostrava uma assembleia que tratava da ressoma de muitas consciexes para 

trabalharem em grupo em prol das ciências Projeciologia e Conscienciologia neste planeta.     

Sentido. Todas suas angústias devido ao estado de melancolia intrafísica registrado anteriormente 

fizeram sentido. Estava fora de seu projeto inicial. 

Engajamento. Percebendo a importância do seu envolvimento neste contexto, decidiu participar, 

pela primeira vez, do encontro de voluntários do IIPC em Foz do Iguaçu em 2015. Sentir a sinergia  

e o engajamento do grupo envolveu a autora em uma esfera de alegria e satisfação por estar ali, culmi-

nando na percepção de uma euforia intrafisica- euforin. Foi o diferencial para reforçar sua compreensão 

da proéxis grupal.  

Aprofundamento. Após enfrentamentos e autorreflexões, a autora aprofundou o tema do posicio-

namento utilizando a Técnica dos Pilares da Conscienciologia, apresentada no curso de Autopesquisa 

Projeciológica do IIPC. 

TÉCNICA  DOS  PILARES  DA  CONCIENCIOLOGIA 

Definição. A técnica dos pilares da Conscienciologia é o empilhamento de sete ideias ou diretrizes 

básicas para sustentar a construção do conhecimento interativo, sinérgico, sintético e prático de assunto 

relevante para a consciência evoluir dinamicamente no cosmos (VIEIRA, 2003, p.137). 

Técnica. Um pilar constitui-se em uma síntese da ideia matriz, sendo desenvolvida no sentido ho-

rizontal, da esquerda para a direita, e no sentido vertical, de cima para baixo. A palavra grafada em ne-

grito, no início da linha, é uma ideia maior, síntese dos vocábulos a seguir na mesma linha. Portanto,  

a direção do pilar pode ser considerada a diagonal, que inicia na primeira palavra da linha 1 até a última 

palavra da linha (VIEIRA, 2002, p. 120).  

Organização. Esta forma de expor as ideias relevantes ao tema estudado ajudou a autora no quesito 

organização e visão de conjunto. A autora se observou de modo integral, mas analisando em partes todos 

os aspectos envolvidos. 
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  Apresentação. A pesquisadora apresenta os 7 itens do pilar construído, em ordem crescente de 

aquisição dos trafores proexológicos e o seu desenvolvimento com análise de todas as ideias de susten-

tação do conhecimento auferido acerca do tema de autopesquisa. 

1. Posicionamento: vontade; intencionalidade, priorização. 

2. Lucidez: atenção; percepção; recuperação de cons. 

3. Discernimento energético: realidade parapsiquica; sinalética; estado vibracional. 

4. Continuidade: proatividade; motivação; prontidão. 

5. Autoconfiança: autoestima sadia; satisfação íntima; conexão com amparo. 

6. Domínio: autonomia; homeostase; higidez. 

7. Maturidade: autoassistência; heteroassistência, Tenepes. 

 

Aprofundamento. Segue a seguir, aprofundamento sobre os sete pilares do posicionamento proe-

xológico. 

1.  Posicionamento. A consciência que deseja levar a frente à programação existencial deve consi-

derar o seu posicionamento perante as escolhas, a fim de realmente executar nesta existência o que pro-

gramou fazer, realizar o que assumiu durante seu curso intermissivo. Toda consciência intrafísica, 

independente de seu projeto de vida, deve posicionar-se diante o que é realmente importante, pois ati-

tudes fortes e determinadas têm amparo. A partir desta reflexão a autora posiciona-se e utiliza seus atri-

butos conscienciais para iniciar suas reciclagens. 

Vontade. A vontade inquebrantável, atributo mentalsomático, é a mola propulsora para alavancar  

a evolução da consciência. A conscin de vontade débil, ou seja, a vontade fraca, com pouco empenho, 

procrastina sua proéxis. A autora utilizou de sua vontade para transpor seu nível evolutivo e com forte 

posicionamento conseguiu colocar em prática seus objetivos evolutivos. 

Intencionalidade. Na Intencionologia, aborda-se a importância de qualificar a intenção nas ações 

do dia a dia, pois ela será a bússola consciencial que norteará a caminhada da consciência na consecução 

da sua programação. A autopenização positiva e a hiperacuidade potencializam a intencionalidade sadia  

e cosmoética. 

Priorização. O fundamental para alavancar a evolução é dar importância ao que realmente fará  

a diferença no momento evolutivo que se encontra. A consciência é singular, as necessidades são diferen-

tes, um comportamento assertivo nas escolhas do que é prioritário coloca a consciência em um novo 

patamar evolutivo. Foi preciso excluir do seu cotidiano atividades (atitudes antiproéxis) e pessoas (ami-

zades ociosas) que fizessem o caminho contrário a tudo que a autora definiu como importante naquele 

momento. 
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  2. Lucidez.  Quando a conscin ressoma para mais uma vida intrafisica, o restringimento leva a falta 

de lucidez e a mesologia contribui para esta condição. O grau de lucidez repercute diretamente na ma-

turidade consciencial. Ficar alerta no estado de vigília física ordinária quanto a seus pensenes, pensamen-

tos, sentimentos e energias que, associados de maneira equilibrada norteiam a consciência, é estratégia 

importante para a qualificação da lucidez intra e extrafisica.  

Atenção. A atuação superficial da autora, pela falta de atenção dedicada aos seus empreendi-

mentos, ocasionou resultados inconsistentes. A distração e a atenção saltuária propicia a irreflexão levan-

do a negligenciar situações que poderiam lhe ser úteis, aproveitando oportunidades de crescimento 

consciencial. Essa superficialidade começou a ser superada, quando assumiu sua mudança de postura  

e com isso os medos existentes ficaram pequenos, facilitando o enfrentamente e a superação dos obstá-

culos. 

Percepção. A forma de perceber o mundo em que vivemos vai além dos cinco sentidos, na abor-

dagem do Paradigma Consciencial. A premissa da multidimensionalidade faz pensar e ampliar a per-

cepção, sendo assim, podemos aprofundar o conhecimento cognitivo através das parapercepções e enten-

der como utilizar as informações para acelerar o cumprimento da proéxis. As projeções que a autora 

vivencia são um bom exemplo disso, pois sempre foram muito esclarecedoras e educativas. 

Cons. No ciclo de renascimentos, a consciência acumula experiências que ficam registradas em um 

banco de memória integral, ou seja, lembranças de todas as vidas e experiências que a consciência teve 

até o momento. O acesso a essa holomemória propicia a recuperação de cons, que é uma unidade de 

lucidez relativa à sua própria história. Esse acesso se torna importante para entender melhor como a cons-

ciência atua. 

3.  Discernimento Energético. Durante o período intermissivo a consciência pode planejar sua 

próxima vida e, quando se prepara para mais uma ressoma, inicia a criação de um campo de força, o ho-

lochacra. Também conhecido como Energossoma, é um conjunto de chacras e liames energéticos que 

fazem a conexão e interação com todos os seres. Conhecendo e percebendo essa interação, a autora 

entendeu a importância da prática da vivência energética a qual, propicia à consciência maior discer-

nimento do seu processo energético para que seja um aliado na execução da sua proéxis.  

Realidade. O autodomínio lúcido das energias está diretamente ligado em perceber e qualificar  

a comunicação parapsíquica com outras dimensões. O Parapsiquismo é mais um sentido do ser humano  

e esse vai além da dimensão intrafísica. Ampliando o parapsiquismo, a autora percebeu sua realidade 

como consciência vivendo em múltiplas dimensões. O entendimento da dinâmica das consciências nas di-

versas dimensões aumenta sua responsabilidade quanto à higienização energética e a assistência multidi-

mensional. 
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  EV. O EV (estado vibracional) é a aceleração das energias comandadas pela vontade, proporcio-

nado pela soltura do energossoma. Esta condição impede que energia mais densa transite na psicosfera da 

consciência, mantendo a profilaxia. Energias mais qualificadas potencializam o parapsiquismo contri-

buindo para a assistência de alto nível. 

Sinalética. Com o autoconhecimento energético, a autora consegue identificar sinais personalís-

simos que ajudam a identificar o tipo de acoplamento que está interagindo, mapear estes sinais com asser-

tividade contribui para a higidez energética e o equilíbrio holossomático. 

4.  Continuidade. O grande empenho da autora é continuar seu empreendimento consciencial evo-

lutivo. A sustentabilidade de seus projetos na área profissional e como docente em uma fundação, está 

proporcionando maior autoconfiança e estabilidade, e com isso, fortalecendo a sustentação energética nos 

projetos do voluntariado. Dar continuidade significa, para a autora, assumir maiores compromissos e au-

mentar seu inter-relacionamento dentro de uma Instituição Conscienciocêntrica.  

Proatividade. Se tratando da evolução, a proatividade da consciência busca antecipar possíveis 

situações satisfatórias que possam alavancar sua condição e também promover a mudança antecipada da-

quela menos favorável. A autora adotou uma postura proativa, que faz a diferença na economia de males 

e esforços, visando acelerar seu processo evolutivo.  

Motivação. É fundamental a consciência identificar o motivo que a faz agir. A motivação está dire-

tamente vinculada ao entusiasmo. A autopesquisa e a identificação do plano de ação evolutivo firmado no 

curso intermissivo, motivará com entusiasmo a prática da ação. A satisfação íntima, mostra que está no 

caminho certo. 

Prontidão. De acordo com o dicionário Houaiss, prontidão é o “estado de quem se acha pronto 

para fazer determinada coisa”; é estar disponível para o trabalho, para a assistência e para assumir 

desafios.  

5.  Autoconfiança. Estabelecer um equilíbrio energético, psicológico e emocional, proporciona  

à consciência uma homeostase holossomática, a qual foi necessária para sustentar e dar continuidade ao 

processo de crescimento consciencial. Esse equilíbrio causou na pesquisadora, alegria e satisfação íntima 

por ter superado os medos que a paralisavam quando estava à frente de qualquer novo empreendimento. 

Autoestima. Durante sua infância e adolescência, lidar com a autoestima desencadeava um sen-

timento de menos valia e que hoje foi superado. O diferencial foi utilizar os seus talentos, a liderança  

e a comunicabilidade, para assumir novos desafios e contar com o amparo na execução. 

Satisfação. Quando a consciência entra no fluxo da sua programação existencial, tudo acontece 

com mais facilidade e clareza e o resultado é uma satisfação interior de realmente estar no caminho certo.  
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  Conexão. Em diversas ocasiões a autora teve convicção do apoio do amparo, seja em uma projeção, 

em um fato ou ideia, que reforçou sobremaneira sua determinação. 
 

 

6. Domínio. Assumindo a sua programação existencial, a autora demonstra maior domínio de suas 

atitudes nesta vida intafisica. 

Autonomia. A autora entendeu que a liberdade de expressão que vivencia é provavelmente o re-

flexo de ganho evolutivo obtido em outras vidas. Essa autonomia para exercer as atividades do vo-

luntariado, aumenta sua responsabilidade proexológica. 

Homeostase. Quando há um estado de equilíbrio, a homeostase é um fato.  

Higidez. A autora em sua infância e juventude tinha um traço que sempre fora muito marcante,  

a rebeldia. Não aceitava suas deficiências, suas angústias e até a própria família na qual estava inserida. 

Não existia a compreensão de seu momento evolutivo e seus trafares. O estudo da Concienciologia  

e a autopesquisa lhe proporcionou maior flexibilidade, conseguindo aceitar seu nível evolutivo e assim 

facilitando suas  reciclagens. 

7.  Maturidade. O crescimento consciencial se dá a partir da construção da maturidade, em desejar 

encarar os traços fardos e reciclá-los, bem como em descobrir e identificar os próprios talentos e aplicá-

los no dia a dia.  

Autoassistência.  A flexibilidade que demonstrou com uma postura mais madura foi determinante 

para que a autoassistência também pudesse acontecer. 

Heteroassistência. Com tantas mudanças, amparo e assistência, a pesquisadora chegou a um mo-

mento muito importante, o da retribuição. Estava na hora de assumir a assistência às consciências 

necessitadas e trabalhar ombro a ombro com o amparador em uma tarefa assistencial. 

Tenepes. A técnica da Tarefa Energética Pessoal (tenepes), tem contribuído muito para uma per-

cepção mais aguçada, que lhe proporciona a homeostase necessária para dar sustentabilidade em suas 

recins e com isso promover a retribuição de maneira lúcida, assistindo as consciências. 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Postura. A partir da reflexão feita, a autora tomou a decisão que mudaria definitivamente suas pos-

turas, amadurecendo e mudando seu patamar evolutivo. Muito ainda tem que ser feito, mas a satisfação 

de perceber o quanto reciclou, só lhe dá mais vontade de continuar. A autora não tem dúvida de que está 

no caminho certo, a satisfação interior e os resultados, ainda que iniciais, lhe propiciam este sentimento. 

Tenepes. Estava com tudo pronto e organizado para dar início a Tenepes em Outubro de 2014. 

Precisava, para efetivar a assistência de maneira responsiva e abrangente, se posicionar perante o com-

promisso multidimensional e assim o fez.  
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A autora tem certeza de que a prática da técnica lhe fortalece e faz com que persista de forma cosmoética 

em seu posicionamento proexológico. 
 

 

Voluntariado. A atuação como voluntária em uma Instituição Conscienciocêntrica é uma técnica 

de assistência que necessita de reciclagens intraconscienciais profundas, propiciando a autoassistência da 

conscin. O voluntariado proporciona o convívio com os colegas evolutivos, a docência, a atuação como 

senha para intermissivistas e o desenvolvimento da escrita, com a qual a autora poderá atuar como 

atacadista assistencial e assim ajudar novas consciências a identificar e assumir sua programação exis-

tencial. 

Pilar. A relação de causa e efeito, entre atitudes e trafores, proposta pela construção do pilar do 

posicionamento proexológico, facilitou a organização pensênica da autora. A conclusão é que a escolha 

do Pilar como método, favoreceu o desenvolvimento da autopesquisa, da escrita e estrutura do artigo. 
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