
Free 
Estado Vibracional: Vivência e 

Autoqualificação (Portuguese Edition)
 PDF Download

 Katie Halliwell

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/MDzRE/Estado-Vibracional-Vivencia-e-Autoqualificacao-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/MDzRE/Estado-Vibracional-Vivencia-e-Autoqualificacao-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/MDzRE/Estado-Vibracional-Vivencia-e-Autoqualificacao-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/MDzRE/Estado-Vibracional-Vivencia-e-Autoqualificacao-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/MDzRE/Estado-Vibracional-Vivencia-e-Autoqualificacao-Portuguese-Edition
http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/Eaoo/OPMw/MDzRE/Estado-Vibracional-Vivencia-e-Autoqualificacao-Portuguese-Edition


O Estado Vibracional (EV) é um fenômeno bioenergético, inerente ao Ser Humano. Trata-se da
intensificação da passagem de energias pelos chacras e canais energéticos, distribuídos ao
longo de todo o corpo biológico, resultando na ativação plena das energias pessoais,
evidenciada pela sensação de vibração interna da qual deriva o nome.O EV é um fenômeno
energético capaz de ser gerado com base na vontade e passível de ser dominado por
qualquer consciência intencionada em ampliar sua manifestação interassistencial no
Cosmos.O objetivo do livro é abordar o tema de modo técnico, racional, didático e científico,
não místico e nem religioso, para compartilhar informações teóricas e práticas, capazes de
facilitar a vivência, o entendimento e a autoqualificação do EV aos leitores.O objetivo do livro é
abordar o tema de modo técnico, racional, didático e científico, não místico e nem religioso,
para compartilhar informações teóricas e práticas, capazes de facilitar a vivência, o
entendimento e a autoqualificação do EV aos leitores.
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PrioridadeRealidades. Segundo a Conscienciologia, existem duas realidades básicas no
Universo: a consciência e a energia. A consciência é a individualidade, o self, o ego, sou eu ou
você, passível de ser estudada a partir das manifestações pessoais. Tudo o mais é
energia.Tipos. As energias podem ser classificadas em 2 tipos: a energia imanente (EI) e a
energia consciencial (EC). A EI está dispersa em todo o Universo. A EC é aquela absorvida
pela consciência das fontes de EI e empregada continuamente nas manifestações gerais a
partir dos pensenes.Autodomínio. As bioenergias interferem em nossas vidas o tempo todo.
Dominar as bioenergias é dos recursos mais eficientes para se alcançar melhores níveis de
saúde física e mental, além de ser imprescindível para o desenvolvimento sadio das
autoparapercepções.Culturas. Ao longo da História, distintas culturas se debruçaram no
estudo das bioenergias, sem, contudo, chegar a propor procedimentos técnicos para a
vivência e o domínio autoconsciente das mesmas, plausíveis de serem aplicados por qualquer
pessoa interessada, de modo lúcido, autônomo, sem misticismos, cangas religiosas ou
heranças dogmáticas.EV. A técnica da instalação do Estado Vibracional (EV), sistematizada



pelo pesquisador Waldo Vieira (1932–2015), propositor da Ciência Conscienciologia,
preenche essa lacuna. Segundo Vieira, o EV é a condição na qual o corpo energético e o
psicossoma aceleram suas vibrações ao máximo, através da movimentação das ECs pela
vontade, expandindo e potencializando a fluência livre das energias conscienciais do
energizador.Prioridade. Por hipótese, a vivência do EV é das prioridades inafastáveis de toda
conscin interessada em comprovar, em um primeiro momento, a existência das próprias ECs,
além de preparar o pesquisador teático para sondar o autoparapsiquismo com desenvoltura e
equilíbrio.Facetas. O livro que o leitor e a leitora têm em mãos, Estado Vibracional: Vivência e
Autoqualificação, disseca com propriedade e consistência diferentes facetas do estudo teático
do EV.Abordagem. Com linguagem acessível e técnica, além de ilustrações didáticas, a obra
apresenta abordagem panorâmica da temática, partindo da apresentação do fenômeno em si
e técnicas para a obtenção e qualificação do mesmo, para então adentrar em correlações
complexas referentes às implicações evolutivas da vivência autoconsciente do EV.Teaticidade.
O engenheiro e conscienciólogo Victor Bolfe, determinado investigador da temática,
fundamenta e norteia a presente obra a partir da conjugação do estudo teórico às práticas
pessoais com as bioenergias. Chama a atenção o fato de o autor concentrar o megafoco
pesquisístico pessoal sobre o tema desde 2015, quando vivenciou pela primeira vez, de modo
espontâneo, o fenômeno do Estado Vibracional. Dali em diante, tornou-se pesquisador da
Conscienciologia, convergindo desde então as pesquisas pessoais prioritariamente nos
campos de estudo da Bioenergética, Energossomatologia e Autevoluciologia.Prioriologia. Tal
fato evidencia o senso de prioridade e a mentalidade paracientífica do autor, que soube
compreender, de imediato, a relevância do parafenômeno vivenciado, partindo para a
autexperimentação racional e exaustiva do assunto, somada aos estudos teóricos, cujo
resultado é o presente livro.Descrenciologia. Vale ressaltar ser a autexperimentação direta,
segundo o princípio da descrença, a base do paradigma consciencial.Fôlego. Esta obra instiga
o fôlego pesquisístico de toda pessoa interessada em compreender, vivenciar e/ou qualificar o
Estado Vibracional, visando o autodomínio energético, a redução do restringimento
intrafísico e o desenvolvimento lúcido da autoparaperceptibilidade. EV: primeira
prioridade.Mabel TelesCognópolis, Foz do Iguaçu, 11 de junho de 2019.INTRODUÇÃOO
Estado Vibracional (EV) é um fenômeno bioenergético, inerente ao Ser Humano. Trata-se da
intensificação da passagem de energias pelos chacras e canais energéticos, distribuídos ao
longo de todo o corpo biológico, resultando na ativação plena das energias pessoais,
evidenciada pela sensação de vibração interna da qual deriva o nome.É possível
experimentá-lo utilizando movimentos coordenados e contínuos sobre as energias pessoais
que consistem na Técnica da Instalação do EV descrita neste livro. Quando vivenciado com
frequência, intensidade e intenção adequada, é capaz de influir de modo muito favorável na
vida dos praticantes.A Medicina Tradicional Chinesa estuda estas energias (chi) e canais
energéticos (meridianos) há mais de 4 mil anos, com aplicação prática em diversas técnicas
terapêuticas: acupuntura, fitoterapia e outros (Xinnong, 1987).Na Índia, existem estudos com
registros datando mais de 4 mil anos, considerando a energia (prána) e os canais energéticos
(nadís), com aplicação prática através do Yôga (De Rose, 2007).No ocidente, no século XX, o
cientista Wilhelm Reich descreveu a energia (orgônio) sendo um fluido vital, intangível,
responsável pela vitalização do corpo e buscou aplicar este conhecimento de maneira
terapêutica (Reich, 1975).Desta forma, ao longo do desenvolvimento da humanidade, a
energia é uma realidade estudada e com aplicações práticas em saúde e aprimoramento
humano. Porém, predominam técnicas e métodos capazes de interferir de modo indireto nas
energias, com finalidade de melhorá-las e equilibrá-las, geralmente dependendo de terceiros



para realização dos processos.Neste livro, a proposta é cada pessoa aprender a melhorar sua
condição energética de modo autônomo, com base apenas na própria vontade atuando
diretamente sobre a energia. Objetivo plenamente factível através do domínio da ativação do
Estado Vibracional (EV).A autonomia energética promove bem-estar e permite aplicação
técnico-assistencial das energias, fator catalisador do processo evolutivo pessoal, propósito
central desta obra.As informações estão estruturadas segundo o corpo de ideias da
Conscienciologia e fundamentadas nas experiências deste autor, até o momento evolutivo da
escrita (Ano-base: 2018).Os vários Verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia(1), citados
ao longo do livro, estão listados na bibliografia. As contrações linguísticas serão conforme a
escrita Conscienciológica. Os depoimentos deste autor estão destacados pela formatação
itálica e o Estado Vibracional será tratado pela abreviação: EV.Projeciologia e
ConscienciologiaA neociência Conscienciologia foi proposta pelo pesquisador e médico Waldo
Vieira, no ano de 1986, ao lançar o tratado Projeciologia: Panorama das Experiências da
Consciência Fora do Corpo Humano, abordando as experiências projetivas e posteriormente,
em 1994, o tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, para respaldar a base teórica da
ciência. Somados ultrapassam o número de 7.000 referências bibliográficas.A
Conscienciologia trata das pesquisas sobre a consciência (espírito, alma, indivíduo, self) de
modo abrangente, integral, levando em conta a complexidade de cada ser, incluindo os seus
diversos veículos e as múltiplas dimensões de manifestação, também as várias vidas e
personalidades (seriexialidade).Na ciência convencional a consciência é considerada fruto do
cérebro humano, o foco das pesquisas prepondera em objetos externos ao pesquisador e a
abrangência é limitada à dimensão intrafísica. A Conscienciologia parte da hipótese na qual a
consciência é quem dá vida ao corpo humano, prioriza a pesquisa realizada sobre a própria
manifestação do pesquisador (autopesquisa) e tem abrangência multidimensional.Enquanto a
Conscienciologia tem abordagem mais ampla, a Projeciologia trata dos fenômenos
parapsíquicos e multidimensionais ocorridos na descoincidência total ou parcial dos veículos
de manifestação da consciência, juntamente com a interação energética.No tratado
Projeciologia são enumerados 54 fenômenos parapsíquicos, incluindo a EQM (experiência de
quase morte), clarividência, telepatia e o fenômeno em foco neste livro, o EV.A
Conscienciologia é uma ciência esclarecedora e libertadora, capaz de gerar autonomia
evolutiva nas consciências dedicadas a estudá-la e desenvolvê-la, a partir das próprias
experiências.Paradigma ConsciencialA teoria líder da Conscienciologia é o paradigma
consciencial. As pesquisas são norteadas por esta base teórica e apresentam conceitos que
buscam, através da lógica, cientificidade e teática (teoria e prática), a evolução consciencial.
Estes conceitos são considerados verpons (verdades relativas de ponta), portanto não são
absolutos, podem e devem ser questionados, refutados, testados e atualizados, a partir das
experimentações, pesquisas e publicações dos pesquisadores.Esta evolução trata do contínuo
aprimoramento do temperamento e dos potenciais pessoais, baseada na interassistência – a
interrelação sadia, benéfica e cooperativa entre as consciências – com base no seguinte
princípio: “Ninguém Evolui Sozinho”.Segue listagem das bases do Paradigma Consciencial
(destacadas em negrito), acrescidas de conceitos importantes, organizados em ordem
didática, segundo a visão deste autor, os quais serão explicados no próximo capítulo (Vieira,
2013):01. Autexperimentação.02. Consciência.03. Energias.04. Holossoma.05.
Multidimensionalidade.06. Projetabilidade.07. Multiexistencialidade.08. Curso Intermissivo.09.
Cosmoética.10. Universalismo.11. Pensenes.12. Acoplamento energético.13.
Parapsiquismo.NeologismosCom esta ciência, faz-se necessária a criação de vocabulário
novo, os neologismos, palavras e expressões específicas, utilizadas no desenvolvimento da



Conscienciologia.Deve-se procurar focar no significado destas palavras, pois vai facilitar o
entendimento dos conteúdos apresentados. Existe lógica e racionalidade nos neologismos,
por exemplo, teática (teoria e prática), além da junção das duas palavras, enfatiza a
relevância da prática.Geralmente, o entendimento destes novos conceitos se dá de modo
mais superficial no primeiro contato, sendo elaborado e aprofundado gradativamente,
conforme o desenvolvimento teático da conscin nos assuntos.Eles facilitam a comunicação,
pois representam conceitos que levariam várias linhas para serem explicados. No final do livro,
o glossário explica os neologismos utilizados.Motivação da Escrita do LivroNo início de 2015,
passei por uma crise existencial, pois costumava sentir Melin Dominical (melancolia intrafísica,
aos domingos) e não encontrava explicações plausíveis para justificar o fato, pois
aparentemente, tudo corria bem na minha vida.Após algum tempo, decidi buscar respostas
para a questão, investindo na projeção lúcida. Apesar de ainda estar sob forte restringimento
intrafísico, crente de ser apenas este corpo físico e de não haver nada após a morte, senti que
poderia funcionar.Pesquisando através da internet, encontrei a recomendação da Técnica da
Instalação do EV (descrita no Capítulo 5 deste livro) para desencadear a projeção lúcida.Em
abril de 2015, vivenciei o primeiro EV, após vários dias aplicando a técnica. Deitado na cama,
relaxado e buscando movimentar as energias, acabei cochilando e logo acordei com
fortíssima sensação energética e vibratória, envolvendo todo o corpo.Surpreendido pela
intensidade da experiência, levantei-me abruptamente da cama, findando o ápice da ativação.
Em pé, ainda extasiado com o fenômeno, senti grande autoconfiança e o corpo muito leve.
Notei melhora até mesmo na visão, ao verificar as cores do ambiente, parecendo mais vivas.
Após este evento, passei a sentir a energia fluir através do meu corpo energético. A
experiência foi marcante e gerou muito interesse pelo EV.Tentando novamente atingir o
mesmo EV, verifiquei ter sido extrapolação, patrocínio de consciex (consciência extrafísica)
amparadora. Seria necessário muito esforço para chegar no mesmo ponto, através da própria
competência, mas eu estava profundamente determinado a fazê-lo.Continuei minhas
pesquisas sobre o EV, encontrei a Conscienciologia e passei a frequentar intensamente os
locais de estudos, cursos e laboratórios de pesquisa.Após 6 meses de estudos e práticas
energéticas diárias, já era capaz de ativar o EV de modo direto (ver: EV Direto, p.73), sem
precisar movimentar as energias para cima e para baixo (ver: Técnica da Instalação do EV).
Depois de 1 ano, imerso nos estudos e práticas energéticas, eu já era capaz de chegar mais
próximo do primeiro EV patrocinado.Então, percebi que aquela Melin Dominical era fruto da
descontextualização em relação à minha Proéxis(2) (programação existencial), eu estava
razoavelmente fora daquilo que havia planejado e me comprometido a fazer, antes de
renascer, conforme relatado no Verbete Melin Dominical (Enciclopédia da Conscienciologia,
2018).Neste livro pretendo compartilhar informações teóricas e práticas, geradas com base na
experiência e entendimento pessoal, visando ajudar as pessoas a vivenciarem, entenderem e
qualificarem o EV.O livro possibilita o compartilhamento da inteligência evolutiva entre as
consciências.Objetivo do LivroO objetivo é abordar o tema de modo técnico, racional, didático
e científico, não místico e nem religioso, para compartilhar informações teóricas e práticas,
capazes de facilitar a vivência, o entendimento e a autoqualificação do EV aos leitores.O EV é
um fenômeno energético capaz de ser gerado com base na vontade e passível de ser
dominado por qualquer consciência intencionada em ampliar sua manifestação
interassistencial no Cosmos (influência positiva sobre as demais consciências).Capítulo
1DEFINIÇÕES BÁSICASO capítulo visa introduzir os conceitos básicos da Conscienciologia,
vitais para o entendimento da obra e aprofundamento no tema, destinando-se, principalmente,
aos leitores de primeiro contato com a ciência. Serão brevemente explicados, mas demandam



aprofundamento teórico e prático para serem gradativamente
entendidos.AutexperimentaçãoAutexperimentar significa ter as próprias experiências e tirar as
conclusões com base no raciocínio e discernimento pessoal. Toda informação deve ser
refutada e testada com base na experimentação e pesquisa pessoal, antes de ser tomada por
verdade, sendo esta sempre relativa e jamais absoluta.Este autor não tem intenção de
persuadir os leitores de qualquer ideia aqui relatada. O objetivo é propiciar uma base para as
consciências pautarem as próprias experiências, e a partir das vivências pessoais, serem
autopersuadidas ou não, dos fatos e parafatos aqui relatados.Crer significa acreditar ou
confiar em algo sem analisar a logicidade das evidências. Não se deve crer em verdades
absolutas, o conhecimento e as verdades vão sempre se aprimorando com as novas
experiências, em um fluxo infindável de renovação. Este livro está baseado no Princípio da
Descrença, portanto não contém verdades absolutas.Não creia em nada, nem mesmo no que
está aqui escrito, experimente, tenha suas vivências pessoais.ConsciênciaTambém conhecida
por espírito, personalidade, alma, self, ego, e outras várias denominações, é o princípio
inteligente, individualizado e em constante evolução. Este autor, você e todos os seres
vivos são consciências.A consciência não é algo físico nem energético, é o princípio
inteligente capaz de colocar informação na energia (através dos pensamentos e sentimentos)
e manipulá-la, com base na capacidade de discernimento e decisão.Não existe consciência
igual no universo, cada qual é única, com holobiografia(3), holomemória(4), essência, facetas,
peculiaridades, traços, dificuldades e facilidades específicas, porém, todas têm a opor
tunidade de, através do próprio esforço, evoluir, qualificando e ampliando sua manifestação
para muito além do próprio microuniverso (ambiente íntimo da consciência).Segundo Vieira
(2014a), conscin é a denominação de consciência intrafísica, possuidora de corpo físico e
consciex é a consciência extrafísica, a qual no momento não possui corpo físico e se
manifesta através do psicossoma, na dimensão extrafísica.EnergiasA energia é um elemento
universal, portanto, conhecida e abordada nas mais diversas culturas, desde a antiguidade
até os dias atuais, conforme segue listagem, em ordem cronológica, retirada de Vieira (2002,
p. 575) e ampliada por este autor (Nomeação; Região; Pesquisador; Data aproximada):01.
Huaca: Peru; Andinos; 3000 a.e.c.02. Prána: Índia; Yogues; 3000 a.e.c.03. Chi: China;
Acupunturistas; 3000 a.e.c.04. Mana: Polinésia; Polinésios; 2500 a.e.c.05. Telesma: Egito;
Hermes Mercúrio Trismegistus; 1300 a.e.c.06. Vis Medicatrix Naturae: Grécia; Hipócrates;
460-377 a.e.c.07. Nous: Grécia; Platão; 428-348 a.e.c.08. Cause Formativa: Grécia;
Aristóteles; 384-322 a.e.c.09. Pneuma: Grécia; Erasistratus; 304-250 a.e.c.10. Espírito Santo:
Judeia; Jesus de Nazaré; 0-33 a.e.c.11. Facultas Formatrix: Grécia; Galeno; 130-200.12.
Anima Mundi: Pérsia; Avicena; 980-1037.13. Arqueo: Suíça; Paracelso; 1493-1541.14. Raios
de Luz: Inglaterra; Robert Fludd; 1574-1637.15. Fluido Mesmérico: Alemanha; Franz Anton
Mesmer; 1734-1815.16. Força da Vida: Itália; Luigi Galvani; 1739-1798.17. Gestaltung:
Alemanha; Johann Wolgang von Goethe; 1749-1832.18. Força Vital: Saxônia; Christian
Friedrich Samuel Hahnemann; 1755-1843.19. Força Ódica: Alemanha; Karl Louis von
Reichenbach; 1788-1869.20. Fluido Vital: França; Allan Kardec; 1804-1869.21. Força Psíquica:
Inglaterra; Edward William Cox; 1809-1879.22. Luz Astral: Império Russo; Helena Blavatsky;
1831-1891.23. Ectoplasma: França; Charles Robert Richet; 1850-1935.24. Força Biodinâmica:
Itália; Enrico Morselli; 1852-1929.25. Libido: Império Austríaco; Sigmund Freud; 1856-1939.26.
Força Formativa Etérica: Alemanha; Rudolf Steiner; 1861-1925.27. Eflorescências: Alemanha;
Albert Freiherr von Schrenk-Notzing; 1862-1929.28. Sincronicidade: Suíça; Carl Gustav Jung;
1875-1961.29. Alavanca Psíquica: Irlanda; W. J. Crawford; 1881-1920.30. Entropia Negativa:
Áustria; Erwin Schrodinger; 1887--1961.31. Faculdade Psi: Estados Unidos; Joseph Banks



Rhine; 1895-1980.32. Orgônio: Estados Unidos; Wilhelm Reich; 1897-1957.33. Bioenergia:
Inglaterra; George De La Warr; 1904-1969.34. Sinergia: Estados Unidos; Abraham Maslow;
1908-1970.35. Bioplasma: Rússia; V. S. Grischenko; 1928-2011.36. Hado: Japão; Masaru
Emoto; 1943-2014.A interação com a energia é a base da vida humana, é também o elemento
desencadeador dos diversos fenômenos parapsíquicos possíveis de serem vivenciados, por
exemplo: a projeção lúcida, a telepatia, a clarividência, a leitura energética e o EV.Pode ser
classificada em dois tipos básicos, a Energia Imanente (IE) e a Energia Consciencial (EC). A
imanente é a energia primária, livre, impessoal, difusa em todas as realidades do Cosmos, a
energia na forma mais pura (Vieira, 2002).A Energia Imanente está presente na Natureza,
através da geoenergia (terra), da hidroenergia (água), da aeroenergia (ar), da fitoenergia
(plantas), entre outras.O instrumento da consciência é a energia, utilizada por todos os
veículos do holossoma nas manifestações conscienciais. Nesse contexto, a Energia Imanente
é a “matéria prima” ideal para a consciência, pois se encontra ainda livre de informações
conscienciais.O contato com as energias da Natureza ajuda no desenvolvimento da
sensibilidade energética e proporciona bem-estar, relaxamento e tranquilidade, devido ao
revigoramento energético proporcionado pela Energia Imanente.A Energia Consciencial é
aquela na qual foi inserida informação por alguma consciência, através dos pensamentos e
sentimentos, ganhando características específicas.As energias conscienciais podem ser mais
patológicas (com sentimentos e pensamentos negativos) ou mais sadias (sentimentos e
pensamentos benéficos).Mesmo sem nunca ter sentido a energia fluir através do
energossoma(5), as conscins recebem informações através das trocas energéticas, todos os
dias, por meio das interações com outras conscins, consciexes e ambientes. Trata-se de algo
natural, intrínseco à vida.Em analogia simples, pode-se comparar as energias com o ar
respirado. Apesar de não ser visto, está difuso em toda atmosfera e a conscin constantemente
o está inspirando e expirando, através de seu sistema respiratório, geralmente sem estar
consciente do processo e sendo continuamente influenciada pela qualidade do ar trocado.
De modo semelhante, a conscin está sempre imersa nas energias, absorvendo e
exteriorizando, através de seu sistema energético, ininterruptamente, os mais diversos
padrões de energia com os quais tem contato e sendo influenciada por estes, normalmente,
sem estar ciente.Por exemplo, ao encontrar determinada pessoa, pela primeira vez e ter a
clara impressão de ela ser positiva e confiável, mesmo sem ter evidência tangível para
justificar tal sensação. A ocorrência pode ser fruto da troca energética realizada na interação,
podendo ser totalmente contraditória à apresentação física da pessoa em questão.De modo
semelhante, ao entrar em um ambiente as sensações podem ser condizentes com a leitura
energética do recinto. Por exemplo, um ambiente pesado de presídio ou hospital, com muitas
pessoas passando por dificuldades, pode transmitir sensação desagradável e causar mal-
estar, devido ao padrão de energias impregnadas no local.Já um ambiente de Natureza, com
árvores e córregos pode transmitir a sensação de paz e tranquilidade devido à Energia
Imanente, leve e fluida, peculiar ao local.Os ambientes são compostos por diferentes
proporções de energia Imanente e Consciencial, por exemplo, aquele com maior presença de
consciências tende a ter mais Energia Consciencial e aqueles com menos tende a ter mais
Energia Imanente.Sob a ótica da Conscienciologia, as consciências não criam e nem
destroem as energias, apenas inserem informações, impregnando-as com seus pensamentos
e sentimentos. No universo só existem duas realidades, as energias e as consciências. O que
difere a dimensão de atuação das energias é sua densidade, ou frequência de vibração.A
energia é o instrumento de manifestação da consciência.HolossomaA consciência não é
matéria nem energia, é o princípio inteligente que as organiza, portanto, para interagir com o



meio, utiliza veículos de manifestação. Compreendê-los e otimizá-los é vital para a evolução
consciencial.O Paradigma Consciencial apresenta quatro veículos, cada qual utilizado na
respectiva dimensão de atuação. O conjunto dos veículos ou corpos é chamado de
Holossoma. São eles o Soma, Energossoma, Psicossoma e Mentalsoma, descritos a seguir e
ilustrados na Figura 1 (Vieira, 2013):1. SomaÉ o corpo físico, biológico, pelo qual se respira na
dimensão intrafísica, a ponta mais rústica do holossoma. É o veículo capaz de impor maior
grau de restrição à consciência, por ser o mais denso deles. É o mais conhecido e estudado
pela ciência convencional.É o principal instrumento de Proéxis da conscin, necessário para
realizar as tarefas intrafísicas, e deve ser muito bem entendido e cuidado, pois interfere
diretamente na qualidade de manifestação consciencial.2. EnergossomaÉ o corpo energético
das conscins, responsável pela vitalização do corpo físico. Na realidade, este não porta a
consciência, atua ao modo de interface fixadora, unindo o psicossoma ao soma. Está
localizado na dimener (dimensão energética).Através dele as conscins estão constantemente
trocando energia com os ambientes e consciências. Algumas terapias procuram atuar no
energossoma, por exemplo a acupuntura e homeopatia. A técnica ativadora do EV atua
diretamente sobre o energossoma, mobilizando suas energias.O entendimento do
energossoma é vital para se entender o funcionamento do EV, portanto, será tema de
maiores explicações no próximo capítulo.3. PsicossomaPopularmente chamado de corpo
astral, corpo emocional, ou corpo dos sentimentos, é o veículo pelo qual a consciência faz a
projeção lúcida, na dimensão extrafísica. Por hipótese, este veículo teria um milésimo do peso
do soma, portanto, mil vezes mais sutil (Vieira, 2002).Através dele a conscin pode ter diversas
percepções parapsíquicas, mesmo em vigília intrafísica (acordada). Porém, para se ter
consciência do psicossoma, é preciso certo nível de descoincidência (desencaixe entre os
veículos), habilidade capaz de ser desenvolvida de maneira lúcida e sadia, através da
instalação do EV.Veículo mantido durante a seriéxis (série de vidas), é o portador dos
registros emocionais das vivências pregressas, sadias ou nosográficas (paracicatrizes) da
conscin. O conjunto dos registros armazenados no psicossoma e mentalsoma é denominado
de paragenética (Vieira, 2007).Qualquer aprendizado novo também é transmitido através da
paragenética para a vida subsequente, desta forma as habilidades desenvolvidas pela
consciência, durante cada vida intrafísica, tornam-se parte da sua bagagem consciencial, por
exemplo, o domínio do EV.O mesmo ocorre quando determinado pianista, tendo focado muito
no aprendizado de determinada técnica musical em vidas pregressas, apresenta esta
habilidade logo na infância, ao entrar em contato com o instrumento.Em geral, o psicossoma
da conscin projetada se apresenta com a mesma aparência do soma, e no caso da consciex,
a mesma aparência do último soma.O psicossoma apresenta algumas características muito
diferentes do soma, por exemplo, emissão de luz própria, invulnerabilidade à dimensão
intrafísica, capacidade de assumir formas distintas, capacidade de atravessar objetos
intrafísicos e ausência de peso (Vieira, 2002).As pesquisas sobre os corpos mais sutis, o
energético, o emocional e o mental, podem ser facilitadas com o uso da projeção lúcida, a
capacidade de projetar-se para fora do soma, por meio do psicossoma, com lucidez,
vivenciando experiências extrafísicas. Esta habilidade tem o desenvolvimento facilitado pelas
práticas energéticas, conforme será abordado no decorrer do livro.4. MentalsomaÉ o corpo
mental da consciência, responsável pelos principais atributos conscienciais, entre eles o
discernimento (capacidade de escolha), vontade, concentração, compreensão, lógica, a
capacidade cognitiva em geral. Está localizado na dimensão mental. É o veículo mais
complexo entre todos e cabe muito estudo a respeito (Vieira, 2010).Está intimamente ligado à
capacidade de produzir, captar e transmitir pensamentos. Através dele a consciência comanda



a energias e os demais veículos. Também por meio dos atributos cognitivos
(mentaissomáticos) são avaliados e interpretados os fenômenos parapsíquicos vivenciados.
Através do mentalsoma se vivencia o fenômeno de cosmoconsciência (projeção isolada de
corpo mental).O EV otimiza a troca energética interveicular da conscin, promovendo equilíbrio
e homeostase holossomática.Figura 1 – Representação didática dos quatro veículos de
manifestação da consciência.MultidimensionalidadeDidaticamente, podem ser descritas 4
dimensões básicas, cada qual com faixa vibracional correspondente a atuação de veículo
específico da consciência, conforme segue a listagem, em ordem decrescente de densidade
energética:1. Dimensão Intrafísica: soma.2. Dimensão Energética: energossoma.3. Dimensão
Extrafísica: psicossoma.4. Dimensão Mentalsomática: mentalsoma.Na pessoa acordada e em
movimento, por exemplo, o soma e psicossoma estão ocupando o mesmo espaço, coincididos
(encaixados), porém cada qual em respectiva dimensão, o soma na intrafísica e psicossoma
na extrafísica.Pode-se fazer analogia simples com as ondas de rádio, que em frequências
diferentes ocupam o mesmo espaço. Pois as dimensões também assim o fazem. Por exemplo,
todos os sinais sintonizados no rádio estão presentes no mesmo espaço, porém em
frequências diferentes e pode-se optar em qual sintonizar.A dimener (dimensão energética)
pode ser acessada pela conscin, através do desenvolvimento do parapsiquismo. Uma das
maneiras de senti-la é através da autoconscientização energética, desenvolvida através do
EV.Quando se está com os veículos bem coincididos e encaixados, a maior parte da
percepção será do soma, o corpo mais denso. Desta forma o sinal da dimensão intrafísica
predomina sobre os demais.Uma maneira de se experimentar as múltiplas dimensões é
através da projeção lúcida, fenômeno no qual a conscin deixa o soma descansando e se
projeta através do psicossoma, nas dimensões extrafísicas.ProjetabilidadeA projetabilidade é
a capacidade da conscin ter experiências fora do corpo físico, por meio do psicossoma, de
maneira lúcida suficiente para tirar aprendizado da vivência, realidade ainda distante de pelo
menos 90% da humanidade (Vieira, 2002).É recurso prático essencial para a conscin vivenciar
a dimensão extrafísica, enriquecendo experiências e pesquisas, desmistificando a morte
biológica e reduzindo o medo de consciex. Permite melhorar a manifestação consciencial
através da ampliação da autolucidez e autodiscernimento (Nonato et al.,
2015).MultiexistencialidadeA consciência evolui por meio da chamada seriéxis (serialidade
existencial), série de milhares de vidas intrafísicas intercaladas com períodos extrafísicos, na
qual mudam os somas, as raças, as etnias, as mesologias e os nomes, permanecendo
apenas a consciência e o acúmulo das experiências (Vieira, 2007).Existem hipóteses de
personalidades consecutivas, conscins capazes de identificar vidas passadas, tidas em
diferentes períodos da história.Pela lógica multiexistencial, as habilidades inatas, manifesta
das prematuramente, provavelmente já foram desenvolvidas em vidas pretéritas.Seguindo o
raciocínio, qualquer dificuldade ou facilidade manifestada pela consciência tem relação direta
com as vivências anteriores. Da mesma forma, o temperamento pessoal, também foi ela
borado, gradativamente, ao longo da seriéxis.O que difere nas consciências não são as
experiências vividas, mas principalmente, o significado atribuído a estas.Curso IntermissivoÉ
nomeado desta forma por ocorrer durante a intermissão, o período entre duas existências
intrafísicas humanas, etapa na qual a consciência fica sem corpo físico e se manifesta no
extrafísico através do psicossoma, ao modo de consciex (Mota, 2016).O curso visa melhor
preparar a consciência para cumprir a sua missão intrafísica, conjunto de metas evolutivas
denominada proéxis (programação existencial). É a própria consciência que propõe para si
estas metas, com intuito de acelerar seu processo evolutivo, a partir do ambiente favorável do
curso. Quem completa o processo é chamado de Intermissivista.Conforme o Verbete



Megadesafio do Intermissivista (Enciclopédia da Conscienciologia, 2018), o Curso
Intermissivo foi criado para dinamizar a evolução das consciências humanas através de
treinamentos extrafísicos. Teria sido implantado de modo mais amplo e efetivo após a segunda
metade do século XX, a partir de condições planetárias mais favoráveis à consecução destas
programações.Estes cursos fazem parte do programa da Reurbex (reurbanização extrafísica)
do planeta Terra. Segundo Vieira (2007, p. 945), as consciências com alto grau de inteligência
evolutiva, chamadas Serenonas (Homo sapiens serenissimus), são as superintendentes dos
Cursos Intermissivos. Estes dois temas mais complexos (Reurbex e Serenão) serão
abordados no capítulo Evoluciologia.O Curso Intermissivo é um aporte à inteligência evolutiva
de consciências com razoável nível de interassistencialidade teática.CosmoéticaÉ um conceito
da Conscienciologia que trata a ética de maneira mais ampla e detalhista, além da moral
humana, refere-se à ética Cósmica, universal (Vieira, 2002).Por exemplo, na sociedade
moderna atual, não é considerado antiético ou imoral, apenas desejar o mal para outra
pessoa, contanto que não seja efetuada uma ação física concreta. Porém, à luz do paradigma
consciencial, entende-se os efeitos negativos da atuação bioenergética gerada a partir de
pensamentos contra outra consciência.Segundo os preceitos da cosmoética, todos os atos
das consciências devem ser altruístas em sua essência, causas e efeitos. Estão incluídos nos
atos os pensamentos, sentimentos, energias e intenções, inclusive aqueles direcionados a si
mesmo (Vieira 2013).Cosmoética é buscar, com autodiscernimento máximo, a harmonia,
universalismo, fraternidade, pacificação e anticonflituosidade perante todos os
compassageiros evolutivos, ampliando gradativamente a influência positiva para todas as
realidades existentes no Cosmos.Desenvolver a cosmoética é vital para a evolução
consciencial.UniversalismoÉ a postura intraconsciencial de solidariedade, cooperatividade e
fraternismo perante as mais variadas formas de existência e manifestação presentes no
Cosmos, embasada no cosmopolitismo, convivialidade sadia, antisectarismo e
antidogmatismo, que, através da evolução natural da consciência, torna-se inevitavelmente, a
filosofia dominante (Vieira, 2002).PenseneO pensene (pensamento + sentimento + energia) é
um neologismo da Conscienciologia para incorporar os três elementos básicos, componentes
da manifestação consciencial, naturalmente indissociáveis (Vieira, 2013).Não há uma ordem
fixa na manifestação do pensene, os três componentes ocorrem de modo integrado e
instantâneo. As consciências emitem constantemente um padrão energético formados por
pensamento e sentimento.O conjunto de pensenes é chamado de holopensene. Cada cons
cin tem holopensene próprio, formado pelo padrão pensênico médio da sua manifestação. Do
mesmo modo, o holopensene dos ambientes é formado pelo conjunto de pensenes emitidos e
acumulados no local.A autopensenidade é a capacidade de elaborar os próprios pensenes e
ocorre de diversos modos. Pode ser mais centrada no pen (base no mentalsoma, reflexão,
racionalidade, discernimento), a exemplo do cientista. Pode ser mais centrada no sen (base no
psicossoma, emoção, sentimento, sensação, instintividade), a exemplo do artista. E pode
ser mais centrada no ene (base no energossoma, ação, movimento, psicomotricidade), a
exemplo do esportista. A predominância em cada elemento pensênico, indica as tendências
temperamentais de comportamento das consciências. (Nonato et al., 2015).Potencializar as
energias através do EV é amplificar a manifestação pensênica da conscin, é expandir a
capacidade de imprimir Energias Conscienciais. Portanto, juntamente com a expansão das
energias é preciso qualificar a pensenidade, buscando gerar os pensamentos e sentimentos
mais altruístas e fraternos possíveis, desenvolvendo a cosmoética.Acoplamento
EnergéticoOcorre quando duas consciências entram em estado temporário de interfusão dos
seus campos energéticos (Figura 2), possibilitando a troca das informações geradas pelos



seus pensenes, geralmente facilitada pela afinidade entre ambas (Nonato et al., 2015).Por
exemplo, no acoplamento entre um casal, durante a conversa, é possível chegar ao ponto de
se saber a fala do parceiro, antes que este pronuncie. Este processo revela o acesso aos
pensamentos da pessoa (telepatia) através da troca de energias.Este tipo de acoplamento
pode se estender para qualquer consciência, pois para a energia não existe distância nem
tempo, tudo ocorre instantaneamente. Telefonema, mensagem e até a simples leitura de um
nome pode resultar em acoplamento e algum nível de troca energética. Também pode ocorrer
acoplamento com consciexes, personalidades sem corpo físico no momento.É possível a
conscin fazer acoplamentos com consciexes mal-intencionadas ou bem-intencionadas,
dependendo das suas intenções e do tipo de pensene gerado. Por exemplo, ao tentar ajudar
determinada pessoa, a conscin pode acoplar com consciex positiva (amparador), consciente
e lúcida na dimensão extrafísica, interessada na assistência, capaz de contribuir com
pensenes produtivos, tendo influência sadia sobre os envolvidos.Da mesma forma, quando a
intenção é prejudicar alguma pessoa, corre-se o risco de fazer acoplamento com consciex
patológica (assediador), interessada naquela ação, podendo intensificar os pensamentos e
sentimentos negativos, gerando graves prejuízos evolutivos para todos os envolvidos.Ambos
os acontecimentos, ocorrem muitas vezes, sem a conscin ter conhecimento do processo. Para
ficar mais lúcido destas intervenções, tanto positivas quanto negativas, é preciso qualificar o
domínio energético e o parapsiquismo.Figura 2 – Representação didática de acoplamento
energético entre duas conscins.ParapsiquismoO prefixo para vem do Grego e significa “além
de”. Refere-se ao que está além da dimensão intrafísica. Portanto, parapsiquismo significa
algo além do psiquismo humano. Trata-se da comunicação interdimensional, além das
possibilidades de percepções intrafísicas.A identificação das parapercepções nem sempre são
tão claras e dependem da experiência parapsíquica do pesquisador. Por exemplo, perceber as
energias é uma capacidade parapsíquica com desenvolvimento facilitado através do uso do
EV.Os fenômenos parapsíquicos podem ser classificados em duas bases, os passivos,
desencadeado por vontade alheia e os anímicos desencadeados por vontade própria. O ideal
é que o praticante do EV desenvolva ao ponto de torná-lo anímico, ou seja, capaz de ser
desencadeado única e exclusivamente pela própria vontade.O fenômeno da projeção lúcida,
ou a saída da consciência do soma, através do psicossoma, é um fenômeno parapsíquico. Da
mesma forma a clarividência, a clariaudiência, a telepatia, a retrocognição, a precognição e os
mais de 54 fenômenos parapsíquicos citados no tratado Projeciologia (Vieira, 2002).Toda
pessoa tem algum nível de parapsiquismo, pois faz parte da natureza humana trocar energias
durantes as interações e acessar as informações nelas contidas em algum grau. O problema é
que na maior parte dos casos é a nível inconsciente, instintivo. A proposta da
Conscienciologia é desenvolvê-lo de maneira autoconsciente, sadia, técnica e com foco
assistencial, a partir do domínio das energias, com base na prática do EV.O parapsiquismo faz
parte da Parafisiologia Humana.Teste Energético de Campo InterpalmarApós a introdução dos
conceitos teóricos, está proposto um teste energético prático, chamado Campo Interpalmar,
representado pela figura 3. Desta forma, o leitor curioso quanto à realidade energética,
poderá tentar, através da autexperimentação, comprovar para si mesmo esta existência.
Segue o passo a passo (Medeiros, 2012):1. Ambiente. Procure um local calmo e sente-se em
uma cadeira confortável, com as mãos e antebraços livres de objetos.2. Relaxamento. Busque
relaxar através de algumas respirações abdominais profundas e lentas.3. Posição. Posicione
as palmas das mãos à frente do corpo, viradas uma para a outra e espaçadas de
aproximadamente 20 cm (vinte centímetros).4. Exteriorização. Comece a exteriorizar energia
pelas palmas das duas mãos, um fluxo ao encontro do outro, para formar um campo de



energia entre as mãos.5. Percepção. Comande a saída da energia com vontade por 1 minuto e
procure ficar atento às percepções. Evite fazer força com as mãos, deixe-as completamente
relaxadas.
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