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Resumo: 

      O presente artigo apresenta o relato de experiência projetiva lúcida retrocogni-

tiva, contextualiza o momento evolutivo da projetora no período que antecedeu ao 

fenômeno e, por meio da projecioanálise e da síntese projetiva, é colocado como hi-

pótese a vivência de um extrapolacionismo proexológico. Também são descritos  

os parafatos que embasam a tese e os efeitos posteriores experimentados pela autora, 

assim também a técnica utilizada. 

 

Abstract: 

      The present article presents the report of projective lucid retrocognitive experi-

ence, contextualizes the evolutionary moment of the projector in the period that 

preceded the phenomenon and, through  projection-analyses and from the projective 

synthesis, it is put as hypothesis the existence of an existential programologic extra-

polation. It’s also described the parafacts that bases the theory and the experienced 

subsequent effects for the author, likewise the used technique. 

 

Resumen:  

      El presente artículo presenta el relato de una experiencia proyectiva lúcida retro-

cognitiva, contextualiza el momento evolutivo de la proyectora en el período ante-

rior al fenómeno y, por medio del proyeccioanálisis y de la síntesis proyectiva, se 

plantea como hipótesis la vivencia de un extrapolacionismo proexológico. También 

son descritos los para-hechos que sustentan la tesis y los efectos posteriores experi-

mentados por la autora, así como la técnica utilizada. 

 

INTRODUÇÃO 

Conscienciologia. Assim que acessou às ideias da Conscienciologia, em 2009, e mais especifica-

mente sobre a proéxis, esta autora sentiu um choque profundo de ideias, valores e princípios. Pois per-

cebeu que estava indo na contramão da evolução e a descoberta de que o seu grupo evolutivo já vinha 

caminhando há alguns anos, por meio da produtividade mentalsomática e das verpons e neoverpons. 

Reciclagens. Após o soco na cara e a fratura exposta, a autora decidiu arregaçar as mangas e ini-

ciar uma série de reciclagens existenciais (recéxis), culminando na maxidissidência ideológica. 

Proéxis. Somente 4 anos depois, engajou-se no voluntariado conscienciológico e, assim, mais uma 

vez se deparou com o conceito de programação existencial. Neste momento, havia chegado a hora de 

tomar coragem e decidir pesquisar o real propósito de sua ressoma. 

APEX. Eis que surge, em 2014 (16 e 17 de agosto), a oportunidade evolutiva de fazer o curso 

“Identificação das Diretrizes da Proéxis”, momento em que ocorreu o extrapolacionismo proexológico. 
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Objetivo. O artigo pretende exemplificar o que é o extrapolacionismo proexológico, por meio de 

relato de experiência, levantamento de parafatos, projecioanálise, decorrências pós experiência e técnica 

utilizada pela autora.  

Metodologia. Este estudo foi desenvolvido por intermédio da análise de relato de experiência, uti-

lização dos registros da autora e também da consulta em publicações relativas ao tema apresentado nas 

referências. 

Apresentação. No início do artigo, são relatados o momento evolutivo e a experiência projetiva. 

Na sequência, é feita a projecioanálise do experimento. Posteriormente, é realizado o levantamento de hi-

pótese do fenômeno relatado, pontuados pelos parafatos vivenciados, as decorrências percebidas até  

o momento, a técnica utilizada pela autora e as considerações finais.  

DESENVOLVIMENTO 

Restringimento. No período da pré-ressoma ocorre o restringimento da autolucidez da consciência. 

Com isso, a real manifestação do indivíduo fica “comprometida”, pois, pela diminuição da autolucidez, 

os atributos conscienciais demoram a vir à tona. Isto é, na condição de conscin recém ressomada, a pro-

babilidade de manifestar-se em subnível, aquém do seu potencial é muito provável. 

Remomeração. O que pode ser feito é o investimento grande e constante, nas mudanças íntimas da 

pensenidade (ROSSA, 2014, p. 66), na superação do porão consciencial e na busca pelo autodidatismo 

intelectual, o mais cedo possível. Com estes movimentos, gradativamente, haverá a recuperação da uni-

dade de lucidez da consciência. 

Prioridade. Porém, sem saber dessas ferramentas para ampliação da hiperacuidade, a autora deci-

diu começar pelo começo, isto é, pelo entendimento do conceito de proéxis, tentativa de identificação das 

diretrizes e dos paradeveres intermissivos assumidos na última intermissão (V. Marchioli, Rodrigo; Pa-

radever Intermissivo; verbete; In: Vieira, Waldo (Org.); Enciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz 

do Iguaçu, PR). 

Curso. Foi abordado todo o universo da proéxis, ou seja, o conceito de cláusula pétrea, as técnicas 

para investigação proexológica, tais como, as ideias inatas, a paraprocedência, os indicadores autoproexo-

lógicos, o perfil conscienciométrico, o balanço existencial, os 5 principais elementos componentes da 

identidade interassistencial e as vantagens da identificação e assunção da mesma (LOCHE, 2012, p. 275). 

Energossomaticidade. Durante a aula teórica, quando o professor deu início ao trabalho energé-

tico, que consistia na mobilização das energias, instalação do estado vibracional (EV) e convite para co-

nexão com o curso intermissivo (CI), houve mudança do clima interconsciencial.  
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Euforin. A curiosidade foi aguçada e, lentamente, a euforia intrafísica foi instalada. Entretanto, 

para não perder a concentração e lucidez, a autora utilizou de todo o seu autocontrole para o retorno  

à acalmia mental. 

Vontade. Esta prática energética foi transformada em oportunidade ímpar para conhecer ou vis-

lumbrar o que seria a autoproéxis, relatado a seguir: 

Era um ambiente localizado num lugar bem alto, acima das nuvens possivelmente, rodeado de ver-

de, com insetos e pássaros a cantarolar. As paredes da estrutura eram feitas de camadas transparentes, 

similar ao vidro, e internamente não existiam divisórias (portas e paredes), isto é, todas as consciexes  

(e possíveis conscins projetadas) podiam ver-se tranquilamente. 

Nesta possível comunex, as consciências estavam trabalhando em duplas ou pequenos grupos, co-

mo se estivessem em treinamento, sob a custódia de prováveis parapreceptores. 

A característica mais marcante desta comunidade era a quantidade e diversidade de paratecno-

logias utilizadas. Ou seja, em praticamente todos os recintos, era possível observar os estudos e as expe-

riências realizadas com estas paraferramentas. Aparentemente, parecia que todos naquele lugar estavam 

focados em paraperceber, desenvolver e praticar seus trafores. Pois a leitura energética feita era a de 

unir os autotrafores já identificados e com o auxílio de paratecnologias para (possivelmente) potencia-

lizar nas manifestações destes experimentadores. 

Após essas breves observações, fui recepcionada por uma consciex masculina, que tinha o perfil 

mais objetivo e eficiente de agir, volitar, e principalmente na telepatia, isto é, era a demonstração do ta-

quipensene na prática. 

Em seguida, fui encaminhada até uma parassala, em direção a alguns gráficos que começaram  

a flutuar no espaço vazio, em que as curvas e retas ganharam vida, conforme recebia explicações do que 

parecia ser as diretrizes da autoproéxis. Ao longo da explanação, sinalizei ao parapedagogo para dimi-

nuir a velocidade pensênica no repasse das informações. Porém o sinal foi ignorado e as orientações 

prosseguiram. 

A reação instantânea foi de surpresa e choque, ao saber que aparentemente o objetivo daquele tra-

balho energético havia sido alcançado. Então, como a euforex dominou o processo, levanto a hipótese de 

que houve a intervenção deste parapreceptor, instalando um padrão de acalmia mental e aprumo da mi-

nha autolucidez e, assim, poder continuar com a “paraexcursão proexológica”. 

Após esse episódio, de certo modo, vexaminoso, fui conduzida a outro recinto, onde havia mesas  

e cadeiras dispostas para uma consultoria rápida e final. Era o mesmo parapreceptor quem repassou 

orientações mais específicas sobre algumas atividades, que deveriam ser desenvolvidas daqui a alguns 

anos. 
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Neste momento, a conversa foi mais direta e incisiva, exemplificada por um imenso mapa que sur-

giu flutuando na minha frente e que, conforme ele discorria, pequenas luzes e setas apareciam para in-

dicar regiões citadas. Então, um único pensamento sobrepairou: “será que darei conta do recado?”. 

Então, retornei ao soma, emocionada e com uma dose considerável de adrenalina, pois até o mo-

mento, jamais havia vivenciado uma experiência tão intensa e rica como aquela. 

Houve aparentemente, uma variação no tempo extrafísico, ou seja, a percepção foi de que haviam 

se passado muitas horas, como se fossem dias de treinamento intensivo e assimilação de conteúdos em 

alta velocidade. (A título de parâmetro, cabe ressaltar que a atividade energética durou 30 minutos ao 

todo). 

PROJECIOANÁLISE 

Tecnologia. A técnica utilizada foi a Mobilização Básica das Energias (MBE) e instalação do es-

tado vibracional, visando a predisposição à vivência projetiva e acesso ao Curso Intermissivo. 

Percepção. Não houve percepção de sinais precursores da projeção, tampouco das sensações refe-

rentes à decolagem do psicossoma. O despertamento ocorreu durante volitação extrafísica na comunex. 

Telepatia. Durante a experiência, houve contato direto por meio de telepatia extrafísica com um 

dos possíveis paraprecetores da comunex e, também, a visualização de possíveis conscins projetadas  

e consciexes, aparentemente intermissivistas. 

Translocação. A locomoção por intermédio de volitação, ou modo de voo extrafísico que, segundo 

Sivelli e Gregório (2014, p.97), é a forma mais comum de transitar na dimensão extrafísica, na qual a au-

tora vivenciou e pode rememorar. 

Fenômenos. Pôde-se observar que além da projeção lúcida (PL), ocorreu a clarividência, clariau-

diência e telepatia extrafísica, de acordo com os fenômenos listados no tratado Projeciologia (VIEIRA, 

2009, p.121).  

Preparação. Nos 12 exemplos de estados conscienciais que a conscin projetada pode apresentar, 

segundo Sivelli e Gregório (2014, p. 89), a autora percebeu os seguintes: ansiedade, confiança, otimismo 

e fortalecimento da vontade. 

Repercussão. Após o reencaixe dos veículos de manifestação da projetora, os sentimentos perce-

bidos foram: ansiedade, euforia e surpresa. 

Percentual. O percentual de lucidez extrafísica da autora foi de aproximadamente 60%. 

Fenômeno. Com o relato dessa experiência, coloca-se, como hipótese, de que tenha ocorrido extra-

polacionismo proexológico, conforme os seguintes parafatos observados, descrito em ordem alfabética: 
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1.  Comunex. Por meio da clarividência extrafísica, pôde-se observar que na comunex visitada,  

as paratecnologias eram muito comuns, utilizadas para dar suporte aos paralunos durante as práticas. Por-

tanto, trata-se de uma comunex, classificada como de transição, pois segundo Vieira “inexistem para-

máquinas nas comunexes muito evoluídas onde dominam os mentaissomas das consciexes” (VIEIRA, 

2014, p. 380). 

2.  Curso. No Curso Intermissivo (CI) é estudado um conjunto de disciplinas, com a finalidade de 

planejar a próxima vida humana alcançando o compléxis da proéxis (V. Vieira, Waldo (Org.); Curso 

Intermissivo; verbete; In: Vieira, Waldo (Org.); Enciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz do 

Iguaçu, PR. De acordo com o relato, pode-se levantar a possibilidade do parapreceptor ter repassado 

alguns pontos estudados no CI, para auxiliar na identificação das diretrizes da proéxis da projetora. 

3.  Paraprocedência. Segundo os parafatos vivenciados, existe a possibilidade de ter acessado  

o CI, ou seja, por meio do patrocínio dos amparadores extrafísicos, houve a visita a comunex, permitindo 

a recuperação de cons e respectiva confirmação de ter feito o CI no local. 

4.  Parapreceptoria. Após ter recebido instruções gerais e consultoria rápida ao final da experiên-

cia, e também por ter percebido o nível de desenvoltura e conhecimento demonstrado pela consciex an-

fitriã, constatei que ela exercia a função de parapreceptor, cuja tarefa é o “esclarecimento interdimen-

sional, ou paratares, na busca da atualização da lucidez, ou a recuperação de cons magnos, quanto ao co-

nhecimento essencial das conscins intermissivistas, ou cognopolitas, sobre as autoproéxis, ou maxiproé-

xis” (V. Vieira, Waldo (Org.); Parapreceptoria; verbete: In: Vieira, Waldo (Org.); Enciclopédia da Cons-

cienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR). 

DEFINIÇÕES 

Extrapolacionismo. Segundo Vieira, “o extrapolacionismo é o estudo aplicado às experiências de 

extrapolações ou antecipações evolutivas, esporádicas, obviamente não habituais nem rotineiras, da 

consciência, em qualquer nível evolutivo, em relação ao próprio nível atual, ou imediatamente superior 

ou outro ainda mais avançado” (V. Vieira, Waldo (Org.); Extrapolacionismo; verbete; In: Vieira, Waldo 

(Org.); Enciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR).  

Proexologia. Portanto, é toda e qualquer vivência de expansão mentalsomática, em que a conscin  

consegue acessar informações sobre a sua proéxis, de maneira esporádica, não habitual nem rotineira, 

independente do seu nível evolutivo, patrocinado por amparador técnico de função. 

Decorrências. Segundo a Autoexperimentologia, eis, em ordem alfabética, a título de exemplo, 11 

neoposturas e / ou neodecisões tomadas pós-extrapolacionismo proexológico: 
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01.  Assunção da invéxis: assumir perante os parafatos irrefutáveis, a capacidade real de fazer uso 

da técnica da invéxis, como ferramenta para “atingir com maior eficiência o êxito na programação exis-

tencial” (NONATO et al, 2011, p. 23).  

02.  Autoconfiança: é a segurança na própria potencialidade de colocar em prática aquilo que foi 

planejado na sua proéxis, junto com o evoluciólogo, durante a intermissão, baseados nos seus atributos 

conscienciais. 

03.  Autoconvicção proexológica: “é a opinião firme e inabalável quanto à primoprioridade na 

consecução da autoproéxis, tendo por base as ideias inatas, materpensene, megatrafor, holobiografia e pa-

ragenética pessoal” (V. Machado, Cesar; Autoconvicção Proexológica; verbete; In: Vieira, Waldo (Org.); 

Enciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015). 

04.  Autolucidez proexológica: é a ampliação da autolucidez por meio do discernimento quanto  

à própria proéxis e a importância de ter ressomado, peculiarmente na Trifron, para cumprir atividade es-

pecífica, individual, cosmoética, invulgar e intransferível, realizando as recins necessárias, em prol da 

interassistencialidade (V. Maia, Bárbara; Autolucidez Proexológica; verbete; In: Vieira, Waldo (Org.); 

Enciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013). 

05.  Autosseriedade: a conscin começa a sentir um senso de responsabilidade com a sua proéxis  

e autorrespeito perante os paracompromissos assumidos, permanecendo a autocoerência resoluta com 

disciplina, siso, sobriedade, tenacidade e resiliência (V. Rogoski, Jorge; Autosseriedade; verbete: In: 

Vieira, Waldo (Org.); Enciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013). 

06.  Despertamento para a realidade Multidimensional: é perceber-se como consciência “ima-

tável e imorrível”, com bagagem holobiográfica, e em busca de manter-se desperto para a realidade das 

múltiplas dimensões e da sua manifestação multidimensional, por meio do holossoma (MACHADO; 

2014, p. 275). 

07.  Dinâmica parapsíquica: a autoconscientização quanto à importância de participar de maneira 

assídua e proativa em dinâmica parapsíquica, para o desenvolvimento e traquejo do parapsiquismo inter-

assistencial. 

08.  Inteligência interassistencial: “é a capacidade de a conscin ou consciex, na condição de mini-

peça multidimensional, utilizar os atributos conscienciais a favor da interassistência maxifraterna holo-

cármica (...)” (V. Tornieri, Sandra; Inteligência Interassistencial; verbete; In: Vieira, Waldo (Org.); En-

ciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR). Ou seja, o autodesafio de colocar em prá-

tica os atributos conscienciais em prol da evolução policármica, abrindo mão de comportamentos egói-

cos, automiméticos e antievolutivos. 
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09.  Priorização da proéxis: “é o autoposicionamento avançado e complexo de colocar o trabalho 

da execução da programação existencial à frente dos excessos de compromissos sociais, atravancadores 

do dia a dia na vida moderna” (V. Vieira, Waldo (Org.); Priorização da Proéxis; Verbete; In: Vieira, 

Waldo (Org.); Enciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013). Ou seja, a priori-

zação do é essencial e imprescindível para a evolução e compléxis do intermissivista, lembrando sempre 

de seus paradeveres e do megafoco proexológico, em contraponto à eliminação ao máximo de qualquer 

tipo de pressão mesológica.  

10.  Trafores: a mudança autopensênica disfuncional em relação a si e a autoimagem distorcida, 

isto é, o estudo, levantamento e reconhecimento da existência de autotrafores e a possibilidade real de 

utilizá-los diariamente, sem melindres ou autocensuras.  

11.  Valores existenciais: a compreensão da importância de autopesquisar-se e colocar em prática 

os valores existenciais de descobrir qual é o motor que o impulsiona evolutivamente. Pois, servem como 

bússola intraconsciencial, norteadora das autodecisões cosmoéticas, racionais e lúcidas. 

Observação. Para a ocorrência desta experiência, cabe ao experimentador usar de toda a sua “de-

terminação javalínica, vontade e qualificação da intencionalidade, a partir das energias conscienciais 

(ECs)” (VIEIRA, 2014, p.686). 

Técnica. O modus operandi desta autora para chegar ao resultado dos indícios das diretrizes da au-

toproéxis foi o seguinte: autoposicionamento multidimensional e propósito firme (vontade javalínica) de 

querer saber sobre a sua proéxis e, consequentemente, planejar todas as atividades no prazo de 1 ano (cur-

sos, laboratórios, recins, leituras, tertúlias, conversas produtivas) convergentes com o foco de descobrir  

as pistas da programação existencial. 

Adendo. Em nenhum momento, a autora teve a pretensão de querer vivenciar o extrapolacionismo. 

A meta era tentar identificar qualquer indício de sua proéxis e entrar de fato no fluxo do Cosmos.  

Registro. Talvez num primeiro momento, as informações recebidas durante o experimento proje-

tivo lúcido não tenham muita lógica, ou até sejam incompreensíveis para o projetor(a). No entanto é de 

suma importância o registro completo e detalhado. Pois, possivelmente, décadas depois, as peças do que-

bra-cabeça terão fôrma e farão todo sentido (V. Fernandes, Pedro; Projeção Consciente Retrocognitiva; 

Verbete: In: Vieira, Waldo (Org.); Enciclopédia da Conscienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR). 

Paciência. Lembrando que “os amparadores plantam hoje, para colher no futuro” (V. Fernandes, 

Pedro; Projeção Consciente Retrocognitiva; verbete; In: Vieira, Waldo (Org.); Enciclopédia da Cons-

cienciologia; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Experimento. O artigo exemplificou o conceito de extrapolacionismo proexológico, por meio de 

relato de vivência, levantamento de parafatos, projecioanálise, efeitos posteriores à experimentação  

e apresentou a técnica utilizada pela autora. 

Recins. Quando a consciência passa por uma experiência marcante quanto o extrapolacionismo 

proexológico e a visita breve ao CI, descortinam-se novas realidades, neoideias, recuperação de paras-

sinapses e a necessidade inadiável de mudanças intraconscienciais. 

Mérito. O efeito é tão forte que pode ser considerado como uma nova ressoma ou neoportunidade 

de melhorar-se, qualificar-se e uma ânsia de elevar o patamar evolutivo, para de fato começar a assistir 

universalmente, por intermédio da consecução da autoproéxis. 
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