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Retorno à Base Física
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Principais causas do retorno:

● Ação do cordão de prata 

● Autodeterminação da consciência 

● Medo de diversas origens

● Inspiração extrafísica 

● Trauma extrafísico

● Temperatura

● Luminosidade

● Entre outros.  

É o regresso ao corpo humano, quase sempre no final de uma projeção consciencial lúcida. O tipo de retorno à base física 

pode influir sobremaneira na rememoração das vivências extrafísicas logo após o despertamento físico.

Formas de retorno à base física:  

● Consciente

● Inconsciente

● Retorno imposto

● Súbito

● Demorado

● E outros
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Interiorização da 
Consciência Projetada

● Consciente, semi ou inconsciente

● Intencional

● Suave, súbita, imposta ou prematura

● Com sons intracranianos

● Completa, incompleta ou parcial

● Com sono natural a seguir

● Tipo mergulho ou queda livre

● Em trendelenburg entre outros 

 .  
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A interiorização da consciência projetada é o encaixe 
dos seus veículos de manifestação, retornando ao 
estado de coincidência destes. 

Os tipos de interiorização podem ser:
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Repercussões Extrafísicas

São ações proveniente do soma, inanimado na base física, 
refletindo-se sobre o psicossoma da conscin projetada. 

Causas físicas ocorridas durante a projeção: 

● circulação sanguínea irregular 
● câimbras
● respiração pela boca 
● garganta seca
● obstrução nasal 
● toque no soma
● iluminação súbita sobre o soma
● movimento do cônjuge ao lado 
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Repercussões Físicas

São consequências do psicossoma da conscin projetada 
sobre o soma inanimado na base física. 

Causas extrafísicas ocorridas durante a projeção:

● decolagem instantânea
● clarividência extrafísica
● despertamento súbito extrafísico
● trauma extrafísico
● ataque extrafísico
● euforia extrafísica
● atuação intensa das energias

Estas últimas podem gerar efeitos como: retorno súbito 
da consciência projetada à base física; taquicardia efêmera; 
sobressalto do corpo humano inteiro e outros. 
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Sons Intracranianos na Interiorização

Os Sons Intracranianos, já vistos na fase que antecede à decolagem, voltam a ser registrados na interiorização. São ruídos de 

difícil caracterização percebidos somente pelo projetor consciencial, quase sempre dentro do próprio crânio (intra ou 

extracerebrais) no instante exato da exteriorização/interiorização do psicossoma no corpo humano. 

A causa principal dos sons intracranianos simultâneos à interiorização é o ato da exteriorização/interiorização súbita, 

traumática, apenas da paracabeça do psicossoma. Também influi a ação potente do cordão de prata. São normalmente 

percebidos como: zumbidos; tintinares; sibilamentos; vibração na cabeça como se estivesse dentro uma corda tensa demais; 

crepitar de chamas do fogo; estalo de faísca elétrica; explosão de balão cheio de ar.
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Estados Alterados da Consciência
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Hipnopompia

É um tipo de Estado Alterado da Consciência, o semissono que precede o ato de acordar, caracterizado por imagens oníricas 
com efeitos auditivos e visuais. Essa transição do sono natural para o despertamento físico é a oportunidade ideal para a 
rememoração dos eventos extrafísicos que vivenciamos, logo após a interiorização. 

Pode se aproveitar este estado para rememorar os eventos projetivos, utilizando as técnicas já descritas anteriormente.
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Catalepsia Projetiva

O projetor também pode readquirir a consciência dentro do cérebro humano e não conseguir se mexer fisicamente, fenômeno 
conhecido como Catalepsia Projetiva. Nesta situação, basta produzirmos um movimento qualquer, como:: abrir as pálpebras; 
mover um dedo da mão; mover a língua dentro da boca; respirar mais profundamente.
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Banho Energético Pós-Projetivo
É a descarga vibratória ou sensação corporal prazerosa que o projetor pode sentir, até com certa frequência, logo após o 
estado hipnopômpico, posterior a uma projeção, no início do ato de rememorar as experiências extrafísicas. São sensações 
agradáveis, positivas semelhantes a estremecimentos ou tremores internos. 

Atuam confirmando as nossas experiências lúcidas fora do soma e geralmente acompanham a rememoração, seja em bloco 
ou em fragmentos, dos eventos extrafísicos.
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Descoincidência Vígil
Pode-se experimentar, após o despertamento físico, as sensações referentes à descoincidência vígil. É uma condição onde a 
consciência, após uma interiorização, percebe-se com o psicossoma desencaixado em plena vigília física ordinária. 

Sensações advindas da descoincidência vígil: ausência da sensação de peso corporal; sensação de “caminhar no vazio”; 
perda da sensação táctil de solidez nos objetos.



Vigília Física Posterior 
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Rememoração
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Memória Física
Para acessarmos mais dados da nossa memória integral, utilizando o nosso cérebro físico, é essencial que novas sinapses 
sejam formadas, ampliando o nosso banco de dados cerebral. O mesmo ocorre em relação à rememoração das nossas 
projeções lúcidas: quanto maior a quantidade de conhecimentos, em conjunto com o estudo, a associação de ideias, a 
capacidade de abstração, de estabelecer raciocínios lógicos e de utilizar o discernimento, melhor será a capacidade de 
rememoração do projetor-pesquisador.  

A nossa memória física pode ser classificada em:  

● Factual: armazenamento de nomes, datas, rostos, mapas ou outros. 
● Hábil: aprendizado pela prática repetitiva: andar de bicicleta, nadar. 
● Sensorial: recordações dos 5 sentidos do corpo físico. 

A memória energética se manifesta nas interrelações pelo reconhecimento de ideias, 
consciências ou locais, intra ou extrafísicos, com os quais já tivemos contato anteriormente.                  
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Rememoração Projetiva 

A capacidade de lembrar dos sonhos e das projeções conscientes depende de vários fatores, especialmente destes três:  

● A profundidade do estado alterado da consciência, seja o sonho ou a projeção consciente; 
● O interesse da pessoa no conteúdo de suas vivências oníricas ou de suas experiências projetivas; 
● E as características da personalidade do sonhador ou projetor. 

Não se pode esquecer que a memória inclui em si a memória extrafísica, que é a mais próxima da memória integral. Já a 
memória física, menos eficiente, não consegue incluir a rememoração de todas as experiências projetivas lúcidas. O 
cérebro não consegue receber e processar todas as informações recebidas durante o estado do sono natural. Tipos de 
rememoração:

a) Rememoração Fragmentária. É a rememoração lenta e em partes, aparece como um quebra-cabeça. Geralmente, as 
primeiras lembranças referem-se aos últimos eventos extrafísicos vivenciados pela conscin ainda projetada. 

b) Rememoração em Bloco. É a rememoração rápida, integral e coerente dos eventos extrafísicos pela consciência recém 
interiorizada no soma. A essência da projeção (síntese) é rememorada de uma única vez. Este tipo de rememoração tem 
grande nitidez é a mais eficaz para lembrar os fatos extrafísicos.
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Fatores Positivos e Negativos à Rememoração da Projeção
A partir de relatos projetivos, podemos estabelecer fatores positivos e negativos à rememoração das projeções lúcidas:
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Positivos:
● motivação quanto à PC;
● desrepressão psicológica;
● reflexão sobre as 

lembranças.

Negativos:
● desinteresse e ceticismo 

pela PC; 
● autocensura excessiva; 
● medo das ocorrências 

extrafísicas.

Positivos:
● despertamento físico logo 

após a PC; 
● rotação lateral da cabeça no 

período pós-projetivo; 
● hábito de rememorar duas 

vezes a PC antes de deixar o 
leito para registrá-la.

Negativos:
● posição do soma em decúbito 

ventral;
● preguiça;
● intoxicações orgânicas. 

Positivos:
● relato da PC para alguém; 

organização dos eventos em 
ordem de data utilizando-se 
de palavras-chave;

● registro dos eventos 
extrafísicos.

Negativos:
● registro adiado da PC;
● carga pesada dos afazeres 

diários da vida humana;
● mudança da base física do 

projetor.  

Positivos:
● clímax dos eventos 

extrafísicos; 
● últimas cenas antes de 

acordar;;
● foco nos momentos-chave;
● ajuda dos amparadores.

Negativos:
● eventos prolongados e à 

distância da base física;
● surpresas extrafísicas;
● assistência extrafísica com 

energossoma lastreado.

Psicológicos Fisiológicos Físicos Extrafísicos 
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Técnicas de Rememoração 
Toda conscin ao adormecer produz pelo menos a miniprojeção inconsciente comum aos seres humanos em geral. Obtida 
pequena projeção amena, com algum grau de lucidez extrafísica, mesmo com a decolagem inconsciente, o desenvolvimento 
do projetor se faz com facilidade maior através da repetição das experiências. 

A Técnica da Autoprogramação da Rememoração pode ser dividida em duas fases - a anterior e a posterior: 

1. Anterior. Na fase anterior, programe-se aplicando autossugestões, falando cinco vezes a si mesmo, pouco antes de 
adormecer, no estado hipnagógico: “Vou lembrar-me minuciosamente da projeção”.  

2. Posterior. Ao se despertar, permanecer deitado movendo-se o mínimo possível, até rememorar duas vezes as 
experiências. Escrever imediatamente em detalhes tudo que lembrar.

Recursos que podem funcionar no aperfeiçoamento da rememoração do projetor humano: 

● Repetir para si mesmo os nomes ouvidos no momento exato em que surgem;
● Buscar o fio da meada, procurando interligar as diversas experiências numa experiência contínua.
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É importante repassarmos várias vezes, mentalmente, 

toda a sequência das experiências extrafísicas 

rememoradas para procurarmos recordar mais algum 

detalhe. Torna-se importante permanecermos alertas a fim 

de evitar ou inventar, mesmo inconscientemente, trechos 

de lembranças que podem ser incorporadas 

subliminarmente às rememorações reais.
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Lucidez e Rememoração

O binômio Lucidez-Rememoração é o conjunto das duas 
condições básicas indispensáveis à conscin para que a mesma 
obtenha uma experiência de projeção lúcida fora do soma 
plenamente satisfatória. 

Desse ponto de vista, as experiências das projeções 
conscientes humanas podem ser classificadas em três 
categorias: 
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⇢Lúcida Rememorada
Há plena lucidez extrafísica e apresenta 
posteriormente razoável rememoração dos 
acontecimentos extrafísicos que presenciou e/ou 
participou. 

⇢Lúcida Não Rememorada
Há plena lucidez extrafísica, porém não apresenta 
posteriormente a rememoração dos acontecimentos 
extrafísicos ocorridos em seu período de ausência fora 
do soma.

⇢Não-Lúcida e Não-Rememorada
A consciência se projeta para fora do soma, inclusive 
participando como doadora de energias em tarefas 
assistenciais extrafísicas, contudo não obtém a 
condição da lucidez extrafísica funcional, adequada, e, 
por isso, não tem a rememoração consequente.



Vigília Física Posterior 
(Parte 2)
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Projeciografia
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Projeciografia 

O termo Projeciografia refere-se ao conjunto dos relatos 
minuciosos das projeções conscientes pessoais. 

É importante registrar dia, hora de início e fim do 
experimento, dia típico ou atípico, estado fisiológico do 
projetor, posição física tipo de rememoração entre outros, 
para otimizar a projetabilidade lúcida. O Registro 
Imediato logo após a projeção lúcida funciona como 
método mnemônico. Quanto mais tempo se passar antes 
de registrar ou contar uma projeção, menos detalhes 
podem ser recordados.

O mais útil é que o diário projetivo seja informativo, em 
estilo jornalístico, servindo para:
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O livro Projeções da Consciência (VIEIRA, 1981), 
apresenta no início de cada relato projetivo, um 
bom exemplo de ficha técnica. 

● Acompanhar a evolução da nossa 
projetabilidade lúcida;

● Atuar como fator estimulante da 
rememoração;

● Contribuir para o desenvolvimento 
da autocrítica;

● Desenvolver a precisão na 
tradução dos eventos extrafísicos 
vivenciados.  
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Análise do Estado Holossomático e Intraconsciencial Pós-Projetivo

Para a autopesquisa, pode ser comparado o estado psicológico do projetor antes e depois da projeção. Dentre os tipos de 
estados psicológicos do projetor depois da projeção consciente destacam-se: 

● Serenidade, autoconfiança, euforia, alegria. 
● Choro, depressão, inalterado. 

Dentre os aspectos fisiológicos destacam-se:  

● Estado físico repousado, alerta, refazimento físico, inalterado. 
● Cansaço físico, mental, irritabilidade. 
● Ressaca matutina, condição da frequência cardíaca.  

 Ocorrências mais comuns no soma após o experimento projetivo: 

● Entorpecimento físico, desidratação, estalidos articulares.  
● Disposição física, repleção vesical, condições físicas inalteradas, ou outra.

 A projeção prolongada tende a alterar as condições do soma, reduzindo a temperatura do organismo, a frequência cardíaca 
e o metabolismo de forma geral.  
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Confirmações
Posteriores
Na dimensão extrafísica cada pensamento ou 
visualização se torna realidade imediata no ambiente 
onde a consciência se manifesta. Cada dimensão 
existencial é composta de energias que vibram em 
níveis de frequências diferentes sintonizadas com 
consciências. 

Várias ocorrências podem cooperar para a ratificação 
humana das experiências fora do soma:  
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● Coleta de provas 

● Localidade

● Clima

● Horário

● Pessoa

● Nomes 

● Placas

●  Leituras

● Mapas



Autoconscientização 
Multidimensional

AULA 52
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Autoconscientização Multidimensional
É a meta básica de toda projetabilidade lúcida, condição de maturidade da conscin, lúcida quanto à vida consciencial no 
estado evoluído de multidimensionalidade. 

A autoconscientização multidimensional permite à consciência melhorar os relacionamentos interconscienciais dos mais 
diversos grupos evolutivos em várias dimensões conscienciais. Coloca a conscin em um novo patamar de vanguarda que 
impulsiona sua evolução.Ao contrário, na sua ausência, a consciência se mantém na mediocridade mimética intrafísica, 
permanecendo em estagnação evolutiva.
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DICAS PARA A AUTOCONSCIENTIZAÇÃO MULTIDIMENSIONAL

● Criar o hábito de verificar a condição do energossoma diariamente (assim e desassim); 

● Checar as energias conscienciais antes de qualquer manifestação da vida intrafísica (reunião de trabalho, entrevista, aula, 
sair de casa, atender o telefone); 

● Identificar o nível de lucidez extrafísica durante a projeção consciente e posterior rememoração; 

● Autoconscientizar-se quanto às manifestações pensênicas (higiene consciencial).



Desenvolvimento do 
Projetor Consciente

PRÓXIMO MÓDULO
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