
APP
AUTOPESQUISA 
PROJECIOLÓGICA

CURSO ONLINE



Aula 1
Objetivo do Curso:
Experimentar a elaboração técnica 
da autopesquisa, desde a definição 
do tema até a escrita de artigo, 
observando padrão de 
cientificidade no paradigma 
consciencial.

Apresentações



Jornada Autopesquisística

Apresentação da equipe de 
professores e monitores.

Bem-vinda(o)



“A pessoa, sem pesquisar a si própria, ainda 
vegetaliza ao nível evolutivo da subumanidade, 
sempre sujeita a uma qualidade de vida muito 

inferior, dispensável, obtusa e conflitiva.”
Vieira, W. (2014) Léxico de Ortopensatas,v1, p.223.



Não acredite em nada,

Nem mesmo no que lhe informarem aqui.

EXPERIMENTE.
Tenha suas experiências pessoais.



● Duas aulas remotas síncronas, quinzenais, 

com duração de 1h30 cada.

● Acompanhamento pela plataforma LearnDash 

com atividades entre as aulas e aplicação de 

técnicas auxiliares na produção de gescons.

● Produção de gescon (artigo).

Como o curso será 
ministrado?



Conteúdo Programático 
01 03 05

02 04
Posicionamento Temático, 
Definologia e Revisão 
Interassistencial

06

Apresentações 

Ciência e Paradigma 
Consciencial

Cientificidade do 
Autoexperimento

Projeciografia e 
Projeciocrítica

Projeto de Pesquisa no 
Paradigma Consciencial



Conteúdo Programático 
07 09 11

08 10 12

Revisão 
Interassistencial

Revisão 
Interassistencial 
na Prática

Metodologia 

Técnica dos Pilares

Dinâmica Revisão dos 
Pilares

Apostilhamento e 
Enumerações com Base no 
Pilar



Conteúdo Programático 
13 15 17

14 16 18

Revisão do Apostilhamento 
e Enumeração

Megapensene Trivocabular, 
Frase Síntese e Frase 
Enfática

Apresentação do Material 
Produzido

Estruturação do Artigo

Acabativa do 
Artigo

Divulgação Científica 
Conscienciológica



Conteúdo Programático 
19

20

GESCON 

Seminário de 
Revisão I

Seminário de 
Revisão II



Otimizações para participar do curso

Antes Durante Depois
✎Escolha um espaço físico limpo e 
confortável para assistir às aulas. 

✎Verifique e teste sua internet e 

equipamentos (bateria, áudio, vídeo).

✎Prepare-se para assistir às aulas e 

não sair da frente do computador (vá 
ao banheiro, beba água). 

✎Avise que você estará em curso 

para não ser interrompido.

✎Chegue com antecedência. 

✎Para maior aproveitamento 

mantenha a câmera ligada.

✎O microfone deve permanecer 

mudo e só abrir na hora dos debates.

✎Encare todas as situações como 

laboratório de aprendizagem.

✎Explore o material de apoio.

✎Mantenha rotina de estudo.

✎Sustente o trabalho com as 

energias diariamente.

✎Registre todas suas percepções 

inclusive as projetivas.



Nome, cidade e tema de interesse.

Vamos nos 
apresentar?



Intervalo 

Retornamos às 11hs em ponto para a segunda aula. Lembrem de fazer o estado vibracional (EV).



www.iipc.org
Transformando o planeta hospital em 

planeta escola.

Obrigado
Thanks
Gracias
Merci
Dank
ありがとう


