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Aula 9 Metodologia

Objetivo. Identificar 
métodos e técnicas 
aplicáveis à autopesquisa.
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Método Científico 
Conscienciológico 

Autoexperimentação 
Consciencial 

INSTRUMENTO

Ferramenta de apoio para 

operacionalizar a pesquisa, ex. 

fazer medições, observações.

MÉTODO

Conjunto de estratégias e 

procedimentos estruturados, 

sistemáticos, formais e 

cientificamente embasados.

TÉCNICA

Conjunto de protocolos que se 

utiliza como meio para chegar a 

um objetivo, ex. colheita de dados.

Roteiro de EntrevistasQualitativo Entrevista

QuestionárioEstatístico Enquete

Projeciografia
Autoexperimentação 

Consciencial
Experimento 

Projeciológico

Benefícios da Revisão Interassistencial
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01. Métodos autopesquisísticos ou de autopesquisa.

02. Métodos de estudo de caso.

03. Métodos estatísticos.

04. Métodos observacionais ou de terceira pessoa. 

05. Métodos participativos ou de primeira pessoa. 

06. Métodos qualitativos. 

07. Métodos quantitativos.

Anexo artigo Alexandre Zazlavsky - Autoexperimentação Consciencial: 

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

Categorias Gerais de Método Científico
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1. Dividir os alunos em grupos de 4 a 6 pessoas em 
sala separada (breakout).

2. O professor sorteia um artigo para cada sala, dentre 

aqueles disponibilizados na pasta drive.

3. Os grupos identificarão os métodos utilizados no 
artigo e procuram classificar de acordo com os 

tipos estudados.

O professor visita as salas breakout, para tirar dúvidas 

dos participantes. Após 25 minutos, todos retornarão à 

sala única. 

Atividade Prática em grupo (25min)
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Método Autoexperimentação Consciencial

Descoincidência Veicular
Enquanto técnica 

principal de pesquisa.

Princípio da Descrença
Enquanto elemento 
sustentador teático.

Autoparapsiquismo Laico
Enquanto premissa 

lógica.

Autoevolução
Enquanto princípio 

normativo

Para fundamentar o método da autoexperimentação apresentam-se:
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Exemplos de Técnicas 
● Técnica da Imobilidade Física Vígil.

● Técnica do Pensenograma.

● Técnica da Reflexão das 5 horas.

● Técnica da Madrugada.

● Técnica de Mais Um Ano de Vida. 

● Técnica do Cosmograma.

● Técnica dos 50 Dicionários.

● Técnica do Autovivenciograma.

● Técnica dos Pilares

● ...

Pode ser usada uma técnica já 
existente, ou criar uma técnica 
específica ou usar as duas opções.
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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
Danke
ありがとう
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