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Resumo:  

      Este artigo apresenta a técnica da sintonização com o holopensene serenológico 

no favorecimento da catálise evolutiva da conscin, de modo a potencializar as autor-

reciclagens existenciais, direcionadas ao completismo da programação existencial.  

O propósito deste trabalho é avaliar o efeito da utilização desta técnica na dinami-

zação do autodiscernimento, com foco na elaboração de miniplanos evolutivos do 

dia a dia, direcionados para completismo existencial diário. A metodologia emprega-

da foi o registro e análise das casuísticas pessoais após a aplicação da referida técni-

ca, no período de 7 meses, assim como pesquisa bibliográfica. Os resultados obitdos 

reforçam a utilidade desta técnica no compléxis diário. 

 

Abstract:  

      This article presents the technique of syntonization with serenologic holothosene   

in favor of the intraphysical consciousness evolutionary catalysis, in a way to poten-

tiate the existential self-recycling, directed to the existential program completion. 

The purpose of this work is to evaluate the utilization effect of this technique to 

optimize self-discernment, with focus in the elaboration of evolutionary day by day 

mini-plans, directed for daily existential completion. The used methodology was the 

registration and analysis of the personal casuistries after the application of the 

referred technique, in the period of 7 months, as well as bibliographical research. 

The obtained results reinforce the usefulness of this technique in the daily existential 

completism. 

 

Resumen:  

      Este artículo presenta la técnica de la sintonización con el holopensene sereno-

lógico en favor de la catálisis evolutiva de la concin, con el fin de potenciar los auto-

reciclajes existenciales, dirigidos hacia el completismo de la programación existen-

cial. El proposito de este trabajo es evaluar del efecto de la utilización de esta téc-

nica en la dinamización del auto-discernimiento, centrándose en la elaboración de 

los miniplanes evolutivos del día a día, dirigidos hacia el completismo existencial 

diario. La metodología empleada fue el registro y análisis de las casuísticas perso-

nales tras la aplicación de la técnica mencionada, en un período de 7 meses, así co-

mo la investigación bibliográfica. Los resultados obtenidos refuerzan la utilidad de 

esta técnica en la complexis diaria. 

 

INTRODUÇÃO  

Contexto. A presente pesquisa foi realizada entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015, em duas eta-

pas, sendo a primeira, durante os 3 meses de escrita do verbete Serenosfera por esta autora, e a segunda, 

nos 4 meses seguintes com as repercussões oriundas da sintonização com o holopensene serenológico. 
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Objetivo. O objetivo deste artigo é avaliar os resultados conseguidos a partir da aplicabilidade da 

Técnica da Sintonização com a Serenosfera, com a finalidade de se alcançar maior autodiscernimento, 

direcionado na elaboração de miniprojetos evolutivos, auxiliando na conquista do compléxis diário. 

Metodologia. A metodologia utilizada foi o registro e análise das reflexões e situações vivenciadas 

pela autora, descritas no desenvolvimento deste artigo, além de consulta em livros, websites e verbetes 

conscienciológicos que compõem a bibliografia ao final deste trabalho. 

Estruturação. O desenvolvimento do artigo segue a seguinte estrutura: 

I.  Histórico. Apresenta as definições de Serenologia e Serenosfera, além de fazer considerações 

sobre a importância do estudo do Homo sapiens serenissimus, das respectivas características e conse-

qüências evolutivas daí advindas, como base para formação e manutenção de postura mentalsomática au-

topacificadora, favorecendo a sintonização com o holopensene serenológico. 

II.  Sintonização. Expõe a técnica da sintonização com a serenosfera e a metodologia utilizada para 

o desenvolvimento desta pesquisa. 

III.  Reflexões. Traz reflexões advindas do emprego da técnica referida. 

IV.  Considerações. Cita os resultados desta técnica, direcionada na elaboração de miniprogramas 

evolutivos diários e propõe a utilização desta técnica, nos mais variados contextos, como catalisadora 

evolutiva para favorecer o alcance do compléxis. 

HISTÓRICO 

Serenologia. A Serenologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda o Homo sapiens sere-

nissimus suas características e decorrências evolutivas (VIEIRA, 2007, p. 910). 

Sinonímia. 1.  Estudo do Serenão. 2.  Pesquisa do Homo sapiens serenissimus. 3.  Ciência do Ho-

mo sapiens pacificus. 

Antonímia. 1.  Estudo da consbel. 2.  Pesquisa do pré-serenão vulgar. 

Serenosfera. A serenosfera é a atmosfera holopensênica estabelecida pelo Serenão, em ambiente 

intra ou extrafísico, possibilitadora de recins, recéxis, reurbins e reurbexes, pela emanação de elevado ní-

vel de lucidez e sustentação plena, permanente e equilibrada de energias homeostáticas, cosmoéticas, me-

gadesassediadoras, megapacificadoras e megafraternas (SIBON, 2015). 

Sinonímia. 1.  Holopensene serenológico. 2.  Ambiente pensênico do Serenão. 3.  Psicosfera de im-

perturbabilidade plena do Serenão. 4.  Bolha pensênica de megasserenidade. 5.  Oásis ortopensênico sere-

nológico. 6.  Aura pensênica do Serenão. 7.  Conscienciosfera do Serenão. 

Antonímia: 1.  Holopensene assediador. 2.  Aura pensênica sombria. 3.  Ambiente pensênico en-
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trópico. 4.  Psicosfera da consréu. 5.  Atmosfera pensênica da consbel. 6.  Bolha patopensênica. 7.  Cli-

ma pensênico intimidador. 

Holopensene. O estudo exaustivo da Serenologia cria condição para que a conscin comprometida 

com sua proéxis sintonize esse holopensene catalisador, promovendo autorreflexões de maneira a possi-

bilitar a assimilação das características megassalutares dessas consciências megaevoluídas, como mode-

los a serem seguidos para a consecução da programação existencial. 

Características. Conforme o tratado Homo sapiens pacificus (VIEIRA, 2007, p. 914 e 915), eis 

oito megatrafores do Serenão, listados em ordem alfabética:  

1.  Anonimato. A camuflagem evolutiva cosmoética evitando as mistificações comprometedoras  

e obviamente não lúcidas. A vivência da Tenepes pode ser a primeira manifestação lúcida do anonimato 

assistencial da conscin e que se predispõe para o que der e vier assistencial, irrestrito, abnegado e desco-

nhecido pela socin ainda patológica. 

2.  Assistencialidade. A maxifraternidade pura abnegada do máximo evolutivo conhecido para to-

dos sem distinção. Estudar e aprofundar-se nas questões da aquisição do senso universalista, procurando 

vivenciar cada vez mais essa condição de maneira teática. 

3.  Bioenergética. Atuação energética sofisticadíssima e megapotente. Esforçar-se ao máximo para 

obtenção do autodomínio das ECs, objetivando a homeostase e potencialização da atuação energética as-

sistencial e desassediadora. É um começo e caminho para atuar junto ao holopensene dessas consciências 

megaevoluídas. 

4.  Catálise. A dinamização evolutiva das consciências ao derredor. Fazer o rapport com a sere-

nosfera, a partir da qualificação dos trafores que promovam a aproximação ao holopensene do Serenão, 

pode dinamizar a condição evolutiva do interessado.  

5.  Evolutividade. A superioridade evolutiva do Serenão. O modelo máximo de cosmoética é moti-

vador para a conscin concentrada no seu crescimento evolutivo. O interessado no desenvolvimento dessa 

característica do Serenão deve estar atento à Cosmoética em suas posturas. A Técnica da Limpeza do 

Rastro Pensênico, que consiste em fazer a autoanálise das assinaturas pensênicas diárias, promove a 

assepsia das pegadas energéticas antievolutivas deixadas nas interrelações diárias e possibilita o auten-

frentamento, sendo primeiro exercício prático diário para a qualificação da cosmoética pessoal. 

6.  Multidimensionalidade. Vivências em múltiplas dimensões de maneira maxiuniversalista. 

O empenho na utilização de técnicas projetivas com intencionalidade assistencial universalista qualifica  

a conscin para atuar como minipeça no maximecanismo assistencial, promovendo o link com a condição 

de assistencialidade maxiuniversalista do Serenão.  
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7.  Serenidade. A condição máxima de anticonflitividade, antiemotividade pacificadora, reflexão  

e contenção sem repressões doentias. As escolhas feitas a partir do mentalsoma, sem envolvimento das 

emoções, são mais acertadas e com menores chances de erros, o que traz a condição da anticonflitividade, 

início embrionário da condição de serenidade do Homo sapiens serenissimus. 

8.  Sustentabilidade. Esteio consciencial da Humanidade e Para-humanidade. Empenhar-se no de-

senvolvimento da posição de arrimo consciencial, qualificando sua condição na escala da lotação assis-

tencial, dentro da escala evolutiva. A questão elementar e inicial nesse quesito é: “Você já consegue viver, 

no dia a dia, o binômio admiração-discordância? (VIEIRA, 2003, p. 238-240).  

Vontade. O patamar evolutivo do pré-serenão, ainda que muito distante do Serenão, não pode ser 

empecilho ou desestímulo a conscin pré-serenona, com vontade determinante, para buscar meios para 

acessar a serenosfera e beneficiar-se cosmoeticamente da catálise evolutiva promovida por essa sinto-

nização. 

SINTONIZAÇÃO COM A SERENOSFERA 

Início. A Técnica da Sintonização com a Serenosfera foi utilizada em 2 momentos. O primeiro, du-

rante os 3 meses iniciais desta pesquisa, período em que houve a montagem do campo energético mental-

somático com foco no desenvolvimento do verbete Serenosfera. E foi nessa época que escrevi o artigo 

“As recins autopacificadoras resultantes da sintonia com a serenosfera”. O segundo momento, objeto do 

presente trabalho, aconteceu no decorrer dos 4 meses seguintes. 

Conexão. É necessário informar que a autora participa de grupo de estudos sobre as reurbanizações 

e a Serenologia na Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia (ASSIPEC) desde 2003. O 

grupo de estudos visa a qualificação de todos os participantes na atividade energética grupal assistencial 

reurbanizadora denominada Atividade Pró Conexão Interassistencial Multidimensional (APROCIM).  

APROCIM. Nesta atividade energética semanal, são feitas paraconexões, por exemplo: a Central 

Extrafísica da Energia, Central Extrafísica da Fraternidade, Central Extrafísica da Verdade, as civilizações 

extraterrestres afins, o holopensene dos evoluciólogos e dos Serenões ou a serenosfera. 

Facilitador. Esta autora coloca como hipótese que o estudo e participação semanal no holopensene 

das reurbanizações e dos Serenões, a partir da APROCIM, há 12 anos, tenha facilitado o desenvolvimento 

e utilização da técnica da sintonização com a serenosfera.  

Técnica. A Técnica da Sintonização com a Serenosfera consiste em fazer rapport com o holopen-

sene serenológico, a partir de posturas tais como:  
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1.  Estudo. O aprofundamento e a manutenção de estudo sobre Serenologia, 

2.  Montagem de campo energético. O ato de aquietar o holossoma, promover a Técnica de Mobi-

lização Básica de Energias (BEM) e expandir o campo energético pessoal, predispondo-se à sintonia com 

a serenosfera. 

3.  Posturas. Buscar imprimir as características serenológicas nas manifestações pessoais diárias, 

com a intenção de pensenizar como o Serenão. 

Catálise. Após o término do verbete Serenosfera, esta autora, que não tinha produzido nenhuma 

gescon grafopensênica, escreveu seu primeiro artigo, iniciou a escrita do primeiro livro conscienciológico 

e conseguiu promover autenfrentamentos e autorreciclagens que a levaram a vivenciar sentimento posi-

tivo de urgência na utilização de alguma técnica que facilitasse a realização da programação existencial. 

Proéxis. Iniciou-se então, o aprofundamento no estudo da especialidade Proexologia, a partir da 

leitura de verbetes e vídeos disponibilizados pelo site da APEX. 

Miniplanos. O verbete Completismo Existencial Diário (TENIUS, 2015) mostrou a esta autora  

a viabilidade de facilitar a realização da sua proéxis, a partir do completismo dos pequenos projetos fina-

lizados no dia a dia. 

Pesquisa. No segundo momento da pesquisa, a técnica da sintonização com serenosfera, direcio-

nada para a otimização da programação existencial, foi utilizada de diversas maneiras e ocasiões, con-

forme listado em ordem alfabética: 

1.  Afinização.  Durante as atividades diárias, a autora buscava manter posturas mais afinizadas  

às características do Serenão, prioritariamente voltadas para a harmonização dos ambientes e das pessoas. 

2.  Estudo. Foram montados 13 campos energéticos de 3 a 6 horas cada, em dias não pré-estabe-

lecidos, com instalação da MBE, aquietação holossomática e sintonização com o holopensene sereno-

lógico, direcionando o foco para o estudo da Proexologia, com o objetivo de montar miniprojetos para  

o completismo diário com vistas à realização da programação existencial. 

3.  Campo. Em dias não determinados, houve momentos em que autora simplesmente buscava 

aquietar o holossoma, promover a MBE e expandir o campo energético pessoal, predispondo-se à sintonia 

com a serenosfera, com atenção máxima nas repercussões advindas dessa sintonização.  

4.  Tenepes. A tarefa energética pessoal tornou-se uma oportunidade diária de participar desse oásis 

ortopensênico serenológico, objetivando qualificação assistencial e evolutiva cada vez mais aprimorada,  

a partir da condição da maxifraternidade anônima do Serenão. 
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A  PENSENOSFERA  COSMOÉTICA  PESSOAL  VOLTADA  PARA 

  A  INTERASSISTENCIALIDADE  E  O  DESEJO  DE  EVOLUIR 

  É  POTENCIALIZADA  PELA  SERENOSFERA. 

 

REFLEXÕES E RESULTADOS  

Influência. Conforme a Pensenologia, os holopensenes atuam positiva ou negativamente, de ma-

neira mais ou menos intensa, sem que a maioria das conscins e consciexes perceba sua influência (VIEI-

RA, 2007, p. 970). 

Participação. O holopensene de uma única consciência, focado na interassistencialidade anônima  

e cosmoética faz link com a condição de megassistencialidade anônima e cosmoética dos Serenões, con-

tribuindo na manutenção do equilíbrio do holopensene planetário, conforme os 3 exemplos, listados em 

ordem alfabética: 

1.  Tenepes. A prática diária da Tarefa Energética Pessoal (Tenepes) pela sua característica assis-

tencial irrestrita e reurbanizadora, aproxima a conscin assistente ao holopensene da megafraternidade re-

urbanizadora da serenosfera. 

2.  Docência. O voluntariado por meio da docência conscienciológica possibilita o esclarecimento 

renovador promovendo auto e heterorrecins favoráveis ao equilíbrio holossomático, a autopacificação,  

interassistencialidade lúcida cosmoética, as reconciliações, retomadas de proéxis e a dinamização evolu-

tiva com o objetivo maior da valorização da paz pela e para a Humanidade terrestre. 

3.  Escrita. A assistência policármica gerada pelas verpons da Conscienciologia, a partir da tares 

gesconológica, resulta em posturas mais neofílicas, universalistas e cosmoéticas e, portanto, mais equili-

bradas e harmonizadoras.  

Catálise. O aforismo “Chega-te aos bons e serás, primeiro, exceção e com o tempo, igual a eles” 

(VIEIRA, 2007, p. 972), mostra a força da sintonização com determinado holopensene.  

Ampliação. A conscin comprometida com sua proéxis, pode ter sua lucidez ampliada pela sintoni-

zação com o holopensene catalisador serenológico, viabilizando conquistas importantes para o sucesso na 

realização da sua programação existencial, conforme exemplos listados em ordem alfabética. 

1.  Anticonflitividade. A sintonização com a serenosfera dinamiza o mentalsoma, resultando em 

maior autodiscernimento. Este leva a escolhas mais acertadas, eliminando conflitos íntimos prejudiciais 

às programações existenciais. 



162 
 

SIBON, Virgínia.   Técnica Serenológica com Foco                                                                   Proexologia, Vol. 1, N. 1 | 2015 

no Completismo Existencial Diário 

 

2.  Libertação. O holopensene serenológico acelera o processo evolutivo da consciência, promo-

vendo reperspectivações cosmoéticas e interassistenciais à conscin beneficiada, favorecendo o alcance da 

holomaturidade. A holomaturidade é a condição evolutiva mais desapegada, voltada ao policarma e con-

sequentemente libertadora. 

3.  Primener. A conscin que detém as rédeas da autoproéxis, realizando cada pequena parcela da 

mesma no dia a dia, sente-se realizada e automotivada, experimentando no cotidiano a vivência do trinô-

mio automotivação-trabalho-lazer. 

A  SINTONIZAÇÃO  COM  O  HOLOPENSENE SERENOLÓGICO  PROMOVE   

MAIOR  CONDIÇÃO  DE  ACALMIA,  AUTOPACIFICAÇÃO  E  EXPANSÃO   

MENTALSOMÁTICA,  FAVORECENDO  A  RETILINEARIDADE PENSÊNICA   

E  PLANEJAMENTO  PROEXOLÓGICO  MAIS  ASSERTIVO. 

 

Resultados.  Na segunda fase desta pesquisa, a Técnica da Sintonização com a Serenosfera foi 

utilizada diariamente, conforme já descrito anteriormente, o que aumentou o grau de lucidez para a elabo-

ração de miniplanos evolutivos pessoais à curto prazo, enumerados em ordem alfabética, convergentes 

para o plano proexológico de longo prazo. 

01.  Profilaxia. As decisões devem acontecer com autodiscenimento e ponderação sobre todos  

os aspectos envolvidos, fazendo a profilaxia dos conflitos íntimos.  

02.  Autodesassedialidade. Manter a ortopensenidade e não permitir intrusões pensênicas. E quan-

do perceber, energeticamente, padrões de energias negativas, instalar imediatamente o EV para mudar de 

bloco pensênico ou da sintonia com holopensene patológico. 

03.  Autodidatismo. Estudar diariamente.  

04.  Autorganização consciencial. Manter o megafoco nas ações diárias, utilizando a inteligência 

evolutiva nas decisões ou solução de impasses no grupocarma, seja familiar, profissional ou do volunta-

riado conscienciológico. 

05.  Convivialidade. Atuar com força presencial pacificadora cosmoética e disponibilidade assis-

tencial na convivência cotidiana. 

06.  Cosmoética. Cada patamar evolutivo deve ser fundamentado na cosmoética. A prática diária de 

ações cosmoéticas podem ser realizadas pela Técnica da Limpeza do Rastro Pensênico 

07.  Desperticidade. As ações diárias devem ter o foco na conquista da desperticidade. 

08.  Gescon. Escrever diariamente para dinamizar a produção da escrita tarística por meio de verbe-
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tes, artigos, livros, palestras, textos para gravações em vídeos e outros meios de levar o esclarecimento. 

09.  Interassistencialidade. Pautar esta oportunidade na interassistencialidade, com o propósito de 

ajudar mais centrifugamente, deixando cada vez mais para trás a condição da assistência centrípeta. 

10.  Liderança cosmoética. Assunção da liderança cosmoética nas reconciliações grupocármicas,  

a caminho da libertação consciencial. 

11.  Reurbanizações. Estudar e aprofundar-se na questão das reurbins e reurbexes, buscando com-

preender o papel de minipeça no maximecanismo assistencial reurbanizador; participar de atividades 

energéticas sobre essa temática.  

12.  Tenepes. Momento diário de sintonização com a serenosfera para a qualificação da interassis-

tência. 

13.  Voluntariado conscienciológico. Investimento na qualificação das diversas frentes do volun-

tariado conscienciológico. 

Miniprojetos. No final do dia, a autora, antes de fazer a Técnica da Limpeza do Rastro Pensênico, 

verificava na listagem quais miniprojetos pessoais foram realizados ou não cumpridos. Eis, em ordem al-

fabética, exemplo de tabela de acompanhamento da realização de miniprojetos pessoais diários: 

Tabela: Miniprojetos Pessoais Diários 

 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia N 

01.  Anticonflitividade (Autodiscernimento) S/N         

02.  Autodesassedialidade (EV) 0-20         

03.  Autodidatismo 0-4H         

04.  Autorganização consciencial (IE) S/N         

05.  Convivialidade (disponibilidade assistencial) S/N         

06.  Cosmoética (posturas - rastro) S/N         

07.  Desperticidade (foco) S/N         

08.  Gescon (escrita) 0-4H         

09.  Interassistencialidade centrífuga S/N         

10.  Liderança cosmoética (reconciliações) S/N         

11.  Reurbanizações (estudo-participação) 0-4H         

12.  Serenologia (leitura) 0-4H         

13.  Tenepes S/N         

14.  Voluntariado conscienciológico 0-10H         

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Legenda: 

0-: Quantidade: de 0 a 20 vezes (relativo à quantidade de EVs no dia). 

0-4h: Tempo: de 0 a 4 horas (relativo ao tempo diário dispendido para leitura, escrita, voluntariado e/ou 

participação em atividade energética). 

0-10h: Tempo de 0 a 10 horas (referente ao tempo dedicado ao voluntariado conscienciológico) 

S/N: Sim ou Não (relativo à postura, realização e/ou atuação). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Argumentação. A sintonia com a serenosfera é factível a todas as consciências, dependendo da 

vontade cosmoética e empenho evolutivo do interessado. 

Conclusão. Pelos resultados obtidos, pôde-se concluir que a utilização da técnica da sintonização 

com a serenosfera faculta expansão mentalsomática, promovendo maior discernimento para a construção 

dos miniprojetos pessoais diários, que pela sua realização mais fácil e verificável, gera motivação à cons-

cin para conquistar o completismo existencial. 

Proposta. A sintonização com o holopensene serenológico catalisa a evolução da consciência, pos-

sibilitando maior lucidez e entendimento do momento evolutivo pessoal, oportunizando a realização de 

autorreciclagens otimizadoras possibilitando alcançar o compléxis. 
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