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Aula 3 Cientificidade do 
Autoexperimento

Objetivo. Compreender a 
importância da cientificidade 
no autoexperimento e utilizar 
técnicas para registro, análise e 
síntese de modo organizado.
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Quais meios podemos utilizar 
para solucionar os problemas 
e enfrentá-los?

Que elementos devem 
ser considerados para 

ampliar o nível de 
cientificidade no 

experimento projetivo?
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Qual o seu nível de isenção? Qual 
a influência do Paradigma?

Elementos a serem considerados no 
experimento projetivo:

● Modelo mental

● Análise dos registros

● Interpretação dos dados

● Tradução em palavras

● Mesologia

● Isenção no registro

O que pode dificultar a isenção na 
interpretação do experimento projetivo?

4



Dissonância Cognitiva
● Conflito entre o que a consciência 

entende como manifestação 
cosmoética e sua efetiva atuação.

Distorção
● Cognitiva: Distorção das ideias mal 

apreendidas

● Mnemônica: Alteração das 

estruturas da retenção da memória

Como minimizar a adulteração da 
percepção no experimento projetivo?
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Como minimizar a adulteração da percepção no 
experimento projetivo?

Desenvolver vocabulário 
para descrever os próprios 
sentimentos.

01
Pesquisa pessoal das 
fantasias e alucinações.

02
Desdramatizar erros e 
enganos quanto a sua própria 
realidade desenvolvendo a 
autocriticidade.

03

Sustentação Factual: na interpretação, análise e síntese do experimento, temos que construir 
as ideias com base nos fatos e parafatos.  
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“Ciência não se faz com concordância,
 mas com discordâncias profundas.

O mérito maior da ciência está na sua revisão 
contínua e não na sua terminalidade. 

Revisar e criticar é fazer ciência.”
(Mosquera, 1982)
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O argumento 
da força

A força do 
argumento
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● Antiemocionalidade

● Associação de ideias

● Criticidade

● Esclarecimento

● Evolução

● Fatuística

● Flexibilidade

● Intencionalidade

Qual a influência da pensenidade do 
experimentador na interpretação de um 
experimento projetivo?

Argumentologia e Refutaciologia
Eis algumas características essenciais  à argumentação e refutação consistentes, dentro do Paradigma 
Consciencial:
 

● Logicidade

● Multidimensionalidade

● Reverificabilidade

● Universalidade
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Carregamento Pensênico

Argumentação mentalsomática Alegria Sustentabilidade Energética

PEN SEN ENE

“Sofre de diabetes mentalsomática aquele
      que argumenta água com açúcar”. 

              (Waldo Vieira)

Os atributos mentaissomáticos, quando bem 
empregados, conduzem à ampliação do discernimento. 
Daí a importância da argumentação lógica...

Homeostático
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Nosográfico Ideologia Fundamentalista Apelo Emocional Sedução Energossomática



Estrutura do Argumento Lógico
● Proposição; 

● Análise da proposição; 

● Formulação dos argumentos;

● Conclusão.

Tipos de Argumentação Ilógica
● Tendenciosidade;

● Ingenuidade;

● Eufemismo;

● O argumento da força;

● Falácia. 
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Falácia
Argumento que simula veracidade, por estar de acordo com a lógica, mas que é estruturado 
internamente de maneira incorreta, inconsistente e, deliberadamente anticosmoética. 

Exemplo: “sempre me 
projeto para fazer 
assistência no 
extrafísico”; “sempre que 
percebo banho de 
energia é a presença do 
amparador”.

01 Generalização 
        Precipitada

02 Falso Dilema

Exemplo: “Se você não está 
a meu favor, é sinal que 
você está contra mim“. “Na 
projeção, se você não está 
amparado, está assediado.” 
“Você que é uma pessoa 
inteligente, vai concordar 
comigo”.

Exemplo: Uma pessoa 
afirma “Sou partidário da 
alimentação natural”; e 
outra responde com 
argumento falacioso: 
“Então, com esse critério 
devíamos andar pelados”. 

03 Falácia do
         Espantalho

Usar o prestígio ou 

boa reputação de 

alguém como única 

base da afirmação: “O 

Fulano de Tal disse 

isso”.

04 Argumento de
         Autoridadde
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Como planejar o 
projeto de pesquisa 

a partir do tema 
escolhido?
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Projeto de Pesquisa no Paradigma Consciencial
O projeto de pesquisa é o planejamento da pesquisa, com a definição dos meios para solucionar 
determinado problema que se apresenta ao investigador.
 

● O que pesquisar? (Objeto)

● Por que pesquisar? (Justificativa)

● Para que pesquisar? (Objetivos)

● Como pesquisar? (Metodologia)

● Quando pesquisar? (Cronograma)

● Com quem? (Equipex)
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Deve-se fornecer respostas às 
seguintes perguntas:



Itens a serem inseridos no 
projeto de pesquisa
● Tema
● Foco  (delimitação do assunto)
● Revisão Bibliográfica
● Formulação do Problema
● Hipóteses (principal e secundárias)
● Justificativa
● Objetivos (geral e específicos)
● Especialidade da Conscienciologia
● Metodologia de Pesquisa
● Recurso (conscienciais, financeiros...)
● Cronograma
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Intervalo 

Retornamos às 11hs em ponto para a segunda aula. Lembrem de fazer o estado vibracional (EV).
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www.iipc.org
Transformando o planeta hospital em 

planeta escola.

Obrigado
Thanks
Gracias
Merci
Dank
ありがとう
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