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Aula 10 Técnica dos Pilares

Objetivo. Aplicar a técnica 
dos pilares na qualidade de 
ferramenta de síntese para 
o desenvolvimento da 
autopesquisa.
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Definição. O impasse na pesquisa é o 

momento evolutivo de resolução quando 

as investigações ficam paralisadas em 

função da busca racional da saída para a 

dificuldade ou o problema surgido 

inesperadamente, em geral multifacetário 

e ainda sem qualquer solução. 

Impasse na Pesquisa
Ler verbete:  

Impasse na Pesquisa 
(fatologia e problematicologia). 

Verificar se algum aspecto se aplica
 na casuística do pesquisador.  
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1. Insucesso. O que é insucesso em uma autopesquisa?

2. Temática. Uma pesquisa na Conscienciologia pode começar com um tema e depois 

mudar para outro?

3. Pressão. O processo da autopesquisa traz muita pressão?

4. Assédios. Fazer a autopesquisa pode atrair assédios?

5. Amparadores. Os amparadores ajudam na pesquisa? 

6. Importância. O que é mais importante para um projeto de pesquisa na 

Conscienciologia avançar?  

Ameaças e Riscos à Autopesquisa Projeciológica
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Qual a importância das 
análises e sínteses para o 

desenvolvimento da pesquisa?
Existe relação entre elas?
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Técnica dos Pilares

Definição. A técnica dos pilares da 

Conscienciologia é o empilhamento de 7 

ideias ou diretrizes básicas para sustentar 

a construção do conhecimento interativo, 

sinérgico, sintético e prático de assunto 

relevante para a consciência evoluir 

dinamicamente no Cosmos.
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1. Autoliderança: vontade; autoconsciencialidade; disciplina;

2. Exemplarismo: verbação; teática; incorruptibilidade;

3. Discernimento: lucidez; hiperacuidade; posicionamento;

4. Capacidade de decisão: segurança; firmeza; determinação;

5. Força presencial: domínio energético; seriedade; empatia assistencial;

6. Grupalidade: sociabilidade; politicologia evolutiva; repercutibilidade;

7. Epicon: aglutinador de talentos; catalisador evolutivo; líder multidimensional.

Pilar da Liderança (Holocarmalidade)
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Estrutura

O Pilar estrutura o encadeamento 

pensênico lógico, relacional de análises e 

sínteses construídas pelo pesquisador da 

Conscienciologia.

A técnica do pilar pode ser usada para 

organizar e aprofundar as ideias 

principais e até estruturar a pesquisa.
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Aprofundamento

Possibilita o aprofundamento sistemático 

elucidando o modelo mental do 

pesquisador e revelando pontos cegos de 

raciocínio.

O processo de elaboração do pilar amplia 

a possibilidade de associação de ideias e 

aprofunda sobre o tema pesquisado.
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Princípios da Técnica do Pilar da Conscienciologia

1. Conexão

3. Lógica

Conexão de cada síntese ao assunto e do enfoque pesquisado.

Encadeamento lógico, mantendo coerência entre os termos conceituais, 

anteriores e posteriores. Este encadeamento é estabelecido pelo pesquisador 

propositor do pilar.

2. Ideias

Cada uma das 7 sínteses principais origina ou forma outras

 três sínteses, em geral expressas em palavra única, sintética e precisa.
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Tema
      Pode ser qualquer assunto.

Enfoque
 É o que dá o tom, perspectiva,   
direcionamento ao tema do pilar.

 O enfoque torna o pilar único, 
                                      específico.
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1. Ideia Principal 1:  Correlação 1.1; Correlação 1.2; Correlação 1.3;

2. Ideia Principal 2:  Correlação 2.1; Correlação 2.2; Correlação 2.3;

3. Ideia Principal 3:  Correlação 3.1; Correlação 3.2; Correlação 3.3;

4. Ideia Principal 4:  Correlação 4.1; Correlação 4.2; Correlação 4.3;

5. Ideia Principal 5:  Correlação 5.1; Correlação 5.2; Correlação 5.3;

6. Ideia Principal 6:  Correlação 6.1; Correlação 6.2; Correlação 6.3;

7. Ideia Principal 7:  Correlação 7.1; Correlação 7.2; Correlação 7.3.

Anexo artigo Alexandre Zazlavsky - Autoexperimentação Consciencial: 

● http://www.ceaec.org/index.php/conscientia/article/view/983

Pilar do “Tema Escolhido” (Enfoque)
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1. Autopesquisa: recin; recéxis; proéxis;

2. Cientificidade: estudo; experimento; metodologia;

3. Autoexperimentação: parapsiquismo; paradigma consciencial; tecnicidade; 

4. Criticidade: argumentação; autocrítica; heterocrítica;

5. Cosmovisão: associação de ideias; análise; síntese;

6. Exemplarismo: autossustentação; autorrevezamento; interassistência. 

7. Gescon: atualização consciencial; verpon; publicação.

Pilar do Curso APP On Line (Objetivos)
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1. Descrenciologia: autoexperimentação parapsíquica; autocrítica; cientificidade;

2. Projeto: objetivo; metodologia; cronograma; 

3. Posicionamento Temático: definição; sinonímia; especialidade;

4. Experimento: palavra-chave; projeciografia; projeciocrítica;

5. Análise: mapa mental; variáveis projeciológicas; revisão interassistencial;

6. Síntese: pilar; apostilhamento; megapensene trivocabular;

7. Confor: artigo;  seminário; publicação. 

Pilar do Curso APP On Line (Tecnicidade)
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1. Professor apresenta o tema.

2. Escolher o enfoque com os alunos.

3. Com base no enfoque, elaborar as sete ideias 
principais.

4. Testar as ideias principais com o enfoque.

5. Fazer as correlações possíveis de acordo com 
o tempo da aula.

Dinâmica do Pilar 
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Atividades pós aula 
Construir o pilar da sua autopesquisa e 

colocar na pasta pessoal do drive do APP até 

quinta-feira anterior ao curso.

Haverá sorteio para a apresentação do pilar.
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www.iipc.org
Transformando o planeta hospital em 

planeta escola.

Obrigado
Thanks
Gracias
Merci
Danke
ありがとう
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