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Aula 2 Ciência e 
Paradigma Consciencial

Objetivo. Identificar as 
principais características da 
ciência e do paradigma 
consciencial aplicado à 
autopesquisa.



Quais meios 
podemos utilizar 

para solucionar os 
problemas e 

enfrentá-los?



Cientificidade

Hipótese Verpons

Teoria Neologismo

Proposição provisória Verdade Relativa de 
Ponta

Teorização científica Sinapses novas e 
compreensão 

renovada

Problema
Tema de pesquisa



Filosofia da Ciência 
Ciências Formais. Matemática, Lógica, 

Geometria.

Ciências Naturais. Física, Biologia, Química 

e Astronomia.

Ciências Sociais. Renovação da Política e 

Antropologia, Sociologia.

Ciências Humanas. Psicologia, Pedagogia; 

Neurociência, Parapsicologia.



Qual o papel dos pioneiros das ciências 
Projeciologia e Conscienciologia ao conduzir a 
pesquisa científica no paradigma consciencial?



Autopesquisa
A pesquisa científica, em síntese, 

é o conjunto de atividades 

orientadas e planejadas 

componentes do processo pelo 

qual a ciência busca dar 

respostas aos problemas 

encontrados.

Pesquisa Científica Autopesquisa Projeciológica
A autopesquisa é o estudo de si  

mesmo, no qual o pesquisador(a) 

é  ao mesmo tempo o objeto, 

o experimentador(a), o sujeito, 

a autocobaia voluntária e 

o campo de pesquisa, sendo 

em tese, sempre evolutivo e 

cosmoético.

A autopesquisa projeciológica é a 
autopesquisa promovida pela  

consciência motivada em desenvolver a   

autoconscientização multidimensional 

fundamentada na promoção de  

autoexperimentos bioenergéticos 

parapsíquicos e projetivos a partir do 

autodiscernimento cosmoético.



Dinâmica
Princípio da Descrença

Passo 1
Explicação da 

dinâmica

Passo 2
Divisão dos alunos em 5 salas 

(ver tema da sala próximo slide)

     Passo 3
Debate interno  para responder
 a pergunta da sala (15 min.)

      Passo 4
Retorno  para a sala principal para 
apresentar a resposta (10 min)



Em sua opinião o que significa, 
dentro do Princípio da 
Descrença, “A autopesquisa 
em primeiro lugar”?

Questões (Dinâmica do Princípio da Descrença)

Sala 01 Sala 02 Sala 03

Sala 04 Sala 05

Pode a Conscienciologia ser 
comparada ao Espiritismo? 
Como?

Como interpretar a criticidade 
cosmoética enquanto tarefa 
assistencial?

Como se pode aplicar o 
Princípio da Descrença na 
autopesquisa?

Descreva qual a postura 
esperada do autopesquisador 
projeciológico.



Cientificidade e Paradigma Consciencial

Antidogmatismo Experimentos Hipótese

Logicidade Racionalidade Refutação
Pesquisa Participativa



Notadamente, dentro do âmbito da Conscienciologia, 
fazer Ciência é aprofundar, ao máximo, a bissociação 

teática com a inteligência onipresente nos 
fenômenos e parafenômenos do Cosmos.

Vieira, W. Léxico de Ortopensatas (2014), Vol. I, p. 337



A Ciência Exemplificada, na pessoa do cientista, 
ultrapassa em qualificação e frutos a Ciência 

Verbalizada e até a Ciência Laboratorial. 

Vieira, W. Léxico de Ortopensatas (2014), Vol. I, p. 339



Atividade Pós-Aula
Coloque como meta pensar e se conectar ao 
tema de autopesquisa e organize-se para 
fazer os registros projetivos e insights.



www.iipc.org
Transformando o planeta hospital em 

planeta escola.

Obrigado
Thanks
Gracias
Merci
Dank
ありがとう


