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PREFÁCIo I

“Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe
primeiro se está disposto a evitar no futuro

as causas da doença; em caso contrário,
abstém-te de o ajudar.”

Sócrates

O conceito de saúde vem evoluindo aceleradamente nos últi-
mos anos. Até mesmo a ciência convencional já reconhece as inú-
me ras conexões do corpo físico e o emocional e propósitos de vida, 
muito além da simples herança genética. A Conscienciologia pro-
põe o conceito da saúde consciencial fundamentado na nossa mani-
festação multidimensional e multiexistencial, em um contexto signi-
fica tivamente mais complexo e abrangente. Além da saúde física, as 
saúdes emocional, intelectual, mental e parapsíquica formam o rol dos 
atri butos de higidez da consciência. Desta forma, não há hetero cura  
e sim autocura, a ser conquistada pela autopesquisa diuturna. Somente 
através da saúde consciencial atingimos a profilaxia mais avan çada  
e proativa das próximas vidas. Bárbara nos deixou este exemplo.

Conheci Bárbara em 2007 por ocasião do seu retorno ao IIPC-
RJ. Desde então, participamos juntos em várias atividades no volun-
ta riado e na docência. Testemunhei o crescimento da sua maturida-
de frente aos desafios oferecidos pela nossa instituição: assessoria de 
im pren sa, gestações conscienciais, docência de CIP, CPC e ECP1. 
Ape sar das crescentes dificuldades, impostas pela doença, nunca lhe 
faltou coragem aliada ao bom humor.

O leitor encontrará neste livro o laboratório consciencial da au-
to ra, exemplo vivenciado do Paradigma Consciencial em sua jornada 
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pela autocura. Bárbara brinda-nos com uma linguagem direta, con-
ci sa e sem emocionalismos, descrevendo sua saga, desde a des   co ber ta 
da doença à dessoma. Buscando o balizamento com técnicas da Cons-
cien  ciologia, acompanhamos suas reflexões no tocante a três as pec-
tos: autos superações, reconciliações e assistências. Tudo isso vem con-
firmar o completismo da autora e o êxito chancelado por es ta obra.

Felix Wong
Rio de Janeiro, 11 de julho de 2011.
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PREFÁCIo II

Autodeterminação Exemplar

Escrever estas breves linhas para a apresentação do livro de 
Bárbara Ceotto Borges, Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Cons-
ciencial, me traz grande satisfação, por haver presenciado a de ter mi-
na ção e a força da autora nas aprendizagens evolutivas ao vi ven ciar 
a imi nência da própria dessoma.

Conheci Bárbara em 2008, no curso de Extensão em Cons cien-
ciologia e Projeciologia 2  – ECP2, no Campus do Instituto Internacional 
de Projeciologia e Conscienciologia – IIPC, em Saquarema, RJ, no qual 
eu atuava na condição de Epicon. Aluna inteligente, taquipsíquica 
e motivada em entender sobre a Conscienciologia, apresentava, na 
época, diagnóstico de Câncer sem possibilidades de cura. Mesmo 
dian te do prognóstico desfavorável, não demonstrava es mo recimento 
nos objetivos cosmoéticos aos quais se propunha a per seguir ainda 
nesta vida.

Acompanhei os esforços, realizações e conquistas conscien-
ciais da autora até a dessoma em 2011. Nesse período de três anos, 
reciclou a maneira de ver o mundo, exerceu a condição de professora 
de Cons cienciologia, constituiu dupla evolutiva e escreveu esta ges-
tação consciencial.

Bárbara, neste livro, oferece o exemplo de maturidade ao con-
viver com a perspectiva de curta duração do próprio corpo. Con seguiu 
maximizar o tempo disponível, fazendo assistência, pro movendo re-
conciliações e realizando reciclagens, existenciais e intra cons cienciais, 
mesmo perante crises, entraves e situações adversas pro vocadas pela 
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doença. Não apresentava autovitimização, pois con si derava essa ati-
tude incoerente com a nova postura evolutiva em con s trução.

Tive a oportunidade de visitá-la há menos de uma semana da 
de sa tivação somática. A atmosfera da casa estava serena. Em conver  sa 
aberta, franca e bem humorada, falamos sobre a mudança de di men-
são prestes a acontecer, dos possíveis facilitadores à segunda des soma  
e das prospectivas sobre o futuro Curso Intermissivo. Na des pe dida lhe 
desejei boa viagem.

Bárbara marcou na própria holomemória as conquistas cons-
cien ciais deste período, e essas aquisições repercutirão na pró xima 
exis tência. As superações aqui relatadas demonstram como as curas 
cons cienciais podem sobrevir independentes da cura física.

Os relatos sinceros desta autobiografia e o modo desdramatizado 
em enfrentar a própria finitude orgânica servem de facilitador nas 
a bor dagens assistenciais às demais consciências em situações seme-
lhan tes e, também quando houver dificuldades com o tema da morte, 
seja a própria ou a alheia.

O exemplo de vida da autora, ao manter-se produtiva até o úl-
timo momento, com atuações firmes e maduras nas acabativas in-
tra físicas, convida a todos os pré-dessomantes, ou seja, todos aqueles 
res pirando nesta dimensão, a refletirem sobre a possibilidade de apro-
veitamento útil desta experiência material, independente da quan-
tidade de tempo restante até a projeção final.

Mário oliveira
Foz do Iguaçu, 22 de janeiro de 2012.
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APREsEntAção

Esta apresentação visa esclarecer as modificações realizadas nesta 
obra, após a dessoma da autora. Onze dias antes do descarte do corpo 
físico, foram encaminhadas as cópias para a Editora, pela pró pria 
Bárbara Ceotto.

Todo o processo de revisão junto à Editora (Editares) com as 
alterações necessárias, visando à adequação para a publicação, foi rea-
li zado por mim, conforme pedido de Bárbara. Neste ponto, é im-
por  tante ressaltar que foram mantidas as ideias da autora em todo  
o texto por ela escrito, sem alterar em nada sua intenção inicial.

Visando facilitar o entendimento do leitor ao longo desta nar-
rativa autobiográfica, foram realizadas algumas inserções, todas sob 
minha responsabilidade, relatadas a seguir:

1. O capítulo 3 (Conceitos da Conscienciologia) na íntegra, 
conforme solicitado pela Editora;

2. As notas de rodapé, objetivando o esclarecimento imediato 
dos conceitos aos quais estão associadas.

3. Os capítulos 13 (O binômio assim-desassim e a pacificação na 
autocura) e 14 (A Tara Parapsíquica na autocuroterapia) derivam de 
artigos escritos pela própria Bárbara, relacionados à sua autopesquisa, 
a partir de suas vivências e experiências. Eles foram adequados à for-
ma de escrita adotada pela autora nesta obra, sendo acrescentados, 
sem modificação do conteúdo ideativo dos mesmos.

Em resumo, atuei na função de compilador e revisor deste livro.
Ótima leitura a todos.

leonardo Rodrigues
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012.
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IntRoDUção

E o leitor deve estar se perguntando, mas afinal o que é saúde 
consciencial? Hoje, em nosso planeta-hospital, vivemos em condição 
ainda rudimentar, pensando ser a ausência de doenças físicas, garantia 
de saúde da consciência 1. Entendemos a vivência do paradigma intra-
físico saudável 2, sendo composto de exercícios físicos e boa dieta, o su-
ficiente para tudo estar bem. Acreditamos em toda a nossa cura física, 
energética, psíquica e emocional delegando-a apenas aos cuidados 
da Medicina. Explicamos a condição de doença abarcando causas 
ambientais, alimentares, genéticas e químicas. Nada disso está errado. 
Mas e se formos além?

E se nossa reflexão quiser explicar o porquê de crianças já nas-
cerem com doenças congênitas, degenerativas, com cânceres, com 
tantas mazelas? E pessoas, nesta vida, desenvolvendo problemas, os 
quais a simples genética de suas famílias não é capaz de explicar? 
Como surgem essas doenças? Por que elas aparecem? O que elas nos 
ensinam? Existe uma genética além da conhecida intrafisicamente? 
Quais seriam suas bases?

Pela nossa falta de informação sobre temas abordando a Auto-
cons cientização Multidimensional; a evolução das consciências através 
da sucessão de vidas (Serialidade Existencial); a vivência através de 

1 A palavra consciência, neste livro, apresenta o mesmo significado utilizado dentro 
da ciência Conscienciologia, sendo sinônima, por exemplo, das seguintes: eu, eu 
real, ego, self, individualidade, personalidade, identidade eterna, princípio inteligente, 
verdadeiro eu. “A consciência sou eu. A consciência é você. É também todas as 
pessoas próximas ou distantes na vida humana e todos os seres autoconscientes 
das dimensões fora da vida humana”. (Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 7).
2 O conceito de saúde no paradigma intrafísico é materialista, nele a consciência 
está “confinada ao corpo físico e a apenas uma vida humana”. (Couto, Cirleine. 
Contrapontos do Parapsiquismo, p. 107).
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vários corpos de manifestação além do físico (Holossoma); a ne ces si-
da de de fazermos Autopesquisa; a importância de interagirmos através 
da Interassistência com todos os demais; a existência da genética mul-
ti dimensional e multiexistencial (Paragenética); ainda sabemos muito 
pouco sobre saúde consciencial. Ainda não compreendemos que a falta 
de domínio energético de hoje, a emocionalidade de sequi librada de 
agora, as imaturidades, as falhas de cosmoética, tudo aquilo que dis-
farçamos ou queremos deixar escondido será a doença de amanhã, 
nesta ou noutra vida.

Este trabalho baseia-se no paradigma da Conscienciologia; o Pa- 
radigma Consciencial 3, tratando de tais temas de maneira ampla, a fim 
de pesquisar uma realidade complexa: a consciência. São fundamen-
tos do paradigma consciencial:

1. Holossomática. Admite a existência do holossoma (holo  
+ soma), conjunto de veículos de manifestação da consciência compos-
to pelo corpo físico (soma), corpo das energias (energossoma), corpo 
das emoções (psicossoma) e o corpo do discernimento (mentalsoma).

2. Bioenergética. Assume a existência e a aplicação lúcida das 
bioenergias através do energossoma (energo + soma: corpo energético, 
formado pelo conjunto de chacras).

3. serialidade. Sustenta o princípio de que a consciência é mul-
ti existencial, multimilenar e submete-se a múltiplas vidas em série, 
in ter calando com períodos intermissivos 4, entre vidas.

4. Multidimensionalidade. Considera que a consciência se ma-
nifesta em múltiplas dimensões e cada veículo do holossoma em di-
mensão correspondente.

3 “A técnica do paradigma consciencial é a aplicação direta da própria consciência 
nas investigações científicas, notadamente nas autoperquirições evolutivas, di re ta-
mente como o principal instrumento de pesquisa participativa multidimensional  
– a vontade – utilizando a si própria enquanto cobaia em confronto aberto com 
outras cons ciências e as ocorrências e realidades do Cosmos”. (Vieira, Waldo. 
Homo sapiens reurbanisatus, p. 136).
4 O período intermissivo ou “a intermissão é o período de vida ou intervalo ex tra-
físico que já tivemos entre a vida humana anterior e esta vida atual. E tam bém 
o pe ríodo de vida que vamos ter entre esta vida atual e a próxima vida humana”.
(Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 12).
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5. Cosmoética. Reconhece existir moral maior, cósmica, uma 
ética que envolve não só o que fazemos hoje, mas abarca também as 
múltiplas vidas e a qualidade dos nossos pensamentos, sentimentos, 
energias e suas repercussões.

6. Autopesquisa. Sustenta a pesquisa da consciência através da 
autoexperimentação, lançando mão da Projeciologia, uma das princi-
pais ferramentas práticas, experimentais, da Conscienciologia e calca-
-se no Princípio da Descrença 5, no qual cada pessoa deve em pre gar ao 
máximo a sua criticidade e experiências pessoais para definir o que 
deve aceitar como verdade ou não.

não acredite em nada, nem mesmo no que está escrito neste 
livro. Experimente. tenha suas próprias experiências.

7. Universalismo. Considera todos consciências em evolução, 
sem preconceitos e prejulgamentos. Qualquer traço de segregação in-
dica a predominância de falta de lucidez, a preponderância da e mo-
ção sobre a razão e vai de encontro à postura universalista, ci en tí fica 
e interassistencial.

Assim, caro leitor, se você não admite, pelo menos como hipó-
tese de trabalho, a possibilidade de aprofundarmos os temas e as pre- 
mis sas acima, e partimos das premissas a seguir, talvez esta leitura não 
seja adequada, no momento, para você.

Cada detalhe do relato exposto a seguir é verdadeiro e auto bio-
grá fico. Apenas alguns nomes foram trocados para evitar exposição 
dos envolvidos. Este livro é fruto das experiências pessoais, do meu 
laboratório consciencial de autopesquisa – Labcon – compartilhado 
com todos, tendo a finalidade de refletirmos sobre o quanto somos 
responsáveis pela própria condição de saúde, de doença ou cura e o quan-
to isso terá impacto na transformação de nosso planeta-hospital em 
pla neta-escola.

5 O princípio da descrença é um convite à racionalidade, à investigação, ao ques-
tionamento, à autopesquisa, enfim, à autonomia consciencial.
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Não é proposta deste material ser guia de tratamento médico 
ou substituto do profissional de saúde. E embora sejam apresentados 
temas e conceitos extrapoladores da ciência convencional, ele também 
não tem caráter de autoajuda, misticismo ou religião.

Comecei a redigir minha história no final do ano de 2007, para 
fins de autoestudo, ocasião da descoberta de um câncer considerado 
in curável, iniciado no rim esquerdo. Na época a notícia significava 
carregar imenso fardo pesado, o qual tornou-se mais leve e desafiador 
quan do passei a enxergar a situação sendo o ponto de partida para  
a auto pesquisa, reciclagem íntima e renovação existencial, promovidas 
nesses 36 meses, mudando positivamente e para sempre a minha 
condição consciencial.

Nesse novo patamar consciencial, nem sempre fisicamente cem 
por cento confortável, contudo um tanto mais pacificado, tenho pro-
cu rado desmontar os padrões patológicos de manifestação no dia  
a dia. Compreendi, nessa vivência prática, a importância dos recursos 
da Conscienciologia para buscar a eliminação do medo da morte, 
per cebendo o valor incalculável das experiências parapsíquicas e da 
im portância da saída lúcida do corpo físico, projeção consciente, para 
a vivência da jornada de autocura.

Enquanto anotava as experiências pessoais, passei a sentir-me 
em débito caso não compartilhasse meu diário de autopesqui sa cons-
ciencioterápica – terapia da consciência – através deste livro. Foi 
assim, alternando a escrita entre períodos de conforto e de des-
con for to físico que assumi, em meados de 2008, o compromisso  
e o de sa  fio de publicar estas páginas no intuito de fomentar nos 
leitores a im  portância de abraçar para si a autorresponsabilidade com 
a cura da cons ciência.

A autora.
Janeiro de 2011.



21

CAPÍtUlo  1

Minha fotografia consciencial

Estava em setembro de 2007. Após uma temporada de práticas 
de yoga em Buenos Aires, na Argentina, eu voltava para casa, ao en-
contro da filha, marido e seis gatos, todos acomodados em pequena 
ilha do bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De lá, só se podia 
sair de barco, em travessia de poucos minutos, a qual fazia sentir- 
-me protegida da agitação do mundo moderno. Era deste transporte, 
espécie de chalana, que toda manhã bem cedo eu dava as primeiras 
instruções do dia para os funcionários do trabalho, através do rádio  
e celular, enquanto seguia para o local propriamente dito, um misto 
de Spa e escola de yoga onde acumulava três funções: era professora de 
yoga, coordenadora de professores e gerente da área de produtos.

Gostava muito do que fazia e, devido a esse motivo, não raro, 
chegava às 8 e saía às 22 horas, quando o espaço fechava as portas. No  
elevador, descia conversando com os últimos alunos, pensando nas 
pautas do dia, planejando as metas futuras e carregando o notebook para 
ainda trabalhar um pouco mais em casa, após o jantar. Viajava cons - 
tantemente para praticar yoga em outras escolas, buscando manter os 
padrões da nossa sempre atualizados. Envolvia-me com assuntos do 
restaurante, do Spa, da loja, sempre cuidando para manter o alto nível de 
atualização e a linha de trabalho. Não raro, entrava no papel do “general 
mandão” checando tudo, controlando e exigindo; silenciosamente, es-
perava de todos, postura igual. Isso si gni ficava trabalhar muito, des-
cansar pouco, envolver-se em tudo, fazer hora extra.

Há alguns anos havia deixado para trás mais de uma década de 
vida na pele de repórter de revistas, premiada, porém infeliz, tentando 
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me equilibrar entre a agenda apertada, animada e competitiva das 
redações com a dos estúdios de fotografia, dos desfiles de moda e das  
entrevistas de todo tipo de pessoas. Contudo, tinha a vontade de 
cons truir uma vida mais pacata e feliz. A troca de função aconteceu 
na tentativa de criar atmosfera saudável, menos intensa, sob o status 
e a ga ran tia do conceito de mundo zen, que tomava conta do Brasil 
na década de noventa.

Praticante de yoga, com certificação de professora na modali da-
de Iyengar Yoga, tendo ampla experiência em comunicação e lide ran-
ça, não foi muito difícil me reposicionar no trabalho. Porém, apesar 
da guinada no cenário físico, externo, estava repetindo todos os pa-
drões an  ti gos e cercava-me novamente de muito trabalho, pouco la-
zer, muitas pessoas, eventos, pouco tempo para mim e para a família  
e o pior, andava terrivelmente cansada nos últimos meses. Atribuindo 
o estado arrasta pé ao volume de atividades, tentei ajustar a agenda, 
melhorar a alimentação e procurei uma médica clínica geral e ho-
meopata.

Marquei a consulta, peguei as requisições de exames de rotina 
e retomei a vida. Tudo parecia muito bem, eu era a mocinha yogui, 
quase um estereótipo de saúde, incluindo rodadas de sucos naturais, 
aulas avançadas de yoga, entrevistas na condição de consultora, corpo 
forte, a tlético, cabelo farto, pele boa, peso correto. Vivia em um 
pacote in trafísico de mundo saudável, tão bem formatado que bem 
poderia i lus trar uma das cenas do filme The Truman Show 6.

Passados alguns dias, um estado febril e dores na coluna lombar 
tomaram conta de mim e de cada célula do corpo. Do estado arrasta 
pé passei ao jogada na cama. Já não podia me levantar. Era domingo 
de tarde quando fui levada ao nocaute, contando com a ajuda da 
filha até para tomar água e antitérmico. Meus olhos pesavam, tinha 
von tade de vomitar, corpo pesado e febre baixa.

Liguei para a médica. E ela, cuidadosa, me fez prometer fazer os 
exames o mais rápido possível. Depois de dois dias naquela condição, 

6 Título em português: O Show de Truman (Ver Filmografia ao final do livro).



23Diário  De  AutocurA – Da Doença à Saúde consciencial

estava aparentemente novinha em folha, e quase declinando, à moda 
dos viciados em trabalho, da ida ao laboratório.

Porém, os exames de rotina já me esperavam naquela manhã de 
terça-feira ensolarada no Rio de Janeiro. Enquanto as pessoas cele-
bra vam o céu azul, a cidade seguia em ritmo frenético, barulhento 
e agressivo. Carros e carros rumavam em direção ao centro, com ca-
da motorista guerreando por melhor posição entre as pistas de en-
trada para o túnel, parecendo uma corrida maluca. Nova jornada de 
trabalho começava embalada pelas buzinas, pelos roncos dos motores, 
en quanto eu, a Penélope charmosa do mundo zen, me dirigia, segura 
de tudo estar bem, no fluxo inverso.

No lugar da rotina matinal, deixava a roupa de yoga na bolsa  
e me metia em calça e blusa social, as quais não melhoravam em nada  
a a pa  rência um tanto sem humor devido à saída dos hábitos rotineiros. 
De  se java e preferia muito mais seguir para o estúdio de yoga, dar 
aulas, praticar e emendar o dia com muito trabalho administrativo, 
uma ou outra pausa para refeição orgânica, reunião, treinamento dos 
fun   cionários, mais aulas e o dia chegaria ao fim novamente. Tudo 
den  tro do meu aparente controle.

Culpava tudo e a todos pelo trânsito, pelo barulho e a correria da 
cidade grande. Seguia para o laboratório de exames médicos ao modo 
de criança contrariada, birrenta, amarga. Check up era a pauta do 
dia. E lá ia eu guiando o carro. Os pensamentos vagando para outras 
bandas, fugindo da perspectiva de encontrar o temeroso ce ná rio 
hospitalar. Mantinha-me focada na fantasia da sala de yoga, onde um 
professor substituto deveria estar naquele mesmo momento gui an- 
do boa sequência de ásanas, também conhecidas como posturas fí-
sicas, aos meus alunos da turma matinal.

Por dentro, sentia vontade louca de mudar o rumo, esquecer 
dos exames e seguir para o trabalho, meu porto seguro, a atividade 
mais prazerosa. Para mim, nada demais acontecera nos dias anteriores. 
Tudo passara praticamente com repouso e simples analgésico, deste 
usado para dores de cabeça. Na infância eu já tinha habitado aquele 
estado causado por pedras nos rins, de modo a aguardar, no máximo, 
laudo semelhante.
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A consulta com a homeopata tinha sido o fermento que inflara 
em mim certa desconfiança sobre a certeza de saúde. Estaria ela exa-
ge rando? Obediente, fui fazer os tais exames sugeridos pela dou tora . 
Na prescrição: coleta de urina, sangue e na sequência, imagens das 
vias urinárias. Cumprida a primeira etapa, impaciente, subi o ele- 
vador para fechar a manhã com a ultrassonografia dos rins, sus pei tos 
do mal-estar. Após, seguiria finalmente, apressadíssima, há bito fre- 
 que nte, para o trabalho, no qual eu me escondia atrás do status de ser 
po pu larmente visto como assistencial, tranquilo e acolhedor.

Ao abrir a porta da clínica médica, a sala estava abarrotada de 
pessoas e o atendimento atrasado. Não houve jeito. Em condição im -
posta, acabei parando um pouco para refletir. Queria não estar com 
medo dos exames. Buscava continuar confiando cegamente em tu    do 
estar bem. Procurava argumentos íntimos para a justificativa: tudo 
estaria como sempre esteve. Apesar da obsessão pelo trabalho, pa-
tologia conhecida pelo termo workaholic, o restante da rotina, pelo 
menos nesta vida atual, era sem excessos: nada de álcool, drogas ou 
muita comida. Era assim, no mínimo, nos últimos sete anos. Per gun-
tava a mim mesma: “Mas, então, por qual motivo a homeopata teria 
me levado a fazer tantos exames assim? Ela suspeitava do quê? Es tava 
forte. Cansada sim, porém dando conta de tudo, quase a mu lher ma-
ra vilha. Certamente não seria nada grave”.

Mantinha dieta supervisionada, predominantemente saudável, 
com frutas, peixes, verduras e legumes. Sucumbia a prazeres suculentos 
vez ou outra e cometia, com frequência, algumas loucuras, típica dos 
viciados em trabalho; por exemplo, trocar as refeições por xícaras 
de café com leite, as quais me impulsionavam a estar mais veloz, 
mais eficiente, menos sonolenta e cansada. Meu cenário do Show de 
Truman estava prestes a sair do ar.

– Senhora Bárbara? Pode entrar.
Com menos de dois minutos de exame, a médica mal podia 

dis farçar o choque ao ver as imagens dos meus dois rins.
Não desejo aqui levar o leitor ao drama da situação. Por isso, 

para encurtar, sigo direto para o fato mais importante: o rim esquer-
do deveria ser retirado com máxima urgência em manobra cirúrgica 
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chamada de nefrectomia e mesmo assim não havia garantia al guma 
do problema ser resolvido definitivamente visto a doença es tar avan-
ça da e espalhada demais. Segundo problema: devido a um res quício 
da infância, o rim direito mostrava algumas sequelas e manti nha no 
in terior enorme cálculo, o qual nunca pôde ser retirado com técni-
cas daquela época. A boa notícia: apesar de tudo, o rim direi to fun-
cionava bem, embora muito dilatado pela situação. E, curiosamente, 
o es quer do também funcionava. A indicação da médica era a de sair do 
la bo ratório rumo ao urologista e cirurgião geral, dos bons, e rápido.

Disfarçando meu estado, perguntei: “O que tenho no rim?”.
Veio, então, a resposta enfática da médica: “Tudo indica ser 

uma neoplasia. Algo estranho e grande cresceu dentro do seu rim.  
E já está saindo dele. Procure um especialista, pois o caso é avançado  
e grave!”.

Engolindo a saliva e quase a língua, retruquei: “Câncer? Gran de?”.
E a médica se ajeitou para ir embora, evitando respostas de fi ni-

ti vas ou troca de olhares: “Sim. Não se pode saber o que é ainda. Há 
um tecido estranho em seu rim. Vai precisar de exames de talhados 
logo. Você não tem médico urologista ainda?”

Não. Eu não tinha médico de rins desde a infância. Aos 12 
anos havia passado baita susto com o mesmo órgão, porém não se 
com  parava a esse agora. Ainda menina, havia precisado me submeter 
à grande cirurgia para a retirada de 25 cálculos do rim direito. Com 
o passar dos anos e bons acertos na dieta, ingestão de água mineral 
em doses recomendadas por nutricionista, não havia sinais de crises, 
dores, infecções ou sangue na urina.

Após a gestação da única filha, dez anos antes dessa notícia 
da necessidade da nefrectomia, os exames de rotina não mostravam 
nenhuma anormalidade. Havia o tal fragmento de cálculo no rim 
direito, agora, ironicamente, o órgão mais preservado. A pedrinha es-
ta va em posição difícil de ser retirada. Não mostrando sinais de dores 
ou outras repercussões, nada foi feito e nenhuma recomendação me 
foi dada a não ser fazer exames de urina anuais. Estes nunca acusaram 
ir re gularidade até aquele momento.
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Então era câncer. Parecendo cena de cinema, dando fade out, 
aquela tela preta piscando rápido à frente dos olhos, meu cenário 
frágil de vida foi rasgado, as luzes se apagaram, o chão sumiu e eu já 
não me sentia a mocinha perfeitinha, a qual pensava ser. Não ima-
ginava jamais tal cena e muito menos que esta situação, enfim, co -
meça ria a me tirar do encapsulamento, espécie de bolha criada por 
mim mesma, para passar a olhar para outra realidade muito além da 
vida in trafísica, social e cotidiana.

Deixei a sala de exame apática, zonza, rumo ao elevador. De-
mo rei, em completo choque, alguns minutos para conseguir chorar. 
O tempo parou, o ambiente congelou à volta. Via as pessoas com os 
rostos deformados, as vozes estavam longe, de repente parecia estar 
dopada. Desci até o estacionamento, procurando ser forte e dirigi até 
em casa.

Ali, com as mãos no volante, nasceu a vergonha de voltar para 
meu lar. Aquele câncer denunciava alguma coisa realmente im por-
tante, expunha existir algo incoerente na manifestação pessoal. Estava 
com uma das mais temíveis doenças crescendo silenciosamente den-
tro de mim há anos, aparentemente sem produzir sintomas. Segun do 
Simonton, Matthews-Simonton e Creighton, “o câncer é um preço 
muito alto para resolver problemas que poderiam ser re solvidos atra-
vés de alteração de regras para nos darmos a permissão de prestar 
mais atenção às nossas necessidades”7. Ou seja, eu poderia ter me 
autoenfrentado, identificado e trabalhado meus incômodos an te rior-
mente, através da autopesquisa, sem precisar do câncer ou qual quer 
outra doença para isso.

Menos de trinta dias antes, eu estava estampando quatro pá-
ginas de revistas em posturas de yoga, no mínimo, impactantes. Para  
estar com câncer não seria preciso sentir-se debilitada, talvez pro  fun-
da mente infeliz, excessivamente magra? Eu não estava em nenhuma 
dessas condições. Porém, para meu mundo perfeitinho, signi ficava 
haver falhado nos papéis de boa moça, de profissional competente, 
sendo tudo desnudado devido à situação de impotência.

7 simonton, Carl; Matthews-simonton, Stephanie e Creighton, James. Com a Vi
da de Novo – uma Abordagem de Autoajuda para Pacientes com Câncer, p. 114.
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Sentei no carro em choque, o corpo todo passou a tremer. Só 
conseguia pensar em minha filha, dez anos àquela época, e em minha 
mãe, o quanto elas sofreriam com aquilo. Lembro-me de ter olhado 
no espelho retrovisor e contemplado o cabelo castanho longo e a pele 
boa. Imediatamente me vi, projetando futuro incerto e imaginário, 
com a pele pálida e os olhos fundos. Estava aceitando um decreto de 
morte. Com total falta de domínio energético, de controle emocional, 
sentia-me recebendo o aviso do fim próximo.

O primeiro passo era abrir mão da agenda e repaginar todas as 
prioridades, inverter os itens da lista de pendências visando acomodar 
exames detalhados para a cirurgia poder ser marcada. Passei a trabalhar 
meio expediente, através do notebook, e fui me desligando aos poucos 
da rotina com o “coração na mão”. Dias antes havia recebido ótima 
proposta de promoção de cargo e salário e agora, provavelmente, isso 
não seria efetivado. Estava me preparando para atuar na direção da 
empresa, tendo maior poder. Parte de mim queria pensar no mais 
importante: a cirurgia, a saúde. E o outra ainda estava lamentando  
a perda do novo cargo e todo o significado representado, mais di-
nheiro, status e poder.

Os dias seguintes foram em estado de despedida do mundo, 
vi su alizando os planos pessoais acabando em poucas semanas. Não 
tinha sequer coragem de atender ao telefone e contar à minha mãe 
ou irmã o que estava acontecendo. A cada médico visitado ficava 
ainda mais apavorada, chorosa e deprimida. Sendo repórter da área 
de saúde, tendo entrevistado inúmeros terapeutas, e atuando tam-
bém na função de professora de yoga, considerava que o câncer não 
po deria se desenvolver em pessoas com a mente saudável, com os 
pen  sa mentos positivos, em alguém estando realmente feliz. Buscava 
in  dicadores psicossomáticos marcadores da trajetória até a formação 
de uma das mais terríveis patologias e no primeiro momento, pela 
su per ficialidade da análise, não encontrava muita coisa.

Considerava meu trabalho o melhor de todos, ganhava bem, 
no geral gostava das atividades realizadas, a casa alugada era boa, 
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longe do tumulto o quanto era possível para alguém morando no Rio 
de Janeiro. Tinha amigos e nos reuníamos vez ou outra para jantar 
em casa. O casamento não era o item que me deixava mais satisfeita, 
po  rém ainda me parecia versão pouco mais atualizada quando com- 
parado aos relacionamentos anteriores.

Procurei saber sobre transplante, sendo logo informada não ser  
per mitido, de imediato, neste caso, pois o paciente deve tomar remé- 
dios diminuidores da sua resposta imunológica para evitar a rejeição ao 
novo órgão. E em pacientes com neoplasia maligna no rim é desejado, 
no primeiro momento, melhorar e aumentar o sistema i mu  nológico, 
na tentativa de levar o próprio corpo a liquidar a doença.

Não quero me estender nos dramas, apenas compartilhar o es-
ta do no qual me encontrava naquele momento. Cerca de sete dias 
ha viam passado e eu precisava arranjar um médico, contudo não 
con  se guia confiar em nenhum dos quais havia visitado. Não tinha 
ânimo para comer e em menos de duas semanas perdi 4 kg, marca 
que seria pouco para alguém com massa corporal razoável. No meu 
caso, pequena, mignon, já pesando 49 kg, acabei chegando aos 45 ra-
pi damente. Também não conseguia dormir ou interagir com as pes-
soas. A cada consulta escutava a gravidade da extensão da doença, já 
indicativa da condição de metástase para o sistema linfático, quan do 
o câncer principal já ocupa tecidos secundários do corpo, além do 
órgão originalmente comprometido.

Não precisava nem de biópsia antes da cirurgia. O caso era 
certo: doença maligna grave e a comprovação seria feita depois da 
ci rurgia de retirada do rim doente. As chances de cura não esta vam 
nas opções dadas pelos médicos. Quimioterapia para câncer de rim, 
quan do em estado muito avançado, é hipótese quase romântica. A me-
dicação proporciona infinidades de efeitos colaterais, poucos meses 
de sobrevida ao paciente e mínima garantia de qualidade de vida.

Sentia-me péssima. Nunca tive empatia com os processos re-
ligiosos. Respeito-os, porém as bases do pensamento religioso, fun-
da mentadas em crenças e verdades absolutas, simplesmente não so ma-
vam explicações ou traziam alguma pacificação íntima. Por in di ca ção 
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de alguns familiares e amigos até visitei uma igreja, fui aco lhi da, con-
tudo nunca estive em busca de absolvição da doença. Queria en-
tender o por quê, quais pensamentos, emoções e com por ta men tos 
levaram ao cres cimento deste câncer. Concordo com a autora Louise 
Hay:

O que pensamos sobre nós torna-se verdade para nós. 
Acredito que todos, inclusive eu mesma, somos 100 por cento 
responsáveis por tudo em nossas vidas, desde o melhor até  
o pior. Cada pensamento que temos está criando nosso futuro. 
Cada um de nós cria suas experiências através dos pen sa -
mentos e emoções. Os pensamentos que temos e as pala vras 
que falamos criam nossas experiências. Criamos as situ ações 
e então abrimos mão de nosso poder culpando os outros pela 
nossa frustração.8

Tinha a ansiedade de buscar compreender por qual razão eu 
mesma havia criado a condição para a doença se instalar e se desen-
vol ver em meu corpo. O que faria para aprender a manifestar-me 
em outra condição, mais saudável e equilibrada, mesmo tal po sicio-
namento não me trazendo o corpo físico de outrora? E, ainda, quanto 
tempo eu teria para fazer algo realmente importante nesta vida? Se 
junto a tudo isso eu pudesse ter cura física, evidentemente, ela faria 
parte das metas pessoais.

Àquela altura do campeonato, simplesmente não sabia para qual 
lado correr. Não sabia onde encontrar respostas. Quem poderia me 
ajudar a compreender aquilo tudo? Sentia falta de amparo, de conforto, 
de clareza, de esclarecimento sobre as decisões relacionadas à doença. 
Minha mente era um mar de confusões, entropia, medos, prospecções, 
cobranças e culpas. Eu era um chororô sem fim.

Intimamente continuava desejando por algo, precisava de ajuda 
para entender como tinha chegado ali, naquele buraco negro. Não 
era questão apenas de “como sair” dele, mas entender a trajetória, me 
olhar com realismo, mudar as lentes dos óculos ultrapassados, usados 
para me enxergar. Não poderia simplesmente morrer e pronto. Estava 

8 Hay, Louise L. Você Pode Curar Sua Vida, p. 17.
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no mundo, cheia de talentos, capaz de fazer tanto, e agora, a exis tên cia 
estava se resumindo a um prognóstico ruim.

Deveria haver algo além disso. Se eu morresse naquela semana, 
como seria chegar “lá”, em suposto lugar para onde deveriam ir as 
con sciências sem corpo biológico? Se eu fizesse um balanço do que 
tinha realizado na Terra, nesta vida, estava em débito ou em crédito?

Os preconceitos existentes, as reconciliações não feitas, as auto-
cor rupções, alguns indícios me faziam pensar estar em débito. Teria 
algum modo de me preparar para o momento final? Por que a gente 
se preparava para faculdades, pós-graduação, primeiro emprego, ser 
mãe, e não havia formação ou instrução para morrer? Eu tinha fal-
tado a essa aula na escola? Não, ela não fazia parte das disciplinas 
fixas e nem das eletivas. Morrer é capítulo da vida, contudo ninguém 
quer falar sobre a morte. E há quem pense dar azar tocar no assunto. 
Vai entender.

Entrei cada vez mais em processo de autoculpa e vitimização, 
me remoendo por dentro ao começar a enxergar com visão nova e di-
fe  rente a realidade. Via imaturidades, atividades importantes in com-
ple   tas deixadas para trás. Sentia-me em débito apesar de ainda não en-
tender bem em relação ao quê. Não era exatamente só a doença a me  
consumir. Era a sensação de haver descortinado diante dos olhos, 
on das de novas percepções, mostrando para mim o quanto eu havia 
pas  sado a vida entorpecida, quase dormindo, do ponto de vista evo -
lutivo, apesar de sempre ter estudado, trabalhado bastante e cum  pri-
do as responsabilidades gerais traçadas pela sociedade.

A sensação de ter estado dormindo, hibernando, se manifestava 
através de algumas ideias, tais como: havia servido a alguém ou me 
preocupado com as pessoas ao redor? A maior parte das atividades, 
dos vinte anos em diante, era motivada apenas para alcançar a esta-
bi lidade financeira e o conforto pessoal. Havia muita vaidade, busca 
de poder e status por trás dos meus passos e escolhas. Mantinha in-
dis ponibilidade de tempo físico devido à rotina de muito trabalho, 
jus ta mente para evitar estar junto dos familiares. Adiava dia a dia as 
mudanças consideradas necessárias para amadurecer ou me tornar 
uma pes soa melhor e mais assistencial. Nesse contexto, Kris Carr, 
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ao contar sua experiência, olhando para a doença e vendo uma 
opor tunidade de aprendizado, relata: “o câncer não está me matan-
do, está apenas me obrigando a amadurecer”9.

Por ser muito jovem, achava ter todo o tempo do mundo para 
mudar, melhorar, me dedicar às atividades não somente centradas em 
mim mesma. Contudo, agora, na prática, se morresse, não haveria 
esse tempo considerado pela maioria de nós uma garantia da cláusula 
da vida. Tinha uma ampulheta imaginária a me avisar sobre o tempo 
restante. Ele podia estar acabando e havia muito a ser feito.

Essa condição, inicialmente, de ansiedade proporcionou maior 
concentração e foco nos novos objetivos sem me permitir tantos des-
vios. Aos poucos transformei aquela situação de melancolia, a qual 
me mantinha no papel de vitimização, e decidi enxergar na do en ça 
o portunidade de evolução. O que antes só se revelava sendo cená rio 
trágico passou a ser visto como sendo trampolim evolutivo. A esse 
respeito, Simonton, Matthews-Simonton e Creighton, atentando 
para a im por tância de sermos positivos perante a doença, discorrem: 

O mesmo poder que nos permite criar experiências ne ga-
tivas pode ser usado para criar experiências positivas. E mes-
mo que haja limites ao papel das expectativas, ninguém po de 
afirmar quais são eles. Mas, não há dúvidas de que é me lhor 
fazer com que as expectativas trabalhem a favor (...).10

O processo de subida nesse imaginário trampolim pró-evolução 
co  me çou a acontecer na casa de meu tio Paulo, vizinho, amigo e com     -
panheiro. Nos momentos anteriores à cirurgia, ele procurava me mi-
mar com comidinhas saudáveis e gostosas, e filmes para me ti rar do 
monoideísmo, da repetição patológica dos pensamentos e ide ias ne -
ga tivas, envolvendo fantasias repletas de medo.

Na tarde do dia no qual faria ressonância magnética, quando 
eu deveria passar cerca de duas horas enfiada dentro da máquina 

9 Carr, Kris. Câncer – E Agora? Como Lutar Contra a Doença Sem Deixar a Vida 
de Lado; p. 23.
10 simonton, Carl; Matthews-simonton, Stephanie e Creighton, James. Com a Vi
da de Novo – uma Abordagem de Autoajuda para Pacientes com Câncer, p. 82.
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em formato de túnel e em jejum, fiz a última refeição: caldinho de 
legumes com arroz integral, no final da manhã, e me enfiei debaixo 
da manta existente no canto do sofá da casa de Paulo. Vagava os olhos 
para o jardim, onde a chuva fina molhava a grama, as plantas e os 
gatos de rua, quando ele me convidou para ver um filme em DVD.

Inerte no sofá, aceitei. Tratava-se do filme Poder Além da Vi da, 
baseado em fatos reais e no livro O Caminho do Guerreiro Pa cí fico11. 
Nele, talentoso ginasta adolescente sonha em participar das Olim-
pía das. Ele tem tudo o que um garoto de sua idade pode querer: tro-
féus, amigos, motocicleta e namoradas. Certo dia seu mundo vira de 
pernas para o ar, quando se acidenta, sofrendo séria lesão na perna. 
Dan passa por longa cirurgia, boa temporada no hospital e conta 
com a ajuda de Sócrates, espécie de consciência amparadora, para 
des cobrir ainda ter muito a aprender.

Na trama, o personagem vivencia várias projeções para fora do 
corpo, conhecidas também como projeções astrais. Aquela pecu lia ri-
dade das cenas, do fenômeno parapsíquico, me reportava ao pas sado, 
três anos antes, quando estivera no Instituto Internacional de Pro je-
ciologia e Conscienciologia – IIPC – estudando esse e outros fenô me nos 
semelhantes. Passei, então, a pensar no IIPC.

11 Millman, Dan. O Caminho do Guerreiro Pacífico.
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CAPÍtUlo  2

o reencontro com a Conscienciologia

Entregue e estirada sobre a cama, aguardando não só o laudo 
do exame, a data da cirurgia, mas principalmente meu final imaginá-
rio, entre chororôs, livros e pensamentos, voltei a lembrar da passa-
gem pelo IIPC e pela Conscienciologia, quando fizera dois cursos: 
Cur so Integrado de Projeciologia – CIP – e o Curso de Projeciologia 
e Cons cien ciologia – CPC. Naqueles dois momentos, em 2004, havia 
es ta do em nova linha de estudo, pesquisa e conhecimento sobre  
a cons ciência e o processo evolutivo dentro de abordagem científi-
ca, a qual considerava algumas premissas e bases bem compreendidas 
para mim.

A Conscienciologia é a ciência proposta pelo pesquisador, mé-
dico e dentista, Waldo Vieira, em 1994, através da obra “700 Ex pe-
ri mentos da Conscienciologia”, a qual oferece a qualquer cons ciência 
in  teressada em se autoenfrentar ferramentas para a autopesquisa. Fa-
culta o autoestudo das mínimas facetas da personalidade de quem 
esteja em busca de autoconhecer-se de maneira integral. Ela propõe 
novo olhar sobre a forma de enxergar o mundo através de paradigma 
ade quado ao estudo da consciência, o paradigma consciencial.

Entre as premissas, algumas eu já carregava comigo, eram ideias 
inatas desde a infância. Ao fazer os cursos, a sensação era de estar 
re lem  brando de temas já conhecidos, sem esforço para o aprendiza-
do. A primeira ideia apresentada: nós não somos só o corpo físico. 
Quando criança, em função de algumas vivências de projeção para 
fora do corpo e por sentir enorme saudade de algum lugar desconhe-
cido de onde eu teria vindo, eu já desconfiava dessa premissa.



34 Diário  De  AutocurA – Da Doença à Saúde consciencial

Costumava ficar deprimida e dizer para a minha mãe que sentia 
von tade de voltar para o lugar de onde tinha vindo; para mim a vida 
na Terra era muito complicada. Cheguei a dizer, demonstrando ter-
rí vel ingratidão, haver batido algum vento quando da “descida” para 
nascer e, por erro de alguém, eu teria caído nesta família, neste lugar 
e na Terra12. Vivia, com isso, me escondendo dos outros e achando as 
interações com os humanos perda de tempo. Desde essa época, ainda 
com poucos anos, eu já começava a me manifestar através da arro-
gân cia e prepotência, desvalorizando todos à volta.

A Projeciologia é a ciência, cuja primeira apresentação à so cie-
dade foi em 1981, através do livro Projeções da Consciência – Diário de 
Experiências para Fora do Corpo. Suas bases foram publicadas no tra -
tado científico, lançado em 31 de janeiro de 1986, cujo autor tam-
bém é o professor Waldo Vieira. A Projeciologia permite a in ves ti ga-
ção e a comprovação da multidimensionalidade com seus inú meros 
aprendizados13 consequentes, através de ferramentas técnicas para quem 
tiver vontade e disposição íntima em sair de maneira lúcida do soma 
(corpo biológico). É excelente ferramenta interassistencial e terapêutica14, 
ajudando sobremaneira no desenvolvimento da saúde consciencial.

 Segundo a Projeciologia, no estado de vigília física, quando a cor -
dados, estamos com os corpos de manifestação da consciência en  cai-
xados, coincidentes, lembrando mesas chinesas, nas quais uma encai xa 
dentro da outra. Conhecemos e lembramos mais do corpo físico por-
que é com ele que comemos, dormimos, fazemos sexo e ma ni  festamos 

12 Sintomatologia abordada no livro Síndrome do Estrangeiro, da autora Málu Balona, 
a qual caracterizava a condição da autora, à época, diante desse relato. Está associada 
à con  dição intrafísica, na qual a consciência, após ressomar sente-se deslocada, com 
a sen  sa ção de estar no lugar errado, de não fazer parte do contexto que vivencia.
13 Além de perder o medo da morte, um grande benefício a favor da Saúde Cons ci-
en cial, Vieira apresenta 54 fenômenos relacionados à Projeção Consciente (Vieira, 
Waldo. 700 Ex  pe ri mentos da Conscienciologia, p. 160-161).
14 O Professor Waldo Vieira lista “20 utilidades terapêuticas, educativas, psicoló-
gicas, parapsicológicas e procedimentos técnicos específicos” promotores da Saúde 
Cons ciencial, através do aumento da ho me ostasia, vin cu la das às experiências pro-
jetivas (Vieira, Waldo. 700 Experi men tos da Cons  ci enciologia, p. 182).
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os sentidos básicos (olfato, audição, visão, paladar e ta to). Todos nós 
podemos desenvolver a capacidade de perceber e de utilizar, de modo 
consciente, os outros três veículos. Para isso, de  ve  mos desenvolver a prá-
tica da projeção consciente e o domínio bioenergético através de ma-
nobras e técnicas voltadas para esse fim.

Somos consciências em evolução. Vivenciamos várias vidas e in  -
tervalos entre essas vidas – períodos intermissivos –, fase na qual es-
ta mos na dimensão extrafísica planejando ou aguardando a próxima 
vi da intrafísica, através da ressoma15. O novo soma será o resultado de 
todas as experiências em vidas anteriores, além do acréscimo genético 
da nova família intrafísica.

Cada novo corpo físico nos permite aprender novos talentos, 
de  sen volver atributos, vivenciar experiências relevantes, benignas ou 
pa to lógicas, as quais, apesar de aparentemente esquecidas ou per   di-
das, ficam registradas na memória integral, a holomemória – o con-
jun to de todas as memórias das vivências nas vidas anteriores – um 
grande arquivo de informações sobre nós mesmos com sede no men -
tal  soma.

Ao término de cada vida intrafísica, retornamos a novo período 
in   ter  missivo através da dessoma16 – morte física ou biológica. Em re-
su mo, a consciência não morre, apenas muda de dimensão.

Após a dessoma, nós mantemos o psicossoma, o corpo emocional, 
mais sutil, chamado de perispírito pelos espíritas, com o qual nos ma-
ni festamos na maioria das projeções conscientes ou inconscientes na 
di  mensão extrafísica. Em geral este corpo é cópia, réplica, do corpo 
fí sico e é diáfano, translúcido. No psicossoma ficam armazenados os 
pa drões, ações e reações emocionais.

O energossoma é o invólucro vibratório, energético, promotor 
da ligação do soma ao psicossoma, ou seja, é o corpo de energia a unir 
o corpo humano ao corpo emocional. Ele é o conjunto de todos os 
mi lhares de chacras, concentrações circulares de energia ou vórtices 

15 Ressoma (re + soma): reativação do soma, aquisição de novo corpo físico.
16 “Dessoma (des + soma) – desativação somática; projeção final; primeira morte; 
morte biológica”. (Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 125).
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ener géticos, utilizados para explicar o funcionamento das técnicas de 
acupuntura, do-in e reflexologia.

Os chacras são semiesferas côncavas, as quais apresentam mo-
vi   men to de rotação. Na Conscienciologia e Projeciologia, abordam-
-se, pre ponderantemente, os sete chacras principais: sexochacra, um-
bi   li co chacra, esplenicochacra, cardiochacra, laringochacra, frontochacra  
e co ro nochacra; e três secundários: plantochacras, palmochacras e nucal -
cha cra.

O mentalsoma é o corpo mental, o corpo do discernimento. En  -
quanto podemos ver o psicossoma das demais consciências na di   men-
são extrafísica, não é possível visualizar o mentalsoma com a mes -
ma facilidade, pois entre suas características está o fato dele não ter 
forma definida e ser sutil, podendo apresentar-se, por exemplo, como 
neblina ovalada ou bola de energia em algumas condições.

Dentro do estudo do mentalsoma, na Mentalsomatologia17, des-
ta ca-se a existência e importância do pensene18. Este conceito foi um 
dos mais impactantes para mim. O conjunto de pensamentos, sen ti-
mentos e energias empregados, por todos nós, consciências, em todas 
as manifestações, seja na dimensão intrafísica ou na dimensão extra fí-
sica é a radiografia de quem somos. Podemos procurar disfarçar qual -
quer coisa através da fala, porém o padrão pensênico sempre irá re -
ve lar quem, verdadeiramente, somos. Quando mentimos é como se 
hou vesse um balão de história em quadrinhos explicitando a verdade 
pre sente no pensamento. Isso define o grau de autenticidade pessoal.

O primeiro passo de quem reconhece não ter saúde consciencial 
é assumir a necessidade de buscar a reeducação pensênica. Isto en vol-
ve, no mínimo, aprender a não pensar mal dos outros e nem de si 
mesmo. O pensene precisa ser coerente com o balão imaginário, estar 

17 Uma das inúmeras especialidades da Conscienciologia, responsável pelo estudo 
do mentalsoma.
18 Pensene (Pensamentos + Sentimentos + Energias) “é a unidade de manifestação 
prática (ato, ação, gesto, postura) da consciência”. (Vieira, Waldo. Nossa Evo
lução, p. 75).
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a de quado, não demonstrando distorções entre os pensamentos, sen-
timentos e energias. Para quem sabe “ler” o outro, a realidade cons-
ci encial sempre encontra-se explícita. Além disso, precisamos estar 
a ten tos também para:

•	 Educar os emocionalismos, as dramatizações, buscando nos 
ma ni festar através de sentimentos fraternos, tranquilos, ver-
da  deiros e organizados.

•	 Compreender estarmos trocando energia com todas as pes-
soas e ambientes o tempo inteiro. Por isso, deveríamos ser res-
ponsáveis pelo domínio e mobilização das energias, de mo do 
a evitar deixar rastros energéticos negativos por onde pas   sa-
mos. As energias pessoais, quando saudáveis, tornam os am  -
bientes e todos à volta melhores, mais harmônicos.

Para o leitor interessado no tema, o IIPC oferece palestras gra-
tuitas, livros para consultas, seminários e cursos nos Centros Educa-
cionais distribuídos pelo Brasil. Ao final do livro estão relacionados 
os endereços. 

Aqui foi feita apenas breve apresentação dos veículos para dar 
suporte aos relatos do livro. Quando necessário, o assunto será ex-
pandido ao longo da narrativa.

Essas informações, para mim, não eram novidade e não precisei 
acreditar em nada. Já havia tido inúmeras experiências fora do corpo 
antes. Algumas pessoas se recordam da experiência e outras não. De 
qual quer modo, parte da população lembra de já ter se visto voando 
em “sonhos” muito realistas, nos quais havia alto nível de decisão  
e re flexão, diferindo do simples sonho. Na verdade, elas estavam pro-
jetadas na dimensão extrafísica.

Algumas pessoas já se viram do alto do teto do quarto, outras 
já notaram espécie de cordão luminoso, chamado de cordão de pra-
ta19. Há quem tenha atravessado paredes, o teto de casa, sentido re -
per cussões, ou tenha vivenciado a sensação de estar caindo, durante 

19 “Cordão de prata: laço semimaterial que mantém o psicossoma ligado ao corpo 
hu mano com uma conexão inicial no psicossoma e outra, logo depois, no soma”. 
(Vieira, Waldo. Projeciologia, p. 267).
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o re encaixe entre os corpos. Eu já havia vivenciado situações assim, 
con  tudo pela falta de informação, ficava normalmente amedrontada, 
bus  cando evitar essas ocorrências. Naquela época, não entendia a uti-
li  dade desses fenômenos.

A primeira chegada ao IIPC, em 2003, havia sido cheia de 
singularidades e sincronicidades20. Minha avó paterna, Egydia Lúcia 
Neves Borges, dessomada no ano de 2001, já conhecia as ciências 
Conscienciologia e Projeciologia e mantinha livros sobre o tema. Meu 
ex-marido trabalhava muito próximo ao IIPC e sempre me sugeria 
visitar o lugar com o intuito de compreender alguns fenômenos para-
psí quicos vivenciados de modo assombrado, descontrolado e sem 
con seguir nenhum tipo de significação para eles. Hoje, lembrando 
das situações, percebo as várias sincronicidades à época, senhas “pis-
cavam” para eu poder chegar ao IIPC, porém eu não enxergava.

Em um domingo, passeando com minha filha na livraria, achei 
um livro sob o curioso título Manual da Tenepes21. Surpresa com  
o ine ditismo do nome e do tema, relacionado às ciências Projeciologia 
e Conscienciologia, acabei aceitando o convite de uma amiga e par-
ceira de yoga para conhecer o lugar, assistir às palestras e frequentar 
os cursos.

Estive em várias palestras, fiz um curso, li e comprei a maior 
par te dos livros, contudo ao chegar à metade da segunda atividade 
mais séria, a qual me propunha frequentar, o curso CPC, onde o alu-
no aprende a reconhecer os corpos de manifestação, a definir a pro-
jeção consciencial lúcida, a utilizar técnicas bioenergéticas de auto -
defesa, a experimentar técnicas de autopesquisa, entre outros as sun tos 

20 “Sincronicidade é a interconexão inesperada que se estabelece entre duas ou mais 
pessoas, fatos, situações ou fenômenos”. (luz, Marcelo da. Onde a Religião Ter
mina? p. 328).
21 Neste livro, o autor explica sobre a Tenepes – Tarefa Energética Pessoal – técnica 
interassistencial multidimensional pela qual a cons  ciência intrafísica – conscin – 
se disponibiliza a transmitir energia conscien cial (EC), assistencial, individual, 
programada, com horário fixo diário, auxiliada pelos amparadores extrafísicos, 
os quais orientam o trabalho de exteriorização para consciências intrafísicas ou 
extrafísicas carentes, com intenção de esclarecer, assis tir e amparar, visando o en-
ca minhamento para condição melhor (Vieira, Waldo. Manual da Tenepes).
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correlatos, certa irritação começou a me deixar impaciente e crí tica 
com tudo e com todos.

Até a voz da professora me deixava agitada, cansada e reativa, 
embora os conceitos apresentados fizessem maior sentido a cada dia. 
Alternava a vontade de seguir em frente, a motivação, a curiosidade 
sadia, com a reatividade, o medo de mergulhar fundo em mim mesma 
e das mudanças que todas aquelas informações poderiam propiciar.

Na época, cursava paralelamente outra formação em yoga e as 
aulas aconteceriam nos mesmos dias do curso no IIPC. As duas ati-
vi dades tinham como pré-requisito a frequência nas aulas jus ta mente 
nos dias em questão. O curso de yoga era em Porto Alegre, com as 
pas sagens aéreas compradas, e por isso acabei optando por afastar-me 
dos estudos da Conscienciologia. Internamente, eu vivia o conflito 
entre a yoga e o querer avançar nos estudos, ter coragem de in  ves-
tigar os assuntos relacionados ao parapsiquismo, à evolução e es  pe-
cialmente prestar assistência às demais consciências.

Porém, o desafio parecia tão grande que a yoga deixava a falsa 
sensação de ser mais fácil evoluir sozinha, praticando em silêncio 
sobre o meu tapetinho. Eu só precisava dar aulas e praticar os princí-
pios orientais para finalmente me iluminar. Hoje entendo: não é tão 
simples. Nenhuma consciência evolui sozinha, em silêncio, pra ti  can do 
sobre um tapete. É a soma das trocas, das experiências vi vidas, das 
assistências prestadas aos demais que nos ensinam e nos fazem crescer.

Essa realidade passando a ser conhecida por qualquer consciên-
cia aumenta a responsabilidade. O conhecimento deve ser pautado 
pela coerência com as atitudes e comportamentos. Agora enxergava 
a ne ces sidade de assistir para ser assistida, de sair do egocentrismo 
em busca do senso universalista, sem preconceitos, sem segregações  
e com técnicas baseadas na racionalidade e no discernimento. Meditar, 
pa cificar-se, tudo isso ajuda, contudo precisamos de disponibilidade, 
muita energia e esclarecimento para assistir de modo efetivo.

A realidade da proposta da ciência Conscienciologia passou  
a ser estimuladora para aprofundar e investigar mais sobre os temas. 
Habituada a aprender tudo intelectualmente, a ler o que me trou xes-
se informações sobre a evolução, sobre de onde viemos e para onde 
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vamos, eu me mantinha estudando sozinha através de livros. Con-
tudo, a teoria deve estar sempre associada à prática dos co nhe ci men-
tos aprendidos, ou seja, ela exige o estudo da teoria, porém pre cisa 
causar mudanças advindas da prática, das experiências vi ven ciadas 
no dia a dia do pesquisador. A palavra nova criada para ex plicar esta 
condição é a teática (teoria + prática). Em resumo, o conhecimento 
válido é o co nhecimento experienciado.

O problema era assumir certas responsabilidades, as quais eu 
ni tidamente empurrava para o futuro, para quando tivesse vida fi nan-
ceira estável, minha filha estivesse maior, enfim, para quando tivesse 
tempo. Ou seja, manifestava claramente a autocorrupção, ali mentada 
diariamente com argumentos infundados, tentando si len ciar o som 
interno do comprometimento com a realidade mul ti   dimen sio nal, 
com a procedência extrafísica – paraprocedência22 – a co   mu ni dade 
não física de onde saímos para assumir o atual corpo hu  mano, e para 
onde provavelmente devemos voltar quando o soma for desativado.

Agora, doente, entediada, passeava os olhos pelo teto branco 
do quarto, enquanto largava o corpo feito um peso meio morto sobre 
a cama. Assoando o nariz vermelho, enxugando os olhos e o rosto 
inchado, lembrei do livro Manual da Tenepes. Havia comprado-o três 
anos antes, naquele passeio com minha filha na livraria. Na época, as 
ideias mexeram comigo. Queria muito ser assistencial e planejava ser 
praticante da Tenepes.

Contudo, ainda tinha medo das vivências parapsíquicas, pa vor 
do trabalho com as energias e de encarar a interação com as cons-
ciências extrafísicas – consciexes23. O medo, a preguiça, a falta de fo-
co e a ausência de prioridade foram condições autoimpostas, utiliza-
das para não assumir responsabilidades. Quantas tarefas empurra mos 
para o “futuro” achando que teremos muito tempo para realizá-las? 
E se morrermos hoje? Quais tarefas evolutivas teremos deixado de 
cum prir aqui nesta dimensão?

22 Vieira, Waldo. Paraprocedência. Enciclopédia da Conscienciologia.
23 Consciex – consciência que não possui o corpo físico, o soma. Nós, consciências 
in trafísicas – conscins –, quando dessomarmos.
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Para quem está com vontade e decidido em ampliar suas pos-
si bilidades interassistenciais, a Tenepes é a técnica das técnicas. Tendo 
in teresse, leitor, informe-se ao máximo e faça sua escolha. A questão 
prin cipal é: se nós sabemos que existe este recurso, compreendemos, 
porém não colocamos em prática, qual será o significado da omissão 
na ficha evolutiva pessoal? Existe alguma impossibilidade cosmoéti-
ca para não assumir esse propósito assistencial hoje, já? Por que não 
querer todos os dias ter hora marcada para encontrar o amparador 
ex tra físico24 e fazer assistência?

Li e reli o livro pelo menos cinco vezes, porém sempre aguar-
da va o melhor momento, que só viria nos meus sonhos. Não movia 
es  forços, portanto, para dar início aos trabalhos. Estava agora ainda 
mais longe do momento ideal. Encontrava-me em condição emergen-
cial, precisando ser assistida por um tenepessista. Quais outras metas 
evo lutivas eu havia deixado para trás? O quanto de ati vi dades assis-
tenciais eu realmente tinha feito nesta vida? Havia me ocupado de 
mim mesma muito mais do que qualquer coisa até então. O resto era 
boa intenção, adiada e só. Agora era juntar as forças e fazer o pos sível 
por mim, pelos familiares e pelas demais cons ciências.

Liguei para o IIPC e pedi para colocarem meu nome e dos fami   -
liares na Tenepes do professor “F.W.” conhecido na palestra do IIPC. 
Na sequência telefonei também para o Centro de Altos Estudos da 
Conscienciologia – CEAEC25 – e solicitei à atendente repassar meu pe -
dido de Tenepes ao próprio professor Waldo Vieira, propositor des sa 
técnica.

24 “O amparador extrafísico é a consciex benfazeja e auxiliadora de consciência hu-
m ana (conscin) ou de várias consciências humanas ao mesmo tempo, quando afins 
ao nível de evolução, notadamente durante as projeções extrafísicas, abrangendo 
a influência benéfica em toda a vida intrafísica da personalidade e até mesmo du-
ran te o estado da vigília física ordinária”. (Vieira, Waldo. Amparador Extrafísico. 
Enciclopédia da Conscienciologia).
25 Localizado em Foz do Iguaçu, PR, o CEAEC é o primeiro Campus da Cons-
cienciologia fundado em 1995, cujo objetivo é investigar a consciência. A ins ti-
tuição de ensino e pesquisa não tem fins lu cra tivos, é apartidária, não religiosa 
e é man  tida por voluntários de diversas culturas e origens. Para saber mais acesse: 
www.ceaec.org.br
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O livro me reportava, também, a outras duas obras funda men-
ta das nas mesmas bases do paradigma consciencial: Autocura através 
da Reconciliação e Síndrome do Estrangeiro26. Estando entregue ao 
mo men to de doença, sem poder trabalhar ou até sair de casa, sem 
â nimo algum, optei por usar o tempo para estudar sobre a consciên-
ciae o processo evolutivo. Mesmo com a concentração perturbada, 
apanhei esses e outros títulos da estante e reservei a cabeceira para for-
mar a torre de livros, os quais serviam para o início da pesquisa, ou 
me lhor, autopesquisa.

Nessa mesma tarde de outubro de 2007, passei a ter novas pa-
ra  per cepções – informações percebidas e captadas além dos sentidos 
físicos. As parapercepções estão atreladas aos fenômenos para psí qui-
cos, também chamadas de paranormalidade ou percepções extras sen-
soriais. São faculdades inerentes a todos nós, independente de serem 
a dmi tidas ou não. Na época eu entendia ou sabia muito pouco, mas 
já vivenciava. Podem ser ideias novas positivas, processos energéti cos, 
sensações físicas, pequenas descoincidências dos corpos. Abaixo rel a-
to a experiência dessa tarde:

Contato com Amparadores

Era cerca de 18 horas quando olhei em volta do quarto. Parecia 
terem acendido nova luz, a qual ampliava o ambiente tornando-o claro, 
enquanto eu percebia estar cada vez mais sonolenta. Os pensamentos 
negativos não estavam comigo naquela hora. Tinha a sensação de pausa 
da dor e do medo. Sentia-me um bebê, acolhido, aquecido em mantas. 
Estas eram espécies de ondas de energia, formando grande bolha em torno 
do meu corpo, cuja densidade era bem gelatinosa. Na cabeça, pequena 
vibração na base do crânio não me deixava acelerar o pensamento. A men-
te racional queria entender a situação vivenciada, lutava contra o sono, 
brigava contra a necessidade de simplesmente fechar os olhos e dor mir. 
Po rém, a vibração na cabeça me sedava e me tranquilizava. Hoje, três 
anos depois, vivenciando situações semelhantes no dia a dia, entendo que 
já estava sob a atenção dos amparadores da Tenepes, cuja assistência havia 
soli citado nesta mesma tarde.

26 As obras são da autora Málu Balona.
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Até este momento, devido ao medo e à ansiedade, eu não vinha 
conseguindo dormir. E pelo passado, por ter a mente muito ativa, 
sem pre pensando em projetos e ideias, era difícil silenciar, acalmar- 
-me. Quando pegava no sono, acordava assustada, cerca de 40 minutos 
depois, sempre suada e tremendo. Estava em situação delicada pois 
temia até dormir. Não falava para ninguém para evitar que me des-
sem calmantes em momento importante para tomar decisões preci-
sas, acom panhar os procedimentos do plano de saúde e do médico 
cirur gião. Naquele final de tarde, relaxei e dormi até depois das oito 
da noi te. Acordei bem disposta e com o seguinte pensamento: “Não 
im porta o que aconteça. É decisão pessoal escolher viver bem até o úl-
ti mo mi nu to ou ficar chorando e me lamentando sobre a cama. Essa 
opção é mi nha e fico com a primeira”.
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CAPÍtUlo  3

Conceitos da Conscienciologia

Este capítulo, leitor, é breve pausa no relato autobiográfico vi-
san do aprofundar alguns conceitos e ideias da Conscienciologia, com  
o in  tuito de favorecer a melhor compreensão das informações e ampliar 
as reflexões sobre os conteúdos presentes nesta história pessoal.

Os neologismos são comuns a qualquer neociência e visam tra-
zer novos conceitos ou nova significação às ideias já existentes, po-
rém limitadas ou desgastadas pelo uso, utilizadas em outras linhas de 
co nheci mento. Nesses casos, o olhar dado é o dessa recente ciência 
cal ca da no para digma consciencial.

A partir do estudo da ciência Conscienciologia, chega-se à con-
clu são de que na vida intrafísica temos compromissos evo lu tivos,  
e por tanto, não viemos a passeio, a lazer unicamente. Diante da rea-
li  dade multidimensional e multiexistencial, possível de ser com pro-
vada diretamente por todos nós, através da vontade no in ves ti mento 
do domínio das bioenergias, da melhoria do para psi quismo e das 
pro  jeções lúcidas, podemos compreender melhor o pro cesso evo lu-
tivo no qual estamos envolvidos.

Segundo a Conscienciologia, uma das ferramentas mais fa vo-
ráveis e adequadas para otimizar as conquistas evolutivas é a in te ras-
sis tencialidade. Em outras palavras, para dinamizarmos a evolução 
pes  soal, é preciso aprendermos a atuar no dia a dia com maior lucidez  
e cosmoética nas interrelações, nos mantendo disponíveis e atentos 
para as oportunidades interassistenciais.
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Os neoconceitos vêm para facilitar a identificação dessas vi vên-
cias e experiências diárias, tanto na dimensão intrafísica quanto na 
ex tra física. A organização das neoideias tem o intuito de diferenciar  
e clas sificar os fenômenos observados de modo científico.

A seguir, apresentam-se novos conceitos, muitos dos quais serão 
uti lizados neste livro, visando proporcionar ao leitor fácil com pre  en são  
das ideias.

Na Conscienciologia, para identificar a realidade das múltiplas 
di  mensões existentes, quando se designa algo relacionado à realidade 
ex tra física, o prefixo utilizado é o “para”. Seguem alguns exemplos 
vi  san do ampliar o entendimento:

•	 Parafisiologia. A fisiologia extrafísica, relacionada à natureza, 
à função e ao funcionamento dos veículos de manifestação da 
cons ciência, excluindo o corpo humano ou soma.

•	 Parapatologia. As patologias extrafísicas vinculadas ao holos-
soma ou conjunto de corpos da consciência.

•	 Paragenética. A genética além da vinculada ao corpo físico, le-
van  do em consideração todas as experiências multimilenares 
da cons  ciência em evolução. A paragenética influencia a cons-
ti tuição dos novos corpos humanos ao longo de cada nova vi da 
intrafísica. Por tanto, melhor paragenética indica maior ní vel 
de cosmoética con  quistado pela consciência e maior grau de 
saúde consciencial.

•	 Paratroposfera. Região extrafísica relacionada intrafisi ca men-
te à camada conhecida como troposfera, local onde a gran de 
mai o ria dos “moradores extrafísicos” (consciexes) en con tram-
-se em dese qui  líbrio e sem lucidez.

•	 Parapsicóticos pós-dessomáticos. No intrafísico, denomi na  mos 
de psicóticas aquelas consciências que apresentam a saúde 
mental comprometida em função da perda de contato com 
a rea lidade. No extrafísico, elas são denominadas de para-
psicóticas. Essa situação parapatológica acomete a grande 
maio ria das consciências que des  somam atualmente. Segun-
do Vi eira, elas “incluem bilhões dos sem lucidez” vivendo 
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nas “So ciexes Paratroposféricas deste pla neta”27, ou seja, nas 
so cie    dades extrafísicas próximas da superfície da Terra. Em 
re su mo, a pa rapsicose pós-dessomática implica em série de 
com  pro metimentos, desde a consciência não perceber o des-
car te do soma, até a repetição no extrafísico de toda sua antiga 
ro tina e hábitos intrafísicos por tempo indeterminado, às 
vezes, muitos e muitos séculos.

•	 Paraprocedência. Conforme já explicado no Capítulo 2, a pa-
ra  pro cedência é o local extrafísico onde vivíamos antes da 
ressoma e para o qual, a princípio, retornaremos após a des-
soma.

Muitas palavras novas na Conscienciologia são formadas pela 
junção das primeiras sílabas de duas ou mais palavras, por exemplo, 
pensene, vista no capítulo anterior. Eis outros neologismos vincula-
dos a essa condição, os quais serão utilizados no decorrer deste diá rio 
pessoal:

•	 Recin. Reciclagem intraconsciencial. Indica a modificação da 
manifestação da consciência a partir dos autoesforços pes  -
soais. Em geral, quando instaurada gera reciclagens exis  ten-
ciais – recéxis. Alguns exemplos de recins: superar a ti mi dez, 
su perar o medo de falar em público, superar a agres  si vi da de 
ou a ansiedade.

•	 Recéxis. Reciclagem existencial. Associada às mudanças ex ter-
nas à consciência. Por exemplo: mudar de cidade, de em  pre go, 
de casa, separar-se ou compor novos rela cio na mentos afetivos. 
Elas podem gerar mudanças intra cons cien ci ais – recins.

•	 Melin. Melancolia intrafísica. Estado de desânimo, vazio, in   -
sa  tis fa ção e frustração na vida intrafísica.

•	 Melex. Melancolia extrafísica. Sentimento da melancolia após 
a des soma, sendo expressivamente mais exacerbado quan do 
com  pa rado à melin.

27 Vieira, Waldo. Manual da Proéxis, p. 40.
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•	 Trafor. Traço-força. São os talentos, os traços positivos da per -
so na li dade, as potencialidades da consciência, as aptidões cos-
moéticas na turais desenvolvidas ao longo das vidas intra fí si-
cas anteriores. No plural: trafores. Eis alguns exem plos: de ter -
minação, neofilia, auto confiança, racio na li dade, bom humor, 
disponibilidade (assis ten cial).

•	 Trafar. Traço-fardo. São as imperfeições, defeitos, falhas, fra  -
que zas e vícios da personalidade. No plural: tra  fares. Alguns 
exemplos: arrogância, irritabilidade, impul si   vidade, auto vi-
timização, ansiedade.

•	 Proéxis. Programação existencial. Está relacionada ao pla ne-
ja mento individual assumido pela consciência antes de nas -
cer, quan  do ainda na dimensão extrafísica, para ser rea li zado 
na pró  xima vida, na dimensão intrafísica. Segundo Vieira, 
são si nô   nimos de proéxis: “meta existencial; missão terres tre; 
obje tivo in tra físico; projeto de vida; projeto exis ten cial”28.

Algumas palavras na Conscienciologia começam com o prefixo 
holo, que significa “completo, total, inteiro”29. A seguir, algumas pa la-
vras contendo essa grafia:

•	 Holossoma. O conjunto dos corpos de manifestação da cons -
ciência (já abordado na introdução deste livro).

•	 Holopensene. Relacionado ao somatório de todos os pense-
nes emitidos pela consciência. Por exemplo: um local possui 
de ter minado holopensene ou conjunto dos pensenes que 
gra vi tam naquele ambiente. A questão principal é avaliar se 
o ho lopensene é homeostático ou doentio, pautando-se nessa 
pes quisa pela cosmoética pessoal.

•	 Holomaturidade. A maturidade consciencial total, inte grada. 
Envolve o conhecimento teórico e prático sobre diversos temas 

28 Vieira, Waldo. Manual da Proéxis, p. 9.
29 Cunha, Antônio. Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portu
gue sa, p. 414.



de interesse da consciência, dentre muitos: a ma  tu ridade holos-
so  mática, a maturidade na convivialidade sadia, a maturidade 
no domínio das bioenergias, a com pre ensão completa sobre  
a mul ti di  mensionalidade e a multi exis ten cia li dade.

•	 Holomemória. O conjunto das memórias relativas às múl-
tiplas exis  tências anteriores, acrescido da memória desta vida 
atual. De acordo com Vieira, “é a memória causal, com pos-
ta, integral, mul ti milenar, multidimensional, inin ter rupta, 
pessoal, que retém todos os fatos relativos às vivências da 
consciência”30.

•	 Holobiografia. O histórico biográfico integral da cons ciên -
cia, in cluindo todas as vidas intrafísicas e os períodos entre 
elas.

Existem muitas outras palavras novas na Conscienciologia. O es-
tudo da consciência demonstra essa necessidade diante da complexi-
da de humana, visando entender e classificar as milhares de facetas 
exis tentes. Ao longo deste relato autobiográfico novas palavras, com 
seus con sequentes neoconceitos, surgirão. Vamos em frente, leitor.

30 Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 56.
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CAPÍtUlo  4

Assumindo a proéxis

Retornei mais forte daquela gostosa soneca descrita ao final do 
segundo capítulo. Voltei a comer, ainda forçando um pouco o es tô -
mago e reiniciei os cuidados comigo estabelecendo excelente dieta até 
o dia da cirurgia, com o foco na futura recuperação do sis tema imu-
no lógico. Tomei coragem, estava disposta a fazer o melhor ao alcance 
sem me preocupar com o tempo restante de vida. Era im por tante estar 
bem para acolher a todos que sofressem com o impacto da notícia. 
Quan do se adoece, não se está sozinho. A doença revela a existência 
de todo um grupo de consciências – conscins e cons ciexes – ligadas 
por padrões entrópicos e que, em geral, devido a estas interrelações, 
adoecem juntas. Ela mostra o nível de imaturidade da cons  ciência  
e a re lação dela com as pessoas próximas.

Levantar-me, manter-me firme, colocar batom, deixou de ser 
vai dade. Passou a ser a forma de amenizar o sofrimento daqueles que 
se preocupavam comigo e reforço energético para mim. Voltei a me 
cuidar e assumi a importância de estar bem como postura assistencial 
co migo e com todos os quais estavam abalados devido à doença. Es-
tar mal, jogada na cama, sem comer, entregue aos dias em uma pre -
pa ração para a morte seria apresentar postura egoísta e infantil diante 
do grupo de pessoas ligadas a mim.

Nosso tempo deve ser usado para a superação de imaturidades, 
re pa rações, reconciliações e todo tipo de movimento evolutivo com 
o in tuito de nos melhorarmos e, com isso, influenciar positivamente 
os grupos com os quais estamos envolvidos. Em resumo, todo tempo 
é opor tunidade para evoluir. Desfazemos assim os nós das interprisões 
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gru  pocármicas31 que criamos no passado. E você leitor, como tem usado 
seu tempo? Ainda gerando interprisões ou investindo em des fazê-las?

Nós, consciências, podemos evoluir mais rapidamente de duas 
ma neiras: pela autopesquisa que revela quem realmente somos e o ne -
ces  sário a reciclar; e pela interassistência, esclarecendo e ajudando 
atra vés do exemplarismo quanto aos aspectos superados, inspiran-
do e levando as demais consciências à reflexão sem nenhum tipo de 
imposição. Ajudar nosso grupo a evoluir, a se tornar pensenicamen-
te sau  dável, lúcido, motivado a melhorar, a praticar a interassistência, 
a in vestir nas reconciliações, a ampliar a maturidade consciencial; tu do 
is so de veria fazer parte da agenda pessoal.

Na realidade, permitimos ao cotidiano nos engolir e acabamos 
em botados, em cegueira evolutiva, afogados no ritmo do planeta-hos-
pital com a agenda preenchida por rotinas inúteis do ponto de vista 
evolutivo. O psicólogo Lawrence Leshan, em suas pesquisas, ao ques-
tionar seus pacientes, relata:

Amiúde, tenho descoberto que os desejos e vontades dos 
pa cientes de câncer haviam sido tão completamente re pri-
midos, e sua auto-alienação era tão total que, ao ser ques tio-
nado, no início da terapia – “O que você realmente de seja da 
vida?” – a resposta era um olhar vazio e espantado. Aquela 
per gunta nunca fora considerada relevante.32 

A cegueira evolutiva é condição patológica, infantil, egocêntrica 
e, às vezes, só é curada quando surge grave doença para nos mostrar 
o quan to somos efêmeros, passageiros, nesta vida intrafísica e o quanto 
perdemos de oportunidades importantes, seja por falta de in formação, 
por preguiça, autocorrupção ou qualquer outra condição engessante. 
Ainda entendemos que viver a vida é ficar de pernas para o ar ou apenas 

31 “A interprisão grupocármica é a condição da inseparabilidade, dentro do grupo evo -
lutivo, da consciência que praticou atos anticosmoéticos em equipe, e que fica pre sa 
ou embaraçada com os companheiros marginais à evolução, até conseguir rear ran jar 
cosmoeticamente o seu caminho”. (Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 64).
32 leshan, Lawrence. Brigando pela Vida: Aspectos Emocionais do Câncer, p. 39.
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focarmos em diversão, sem assumir o mínimo de responsabilidade evo-
lutiva conosco, pelos familiares, amigos e até pessoas teo ricamen te 
desconhecidas. Ledo engano. A agenda diária u ti li zada, na gran de mai-
oria dos casos, serve apenas para planejar a via gem, a reunião, o den tista, 
o lazer. E a agenda evolutiva, leitor?

Ela planifica a melhoria dos aspectos físicos, emocionais, ener-
géticos e mentais. Envolve as metas assistenciais, os estudos e as leitu-
ras fa   voráveis para o autoconhecimento objetivando ampliar a luci-
dez e o discernimento, as pausas para as reflexões e entendimento dos 
pen  senes. A agenda evolutiva madura está associada à individualidade 
do autopesquisador, pois somente ele pode definir o necessário, o pre -
ciso, as ações úteis para levá-lo à autossuperação dos trafares e ga ba -
ritar-se para melhor assistir, ou seja, apenas ele pode criar a rotina útil 33 
de pesquisador.

O foco principal da agenda evolutiva é a evolução consciencial. 
Sua agenda, leitor, daqui a dez anos o colocará em condição melhor, 
mais evoluída consciencialmente? Por que ainda escolhemos perder 
tempo com rotinas inúteis ao invés de planificarmos atividades úteis  
e interassistenciais para nos melhorarmos e a todas as outras cons-
ciências em volta?

Ainda assim, eu me via justamente nesse autodiagnóstico, sem 
agenda evolutiva. Ao mesmo tempo me sentia um coelho gordo e as-
sus tado precisando passar por porta apertada da toca, entalada; para 
trás não dava para voltar. Era obrigada a seguir em frente. Inti ma-
men te, todos nós sabemos quando seguimos por uma linha de vida 
nem sempre evolutiva, e normalmente robotizada. Importa ava liar-
mos sempre o pensamento motivador das escolhas pessoais, pois 

33 A rotina útil pode ser aplicada visando à conquista da Saúde Consciencial. Nesse 
ca so, pode se investir na manutenção de hábitos pró-evolutivos, por exemplo: não 
pen sar ou falar mal de ninguém, cortar todas as reclamações, queixumes e lamúrias 
do dia a dia e desenvolver o parapsiquismo. Neste último caso, a pesquisadora 
Cir leine Couto, apresenta listagem com 40 variáveis a serem consideradas na Ro-
ti na Útil Parapsíquica. (Couto, Cirleine. Contrapontos do Parapsiquismo, 
p. 111-113).



54 Diário  De  AutocurA – Da Doença à Saúde consciencial

ajuda a evitar ficarmos, vez ou outra, meio paralisados, entalados, vi -
ven  ciando sensações de medo e necessidade de avançar. Na análise de 
Servan-Schreiber:

O medo bloqueia nossa força vital no momento em que 
mais temos necessidade dela. Aprender a lutar contra o cân-
cer é aprender a nutrir a vida dentro de nós. Mas não é o bri-
gatoriamente uma luta contra a morte. Ter êxito nesse apren di-
zado é chegar a tocar na essência da vida, encontrar uma com-
pletude e uma paz que a tornam mais bela. Pode acontecer de 
a morte fazer parte desse êxito. Há pessoas que vivem suas vi das 
sem apreciar seu verdadeiro valor. Outras vivem a própria mor-
te com uma tal plenitude, uma tal dignidade, que ela parece ser 
a realização de uma obra extraordinária e dar um sentido a tu-
do que viveram. Preparando-se para a morte, libera-se a ener-
gia, às vezes, necessária à vida. É pre ciso começar desarman do  
o medo.34

É importante aprendermos a valorizar a vida utilizando-a com 
dis cer   nimento. Cada oportunidade é única. E a doença quando sur-
ge, seja ela qual for – grave ou não –, revela, expõe a nossa rea li dade 
in tra consciencial, evidenciando os traços de imaturidade ma ni fes-
tados. Cabe a nós escolhermos se iremos paralisar perante ela ou se  
a ve remos conforme Simonton, Matthews-Simonton e Creighton, 
ao fa larem dos seus pacientes:

A doença permite ao paciente agir de maneira mais aberta 
emo cionalmente (...) Sem o incentivo da doença, talvez tives-
sem continuado a viver de maneira silenciosamente de ses pe-
rada (...) A doença é uma oportunidade para a pessoa cres cer 
e mo cionalmente.35

Contudo, normalmente prevalece a vida intrafísica, conside-
rando a vida humana atual como única existência. É a condição da 

34 servan-schreiber, David. Anticâncer – Prevenir e Vencer Usando Nossas De
fesas Naturais, p. 207.
35 simonton, Carl; Matthews-simonton, Stephanie e Creighton, James. Com a Vi da 
de Novo – Uma Abordagem de Autoajuda para Pacientes com Câncer, p. 117.
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robotização existencial – robéxis – ou seja, a condição da pessoa obnu-
bi lada perante a vida, que não pensa, nem raciocina, acrítica peran-
te as informações e questionamentos, aceitando de modo pas si vo 
as lavagens cerebrais culturais e mesológicas36. Vivendo desse modo, 
descon sideramos a paraprocedência e o Curso Intermissivo37. Pior, nós 
ge ral mente “esquecemos” os compromissos assumidos para serem 
cum pridos nesta vida, abandonamos o tópico prioritário: a pro éxis. 
Não queremos saber de nada. Quase pagamos para não lem brar.

Nem todas as pessoas fizeram Curso Intermissivo e possuem 
pro éxis. Contudo, leitor, mesmo não recordando, isso não é desculpa 
para não investir na autoevolução, mantendo o foco em fazer na pró-
xima inter missão. Devemos lembrar não haver possibilidade de fu-
girmos de nós mesmos. Apenas podemos adiar o autoenfrenta men to, 
e isso, sem dúvida, trará vivências mais desconfortantes.

Ao dessomarmos, iremos fazer completo balanço da vida intra-
física, avaliando o quanto fomos úteis do ponto de vista evo lutivo. 
Nesse momento, sem corpo físico e estando lúcidos, exa mi naremos, 
juntamente a consciências evolutivamente maduras, a última exis tên-
cia tendo como base todas as vidas anteriores. Elas servem de pa râ-
me tro para avaliarmos os avanços conquistados ou os novos percalços 
criados. Estes e aqueles irão servir de molde para as vivências futuras. 
É importante lembrarmos: temos completa res pon sabilidade sobre 
todas as vivências pessoais, as quais atraímos, em con sequência das 
ações, dos comportamentos e dos pensamentos emitidos.

36 A mesologia está associada ao estudo da influência do meio, do ambiente e das 
relações sobre o indivíduo. Segundo Vieira, “A mesologia é um dos mais potentes 
holopensenes na vida intrafísica, capaz de anular talentos e proéxis de legiões de 
conscins”. (Vieira, Waldo. Manual da Proéxis, p. 61).
37 “O Curso Intermissivo (CI) é o conjunto de disciplinas, ensinadas de acordo 
com programas traçados em série de aulas e experiências teáticas, administradas  
à cons  ciex depois de determinado nível evolutivo lúcido, durante o período da in-
termissão consciencial (Intermissiologia, Extrafisicologia), dentro do ciclo de exis-
tências humanas pessoais, objetivando o completismo consciencial (compléxis) da 
programação existencial (proéxis), na próxima vida intrafísica”. (Vieira, Waldo. 
Curso Intermissivo. Enciclopédia da Conscienciologia).
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Infelizmente, quando não mantemos a criticidade sadia e o po-
si  cionamento perante a evolução, somos levados pelo com por ta mento 
social predominante, em geral, consciencialmente imaturo, e aca bamos 
por seguir a linha convencional estimulada socialmente, mostrando- 
-se, mais ou menos, assim:

Nascer  à  Crescer  à  Formar-se  na  Faculdade  à  Trabalhar  à  
Casar  à  Ter  Filhos  à  Aposentar-se  à  Envelhecer  à  Morrer.

Esta linha é aceita sem maiores questionamentos, sendo con-
si derada ideal pela maior parte das pessoas. Somos criados dentro 
desse modelo. A autopesquisa, as bioenergias, a proéxis e a evolução 
passam longe dos valores sociais. Apesar de termos vários indicadores 
explicitando o desvio dos compromissos assumidos antes da ressoma, 
não os enxergamos ou fingimos não enxergar as luzes sinalizadoras 
pró-evolução e embarcamos apassivados pela influência da mesologia, 
sem nenhuma criticidade, deixando os outros escolherem a maneira 
de trilharmos a existência.

Quanto mais distanciados estamos da proéxis assumida, maior 
a insatisfação íntima e a distância do equilíbrio holossomático, pre-
dis  pondo ao surgimento das doenças físicas, emocionais, ener gé ti cas 
e men tais. E sendo assim: qual seria a porcentagem da inter fe rência, 
re laciona da ao desvio da proéxis, para o surgimento do câncer no meu 
rim?

Quando vivemos momentos de crises, infelizmente fazemos de 
tu do para esquecer: festas, viagens, lanches, compras, arrumações ou 
lim  pezas excessivas na casa, todo o tipo de entretenimento e dispersão 
para tentar aliviar a passagem difícil e mudar o foco. Ficamos re pe-
tin do reclamações, parecendo gravação velha, gasta, aborrecendo  
a to dos à volta, chamando atenção para nosso mundinho, roubando 
ener  gia, em geral, de modo inconsciente, com essa postura egoísta.

O que nos impede, leitor, de buscarmos entender o que cada 
crise pode nos ensinar? Alegrias são para serem vividas e come mo-
radas, mas há muito a ser feito nesta existência. As crises, as dores, as 
do enças, os padrões repetitivos deveriam ser analisados, interpretados, 
a proveitados e não enfiados debaixo do tapete e, muito menos, deveriam 
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tornar-se motivo de reclamação repetitiva. Por que não assu mirmos, 
como condição de segurança e maturidade, a postura an ti queixa 38 em 
definitivo?

Dentro do paradigma consciencial, a crise, quando enfrenta da 
com maturidade, pode ser a base do início da autopesquisa e, com 
ela, a consciência pode crescer, melhorar, assistir e construir a li nha de 
vida refinada e evolutiva. Estava interessada nessa segunda condição, 
oportunizada pela doença, reflexo das imaturidades na épo ca. E, do 
mesmo modo que Eugene O’ Kelly “estava motivado a vencer a mor-
te, ou seja, a tentar ser construtivo a seu respeito”39, eu tam bém es-
tava. Iniciei assim o autoestudo, imposto e aceito, e decidi ini ciar  
o mo vi mento de autossuperação e compartilhá-lo neste livro. A do-
ença não é desculpa para não trabalhar em prol da proéxis, ela é até 
um estímulo.

 Na verdade, eu crescera achando limitador as pessoas viverem 
para construir e partilhar a vida cotidiana tendo como base a linha 
con vencional robotizada. Contudo, tal qual a maioria, eu me tornara 
“robô de série”, encapsulada dentro da realidade pessoal egoica. Acor-
dava cedo, dava aulas de yoga, fingia que tudo ia bem quando não ia. 
Ignorava os indicadores para retornar à proéxis e pensava, pre  do mi-
nan temente, nos ganhos financeiros aumentando e na pos  si bi li dade 
de ter e dar conforto para a família nuclear. Buscava ga rantir jamais 
precisar de ajuda do resto da família, entre outras crenças sobre in de-
pendência. No fundo, queria e atuava na posição do homem da casa.

Muitas vezes, dava oito aulas por dia, gostava de me sentir carre-
gando o mundo sobre as costas, tinha interesse em ser idolatrada, 
esta  belecendo, para isso, rotina workaholic e enferma. Não percebia  
o quanto todo workaholic é doente, é viciado, e assim sendo, é tam-
bém suicida, se matando aos pouquinhos.

38 “Postura antiqueixa é o ato ou efeito de se evitar a queixa, o queixume, a lamenta -
ção, a lamúria, a mágoa, o ressentimento e a reclamação, em todos os sentidos, o tempo 
todo, em qualquer lugar ou momento evolutivo”. (Vieira, Waldo. Postura Anti queixa. 
Enciclopédia da Conscienciologia).
39 o’Kelly, Eugene. Claro Como o Dia: Como a Certeza da Morte Mudou  
a Mi nha Vida, p. 70.
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O viciado em trabalho, o viciado em limpeza, em controle, em 
substâncias tóxicas, o viciado em adrenalina, em comida, todos estão 
doentes, aprisionados em padrões de rigidez mantidos, em geral, in-
con s cientemente, e com o passar do tempo, poderão levar a algum 
tipo de doença. Eu mesma, dando aula de yoga, conheci inúmeras 
pes soas nessa condição.

Tive uma aluna muito vaidosa, viciada em fazer posturas di fí-
ceis, tendo o seu punho machucado inúmeras vezes. Conheci agitada 
dona de casa que de modo incessante não parava de limpar, de co-
zinhar, de arrumar, por fuga, e acabou desenvolvendo problemas na 
coluna. Vi casos de pessoas infartadas, e mesmo assim elas jamais 
mudaram suas rotinas de exercícios e dieta. Parece óbvio, porém às 
vezes, a própria pessoa não consegue enxergar. Era meu caso. Eu não 
tinha visto meu próprio caso.

Diante dessas evidências, passei a refletir sobre a condição das 
pessoas que dessomam sem terem superado seus vícios quando es-
tavam no intrafísico. No extrafísico, elas continuam inconscientes 
de seu processo doentio. A consciência doente cria para si própria  
o cenário monoideísta, aprisionador e comprometedor da sua para fi-
siologia, afetando negativamente seus veículos de manifestação.

As novas informações acessadas me levaram à seguinte refle xão: 
se dessomasse, como e em quais condições estaria no extrafísico? Re-
tor naria à paraprocedência onde havia realizado o curso in ter  mis-
si vo? Ou retornaria à condição de parapsicótica pós-dessomáti ca? 
Che guei à conclusão de forma rápida e segura: precisava modificar 
ur gen   temente as posturas pessoais, precisava de muitas reciclagens 
em se  quência e aceleradamente, diante da possibilidade de dessomar  
a qualquer momento devido à doença. Coloquei na cabeça que iria 
utilizar o maior poder ao alcance de qualquer consciência decidida:  
a von tade. Iria me reciclar, me tornar uma consciência mais assisten-
cial, uma autopesquisadora, iria me tornar minipeça lúcida dentro do 
maxi me  canismo interassistencial do Cosmos. Decidi assumir a proéxis40.

40 Mesmo sem saber ao certo quais os tópicos específicos e individuais per ti nen tes 
a proéxis, podemos nos ater, de início, às cláusulas comuns a todas as pro gra ma-
ções existenciais, pois estas, gradativamente, nos levarão às particulares. São in ves -
timentos com saldos positivos: a autoassistência, a autopesquisa, as recon ci li a ções 
e a interas sistência.
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CAPÍtUlo  5

Em busca da holomaturidade

Inicio este capítulo com uma pergunta, sobre a qual muito re fle-
ti após a descoberta da doença: quais imaturidades conscienciais ma ni-
festadas por mim contribuíram para o surgimento do câncer?

Entre as ações evolutivas planejadas no curso intermissivo, para 
fazer ao ressomar, eu pouco tinha feito. Essa incoerência entre com-
promissos assumidos e não executados cria na consciência a con -
dição de melin, quando há a dissociação entre o planejado e o efe     ti-
vamente realizado. A condição de melin é porta para doenças so má -
ticas porque a pessoa perde o fôlego para executar suas deman das, 
per de a esperança na vida, sente-se desencantada com ela mesma por 
sen tir deixar de fazer o prioritário. A manutenção desse estado emo-
cional desequilibrado pode, por exemplo, favorecer o surgimento 
da de  pres  são. No meu caso eu tentava preencher o vazio com muito 
tra balho e construindo o ego da profissional exemplar. Para Servan 
Schreiber, as questões mal trabalhadas na infância podem reverberar 
nas manifestações do adulto, cuja postura o autor descreve:

Evitam os conflitos e colocam suas necessidades em se gun-
do plano, por vezes pelo resto dos seus dias. A fim de ga rantir 
a se gurança emocional que lhes é tão importante, po dem su-
per investir em um único aspecto de suas vidas: a pro fissão,  
o ca sa mento ou os filhos.41

Muitas conscins desviam-se da proéxis através da fuga de si mes-
mas, seja pela falta de autopesquisa ou pelo medo do auto en fren ta men to. 

41 servan-schreiber, David. Anticâncer – Prevenir e Vencer Usando Nossas 
Defesas Naturais, p. 169.
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A consciência encontra milhares de justificativas para explicar sua con-
duta rumo à infelicidade e ao incompletismo existencial – in com pléxis42.

O desvio da proéxis nos encaminha para condições negativas 
no extrafísico após a dessoma, ocasionando a melex, uma das con se-
quências de não ser completista da proéxis assumida antes da res so-
ma. Qual não será a vergonha e o desânimo, quando ficar explícito  
o negligenciado durante a vida? Iria fazer o máximo para dessomar 
em situação consciencial bem diferente da realidade atual, na des co-
berta da doença. Por que não fazermos esses balanços de tempos 
em tempos, com o máximo de lucidez possível aqui no intrafísico, 
visando evitarmos desviar do foco evolutivo?

É curioso vermos pessoas jovens, inteligentes e com boa saúde 
física perdendo tempo com reclamação, choramingos, abrindo mão de 
assumir os desafios evolutivos. E por outro lado, encontramos pes soas 
no leito de morte tranquilas e positivas porque sabem ter feito, em vida, 
o melhor, realizaram os compromissos assumidos antes da ressoma, 
alcançando o completismo existencial – compléxis. O triste é a primeira 
condição ser frequente e a segunda rara. Vieira explica essa condição da 
seguinte forma:

O compléxis é a condição confortável da completude na 
execução satisfatória da programação existencial, ou proéxis – 
atos, manifestações, obras – da consciência humana, que fora 
antecipadamente planejada durante o período intermissivo. 
(...) Só se alcança o compléxis com boa administração dos 
projetos de vida da consciência. (...) Consciência humana sem 
compléxis é abelha sem mel.43

Decidi administrar melhor a vida e escolhi a técnica do diário 
autobiográfico. Ela me permitiu formar novas conexões mentais bem 
lentamente e só depois da cirurgia, com estudo e dedicação, pude 
organizar melhor as ideias como estão hoje aqui no livro.

42 “O incompléxis é a condição desconfortável, crônica, frustrante, de incom ple tu-
de na execução, no caso, insatisfatória, da programação existencial da cons ciên cia 
humana, que fora antecipadamente planejada durante o período inter mis sivo”. 
(Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 60).
43 Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 59-60.
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Contudo, ainda naquela época, comecei a escrever um diário 
com todas as percepções, parapercepções, trabalhos energéticos, pro-
je ções para fora do corpo, entre outras vivências. Não sabia o quanto 
essas anotações me ajudariam, no futuro, a entender mais sobre mim 
mesma. Hoje sugiro essa técnica para todas as pessoas in  te ressadas 
em conhecer os seus processos evolutivos. Ela é um dos recursos para 
a autoinvestigação, quando estamos procurando iden ti ficar os me ca-
nismos de funcionamento fisiológico e parafisiológico, pato lógico e para-
patológico, envolvendo os quatro corpos. É a fase da auto pes quisa. 
Segundo Takimoto, a técnica do diário tem a seguinte ideia central:

(...) a ampliação da memória e do detalhismo da própria 
auto-investigação. (...) Registrando tudo o que acontece con-
sigo, o pesquisador pode atentar para maior número de as-
pec tos e detalhes a respeito de si próprio. Também estimula 
a auto-organização, melhorando a clareza das ideias. (...) O pes -
quisador passa a dar valor aos mínimos detalhes do que sen te.44

Pensando sobre a linha da vida, comecei a notar que a idade 
cronológica da consciência nem sempre reflete seu nível evolutivo, 
seu nível de autoconsciencialidade 45. Pela realidade muito intrafísica, 
vivendo todas as experiências com e a partir apenas do soma, nós ainda 
nos ocupamos muito com a idade biológica, ou seja, a maturidade 
bio lógica e os compromissos traçados somente aqui no intrafísico. Na 
maior parte das vezes chegamos à velhice agindo igual a crianças cheias 
de manias egocêntricas, carências, ausência de atividades inte le ctuais 
e assistenciais.

Essa técnica sensibilizou-me, despertou-me para o significado 
prático da maturidade de cada veículo do holossoma. Eu ficava pen-
sando: como poderia buscar o amadurecimento dos outros corpos, 
além do soma, pois este eu corria risco de perder? Para compreender 

44 takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Anais da IV 
Jornada de Saúde da Consciência, p. 22.
45 “Autoconsciencialidade é a qualidade ou o nível de autoconhecimento por parte da 
própria consciência, segundo o autodiscernimento mentalsomático, a hiperacuidade, 
a holomaturidade e as prioridades evolutivas na vida intra ou extrafísica”. (Vieira, 
Waldo. Autoconsciencialidade. Enciclopédia da Cons cien cio logia).
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pro  fun damente a saúde consciencial, começou a parecer normal a ne ces -
sidade de passar a entender sobre a maturidade holossomática que é um 
dos aspectos para refletir o grau de holomaturidade da consciência, ou 
seja, elas andam de mãos dadas.

Minha cabeça não parava. Onde eu tinha perdido, nesta vida, 
os rumos da proéxis? Muitos anos haviam passado e eu não estava 
ampliando a condição de holomaturidade e nem realizando a proéxis. 
A doença, os estudos, as reflexões e as experiências para psí quicas es ta-
vam me fazendo perceber isso. Estudando os livros da Cons cien cio-
logia comecei a entender melhor o processo de construção da holo ma-
turidade 46, a atitude profilática para evitarmos a vida de “coelho as-
sus tado” ou de “robô em série”, tendo a linha de vida voltada apenas 
para conquistas intrafísicas.

Para essa construção precisamos buscar a conexão com a para-
pro  cedência através de projeções conscientes, de vivências para psí-
qui cas e da autopesquisa. A busca pela holomaturidade é ajuste nos 
trilhos da vida e ajuda na melhoria da paragenética. É como se tivés-
semos uma conta corrente aberta conosco mesmo. Aquilo de melhor 
colocado em prática, realizado, melhora a herança de nós mesmos. 
Tudo de patológico piora a paragenética. Essa bagagem en vol ve nos-
sos hábitos, padrões, cuidados conosco, tudo a que sub me te mos os cor-
pos, são todas as experiências.

Em 2004, abri mão de encarar a autopesquisa, de adentrar o mun -
do parapsíquico e assumir a projeção para fora do corpo como ne-
ces sidade evolutiva, apesar de ter sido bem informada nos cursos 
e pa lestras frequentados. Estava engessada pelo pânico, pela falta de  
âni mo e pela autocorrupção de pensar, em primeiro lugar, ter a vida 
toda estabilizada, especialmente no âmbito financeiro, para depois 
começar a me conhecer. Agindo dessa forma, me distanciei da proé-
xis, e escolhi permanecer na zona de conforto, na qual não se renova 
nada, e sem renovação não se evolui.

O desenvolvimento da holomaturidade está relacionado a deixar 
para trás velhos hábitos, aprender atividades novas, nos manifestarmos 

46 Ver o Teste da sua Consciência Sadia, no qual Vieira lista seis bases de pensamentos 
para aprofundar a autopesquisa e ampliar a holomaturidade consciencial. (Vieira, 
Waldo. 700 Experimentos da Conscienciologia, p. 439).
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pelo que temos de melhor, ou seja, as qualidades, desfazermos as 
feridas das interprisões afetivas através de reconciliações, assumirmos 
desafios, buscarmos a reeducação das posturas anticosmoéticas e pra-
ticarmos a interassistência.

O que acontece, muitas vezes, é passarmos vidas e vidas repe-
tindo as mesmas atuações, vivenciando ciclo automimético, pre fe rin-
do atuar pelos caminhos já conhecidos, optando unicamente pelo 
con forto e pelo prazer. Mas há quantas vidas desempenhamos os 
mesmos papéis? Podemos evoluir repetindo-os, atuando com as mes-
mas ati vi dades, doenças, manias e egos, sem renovação, sem reedu -
cação, sem as su mirmos novos desafios? Faz sentido para você?

Tempos depois, entendi termos duas condições. Quando estamos 
neste ciclo automimético dos acontecimentos, repetindo a pro  fissão, os 
mesmos papéis e padrões há várias vidas, estamos cons truindo espiral 
evolutiva47 curta, lenta, embotada, onde a junção dos pontos representa 
a repetição das experiências. Diferentemente, quando assumimos os 
desafios, buscando assistir, experimentando, re no  vando os padrões, 
desenhamos espiral aberta, longa, onde temos menos intercessão de 
pontos representativos de repetição de expe riências e temos círculos in-
dicadores de avanço, de atuarmos em novo patamar.

Volta e meia recebemos senhas evolutivas48 e não as aproveitamos, 
muitas vezes nem as percebemos. Há quantas vidas estamos recriando 
a mesma experiência? A verdade difícil de encarar é a certeza do com-
pro misso, dia a dia protelado, ir tornando-se desafio maior, di fícil 
de ser cumprido. Veja a minha situação, encarar o medo da morte 
através da prática do parapsiquismo, da projeção para fora do corpo, 
fazer as reconciliações, reeducar hábitos, tudo era desafio em 2003, 
quando acessei as senhas da mudança e não encarei o processo. Agora, 

47 Balona apresenta quadro da espiral evolutiva demonstrando a ampliação gra-
dativa do fraternismo, da interassistência. (Balona, Málu. Autocura Através da 
Reconciliação, p. 261).
48 As senhas evolutivas estão relacionadas ao acesso às informações multidimensionais 
(atra vés de interações ou projeções lúcidas), sinais ou sincronicidades com conteúdo 
evo  lutivo. Exemplo: somos convidados para uma palestra, alguém nos faz um 
esclarecimento sobre algo, re  ce bemos um folheto sobre um curso, ganhamos ou 
escutamos falar sobre um livro ou filme, vemos um letreiro ou banner a nos chamar 
a atenção, entre milhares de possi bilidades.
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com a doença, eu tinha a necessidade emergencial de vivenciar essas 
situações em cenário bem delicado, com o corpo debilitado, os medos 
aflo rados e tendo menos estabilidade financeira.

Claro que a doença não é castigo de nada, porque consciência 
alguma vem ao mundo para ser punida. Porém, as doenças são resul-
tados de escolhas erradas, posturas adoecidas, imaturas, hábitos velhos, 
já clamando por mudança, e nós, por falta de visão, de percepção e lu-
cidez, além de falta de autoconscientização multidimensional, vamos man-
tendo, por vidas e vidas, comprometendo os corpos e exis tências da pior 
maneira. Atraímos experiências difíceis para po dermos enxergar o óbvio 
e, mesmo assim, muitas vezes ainda não queremos ou não conseguimos 
ver. Todo acontecimento intrafísico é cen ário para aprendermos sobre 
nós mesmos e aqueles com os quais con vivemos.

Em 2007, eu estava prestes a partir para o extrafísico, dessomar, 
em melancolia, cheia de dúvidas e medos. Não teria sido melhor 
ter assumido os compromissos da proéxis na hora que o despertador 
evolutivo tocara para mim? Teria. Contudo, eu estava disposta a fazer 
o melhor no aqui e no agora. As perguntas permaneciam comigo: 
como construir a linha da vida megaevolutiva; que seja assistencial? 
Que sirva para compreender de onde eu vim, o que estou fazendo 
aqui e para onde vou?

Na construção da holomaturidade precisamos abrir mão da re-
petição de padrões de manifestação ultrapassados – automimeses – e da 
zona de conforto, deixando para trás o restringimento do Ciclo Mul-
ti existencial Pessoal 49 (CMP) vivenciado de modo primário, pas sando 
a assumir os desafios do Ciclo Multiexistencial Pessoal ex pe rien ciado 
com inteligência evolutiva – holomaturidade.

No CMP Primário, a consciência, quando ressomada, va lo ri za 
predominantemente a materialidade, a intrafisicalidade, vi ven cian-
do a robéxis vidas e vidas sem apresentar autoconscientização mul ti di-
mensional. No extrafísico, após a dessoma, devido ao nível de au to-
consciencialidade apresentado ser baixo, predominando as ima tu ri-
da des e a falta de inteligência evolutiva, não ocorre o acesso ao curso 
49 O Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) é o intervalo de tempo que compreende 
a sequência das etapas: pré-ressoma – ressoma – vida intrafísica – dessoma – pós-
-dessoma, ou o retorno a nova temporada extrafísica.
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in termissivo. Nos ciclos experienciados desse modo predominam os 
de sequilíbrios holossomáticos e a consciência encontra-se distante da 
con quista da saúde consciencial.

Quando a consciência, através da vontade e dos autoesforços, 
melhora o grau de inteligência evolutiva, passa a investir no auto co -
nhecimento e na interassistência ampliando, gradativamente, a matu-
ridade consciencial ao longo do processo ressoma-dessoma. Agindo des-
sa forma, muda de patamar evolutivo e direciona-se para atuar cada 
vez com mais holomaturidade. Organiza-se, planejando e executando 
ro tinas úteis, criando linha de vida adequada à sua paraprocedên cia. 
Com esses hábitos saudáveis promove recins, realizando autocuras 
cons ci enciais em sequência, devido à harmonização maior dos pense-
nes  e do holossoma. Caminha, desse modo, para a saúde conscien cial, 
para a vivência da autoconscientização multidimensional e experien cia 
o CMP calcado na holomaturidade.

A mudança da postura consciencial, manifestada no CMP Pri-
mário, para a apresentada no CMP Holomaduro, acontece gradual-
mente ao longo das seriéxis. A consciência pode, por exemplo, atuar 
de modo mais lúcido em uma vida intrafísica, e em outra não, man-
tendo-se estagnada evolutivamente. Quando aumenta sua auto  cons-
cien cialidade, vai deixando de repetir os erros até firmar sua holo-
ma turidade consciencial. A partir desse momento, passa a vi ven ciar 
apenas o CMP Holomaduro.

Durante a fase da ressoma, o cérebro físico não consegue reter as 
in for mações das múltiplas vidas intrafísicas pretéritas e dos períodos 
in ter missivos anteriores. Ocorre um restringimento de 100% das in-
for  mações durante formação do novo soma.

Quando temos mérito – resultado dos autoesforços inter as sis-
tenciais em vidas anteriores – realizamos o curso intermissivo, apre-
sen tando maior probabilidade de recuperarmos as informações res-
tringidas durante o nascimento. Estas são chamadas de unidades de 
lucidez consciencial – cons – e podem ser de dois tipos:

•	 Cons básicos. Quando recuperamos predominantemente uni-
dades de lucidez básicas. Exemplos: andar, comer, falar, alguns 
cuidados básicos com o soma, convivência pessoal simplória. 
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Imperam as imaturidades conscienciais, as rotinas inúteis do 
ponto de vista evolutivo, atuação prioritariamente egocármica, 
foco apenas nas conquistas intrafísicas e a interassistência é ine-
xistente ou baseada na tarefa da consolação – tacon 50. Nesse 
caso, estamos vivenciando o CMP Primário, não sendo possível 
almejar o desenvolvimento da holomaturidade.

•	 Cons magnos. Além da recuperação das unidades de luci dez bási-
cas, ocorre a recuperação das unidades de lucidez magnas. Exem-
plos: a rememoração das experiências extrafísicas, dos cursos 
intermissivos e da proéxis. A consciência vivencia a ma turida-
de evolutiva, as rotinas úteis, o universalismo, a atuação poli-
cár mica, o foco nas conquistas multidimensionais e a tare fa 
do esclarecimento – tares 51. Dois parâmetros podem servir para 
avaliar a recuperação desses cons, normalmente agre  gada à rea-
li zação do curso intermissivo. A pes soa pode ava liar o nível de 
res ponsabilidade teático perante a evolução e o nível de interas-
sis tencialidade aplicado diariamente na ma ni  festação pessoal. 
Ou seja, leitor, hoje, quantas vezes ao longo do dia você pen sou 
em evolução e interassistência? Sendo a res posta positiva, quais 
ações práticas corroboram sua res posta? Você ainda guarda má-
goa de alguém? Como vai a sua autopesquisa? As respostas da-
das por você são indicativas do nível apresentado atualmente da 
sua holomaturidade e da sua saúde consciencial.

Nas representações gráficas a seguir, o leitor poderá ampliar as 
informações sobre a maturidade biológica e a holomaturidade (gráfico 

50 A tarefa da consolação (tacon), segundo o pesquisador Marcelo da Luz, é “um 
estilo de trabalho assistencial que toca apenas a superfície dos problemas. (...) 
utiliza-se de muletas psicológicas que mantêm nos assistidos as dependências  
e repressões. Este tipo de atuação conta com a simpatia do grande público, alheio 
a mudanças efetivas e incapaz de absorver os impactos dos questionamentos que 
levam à crise de crescimento e à verdadeira transformação”. (luz, Marcelo da. 
Onde a Religião Termina?, p. 381).
51 A tarefa do esclarecimento (tares), segundo Vieira “é cirúrgica, patrocina reciclagens 
profundas, mo di fica, de fato, intimamente, a conscin de modo visceral, prático 
e objetivo. (...) Exalta as autocríticas e o dis cernimento pessoal. Dispensa os cultos 
aos per so na lismos. Conduz as pessoas ao ato de pensar por si, a fim de se libertar do 
jugo milenar dos instintos, dependências doentias e sacralizações”. (Vieira, Waldo. 
Nossa Evolução, p. 67).
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1) e comparar a diferença entre o Ciclo Multiexistencial Pessoal, viven-
ciado de modo Primário – CMP Primário – (gráfico 2) e o Ciclo 
Multiexistencial Pessoal experienciado com holomaturidade – CMP 
Holomaduro (gráfico 3).

DIFEREnçAs  EntRE  MAtURIDADE  BIolÓGICA  E  HoloMAtURIDADE

HoloMAtURIDADE
MAtURIDADE 

BIolÓGICA

• Baseada em tudo que vivemos 
apenas com o corpo físico. 
•	 Inclui a recuperação de cons 
básicos. Ex.: falar, andar, a in de-
pendência do soma, atividades 
manuais, a convi vência social, 
atividades inte lectuais.
•	Ética intrafísica, materialista 
e fisicalista.
•	Envolve parte da maturidade 
psi cológica.
•	Não considera a multidimen-
sionalidade.

• Vai além da maturidade biológica e psicológica.
• Maturidade multidimensional – envolve o uso 
do holossoma com dis cernimento.
• Inclui a recuperação de cons magnos, como as 
vivências ex trafísicas, os cursos intermissivos, 
a rememoração da proéxis.
• Cosmoética.
• Compreende as experiências das vidas pregres-
sas (re tro cognições), as rotinas úteis e a pre pa-
ração das vi das futuras.
•	 Abrange o domínio das bioenergias, o desen-
volvimento do parapsiquismo e da projeção lú-
cida, recursos que nos ajudam na recuperação 
de cons magnos.
• Vivência da Autopesquisa e da Interassistência, 
dois pi lares indicadores da Holomaturidade 
Cons ciencial.

Buscar apenas a Maturidade 
Biológica leva a baixo 

aproveita mento evolutivo 
desta vida e ao CMP 

Primário, ou seja, um ciclo 
mate ria lista, res trito, que 
não favorece o pro cesso 
de desenvolvimento da 

Holomaturida de e da Saúde 
Consciencial.

Buscar a Holomaturidade nos leva a alto 
apro vei ta mento desta vida e ao CMP 

Holomaduro, ou seja, ao ciclo que favo rece  
o processo evolutivo de modo pro dutivo  
e efi cien te, contribuindo para o de sen-

volvimento da Saúde Cons ciencial.

É questão de escolha pessoal investirmos na autopesquisa e no acesso a novas infor-
mações favorecendo o aumento gradativo da Holomaturidade. Eis, leitor, um mega-
questionamento evolutivo:
• Você está disponível para o aprendizado de novos conteúdos – Abertismo 
Consciencial – ou sofre de Fechadismo Consciencial, vivendo na zona de conforto 
(sempre antievolutiva) e rejeitando novas ideias sem refletir?

A  SAÚDE  CONSCIENCIAL  tEM  RElAção  DIREtA
CoM  o  nÍVEl  DE  HOLOMATURIDADE  PESSOAL.
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Nesta condição a conscin não 
tem como atingir  

a HOLOMATURIDADE.

no CMP Primário a recuperação das infor mações 
extrafísicas é mínima ou ausente fa vorecendo os 

desvios da proéxis, a vivência na zona de conforto 
e ausência de Holo ma turidade. Esta condição não 

favorece a con quista da Saúde Consciencial.

REPREsEntAção  Do  CMP  PRIMÁRIo

Dimensão Extrafísica

Ressoma

Restringimento da in-
formação.

Dimensão Intrafísica

Intrafísico

As conscins permane-
cem mui to limitadas 
nas escolhas e realiza-
ções evolutivas pela fal-
ta de autoconscientiza-
ção multidimensio nal. 
Predominam: imatu-
ridades conscienciais, 
rotinas inúteis, atua-
ção egocármica, foco 
apenas nas conquis-
tas intrafísicas e a in-
terassistência é inexis-
tente ou baseada na 
ta con.

No extrafísico muitas 
cons ciexes apresentam 
ausência ou baixo ní-
vel de lucidez, conse-
quência do mau in-
vestimento evolutivo 
e interassistencial em 
vidas anteriores. Por 
isso, vivem em locais 
extrafísicos desequili-
brados e doen tios. In-
felizmente essa reali-
da de é co mum para 
a maioria das conscie-
xes. O CMP Primá-
rio fa vo rece essa rea-
li da de.
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Ressoma

Restringimento da informação.

no CMP Holomaduro o objetivo é recuperar o máximo das 
informações extrafísicas para nos mantermos alinhados com  
o planejamento feito na paraprocedência. A autossuperação  

das imaturidades – Autocura Consciencial – via interassisten
cialidade promove o desenvolvimento da Holomaturidade  

e a conquista da Saúde Consciencial.

Caminhamos rumo
à HOLOMATURIDADE 

nessa condição de recuperação 
de cons magnos e de atuação 

interassitencial diária.

REPREsEntAção  Do  CMP  HoloMADURo

Dimensão Extrafísica

Dimensão Intrafísica

No extrafísico, de acor-
do com os méritos pes-
soais, que são conse-
quências de atitudes 
interassistenciais prati-
cadas nas existências an- 
teriores, podemos fazer 
o curso intermissivo, 
o planejamento da pro-
éxis, entre outras vivên-
cias promotoras de Saú-
de Consciencial. Elas  
indicam estarmos em 
condição saudável, ex- 
perienciando o perío-
do extrafísico com lu-
cidez, consequência de 
estarmos vivencian do 
o CMP Holo maduro.

Intrafísico

Buscamos, através da autopesquisa 
e da interassistência, a recupera-
ção dos cons magnos – informa-
ções do curso in ter mis sivo, proje-
tabilidade lúcida. 
Utilizamos a existência para a am-
pliação da lucidez e máximo apro-
veitamento da vida intrafísica 
com o foco nas conquistas evolu-
tivas – auto conscienti za ção multidi-
men sional. 
Tra balhamos em prol da evo lu ção  
pes soal (egocármica), do grupo de 
amigos, familiares (grupocármi-
ca) e de to das as demais cons-
ciências (poli  cármica) através de 
trabalhos in  ter   assistenciais e evo-
lutivos basea  dos na tares, ou se ja, 
em informações que gerem au-
tonomia e reciclagens intra cons-
cienciais, fa vo recendo as Auto curas. 
A escrita de artigos, de livros, o do- 
mínio das bioener gias, e a docên- 
 cia são exemplos que podem ser 
utilizados na ta refa do esclareci-
mento.
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O primeiro passo para me levantar e enfrentar a doença, visan-
do agir e ampliar a holomaturidade, foi marcar data para encontrar  
o grupocarma familiar. Visitei-os, contei tudo para minha mãe e avós, 
ambos já estavam informados através do meu tio, mas aguardavam por 
mim para dar-lhes sopro de esperança naquela dor coletiva. Ti vemos 
uma tarde gostosa, enroscados no sofá, com feijão preto fresco no fogo, 
café com leite e bolo com geleia no lanche da tarde.

Falamos de nossos antepassados e, pela primeira vez, agradeci aos 
meus avós pela chance de ter vindo ao mundo. Eles são imigrantes – 
ela mexicana, e ele filho de italianos. Passaram muitas difi culdades até  
fir marem suas vidas no Brasil. Eu jamais pensara no quanto eu de-
veria ser grata por suas lutas e trabalho para criarem os filhos e aju -
darem os netos. Rimos um bocado e procuramos tornar o en contro, 
infelizmente oportunizado pela notícia da doença, o mais leve possível. 
Meu avô dessomou em novembro de 2010, cerca de três anos após 
essa conversa, na qual noticiei estar com câncer.

Missão cumprida por todos, saímos fortalecidos enquanto gru-
po. Para meus avós, com mais de oitenta anos e uma ficha médica 
in cri velmente limpa, era quase um vestibular de engenharia procurar 
ex plicações para o fardo sentido ao saberem que a neta, tão jovem, 
pas saria “boa esfrega” no hospital. Conseguimos transformar essa vi-
vência em horas de aconchego e amor.

Nesta agradável tarde, colhi os primeiros frutos da sensação vi-
ven ciada no contato com os amparadores , o qual ocasionou a mudan ça 
de pensamento sobre a situação do meu estado de saúde. Pas sei a ficar 
cada vez mais atenta e disponível, de modo a poder va lo rizar quaisquer 
ocorrências, muitas das quais eu passara a atribuir aos resultados dos 
pedidos de tenepes, os quais havia solicitado em meu nome. Lembrei-
me também de duas técnicas apresentadas no IIPC e passei a aplicá- 
-las várias vezes ao dia a fim de sentir-me mais confortável.

técnica da Autorrelaxação Psicofisiológica52

Trata-se de uma técnica para relaxar o corpo biológico e a men-
te, a partir da vontade íntima, possibilitando a descoincidência dos  

52 Vieira, Waldo. Projeciologia, p. 432-434.
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veí cu los de manifestação, e em decorrência, a soltura do holo chacra 
ou ener gossoma e até do psicossoma, podendo favorecer uma projeção 
para fora do corpo.

Consiste nos seguintes passos:
1. Isolamento. Isole-se em um quarto fechado onde você não se ja 

perturbado enquanto estiver praticando os exercícios. Fi que 
desnudo ou use apenas roupas leves e folgadas. Afrouxe o seu 
cinto, tire os óculos e o relógio. Lembre-se de manter os joe-
lhos, a nuca e os dedos sem nada que os aperte.

2. Posição. Deite-se no leito ou sente-se em uma cadeira confor-
tável ou poltrona. A posição sentada vem predispondo a pro -
dução da projeção consciente em muitas pessoas. Cerre as 
pálpebras.

3. Contração. Não contraia os seus músculos até o extremo de 
suas forças. Apenas enrijeça-os, contando devagar, de 1 a 5, 
e então relaxe por uns 20 segundos antes de exercitar outro 
grupo de músculos.

4. Respiração. Contraia e relaxe cada grupo de músculos duas 
ou três vezes, procurando inspirar quando contrair, prender 
a respiração quando contar, e expirar quando relaxar. A sala 
ou o quarto devem ter boa ventilação.

5. Atenção. Concentre a sua atenção na sensação de contrair e re-
laxar, alternadamente, os seus músculos de uma área espe cí fica, 
mantendo o resto do corpo pacificado e quieto.

6. Imaginação. Faça de conta que todo o seu ser está localizado 
tão-somente na parte do corpo na qual você está atuando. 
O processo deve constituir, ao mesmo tempo, um exercício 
mental (consciência) e físico (soma).

7. Sequência. Retese e relaxe de repente a partir dos músculos dos 
dedos, da mão, do antebraço ou do braço (bíceps, tríceps), 
primeiro de um lado, depois do outro. A seguir, faça o mesmo 
com os músculos da cabeça, a começar pelo alto do crânio. 
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Em seguida, com os músculos do rosto, ou seja: os da testa, os 
dos olhos e pálpebras, os das faces, do queixo e da boca; os do 
pescoço; os das costas; os dos ombros, para trás e para a frente; os 
do peito e os do abdome; e, por fim, os das nádegas, das pernas, 
dos pés e dos dedos dos pés, primeiro de um lado, depois do 
outro. 

Técnica da MBE – Mobilização Básica de Energias 53

Consiste em manobra energética feita a partir da vontade da 
consciência que passa a circular suas energias conscienciais dentro  
e fora do seu holossoma. A MBE pode ser capaz de melhorar o padrão 
de pensamento íntimo do praticante, além de produzir a des co in ci-
dência dos veículos, com objetivo de redirigir e normalizar os fluxos 
de energia do holossoma. Pode ser realizada através de três manobras 
principais:

1. Circulação Fechada de Energias
 A manobra consiste em direcionar os fluxos de energia da ca-

beça até os pés e trazê-las de volta à cabeça. A partir da von-
tade, o praticante vai acelerando os fluxos energéticos, pro -
cu  rando escanear todo o corpo com as energias, ins talando 
aos poucos uma vibração mais intensa. Esta quando alcan-
çada leva o praticante à condição chamada de Estado Vi-
bracional (EV). Este consiste na dinamização máxima das 
ener gias do corpo energético, através da vontade, ou seja,  
é a con dição na qual a consciência acelera a frequência vibra-
tória do energossoma, podendo promover a des coin ci dên cia 
dos veí culos de manifestação.

 A instalação do EV, quando alcançada, melhora a autocon-
fiança do praticante, além da condição energética. Segundo 

53 O professor Waldo Vieira descreve as técnicas e mais 39 ocorrências possíveis 
de serem percebidas e sentidas no holossoma. (Vieira, Waldo. Projeciologia, 
p. 584-594).
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Vieira, durante o EV “toda a atmosfera energética torna-se 
completamente acesa, feérica ou incandescente”54.

2. Exteriorização de Energias
 É a ação de a consciência expandir as energias conscienciais 

para além dos limites do seu holossoma, lançando-as para fora 
do seu campo, por todos os lados e em todos os sentidos.  
A exteriorização pode ser realizada em ondas, em jatos ou de 
modo contínuo.

3. Absorção de Energias
 É o ato de a consciência captar as energias de ambientes posi-

tivos, através da vontade, para todo o seu holossoma, buscando 
se reequilibrar, melhorar sua condição de saúde física e mental, 
promovendo a compensação e o refazimento ener  gético.

Essa técnica, se aplicada com frequência, melhora a saúde do 
holossoma, pois gradativamente aumenta as percepções e parapercep-
ções possibilitando: identificar e sanar os bloqueios ener gé ticos exis-
tentes; perceber as repercussões dos comportamentos, ações e pen-
senes anticosmoéticos emitidos, com suas consequências nega tivas 
diretas sobre os veículos de manifestação. Desse modo, essa téc nica 
ser ve de parâmetro para a autopesquisa, favorece a auto conscientiza-
ção multidimensional nos direcionando para a auto cura de to das as 
posturas antievolutivas. Em resumo, é excelente forma de in vestir na 
conquista da saúde consciencial.

54 Vieira, Waldo. 700 Experimentos da Conscienciologia, p. 348.
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CAPÍtUlo  6

Cirurgia e aprendizado

Na noite do dia 11 de outubro de 2007, véspera da cirurgia, 
eu alternava entre o sentimento de confiança e tranquilidade com 
o de medo e desespero por precisar entrar no centro cirúrgico para 
uma operação grande, longa e até certo ponto perigosa, na manhã do 
dia seguinte. A preparação para o procedimento envolveu coleta de 
sangue para reposição durante a cirurgia, inúmeros exames e muita 
concentração pessoal.

Precisava manter minha filha e mãe calmas. Porém, a incerteza 
dos acontecimentos futuros me deixava ansiosa e temerosa. Já era 
tarde quando conversei com um dos cirurgiões pelo telefone. Dr. Hélio 
explicou pela décima vez, com absoluta paciência, todos os pro cedi-
men tos a serem feitos, já considerando minha teimosia em saber dos 
de talhes da cirurgia. Não estava em busca de mais surpresas.

Ficaria pelo menos seis horas no centro cirúrgico, sairia de lá 
diretamente para a UTI, acordada, e ficaria em observação até po-
der seguir para o quarto, talvez em um ou dois dias. Seria feito corte 
em meia lua abaixo das costelas do lado esquerdo, com apro xi  ma-
damente 12 cm. Seriam utilizadas três formas de sedação: me di cação 
oral, anestesia geral e anestesia peridural. Eu ficaria 24 horas com 
o ca teter da anestesia peridural nas costas para receber a se gunda do se 
do medicamento para dor. Ufa, pelo menos dor não seria tanto pro-
blema, eu pensava, embora assustada com a ideia de tantas anes tesias 
e o cateter fincado entre os anéis da coluna.

Era ainda alvorada quando eu e a família atravessamos de barco 
da bucólica casa no Itanhangá para apanhar o carro no esta cio namento. 
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Munida com a pasta de exames, livros e o diário de an otações, segui-
mos para o hospital. Minha filha ficaria segura na casa da minha irmã. 
Con tudo, isso não me tranquilizava totalmente. Queria dizer a ela que 
em breve estaríamos juntas e bem. Porém, eu mesma não tinha tanta 
con vicção ainda.

Chegamos ao hospital, no bairro de Botafogo, em tempo recor-
de para o trânsito esperado de sexta-feira. Estava sonolenta e cansa-
da. Enquanto todos tomavam o desjejum no café do hospital, eu me 
preparava para ser, ao mesmo tempo, atropelada e salva por bis turi, 
injeções e cortes na sala de cirurgia. A última lembrança é do me  di-
camento para a preparação cirúrgica ter me deixado eufórica, can-
tando e fazendo piada com tudo. Depois, houve a ida para o centro 
cirúrgico, acompanhada e acariciada pelos familiares até o úl timo 
segundo. Há muito não estávamos todos juntos com aquela afe  ti -
vidade toda. Em boa parte o impedimento se dava pela minha total 
indisponibilidade para oportunizar os encontros, devido aos res sen-
timentos e dificuldades para lidar com os parentes.

Acordei confusa, na passagem da maca para a cama. Estava emo -
cionada por perceber-me viva. Sentia as lágrimas escorrendo. Meus 
olhos não abriam muito, eu não conseguia falar. Os sons da UTI me 
faziam crer estar exposta a toques de celulares muito estri dentes, como 
se por pura falta de respeito aos doentes os visitantes não desligassem.

Fiz enorme esforço para falar, sem saber se me entregava ao sono 
ou ao mundo. Consegui pronunciar, em linguagem quase incom pre-
ensível, para a minha irmã: “Peça para desligarem os celu lares. Preciso 
de silêncio, por favor”. Ela sorriu e pela experiência de já ter estado 
antes na condição paciente de CTI, respondeu: “Não são celu lares 
to cando, são sons das máquinas. Com o efeito das anestesias, ficamos 
sensíveis. Logo você se habitua e dorme. Fique tranquila”.

Em seguida, vi o rosto dos médicos. Eles sorriam para mim. Senti 
as mãos do meu pai tocando o braço esquerdo, depois de anos sem nos 
vermos. Ele havia viajado quase sete horas, dirigindo, de Vitória (ES) 
ao Rio de Janeiro para me ver. Adormeci. Devo ter acordado por vol-
ta das oito da noite, com a plantonista pseudossimpática levantan-
do o lençol para ver a cirurgia, obviamente completamente co berta. 



77Diário  De  AutocurA – Da Doença à Saúde consciencial

Aquele seria o primeiro gesto que eu teria dificuldade para identificar 
a in ten ção real, se seria mera curiosidade ou necessidade médica real.

Mesmo com o anestesista tendo me passado a orientação de 
não deixar ninguém tocar no cateter da coluna, o segundo gesto da 
médica foi me pedir para virar para ela ver sei lá o quê. Perdi um pouco 
a paciência. “Como assim virar?” Eu não podia me mexer sequer. 
Minhas pernas e bacia estavam anestesiadas, eu me sentia um peso na 
cama. E o médico havia dito que ali não se devia futucar. Ela desistiu: 
“Amanhã, com o anestesista presente, checaremos tudo”. Não havia 
nada a ser visto, o cateter tinha sido recém-colocado.

Fato é ela ter me despertado de profundo sono para a realida de 
chata da cama da UTI. Precisava ficar praticamente imóvel, devido 
aos vários tubos e máquinas ligadas no corpo: cateter na vagina, ou-
tro nas costas, o terceiro no nariz; o respirador de oxigênio, o medi dor 
de pressão, o acesso venoso e adesivos no tórax. Havia ainda o ra paz 
lim pando o chão sem parar e, às vezes, ele esbarrava na cama me cau-
sando imensa irritação. Não havia tevê, janelas, relógio ou qual quer 
coisa para ajudar a passar o tempo.

Logo em seguida, meu médico voltou para a checagem final antes 
de encararmos a noite. Fiquei imensamente grata e feliz pela sua pre-
sença. Estava pouco mais lúcida, conseguindo saber sobre a cirurgia. 
Para ele havia sido um sucesso, eu me recuperaria bem, não precisou 
de transfusão de sangue conforme havia sido previsto, e meu corpo 
na tu ralmente magro havia facilitado o acesso à área a ser operada.

Com relação ao câncer, estar ou não em estado de metástase, 
quan do a doença já se espalhou além do órgão de origem, ninguém 
podia atestar muita coisa ainda. Optei por me concentrar em estar 
bem. Pensaria nisso quando fosse para o quarto ou quando estivesse 
me recuperando em casa. Certa da necessidade de repousar, procurei 
dormir novamente.

No meio da noite, a chegada de uma senhora praticamente em 
co ma, respirando de modo extremamente ruidoso e alocada na cama 
ao la do, foi despertador pesadelar. Ela passou o restante da noite ge-
mendo, resmungando, inspirando e exalando pouco ar e com difi-
culda des. A in teração com ela me fez ter vergonha de considerar-me 
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em condição desconfortável. Aquela senhora parecia tão pior. Optei 
por manter os pensamentos positivos e serenos, sem espaço para re-
cla ma ções silenciosas. O estado de desconforto e conforto é bem rela-
ti vo conforme a experiência mostrava. Lição aprendida: o menos 
doente ajuda o mais doente. Caso eu me mantivesse reclamando da 
vida, mesmo em pensamento, tornaria o ambiente ainda pior e não 
ajudaria em nada a todos que estavam ali.

No decorrer das horas arrastadas pelo preguiçoso ponteiro do 
relógio imaginário só conhecido pelos pós-operados, eu tentava trans-
formar o som repetitivo do oxigênio em mantra sedativo. Às vezes fun-
cionava e eu conseguia pegar no sono mais alguns mo mentos en tre-
cortados por sons de passos, tevê ou música das en fer meiras, risi nhos 
vindos da sala ao lado, onde os funcionários aten diam celu lares, viam 
suas novelas e narravam as peripécias de na mo ra dos, cônjuges ou 
filhos. Enquanto seguiam suas rotinas, talvez ima gi nando o nível de 
sedação dos pacientes suficiente para não serem im portunados pelos 
barulhos e agitações, nós permanecíamos nas camas.

Imaginei-me menos irritada e saindo dali mais rápido se acei-
tasse passar pelas vivências sem grandes objeções. Assim mesmo, pre-
cisei explicar ao rapaz da limpeza sobre o vai e vem do rodo cau san-
do problemas. Ele podendo me deixar dormir, eu agradeceria. Ele 
respondeu mal humorado: “Não posso parar de limpar, moça”. E eu 
fina lizei: “Então, por favor, se puder, não esbarre na cama porque aca-
bei de sair da mesa de cirurgia”. E ele retrucou bufando: “Vou ten tar 
prestar atenção”.

De algum modo a restrição começava a ensinar como as in-
te  rações com as pessoas nos ajudam a trabalhar a paciência, a com-
preensão, a aprendermos a trocar. Quando passei a andar bem len-
tamente pelo corredor do hospital, fazendo tanto esforço para pe-
quena volta, comecei a ter maior empatia com aqueles em condição 
se melhante. Quando não aprendemos pelas alegrias, apesar de não 
ser ideal, também crescemos e evoluímos pelas restrições, embora 
nenhuma consciência tenha vindo a Terra para sofrer. 

Na manhã do dia seguinte vivi uma das experiências mais es tra-
nhas e invasivas. Estava ainda dormindo quando enorme enfer meiro 
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chegou espalhafatoso informando ser aquela a hora do banho. Três 
palavras não combinavam bem: ele, eu e banho. Não, eu não queria 
banho algum. Sabia o quanto seria doloroso ter o corpo mani pulado 
e não esperava aquele trabalho sendo feito por um homem.

Sem muitos cuidados, com enorme entra e sai de pessoas do 
CTI, com o servente limpando o chão, o Sr. Enfermeiro passou a me 
virar de um lado para o outro, com a ajuda da Sra. Enfermeira, en   car -
regada de lavar as partes íntimas. A água não estava exatamente mor-
na e eu comecei a tremer de frio e vergonha pela nudez, pela situa ção, 
por ser tratada feito espécie de poodle no pet shop.

Com aquela passagem, acabei sentindo medo de alguns profis-
sionais de saúde por não entenderem a fragilidade do doente imó-
vel, recém-operado, na cama do hospital, usando fraldas e coberto 
ape nas por lençol. Fiquei feliz pela experiência difícil ter sido ape nas 
rela cio nada ao banho, e não aos assuntos sérios do corpo ou do tra-
tamento, e pela temporada no CTI ter sido curta. Por sorte o ba nho 
foi rápido. E logo Dr. Marcelo, um dos cirurgiões, chegava. Sorri den-
te, animado, estava disposto a me motivar a sair dali logo. “Vamos 
ver se já podemos tirar você logo daqui. Vamos ver”.

Alegre, parecendo criança, já me imaginava no quarto podendo 
ler livros, assistir filmes e rever a família, especialmente minha filha. 
Me lhor ainda, teria os tubos retirados do corpo. Então ele fez alguns 
testes, olhou os aparelhos, fez perguntas para a plantonista e com ple -
tou: “Vamos tomar uma sopinha?”. Eu faria qualquer coisa para pro-
var estar otimista e bem. Encarei firme, com a expressão alegre, cal do 
ra lo e insosso de inhame, até limpar bem o prato, sob os olhares apro-
va do res dos médicos. Feito isso, passamos a retirar os tubos. E novo 
de safio viria: conseguir urinar, com todos olhando e aguar dando. Es-
for ço daqui e dali, e finalmente, passei com louvor pelo teste.

Assim fui passada para a maca e levada ao quarto. Depois de 
ser colocada na cama do quarto 206, estava tão exausta e frágil que 
busquei posição para dormir. Era difícil achar acomodação. Não po-
dia virar porque sentia repuxões, insegurança e dores. Era habituada  
a dor mir de bruços. E agora só podia dormir de barriga para cima, 
no máximo virando a cabeça de lado. A enfermeira conseguiu me 
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colocar de lado, contudo não pude manter-me relaxada e tombei de 
volta para o decúbito dorsal.

A cirurgia tinha passado, a incerteza de cura física permaneceria. 
Porém, novos entendimentos surgiam para mim. A previsão médica de 
permanência no hospital era de sete dias, mas em três dias estava em 
casa, me refazendo em ambiente saudável. Ali novas projeções para-
di dáticas começariam a acontecer a cada noite. Eu voltava a querer 
res ponder as perguntas: o que estou fazendo aqui? De onde vim? Para 
onde vou? E tinha intenção de compreender o máximo dessas ques-
tões em pouco tempo porque a iminência da dessoma trouxe esse 
senso de comprometimento, responsabilidade e vontade inque  bran-
tável de investigar. Mesmo podendo fazer pouco pelo corpo fí si co, 
es  tava disposta a fazer muito pela consciência e pelos outros cor pos 
ou veículos.
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CAPÍtUlo  7

A autopesquisa no dia a dia

A partir dos livros lidos e das vivências intensas proporcionadas, 
devido aos acontecimentos da vida e às aplicações das técnicas, come-
cei a ficar cada vez mais interessada por novas técnicas e pela auto pes-
quisa, a qual passei a adotar enquanto passava bastante tempo entre  
a cama e o sofá da casa da minha mãe, me recuperando.

Na Conscienciologia, autopesquisa significa o ato do indivíduo 
pes  quisar, investigar, analisar e refletir, com o máximo de detalhes, dis -
cer nimento e isenção possível, acerca do próprio universo íntimo, tam-
bém chamado de microuniverso consciencial. Nessa pro posta, o pa ra-
digma da Conscienciologia se faz presente: a multi di men sio na lidade, 
a mul tiexistencialidade, o uso das bioenergias através de ma nobras ener-
gé ticas e desenvolvimento dos chacras, a cosmoética, entre outros já 
ci tados anteriormente. São encontradas muitas técnicas para facilitar 
a in vestigação de si mesmo.

Através da autopesquisa a pessoa acumula dados elucidativos acer ca 
de si mesma, referentes aos seus veículos ou vários corpos de ma ni fes-
tação, sobre seus atributos e possibilidades de atuação mul ti di  men sional 
e acerca de suas interrelações intrafísicas e extra físicas, in  cluindo as re-
con ciliações grupocármicas e a interassis tencialidade.

O objetivo era aproveitar o máximo de tempo, estudar e aplicar 
as técnicas. Durante a leitura, acabei descobrindo a Técnica de Mais 
Um Ano de Vida, perfeita para quem quer agilizar a evolução e a auto-
pes quisa, a seguir descrita.
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Técnica de Mais 1 Ano de Vida Intrafísica55

Suposição. Se você, experimentador ou experimentadora, de-
seja dinamizar o trabalho da evolução consciencial, fazendo sua vi da 
intra física render mais, empregue um recurso energético, mas de ci-
sivo: suponha que você vai ter só mais um ano de vida humana.

Prazo. Pense nisso: tudo que você tem e faz por aqui, terminará 
em definitivo daqui, exatamente, 1 ano, neste mesmo dia de hoje, 
nes te mesmo mês, no ano que vem. Faça a pergunta essencial: como 
posso melhor deixar essa vida humana?

Proéxis. Esta postura de só admitir mais 12 meses de vida à fren te 
lhe dará, sem dúvida, forças, inspirações e motivações para rea   lizar 
em apenas 1 ano, o equivalente a – pelo menos – 1 década de atri    bui-
ções das que devem ser cumpridas em sua proéxis.

Posturas. Neste sentido, é útil tomar providências desde agora, 
neste momento, ou assuma 10 posturas práticas para os seus próximos 
365 dias ou 52 semanas à frente:

01. Supérfluo. Elimine tudo que seja supérfluo ou desne ces sá rio 
para a consecução das suas metas prioritárias. Anule para 
sem pre a melex (melancolia extrafísica).

02. Disciplina. Corte excessos, discipline-se, durma um pouco 
menos, execute na vida prática, diária, o que lhe falta apren-
der, fazer, desenvolver e realizar.

03. Megatrafor. Veja qual a qualidade, talento ou o megatrafor 
predominante da sua personalidade, manifesto em sua exis-
tência até aqui. Incremente o rendimento existencial desse 
me ga trafor com toda a sua motivação.

04. Relações. Firme-se nas facetas positivas das suas relações com 
a família, seres amados, adversários, colegas, filhos e até ani-
mais domésticos.

05. Afeições. Expresse a sua maxifraternidade para todas as pes  -
soas vivenciando cosmoeticamente as suas afeições, ao má-
xi mo, neste ano crítico e decisivo para você.

55 Vieira, Waldo. 700 Experimentos da Conscienciologia, p. 607. 
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06. Motivações. Faça essa afeição máxima dar-lhe forças e mo ti-
vações redobradas para você atingir suas metas, sem perder 
a saúde, tempo, energias e chances.

07. Premência. Elimine todas as suas áreas problemáticas, difi cul-
dades, tropeços e embaraços a partir de sua premência ine -
vitável de realizar seus trabalhos dentro do prazo exíguo de 
1 ano de vida apenas. Abra mão de seus personalismos, atri-
tos, mágoas e ressentimentos. Melhore o que restou das ações 
pelas quais ainda se arrepende.

08. Balanço. Identifique quais os programas, projetos e metas li -
ber tárias que você vem alimentando, há muito tempo, e não 
conseguiu cumprir até o momento.

09. Planilha. Agora que sabe que está deixando tudo por aqui, 
den tro de 1 ano, ponha em uma planilha o seu novo pro-
gra ma existencial (proéxis), exequível, e mude para melhor 
tudo o que puder, em uma reciclagem emergencial ou pon to 
de viragem da vida.

10. Reprogramação. Relacione as suas irrealizações até o mo-
men to. Coloque-as em ordem de preferência. Repro gra  me 
tudo de maneira objetiva a fim de executar a sua pro é xis ao 
máximo, objetivando a sua meta: o compléxis ou com ple-
tis mo existencial.
Vida. Se o compléxis é o diploma da vida humana, a moré
xis 56 é o troféu da conscin.

Na sequência, os meus planos incluíam viajar até Foz do Iguaçu, 
Pa raná, ao CEAEC. Ao chegar, a meta era fazer os cinco dias de 
Cons  cien  cioterapia intensiva, além de Laboratórios de Autopesquisa, 
para com preender a minha realidade multidimensional.

56 Moréxis “é a condição da moratória existencial, um complemento de vi da humana, 
fa cultado à consciência merecedora, por seus esforços e desem pe nhos de fra terni-
dade, a fim de sanar as omissões ou buscar executar, de modo ra zoá vel, as tarefas não 
cumpri das e que ainda lhe faltam. (...) é o adiamento posi tivo da desativação do corpo 
humano, ou a dessoma retardada”. (Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 61).
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A Consciencioterapia é a ciência que trata, alivia e ajuda na re-
mis  são de distúrbios da consciência, oferecendo técnicas e recursos para 
a resperspectivação e reciclagem racional de nossa vida humana. É ofe  -
re cida pela Organização Internacional de Consciencioterapia – OIC 
– também localizada em Foz do Iguaçu, PR. Entre as atividades, há 
o pro grama intensivo de atendimento, acompanhado por dois cons-
cien  cio terapeutas, para conhecermos e aplicarmos o tratamento lá e na 
volta para casa.

Assim que tirei os pontos e tive a liberação médica para viajar, 
convenci a família de ser seguro ir sozinha, pois não havia quem pu-
desse me acompanhar naquele momento. Ainda não podia carre gar 
as malas, comer de tudo; estava fraca e magra, mas sabia no ín timo 
ser positiva a viagem. Levei mala com comidas extras para lan ches 
saudáveis e cheguei a Foz do Iguaçu em tarde de muito calor e sol, 
em janeiro de 2008. Pedi ajuda no aeroporto com as malas, pe guei 
o car ro de apoio, contratado enquanto ainda estava no Rio de Ja-
nei ro, e cruzei os portões do CEAEC sem saber muito bem o que me 
esperava.

Estava em uma espécie de campus de pesquisa, parecendo fora 
do tempo e do espaço, como se estivesse mergulhando em uma bolha 
de energia. O ritmo parecia mais lento, quando comparado ao meu 
fluxo acelerado de pensamentos, toda a atmosfera do ambiente, lim-
po e simples, levava ao estudo, pesquisa e reflexão. Era sexta-feira 
quan  do cheguei e o programa de Consciencioterapia, para o qual es  -
ta va inscrita, só seria iniciado na segunda-feira. Com isso apro vei  taria 
os dias anteriores para fazer experimentos nos Laboratórios Cons cien-
ciológicos de Autopesquisa.

Os Laboratórios de Conscienciologia são locais tecnicamente pre-
pa rados para a realização de experimentos. São espécies de casas, com 
fun ção de câmaras interdimensionais, construídas segundo os prin  cí -
pios da Conscienciologia. Durante a realização do experimento, o pes-
quisador tem controle de iluminação, temperatura e outras con di ções.

Cada laboratório tem finalidade específica, mas todos visam au -
xiliar os participantes a promoverem a autopesquisa, isto é, a inves ti-
gação sistemática da sua própria consciência, através da aplicação de 
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técnicas e experimentos assentados nas premissas da ciência Cons cien   -
ciologia e suas especialidades. As orientações sobre a forma de pro   ce-
der ficam armazenadas em pastas bem organizadas.

Eles são constituídos em seu interior com mobiliário seguindo 
orientações ergonômicas, instrumentos compondo os artefatos extra-
ce  re brais a exemplo de relógio, livros técnicos para consulta e cronô-
metro para o controle detalhado do experimento. Ao final do trabalho 
so  mos orientados a anotar as vivências, registrando-as para poderem ser 
utilizadas para fins de autoinvestigação.

Embora simples sob o aspecto intrafísico, os laboratórios são 
so  fis ticados no que concerne à dimensão não física e sua para tec no-
logia 57. O uso contínuo desses laboratórios, com objetivos afins, define 
o cam po energético específico de cada espaço. Esse campo recorren-
te, sendo alimentado pelo uso dos pesquisadores e com o apoio dos  
amparadores, torna cada laboratório otimizado para fa vo recer a ex-
pansão da consciência. Com isso, o pesquisador tem maior pos si   bi-
lidade de acesso às informações evolutivas para a sua auto pes qui sa, 
ob ten ção de insights, recuperação de dados sobre si mesmo e po  de se 
autoenfrentar profundamente.

Iniciei a jornada pelo Laboratório de Pensenologia. A ideia desse 
la bo ra tório é estudar as manifestações pelos pensamentos, sen ti men-
tos e energias e as diversas interações multidimensionais cujo alicerce 
é o pensene. Na Conscienciologia, o pensene é considerado um dos 
agentes principais da autoevolução consciencial. Pesquisá-lo, portanto, 
é fundamental para a consciência desejosa de desencadear a conquista 
das muitas autocuras necessárias ao reequilíbrio íntimo.

O pensene mais evoluído é aquele no qual o “pen” (pensamento) 
é predominante, ou seja, quando o discernimento e a razão falam mais 
alto do que a emoção; quando são cosmoéticos, corretos e coeren tes 
com a evolução são chamados de ortopensenes. Não existe pos   si bi li-
dade de termos saúde consciencial com pensenes entrópicos, con fusos, 
bélicos, vitimizadores, ou seja, calcados no emocionalismo e na irra-
cio nalidade. Quando vinculados a esses parâmetros todos são anti  cos-
mo éticos, pois, além de desequilibrarem o holossoma con  tri buindo 

57 Instrumentos situados na dimensão extrafísica.
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para o surgimento de doenças físicas, contaminam os am  bi entes e as 
pes  soas. Saúde consciencial é responsabilidade evolutiva.

O experimento no Laboratório Conscienciológico da Pensenologia 
consiste, logo no início, em trabalhar as energias e, após, preencher 
em uma folha branca os testes – disponíveis na pasta de apoio – da 
pla nilha de autoavaliação dos pensenes. Os objetivos são: libertação 
de auto-obcecações e ideias fixas; melhoria da qualidade dos pensenes, 
promovendo alegria, bem-estar e autocuras; instalação das condições 
de entendimento mútuo e melhora das interações nos seguintes cam-
pos: energético, orgânico, emocional, intelectual, social, cultural, psi-
co lógico, multidimensional e parassocial; pesquisa das carac te rís ticas 
do pensene pessoal e qualificação da intencionalidade.

Imediatamente após mexer as energias, senti impaciência e von -
ta de de levantar e ir embora. Aos poucos fui acalmando e ocorreu  
a ideia de rastrear e listar mentalmente os pensenes dos últimos dias. 
Ao sentar à mesa para as anotações e preenchimento das planilhas, 
pu de reconhecer claramente os pensenes levados comigo por onde ia, 
cons    truindo carapaça energética ao redor de mim, que não deveriam 
fazer bem às pessoas com as quais eu interagia.

Através do autoestudo, avaliei o holopensene e enxerguei ser  
a maior parte constituída de carga negativa, ansiosa ou, pior, era cons-
truída a partir de crenças erradas ainda partilhadas por mim. Percebi 
haver também muita agitação no pensamento, afetando as energias. 
Também lembrei de inúmeras situações nas quais, ao invés de me 
mani festar por sentimentos educados e tranquilos, coloquei-me de ma -
neira emocional e dramática, falando alto, com muitos adjetivos, ges-
ti culação excessiva e, muitas vezes, acompanhada por choro. Já era 
tem po de ficar atenta e reeducar os pensenes.

A cada laboratório fui conhecendo mais de mim mesma e ano -
tando dados no caderno para utilizá-los, pois serviriam de ma terial 
de apoio à Consciencioterapia, cujo início seria poucos dias depois. 
Também resolvi estudar algumas técnicas de autopesquisa para es-
colher as adequadas ao meu perfil consciencial. Dentro do CEAEC, 
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há um lindo e organizado espaço chamado Holoteca58 e lá eu podia en-
contrar milhares de livros disponíveis para o autoestudo.

Com o passar dos dias e das horas, a mente foi tornando-se mais 
clara, menos saltitante e agitada quando comparada ao dia da che-
gada. Estava serena, atenta e perceptiva de mim mesma. Con ti nuei 
aplicando as técnicas da Mobilização Básica das Energias e a da Autor-
relaxação Psicofisiológica no quarto, normalmente à tarde e antes de 
dormir. Durante o dia, continuava me dedicando a estudar e a fazer 
os laboratórios. Enfim, estava colocando em prática, a cada dia, mais 
e mais, a autopesquisa.

58 A Holoteca é um ambiente destinado à pesquisa e exposição de artefatos do saber 
(tecas). Nela estão expostos mais de 815.000 itens entre objetos e livros escritos 
em vários idiomas. Todo esse acervo está classificado em 278 tecas, entre elas,  
a Bi  blio teca, a Gibiteca, a Periodicoteca e a Sinoteca. Essa diversidade cultural está 
aber  ta à visitação e disponível para a autopesquisa profícua de qualquer cons ciên  cia 
interessada.
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CAPÍtUlo  8

Reciclagem intraconsciencial

O Labcon é o laboratório consciencial da consciência decidida 
a fazer autopesquisa; é a amostragem de todas as ferramentas uti li-
zadas pelo pesquisador para investigar a si mesmo através da au to -
experimentação, com o objetivo de promover a reciclagem intra cons-
ciencial.

Através da recin, eu buscava promover transformações, re pro-
ces sar padrões e modificar a mim mesma, para melhor, a partir de 
um bom diagnóstico. Estava em busca de entender quem eu era neste 
mo mento, nesta vida, quais compromissos poderia ter assumido antes 
de renascer e não havia cumprido, e o quanto havia me desconectado 
da paraprocedência. 

Para isso, estava disposta a estudar, escolher técnicas de auto-
pes quisa e descobrir o que eu ainda poderia fazer no tempo que me 
res tasse de vida. Isso incluía mudanças positivas do padrão pensênico, 
me lhoria do domínio energético, assumir as qualidades pessoais ou 
tra fores e ter mais prática da projeção para fora do corpo com objetivo 
de perder o medo da morte.

A consciência é superior ao corpo físico. Todo o investimento 
e es  forço realizado para melhorar a saúde consciencial seria positivo não 
só para esta vida, mas para a vivência após a morte e para a pró xi ma 
vida. Essas ideias eram realidade para mim ao longo de toda a vida, 
porém somente a notícia da doença realmente alavancou o mo vi  men-
to pri o ritário de assumir o trabalho a ser feito pela própria evo  lução. 
E vo cê leitor, conforme ocorreu comigo, ainda espera al gu ma expe-
riência du ra para ser acordado para as responsabilidades evo lutivas?
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Na segunda-feira combinada, em Foz do Iguaçu, dei início, sob 
supervisão de dois consciencioterapeutas, profissionais da área de saú de, 
ao processo de autocura com a ajuda da Consciencioterapia. A propos-
ta é tratar o holossoma, mexendo com todos os veículos. Tinha a ideia 
de entender o modo de funcionamento dessa proposta de trabalho, 
des se tipo de autopesquisa e dar continuidade em casa, sozinha, pos-
te riormente. E foi por onde comecei, na época.

Logo no primeiro dia, descobri: quem busca curar a si mesmo 
é chamado de evoluciente e não de paciente. O evoluciente está em 
busca de aprender a atuar de modo autônomo em prol da evolução 
pes soal, mesmo momentaneamente, contando com ajuda de outras 
cons  ciências. Já o paciente está sempre delegando sua cura para os 
ou tros sem assumir a responsabilidade por si mesmo, por suas mu-
danças, por suas melhoras. Certamente eu fazia parte do primeiro 
gru po. Buscava ajuda sim, porém mantinha interesse em assumir  
a par  te do trabalho que me cabia.

Na Consciencioterapia, existem quatro etapas fundamentais, 
as quais podem ocorrer simultaneamente: autoinvestigação, autodiag-
nós tico, autoenfrentamento e autossuperação. 

Na autoinvestigação, quando vamos adentrando à intracons ci en -
cialidade, parecemos um ourives trabalhando nas sutilezas,  lapi dan-
do daqui e dali, com delicadeza, em busca da identificação dos traços 
de autocorrupção, autodefesa do ego, automimeses, trafares, tra fores  
e toda a gama de mecanismos de funcionamento fisioló gicos e para -
fisiológicos, patológicos, holossomáticos e multiexistenciais. Esse mo-
vi  mento mexe inteiramente na consciência. No autodiagnóstico a cons-
ciência identifica o que precisa modificar em sua manifestação. A se-
guir vem o autoenfrentamento, com a escolha das técnicas e meios de   fi -
nidos pelo autopesquisador, para serem implementados na vida diária, 
visando à autocura. Esta, quando realizada, o conduz à última etapa: 
a autos superação do traço-fardo da sua personalidade.

Parecia o tempo haver congelado e uma lente de aumento bem 
gran de estar apontada para mim, dessa forma eu podia me enxergar 
de modo amplo e profundo quando comparava com as autoavaliações 
ante riores. Criei rotina alternada de idas aos encontros intensivos de 
Cons  ciencioterapia, com sonecas na parte da tarde, quando acordava 
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com novas ideias e pontos a serem anotados e trabalhados no dia se-
guin  te. Na semana dos atendimentos me restringi a fazer apenas um 
La bo  ratório de Autopesquisa por dia para manter a concentração no tra-
ba lho da Consciencioterapia e em tudo que ela envolvia.

Logo após começar a mexer comigo, compreendi que todo tra-
ba lho de autopesquisa e recin altera inicialmente o evoluciente, con tu-
do acabará, naturalmente, repercutindo em todas as demais cons ci ên-
cias com as quais tem ligação o pesquisador ou pesquisadora. So mos 
o pon to central, ao modo de uma pedra ao ser jogada no centro do la go, 
gerando ondas para os lados, afetando aos demais.

Essa repercussão torna-se muito interessante quando entendemos 
ser mos todos de procedência extrafísica. É esperado e natural que mui -
tos de nossos amigos, dos momentaneamente inimigos59 e outros co -
nhecidos do passado possam não ter renascido. Alguns, se não a maior 
parte, muitas vezes, por falta de informação sobre a natureza mul  ti di-
mensional comum a todos, não tiveram lucidez para perceber ter pas-
sado, há tempos, pela primeira dessoma. Ou seja, não sabem ter des -
car tado o soma e, por isso, continuam agindo como se tivessem cor po 
fí sico, em sua parapatologia, parapsicóticos pós-dessomáticos, pen  sam 
interagir conosco no intrafísico, na vida terrena. Essa premissa foi por 
mim confirmada inúmeras vezes através de projeções lúcidas para fora 
do corpo.

Quando alteramos qualquer mecanismo intraconsciencial, não 
são apenas os conhecidos intrafísicos que perceberão ou serão afe ta  dos. 
Aqueles que estão no extrafísico também podem ter alguma re per -
cus são, percebendo as mudanças para melhor. Por isso, nem sem pre  
é fácil mudar. Temos interprisões e hábitos arraigados não apenas 
co nos co, pois existem inúmeras consciências afins a cada um de nós. 
Quan  do sou controladora, alguém pode deixar-se ser controlado e até 
gos tar. Quando não tenho ética em algum aspecto da vida, algum fa mi -
liar pode ter ganhos secundários com essa condição. Atuando de mo  do 
workaholic, essa postura pode, muitas vezes, até ser festejada pelos chefes. 

59 Ao longo do processo de autocura, precisamos nos reconciliar com todos. Es co -
lher não resolver as pendências, tudo que houver de “mal parado” referente   a to  das 
as relações, é passo em direção ao desequilíbrio dos corpos de manifestação, às 
doenças físicas, ou seja, rumo às doenças conscienciais.
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Ao assumir a necessidade de modificar algum traço intra cons-
ciencial, nem todos ficam felizes com as modificações, gerando um 
es  tado de pressão, às vezes forte para o reciclante, devido às conscins 
e consciexes a favor da manutenção do comportamento antigo. Nes sa  
fase, o trabalho com as energias – a circulação fechada e o es tado vibra-
cio nal – é remédio profilático e mostra ser ferramenta muito efi ciente 
para dar sustentabilidade às mudanças do reciclante-pes qui sador. 

A mudança incomoda. Tira conscins e consciexes da zona de 
con forto. Demonstra a possibilidade de nova forma para atuar. Impõe 
a necessidade dos envolvidos de tomarem decisões, fazerem escolhas: 
mo dificarem-se para melhor condição, novo patamar, com posturas  
e com portamentos baseados em maior discernimento, ou manterem- 
-se vin culados às atitudes antigas, anacrônicas e ultrapassadas. Op-
tando por não mudar, consciências próximas ao reciclante – e obser-
vadoras das mudanças para melhor – podem vivenciar e apre sentar 
emoções em desequilíbrio, ficando revoltadas, indignadas, po dendo 
vir a emitir frases do tipo: “você está indo pelo caminho er rado”; “vai 
se arrepender”; “você está se perdendo”; “vai quebrar a cara e de pois 
pedir ajuda”; “você está ficando louco” ou inúmeras outras en vol-
vendo o mesmo contexto. 

Essa tentativa de controle evidencia o medo, a neofobia, a falta 
de racionalidade para lidar com o acontecimento. Qualquer falta de  
isenção e respeito pela decisão alheia pode vir a gerar interprisão gru-
po cármica. A interferência pode ser realizada de modo consciente 
ou inconsciente, contudo, a consciência mais lúcida deve enfrentar 
os reveses à sua mudança com firmeza e serenidade, rumo à atuação 
ma dura perante a evolução. 

A vontade de me superar, passando a agir com maior matu ri-
da de evolutiva, propiciou recordações, vindas cada vez mais claras  
à men te. Lembrei-me das agradáveis energias percebidas e recebidas 
dos amparadores às vésperas da cirurgia e recordei-me da infância, 
du rante a qual havia tido passagens difíceis com algumas consciências 
ex tra físicas em desarmonia. 

Hoje entendo, conforme explicado alguns parágrafos atrás, terem 
essas consciências apenas passado pela primeira morte, ou primei ra 
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dessoma. Nesse momento, ocorre a ruptura de todas as ligações que 
mantinham a consciência na matéria física, biológica, no soma. Muitas, 
porém, não chegam a passar pelo que chamamos de se gun da dessoma, 
quando ocorre a liberação dos resíduos energéticos cons cien ciais, ou 
seja, o descarte do energossoma. Normalmente, essa parapatologia 
ocorre devido aos apegos da consciência à intrafisicalidade (rotinas 
inúteis, objetos, vícios, paixões, pessoas, entre outros) e afeta a gran-
de maioria dos de sin formados sobre a não existência da morte da cons -
ciência, pois esta sobrevive à dessoma, continuando a existir e a se ma-
nifestar na di mensão extrafísica.

De acordo com o professor Waldo Vieira, quando ocorre a se-
gun da dessoma, a consciência encontra-se em condição muito mais 
sau dável na dimensão extrafísica: 

Sem influências diretas da matéria densa, a consciência 
ex tra  física distancia-se cada vez mais da vida na troposfera da 
Ter ra e de seus problemas pessoais, materiais, animais, paro-
qui ais ou do seu mundinho. Tal situação influi sobremodo na 
me   lhoria da consciência, especialmente no que diz respeito  
à cons  cientização quanto a si mesma, sua realidade evolutiva  
e seus projetos inteligentes para o futuro imediato.60

A grande questão é, caro leitor: fizemos a segunda dessoma no 
nosso último período intermissivo? Seremos capazes de fazer na pró xi ma 
des soma? Ou ainda iremos ajudar a encorpar o número de cons ciexes 
pre cisando ser assistidas no extrafísico? A forma de nos pre pararmos 
para fazer a segunda dessoma envolve muita reciclagem, auto pesquisa, 
o abandono à repetição de ideias fixas – monoideísmo – o perceber 
termos vários egos e não sermos apenas a mãe controlando o filho 
ou o líder atuando no trabalho ou a pessoa rica dominando a todos. 
Somos consciências em evolução e precisamos assumir os po  ten ciais 
pessoais, criando ego interassistencial e evolutivamente ma  duro.

Enquanto assumirmos papéis egoicos, pensando serem verdades 
abso lutas e esquecendo sermos consciências multidimensionais e mul-
ti existenciais, vamos manter a mesma postura doente no extra fí si co, 

60 Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 21.
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re  nascendo ou ressomando noutras vidas ainda carregando ras tros  
e posturas da vida anterior, repetindo velhos padrões, vivenciando 
me canismos automiméticos patológicos, engessadores da evolução 
por que impedem a mudança, a reciclagem, o assumir o novo. 

À noite, após a rotina de estudos e Consciencioterapia, ao me dei-
tar, recordei-me de uma copa do mundo de futebol quando toda a mi-
nha família estava reunida bebendo e torcendo na sala de casa e eu 
deveria ter menos de oito anos. Os homens foram ficando agressivos, 
meus pais brigaram, o ambiente foi tornando-se cada vez mais en tró-
pico e agitado e eu passei a sentir enorme pressão, então fui à ja nela 
do apartamento e joguei, inexplicavelmente, inúmeras garrafas de 
cerveja vazias na intenção de quebrá-las e com isso estancar a bal-
búrdia da atmosfera do apartamento. 

Na época, não compreendia os acontecimentos. Sofria in flu ên cia 
da energia dos ambientes sem nada fazer. Hoje compreendo: a mi-
nha sen sibilidade energética me deixava na condição de labilidade 
para psí quica 61. Desse modo, o investimento no domínio das energias, 
re cur so sendo usado diariamente, estava permitindo mapear essa vul-
ne rabilidade e proporcionava também a desintoxicação das energias 
re manescentes da psicosfera 62 pessoal. 

No primeiro momento, fiquei impactada e com raiva, pois eu 
era apenas uma criança e não havia ninguém lúcido o suficiente para 
me proteger e ensinar. Em seguida à primeira reação, passei a re co-
nhe cer sermos responsáveis por tudo o quanto nos aconteça. Somos 

61 Termo utilizado para indicar a condição das pessoas instáveis para psi quica -
mente por so fre rem a influência das energias com fa cilidade, sendo contaminadas 
energe ticamen te e, por isso, mo dificando o humor (Balona, Málu. Equi pes Cria
tivas e La  bi  lidade Parapsíquica. Anais da I Jornada de Administração Conscien-
ciológica, p. 148-156).
62 A psicosfera é a esfera de energia existente ao redor de qualquer consciência. 
Ex   pressa a realidade intraconsciencial e o conjunto dos pensenes pessoais – holo -
pensene – portanto, explicita o nível de saúde consciencial das conscins e cons-
ci exes. A psicosfera calcada em pensenes cosmoéticos indica intencionalidade 
sa dia, inteligência evolutiva e elevado grau de maturidade consciencial, levando  
a consciência a distanciar-se da necessidade de aprendizado via doenças físicas. 
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o resultado das ações, atitudes e pensenes vivenciados nas inúmeras 
exis  tências passadas. Criamos muitas interprisões. Portanto, eu havia 
atra  ído para próximo de mim todas as pessoas e situações desta exis-
tên cia e ainda não havia desenvolvido recursos profiláticos em outras 
vi das para proteção natural – paragenética. Culpar os outros pelas 
ma zelas e dificuldades que apresentamos é postura infantil e imatura. 

Passei a avaliar a infância, a adolescência e a adultidade, e re-
co nheço ter tido muitos momentos de desequilíbrio. Ocorriam mu-
danças de humor inesperadas na manifestação. Eu carregava no “sen” 
do pensene, ou seja, o emocional superava a racionalidade e eu atuava 
atra vés do subcérebro abdominal. Para isso acontecer, as energias do 
meu energossoma haviam sido dominadas, subjugadas. Os desafetos 
do passado ou as inúmeras conscins e consciexes com as quais entrava 
em contato diariamente, nos ambientes, devido às aulas, reuniões, 
enfim, em todas as interações, adentravam a minha psicosfera e eu 
me contaminava, sendo sugada energeticamente. Fato constatado na 
auto pesquisa: eu ainda não sabia desassimilar, fazer a limpeza das e ner -
gias pessoais, ou seja, executar a desassim 63.

Chamo atenção àqueles que dizem não sentir nada, não per-
ce ber nada nos ambientes ou nas interações com as pessoas. Há im-
por tante e séria realidade: energia existe e mesmo quando nós não 
per cebemos, um mundo energético está à nossa volta. Falamos ao 
te lefone e mudamos de humor sem perceber, certas pessoas entram 
em nossas casas e os animais se escondem embaixo da cama, seca a pi-
men  teira, podemos ficar eufóricos ou desanimados após abraçarmos 
al guém e com insônia depois de assistirmos o telejornal ou filme de 
con texto violento. 

63 A desassim – desassimilação simpática –  “é a expulsão, pela vontade, das ener-
gias conscienciais residuais, indesejáveis ou doentias, que entraram e se fixaram, ain -
da que temporariamente, em nosso microuniverso consciencial. (...) a rigor, é um 
processo de terapia, autocura, compensação ou desbloqueio de energias cons   cien-
ciais, objetivando deixar a consciência enxuta e sadia, apenas com as pró pri as ener-
gias”. (Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 22). A desassim pode ser realizada através 
da instalação do EV – estado vibracional.
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Inúmeras influências nos afetam dia a dia a todo instante, e de  -
vemos primar por mantermos a lucidez, a criticidade, evitando a sub -
ju gação da consciencialidade. Sem entendermos de energia somos 
bar co à deriva, sendo afetados por uma série de ocorrências, as quais 
pre ferimos não ver e fingimos não existir. Para a neurocientista Jill 
Taylor:

Parece que, quanto mais tenho consciência sobre como in-
fluencio as energias à minha volta, mais posso opinar e in ter-
fe rir no que acontece comigo. Para monitorar como as coisas 
estão acontecendo em minha vida, presto mui ta atenção como 
tudo flui, ou não flui, no mundo a meu re dor. Dependendo 
do que estou atraindo, assumo a res pon sa bi li dade por como as 
coisas ocorrem e faço ajustes cons ci en tes ao longo do caminho. 
Isso não significa que estou com ple ta mente no controle de 
tudo que acontece comigo. Porém, estou no controle de como 
escolho pensar e sentir a respeito dessas coisas. Até mesmo os 
eventos negativos po dem ser per ce bidos como valiosas lições 
de vida (...).64

Às vezes entramos em discussões sem perceber, sentimos medos 
inex  plicáveis, damos importância ao que não temos, encaramos a de -
fesa de maneira bélica sobre determinado ponto de vista, tudo po-
ten  cializado pela interferência de consciexes presentes em nossa psi-
cos fera e não nos damos conta. Atuamos ao modo de fantoches ou 
marionetes do mundo extrafísico. Você, leitor, ainda vai querer con-
ti  nuar cego para esse cenário? Para quem almeja saúde consciencial  
o mun  do das energias deveria passar a ser realidade prioritária.

Na condição apresentada de labilidade, de medo do para psi quis-
mo, sendo cobrada ainda na infância pelas consciexes, passei a viver 
em condição comum e desconhecida da grande massa impensante,  
 a da intoxicação energética. Esta ocorre através da assimilação negativa 

64 taylor, Jill. A Cientista que Curou seu Próprio Cérebro, p. 159.
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das energias – assim 65 – ou do acoplamento áurico espúrio, intencional 
ou in cons  ciente, entre os indivíduos envolvidos sem posterior desassim. 
Pen so ter sido esse importante motivo para o meu desequilíbrio ho  los  -
somático e, consequentemente, outro fator contribuidor para o sur -
gimento e desenvolvimento do câncer. Fica muito explícito para mim, 
hoje, a importância de aprender a trabalhar e a dominar as ener   gias 
desde cedo.

65 A assim – assimilação energética simpática – “é a qualidade e o ato de uma cons -
ciên cia absorver energias conscienciais de outrem e perscrutar-lhe condições ho-
los  so máticas, parafisiológicas e parapatológicas. (...) é executada através da im pul-
são da vontade decidida, depois de estabelecido o acoplamento áurico profundo. 
(Vieira, Waldo. 700 Experimentos da Conscienciologia, p. 337). No acoplamento 
áu rico tan to pode existir a absorção quanto a exteriorização de energias, por parte 
de uma ou da outra consciência que, consciente ou inconscientemente, permitem 
a união ener gética temporária, ou seja, a homogeneização das energias de ambas”. 
(Vieira, Waldo. Projeciologia, p. 589). 
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CAPÍtUlo  9

Aplicações consciencioterápicas

Finalizados os atendimentos consciencioterápicos em Foz do 
Iguaçu, eu tinha grande desafio pela frente: dar continuidade aos tra-
balhos em casa, com o apoio dos amparadores. Era claro para mim 
o quanto ninguém cura ninguém. Apenas existe autocura. A própria 
pessoa precisa querer se curar e buscar os caminhos para isso. De 
ime diato notei ser necessário lançar mão e desenvolver alguns atri-
butos exigidos pela autopesquisa. Entre eles posso listar a coragem, 
o comprometimento íntimo, o autodidatismo e a auto-organização.

Passada a viagem, acomodada em casa, optei por iniciar a jor-
nada com três principais ações. Passei a estudar o máximo possível 
sobre saúde e temas relacionados. Escolhi outras técnicas da Cons-
cien  ciologia para serem aplicadas, além das utilizadas, e decidi reciclar 
os principais cursos básicos do IIPC, assim teria o suporte dos pro fes-
sores caso houvesse necessidade. Tinha em mente aprofundar a auto-
in vestigação e também a melhora da saúde consciencial.

Com relação ao soma, corpo físico, não havia tanto a ser inves -
tigado. Não há ainda hoje, de acordo com a Medicina, um consenso 
sobre as causas para o desenvolvimento do câncer. Podem ser inú-
meras, de acordo com os manuais médicos. Entre elas a ambiental 
(exposição a ambientes com pesticidas, agrotóxicos, fumo e polui-
ção); alimentares (ingestão excessiva de pesticidas, agrotóxicos, ali-
men tos processados, determinadas dietas); genéticas (herança dos 
pais); químicas (uso de drogas, medicamentos ou álcool de maneira 
abusiva); emocionais (traumas, desequilíbrios) e muitas outras.

Nos dias atuais estamos todos expostos, em menor ou maior 
grau, aos estímulos negativos listados no parágrafo anterior. Qual seria 
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a explicação para alguns indivíduos manifestarem doenças tão sérias 
como o câncer? Por que alguns nascem com certas patologias quando 
os pais não mostram os mesmos sinais da doença? Nós somos a so-
ma das experiências multidimensionais e multiexistenciais. Ater-me 
somente às causas físicas da doença seria pouco para me ajudar na cons-
trução da saúde consciencial. Contudo, buscar todas as causas ex tra-
físicas e de vidas pregressas exigia, no momento, mais do que as con-
dições atuais de pesquisadora me permitiam. Ficar só nas causas me 
faria estancar e engessar o processo. E isso precisava ser combatido.

Segui com as investigações, porém optei também por iden ti fi -
car parâmetros sobre saúde consciencial para buscar educar as ma ni  fes-
tações pessoais dentro desse novo perfil e procurar criar enten di  mento  
e sinapses sobre as formas de atuações e interações de cons  ciências 
com maturidade nessa área. Como agem elas? O que pen  senizam? 
Quais são seus valores prioritários? Do ponto de vista evo  lu tivo, o que 
precisava saber para alcançar o perfil de consciências mais saudáveis? 
O quanto eu me distanciava deste padrão?

A doença somática, na minha hipótese de pesquisa seria a extra-
po  la ção da doença consciencial, espécie de estágio avançado de longas 
temporadas de manifestações parapatológicas resultando em com-
pro  metimento para o corpo biológico da consciência. É, portanto, 
estado de desequilíbrio, indício de não termos utilizado, no passado, 
os veí culos da melhor forma, priorizando as manifestações imaturas. 
Alguns pontos podem ser listados para reflexão e composição do per-
fil da consciência saudável.

O primeiro ponto é o nível de cosmoética da consciência, o grau de 
coerência entre o pensar e o fazer, indicando o quanto ela é verdadeira 
e autêntica em suas manifestações. É preciso questionar o quanto ainda 
queremos “nos dar bem” sobre os outros, o quanto já podemos as su mir 
certos compromissos evolutivos e recuamos ou o quanto jus ti     ficamos 
alguns atos com a frase “mas isso é o justo” quando não sa bemos, ou 
melhor, não lembramos das dívidas geradas no passado. É fun  damental 
sempre avaliarmos qual a real intencionalidade nas ações pra ticadas. 
No indivíduo consciencialmente mais saudável, a média dos aspectos 
positivos com os negativos fica superavitária. Quanto menos padrões 
pessoais de disfarces, maior a saúde consciencial.
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O conhecimento e a vivência lúcida sobre o domínio das bio-
energias é segundo aspecto. De acordo com a Conscienciologia, exis -
tem no universo apenas duas realidades: energia e consciência. A cons -
ciência saudável busca utilizar as energias com lucidez. É capaz de se 
manter equilibrada independentemente da condição do ambiente. 
Ela entra em contato com outras consciências, atenta para evitar in-
to xicar-se com energias patológicas, mesmo percebendo os padrões 
de desarmonias passíveis de existir. Os ambientes por onde ela passa 
tendem a ficar energeticamente limpos, agradáveis e tranquilos. Essas 
ações demonstram o amadurecimento evolutivo dessa consciência 
e seu entendimento sobre a importância do pro cesso energético para 
vivência nesta dimensão.

O ápice da condição mais avançada daquele que tem domínio 
ener gético seria o desenvolvimento da tara parapsíquica. De acordo 
com o pesquisador Waldo Vieira,

A tara parapsíquica é a condição ou talento da conscin lú-
cida, sensitiva, paraperceptiva, capaz de suportar, com portar 
ou dispor de estrutura própria para resistir ao peso da pre-
sen ça e à força da pressão das consciexes assistidas ain da pa-
tológicas, conseneres, assediadoras conscientes e in cons cien-
tes, vampirizadoras e mais carentes, sem assimilar ener gias 
cons cienciais antipáticas ou gerar pertúrbios em si mesma.66

Vieira acrescenta ainda no desenvolvimento das ideias do mes-
mo verbete, ser importante para qualquer consciência interessada em 
che gar a esse estado precisar desenvolver a autovivência do estado 
vi bra   cional profilático, a desassimilação energética consciente, a auto   -
imu ni dade consciencial, a eliminação dos acumpliciamentos extra    fí-
sicos ne gativos, a capacidade de se autoencapsular67 cosmoeticamente, 

66 Vieira, Waldo. Tara Parapsíquica. Enciclopédia da Conscienciologia.
67 O encapsulamento consciencial consiste na interrupção das trocas energéticas 
promovido através da vontade decidida da consciência, podendo ser instalado em 
si mesma ou em outrem a partir do domínio das energias. Sinônimos: enca psula-
mento energético, blindagem e ner    gética ou autodefesa energética (Vieira, Waldo. 
Encapsulamento Consciencial. Enciclopédia da Conscienciologia).
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quando necessário, e o desenvolvimento da sinalética ener gé  tica pessoal 
ou sinalética parapsíquica 68.

O terceiro aspecto é o patamar da paraeducação da consciência, 
o quanto já busca se manifestar predominantemente através de emo-
ções e pensamentos sadios. Ela evita pensar mal do outro e de si mes-
ma. Respeita o nível evolutivo de cada colega com o qual interage, 
ten dendo a ter cada vez menos preconceito em relação ao outro, atuan-
do desse modo mais interassistencialmente, diponibilizando-se a fun-
cionar na condição de minipeça do maximecanismo assistencial coor -
denado pelos amparadores.

Quem busca a saúde consciencial já reconhece a interas sis ten cia-
lidade como valor de sustentabilidade para uma evolução mais lúcida 
para si e catalisadora para o grupocarma e o policarma 69. Procura atuar 
na condição de epicentro consciencial, ou seja, como referência inter-
as sistencial, trazendo para si a responsabilidade em qualquer cenário 
do qual participe, através de ações e atividades para esclarecer e gerar 
autonomia em todos. Aproveita as oportunidades familiares, no tra-
ba lho, na vizinhança, onde esteja presente. 

Busca reeducar-se no sentido de adquirir as características do 
perfil da consciência saudável, melhorando as condições do seu soma, 
ener gossoma, psicossoma e mentalsoma. A conquista da autocura cons-
ciencial adentra vidas e vidas, sendo processo de paraeducação a inter-
ferir positivamente na paragenética da consciência. 

Os quatro veículos de manifestação se interrelacionam através da 
para fisiologia. Esse processo de reeducação promove gradativamente 
a reurbanização holopensênica da consciência capaz de estabelecer 

68 “Sinalética parapsíquica é a existência, identificação, registro e emprego auto cons-
cien te dos sinais anímicos, energéticos, parapsíquicos e personalíssimos, ou a percep-
ção transcendente, indiscutível, autopersuasiva e autoconfirmadora da pre  sen ça de 
consciexes ou de ocorrências extrafísicas, parafatos e parafenômenos em tor  no da 
pessoa parapercipiente na vigília física ordinária ou da conscin projetada, fo ra do 
soma, com lucidez”. (Vieira, Waldo. Sinalética Parapsíquica. Enciclopédia da Cons -
cien cio logia).
69 Os neologismos grupocarma e policarma serão aprofundados no Capítulo 12.
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novo fluxo de homeostasia, proporcionando maior equilíbrio e po-
dendo funcionar como prevenção contra novas parapatologias nas 
vi das futuras, pois influi positivamente no prontuário extrafísico 70 da 
cons ciência, promovendo as remissões de doenças. 

Para promover a reeducação, adotei ideias visando estabelecer 
o processo de autocura. De acordo com a minha pesquisa, a auto-
cu roterapia é a terapia aplicada pela própria consciência interessada 
em promover a autocura, visando a autossuperação dos traços anti-
cos moéticos apresentados na manifestação pessoal, investindo, desse 
modo, na ampliação da saúde consciencial. Envolve a aplicação de 
métodos e técnicas com o objetivo da promoção do autodiagnósti-
co e do tratamento consciencial. Inclui a escolha assertiva dos medi-
ca men tos conscienciais 71 (as técnicas mais adequadas para a reeduca-
ção cons    ciencial), a administração dos efeitos colaterais (repercussões  
e di fi  culdades consequentes da aplicação das técnicas), os mecanismos 
profiláticos (visando evitar a perpetuação dos erros e dos traços de 
ma ni festação imaturos), a promoção da pacificação íntima e a paci-
fi  cação nas interrelações e nas atuações, em quaisquer lugares e con-
di ções. A ideia é adotar tais condutas para facilitar o ajuste de ações 
para o cumprimento da proéxis.

A autocuroterapia não é garantia de evitação da dessoma, porém 
significa guinada aos trilhos da interassistencialidade, da cosmoética 
e da saúde consciencial. Só evolui quem melhora a saúde consciencial. 

Reciclando os cursos do IIPC, ficou clara a necessidade de es-
tabe lecer metodologia adequada ao processo pessoal de reeducação  
e auto  curoterapia. Propus, como tratamento para mim, a avaliação 

70 O prontuário extrafísico faz parte da Ficha Evolutiva Pessoal – FEP – contendo 
o histórico relacionado aos aspectos da Saúde Consciencial. Indica a condição da 
pa ra genética pessoal, abordando os aspectos homeostáticos, os desequilíbrios ho-
los somáticos existentes, ou seja, refere o nível das parapatologias e parafisiologias 
cons cienciais levando em consideração a multiexistencialidade.
71 Para maior aprofundamento, conferir as Técnicas das Otimizações para as Auto-
cu ras, apresentadas por Vieira, perfazendo o total de 23 posturas conscien cio terá-
pi cas favorecedoras da Autocura Consciencial. (Vieira, Waldo. 700 Experimentos 
da Cons cien cio logia, p. 432).
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das pro jeções para fora do corpo, a análise dos pensenes, dos valores 
da vida, dos traços assistenciais e dos traços imaturos. Mantive comigo 
o formato do diário autobiográfico, pano de fundo das anotações  
e avaliações, e passei a contabilizar o número de estados vibracionais 
(EVs) diários.

A própria descoberta da doença desencadeou sucessivas pro je-
ções para fora do corpo. As sequências de projeções eram espécies de 
cenários paradidáticos onde os traços parapatológicos ficavam ex pos-
tos. A seguir, relato experiência projetiva diferente da anterior, nesta 
eu estava aprendendo a fazer assistência.

Aprendendo a assistir

Acordei no extrafísico, apresentando bom grau de lucidez. Olhan-
do em volta notei o cenário semelhante à estação ferroviária, onde esta-
va minha avó já dessomada. Observei consciexes deformadas chegan-
do à estação e formando filas. Inicialmente, fiquei amedrontada pelas 
apa rências disformes. Aos poucos, notei minha avó alimentando-as com 
ener gias retiradas de determinado saco e colocadas em espécies de pratos. 
A seguir, as consciexes adoecidas melhoravam suas aparências e eram en ca-
minhadas para vagões. Percebi que deveria fazer o mesmo, porém fiquei 
as sustada e ameacei recuar. Nesse momento, minha avó olhou-me firme 
e compreendi de pronto a atitude imatura e não assistencial diante da 
vivência. Senti vergonha e passei a imitá-la.

Tais projeções já eram fonte de autoinvestigação. Percebi grande 
incoe rência entre os pensamentos e as ações praticadas no intrafísico. 
Enxer gava a realidade pessoal: preconceituosa, controladora e egoísta. 
Houve, também, várias situações no extrafísico nas quais eu recebia 
assis tência, por exemplo, vivenciei projeção na qual consciexes ener-
gi zavam meu frontochacra e me ensinavam sobre volitação. Sendo 
as sis tida passei a desenvolver a vontade de assistir também.
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CAPÍtUlo 10

Autossuperações e afetividade

“O que pensamos e no que acreditamos traz, no 
final, uma consequência pequena. A única coisa que 

traz grandes consequências é o que fazemos.”
John Ruskin, escritor e poeta.

Ao final de 2009, depois de mais uma sequência de autopesquisa 
em Foz, retornei para casa compreendendo que novos tijolos na minha 
vida precisavam ser movidos. Decidi me separar, mudei de casa, re-
distribuí os gatos, enxuguei as despesas e me disponibilizei a en con-
trar um novo companheiro, que fosse para mim uma dupla evolutiva 72. 
Com câncer assumido publicamente, tomando medi ca mentos, buscar 
alguém era uma manobra ousada, mas estava disposta a ser feliz.

Nos primeiros meses de 2010, tive uma projeção, uma senha, 
para me atentar para um amigo, por quem ressalto, nunca antes ha via 
tido mais do que laços de amizade. Ele havia se separado há pouco 
tem po e estava se reestruturando. Passamos a conversar com fre quên-
cia e aca bamos nos envolvendo. Tinha muitos receios devido à doen-
ça e à forma dele encarar a questão, contudo nenhuma impor tância 
ele dava ao fato.

Pouco tempo depois passamos a morar juntos e tive agradável 
surpresa e experiência na área afetiva perante a relação com o sexo mas-
culino. Descobri nova realidade, passando a desconstruir a imagem ne-
gativa associada aos homens. Penso ter sido as recins rea  lizadas o fator 

72 A dupla evolutiva “é a condição existencial de evolução intercooperativa a dois, uma 
técnica da Conscienciologia”. (Vieira, Waldo. Manual da Dupla Evolutiva, p. 11).
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chave para o surgimento dessa relação a qual não ima ginava poder vi-
venciar nesta vida intrafísica na condição de saúde apresentada.

Comecei nova etapa, de trocas afetivas maduras e conversas evo-
lutivas. Éramos muito parecidos em vários aspectos e nos com pre-
endíamos com facilidade. Ele havia sido voluntário do IIPC no pas-
sado e pretendia retornar. Estimulei-o a retomar o volun ta riado e em 
pouco tempo ele estava participando das ativi dades inter assisten ciais. 
Pudemos assim nos ajudar, oti mizando os apren   dizados e as re ci cla-
gens, e nos autossuperando perante dúvidas e trafares exis ten tes. Po-
der contar com outra pessoa, ter confiança em alguém, foi opor tu ni-
dade para novas mudanças íntimas.

Ao final de 2010, começava outra temporada de calor no Rio de 
Janeiro, e eu me preparava para tirar um mês de férias depois de longo 
ano de muito trabalho no voluntariado do IIPC, dezenas de cursos 
de autopesquisa e o fechamento do I Congresso de Autopesquisologia  
e V Jornada de Autopesquisa, onde atuei ajudando na organização. 

Já durante a finalização do congresso, senti-me procurando con -
trolar demais os processos, tendo inúmeras expectativas sobre a me-
lhor forma dos outros agirem e percebia também leve onda de vai-
da de vez ou outra a enfeitar além da conta minhas energias e ma ni-
fes tações. É comum no processo de autocura a gente revisitar pa drões, 
sin tomas, condições, para podermos tornar cada passagem da cura 
uma experiência verdadeira, clara, cirúrgica, definitiva.

Fiquei atenta, comecei a tentar mapear os pontos nevrálgicos, 
interceptar aquelas manifestações doentias. Participar deste congresso 
com essa temática não é para se visitar e guardar na gaveta o que se 
deve fazer. Porém, eu buscava um pouco por isso, trégua, tempo, des-
canso. Queria me atentar para as reciclagens posteriormente, em bora 
elas estivessem batendo no meu teto de cristal mais uma vez. Espe-
ci ficamente, nesse trabalho, nas trocas, nas convivências, havia re vi-
sitado muitos padrões antigos, workaholics, e a liderança nem sem pre 
tão assistencial, por vezes até autocrata. 

A própria organização do congresso era enorme cenário e la bo  ra tó-
rio para nós, participantes e organizadores, trabalharmos a auto pesquisa. 
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Por outro lado, para participar da organização do con gresso havia dei-
xado de lado justamente a finalização deste livro, perdendo o foco. 
Esse evento era importantíssimo e reuniu mais de 200 pes soas em 
grande hotel carioca. Contudo, o livro era diferente. Eu es tava com 
câncer sério e precisava priorizar justamente este relato, vis to outras 
pessoas não poderem fazer por mim, mas deixei de lado. Tudo era 
o congresso. Certo dia, percebi que muito da manifestação pes soal, 
decisões, atuações, apesar de serem assistenciais, ainda es ta vam mo-
tiva das pela vaidade, por chamar atenção, por ter atenção e para aglu-
tinar pessoas. 

Quanto mais anônimo – e o livro era processo íntimo com os 
am paradores – mais eu adiava. Quando percebi isso fui me retirando 
de vagar da organização, até porque os grupos de trabalho já estavam 
for mados e a redução de participação não iria comprometer em nada 
o resultado final com sucesso. 

Nos últimos meses, a imunoterapia realizada nos últimos dois 
anos para ajudar a controlar a doença, estava dando pequenos sinais 
de que poderia não estar funcionando com tanta eficácia. Para a tro-
ca do medicamento seria necessário novo processo na justiça e eu 
me amar rava um pouco, tanto para tomar a decisão pela troca do 
remédio, quanto para pensar no assunto. Os médicos (oncologista 
e ra dio logista) não tinham certeza sobre o que estava acontecendo. 
Porém, no íntimo, eu sentia ser a hora de parar, descansar, pensar e re -
fazer os planos. E era essa a ideia nas férias pós-congresso.

Tinha infecção urinária com frequência, por isso, às vezes é ne-
ces  sário trocar o cateter no hospital, além de fazer antibiótico venoso. 
Certo dia, em casa, comecei a sentir espécie de dor semelhante à sen-
tida em infecções anteriores. Corremos, eu e meu companheiro, para 
o hos  pital e a infecção urinária foi confirmada. Com isso, aca bamos 
atri  buindo outros sintomas que estavam aparecendo àquela con dição 
es pe  cífica do aparelho urinário. Ledo engano. Depois de vários dias 
no hospital eu só piorava. A doença estava crescendo e algo deveria 
ser feito com urgência. 

Até aquele momento, eu considerava ter vivido inúmeras au tos-
superações e concluía bastar ter determinação, força, coragem, am paro 
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e vontade para encarar ferozmente qualquer batalha. Muito es tava por 
vir e a ser aprendido. E posso antecipar com muita tran qui li dade, tu-
do seria bem mais difícil e talvez eu já houvesse até des so ma do se não 
fos se a ajuda intensiva e integral da minha recente dupla evolutiva.

Eis conceito aprendido apenas nos últimos meses. Até então eu 
sa bia na teoria, porém na prática faltava experiência. A dupla evo lu-
tiva se difere bastante do casal convencional. Em ambos pode exis-
tir cumpli  cidade, respeito, afeto, amor, mas a dupla evolutiva é uma 
união, com base mentalsomática, na qual existe o auxílio mútuo com 
a meta comum dos parceiros na evolução e na consequente amplia-
ção da maxifraternidade. Ou seja, existe o objetivo de evoluir e gabari-
tar co ti  dianamente a interassistencialidade, e os dois componentes da 
du pla têm essa vontade íntima, o que otimiza, promove, fermenta  
e au menta a possibilidade de aceleração do processo evolutivo. 

Em outubro de 2010, tiramos nove dias, meu companheiro e eu, 
para participarmos do curso de Conscienciologia chamado: Pro  gra -
ma de Desenvolvimento Parapsíquico Avançado – PDPA. Trata-se de 
um curso de imersão, realizado dentro do Campus de pesquisa, em 
Sa quarema, RJ, ambiente otimizado para esse tipo de atividade. 
A imer  são é coordenada por professores experientes para grupo de, 
no má ximo, 12 pessoas. Eu já havia realizado o mesmo curso outras 
duas vezes – jul/2009 e jan/2010 – e muito havia aprendido e re ci-
cla   do. Dessa vez estava indo com foco em curar mais a parte física 
e bio   lógica do meu corpo.

Há algum tempo havia reconhecido ser prioridade a necessidade 
evolutiva de assistir aos demais. Encontrei forças de um trator para 
fazer inúmeras atividades postergadas até então. E na maior parte delas 
vinha sendo completista com sucesso. Com exceção da finalização 
deste livro e do início da Tenepes, todas as metas definidas na Técnica 
de Mais um Ano de Vida haviam sido cumpridas. 

Escrevi artigos, apresentei seminários de pesquisa e investi em 
fazer vários cursos de Conscienciologia com o intuito de aprofundar 
as autopesquisas, alavancar as recins e ampliar a assistencialidade. 
Procurei estar em sala de aula ao máximo, não apenas na condição de 
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aluna, mas também dando aulas de CIP e CPC, laboratórios de té c-
nicas energéticas e projetivas, entre outras. É muito ostensiva a atua ção 
dos amparadores quando estamos disponíveis e bem in ten ciona dos 
em esclarecer e assistir aos outros.

Percebi a importância e o quanto é estimulante sentir-se integra-
do, no fluxo da nossa programação existencial. Fica bem clara a necessi-
da de de colocar em prática os conhecimentos evo lu tivos auferidos nas 
auto pesquisas. Conhecer sem aplicar é manter-se estagnado, com ní-
vel de responsabilidade maior devido à aces si bilidade à informação, 
ao saber e não fazer. Não utilizá-la é auto cor ru pção grosseira. Enrolar 
para não saber é medo e fuga de si próprio, de monstradores do grau de 
ima tu ridade consciencial. 

Voltando ao PDPA. Durante o curso comecei a sentir mais in-
cô modos e dores no soma. Em novembro de 2010, entrei em compli-
cada fase da doença ou, como diz um amigo, “novo pedágio” den tro 
do processo evolutivo. Depois de dias e dias na cama, de ter per di do 
4 kg, magra e cansada, alternando dias de diarreia com prisão de 
ventre, acertos e desacertos na dosagem do novo medicamento, três 
internações curtas quase seguidas, eu era um trapinho no quarto.

Minha dupla me aplicava a Técnica do Arco Voltaico 73 pelo menos 
duas vezes por dia, trabalhava as manobras do Estado Vibracional co-
migo, eu recebia as energias das Tenepes dos amigos, porém a me-
lho ra era lenta e muito dolorosa. Precisei tomar morfina, contudo  
o corpo não suportava bem os efeitos colaterais da droga e tentávamos 

73 “O arco voltaico craniochacral é a técnica de transmissão e assimilação intensa 
de energia consciencial (EC) com a palma da mão esquerda (palmochacra) do as-
sis tente, homem ou mulher, na área nucal e a outra palma da mão direita (pal mo -
chacra) junto ao frontochacra da pessoa assistida, sem tocar o soma, bus can do 
elimi nar os bloqueios de energias gravitantes por meio da assim e da de  sas  sim, ou 
das manifestações energéticas vigorosas (alta voltagem das ECs) dos 2 palmo cha cras 
do assistente, dos 2 chacras encefálicos do assistente, dos 2 he misférios cere brais do 
assistente, dos 2 chacras encefálicos do assistido e dos 2 hemisférios cere brais  
do assistido”. (Vieira, Waldo. Arco Voltaico Craniochacral. Enciclopédia da Cons-
cien ciologia).
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outras opções. Tive noites e noites em claro me perguntando o mo ti-
vo de estar passando por momento tão complicado e de difícil admi-
nis tração de sintomas e efeitos colaterais.

A fórmula pessoal de força, coragem, determinação não estava 
bastando. Eu sentia tanta dificuldade para aceitar ajuda na rotina diá-
ria, até que não houve jeito. Estava tão fraca que precisava de auxílio 
para ir ao banheiro, tomar banho, me alimentar. Precisei de transfusão 
de sangue, além de energia, amor, carinho e tares dos amparadores. 

Eis que então chegou o momento da viagem, a trabalho, do 
meu companheiro. Não sei bem o motivo, mas eu não queria ficar 
so zinha com minha família e tinha enorme impaciência de pensar na 
visita de meu pai nesse mesmo fim de semana. Eu teria que receber ele 
e meu irmão naquela condição. Ainda bem arrogante, não conseguia 
deixar meu pai chegar perto de mim e me assistir. Porém, ele veio 
mesmo assim.

Eu precisava escrever o livro, contudo não conseguia sair da ca-
ma, pela fraqueza absurda e pela dor. Não tinha onde colocar o note  -
book para escrever. Meu pai trabalha, entre outras atividades, com 
informática. Acabei pedindo a ele para comprar uma mesa de cama para 
facilitar o trabalho. Disse que lhe daria o dinheiro quando ele chegasse. 
Ele estava hospedado na casa de minha irmã. Passadas algumas horas 
ele chegou com enorme presente. Fiquei desmontada com a crueldade 
e arrogância apresentada por mim. Meu pai havia com prado a melhor 
mesa existente na loja, com todos os acessórios. As sis tencial, montou 
tudo para mim na cama, ficou ao meu lado, fez reparo na Internet, 
arrumou os outros aparelhos e eu notei sendo for ma do grande campo 
interassistencial auxiliado pelos amparadores.

Fui amaciando feito carne, na marra, no batedor mesmo. Fui 
fi nal  mente notando o quanto meu coração ainda estava duro, ran zin -
za, cheio de doenças a serem curadas. E o quanto aquilo tudo não 
es taria repercutindo mal na minha saúde? Sem aquele gargalo, aque  las 
dores todas, é bem provável que eu mais uma vez não parasse para  
dar atenção à reconciliação batendo à porta. Eu ainda colocava para de -
baixo do tapete essa reciclagem. Contudo, o cenário montado pelos 
amparadores, compreendido só posteriormente, favoreceu e per mi tiu  
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essas pendências começarem a ser desmontadas. Estava ali, me achan-
do ainda não muito pronta, com receio, medo, porém confiante nos 
ampa radores. Percebi, então, muito havia para ser feito.

Passamos horas incríveis. Houve a doação pelo fabricante de 
uma caixa do medicamento imunoterápico. E tudo foi tão positivo 
que minha mãe e meu pai, apesar de não brigarem e não nutrirem 
muita afeição entre si, acabaram juntos na mesa da sala almoçando, 
lan chando, reconciliando. No dia seguinte, ele voltou para ficar em 
casa comigo, trazendo meu irmão e as malas. 

Após o final de semana ele se foi, retornando para Vitória, ES, 
mas o processo de autocura vinculado a essa relação estava começando 
a acontecer. Dias depois seria natal e nos falamos pelo telefone. Ele 
ha via ido para uma casa de praia onde o resto da família por parte de 
pai iria confraternizar-se. Na televisão estava passando o especial do 
Roberto Carlos e comecei a ver sem pensar nas repercussões. Comecei 
a pen sar em meu pai e senti imensa vontade de ligar. Feito isso, foi a pri-
meira vez que consegui falar quase tudo. Eu me retratei e pedi des-
culpas por uma porção de coisas que eu havia feito. Reconheci que 
ele não havia sido culpado de várias situações, as quais eu havia lhe 
im putado a responsabilidade. 

Desde o natal até o dia 31 de dezembro, não conseguia parar de 
pensar e enxergar os meus erros na relação com meu pai e o quanto 
eles haviam me tornado descrente de investir nos relacionamentos 
familiares e íntimos, principalmente com as personalidades do sexo 
masculino. Então, em nova ligação, tive coragem de falar sobre si-
tuações as quais antes não conseguia identificar e eram, para mim  
e para ele, enorme lacuna, grande abismo, imenso vazio, precisando ser 
pre enchido por muito amor, retratações, perdões, reconhecimentos 
e re conciliação. Jamais pensei conseguir concluir aquela conversa 
com a consciência pai.
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CAPÍtUlo  11

Aprendendo pela fragilidade

Foi no final de janeiro e no meio de fevereiro de 2011 que a ne-
ces sidade dos novos tratamentos para o controle da doença aumen-
taram imensamente a fragilidade e vulnerabilidade. Devido ao pas-
sa do workaholic e à personalidade de guerreira, encontrei-me em 
enorme dificuldade para aceitar essa nova condição e vislumbrar 
oportunidade de aprendizado dentro desse contexto.

Magra, anêmica, fraca, mesmo após ter recebido dez bolsas de 
sangue, ainda lutava para manter os trafores de determinação e força, 
imputando-os apenas ao aspecto físico. Ainda tentava impor a mim 
mesma rotina estafante e solitária para encarar os banhos, as trocas de 
roupas, o preparo das refeições, com resistência para pedir e receber 
ajuda, apesar dos esforços dos familiares para me assistirem. Quantos 
ba nhos tomei chorando sozinha e tonta sem pedir ajuda? Quantas ve-
zes eu queria ajuda para levantar da cama e não conseguia pedir, sem-
pre brigando contra o processo ao invés de aceitá-lo.

Ao mesmo tempo, vivia o paradoxo de sentir gratidão por to dos,  
ainda de modo superficial. Porém, as dores, a fraqueza, a vul ne rabi-
li dade, a fragilidade acabam fazendo qualquer consciência des cer do 
pe destal da arrogância. Depois de muito sofrimento físico e emo-
cional, em uma noite de domingo, ao solicitar esclarecimento dos am pa-
ra dores, finalmente comecei a compreender que assumir a fra gi lidade 
fí sica jamais tiraria de mim os trafores de determinação e a força de um 
guer reiro.

Até aquele momento, eu ainda não estava valorizando com ple ta-
mente a presença e atuação do meu grupocarma. Enquanto per gun tava 
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aos amparadores o porquê de estar naquela condição, recebi a infor-
mação em bloco do quanto me faltava desenvolver a gratidão. Ninguém 
tem a obri gação de fazer nada para ninguém, mas aquele que recebe 
deve sentir no mínimo gratidão, reconhecimento pela generosidade 
do outro. Dentro do processo interassistencial qualquer consciência 
pre cisa saber receber para permitir ao outro manifestar seus atributos 
de assis tencialidade. E isso ainda me faltava, e muito.

Passei horas da noite refletindo sobre o tema e listando o quanto 
havia sido ajudada na última semana e nas repercussões positivas das 
in terações com as pessoas à minha volta. Ser ajudada para ir ao ba-
nhei ro, tomar banho, comer, andar e escrever este livro, ter os pés 
mas sageados pela minha mãe e as costas pelo meu companheiro me 
levaram a perceber o quanto os pequenos gestos dos outros me lho ra-
vam, e muito, a qualidade de vida daquela rotina difícil. 

Devo reconhecer não ter valorizado as pessoas à volta. Qua se 
todos faziam e fazem parte do meu grupocarma. Não lhes de mons-
trava o carinho e o reconhecimento merecidos. Durante boa par te 
desta vida, pensava em fugir e me esconder, em viver no meu mun-
di nho egocêntrico, apesar de, no fundo, querer tê-los. Um paradoxo. 
Pra ticamente todas as vezes que os encontrava, me assediava e acha va 
perda de tempo a convivência, com tantas atividades mais im por-
tantes para fazer. Na verdade, me faltava discernimento, equilíbrio 
emo cional e domínio energético para evitar as intoxicações imputadas 
aos mais próximos. O autoassédio74 estava presente. 

Ampliando o raciocínio e, consequentemente, a visão, co me cei  
a lembrar-me de inúmeras situações nas quais havia sido aju da da re cen -
temente, sem a percepção no momento. Recordei-me dos en fer mei-
ros e técnicos da radioterapia. Eles me tratavam com pa ciência e aco-
lhimento, me ajudavam a subir na mesa de ra dio te rapia, pro cu ravam 

74 O autoassédio “é a condição ou estado da conscin emocional, intelectual e ener-
ge ticamente predisposta a se molestar autopensenicamente, com insistência im-
por tuna e patológica sobre si mesma, sem qualquer Higiene Consciencial nem 
auto disciplina ideativa, constituindo o embasamento para todo tipo de he te ras-
sédio”. (Vieira, Waldo. Autassédio. Enciclopédia da Conscienciologia).
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me alegrar e me motivar dando estímulos aos re sul tados po si tivos 
do tratamento. Eu ficava impaciente e irritada em ser aju da da, e ao 
invés de ver o auxílio recebido, eu via os trafares deles. Não con se-
guia praticar o binômio da admiração-discordância 75 devido ao meu 
incômodo para receber ajuda. 

Tendo reconhecido a gratidão por valor evolutivo, comecei  
a agra decer intimamente às inúmeras consciências que me aju da-
ram nes ta vida e sei: a partir de hoje (20/02/2011), colocarei em 
prá tica a ca pa cidade de reconhecer e aceitar o amparo das demais 
cons ciên cias, em todas as vivências e interrelações, as quais me forem 
permi ti das par ticipar. Devo reconhecer a condição de neófita nesse 
aprendiza do, porém sinto: ele será rapidamente conquistado.

Termino este capítulo deixando o meu agradecimento a todas 
as consciências que doaram sangue sem nem saber em quem ele ia 
ser reinserido. Dez assistentes doadores haviam me ajudado e talvez 
nem ima ginem o quanto. Há algum tempo é clara para mim a im-
por   tância de nos doarmos ao outro de inúmeras formas e jeitos pos -
sí veis. O quan to precisamos aprender: doar de si ao outro é tão im-
por tante quanto aprendermos a receber a ajuda. 

Chama a atenção o amparo poder vir de qualquer origem, pessoa 
ou lugar. O assistente pode ter consciência ou não da ajuda pro por-
cio nada ao outro. Esta independe do grau da sua cultura ou mesmo 
do seu patamar evolutivo, pois qualquer consciência possui trafores,  
e portanto tem condições de ajudar, podendo dar exemplos saudáveis, 
até quando se encontra no início da escala evolutiva deste Planeta.

75 O binômio admiração-discordância está associado à “postura da conscin, madura 
quan to à evolução consciencial, que já sabe viver em coexistência pacífica com 
uma outra conscin, a quem ama e admira, e, ao mesmo tempo, não concorda 
100% com ela quanto aos seus pontos de vista, opiniões ou posicionamentos.” 
(Couto, Cirleine. Contrapontos do Parapsiquismo, p. 163).
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CAPÍtUlo  12

Reconciliação grupocármica

Grupocarma – O segundo tipo de convivência compulsória, 
como o próprio termo indica, refere-se ao compromisso pes   soal 
com o conjunto de consciências que compõe o seu en  torno so cial:  
família, amigos, conhecidos, colegas de pro fis são, rela ções afe-
ti  vas em geral. Esse grupo torna-se bem mais ex tenso quando 
admi timos a in ter dependência com outras di men sões. Abor da-
gem mul ti dimensional.76 

Segundo Balona, o primeiro tipo de convivência compulsória 
envolve a relação da consciência com ela própria, o egocarma. Toda 
cons ciência precisa aprender a conviver com maturidade consigo 
mesma e, para isso, é necessário investigar-se visando equilibrar o seu 
ho los soma. A incapacidade de viver harmonicamente essa relação 
po de gerar consequências, as quais irão afetar a interação entre os 
veí   culos de manifestação, podendo atrair aprendizados difíceis e pro-
por  cionais às imaturidades cometidas, por exemplo: o surgimento de 
doenças em um dos corpos de manifestação ou a atração de ex pe riên-
cias negativas para serem vivenciadas no dia a dia.

Essas vivências não têm contexto algum de punição, servindo 
ape nas de instrumento de educação evolutiva. A própria consciên cia  
é responsável pela forma de aprendizado, em geral incon sciente, es co    -
lhi  da para enxergar os pontos conscienciais necessários a serem modi-
fi ca dos. A autoassistência é princípio cosmoético e interassistencial, 

76 Balona, Málu. Autocura Através da Reconciliação, p. 65.
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e naturalmente afeta tanto os participantes do gru po carma quanto 
do policarma 77. 

A dificuldade na convivência com qualquer consciência do gru-
po carma familiar indica inabilidade pessoal quanto à condição de as-
sis  tente. Devemos concentrar o máximo de esforços para a su pe ração 
das imaturidades e das desarmonias, mantendo o foco no com pletismo 
exis tencial. Importante lembrar que, embora a evo lu ção aconteça em 
toda parte, renascemos juntos na dimensão in tra física, pois esta é a mais 
democrática, reúne consciências com níveis evolutivos diferentes fa vo-
recendo novos aprendizados e as re con ciliações. Não cumprir os com-
promissos planejados atrasa a evo lu ção de outras consciências. E, no 
futuro, teremos o trabalho de lim par os rastros dos acordos assumidos 
no extrafísico, contudo não rea lizados.

Todo processo de reconciliação é multidimensional, sendo pre sen-
ciado por centenas de consciexes, em geral, envolvidas e presas no 
con  texto não resolvido de ressentimentos e mágoas, sem terem si do 
assis tidas, devido à ausência de reciclagens das conscins. Seus pa drões 
pensênicos patológicos repercutem na dimensão intrafísica di fi cul-
tan do ainda mais as relações grupocármicas. Reconciliação é opção pelo 
auto desassédio78 e pelo heterodesassédio. A escritora e psi co te ra peu ta 
Bishop, em seu empenho para superar o câncer, considerado in curável, 
refere- se à informação recebida por seus terapeutas sobre a im portância 
de ressignificar e superar seus ressentimentos, conforme descreve:

(...) o ressentimento perpetua as mágoas do passado, jun-
ta mente com sua carga emocional plena, de modo que a dor 

77 “A policarmalidade, situada além da egocarmalidade e da grupocarmalidade, en-
tra inevitavelmente na execução da maxiproéxis, caracterizada pelo desempenho 
da tarefa do esclarecimento (tares).” (Vieira, Waldo. Manual da Proéxis, p. 17). 
“So  mente pequena minoria dos componentes da humanidade já abriu sua conta 
cor  rente policármica evoluída”. (Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 94). 
78 “Opção pelo autodesassédio é a decisão da conscin lúcida em posicionar-se, atra-
ves sar, dominar, enfrentar, romper, superar, suplantar e transpor as pressões asse-
dia doras, intra e extrafísicas, constituindo este o primeiro passo capaz de im-
pul   sionar as ações higienizantes da própria psicosfera, propiciadoras da clareza 
men tal necessária para a determinação nas ações auto e heterodesassediadoras”. 
(Vieira, Waldo. Opção pelo Autodesassédio. Enciclopédia da Conscienciologia).
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antiga é revivida várias vezes, acompanhada por seu com-
ple  mento original de estresse, tensão e depressão, que agem 
como um freio sobre as defesas do corpo.79

A minha autopesquisa também indicava claramente a neces si-
dade premente de reconciliar, contudo esta precisava reverberar em 
to dos os pensenes e ações. Diante disso, mesmo enfraquecida desde 
o mês de novembro, vinha alimentando dia a dia a vontade de dar con -
tinuidade ao processo de reconciliação com meu pai e minha fa mí-
lia paterna. Afastada do grupo há dez anos, tive a ideia junto com 
minha irmã de aproveitar o aniversário de 59 anos do meu pai para 
viajarmos com os filhos e maridos até Vitória, no Espírito Santo, para 
eu poder rever a todos.

Porém, entre altos e baixos, em função dos tratamentos médi-
cos, eu vinha me deslocando cada vez com menos autonomia e sentia 
o can saço tomando conta de todo o corpo. Ao mesmo tempo, o senso 
de comprometimento com a visita me motivava a dar continuidade 
ao projeto da viagem.

Na semana anterior à data prevista, eu ainda estava fraca e de-
bi  li tada, indicando o quanto seria difícil cumprir a meta. No dia an  -
terior à viagem senti súbita melhora, um ganho energético me en co-
rajou a arrumar as malas e decidi seguir junto com o grupo.

Era sexta-feira, por volta das 8 horas da manhã, quando dei xa-
mos a casa rumo ao aeroporto. Não é preciso mencionar o quanto 
to dos os preparativos acabaram sendo arrumados na última hora. 
Es tar sobre a cadeira de rodas e na reta final de longo tratamento de 
ra  dioterapia me colocava vulnerável, necessitada da atenção e ajuda 
de todos; situação peculiar para quem habitualmente fazia questão de 
dar conta de tudo sozinha.

Feito o check-in, lembrei-me da necessidade de ir ao cybercafé 
apa  nhar o resultado do último exame de urina. Desconfiava estar com 
cistite devido à ardência para urinar, e dor na região do rim, fatos 
preo cupantes. O resultado do exame comprovava a suspeita: estava 

79 Bishop, Beata. Curando o Incurável, Triunfo sobre o Câncer com a Terapia do 
Futuro, p. 278.
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com quadro de infecção urinária significativo. A situação quase me 
faz recuar da viagem se não fosse o posicionamento firme da dupla 
evo lutiva me sinalizando a importância da visita ao grupocarma. Após  
falar com o médico pelo telefone, seria necessário conseguir com ur gên-
cia uma receita médica para a compra do antibiótico. Fiquei nervosa 
com a situação e fui tranquilizada pela minha irmã e novamente pela 
mi  nha dupla, convictos de fazerem isso tão logo che gássemos ao des-
tino e, as sim, embarcamos no avião.

Além da questão de saúde, existia o fator emocional. Nos úl-
timos dez anos, havia fugido dos convites para confraternizações com 
familiares paternos, dos encontros, dos compromissos, criando gran -
des lacunas e demonstrando ter perfil arrogante que precisava ser des-
feito, rearrumado. Tinha a intenção de me retratar com to dos e es  trei-
tar a relação com cada um deles, compreendendo a im por tância da 
oportunidade evolutiva nessa fase da vida de estar com o gru po car ma 
familiar. Não podia avaliar, até então, as surpresas a se rem vivenciadas 
nesta viagem.

A recepção calorosa e o elemento surpresa da ida a Vitória, ES, 
tanto para o meu pai quanto para todos, foi o primeiro momento 
de muitos inesquecíveis que surgiriam. O impacto dele quando me 
viu e nos abraçamos, com os corações muito próximos, afetou-me 
posi tivamente. Filha de pais separados, criada sob a guarda de minha 
mãe, com os elementos disponíveis na infância, na adolescência e na 
adul tidade, não conseguia enxergar com os próprios olhos, de modo 
isen to, as qualidades da maioria dos familiares paternos. 

Depois da doença, resolvi reavaliar esse olhar na certeza de estar 
equivocada. Contudo, não sabia o quanto. Agora, diante da nova 
condição consciencial, eu possuía elementos e recursos para avaliação 
livre da interferência de outros olhares. Esses recursos envolviam uti-
lizar as informações da Conscienciologia, ter visão traforista, possuir 
melhor capacidade de leitura energética, apresentar maior aber tismo 
consciencial e interagir nas abordagens de modo menos precon cei-
tuoso e com maior disponibilidade íntima para amar e ser amada. 
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Não é possível existir saúde consciencial sem vivenciar inter re-
lações harmônicas e interassistenciais entre os elementos do gru po-
carma. Não se evolui deixando-o para trás. Os nossos aprendizados 
devem ser compartilhados e devemos ter abertismo para aprender 
com os demais. Fechada em meu mundinho, estava privando a mim 
e a eles do crescimento evolutivo grupal. 

Nos três dias permanecidos em Vitória, ES, passaram pela casa 
de meu pai mais de trinta pessoas, motivadas a trocar carinho, con-
versas e recordações. O nível de disponibilidade de todos eles era sur-
preendente, buscando sempre agradar-me e acolher-me com tanta 
in tensidade que ora deixava-me em estado de graça e ora enver go-
nha da por não ter permitido a nós tal oportunidade. Comidas es pe -
ciais foram preparadas, providenciaram cadeira confortável para mim 
e a todo instante cada detalhe do ambiente era adaptado para trazer 
conforto ao meu momento de fragilidade. Com isso, pude re cordar-
-me de trocas muito positivas com meu pai na infância e até revive-
mos algumas delas, como cantarmos juntos ao teclado.

Um dos meus tios viajou durante 5 horas para me ver e um 
primo, que não via há 20 anos, dirigiu por 2 horas para estarmos 
juntos. Uma prima recém-casada saiu de seu apartamento novinho 
para me deixar à vontade com meu parceiro. Houve entre todos nós 
do grupocarma atualização mútua de quem nós fomos e de quem 
nós passamos a ser, zerando olhares imaturos. 

Nesses três dias, reconstruímos nossas relações em bases mais 
ma duras e interassistenciais. Não raro, as conversas giravam em tor-
no da avó paterna, a qual antes de dessomar nos havia introduzido na 
Projeciologia. Surpresa, percebi ser o tema natural para quase to dos 
ali presentes, apesar deles há tempos não estarem investindo neste 
recurso como mecanismo evolutivo. Senti-me na obrigação de atua-
lizar todos com relação aos novos livros, cursos e atividades do IIPC. 
A receptividade foi notável, de modo a me comprometer a enviar 
li vros e DVDs para todos.

O apoio de minha irmã e do meu companheiro de evolução para 
chegar a Vitória, ES evitou a perda da oportunidade de reconciliação 
e de reciclagem íntima. E você leitor, já se imaginou dessomando 
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tendo deixado de cumprir tarefas evolutivas importantes? Sem ter 
feito os acertos grupocármicos auto e heterolibertadores? Melhor rea li-
zar mos hoje para não vivenciarmos a melex de amanhã.

Preferiria viver tudo isso sem estar com câncer, em cima da ca-
deira de rodas, com infecção urinária, enfraquecida e sem depender 
de todo mundo. Mesmo assim, com o apoio dos amparadores, fina-
lizei a viagem com a sensação de dever cumprido, gratidão e maior 
ma turidade. O ápice da experiência foi dizer olho no olho ao meu 
pai o quanto o amava e desculpar-me de tê-lo privado de vários anos 
de convivência comigo. Ele confirmou ter esperado por muitos anos 
aquele momento. Abraçamo-nos com a certeza de novas opor tu ni-
da des surgirem.

Na condição física atual, necessitava despender muita energia 
para tarefas simples, tornando o processo muito cansativo para mim. 
Quanto mais negligenciamos as tarefas previstas na programação exis-
tencial maior será o nível de exigência e de dificuldade para a rea-
lização das mesmas no futuro. Porém, quando temos vontade in que-
bran tável e intencionalidade cosmoética, o apoio dos amparadores se 
faz ostensivamente presente. 

Caso o leitor esteja interessado em investir nas reconciliações den-
tro do tema “construção da saúde consciencial”, sugiro a Técnica da Tela 
Mental. Ela consiste em trabalhar as energias através do circuito fecha-
do até a instalação do estado vibracional e em seguida evocar, trazer  
à Tela Mental as conscins e consciexes com as quais se pretende es-
tabelecer retratação e exteriorizar o maior fluxo de energias fraternas  
e acolhedoras possível. Repetir a técnica, diariamente, até se revelarem 
oportunidades intrafísicas ou extrafísicas à conscin assistente, criando 
a condição para a reconciliação acontecer.
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CAPÍtUlo  13

o binômio assimdesassim e a pacificação na autocura

“Toda doença, de alguma maneira,  
revela alguma falha de cosmoética” 

Mário Oliveira, curso PDPA,  
Saquarema, RJ, 2009.

Através do diagnóstico autoconsciencioterápico realizado entre 
2008/ 2009, evidenciei forte deficiência no mecanismo de assimi-
lação e desassimilação energética, acarretando atuação desequi   li brada 
jun to ao meu gru pocarma, alternando intencio  na lidade assistencial 
com re  tra ções, iso la mentos e penseni  za ções patológicas, destinadas, 
si len  cio sa mente, aos co le gas de trabalho, amigos, parentes e pessoas 
próximas.

Essa dificuldade era parte de um quadro de outros fatores dis-
cu tidos ao longo do livro. A conjunção deles, fortalecida pelo des co-
nhe  cimento de abordagem e atuação lúcida da prática de desas si mi-
la ção, propiciou a séria condição somática, com situação limite de 
do ença, com risco de morte iminente, no ano de 2007. 

Durante o constante processo de autoconsciencioterapia colo ca-
do em prática, ficou explícita a necessidade de autopesquisa e autos-
su peração. Mantendo o foco no aprendizado da desassimilação e con-
si derando-a propulsora da autopacificação, da pacificação gru pal, da 
homeostase holossomática e da autocuroterapia; listei sete ob je ti vos 
no início de 2008 para favorecer essas conquistas:

1. Dominar as bioenergias (EV) visando o aumento do para-
psi quismo e o controle da desassimilação quando for necessário.

2. Contextualizar o binômio assimilação-desassimilação den-
tro da condição de doença e como fator contributivo importante para  
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a conquista da saúde consciencial. Não é objetivo, no entanto, justificar 
a exis tência das doenças unicamente pela inabilidade com a assim  
e de  sas  sim. Estas técnicas são parte de amplo conjunto de outras ma-
no bras im por tantes para a manutenção da saúde consciencial de qual-
quer in di ví duo e para a construção da pacificação íntima.

3. Estudar os traços belicistas presentes na manifestação pessoal, 
bus cando a reeducação através da compreensão de serem severos li mi-
tadores da possibilidade de interassistência, de autopacificação e he te ro-
pacificação, e ainda mantenedores de assimilação energética doentia.

4. Investigar novas técnicas para autossuperação da difi cul dade 
de desassimilação, rumo à ampliação das possibilidades interassisten-
ciais.

5. Ampliar o conceito de saúde para saúde consciencial.
6. Evidenciar a assistência e seus efeitos colaterais, como me di-

camento autocuroterápico. 
7. Relacionar a saúde consciencial à teática interassistencial qua-

lificada, à autopacificação e à pacificação familiar e grupal.

Eu me enxergava, frequentemente, sendo vítima de queloides afe-
tivos expressados por pensenizações anticosmoéticas caracterizadas por 
res sentimentos, ciúmes, melancolia, reivindicações, frustração e co bran-
ças. Apresentava pensamentos compatíveis com os traços psi cos so-
máticos citados, reveladores de imaturidade e doença cons cien cial. Eis 
6 deles:

1. Estou sobrecarregada.
2. Ninguém me ajuda.
3. Todo mundo que tem problema vem atrás de mim.
4. Estou sendo invadida.
5. Eles não me largam.
6. Não aguento mais as pessoas.

Essa atuação autovitimizadora doentia, praticada nesta vida  
e pro va velmente em muitas outras passadas, contribuiu para o dese -
quilí brio do soma e o surgimento do câncer de rim em estado avan-
çado. Esse era o raio X do momento consciencial aos 33 anos de idade, 
logo após a descoberta do câncer. A condição intraconsciencial, nessa 
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fase, era válvula retroalimentadora de autoassédio, rasgando a teia pen-
sê nica em incontáveis brechas, permitindo a atuação de consciexes 
ima turas, gerando uma psicosfera com pouca possibilidade de auto 
ou heteroassistência.

Buscava a convivialidade, porém, ao final, me sentia doente, 
fraca, aborrecida e frustrada. Tal cenário resultava em sobredose de 
rigidez, voltando ao estado de isolamento, medo das relações gru po-
cármicas, culpando cada vez mais o outro – loc externo – pela situação ao 
invés de assumir a completa responsabilidade por todas as dificuldades 
e vivências atraídas – loc interno. O autor Marcelo da Luz esclarece:

O locus of control (loc) é a plataforma a partir da qual o in -
divíduo atribui significação de responsabilidade aos fatos ocor -
ridos na vida. O loc diz-se interno quando a pessoa consi dera 
a inteira responsabilidade pessoal pelos efeitos ou conse quên-
cias dos empreendimentos assumidos, admitindo serem os 
fatos – sejam esses positivos ou negativos – resultados das 
escolhas feitas. Por outro lado, o loc é externo quando o in di-
ví duo atribui os resultados dos acontecimentos a fatores ou 
cir cunstâncias situados fora ou além de seu poder.80

Leitor, não existe a possibilidade de ter saúde consciencial man-
ten do a postura imatura de culpar os outros ou a vida pela situação 
pes soal apresentada, seja ela qual for. As experiências atraídas para 
se rem vivenciadas são os resultados do conjunto dos pensamentos, 
sen ti mentos e energias – holopensene pessoal – emitidos ao longo do 
tem po. Se quisermos ter experiências positivas, precisamos começar  
a nos manifestar com maturidade evolutiva o quanto antes. O neto de 
Confúcio – Zi Si – (483-402 a.e.c.), já naquela época, ensinava: “Na 
ar te do arco-e-flecha temos algo parecido com o modo do homem 
su perior. Quando o arqueiro erra o centro do alvo, ele se volta e pro-
cu ra a causa de sua falha em si mesmo”81.

Não assumir a responsabilidade pela manutenção do equilíbrio 
ener  gossomático, e logicamente do holossoma, gerou o afastamento 
80 luz, Marcelo da. Onde a Religião Termina?, p. 76.
81 si, Zi. A Filosofia do Meio, p. 45.
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do convívio com os outros.  Apresentava, desta forma, o diagnóstico 
auto imposto de fechadismo consciencial devido à inabilidade pessoal 
para executar a desassimilação das energias pós-contato com conscins 
e consciexes.

Queria superar a falta de domínio energético para poder atuar 
sem medo e com abertismo nas interrelações. O incômodo revelou ne  -
ces   sidade de mudança de atuação. A pessoa incomodada não é a ví    tima. 
Enquanto mantém-se vítima, nada pode fazer. A saída des sa pos  tura 
para a de epicentro consciencial exige autoavaliação e posterior qua  li-
fi cação da tara parapsíquica. Não modificamos o outro, porém mu -
damos nós mesmos. Ao seguir na condição de vítima, a consciência 
as su me carência de recursos para lidar com a situação causadora do 
mal  -estar e permanece na sombra das questões à espera de salvação 
vin da de fora. Quando assume o trabalho a ser feito, na condição de 
epi  centro da própria evolução, passa a enxergar as carências a serem 
sa na das para ela e o grupocarma poderem evoluir.

A falta de discernimento no uso do mentalsoma, com con se-
quente predominância do psicossoma, nos coloca em posição de me-
do, de desconfiança, de fragilidade. É preciso escolher as medidas 
pro  filáticas para a qualificação pensênica – pensamentos, sentimentos 
e energias mais saudáveis. 

Quanto mais a conscin pesquisadora estuda sua realidade, mais 
esclarecida se torna, possibilitando o autodesassédio mentalsomático  
e cri ação de sinapses para a promoção futura da desassimilação com 
au tonomia e lucidez. É preciso abrir mão dos patopensenes através da 
vontade, de leitura qualificada e da geração de novos pensamentos. 
Con forme disse a professora Marina Thomaz: “Não posso impedir 
que pensamentos ruins cheguem até mim, mas posso impedir que 
eles se fixem”82.

O problema da assimilação não é do outro. É da consciência que 
se sente doente, raivosa, atacando sigilosamente a outra com suas ener  -
gias. Ou seja, a problemática é do incomodado. Este aumenta a má-
goa com relação ao outro por sentir ter a energia “roubada”, o es pa ço 

82 Citado pela epicon Marina Thomaz no curso ECP2 em abril de 2008.
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“in vadido” e o tempo “perdido”. É fundamental abrir mão da má goa 
e assumir a responsabilidade de estabelecer regras de con vi vên cia que 
pos sam permitir ao todo (eu + o grupo) uma con vi  vência pa  cífica. 
O mais lúcido assiste. Nem sempre aquele com ausên cia de doença 
fí sica está mais saudável. A lucidez é a primeira in di cação de quem  
é a bo la da vez na assistenciologia grupocármica.

O incremento da tara parapsíquica, ou seja, a maior habilidade 
para usar as energias, aumenta o fôlego do evoluciente para mer gu-
lhar na convivialidade sadia, pacificadora, desassediadora. Assistir e sair 
de cena antes de enfraquecer-se. Explicitar as regras, com posi cio na-
mento cosmoético, e não mais vestir-se de boa pessoa – síndrome do 
bonzinho – permanecendo além do tempo imerso no grupo, quase afo-
gado em assimilações, para depois cuspir o assédio83 fermentado, dra-
matizando e despejando justamente nas pessoas necessitadas de serem 
assistidas. Esse efeito bomba é consequência do escoamento de sen-
timentos e emoções reprimidas e causa enorme perda de energia, ge-
ração de déficit para a conscin. Efeito contrário ao almejado, le van do 
ao retorno da condição de isolamento e raiva, reforçando a inter prisão  
e impossibilitando a cura consciencial. Taylor, ao abordar a decisão ínti-
ma sobre permanecer em equilíbrio fisiológico ou não e a perspectiva 
de cura, relata:

Acredito que é vital para a saúde que estejamos sempre 
aten  tos a quanto tempo passamos conectados ao circuito da 
rai va, ou do desespero. Manter a conexão com esses gru pos 
de emoções carregadas por longos períodos pode ter conse-
quên cias devastadoras para o bem-estar físico e mental, por-
que eles exercem grande poder sobre os circuitos emo cio nais 
e fisiológicos. (...) Encontrar o equilíbrio entre observar o cir-
cui to e se engajar nele é essencial para a cura.84

83 O “assédio interconsciencial é a invasão ou intrusão doentia de ideias, emoções  
e ener gias de uma consciência na outra”. (Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 94). 
Quem promove o assédio é chamado de assediador e quem sofre é nomeado de 
assediado.
84 taylor, Jill. A Cientista que Curou seu Próprio Cérebro, p. 165.



128 Diário  De  AutocurA – Da Doença à Saúde consciencial

É necessário discernimento e maturidade consciencial para as -
su mir nova abordagem: ir até onde o fôlego energético sustenta e bus -
car gradativamente gabaritar-se energeticamente visando a cada dia 
poder mais. Essa nova roupagem redesenha a psicosfera do evo lu -
ciente, possibilitando espaço para acoplamentos com cons ciên cias 
ma  duras e assistenciais. Logo, atraímos a presença do amparo quan do 
a intencionalidade cosmoética sobressai. 

A energia homeostática gerada pelo tratamento retroalimenta  
a auto pesquisa e o estado de maior saúde consciencial, pacificando a to-
dos os envolvidos, melhorando a realidade evolutiva de todo o gru po, 
qua lificando o agente da experimentação no revezamento assis ti do -
-assis tente e em maior autoconscientização multidimensional. 

Quem não desassimila tem padrões rígidos em alguma forma de 
sua manifestação. O rígido não se move, não se renova. Não se mover 
e não se renovar significa estar assimilado, entranhado. Flexibilizar-se 
pos sibilita a condição de troca de um paradigma antigo e imaturo para 
outro renovado e aparentemente mais homeostático. Um paradigma 
com bases assistenciais e cosmoéticas é caminho por onde a conscin 
pre cisará aprender a fomentar novas sinapses, pensenizações flexíveis, 
re novando completamente seu código interno e seu modus operandi. 
Caso contrário, estará sujeita a apenas trocar de paradigma, repetindo 
ad eternum suas automimeses dogmáticas e rígidas sob uma capa me-
nos mofada.

É importante para qualquer consciência, ao agregar novos valo-
res, manter-se atenta, pois poderá, em um movimento de pêndulo, sair 
do seu contexto de compreensão antiga e praticar a “empurroterapia”, 
em purrando o novo paradigma, goela abaixo de seu grupo atual, na 
tentativa de modificar a todos, chamando equivocadamente tal pro-
ces so de assistência grupocármica. O respeito ao nível evolutivo do 
outro não aceita tal mecanismo. Esclarecer, informar, sem dogmatizar, 
sem expectativas ou indignações demonstra inteligência evolutiva. 

A geração de autonomia emocional no grupocarma depende de 
abordagens esclarecedoras, não “empurroterápicas” e do do mí nio do 
bi nô mio assim-desassim. Aquele que não desassimila sente-se cons-
tan temente sobrecarregado e invadido pelo outro. A ego car ma li dade 
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pa cificada é pilar de sustentação da saúde consciencial e afeta os com-
po nentes do grupocarma.

Através da vontade íntima de curar-se consciencialmente, a cons  -
ciência percebe a necessidade de reurbanizar todo seu universo in terno 
– reurbanização egocármica. Essa reconstrução de valores, con du tas  
e no vas definições do código pessoal de cosmoética depende, no en tan to, 
do estabelecimento gradativo da pacificação íntima para dar sus ten-
ta  bilidade às futuras atuações mais assistenciais para com todas as de-
mais consciências. Torna-se, com o tempo, uma pessoa ama du re ci da, 
sau dável, minipeça do maximecanismo interassistencial. 

O estabelecimento da pacificação ocorre em território coerente, 
onde há o unidirecionamento das ações no fluxo evolutivo, rumo ao 
prio  ri  tário. É preciso saber quais são os valores pessoais, quais são as 
metas para manutenção dos mesmos através das ações coerentes.

As mudanças abruptas ou frequentes de rota, de valores e a não 
manutenção das ações com auto-organização demonstram in co erências 
íntimas gerando fissuras para intrusões pensênicas de cons ciências ima-
turas, a exemplo de assediadores e guias cegos 85. A ma nu tenção da rota 
não tem a meta de impossibilitar a aproximação de tais consciências até 
nós, mas estabelece condição de passagem, cres ci mento evolutivo para 
elas, perante a manutenção do exemplarismo sau dável. Desse modo, 
elas experimentam padrão energético ho me os tático, possibilitando ao 
autor da pesquisa atuação assistencial jun to ao grupo de consciexes 
cor relacionadas ao seu processo.

A Pacificação exige valores, metas e ações cosmoéticos. As mani fes-
ta ções anticosmoéticas, cedo ou tarde, nos trarão conflito interno ou 
ex terno, doenças físicas e exigirão trabalho de reciclagem. É economia 
de males economizar nas falhas de cosmoética de hoje. 

A responsabilidade íntima com a egocarmalidade pacificada diz 
respeito ao indivíduo e influi em toda sua trama de interrelações. Toda 
evolução envolve troca ou relação entre consciências e na tu ralmente 

85 Guia cego: “consciência amoral ou inexperiente a qual ajuda outra consciência de 
modo anticosmoético, segundo os interesses egoicos do momento, em detri men  to 
de outras. Guia desorientador, guia amaurótico”. (Haymann, Maxi mi lia no. Sín
drome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação, p. 177).
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exige algum nível de assimilação e desassimilação. O não domínio desse 
mecanismo acarreta consequências intra e ex tra físicas para todos os 
envolvidos. Em hipótese, em dois níveis: sutil, afetando, o mentalsoma, 
o energossoma e o psicossoma; e mais denso, comprometendo o corpo 
físico momentaneamente ou definitivamente. De qualquer modo, os 
dois casos afetam a para ge né tica do indivíduo. 

Eis 20 consequências de desassins malfeitas ou não realizadas, 
tanto em níveis mais sutis quanto mais densos:

01. Bloqueios energéticos.
02. Perda da higidez pensênica, acarretando confusão interna 

e comprometimento nas atuações.
03. Perda do foco de priorização das ações evolutivas.
04. Incapacidade de geração de pensenes assistenciais.
05. Diminuição da possibilidade de qualificação da tara para-

psí quica pelo excesso de intrusões. A conscin desconhece o significa -
do de ser livre de intrusões – desperticidade 86 –, não percebendo possí-
veis consciexes em sua psicosfera quando há assimilação. Sem esta 
lu ci dez, torna-se difícil desassimilar pelo simples fato de a cons cin 
não perceber a necessidade da manobra asséptica. Por outro lado, 
a desassimilação através de ações despojadas de “esquecimento” da 
pressão, em idas ao cinema, banhos, ouvir música, diminui gradati-
vamente o parapsiquismo da consciência, pois ela lança mão de ações 
de fuga do incômodo, ao invés de desassimilar pelo investimento no 
tra balho com as energias. Às vezes, podem ser ações válidas, porém 
cer  tamente não são as melhores.

06. Fluxos de medo, culpa, impaciência, raiva, indignação. Estes 
impossibilitam o rapport com os amparadores.

07. Sensação de estar sujo, pesado, cansado. 

86 Desperticidade – condição do ser desperto – desassediado permanente total. Cons-
ciência que não mais se assedia, dando conta com tranquilidade das in flu ên cias 
negativas de conscins ou consciexes. Para atuar dessa forma, investiu muito em fazer 
assistência, em se reciclar, em autopesquisa e em dominar as bio e ner gias. Qual  quer 
consciência decidida, auto-organizada e disciplinada pode con quis tar esse estágio 
evolutivo nesta vida intrafísica.
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08. Sucessão de reclamações íntimas recorrentes sobre quais quer 
eventos do dia.

09. Surgimento de minidoenças físicas, por exemplo, dores de 
cabeça ou desconforto físico momentâneo, com padrões recorrentes 
e sem explicação aparentemente lógica. 

10. Instalação de doenças crônicas e/ou graves.
11. Desorganização do ambiente intrafísico em torno da cons-

ciên cia, gerando uma visão de bagunça, de perturbação. Pode ser com 
livros, com roupas, com a casa.

12. Insônia ou sono exagerado, apesar do indivíduo mostrar-se 
cli  ni ca mente bem, apresentando resultados considerados ideais no exa -
me de sangue.

13. Enjoos recorrentes sem causa física. 
14. Aparência abatida ou apresentando tensão constante. 
15. Aceleração excessiva da psicomotricidade, da fala; ou retar-

da mento, sonolência. 
16. Necessidade de disfarçar regularmente o estado interno de 

desconforto perante os indivíduos em volta. Explicita inautenticidade, 
auto  incoerência e, em geral, apresenta tensão no corpo físico, po den-
do sentir dores musculares.

17. Comer demais, sem estar com fome, devido à ansiedade ou 
carência.

18. Cortar-se cozinhando. Distração pode significar intrusão. 
Onde estava a energia e o pensamento? O corte é o alarme que traz 
de volta a lucidez da consciência para o momento presente, em geral, 
seguido da mudança de humor para pior.

19. Tropeções repentinos e pequenos acidentes. 
20. Errar o percurso. É amparo ou assédio? Quem vai dizer 

é a pró pria conscin pesquisadora. Vale ficar alerta para os resul ta dos 
da mudança inesperada.

Tais sensações podem ser mapeadas, evidenciando sinais de mu-
dan ça nos padrões da sua psicosfera, indicando momento propício 
para observação criteriosa das manifestações e atuação técnica e assis-
ten cial através do trabalho com as energias. 
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Onde há assédio, há possibilidade de assistência, desde que a cons -
cin esteja lúcida, alerta e bem preparada. A ideia não é fugir obsessiva-
mente dos assédios, porém é preciso estar atento para per ce bê- los. 
Daí a necessidade de dominar o processo assim-desassim e ter confian-
ça em si e nos amparadores. Eles estão sempre presentes nos cenários 
interassistenciais.

O autoassédio da conscin permite a influência heteroassediado-
ra. Portanto, o mapeamento e reconhecimento de estar autoassedia-
do é ação profilática para evitar a chegada de intrusão, pois mesmo 
quando não há interferência de nenhuma consciex é preciso desassi-
milar as energias entrópicas existentes.

O desafio no tratamento do evoluciente envolve o revezamen-
to entre a condição de assistido e assistente todos os dias. Contudo, 
dian te do autoassédio identificado é importante aplicar o tratamento 
ou as técnicas adequadas. No meu caso, a partir do raio X cons cien-
cioterápico apresentado à época (início de 2008), defini 9 recursos:

1. Autoestudo através da leitura de livros e artigos, e ainda da 
apli cação de técnicas projeciológicas.

2. Trabalho com energias – MBE e EV.
3. Aplicação da Técnica de Mais um Ano de Vida.
4. Gescons – Gestação Consciencial – escrita científica com con -

teúdo calcado na tares, tarefa de esclarecimento abarcando as expe ri-
ências e observações pes soais. 

5. Participação frequente em cursos de campo.
6. Permanência na Tenepes, Tarefa energética pessoal de outros 

volun tários.
7. Consciencioterapia intensiva em Foz do Iguaçu.
8. Realização da Técnica da Tela Mental diariamente para cons-

ciências presentes de modo recorrente no meu pensamento com con-
teúdo anticosmoético.

9. Necessidade de trazer o local de poder e atuação para si mes-
ma. Saída do loc externo para o loc interno. O local de poder é in terno, 
úni co espaço onde podemos concretamente mudar, evoluir.

Ao estabelecer essa temporada de limpeza da psicosfera, almejava 
o domínio da desassimilação, buscando a melhoria da condição do 
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soma, a realização do máximo de recins possíveis e o amadurecimento 
evo lutivo a partir da criação de rotina útil com hábitos saudáveis. 
Para isso, assumi o compromisso íntimo de esforçar-me ao máximo 
para sercosmoética em todas as manifestações. Anotei, de início, 5 evi-
ta ções para não mais serem repetidas.

1. Narrativas dramatizadas sobre fatos ocorridos.
2. Reações com expressões faciais e comportamentais exageradas 

para recepcionar uma notícia nova.
3. Não me permitir permanecer assimilada quando identificar tal 

situação. Por ter atuado na condição de repórter por mais de uma dé-
cada, adquiri o hábito de fazer leitura de ambientes, conversas, fa tos, 
muito rapidamente, contudo me deixava ser engolida e afetada pe las 
situações. Houve necessidade de encapsulamento energético mui tas 
vezes, procurando me manter neutra e levemente altiva com re lação 
às situações à volta. Essa postura não é assistencial quando usa da de 
modo permanente, nesse caso, foi recurso temporário para re cons trução 
do meu estado interno e para aprender a fazer a limpeza da psi cosfera – 
desassimilar –, além de período de estudo sobre novas abor  dagens.

4. Não fazer imitações. Era atitude recorrente narrar situações, 
fazendo imitações irônicas sobre as conscins envolvidas.

5. Parar com os radicalismos. Era posicionamento infantil e fre-
quen te ser radicalmente contra tudo que não considerasse cosmoé-
tico, próximo aos meus valores. Havia nessa atitude, gastos de energia 
exor bitantes, criando o efeito bolsa furada; assimilação de cons   ciexes 
imaturas seguidoras das ideias atacadas por mim; auto as sé dio e per-
da da lucidez nas situações onde estava envolvida. Tal ati   tude com-
pro metia qualquer intenção assistencial. Quem mais nos in comoda 
me rece nossa maior atenção e, em geral, precisamos as sis   tir. Posturas 
agres sivas, contrárias a alguma ideia ou a alguém não as  sis tem. Agres-
si vidade não é posicionamento cosmoético.  

Curar-se consciencialmente é atuar multidimensionalmente a par-
tir de um microuniverso pacificado. Assim, toda cura consciencial en-
volve a pacificação íntima sendo condição preliminar para qualquer 
outro passo. A pacificação íntima é construída dentro do território da 
egocarmalidade e é bilhete de acesso para os primeiros passos na á rea 
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vip da grupocarmalidade, de onde já podemos planejar atuações mais 
policármicas. 

A evolução é grupal, partindo do upgrade de uma ou mais cons-
cins, podendo repercutir em amplo espectro de outras consciências, 
na trama interassistencial. A doença pode envolver um grupo de pes-
soas, a forma de relacionamento entre elas, a comunicabilidade, re-
gras veladas e explícitas de convívio. A cura, então, afeta os mes mos 
ele men tos e é, portanto, do âmbito da Paradiplomacia87 e do Para di-
rei to88. O processo evolutivo envolve em seus cenários cons ciên cias 
intra e extrafísicas e as trocas reeducativas entre elas. Quan do al guém 
do grupo melhora, naturalmente afeta o restante dos com po  nen tes. 
Desse modo, não há doença individual e curar-se significa possibilitar 
novas curas.

87 A Paradiplomacia é a especialidade da Conscienciologia que estuda a ca pa ci    -
dade de saber conviver com harmonia e respeito à condição de lucidez e evo lu     ção 
relacionada a cada consciência. Está associada ao nível de convivialidade cos   -
moética e multidimensional.
88 “O Paradireito é a especialidade da Conscienciologia dedicada ao estudo da apli-
cação prática de princípios da Cosmoética destinados a harmonizar e qua li  fi car 
a auto e heteroconvivências evolutivas dos princípios conscienciais, em múl ti plas 
dimensões”. (Arakaki, Cristina. Paradireito e Gestão Participativa Cons cien  
cio cêntrica; Revista Conscientia, p. 353).
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CAPÍtUlo  14

A Tara Parapsíquica na autocuroterapia

Este capítulo foi resultado da participação no curso PDPA, com 
os epicons 89 Felix Wong, Frederico Ganem e Mário Oliveira, no Cam pus 
IIPC em Saquarema, RJ, ano 2009, com foco na autocuroterapia.

A participação nos cursos de desenvolvimento parapsíquico fez 
parte da aplicação da Técnica de Mais um Ano de Vida, iniciada em 2007. 
Esta mesma técnica tem sido repetida nos anos correntes, enquanto 
mantenho a autopesquisa e as reciclagens com o foco na otimização 
do tempo evolutivo, na reconstrução de um espaço microconsciencial 
pacificado para ampliação da assistencialidade em direção à grupo-
carmalidade e à policarmalidade. A megameta condutora dos trabalhos 
de reconstrução desse espaço é a interassistencialidade em qualquer 
contexto, ainda que sob a fragilidade inicial do soma.   

No período de dois anos promovendo reciclagens intra cons cien-
ciais, alavancadas pela busca da saúde consciencial, fui percebendo a re-
es truturação da egocarmalidade e assumindo a postura de epicentro 
do grupocarma. A partir daí, me propus a incrementar a qualificação 
ener gética, rumo à construção de uma tara parapsíquica consistente, 
con dição essencial para autocura consciencial. 

A conscin pode escolher olhar a doença de duas formas: uma 
bomba que explodiu destruindo quaisquer possibilidades ou um aviso 
para colocar nos trilhos um trem desgovernado urgindo por reciclagem, 

89 “Epicon – Epicentro consciencial; conscin-chave do epicentrismo operacional, 
que se torna um fulcro de lucidez, assistencialidade e construtividade interdimen-
sional”. (Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 126). 
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troca de peças (sinapses), renovação de passageiros (rea va liação das in-
ter relações) e do condutor (estou conduzindo com cri ti cidade e lu ci dez 
ou estou sendo guiada de modo inconsciente e ima turo?). A doença 
pode, justamente por isso, ser a largada para a mu dança de postura, 
rumo a patamar evolutivo mais avançado.

Um dos caminhos para promover a autocura é superar, limpar 
as posturas egoicas, abrindo mão das reclamações e dos pedidos egoís-
tas, ampliando as atuações renovadas e assistenciais, passando a ver 
o mun do além do próprio umbigo. Em qualquer contexto urge a ne-
cessidade de sermos assistenciais. Autocura, evolução da consciência  
e in ter assistência andam de mãos entrelaçadas. A assistência se faz pela 
von tade, discernimento, disponibilidade íntima, exemplarismo e boas 
ener gias. Esta, repito, é condição essencial para o fortalecimento da 
saúde da conscin, com repercussões positivas sobre todos aqueles com 
os quais ela se interrelaciona. 

Além das falhas de cosmoética aferidas nesta vida e citadas ao 
longo deste livro, no curso aprofundei a compreensão sobre algumas já 
conhecidas e praticamente todas superadas. Descrevo-as, a seguir, com 
o intuito de gerar reflexão no leitor sobre as repercussões nega ti vas de 
8 falhas de conduta sobre a saúde consciencial.

1. Indignação quando contrariada.
2. Quadro de SEST – Síndrome do Estrangeiro. Predispunha  

o afas tamento do grupocarma por medo, arrogância e preconceito.
3. Fuga do autoenfrentamento, através do comportamento ro-

botizado e workaholic.
4. Falta de coragem e disponibilidade para assistir.
5. Manifestação por trafares compostos 90, me colocando em sub-

nível perante as possibilidades interassistenciais. Eis duas vivências 
pes soais para ampliar o esclarecimento:

Caso 1: desempenhei diversas funções de liderança, lançando 
mão de trafores como força presencial, e auto-organização. 

90 O trafar composto é a conjunção de um trafor + um trafar. Nesses casos, o re sul-
tado são manifestações conscienciais anticosmoéticas e contrárias a interass is ten-
cialidade (Vieira, Waldo. 700 Experimentos da Conscienciologia, p. 446).
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Contudo, a falta de cosmoética e da premissa que aconteça 
o melhor para todos acarretavam liderança arrogante e pouco 
assistencial.
Caso 2: reconhecia ter o trafor da vontade inquebrantável, 
porém pela falta de foco em valores evolutivos, usava-o em 
manifestações egoístas.

6. Manutenção das interprisões grupocármicas devido à difi-
cul dade para perdoar e reconhecer a autorresponsabilidade por todas 
as vivências, as quais atraía.

7. Vontade de evoluir sozinha, como fuga dos trabalhos assis-
ten ciais a serem assumidos nesta vida.

8. Alternância entre a repressão do parapsiquismo e a labilidade 
para psíquica. Balona, referindo-se a esta, relatou:

Os surtos bruscos de humor seriam decorrentes do tem-
pe ramento de indivíduos paraperceptivos – sensitivos ou pa-
ra psíquicos –, desinformados sobre a realidade extrafísica, 
com autoestima instável – insegurança emocional; quadro 
de ego cen trismo adulto, teimosia, ansiedade, carência afeti va 
crô nica, insatisfação íntima por motivos conscientes ou in-
cons cientes, levando às intoxicações energéticas e às in tru sões 
extra físicas patológicas – outside influences.91 

A falta de educação parapsíquica, o parapsiquismo rústico, com -
pro mete as relações entre conscins e consciexes. A conscin de sin   for-
mada percebe e absorve energias entrópicas de lugares e pes soas e pode 
sentir suas energias drenadas pelos outros. Não sabendo o que fazer, 
costuma criar o mecanismo do encapsulamento pato ló gi co, fugindo de 
pessoas e lugares, e culpando a todos, através de pa  to pensenes, pelo seu 
estado fragilizado e alterado, dificultando as de sas similações. A falta 
de educação parapsíquica em indivíduos sen si tivos é fomentadora de 
doenças e de posturas belicistas.

91 Anotações pessoais do Curso Livre: Labilidade Parapsíquica, ministrado pela 
professora Málu Balona, em 2009.
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Aquele que busca curar-se consciencialmente precisa abrir mão 
dos patopensenes. Não são as demais consciências culpadas pelo es ta  -
do alterado ou pelas intoxicações energéticas da conscin. Con tu do, 
ela é a responsável por não saber lidar com a situação de modo ma-
du   ro e cosmoético. Não tem para onde fugir. Em situações-limite de 
in  toxicações energéticas, a qualificação parapsíquica e a assistência 
pre cisam acontecer.

É fundamental decidir investir na autocuroterapia, na auto pro-
mo ção do estado de equilíbrio holossomático, na meta pela saú de má-
xima, reciclando as imaturidades e buscando a educação para psí  quica. 
Conforme citado, repito: assistência, retratações, reconci  liações, foco 
nos megavalores evolutivos, domínio energético são imu  noterapias 
in dis pensáveis para a autocura. A consciência deve sempre estar qua-
lifi cando-se para seguir adiante e, nesse caso, im porta a higidez pen-
sênica para manter o megafoco e a continuidade nos objetivos au-
tocura tivos pautados pelo uso cosmoético da tara para psíquica. Em 
mui tos casos, a doença somática é o resultado das ina bilidades com 
o uso das energias e da falta de cosmoética nas in te rações com lu ga-
res, situações e pessoas. 

A tara parapsíquica é elemento fundamental a ser desenvolvido 
por quem já reconhece a necessidade de assistir, retratar-se, reconciliar- 
-se e fechar de vez o capítulo de uma existência vivida no parapsiquis mo 
rústico e desequilibrado. O parapsiquismo qualificado e cosmoético 
do assistente não permite crenças, misticismos, gurulatrias e muletas. 
O discernimento e a criticidade são trafores, com os quais o assistente 
pode e deve contar nesta existência. Na aplicação do parapsiquismo 
cosmoético o mais importante não é o fenômeno parapsíquico em 
si, mas a informação vinculada à experiência, ou seja, o conteúdo do 
fenômeno.

Quando a interassistência e o comprometimento com a equipe 
extrafísica de amparadores tornam-se valores, a conscin minimiza os 
medos e avança rumo à sua realidade parapsíquica, considerando o me-
do manifestação de egoísmo. 
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As posturas egoicas geram repercussões negativas não apenas para 
nós, pois, na realidade, a sua manutenção atrasa a evolução de todo 
o grupo de pessoas com as quais estamos ligados. Ser epicentro do gru-
pocarma não é título, é indicação de ser preciso atuar. Cito a se guir 15 
manifestações egoístas, dentre milhares exis tentes:

01. A falta de coragem – predominância do medo.
02. A falta de tempo – indisponibilidade assistencial.
03. A falta de vontade – comprometimento da evolução.
04. A falta de organização – viver imerso nas entropias.
05. A falta de prioridade – desconhecer a si próprio. Auto pes-

qui sa deficitária.
06. A falta de metas evolutivas – deixar a vida levar.
07. A falta de posicionamento – viver no murismo.
08. A falta de maturidade – infantilismo.
09. A falta de convivialidade – dificuldade de sociabilização.
10. A falta de hábitos saudáveis – prática de hábitos suicidas: 

fumar, drogar-se, praticar esportes radicais, viver no sedentarismo.
11. A falta de equilíbrio emocional – apresentar temperamento 

difícil, autovitimizar-se.
12. A falta de pacificação íntima – postura belicista.
13. A falta de discernimento – atuação workaholic.
14. A falta da tara parapsíquica – labilidade parapsíquica.
15. A falta de domínio energético – dificuldade na desassim.

Leitor, o que já podemos mudar, deixar para trás?
O tratamento consciencial inicia-se a partir da autopesquisa 

para a ampliação de lucidez da consciência rumo à recin. Quem sou 
eu? Como cheguei aqui? O que posso fazer para estar melhor? Como 
posso atrapalhar menos e ajudar mais? A medicação consciencial po-
de ter ou não repercussões positivas no soma, porém certamente terá 
re percussões positivas na ficha evolutiva da conscin e nas novas res-
pon sabilidades que ela poderá assumir.

As ações e técnicas a seguir, traçadas e realizadas em 2008 e 2009, 
em paralelo aos cuidados médicos, funcionaram como tratamento 
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cons ciencial para a intensificação das recins, ampliação da tara para-
psí quica e ganhos de saúde consciencial. Dentro da experiência pessoal, 
todas as 10 listadas, são autoconsciencioterápicas:

01. Projetabilidade lúcida através do despertamento no sonho.
02. Realização da Técnica da Madrugada 92 repetidas vezes.
03. Aplicação de Autoconsciencioterapia: Técnica de Auto en-

fren   tamento do Mal-estar 93.
04. Campo parapsíquico de escrita, com hora marcada, em for-

ma to de biografia. A conscin se predispõe a escrever, de preferência 
dia ria mente, em horário específico.

05. Utilização da Técnica da Tela Mental com foco nas recon ci-
liações e fortalecimento do soma.

06. Experimentos nos laboratórios de EV, Imobilidade Física 
Vígil, Cosmoconsciência e Paraeducação 94.

07. Aplicação de arco voltaico nos familiares da casa. Desas-
sédio grupocármico e fortalecimento do holopensene para melhor.

08. Atuação intensa no voluntariado do IIPC.
09. Escrita de artigos e apresentação de seminários de pesquisa.
10. Participação em diversos cursos ECP2, além de outros cursos, 

por exemplo, o Programa de Desenvolvimento Parapsíquico (PDP)  
e o Pro gra ma de Desenvolvimento Parapsíquico Avançado (PDPA).

92 A técnica consiste em acordar de madrugada de três a sete dias, mobilizar as 
energias visando a limpeza energética de si próprio e do ambiente, expor aos am-
pa  radores a questão-problema e anotar todas as reflexões e insights sem re pri mir 
qualquer tipo de ideia (Balona, Málu. Autocura Através da Reconciliação, p. 92 
e 93). 
93 Essa técnica objetiva a investigação de qualquer perturbação que interfira na 
harmonia íntima. Será aprofundada no Capítulo 15.
94 A técnica da Imobilidade Física Vígil visa tra ba lhar a ansiedade, a clareza mental, a con-
centração, entre outras metas, através de se manter imóvel olhando fixamente para um 
ante paro bran  co e liso, em poltrona con fortável, durante três horas ininterruptas. 
No la bo ratório de Cos moconsciência o objetivo é a percepção interior da cons ciência 
do Cosmo, da vida e da ordem do Universo, almejando modificações na atu ação 
intra física, tornando-a mais lúcida e madura. O labo ra  tório de Paraeducação busca 
a reedu cação multidimensional das mani fes tações da consciência, visando torná-
-las mais cos moéticas nas interações e vi  vên cias do dia a dia.
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Além das ações e técnicas listadas, assumi também 12 posturas 
pro motoras da autocuroterapia aplicadas ao meu caso pessoal:

01. Cobrar menos para fazer mais.
02. Deixar de ser vítima para epicentrar.
03. Conhecer os meus padrões pensênicos para construir pen-

se nes saudáveis.
04. Lembrar que a MBE e o EV podem ser feitos até no leito do 

CTI.
05. Evitar o desperdício das energias com ações anticosmoéticas. 

Todo ganho de energia pode alimentar ações com foco assistencial. 
06. Procurar manter a autoconscientização multidimensional o má  -

ximo possível. A lucidez consciencial fortalece o comprome ti men  to 
com a interassistência.

07. Dominar as energias para interagir melhor, colaborar com 
o médico no tratamento intrafísico e atuar no desassédio da sala de es -
pera, do consultório e do próprio médico.

08. Ampliar a minha capacidade de assistir para todo o gru-
po  carma, ajudando a diminuir as lamentações pela possibilidade da 
des soma.

09. Aumentar a autoconfiança, pois quando a conta assistencial 
aberta com o grupocarma ganha consistência, posso ampliar a assis-
tên cia rumo à policarmalidade.

10. Fazer tares, divulgando dentre muitos assuntos evolutivos, 
que dessomar não é o fim da consciência.

11. Considerar que a dessoma, nos trilhos da prática interas-
sisten cial, é bilhete de acesso para uma intermissão melhor.

12. Investir na gestação consciencial, pois ela assiste mesmo de-
pois da dessoma.

A doença física é a indicação de que a virada de mesa precisa ser 
fei ta e a gestação consciencial não poderá ser adiada por muito tem-
po. A agenda evolutiva organizada, com atuações assistenciais diárias, 
é garantia de lucidez extrafísica pós-dessomática. Mais valem cinco 
ações bem feitas do que um mar de boas intenções. Você, leitor, ainda 
man tém mais intenções do que ações? 
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As irracionalidades pensênicas, em geral, são cronicificadas e im-
pedidoras da autocuroterapia. Fingir não saber delas ou mesmo des-
conhecê-las, não investigando o padrão pensênico pessoal é es co lher 
viver na zona de conforto, boa no início e bem desconfortável pos te-
rior mente. Eis, dentro dessa característica, 8 dizeres auto as se diado res 
identificados e superados:

1. Sempre fui assim, não dá mais para mudar.
2. Estou doente, não consigo trabalhar com energias.
3. Vou esperar melhorar um pouco para iniciar minha recin.
4. Eu sou a doente da família, eles é que devem me assistir.
5. Fiquei assim por causa deles. Agora ainda tenho que ajudar?
6. Enquanto estou doente, não posso ajudá-los.
7. Não tenho como assistir se minha vida acabou em doença. 
8. Vou dessomar mesmo, então “deixa pra lá”.

A autossuperação dessas irracionalidades predispôs a chegada 
ao PDPA e facilitou a construção de novas metas evolutivas e in te r as-
sistenciais maduras. No curso, o foco foi trabalhar a falta de con fi ança  
e a dificuldade de aferição, relacionadas às questões para psí  quicas. Es-
se era o grande travão a ser superado. Quem se habilita e vi ven cia com 
coragem um programa de desenvolvimento para psí qui co avançado 
opor tuniza desbloquear o parapsiquismo e possibilita ainda mais a che-
gada ao Curso Intermissivo. O aumento da tara pa ra   psí quica favorece 
esse acesso.

No primeiro dia do curso, ocorre o escaneamento das con di-
ções de atuação multidimensional a partir da avaliação da tara pa-
ra psíquica da conscin. Após a aferição individual dos professores, 
e a realização de trabalhos de campo em grupo, ficou nitidamente 
detectada falha na autoanálise do patamar energético e consciencial 
do meu momento presente. Havia muito a ser incrementado, porém 
reconheci que várias manobras energéticas eram executadas com fa ci-
lidade e segurança.

Apesar do tratamento realizado nos últimos dois anos, além das 
inúmeras autossuperações vividas e técnicas aplicadas, eu mantinha 
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in timamente a falsa percepção de mim mesma, limitando as atuações 
assistenciais aos padrões energéticos e conscienciais de tempos atrás. 
Faltava atualização da fotografia multidimensional, o que gerava falta 
de autoconfiança, medos e adiamento na tomada de novas posturas 
importantes. A fotografia atualizada nos habilita a fazer mais, a as su-
mir novas responsabilidades multidimensionais. 

Quantas vezes o amparador já está contando conosco enquanto 
nos mantemos cristalizados em uma fotografia do passado? E você, 
leitor, tem atualizado sua fotografia energética ou anda com receio de 
subir os degraus da atuação assistencial?   

No segundo dia de curso, durante trabalho parapsíquico para 
fa vorecer a conexão com os amparadores, acessei 6 pensenes, con si-
de rados por mim, medicamentosos, os quais listo a seguir:

1. A dessoma não tira da consciência suas metas firmadas jun-
tamente com os amparadores. Quem assiste, atua em qual-
quer lugar, esteja no intrafísico ou no extrafísico.

2. A interassistencialidade não pode ser minimizada pela pato-
logia física. Doença não é desculpa para não enfrentar a res  pon-
sa bilidade e o comprometimento diário com as pen senizações 
sadias, postura assistencial que gabarita a fazer mais. 

3. Assiste quem desdramatiza as experiências difíceis.
4. A autocuroterapia é promovida para e pela conscin inte res-

sada. Contudo, toda cura é grupal na medida em que promove 
exem plarismo, tares, e atrai a atenção dos amparadores.

5. A ampliação das percepções sobre as imaturidades pessoais, 
nossos travões da assistencialidade, e a promoção de reci cla-
gens corajosas, são chaves que abrem as portas do desen vol-
vi mento parapsíquico cosmoético.

6. Identificar as imaturidades ajuda a mapear e localizar as fa-
lhas de cosmoética. 

Ao longo do curso muitas atualizações holossomáticas acon-
tece ram, amadurecendo o olhar e permitindo enxergar nova condi-
ção paraperceptiva. Diante da realidade vivenciada, o final do cur-
so repre sentou grande incremento à melhoria da tara parapsíquica 
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possibi litando, pelo menos, as 20 conquistas enumeradas a seguir, 
em or dem alfabética:

01. Acoplamento. Reconhecimento e fixação do padrão de aco-
plamento com amparador.

02. Arco voltaico. Qualificação na aplicação do arco voltaico.
03. Assistência. Percepção da relação do incremento de EVs 

com o volume de assistências a serem feitas.
04. Atualização. Reconhecimento de fenômenos energéticos 

realizados com desenvoltura, antes não identificados ou valorizados, 
por exemplo, a assimilação e a desassimilação.

05. Autoconfiança. Maior confiança nas manobras energéticas 
e na atuação em conjunto com os amparadores.

06. Autodiagnóstico. Geração de mais autonomia no processo 
de autodiagnóstico parapsíquico. 

07. Autopesquisa. Clareza sobre as reciclagens vividas até aqui 
e suas repercussões, principalmente através da Técnica da Câmara de 
Reflexão – oportunidade de encapsulamento útil, cosmoético, em 
parceria com equipe extrafísica, para a geração de reflexões e gestações 
conscienciais, realizadas nas 8 noites do programa proposto pelos pro-
fessores. 

08. Desdramatização. Desdramatização com relação à dessoma.
09. Disposição íntima. Maior fôlego assistencial.
10. EV. Superação da maratona de 20 EVs diários.
11. Ectoplasma. Liberação de ectoplasma95.
12. Força presencial. Aumento da força presencial.
13. Identificação. Mapeamento da sinalética de captação de 

insights de amparadores.
14. Incubadora. Simulação de espécie de incubadora inter mis-

siva, promovida pelos docentes, equipe extrafísica e participantes.
15. Projeção. Vivência de projeção lúcida.
16. Reconciliação. Reconciliações com consciências do pas sado 

e do presente.

95 Ectoplasma é a energia humana semimaterial, com maior densidade, liberada 
nas exteriorizações energéticas.
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17. Saúde consciencial. Melhoria da saúde consciencial e in cre-
mento de energia somática.

18. Sinalética. Ampliação do arquivo pessoal de sinaléticas ener-
géticas.

19. Socin. Simulação de treinos pré-ressomáticos para atuação 
mais lúcida na sociedade intrafísica – socin –, com foco na in teras sis-
tên  cia.

20. Tenepes. Treinamento para Tenepes.

A geração de um laboratório energético assistencial por nove 
dias, com dez participantes, três professores, equipe extrafísica e cons-
ciexes, é simulação paradidática avançada de nossas atuações na so-
cin, fornecendo condições de aferições importantes para o as sis tente. 

Foi possível também fazer alguns prognósticos sobre as socie-
dades extrafísicas – sociexes. Após a dessoma, chegue ela quando che-
gar, a conscin promotora de reciclagem em alto nível é capaz de:

1. Evitar o incremento da população de consciências extrafísicas 
pato lógicas, vampirizadoras.

2. Habilitar-se ao Curso Intermissivo avançado.
3. Qualificar-se para o autorrevezamento 96 e para o revezamento 

assistencial com o grupocarma.
4. Oportunizar afinizações com consciências mais maduras  

e evo  luídas.

A cura consciencial só pode ser promovida através da reciclagem 
da própria consciência, na qual o caminho da interassistência tor na -se 
a megameta. Importa menos a condição física da conscin, im por tando 
mais a vontade, as técnicas aplicadas, a tara parapsíquica e a dis poni-
bilidade íntima para seguir em frente. 

96 “O autorrevezamento consciencial, ou continuísmo multiexistencial, é o entro-
sa  mento máximo, possível, dos atos evolutivos, essenciais, de uma vida humana 
com outra consecutiva, e outras vidas mais à frente, de modo contínuo, numa 
seria lidade produtiva de várias programações existenciais completadas.” (Vieira, 
Waldo. Nossa Evolução, p. 63).
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CAPÍtUlo  15

Autocura consciencial97

Eis o tema-foco motivador dos últimos três anos: o desenvol-
vimento máximo possível da saúde consciencial visando a autocura das 
posturas e manifestações pensênicas desencadeadoras do surgimento 
do câncer. Ele me levou a recins através da autopesquisa e à conquista 
de expressão mais madura, tanto na autoassistência quanto nas trocas 
interassistenciais. A doença possibilitou a manutenção do megafoco 
nas reciclagens pessoais, pois eu não tinha tempo a perder, devido 
à dessoma estar “batendo na porta”. Quando ela ocorrer eu poderei 
aproveitar os benefícios da melhoria da manifestação pessoal, devido 
às repercussões positivas no período intermissivo, na paragenética e na 
próxima vida intrafísica.

A saúde consciencial é o estado de saúde integral, de saúde holos-
so mática, de holomaturidade nas expressões pessoais, consequência do 
autodiscernimento e da inteligência evolutiva aplicados às vi vên cias 
multidimensionais diárias. A construção desse espaço in tra con s  ciencial 
saudável, possível a qualquer consciência interessada, im  plica em fluxo 
de ações em concordância com a premissa “que acon teça o melhor 
para todos” e surge gradativamente a partir da auto consciencialidade 
atua lizada e repaginada de tempos em tempos, através de reciclagens 
continuadas e da reeducação consciencial pró-mani festação cosmoética. 

97 “A autocura é a remissão pessoal, bioenergética, dos distúrbios e patologias, em 
geral, da conscin.” (Vieira, Waldo. Autocura. Enciclopédia da Conscienciologia).
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É a saúde apresentada quando existe o estado de pacificação ín-
tima, de anticonflitividade, explicitando o uso qualificado da atuação 
para psíquica e a condição atuante de minipeça do maximecanismo evo -
lutivo interassistencial. Enquanto mantenedora de espaço interno ado e-
cido, a consciência não consegue pacificar-se. Assim, toda reci cla gem 
é autocurativa e promotora de pacificação. Quanto maior a pa ci  fi cação 
íntima maior a saúde consciencial conquistada. 

A autocura é responsabilidade pessoal e ninguém pode con quis tá- 
-la em nosso lugar. Precisamos investir nessa limpeza íntima nos auto-
conscientizando das emoções, pensamentos e comportamentos pre-
judiciais existentes, compreendendo que ao reprimi-los, guardando-
-os e fingindo não existirem, poderemos adoecer. O “velado” é ruim, 
pois revela conflito íntimo. A saúde consciencial é consequência das mui-
tas autocuras necessárias de serem realizadas no processo evolutivo. 

Um aspecto importante para definirmos o grau de saúde holos-
so mática pessoal são os pensenes. Eles definem o extrafísico ao nosso 
redor e podem servir de prognóstico para possíveis vivências futuras. 
Estas são consequência da manifestação pensênica e é de total res-
pon sabilidade daquele que emite o pensamento. Tais vivências po-
dem ser atraídas de modo consciente ou inconsciente, e têm o intuito 
de chamar a atenção para necessidade de nova pensenidade e de com-
por tamentos consciencialmente mais maduros. 

Fumar, consumir álcool e fazer uso de qualquer tóxico são exem-
plos de ações imaturas e atratoras de doenças, facilmente pas sí veis 
de serem comprovadas nos milhares de casos existentes na so cie dade, 
cor roborados pela ciência. Outro exemplo é a intoxicação através das 
emo ções negativas. Sejam quais forem, elas desequilibram o funcio-
namento harmônico do holossoma e gerarão doenças nesta ou na 
próxima vida intrafísica. No meu caso, as emoções tóxicas autovivencia-
das foram outro fator contributivo para o surgimento do câncer. 

Os pensamentos, sentimentos e energias são indissociáveis. Quan-
do pensamos em alguém ou em algo sempre temos um sen ti  mento 
as sociado e nos conectamos através da energia. Esse fato di mensio-
na o tamanho da responsabilidade quando nos conscientizamos da 
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pos  sibilidade de afetarmos positivamente ou nega tivamente ou tra 
consciência através da pensenidade. Ao pen se ni zar mos mal de al-
guém, fa zer mos algum comentário pejorativo ou sermos preconcei-
tuosos emi  timos energias negativas que afetam a cons ciên cia a qual 
nos re fe  rimos.

Além disso, o pensene anticosmoético gera descarga de energia 
negativa no holossoma do emissor, desequilibrando-o. Desse modo, 
são geradas inúmeras doenças físicas. Louise Hay, chamando a aten ção 
para as repercussões dos pensamentos, relata:

Modelos contínuos de pensar e falar geram posturas, com-
por tamentos, confortos ou desconfortos no corpo. A pes soa 
que tem um rosto sempre sombrio não criou esta con di ção 
ten do pensamentos alegres e carinhosos.98

Nesse momento, ao invés de estarmos vinculados a consciências 
extra físicas maduras e saudáveis – os amparadores –, estamos nos asso-
ciando a consciências imaturas e consciencialmente doentes – os as-
se diadores. Portanto, é opção pessoal apresentar maior ou menor 
saúde holossomática a partir dos pensenes emanados. Como é possível 
de sen volvermos a saúde consciencial com pensenes desequilibrados, 
auto vitimizantes, depressivos, enfim, egoicos?

A saúde consciencial é consequência da escolha de atitudes evo-
lutivas, é reflexo da mudança de hábitos a favor da evolução; é apren-
der mos a interagir com respeito aos demais, é desejar o melhor para 
todos, sem exceção; é investirmos no domínio das bioenergias; é nos 
ga ba ritarmos para melhor assistir; enfim, saúde consciencial é tirar o fo-
co prioritário de si – egocentrismo –, e colocar no outro – foco inter-
assistencial –, disponibilizando-se para a assistência que surgir à fren-
te. É nos perguntarmos o tempo todo como podemos ser úteis em 
to das as interrelações. Nesse caso, a interassistencialidade é a melhor 
fer  ra menta para investirmos na conquista da saúde consciencial. É es co-
lhermos “abrir mão” das infinidades de posturas antievolutivas e an ti-
cosmoéticas da vida humana.

98 Hay, Louise. Você Pode Curar Sua Vida, p. 157.
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Os rapports pensênicos negativos impedem a boa desassimilação, 
grande causa do comprometimento da parafisiologia saudável do ho  los -
soma, contribuindo expressivamente para o surgimento das doenças 
físicas. Por exemplo: quando discutimos ou brigamos com alguém, 
muitas vezes queremos nos afastar fisicamente, contudo nos mantemos 
ligados energeticamente quando continuamos fa lan do sobre o assunto 
para outras pessoas ou quando pensamos con ti   nuadamente sobre a si-
tuação experienciada. Sentimos irritação e rai va da pessoa, emitimos 
inúmeros pensamentos negativos, porém de vemos lembrar sempre 
da multidimensionalidade. 

O extrafísico em torno das pessoas nesse padrão é entrópico 
e cheio de consciexes em desequilíbrio. Quando criticamos alguém 
ne ga tivamente nos conectamos com energias e consciexes doentias as-
se diando a pessoa alvo da crítica e a nós próprios. Cada consciência 
vin culada energeticamente conosco indica uma conexão, uma assi mi-
lação, e suscita a questão: as assimilações que fazemos são positivas ou 
negativas? Em resumo, o extrafísico existente ao redor das pes soas com 
predominância de patopensenes é doentio e promove o dese quilíbrio 
holossomático, podendo gerar doenças físicas. Diante dessa realidade 
precisamos refletir muito sobre a importância dos orto pen senes.

Quando a doença surge, o desejado é nos curarmos rapidamente, 
contudo é importante também utilizarmos o processo doentio para 
apren der, refletir, nos tornarmos lúcidos do porquê de estarmos doen-
tes. Ou seja, podemos assumir postura de vitimização e ficar recla-
man do, revoltados, deprimidos, aguardando passivamente pela aju-
da, ou podemos assumir a autorresponsabilidade de investir na auto-
cura, enxergando a doença como oportunidade de aprendizado, de 
auto conhecimento, crescimento e mudança de patamar evolutivo. 

Agarrei a situação proporcionada pelo câncer e utilizei-a como  
sen do alavanca motivadora para as mudanças intraconscienciais ne-
ces sárias. Não podia me dar ao luxo de desperdiçar o aprendizado. Si-
tu a ção mar cante na condição assumida de pesquisadora de mim mesma 
foi quando percebi não estar trabalhando sozinha, pois identifiquei 
ao longo do tempo, estar desde as primeiras decisões sendo auxiliada 
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os ten sivamente pelos amparadores, através das projeções lúcidas, dos 
insights, das sincronicidades, entre muitas outras parapercepções.

O autoestudo é fundamental no processo de autocura e pode, 
por exemplo, ser iniciado através de anotações, ao sentirmos qualquer 
mal-estar holossomático, pois elas servirão posteriormente para o apro-
fundamento na autopesquisa. Qualquer desconforto no holos so -
ma indica necessidade de mudança intraconsciencial. Pode mos não 
querer ver e fugir momentaneamente do aprendizado, indo com prar 
algo, ver televisão ou nos tornando workaholic, entre muitos ou tros 
re cursos, para sairmos momentaneamente da perturbação ín tima. 
Con tudo, se almejamos a construção da saúde consciencial, pre ci samos 
nos autoenfrentar. 

Ninguém foge de ninguém, muito menos de si próprio. Por que, 
leitor, não assumirmos a conduta evolutiva pró-autocura, investigando 
qualquer desconforto que surja – Técnica de Autoenfrentamento do 
Mal-estar? Ao listarmos e agruparmos os incômodos vamos perceber 
quais áreas da vida precisam ser mexidas. Com isso, descobriremos 
onde nos desequilibramos e poderemos investir na autossuperação 
visando à cura do traço imaturo. Isso é atuarmos, é assumirmos a res-
pon sabilidade pela própria saúde, é coerência evolutiva. 

O fluxo da conscin madura está alinhado com o processo evo-
lu tivo. Ela não se desvia ou perde o foco, cuidando “apenas” das ne-
ces sidades intrafísicas – trabalho, cuidar dos filhos, dinheiro ou lazer. 
Ela é profilática, planejando como e o que pretende fazer, sempre 
atuante em sua programação existencial. Não executá-la gera dese-
qui líbrio no holossoma e pode criar doença no soma. Manter-se na 
pro éxis é investir na saúde consciencial.

Precisei ficar doente para compreender que toda consciência 
com prometida com a evolução caminha rumo à saúde consciencial. 
Uma atividade muito importante no meu processo de autocura cons-
cien cial foi o voluntariado conscienciológico, ou seja, voluntariar em 
uma instituição conscienciocêntrica99. Ela visa o autoconhecimento de 
modo integral e a busca de informações evolutivas avançadas, calcada 

99 A Instituição Conscienciocêntrica – IC – “é aquela que centraliza os seus obje ti-
vos na consciência em si, concentrada em sua evolução, ao modo de uma coope-
ra  tiva consciencial.” (Vieira, Waldo. Nossa Evolução, p. 22).
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nas autopesquisas de muitos voluntários. Isso auxilia qualquer cons-
ciên cia interessada a se tornar lúcida da sua realidade íntima e mul-
ti  dimensional, contribuindo decisivamente para a autoconquista da 
saúde holossomática. 

As interações entre as pessoas do grupo evolutivo, no qual todos 
partilham da vontade de fazer assistência e de evoluir, possibilitam 
surgir sets facilitadores para o acesso dos amparadores, catalisando as 
reci clagens da conscin disposta. Nesse sentido, otimiza, intensifica e fa-
vo  rece a cura e a aplicação da autoconsciencioterapia. O voluntariado 
cons  cienciológico é processo medicamentoso promotor de autocura 
cal cado na inte ncionalidade cosmoética de cada consciência. Enfim, 
pos so afirmar por experiência própria, serem o voluntariado e a do-
cên  cia conscienciológica geradores de parassinapses curativas.

A autocura é requisitora de processo paradidático, o qual pro-
mo ve a formação de sinapses evolutivas catalisadas por vi vên cias in-
te r as  sistenciais. A conscin amplia as possibilidades de enten di men to 
perante as dificuldades alheias, ressignificando a sua história de vi da 
e parando com as reclamações. É preciso começar a investir na in-
ter assistência já, e não ficar esperando “estar pronto” ou “estar cu ra-
do”. O trabalho interassistencial de esclarecimento trata as fis su  ras 
da consciência, melhorando a manifestação, a paragenética e pro   mo-
ven  do a cura consciencial.

Como já visto, toda doença revela ausência de saúde conscien cial 
e indica falha de cosmoética. O padrão de desequilíbrio, portanto, in-
di ca a necessidade da consciência rever as posturas pessoais, pois fal ta 
autodiscernimento. Fundamentada na experiência pessoal, reforço  
7 pon tos a serem observados para não perdermos o foco do processo 
de autocura: 

1. Necessidade de investimento na autopesquisa e, se preciso, 
re clusão do indivíduo por algum tempo visando à recomposição íntima.

2. Estudo profundo da casuística pessoal.
3. Renovação do posicionamento de paciente para evoluciente, 

as   su  mindo completa responsabilidade pela condição de saúde. 
4. Identificação da reciclagem em atraso.
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5. Redefinição de valores e princípios através da escrita do có-
digo pessoal de Cosmoética, conjunto de normas de retidão definido 
pela própria consciência para manifestar-se de modo ho me ostático.

6. Investimento na teática interassistencial calcada na tares.
7. Planejamento e execução da cirurgia pensênica para remissão 

da doença consciencial.

A remissão da doença consciencial não é garantia de não des-
so mar, porém continuar no intrafísico não é garantia de upgrade evo-
lutivo ou de ausência de melin. É preciso “acordar” para a realida de 
mul ti  dimensional e evolutiva, buscando construir novo padrão ener -
gético e interassistencial. Estas mudanças favorecem a auto cura e rever-
beram positivamente no grupocarma, pois desdramati zam a doen ça 
e são indicadores da consciência estar atuando através do men tal-
soma e não do psicossoma, (por exemplo: quando há revol ta, raiva, 
ran cor, autoculpa, vitimização, mágoa ou injustiça), lem bran do ser 
a primeira profilaxia dar conta do autoassédio. É preciso auto com pro-
metimento firme e claro, calcado nos trafores, visando à as sun ção de 
novas posturas cosmoéticas como autoprescrição de cura consciencial.

Leitor, a consciência é multiveicular e, mesmo em situações 
onde a Medicina intrafísica não pode trazer de volta a saúde ao soma, 
po  de a conscin determinada promover os caminhos e condições para 
a sua autocura consciencial, a cura da consciência, repercutindo posi ti -
va mente para o estado de saúde do seu holossoma. 

A construção da saúde consciencial adentra vidas e vidas, sendo 
pro cesso gradativo de reeducação, interferindo positivamente na pa-
ra ge né tica e no prontuário extrafísico da consciência, promovendo 
as re  missões de doenças. Profilaxia é fazer a reurbanização holopensê-
ni ca, ou seja, investirmos na mudança da qualidade do conjunto de 
pensenes emitidos, tornando-os cosmoéticos o máximo possível. Essa 
con du ta faz parte do processo de autocuroterapia.

A consciência que se mantém comprometida com a evolutivida-
de através da interassistência, a partir de atuação cosmoética, buscando 
qua lificar o parapsiquismo e educar as emoções, está construindo a sua 
cura consciencial.
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CAPÍtUlo  16

Preparação para a dessoma

Hoje consigo, claramente, perceber na doença a renitência em 
posturas anacrônicas não apenas nesta vida, mas em várias passadas. 
A fuga dos compromissos é a certeza de momentos difíceis à frente. 
Hoje sou obrigada a enfrentar a falta de maturidade de outrora. 

Mesmo, e principalmente, com boa saúde física, devemos, ao 
longo dos dias aqui na dimensão intrafísica, investir na preparação para 
a dessoma. Mantendo-nos engajados no processo evolutivo, vinculados 
e executando a proéxis, estaremos naturalmente nos preparando para 
dessomar com a tranquilidade de termos feito o melhor. Schreiber, 
juntamente com seus pacientes, relata:

Hoje a palavra “câncer” não é mais sinônimo de morte. 
Mas ela evoca sua sombra. Para muitos pacientes, como foi 
para mim, essa sombra é a oportunidade de refletir sobre 
a própria vida, sobre o que fazer dela. É a oportunidade para 
começar a viver de maneira a poder olhar para trás, no dia de 
nossa morte com dignidade, com integridade. Que nesse dia 
se possa dizer adeus com um sentimento de paz.100

Eu tive de me preparar de última hora, devido ao câncer, bus -
cando acelerar tudo, deixado em pendência ao longo da vida, uti li-
zada anteriormente apenas para aspectos nos quais não envolvi a auto-
evolução e a interassistencialidade, propósitos principais. 

100 servan-schreiber, David. Anticâncer – Prevenir e Vencer Usando Nossas 
De fesas Naturais, p. 217.
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Todos temos a certeza da dessoma, contudo dentro da socie-
da de existe a fuga desse tema. A grande maioria das pessoas foge ao 
ouvir a palavra “morte” ou “outra vida”. Para Kübler-Ross, “a mor-
te constitui ainda um acontecimento medonho, pavoroso, um me-
do universal, mesmo sabendo que podemos dominá-lo em vários 
níveis” 101. Repito: ninguém morre, apenas deixa o corpo físico para 
trás. Somos consciências e não o soma. Mudamos de dimensão e de 
veículo de manifestação, e é necessário buscar, investigar, debater com 
lucidez sobre esse tema para podermos criar novas sinapses e termos 
experiências projetivas, as quais comprovarão a existência da vida após 
a morte física. 

A experiência pessoal é o mais importante, é o aprendizado efe-
tivo. Não podemos aceitar as informações sem questionamento, sem 
cri ticidade. As técnicas para nos projetarmos com lucidez são inú-
meras, porém cabe a nós, leitor, decidirmos aplicá-las. A projeção 
cons  ciente é excelente forma para nos prepararmos para a dessoma, pois 
pos sibilita superarmos o medo da morte – tanatofobia.

O domínio do estado vibracional, segundo Vieira, a chave geral 
da vida, é outra grande ferramenta preparatória para dessomar com 
luci dez e tranquilidade, e ainda é atratora de vivências pró-autocura 
cons ciencial. Dominando as energias, damos passo imenso para con-
quis tar o domínio sobre nós próprios, sobre a nossa saúde.

Envolve também reflexão, usarmos o mentalsoma para sair mos da 
superficialidade das avaliações, adentrando e ampliando a inteligên cia 
multidimensional e evolutiva. Precisamos a cada dia fazer o nos so me-
lhor possível, para termos a consciência tranquila, pois po demos des-
somar quando menos esperamos. Erros naturalmente acon tecerão, 
porém, devem ser sanados o mais rápido possível, sem melin dres ou 
autoculpa e, do mesmo modo que os acertos, servem para nos ajudar 
a enxergar quais são as escolhas evolutivamente ma du ras, através dos 
resultados observados.

Nas primeiras semanas deste mês de maio (2011), comecei  
a viver um conflito entre tomar o medicamento para evitar a pro gres são 

101 Kübler-Ross, Elisabeth. Sobre a Morte e o Morrer, p. 9.
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da doença (já em estado bem avançado) e lidar com os efeitos co la-
terais a cada dia menos suportáveis. Eu, nos últimos meses, comia 
cada vez menos, devido aos enjoos e à sensação de compressão cons-
tante em todo o abdômen, pois parecia haver um cinto apertando 
prin cipalmente a região do estômago. O soma dava sinais claros de 
não mais estar aguentando os desgastes da doença e dos inúmeros 
medicamentos consumidos ao longo dos últimos três anos. Comecei 
a me sentir cansada, exaurida e a vivenciar momentos de vontade de 
des somar, vendo-me livre e sem dores no extrafísico, e outros nos 
quais tinha vontade de continuar lutando com todas as forças. 

Enfim, comecei a perceber racionalmente e a sentir no íntimo 
estar chegando o momento da dessoma. A família sempre considera 
derrota e abandono, porém na realidade eu estava seguindo a melhor 
opção diante do quadro, não apenas para mim, mas para todos os en-
vol vidos, por mais difícil que fosse para eles. É natural, eles serão im-
pelidos a pensar e refletir sobre a morte, mera passagem, a ques tio nar 
suas vidas, seus valores e optarem por permanecer como são ou a se 
es for çarem para modificar suas realidades íntimas. Desejo para todos 
as melhores energias para fazerem escolhas maduras e evo lu tivas.

Eu considero ter dado uma virada na história evolutiva pessoal 
após a descoberta da doença. Modifiquei valores, atitudes, formas de 
me expressar – em pensamento e nos comportamentos – e observei 
muitos resultados práticos dessas recins. Diante dos fatos vividos, 
con sidero os últimos três anos uma vitória, foram os anos mais ma-
duros e lúcidos, pois foram eles nos quais parei de pensar apenas em 
mim e passei a olhar para as pessoas à volta, aprendendo a agir inter-
as sistencialmente, enxergando o propósito evolutivo. 

Não é o tempo de vida intrafísica a contar apenas, não é a forma 
da dessoma o fator de aferição único e integral. É a qualidade da nossa 
cons ciencialidade no momento de descartar o soma. Eu procurei fazer 
o melhor nos últimos anos e penso estar voltando de onde vim, a pa ra  -
procedência, melhor consciencialmente, quando comparado ao mo-
men to da ressoma, uma consciência mais lúcida. 

Dentro da visão pessoal e intrafísica, preferiria ficar mais alguns 
anos, contudo o fato é que peço para o melhor acontecer. Procurei 



158 Diário  De  AutocurA – Da Doença à Saúde consciencial

fazer o máximo ao alcance, busquei e utilizei todos os recursos intra-
físicos disponíveis para a cura física. Porém, está premente a ne ces-
si dade de partir para a dimensão extrafísica, para o meu próximo 
Curso Intermissivo. Penso ser necessário neste momento acalmia para 
vi venciar o processo de descarte do corpo físico, a primeira dessoma, 
e o descarte do energossoma, a segunda dessoma, ambos com a ajuda 
dos amparadores intrafísicos e extrafísicos. Fica aqui meu agra de ci-
men to a todos pela ajuda recebida e a receber.

Todo esse processo de cura consciencial pelo qual passo há al-
guns anos, esse duro pedágio evolutivo, ajudou a me tornar cons cien -
cialmente mais madura. Tenho a certeza de que ter per ma ne ci do viva 
nos últimos três anos foi um presente, pequena mo ra tória exis  ten cial 
– minimoréxis102 – para eu poder me retratar não apenas co migo, mas 
também com as pessoas à minha volta e com a mul ti  dimensionalidade; 
para eu reorganizar a vida e dar bases cos mo éticas, para eu poder 
fincar novo ponto de partida intrafísico mais con  sistente através das 
reciclagens intraconscienciais e deste livro, já in ves tindo na próxima 
vida, no autorrevezamento.

Penso ter sido a demora para ocorrer a dessoma, contrariando  
a pre visão e a expectativa de muitos, estar relacionada aos conhecimen-
tos da Conscienciologia, auferidos e colocados em prática, e a vontade 
imen sa de fazer o máximo possível para permanecer no intrafísico 
o maior tempo permitido, visando às reciclagens, à evolução, à am-
pli ação da interassistencialidade, às retratações, enfim, em tornar-me 
minipeça “atuante” do maximecanismo assistencial. E a você leitor, o que 
falta para fazer parte desse positivo quebra-cabeça inter as sis tencial?

Enfim, leitor, este livro é um convite para assumirmos as res-
pon sabilidades que nos cabem, para buscarmos nos manifestar mul-
ti dimensionalmente com o máximo de saúde consciencial. É con vi te 

102 “A minimoréxis (mini + mor + exis) é a condição da moratória existencial, a menor, 
ou quando vem para a conscin incompletista ressarcir o próprio deficit holocármico 
(base deficitária) ou concluir a condição do compléxis quanto à autoprogramação 
exis tencial (autoproéxis), ou o acabamento de mandato de vida ainda inconcluso”. 
(Vieira, Waldo. Minimoréxis. Enciclopédia da Conscienciologia).



159Diário  De  AutocurA – Da Doença à Saúde consciencial

para nos autoenfrentarmos pesquisando todas as lacunas e facetas 
an  ticosmoéticas. É um convite para sairmos da zona de conforto, ou 
talvez de medo, e procurarmos nos expressar cada vez mais com in-
te  li gência evolutiva. Isto envolve o equilíbrio nos contextos emo cio-
nais, energéticos, cognitivos e físicos. Experiência própria, lei tor, não 
deixe para amanhã o que você pode começar a fazer agora. In vista na 
con quista da sua saúde consciencial.
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PosFÁCIo

A consciência, que nesta vida se chamou Bárbara Ceotto Bor ges, 
nasceu no dia 25/04/1974 e dessomou no dia 26/05/2011, às de zoi to 
horas e trinta e quatro minutos, aos 37 anos.

Em 2007, após a descoberta do câncer, Bárbara procurou cui-
dar -se ao máximo considerando os conhecimentos médicos existen -
tes, realizando inúmeras consultas e exames objetivando a manuten-
ção da vida intrafísica o quanto fosse possível. Em nenhum mo   men-
to ela desistiu de curar-se física e consciencialmente. Pen  sava cons-
tantemente na autocura consciencial, principalmente nos pontos que 
sus citaram o surgimento da doença, visando saná-los para me lho rar 
a saúde consciencial e evitar repercussões negativas na pró  xima vida 
intrafísica.

O processo de dessoma começou em novembro de 2010, quan do 
o medicamento imunoterápico usado para controle do câncer pas sou 
a não ter o efeito esperado, favorecendo a expansão da doença. Fo ram 
administrados os dois imunoterápicos existentes à época indica dos 
para o tra ta mento de câncer no rim, no caso dela com metástase para 
o sis  tema lin fá tico. O primeiro foi rapidamente descartado devido aos 
intensos efei tos co la terais em pouco tempo de uso, debilitando-a bas-
tante.

Após um intervalo para a desintoxicação e de algumas trans-
fu sões de sangue, testou-se outro imunoterápico, porém em pouco 
tem po obteve-se resultados abaixo do esperado. O corpo já não su-
por  tava os efeitos dos medicamentos tomados ao longo dos últimos 
três anos e dava sinais de que seria difícil retornar à condição anterior 
aos últimos meses de 2010. Depois de aproximadamente três meses, 
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ela passou para a cadeira de rodas e em seguida precisava de ajuda 
para movimentação mesmo na cama. Diante do quadro, ela tomou  
a decisão de suspender o medicamento imunoterápico.

Lidar com a sensação de incapacidade de poder ajudá-la, na ex-
ten são desejada, e observar seu corpo a cada dia mais debilitado, gerava 
frustração devido aos limites pessoais perante a realidade apresentada.

Contudo, diante da força íntima apresentada por Bárbara, tudo 
ficava mais fácil. Era preciso ser forte e amadurecer consciencialmente, 
pois ela não se queixava e encarava com muita coragem, equilíbrio 
e tran quilidade sua situação de decadência física. 

Em contrapartida, os outros corpos de manifestação tornaram-
-se mais “vivos”, explici tando o quanto ela havia se reciclado ao longo 
dos últimos anos, me  lho  rando expressivamente a condição de saúde 
consciencial, obser va da através da sua manifestação nas vivências do 
dia a dia, e possível de ser confirmada na leitura deste livro. Em suas 
atitudes e com por ta mentos, demonstrava discernimento, racionali-
dade, tran qui li dade emo cional e parapsiquismo atuante. 

Ela própria preparava sua comida, aliás muito gostosa, man-
tendo o esmero na alimentação super regrada e controlada, prio ri-
zando uma dieta anticâncer. Penso que este foi mais um dos auto-
cuidados fa vo  re ce dores da prorrogação de sua vida. Nos últimos 
meses, o cres ci  men to da doença dificultou muito sua alimentação 
devido à com pres são do estô mago e ao comprometimento do fí gado, 
cu jas taxas sanguíneas indicavam o mau funcionamento. O cor  po fí-
si co da va sinais claros de que não aguentaria por muito mais tem po  
a per ma nên cia nesta dimensão intrafísica. 

Apesar do quadro difícil, a força, vontade e determinação eram 
in   crí veis, dando exemplo para todos à volta. Sua capacidade de fazer 
as reci clagens intraconscienciais em sequência, juntamente com a au-
sên  cia de reclamações, gerava pressão evolutiva em qualquer cons ciên-
cia que dela se aproximasse. Quem poderia sequer reclamar de algo 
pró ximo a ela, que encarava a própria vida sem reclamações e atuan-
do in teras sis ten  cialmente? Os erros cometidos ao seu lado fica vam 
mui to gri tan tes pelas repercussões geradas e pela percepção aguçada, 
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obrigando à modifi ca ção íntima, naturalmente imposta, pelo respei-
to à sua condição. No meu caso, essa postura levou-me à ree du cação 
cons  cien cial.

As reflexões eram constantes: o que é importante na vida? Para 
que serve a autoimagem? Para que servem as heterocríticas exces sivas? 
O que realmente agrega e importa na vida? As questões intra fí sicas 
tornavam-se pequenas. Não havia como não aprofundar os pen  sa-
men  tos e pensar no que estamos fazendo aqui, nesta vida, e no que 
realmente importava. Autopesquisa, autoevolução, prioridades e me ga -
foco eram temas frequentes nos pensenes emitidos.

Penso que a vivência amadurecida, na condição de dupla evolu-
tiva, permitiu, no último ano que passamos juntos, alavancarmos in -
tensamente o nosso processo de reciclagem pessoal. A recin batia à por-
ta a todo instante. Fizemos vários cursos de Conscienciologia jun tos 
e nos ajudamos muito. Retornei ao voluntariado de modo mais lú ci-
do devido à sua ajuda.

Ela contava sobre a projeção que teve comigo (eu sem lucidez), 
sain do da fila na qual estava para me buscar, me tirando da fila errada 
e re tor nando comigo para a fila certa, a da proéxis. Na época da pro-
je  ção, ainda não estávamos juntos e ela não entendeu, porém alguns 
meses adiante ficou tudo claro.

No dia 15/05/2011, onze dias antes de sua dessoma, durante  
a visita dos professores Felix Wong e Mário Oliveira, ela os convidou 
para escrever o prefácio e entregou-lhes as cópias do livro para serem 
entre  gues à editora – Editares – para iniciar o processo de revisão, 
tendo em vista a publicação do seu livro. A partir desse dia ficou mais 
claro para nós que o descarte do seu corpo físico estava mais pró   ximo. 
Ela me fez assumir o compromisso de tocar o seu livro fa zen  do as re-
vi sões necessárias até ser publicado. Eu disse para ela ficar tran quila, 
pois o livro ficaria pronto, era certo.

Após a entrega do livro, começamos a preparação final pró-des-
soma. Ela ditou e eu digitei uma lista de tópicos, a qual assinou, para 
ser entregue à família após a dessoma. Esse documento, com a data do 
dia 22 de maio de 2011, quatro dias antes de sua dessoma, abordava 
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o que era para ser feito com seus pertences (roupas, computador, 
livros) e outras providências. Listo, a seguir, 5 dentre os 13 itens exis-
tentes no documento:

“Após a minha dessoma (descarte do corpo físico) quero que:
1. Meu corpo seja cremado.
2. O dinheiro da venda do carro seja usado para edição do meu 

livro.
3. Que todos compreendam que estou partindo com máxima luci-

dez e tranquilidade de que tentei e experimentei todos os recursos para 
a minha cura física.

4. O presente que deixo para vocês é o livro que escrevi nos últimos 
3 anos e que me ajudou a compreender a morte de uma forma tranquila, 
e como uma etapa de vida.

5. Agradeço a todos que passaram pela minha vida, pelas trocas, 
oportunidades e ensinamentos. Tudo isso permitiu me tornar uma pessoa 
melhor, a evoluir, crescer e desenvolver um senso maior de gratidão.”

Ela assinou a escritura de cremação alguns dias antes de ditar 
esses tópicos, deixando o dinheiro separado e guardado, sob os meus 
cui dados, para esse fim. 

Seu nível de autoconscientização, auto-organização, maturidade 
consciencial e de desdramatização perante a sua morte física ajudou no 
desassédio de todo o seu grupocarma, principalmente dos familiares.

Em fevereiro de 2008, ela escreveu em seu diário: “o que real men-
te almejo é ter tempo para ser assistencial. E caso eu tenha que des somar, 
que seja com compreensão, sem medo, sem hospital e em um prazo que 
me permita ainda me dedicar um pouco mais ao es tu do da consciência”. 

Ela não apenas fez tudo isso, como coroou seu tempo nesta vida 
dando seu exemplarismo a favor da evolução de todos. Os efeitos co-
la  terais do imunoterápico, sempre presentes, não a seguravam. Além 
dos cursos citados, na linha do tempo, a autora realizou vários outros 
e no voluntariado (IIPC) executou diversas funções, entre elas, nas 
áreas de Comunicação Social e Gescons  – Gestação Consciencial.

No período de tempo no qual ministrou aulas de Cons cien-
cio logia, foi a professora mais atuante, mais presente na sala de aula, 
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mesmo com as dificuldades físicas e efeitos da medicação, servindo de 
exem plo para todos com os quais entrava em contato. Poucos sabem, 
mas muitas vezes ela ia dar aula cheia de aftas, com dores de cabeça, 
dores abdominais, dores nas costas, enjoos, entre outros. Ela sempre 
di zia que durante as aulas os sintomas desapareciam, retornando após 
o término das atividades interassistenciais. Repito: como reclamar al-
go perto ou mesmo longe dela, diante dessa demonstração de força, 
prio  rização, megafoco e disponibilidade? 

Quinze dias antes da dessoma, ela pediu para eu ficar o má xi -
mo de tempo com ela. Nas poucas vezes em que eu não estava pre  -
sente, sua irmã e sua mãe estavam. Os últimos dias de sua vida in   -
tra     fí si ca foram de interassistência e aprendizado para todos. No dia 
de sua dessoma, uma quinta-feira, as dores ficaram mais expressivas  
e as doses dos analgésicos foram aumentadas. Até pouco mais de uma 
hora antes da dessoma, ela estava completamente consciente, con ver-
san  do naturalmente, sendo mantida medicada devido às dores físicas. 
Conforme ela queria, a dessoma ocorreu em casa, no quarto, cercada 
pelo carinho e afeto de todos. No momento em que o último laço de 
ligação com o corpo físico foi desfeito, segurávamos as mãos dela, eu 
e seu pai. Sua dessoma foi tranquila e serena, de acordo com o seu 
de sejo e pautada pela ajuda ostensiva dos amparadores extrafísicos.

Seu autoenfrentamento e exemplarismo afetaram a todos po si  ti-
va mente, e no meu caso particular, me afetou sobremaneira mo  di fi-
can do terminantemente o meu modo de atuar perante esta exis tên-
cia. O exemplo de autossuperação demonstrado por Bárbara e sua 
vi tória pessoal nesta vida ficam marcados por ela mes ma neste livro. 
Eles servem de estímulo e convite para todos repen sa rem sua exis-
tência, decidindo escolher ou não por modificar a mani fes tação pes-
soal visando um maior nível de convivialidade sadia, a conquista da 
anticonflitividade íntima e o desenvolvimento da interassistencialida-
de, gerando assim o desenvolvimento da saúde con sciencial. Ótimas 
ener gias e megadiscernimento a todos neste in ves timento. 

A perda do seu soma agora faz parte da sua história evolutiva 
pes soal, assim como a autocura dos traços geradores da doença. Daqui 
a algum tempo estará ela de volta ao intrafísico, dando conti nui dade 



168 Diário  De  AutocurA – Da Doença à Saúde consciencial

às autocuras conscienciais até a conquista do máximo de saúde cons-
cien cial possível de ser obtida neste Planeta. 

O maior bem-estar que alguém pode ter é saber que fez o melhor 
pos sível dentro das vivências pessoais. Independente dos resultados, 
você se sente livre e com a consciência tranquila.

Obrigado, Bárbara, por me ajudar na retomada da proéxis, pelos 
aprendizados, pelas trocas, pelo desassédio, pelo carinho e amor re ce bi-
dos, pelo aprendizado interassistencial vivenciado dia a dia suscitando 
o que tenho de melhor e pelas várias ajudas recebidas e per cebidas após 
sua dessoma. Minha gratidão.

leonardo Rodrigues.
Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2012.
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APÊnDICE

Entrevista realizada por Leonardo Rodrigues com o professor 
Waldo Vieira no dia 08/09/2011 sobre Saúde Consciencial.

A ideia desta entrevista partiu da autora. Foi encontrada em 
suas anotações pauta de entrevista para ser realizada com prof. Waldo, 
a qual foram acrescidas novas perguntas.

01. Para saber sobre saúde do soma nós normalmente ou vi-
mos médicos, nutricionistas, entre outros profissionais de saú de. 
Como e com quem nós podemos aprofundar os conhe ci men tos 
sobre saúde consciencial?

Em relação à Saúde Consciencial, o melhor é a pessoa fazer pes-
quisa do ponto de vista da Conscienciologia, ou seja, o estudo da 
cons ciência de maneira integral, de acordo com os vários veículos 
de manifestação – o Holossoma. Quando se faz o estudo com essa 
abordagem, muda tudo, porque não é apenas o soma, mas tem os 
outros veículos de manifestação. É necessário ver o nível, por exem plo, 
de parapsiquismo consciente da pessoa. Se ela não tem pa ra psiquismo 
consciente mais avançado, tem a tendência de ter autoassédio. Tendo 
autoassédio, tem heteroassédio. Mui tas dessas doenças prejudicam do 
ponto de vista somático, mas, a ba se, às vezes, é só de paracérebro para 
paracérebro. É uma alteração men tal so mática.

02. Como ocorre a chegada da doença ao soma?
A chegada, quase sempre, é devido a distúrbio ou desequilíbrio, 

algum processo que altera o nível ou perturba a condição equitativa 
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das energias conscienciais do holossoma da pessoa. Essa dife rença, 
desequilíbrio, desnível de energia é que chamamos de doença, por-
que influi na Fisiologia, ou seja, na função dos ór gãos e sistemas do 
corpo humano, aparecendo a doença. 

03. Uma doença pode vir do mentalsoma para os demais 
veículos?

Sim. É o que acontece mais. A maioria das nossas doenças existe 
por ignorância. Essa ignorância é uma deficiência, fissura ou ca  rência 
do mentalsoma, ou paracorpo do discernimento. Fal tando cognição, 
pode dominar a ignorância, gerando dis túrbios.

04. Por que nem todas as consciências que estão com a cons -
ciencialidade adoecida manifestam doenças somáticas?

Porque, às vezes, o processo é apenas de alguma carência, ne-
ces  sidade, perturbação. Aquilo que chamo de pertúrbio, mais in ter -
na mente, dentro do microuniverso consciencial, ou seja, dentro da 
intraconsciencialidade, em função da patopensenidade. São pen senes 
patológicos.

05. Mas isso não quer dizer que chegou ao corpo físico, se 
apre sentou na forma de doença?

No início pode ser que ainda não chegou totalmente ao soma.

06. A tendência é essa? 
A pessoa, conscin, se manifesta através do corpo humano. Então, 

não se pode dizer que não chegou, ela está ali, só que não é o fa tor 
desencadeante, fundamental, básico, essencial. 

07. Ausência de doença somática é indicativo ou parâmetro 
de saúde consciencial?

Não. Mostra que a pessoa não tem doença somática, porém não 
quer dizer que não tenha doença consciencial. 
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08. Quem é o mais doente: a consciência com patologia 
física e construção da consciencialidade mais homeostática ou 
a consciência com saúde somática e desconhecimento da intra
consciencialidade e dos veículos de manifestação da cons ciên cia?

O processo maior da doença é aquilo que influi ou não, o que 
é negativo ou positivo em relação à consecução da programação exis-
tencial da pessoa, o destino dela. Se uma pessoa, por e xem plo, não sabe 
nem o que é proéxis, tudo que ela tem é doença, a pes soa é ruim 
mesmo, de qualquer maneira para ela. Isso varia ao in fi nito. Tem que 
ver o que é, se ajuda ou se prejudica, se im pede ou se potencializa a rea-
lização positiva da evolução.

09. Como uma doença revela as falhas de cosmoética ou o ní
vel de cosmoética de uma consciência?

É pelos atos dela e as repercussões do ponto de vista da sua 
re lação com as demais consciências. Como é o retorno. O retorno  
é um revertério, é negativo. Se o retorno é positivo, engrandece a pes-
soa, enriquece.

10. Como pode uma pessoa avaliar se sua doença é um caso 
de cognição (tornarse lúcido) para a retomada da proéxis? Que 
cri térios ela deve usar?

Primeiramente, seria bom ela examinar e ver qual o diagnósti-
co que dão os especialistas. Se ela ignora esse diagnóstico, mostra que 
não sabe nada das coisas, podendo acarretar uma série de carên cias, 
erros, desvios, incorreções.

11. Investir na interassistencialidade interfere no desen vol-
vi mento da saúde consciencial? Como isso pode ser explicado?

Toda vez que a pessoa começa a trabalhar em função da assis-
tên cia, ela é a primeira a ser assistida. Se ela tem alguma deficiência, 
doença, enfermidade, moléstia, desvio, vai começar a ser re  tem pe ra-
da, reequilibrada, vai melhorar. É um pro ces   so de ree qui líbrio das 
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energias. A movimentação da ener  gia na ho los fera da pessoa. Tudo 
depende da von ta de, que é o maior poder da pessoa, e da intenção, 
que clas si fica a natureza da vontade. 

12. Pode-se afirmar que abrir a conta corrente policármica 
é indicativo de maior saúde consciencial? Por quê?

Não. É maior saúde consciencial, mas não é isso. Indica maior 
auto  discernimento evolutivo, a inteligência evolutiva da pessoa. A poli -
carmalidade supera o egocarma e o grupocarma, então a pes soa co-
meça a entender o que é a holocarmalidade devido à poli car ma li  da-
de, porque a policarmalidade é quando se faz assistência sem es  pe rar 
re torno. A pessoa já sabe que aquilo faz parte da vida dela, da res pi-
ra ção dela.

13. Que orientações prioritárias o senhor daria a uma cons-
ciência que deseja investir na ampliação da sua saúde cons cien cial?

A primeira coisa é ela ver o nível de conflitividade que tem. Se 
ainda tem conflitividade tem que combater o conflito. Vai examinar 
qual a causa deste conflito, o fator desencadeante, o gatilho, o deto-
nador desta condição patológica e combater isso. Tenho que falar de 
modo generalizado porque cada caso tem que se examinar com cal-
ma. Não existe doença, de um modo geral, existe o doente individual. 
Cada um é diferente do outro. Por exem plo, se cinco pessoas pe ga-
rem uma peste, cada um vai reagir de um modo. Por isso, uns mor-
rem e outros não. Varia muito a situação devido às reações pessoais. 
Isso caracteriza a condição de in volução, de de se quilíbrio ou de per-
turbabilidade da pessoa.

14. O senhor já repetiu inúmeras vezes que não existe hete
ro cura, apenas existe autocura. Pode tecer maiores comentários 
sobre essa afirmação?

Você pode ajudar um médico, por exemplo, na área da saúde. 
Todos os profissionais de saúde ajudam aquela pessoa a se en ca-
minhar para uma cura, até ela receber alta, mas isso tudo é relativo. 



173Diário  De  AutocurA – Da Doença à Saúde consciencial

Você ou alguém ma chucou o dedo. O profissional da saúde faz um 
curativo, faz uma redução no dedo, coloca no lugar porque às vezes 
a articulação estava fora. Isso não quer dizer que curou você. Ama-
nhã você vai quebrar o ou tro dedo, depois o dedo do pé (“risos”) e por 
assim adiante. O pro ces so é a autocura, a pessoa tem que decidir, 
orientar, tudo o mais é paliativo e paliativo é tapeação. Existe o pro-
ces so da cura propriamente dita, mas a terapia feita é paliativa. É igual 
tacon, é tapeação, é o meio termo, não precisa fazer uma coisa defini-
tiva. Não é propriamente a melhoria da pessoa, geral, definitiva.

15. Que relações podemos fazer entre a Pensenologia, a Au to
cura e a saúde consciencial?

A questão é melhorar as pessoas no sentido que elas tenham 
linearidade autopensênica, pensem dentro do megafoco com equilí b-
rio, imperturbabilidade, sobrepairando os vieses e vertentes difí ceis 
das crises de crescimento. A crise de cres ci men to é algo positivo. Não 
se de ve reclamar reclamar do processo, mas procurar combater esta 
con dição.

16. As doenças físicas são planejadas no período intermis
sivo du rante a preparação para a próxima ressoma? Elas podem 
fun cio nar como cláusula de segurança da proéxis?

Às vezes, mas quando ocorre isso geralmente são doenças cro-
nicificadas. Por exemplo, no meu caso: a hipertensão me ajuda. Eu 
tenho hi pertensão há 51 anos. Até os 28 anos não tinha nada, era 
uma pes soa normal. Depois que veio o infarto, eu arranjei a hi-
pertensão. Essa hipertensão domina minha condição para eu não 
fazer excesso. O excesso não é nervosismo ou ati vi  dade exces si va, é que 
meu corpo praticamente não aguen ta como sou. Foi o workaholism  
e mi nha igno rância, dentro dos meus 28 anos, que me deu o infarto. 
Se ti vesse cuidado de minha vida, ordenado mais, dis ciplinado, não 
te ria tido o infarto. Mas o infarto foi ótimo, por  que me deu uma 
direção, um modo de agir. Aos 28 anos eu deveria ter tido mais um, 
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dois in fartos e morrer logo, o que acontece com a maioria das pes-
soas. Eu sou mé dico, entendo do assunto, se você conversar com 
um cardiologis ta, verá que sou uma ex ce ção. Tive um infarto aos 28 
anos e nunca mais tive infarto. Estou chegando aos 80 e sou su per-
exceção na Cardiologia. Você pode medir e ver onde foi feita sutu ra 
no meu coração e isso eu fiz com os amparadores, logo em segui da 
do infarto. Trabalhei até sentir que estava bem. Esse con serto que foi 
feito na artéria do coração foi aos 28 anos. E hoje provamos por que 
você vê na te levisão que é nas áreas nobres do processo de cir culação 
cardíaca, do músculo cardíaco. Tiro conclusões de minha situa ção, 
como é importante o processo da pensenidade, o equilíbrio de você 
pensenizar, a autopensenização. A base de tudo da sua vida é fun da-
mentada nisso. Seus erros e seus acertos dependem do seu equi líbrio 
pensênico e da sua pensenidade.

17. A cura de uma doença grave pode ser considerada mo
ré xis? Como podemos avaliar?

Moréxis pode aparecer por acidente, doença grave ou por um 
processo, por exemplo, de encontro diferente da pessoa com al-
guém, e assim por diante. Tem uma série de circunstâncias que pode 
promover a moréxis. A coisa mais séria da moréxis é a me ri  to cracia. 
Ela precisa ser meritória, a pessoa tem que ter algum valor para ser 
avaliada, para melhorar, para poder fazer assis tência. Moréxis só vem 
para quem é assistente. O amparador extrafísico só assiste quem é as-
sistente intra fí sico, se não for assistente ele não vai assistir.

18. o que a consciência que vivencia essa situação (doença 
grave) deve priorizar?

Renovação integral de tudo que se faz. A reciclagem, não só 
a recéxis, reciclagem existencial, mas a recin, que é a reciclagem in-
tracons ciencial. Porque isso foi um alerta, um aviso que a pessoa re-
cebeu. É o avi so admonitório. O que tem perante a vida dela. Ela 
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foi avisada, então, tem que renovar. Se não reciclar, tem uma coisa 
errada. O processo é de autoconscientização da autorre ciclagem.

19. Como a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) interfere no sur-
gi mento de doenças holossomáticas?

Depende, por exemplo, se a pessoa é do maximecanismo as-
sistencial, é uma minipeça autoconsciente. Às vezes, se co mete algum 
excesso ou alguma coisa cronicificada, negativa, os am pa ra do res podem 
deixar que aconteça alguma coisa para que ela mesma pro cure no que 
está errando. Deve deixar que aconteça para que pos sa se reajustar. 
O reajuste, às vezes, só vem com a ex pe riên cia, não tem outra saída. 
Só a conversa, a comunicação, a in for mação, nem sem pre induz a pes-
soa a refletir sobre o assunto e de cidir al guma coisa me lhor. Às ve - 
zes, é necessário que ela sinta na pele o pro cesso. Nesses casos, às vezes 
é o que ocorre.

20. Que orientações o senhor daria às pessoas que se encon-
tram com enfermidades graves ou em estado terminal?

Ter confiança naquilo que vai enfrentar da renovação pessoal. 
Ela vai entrar em um nível diferente e deve minimizar o choque cons-
ciencial da dessoma. Isso é o ideal; com lucidez, confiança, sabendo 
que o que tinha que resolver já está resolvido, não adianta pensar em 
mais nada. Enfrentar a renovação. Esse en fren tamento, essa confron-
tação da renovação deve ser feita com har monia, equilíbrio, tranqui-
lidade íntima.

21. Como as interrelações interferem no Binômio Doença
Saúde Consciencial?

Isso varia ao infinito. Depende do que a pessoa faz. Se mexer com 
o processo que dá o revertério, o retorno será negativo para ela. Se 
o retorno for positivo, fez coisa boa. As interrelações são intrafísi cas 
e extra físicas, variam ao infinito porque vivemos com cons cins e vi-
vemos tam bém com consciexes. Tem gente de todos os níveis. Ago ra, 
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se es ta mos vivendo com essas pessoas é porque temos afini dade. Na 
afi ni dade têm duas coisas: po de-se ter afinidade com pes soas que são 
os facínoras, porém que você está assis tin do, para ver se melhoram. 
E pode ser também que você tenha entrado com eles dentro da máfia. 
Pre cisa saber o ní vel dos seus relacionamentos com as pessoas.

22. Que associações podemos fazer entre autopesquisa, re
ciclagens, reconciliações grupocármicas, holomaturidade e saúde 
cons ciencial?

Isso tudo é uma coisa só. É o processo do equilíbrio íntimo. 
Pro  cure ter equilíbrio íntimo que a sua vida melhora. Acabe com 
a con   flitividade e faça assistência aos outros. A primeira manifesta- 
 ção séria para isso é não pensar mal dos outros. Pensamos no mal que 
os outros cometem, mas no sentido de ajudar essas pessoas, e não 
pen sar mal carregando esse mal contra eles. Esse é o caminho. Temos 
que entender que os outros são assim por falta de experiência, igno-
rância, imaturidade.

23. Considerando que todas as consciências estão expostas 
a inúmeras variáveis que podem influenciar o surgimento de do en-
ças graves, por que algumas desenvolvem e outras não? o que as 
diferencia?

A diferença de experiência. Nós todos temos diferenças in di-
vi  dua líssimas, somos diferentes de outras pessoas dentro do nosso 
grupo evo lu tivo. De acordo com essas experiências pré vias, anteriores, 
pre gres sas, pretéritas, a pessoa tem uma condição sadia ou doentia.

24. As doenças graves mantêm relação apenas com a exis-
tência in trafísica atual ou elas têm raízes nas existências anteriores?

Sempre há doenças graves com raízes em vidas prévias. Is so 
é inevitável porque o processo da paragenética é perturbado, para-
genética é que compõe a estrutura da holobiografia da pessoa. Se ela 
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tem uma estrutura perturbada aquilo acaba aflorando na vida hu-
mana através de doenças, predisposições holo pen sê nicas negativas, 
acidentes, incompreensões e assim por diante.

25. o que seria a paragenética?
A paragenética é a genética, o acervo, a reu nião de todas as gené-

ticas dos corpos humanos ou somas anteriores que você teve den tro 
da sua seriéxis, a serialidade das vidas humanas, o que chamamos de 
retrossomas. Quais as genéticas dos seus retrossomas? O conjunto 
disso, o que sobrou, é a paragenética.

26. Uma consciência que em vidas passadas era viciada (fu mo, 
álcool, drogas), compromete o seu futuro soma? sendo a resposta 
positiva, em que momento poderiam surgir no soma os efei  tos 
negativos (doenças) do hábito anticosmoético?

Surge na cabeça da pessoa, no modo dela pensar. Como reage 
perante drogas, alimentos, medicamentos, condições hu ma nas, exercí-
cios físicos. Por exemplo, as pessoas riscomaníacas se arris cam. O pro-
blema, antes de mais nada, é o paracérebro. É tudo que a pessoa tem, 
aquela tendência. Não existe esse processo de coisa sagrada, isso é bes-
teira, tolice. Não há livro sagrado, não há doença sagrada, não há raiz 
sagrada para moléstia. A pessoa é o que é, o resumo de todas as vidas 
anteriores delas.

27. Então a gente não pode afirmar que uma pessoa que fu-
mou durante 50 anos em uma vida passada, necessariamente vai 
ter um problema no pulmão?

Depende dela, ela pode mudar de uma hora para outra. Eu já vi 
gente que fumava 25 anos. Conversei com ela e de um dia para outro 
nunca mais fumou. Acompanhei a vida dessas pessoas. Vinte anos 
depois e ela não pôs mais cigarro na boca. Às vezes, ela cria problema 
com os outros, porque fica com raiva de quem fuma na frente dela. 
É reação de bicho.
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28. Mas os 25 anos fumando não comprometeriam a gené
ti ca, que influenciaria a paragenética?

Alguns têm genética, herança muito forte, conse guem superar, 
os pulmões aguentam. Já vi gente que fumou 25 anos e viveu até os 70. 
Isso não quer dizer nada.

29. A Tenepes influencia de alguma forma na construção da 
saúde consciencial? Como isso ocorre?

A tenepes melhora tudo na pessoa, por isso que substituta de 
todas as religiões ou seitas. É a base do processo pessoal, por que tra-
balhando diariamente com as energias, junto com o amparador ex-
trafísico, a pessoa está fazendo assistência aos outros, saindo do seu 
egão e caminhando para a policarmalidade. Com a policarmalidade 
a ten dência é criar imperturbabilidade, equi líbrio, o so  bre pairamento 
cosmoético sobre as coisas. Tudo vai me lhorar. A te ne pes é a base prá-
tica, teática, objetiva. É a melhoria fun da mental, essen cial que em-
basa a vida da pessoa.

30. A falta de domínio energético pode favorecer o sur gi
men to de doenças graves?

Sempre. É a base daquilo que eu falei desde a primeira pergunta 
sua. O processo todo é energia, ou é energético.

31. Após a consciência descobrir que tem uma doença grave 
faz diferença ela investir na prática das bioenergias?

A bioenergia é a base da terapia, a terapêutica. Tudo para me-
lhorar tem que ser processo de energia. Por isso repito: o EV (estado 
vi bracional) é a chave, a gazua, a chave geral, abre todas as portas, me-
lhora tudo, a partir da aplicação correta da energia.

32. o desenvolvimento do parapsiquismo pode influenciar 
de alguma forma na construção da saúde consciencial? Como isso 
ocorre?

É a base de tudo do ponto de vista da conscin, porque a conscin 
começa a ver que tem uma vida multidimensional. Qunado ad mi te 
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essa situação, volta para a paraprocedência. A tenepes faz jus  tamente 
essa volta à paraprocedência. A ofiex, por exemplo, é a vi vência disso. 
Na ofiex, a pessoa já vive a para pro ce dência aqui nessa di mensão. 

33. As doenças estão sempre associadas a algum tipo de as-
sé dio?

Autoassédio em primeiro lugar. Esse é clássico, porque não exis te 
heteroassédio sem autoassédio. Todo desequilíbrio vem do autoassé-
dio da pessoa, que existe por ignorância, ima turi da de, inexperiência. 
Ler, pes quisar e trabalhar consigo mesmo para a renovação, a recicla-
gem é uma saída, melhora tudo. Essa é a verdadeira terapia. A Cons-
ciencio terapia é ba seada nis so. Muita pesquisa, autopesquisa e com-
bate aos trafares atra vés dos tra fores que a pessoa já tem.
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Colorido. legenda: Inglês, Português e Espanhol. Direção: Thomas 
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média. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês e Por tu guês. Cor: 
Colorido. legenda: Inglês e Português. Direção: Ron Underwood. 
Elenco: Robert Downey Jr., Charles Grodin, Alfre Woodard, Kyra 
Sedgwick. sinopse: Quatro desconhecidos morrem pre  maturamente 
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Renato Prieto, Werner Schünemann, Rodrigo dos Santos, Fernanda 
Alves Pinto, Chica Xavier. sinopse: Depois de morrer, o espírito do 
mé dico André Luiz vai parar no Umbral, uma espécie de purgatório, 
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Na cidade espiritual, André aprenderá sobre a vida na outra di men são.
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legenda: Inglês, Português e Espanhol. Direção: Tom Shadyac. 
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Hunt, Ron Rifkin. sinopse: Joe é um médico que desconfia que sua 
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e Português. Direção: George Miller. Elenco: Susan Sarandon, Nick 
Nolte, Peter Ustinov, Kathleen Wilhoite. sinopse: Um garoto aos 
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País: Estados Unidos / Reino Unido. Data: 1995. Duração: 117 
min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês e Por tu-
guês. Cor: Colorido. legenda: Inglês e Português. Direção: Michael 
Hoffman. Elenco: Robert Downey Jr., Sam Neill, David Thewlis, 
Polly Walker, Meg Ryan. sinopse: Na Inglaterra, em 1660, Carlos II 
sobe ao trono após os anos de terror do governo de Oliver Cromwell. 
É nesse cenário da Restauração que um jovem estudante de Medicina 
muda sua vida ao ser convidado para fazer parte da corte.

21. O Sexto Sentido. Título Original: The Sixth Sense. País: 
Estados Unidos. Data: 1999. Duração: 106 min. Gênero: Drama. 
Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês e Português. Cor: Colorido. 
le gen da: Português e Espanhol. Direção: M. Night Shyamalan. 
Elen co: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette. sinopse:  
O psicó logo infantil, Malcolm Crowe, trata de um garoto de nove 
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ven dedor de seguros descobre que é o astro de um programa de tele-
vi são que filma todos os passos da sua vida desde seu nascimento.

23. Os Outros. Título Original: The Others. País: Estados Uni-
dos, Espanha e França. Data: 2001. Duração: 104 min. Gênero: 
Sus pense. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês e Portu guês. Cor: 
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Além disso, seu marido foi para guerra e ela vive uma vida infeliz  
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País: Estados Unidos. Data: 2006. Duração: 120 min. Gênero: 
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Colorido. legenda: Inglês, Português e Espanhol. Direção: Victor 
Salva. Elenco: Nick Nolte, Scott Mechlowicz, Amy Smart, Ashton 
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tem tudo que deseja na vida até sofrer um grave acidente. Antes do 
aci  dente ele conhece o misterioso Sócrates, um homem capaz de en-
trar em contato com outras dimensões. Com sua ajuda, Dan co me ça 
a descobrir que sempre há muito a aprender antes de poder se trans-
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25. Quase Deuses. Título Original: Something the Lord Made. 
País: Estados Unidos. Data: 2004. Duração: 110 min. Gênero: Dra-
ma. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês, Português e Espanhol. Cor: 
Colorido. legenda: Inglês, Português e Espanhol. Dire ção: Joseph 
Sargent. Elenco: Alan Rickman, Mos Def, Mary Stuart Masterson, 
Kyra Sedgwick. sinopse: Vivien é um hábil mar ceneiro que de vido 
a Grande Depressão é demitido e perde as eco no mias que havia 
guardado para fazer a faculdade de Medicina. Ele consegue em prego 
de faxineiro, em um hospital e um médico pes quisador percebe sua 
inteligência privilegiada. Após algumas desa venças, eles passam a pes-
quisar novas técnicas para a cirurgia de coração.

26. Tempo de Recomeçar. Título Original: Life as a House. 
País: Estados Unidos. Data: 2001. Duração: 145 min. Gênero: Drama. 
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Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês e Português. Cor: Colo-
rido. legenda: Inglês e Português. Direção: Irwin Winkler. Elenco: 
Kevin Kline, Kristin Scott Thomas, Hayden Christensen, Jena Ma-
lone. sinopse: George, um arquiteto, descobre que tem um cân  cer em 
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País: França e Estados Unidos. Data: 1993. Duração: 98 min. Gê-
ne ro: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Co-
lo  rido. legenda: Português. Direção: John Korty. Elenco: Patrick 
Bergin, Vanessa Redgrave. sinopse: Um pai culpado pela morte da 
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no mundo espiritual.

28. Um Visto para o Céu. Título Original: Defending Your 
Life. País: Estados Unidos. Data: 1991. Duração: 112 min. Gênero: 
Comé dia. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. le-
gen da: Português. Direção: Albert Brooks. Elenco: Albert Brooks, 
Michael Durrell e Meryl Streep. sinopse: Daniel morre em um aci-
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Co lorido. legenda: Inglês e Português. Direção: Nick Cassavetes. 
Elenco: Abigail Breslin, Cameron Diaz, Jason Patric, Thomas Dek ker, 
Sofia Vassilieva, Joan Cusack, Alec Baldwin. sinopse: Anna nas ceu 
para salvar a vida de sua irmã Kate, que desde criança passa por sé rie 
de tratamentos médicos devido ao câncer. Ela nunca questionou este 
papel, até chegar à adolescência quando se cansa de ter sua vida mo-
vida em função da irmã e decide lutar por sua própria vontade.

30. Uma Simples Formalidade. Título Original: Una Pura 
Formalità. País: França e Itália. Data: 1994. Duração: 108 min. 
Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês e Por tuguês. 
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Cor: Colorido. legenda: Inglês e Português. Direção: Giuseppe 
Tornatore. Elenco: Gérard Depardieu, Roman Polanski, Sergio Ru-
bini, Tano Cimarosa. sinopse: Um escritor suspeito de assas sinato 
é levado pela polícia durante uma noite chuvosa, sem iden tificação 
nem lembranças claras dos eventos mais recentes.

31. Vidas que se Cruzam. original: The Burning Plan. País: 
Estados Unidos. Data: 2009. Duração: 107 min. Gênero: Drama. 
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês e Português. Cor: Colori-
do. legenda: Inglês e Português. Direção: Guilhermo Arriaga. Elen-
co: Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, José María 
Yazpik, Joaquim de Almeida, Tessa la, Diego J. Torres. sinopse: Cin co 
pessoas fazem suas jornadas buscando resolver as pendências do pas-
sado e percebem as consequências de suas ações através da vida.
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GlossÁRIo  DE  tERMos  MÉDICos

Analgésico – relativo à analgesia. Que ou o que diminui ou suprime a dor.
Anestesia geral – suspensão de toda a sensibilidade do corpo, com perda 

total da consciência, através da aplicação de certas substâncias por via respiratória, 
digestiva ou venosa. 

Anestesia peridural – a que se realiza pela aplicação de anestésico no espaço 
peridural de qualquer região da medula espinhal (cervical, dorsal, lombar ou 
sacra) retirando a sensibilidade da região do tórax e da parte inferior do corpo; 
anestesia epidural.

Antitérmico (antipirético) – que ou o que combate a febre, abaixa a tem pe-
ra tura do corpo (diz-se de substância).

Biópsia – remoção e exame, geralmente microscópico, de tecidos do corpo 
vivo, realizados afim de estabelecer um diagnóstico. 

Cálculo (renal) – “pedras nos rins”. O que se forma no rim, composto espe-
cial mente de oxalatos e uratos; nefrólito.

Câncer (neoplasia maligna) – qualquer proliferação celular anárquica, in-
con trolável e incessante, que geralmente invade os tecidos com capacidade de 
gerar metástases em várias partes do corpo e que tende a reaparecer após tentativa 
de retirada cirúrgica ou a levar à morte, se não for adequadamente tratada; tumor 
maligno (em geral, o termo é usado para referir-se aos carcinomas).

Cateter – tubo de plástico de calibre milimétrico e de comprimento variável. 
Tubo ou sonda de materiais diversos, flexível ou rígido, que se introduz em canais 
ou cavidades do corpo para explorar órgão ao parte dele, injetar líquidos, esvaziar 
cavidades, efetuar investigações.

Choque (após determinada notícia) – perturbação brusca no equilíbrio 
mental ou emocional; abalo psíquico devido a causa externa.

Depressão – ato ou efeito de deprimir(-se). Estado de desencorajamento, de 
perda de interesse.

Diagnóstico – fase do ato médico em que o profissional procura a natureza 
e a causa da afecção.

Doença – alteração biológica do estado de saúde de um ser (homem, ani-
mal etc.), manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não, enfer-
mi dade, mal, moléstia.
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Metástase – migração por via sanguínea ou linfática de produtos patológicos 
(vírus, bactérias, parasitas e especialmente células cancerosas) provenientes de uma 
lesão inicial.

Nefrectomia – retirada cirúrgica de um rim.
Prognóstico – relativo à prognose (conhecimento antecipado). Que traça  

o pro vável desenvolvimento futuro ou o resultado de um processo.
Psicossomáticos – que pertence ao mesmo tempo ao orgânico e ao psíquico. 

Relativo à ou próprio da psicossomática (estudo sistemático das relações existentes 
entre os processos psíquicos e certos problemas relativamente persistentes de fun-
ções orgânicas ou corporais circunscritas.

Quimioterapia – administração de substâncias químicas para tratamento 
de enfermidades, especialmente o câncer.

Imunológico (sistema ou resposta imunológica) – relativo à Imunologia (es-
pe cialidade biomédica que estuda o conjunto dos mecanismos de defesa do or-
ganismo contra antígenos.

Ressonância magnética (nuclear) – fenômeno físico de orientação de certos 
núcleos atômicos postos sob o efeito de um campo magnético intenso, usado em 
me dicina com fins diagnósticos.

Saúde – estado de equilíbrio dinâmico entre o organismo e o am bien te, 
o qual mantém as características estruturais e funcionais do organismo den tro 
dos limites normais para a forma particular de vida e para a fase particular de seu 
ciclo vital.

Sistema linfático – conjunto de gânglios e vasos linfáticos que fazem parte 
do sistema imunitário e do sistema circulatório.

Transplante – transferência, dentro do corpo de um mesmo indivíduo ou 
de um organismo para outro, de tecido ou de um órgão ou parte dele, a fim de 
com pensar ou substituir uma função perdida.

Na elaboração do Glossário de Termos Médicos foram utilizadas as 
se guintes referências bibliográficas:

Dorland Dicionário Médico. Tradução de Paulo Marcos Agria de Oliveira. 
25ª Ed.; Roca; São Paulo, SP; 1997.

Houaiss, Antônio e Villar, Mauro. Dicionário Houaiss da Língua Por
tu  guesa. Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2001.
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Ad eternum (ad aeternum) (Lat.) – para sempre; eternamente.
Ásanas (Sânsc.) – posturas corporais.
Check-in (Ing.) – admissão para embarque em companhia aérea.
Check-up (Ing.) – exame médico minucioso. Exame profundo ou análise 

detalhada para a verificação de um fato, de uma situação, de um funcionamento. 
Cybercafé (Ing.) – café onde os clientes podem usar terminais de computador 

e acessar a internet.
Do-in (Jap.) – técnica oriental de automassagem.
Fade out (Ing.) – desaparecimento gradativo da visibilidade de uma ima-

gem no final de uma sequência; escurecimento. Desaparecimento gradual de uma 
ima gem numa sequência de filme.

Insight (Ing.) – clareza súbita na mente, no intelecto de um indivíduo; ilu-
mi nação instantânea, estalo, luz. Compreensão ou solução de um problema pela 
sú bita captação mental dos elementos e relações adequados à solução; estalo.

Iyengar Yoga (Sânsc.) – estilo de yoga desenvolvido pelo mestre B.K.S. 
Iyengar.

Mignon (Fr.) – elegante, harmonioso, de tamanho pequeno e ao mesmo 
tempo delicado.

Modus operandi (Lat.) – modo pelo qual um indivíduo ou uma organização 
de sen volve suas atividades ou opera. 

Notebook (Ing.) – computador portátil.
Rapport (Fr.) – harmonia, afinidade ou ligação bioenergética e inter cons-

cien cial.
Sets (Ing.) – cenário preparado para representação e filmagem. 
Spa (Ing.) – hotel ou estabelecimento, geralmente localizado fora das ci da-

des, que oferece tratamentos de saúde e/ou beleza, emagrecimento, ali men tação 
con trolada e natural, ginástica, massagens, sauna, banhos a vapor, etc.

Status (Lat.) – situação, estado, qualidade ou circunstância de uma pessoa 
ou coisa em determinado momento; condição. 

Upgrade (Ing.) – atualização dos componentes do hardware ou do software, 
de um computador. Aclive, subida; melhoria; aperfeiçoamento.  
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Vip (Ing.) – diz-se do indivíduo de grande prestígio ou poder. De uso de 
uma dessas pessoas. Pessoa de grande influência ou prestígio, especialmente um 
alto funcionário com privilégios especiais. Sigla de very important person (pessoa 
muito importante). 

Workaholic (Ing.) – que ou quem é viciado em trabalho; trabalhador com-
pul sivo. 

Yoga (Sânsc.) – um dos seis sistemas clássicos da filosofia hindu. 
Yogui (Sânsc.) – praticante de yoga. 
Zen (Jap.) – relativo ou pertencente a, ou próprio do zen; zen-budista, 

caracterizada pela busca de um estado extático de iluminação pessoal, o satori, 
equivalente a um rompimento deliberado com o pensamento lógico, obtido por 
meio de práticas de meditação sobre o vazio ou reflexão a respeito de absurdos, 
paradoxos e enigmas insolúveis; zen-budismo.

Na elaboração do Índice de Estrangeirismos foram utilizadas as se guin  tes 
referências bibliográficas:

Bastiou, Jean-Pierre; Globetrotter da Consciência; IIPC; Rio de Janeiro, 
RJ; 2002.

Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo; Editares; Foz do Igua-
çu, PR; 2010.

Oxford – Dictionary of Current English. Oxford University Press; 4ª Ed.; 
Oxford, UK; 2006.

Houaiss, Antônio & Villar, Mauro; Dicionário Houaiss da Língua 
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EV(s) = Estado(s) Vibracional(is).
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MBE = Mobilização Básica de Energias.
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N. = número(s).
OIC = Organização Internacional de Consciencioterapia.
ono. = índice onomástico; índice de nomes.
p. = página(s).
PDP = Programa de Desenvolvimento Parapsíquico.
PDPA = Programa de Desenvolvimento Parapsíquico Avançado.
refs. = referências bibliográficas.
Sânsc. = idioma Sânscrito.
SEST = Síndrome do Estrangeiro.
tab(s). = tabela(s).
UTI = Unidade de Terapia Intensiva.
V. = veja.
Vol. = volume ou volumes; tomo ou tomos.
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Trânsito,  23
Transplante,  28
Tratamento(s),  142

médicos,  119
Tubos,  77, 79

U

Ultrassonografia,  24
Unidades de lucidez consciencial (Cons),  

65
Universalismo,  19
Urologista,  25
UTI,  75, 76, 77

V

Vaidade,  30
Valores,  157

sociais,  56
Viagem,  84, 110, 119, 120, 122
Vida(s),  34, 54, 63, 155

intrafísica,  35
qualidade de,  114

Vigília física,  34
Vitimização,  30, 31
Voluntariado,  106, 140

conscienciológico,  151, 152
Vontade,  58, 65, 139, 145, 169

W

Workaholic,  24, 57, 136
Workaholism,  171

Y

Yoga,  21

Z

Zona de conforto,  92, 142, 159
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InstItUIçÕEs   
ConsCIEnCIoCÊntRICAs  (ICs)

ICs. As Instituições Conscienciocêntricas – ICs – são organizações cujos 
objetivos, metodologias de trabalho e modelos organizacionais estão fundamen-
tados no Paradigma Consciencial. A atividade principal das ICs é apoiar a evolução 
das consciências através da tarefa do esclarecimento pautada pelas verdades relativas 
de ponta, encontradas nas pesquisas no campo da Ciência Conscienciologia e es-
pecialidades.

Voluntariado. Todas as Instituições Conscienciocêntricas são associações 
independentes, de caráter privado, sem fins de lucro e mantidas predominante-
mente pelo trabalho voluntário de professores, pesquisadores, administradores 
e profissionais de diversas áreas.

CCCI. O conjunto das Instituições Conscienciocêntricas e dos voluntários 
da Conscienciologia no planeta compõe a Comunidade Conscienciológica Cosmoé-
tica Internacional – CCCI – formada atualmente por 17 ICs, incluindo a Associa-
ção Internacional Editares.

AIEC – Associação Internacional para Expansão da Conscienciologia
Fundação: 22/04/2005
sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 111, Cognópolis
CEP: 85856-530, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil
tel.: +55 (45) 2102-1411 
Site: www.worldaiec.org
Contato: aiec.comunicacao@gmail.com

Campus Discernimentum: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 201 
Cognópolis 
CEP: 85856-530, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil
tel.: +55 (45) 2102-1400
Contato: contato@discernimentum.org
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APEX – Associação Internacional da Programação Existencial
Fundação: 20/02/2007
sede: Rua da Cosmoética, 1.511, Cognópolis, Caixa Postal 921 
CEP: 85851-000
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil
tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax: +55 (45) 3525-5511
Site: www.apexinternacional.org
Contato: contato@apexinternacional.org

ARACÊ – Associação Internacional para a Evolução da Consciência 
Fundação: 14/04/2001 
Campus ARACÊ: Rota do Conhecimento, Km 7, acesso pela BR-262, Km 87
Distrito de Aracê, Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil
Endereço para correspondência: Caixa Postal 110
CEP: 29278-000, Pedra Azul 
Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil
tel.: +55 (27) 9739-2400
site: www.arace.org
Contato: associacao@arace.org

ASSINVÉXIS – Associação Internacional de Inversão Existencial 
Fundação: 22/07/2004 
Campus de Invexologia: Av. Maria Bubiak, 1.100, Cognópolis 
CEP: 85853-728
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil
tel.:  +55 (45) 3525-0913
site: www.assinvexis.org
Contato: contato@assinvexis.org
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ASSIPI – Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial 
Fundação: 29/12/2011 
sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.100, sala 212, Cognópolis 
CEP: 85856-530
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
tel.: +55 (11) 2102-1421 – VOIP: +55 (45) 4053-9818
Site: www.assipi.org 
Contato: assipi@assipi.com 

CEAEC – Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 
Conscienciologia 

Fundação: 15/07/1995 
sede: Rua da Cosmoética, 1.511, Cognópolis, Caixa Postal 921 
CEP: 85851-000
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax: +55 (45) 3525-5511 
Site: www.ceaec.org 
Contato: ceaec@ceaec.org 

COMUNICONS – Associação Internacional de Comunicação 
Conscienciológica 

Fundação: 24/07/2005 
sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.200, sala 206, Cognópolis 
CEP: 85856-530
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 
tel.: +55 (45) 2102-1409 
Site: www.comunicons.org.br 
Contato: comunicons@comunicons.org 

CONSCIUS – Associação Internacional de Conscienciometria 
Fundação: 24/02/2006 
sede: Av. Felipe Wandscheer, 5.200, sala 206, Cognópolis 
CEP: 85856-530
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. 
tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax: +55 (45) 3525-5511 
Site: www.conscius.org.br 
Contato: conscius@conscius.org.br 
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ECTOLAB – Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em 
Ectoplasmia e Paracirurgia. 

Fundação: 14/07/2013. 
sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 105, Cognópolis 
CEP: 85856-630
Foz do Iguaçu, PR, Brasil 
tel.: +55 (45) 2102-1427
Site: www.ectolab.org
Contato: ectolab@ectolab.org 

EDITARES – Associação Internacional Editares 
Fundação: 23/10/2004 
sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 107, Cognópolis 
CEP: 85856-530
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
tel.: +55 (45) 2102-1407 – VOIP: +55 (45) 4053-953 
Site: www.editares.org 
shopcons: www.shopcons.com.br (portal de compra de livros) 
Contato: editares@editares.org 

EVOLUCIN – Associação Internacional de Conscienciologia para Infância 
Fundação: 09/07/2006 
sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 102, Cognópolis 
CEP: 85856-530
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
tel.: +55 (45) 9909-6129
Site: www.evolucin.org 
Contato: evolucin@gmail.com 

IIPC – Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 
Fundação: 16/01/1988
sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 103, Cognópolis 
CEP: 85856-530, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
tel.: +55 (45) 2102-1448 
Site: www.iipc.org.br 
Contato: iipc@iipc.org.br 

Campus de Pesquisas IIPC: Estrada do Universalismo, 1.177 
CEP: 28997-970, Sampaio Correa, Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil
tel.: +55 (22) 2654-1186
Contato: campussaquarema@iipc.org 
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INTERCAMPI – Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da  
Cons cien ciologia 

Fundação: 23/07/2005 
sede: Av. Antonio Basílio, 3.006, sala 602, Lagoa Nova 
CEP: 59056-005, 
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil
tel.: +55 (84) 3211-3126 
Site: www.intercampi.org
Contato: intercampi@intercampi.org

OIC – Organização Internacional de Consciencioterapia 
Fundação: 06/09/2003 

Campus oIC: Av. Felipe Wandscheer, 5.935, Cognópolis 
CEP: 85856-530, 
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
tel.: +55 (45) 3025-1404 / 2102-1402 
Site: www.oic.org.br 
Contato: aco@oic.org.br 

REAPRENDENTIA – Associação Internacional de Parapedagogia  
e Reeducação Consciencial 

Fundação: 21/10/2007 
sede: Rua da Cosmoética, 1.511, Cognópolis, Caixa Postal 921
CEP: 85851-000, 
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
tel.: +55 (45) 3525-2652 – Fax: +55 (45) 3525-5511 
Site: www.reaprendentia.org 
Contato: contato@reaprendentia.org.br 
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UNICIN – União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais 
Fundação: 22/01/2005 
sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 105, Cognópolis 
CEP: 85856-530
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
tel.: +55 (45) 2102-1405 
Site: www.unicin.org 
Contato: unicin@unicin.org 

UNIESCON – União Internacional de Escritores da Conscienciologia 
Fundação: 23/11/2008 
sede: Av. Felipe Wandscheer, 6.200, sala 109, Cognópolis 
CEP: 85856-530
Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil 
Site: www.uniescon.org 
Contato: uniescon.ccci@gmail.com
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PUBlICAçÕEs  DA  EDItAREs
AUTOR TÍTULO

Alessandra Nascimento / 
Felix Wong

CONSCIENCIOLOGIA  É  NOTÍCIA

Alexandre Nonato JK  E  OS  BASTIDORES  DA  CONSTRUÇÃO  DE  BRASÍLIA
Alexandre Nonato et. al. INVERSÃO  EXISTENCIAL
Alzemiro Rufino de Matos VIDA:  OPORTUNIDADE  DE  APRENDER
Ana Seno COMUNICAÇÃO  EVOLUTIVA
Antonio Pitaguari /  
Marina Thomaz

REDAÇÃO  E  ESTILÍSTICA  CONSCIENCIOLÓGICA

Arlindo Alcadipani
ITINERáRIO  EVOLUTIVO  dE  UM  RECICLANTE:  
AUTObIOgRAfIA  pERMEAdA  pELA  HIsTóRIA   
DO  BRASIL

Bárbara Ceotto DIÁRIO  DE  AUTOCURA
Cesar Machado PROATIVIDADE  EVOLUTIVA

Cirleine Couto
CONTRApONTOs  dO  pARApsIQUIsMO
INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  COTIDIANA

dalva Morem sEMpRE  É  TEMpO
Dayane Rossa OPORTUNIDADE  DE  VIVER

Dulce Daou
AUTOCONsCIÊNCIA  E  MULTIdIMENsIONALIdAdE
VONTADE:  CONSCIÊNCIA  INTEIRA

Fernando R. Sivelli / 
Marineide C. gregório

AUTOExpERIMENTOgRAfIA  pROjECIOLógICA

Flávio Buononato
ANUÁRIO  DA  CONSCIENCIOLOGIA
FATOS  E  PARAFATOS  DA  COGNÓPOLIS  FOZ   
DO  IGUAÇU

Graça Razera HIpERATIVIdAdE  EfICAZ  

Jayme Pereira
báRbARAH  VAI  À  EsTRELA
pRINCípIOs  dO  EsTAdO  MUNdIAL  COsMOÉTICO

João Paulo / 
Dayane Rossa

MANUAL  dA  CONsCIN-CObAIA

julieta Mendonça MANUAL  dO  TExTO  dIssERTATIVO

Julio Almeida
QUALIFICAÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA
QUALIFICAÇÃO  AUTORAL

Kátia Arakaki
ANTIbAgULHIsMO  ENERgÉTICO:  MANUAL
VIAGENS  INTERNACIONAIS

Laura sánchez LAsTANOsA:  MEMóRIA  E  HIsTóRIA  dO  INTELECTUAL   
E  HOLOTECáRIO  dO  sÉCULO  xVII

Lilian Zolet pARApsIQUIsMO  NA  INfÂNCIA
Lilian Zolet /  
Flávio Buononato

MANUAL  dO  ACOPLAMENTARIUM

Lilian Zolet /  
guilherme Kunz

ACOPLAMENTARIUM  pRIMEIRA  dÉCAdA

Lourdes pinheiro /  
Felipe Araújo

DICIONÁRIO  DE  VERBOS  CONJUGADOS  DA   
LÍNGUA  PORTUGUESA
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Luciano Vicenzi CORAgEM  pARA  EVOLUIR  
Lucy Lutfi VOLTEI  PARA  CONTAR

Mabel Teles
pROfILAxIA  dAs  MANIpULAÇÕEs  CONsCIENCIAIs
ZÉFIRO:  A  pARAIdENTIdAdE  INTERMIssIVA  dE  WALdO  
VIEIRA

Málu balona
AUTOCURA  ATRAVÉS  DA  RECONCILIAÇÃO
síNdROME  dO  EsTRANgEIRO  

Marcelo da Luz ONdE  A  RELIgIÃO  TERMINA?
Maria Thereza Lacerda A  pEdRA  dO  CAMINHO
Marina Thomaz /  
Antonio Pitaguari

TENEpEs:  AssIsTÊNCIA  INTERdIMENsIONAL  LúCIdA

Maximiliano Haymann síNdROME  dO  OsTRACIsMO
Miguel Cirera EVOLUCIÓN  DE  LA  INTELIGENCIA  PARAPSÍQUICA
Moacir gonçalves /  
Rosemary Salles

dINÂMICAs  pARApsíQUICAs

Osmar Ramos filho CRISTO  ESPERA  POR  TI  (Edição  Comentada)
phelipe Mansur EMpREEdEdORIsMO  EVOLUTIVO
Reinalda Fritzen CAMINHOs  dE  AUTOssUpERAÇÃO
Roberto Leimig VIDAS  DE  NATURALISTA
Rodrigo Medeiros CLARIVIDÊNCIA
Rosa Nader MANUAL  dE  VERbETOgRAfIA

Roseli Oliveira dICIONáRIO  dE  EUfEMIsMOs  dA  LíNgUA  
PORTUGUESA

Rosemary Salles CONsCIÊNCIA  EM  REVOLUÇÃO
Silda Dries TEORIA  E  PRÁTICA  DA  EXPERIÊNCIA  FORA  DO  CORPO
Tony Musskopf AUTENTICIDADE  CONSCIENCIAL
Vera Hoffmann sEM  MEdO  dA  MORTE
Wagner Alegretti RETROCOGNIÇÕES

Waldo Vieira

700  ExpERIMENTOs  dA  CONsCIENCIOLOgIA
dICIONáRIO  dE  ARgUMENTOs  dA  CONsCIENCIOLOgIA
dICIONáRIO  dE  NEOLOgIsMOs  dA  CONsCIENCIOLOgIA
ENCICLOPÉDIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA
HOMO  SAPIENS  PACIFICUS
HOMO  SAPIENS  REURBANISATUS
LÉXICO DE ORTOPENSATAS  
MANUAL  dA  dUpLA  EVOLUTIVA
MANUAL  dA  pROÉxIs  
MANUAL  dA  TENEpEs  
MANUAL  dOs  MEgApENsENEs   
TRIVOCABULARES
NOSSA  EVOLUÇÃO
O  QUE  É  A  CONSCIENCIOLOGIA
PROJECIOLOGIA
PROJEÇÕES  DA  CONSCIÊNCIA

onde comprar: www.shopcons.com
Site da editora: www.editares.org
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notA

Caso o leitor tenha interesse, poderá assistir a entrevista da 
autora realizada pelo apresentador Ton Martins em 2009, para o pro -
grama “Ciência e Consciência”, sobre saúde consciencial. 

A entrevista está distribuída em cinco partes e pode ser acessada 
no site do youtube, inserindo o nome Bárbara Ceotto na ferramenta 
de busca, pelo link ou QR Code abaixo: 

http://www.youtube.com/watch?v=n2tl0UreouM
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1. Área da Pesquisa:
EstE livro pEsquisa tEmas da 

AutoconsciencioterApiA,
EspEcialidadE da conscienciologiA.

2. PrincíPio da descrença:
Não acrEditE Em Nada, NEm mEsmo 

Nas iNformaçõEs Expostas NEstE livro, 
o iNtEligENtE é fazEr pEsquisas 

pEssoais sobrE os tEmas.


	Diario de Autocura CAPA (Divulgacao)
	Diario  de  Autocura (versao 47)

