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ORIENTAÇÕES SOBRE A CONSCIENCIOTERAPIA 
Informações ao Evoluciente 

 
 
APRESENTAÇÃO 
 
Boas-vindas. Seja bem-vindo à Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC). Agradecemos a sua 
confiança na equipe de voluntários técnicos em Consciencioterapia e o parabenizamos pela determinação em 
priorizar a dinamização da própria evolução. 
 
Auxílio. É importante enfatizar que as atividades da OIC não substituem nem eliminam as possíveis 
necessidades médicas ou psicológicas que se apresentem. 

 
Recomendação. A OIC recomenda, sempre que se mostre necessário, a procura de profissionais 
devidamente credenciados nas áreas de saúde pelos órgãos oficiais, aptos aos atendimentos específicos, não 
indicando nominativamente qualquer especialista. 
 
Objetivo. Este documento contém orientações gerais com o objetivo de auxiliar no seu processo 
autoconsciencioterápico. Havendo quaisquer dúvidas a respeito deste conteúdo, procure a equipe de 
consciencioterapeutas ou o agendamento consciencioterápico. 
 
 
CONSCIENCIOLOGIA E CONSCIENCIOTERAPIA 
 
Neociência. A neociência Conscienciologia se dedica ao estudo da nossa essência, ou seja, a consciência, 
também denominada de alma, espírito, self, e suas diversas formas de manifestação, sob enfoque integrado. 
 
Conscienciologia. A Conscienciologia transcende a abordagem materialista convencional, propondo o 
desafio teórico e prático  de percepção e análise da realidade íntima sob neoperspectiva racional, técnica, 
abrangente e universalista. 
 
Princípio. O princípio-chave desta neociência é o Princípio da Descrença, baseado na recusa à aceitação de 
qualquer conceito de modo apriorista, dogmático, sem demonstração prática ou reflexão demorada. Esta 
premissa visa incentivar o interessado a experimentações autocomprovadoras da realidade consciencial. 
  
Paradigma. Sob esta perspectiva, o estudo da consciência é alicerçado no Paradigma Consciencial, sendo 
este base filosófica da Conscienciologia, o qual considera:  
 

1. Holossoma. A consciência se manifesta por meio de um conjunto (holo) de corpos ou veículos, sendo 
estes: soma (corpo físico), energossoma (corpo energético), psicossoma (corpo emocional) e 
mentalsoma (corpo mental). 

2. Projeção consciencial. A descoincidência do psicossoma do corpo físico é também conhecida pelo 
fenômeno da projeção consciencial. Este fenômeno autocomprobatório demonstra a existência da 
vida após a morte e a interação junto a outras dimensões, além da intrafísica. 
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3. Bioenergética. Uma das tarefas primordiais da Conscienciologia é esclarecer quanto à realidade 
bioenergética e ensinar técnicas para o domínio das energias, evitando intoxicações desnecessárias 
nos contatos cotidianos, de modo a tornar as inter-relações conscienciais mais profícuas e sadias. 

4. Multidimensionalidade. A vivência e a conexão com múltiplas dimensões por meio da autoparaper-
ceptibilidade (percepções extrassensoriais) caracteriza o pilar da multidimensionalidade. As dimen-
sões variam de acordo com o padrão de pensamentos, sentimentos e energias (pensenes) emitidos. 

5. Multiexistencialidade. A continuidade existencial em múltiplas vidas humanas, anteriores e 
posteriores à atual caracteriza o pilar da multiexistencialidade, também conhecido por 
multisseralidade (série de vidas). As experiências e aprendizados hauridos nas vidas prévias e nos 
períodos entre vidas (intermissivos) conjugam-se a fim de constituir a essência da personalidade. 

 
 
Especialidade. A Consciencioterapia é a especialidade conscienciológica dedicada ao estudo, tratamento, 
alívio e remissão de patologias e parapatologias da consciência, por intermédio da aplicação de recursos e 
técnicas derivados da Conscienciologia. 
 
 
ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE CONSCIENCIOTERAPIA 
 
OIC. A Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) é uma associação civil de direito privado, sem 
fins lucrativos, científica, educacional, conscienciocêntrica e apolítica. Tem como propósito exercer a 
assistência voluntária na promoção da saúde integral das consciências, através de pesquisas e intervenções 
consciencioterapêuticas nas parapatologias individuais e grupais, desenvolvendo a capacidade de 
autossustentação das consciências. 
  
Indicação. A Consciencioterapia é indicada, por exemplo, para aqueles que: 
 

1. Buscam autoconhecimento mais profundo da própria realidade. 
2. Possuem conflitos e dificuldades pessoais e interpessoais. 
3. Estão em crise existencial. 
4. Manifestam bloqueios e desequilíbrios bioenergéticos. 
5. Apresentam problemas emocionais e mentais. 
6. Pretendem renovar aspectos da própria existência. 
7. Querem otimizar a programação de vida. 

 
 
Objetivo. O objetivo primordial da Consciencioterapia é catalisar a autocura do evoluciente, promovida por 
meio da vontade e ação da própria consciência. Neste contexto, o evoluciente assume o papel de agente da 
própria evolução. 
 
 
MODALIDADES DE ATENDIMENTO CONSCIENCIOTERÁPICO 
 
Tipos. Os atendimentos consciencioterápicos podem ser individuais, de casal, familiar, de grupo ou 
institucional. As modalidades são discriminadas a seguir: 
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1. Atendimento Consciencioterápico Regular. Ocorre a cada 14 dias, sendo no mesmo dia da semana 
e horário acordados junto ao agendamento.  

 
2. Atendimento Consciencioterápico Intensivo. Compõe-se de 5 atendimentos, sendo 1 atendimento 

por dia, em horário acordado junto ao agendamento.  
 

3. Atendimento Consciencioterápico Intensivo de Final de Semana. Composto de 5 atendimentos e 
uma dinâmica parapsíquica. Inicia-se na sexta-feira e finaliza no domingo. Os horários são 
previamente definidos junto ao agendamento.  

 
4. Atendimento Consciencioterápico Pontual. Consiste em 1 atendimento único. É indicado às 

pessoas que apresentam demanda pontual ou àqueles que demandam atendimento de emergência.  
 
 
ORIENTAÇÕES AO EVOLUCIENTE 
 
Otimizações. A seguir, são discriminadas algumas otimizações para os atendimentos consciencioterápicos: 
 
Registro. Habitue-se a registrar todas as sensações, percepções, parapercepções e vivências que ocorram, 
por mais sutis que pareçam ser. Estas podem ocorrer antes do primeiro atendimento, durante a sessão e/ou 
nos intervalos. Este registro é muito rico para a maior compreensão do seu movimento de reciclagem íntima. 
 
Responsabilidade. Após a entrevista de agendamento, não haverá novo contato para lembrar o dia e 
horário do primeiro e dos próximos atendimentos. Portanto, é de sua responsabilidade a presença nos dias 
acordados. 
 
Demanda. Traga a sua demanda por escrito na primeira sessão. A demanda consiste nas razões que o(a) 
motivaram a buscar a consciencioterapia. É importante que sejam feitas em duas vias, pois uma será entregue 
para os consciencioterapeutas e outra deverá ficar com você para a realização do acompanhamento pessoal. 
 
Roupas. A utilização de roupas claras, confortáveis e de fibra natural auxilia no processo energético. Caso 
seja sensível ao ar condicionado, venha agasalhado. Evite roupas apertadas ou que comprometam a sua 
liberdade de movimentos. 
 
Lanche. Faça um pequeno lanche antes do atendimento, sendo o suficiente para não deixá-lo(a) 
incomodado(a) pela fome nem tampouco com a sensação de “estômago cheio”. 
 
Horário. Dirija-se ao local do atendimento com tempo suficiente para chegar na hora marcada, de modo a 
reduzir o risco de qualquer eventualidade. Procure chegar alguns minutos antes e toque a campainha 
luminosa exatamente no horário do seu atendimento. 
 
Compromisso. Procure não faltar aos atendimentos agendados, pois desde já você está assumindo um 
compromisso com a sua evolução. Lembramos que não há abono de faltas, e que as ausências, mesmo 
informadas com antecedência, não são isentas de pagamento, pois o trabalho multidimensional é mantido 
pelos consciencioterapeutas. Havendo três faltas consecutivas, há o desligamento do evoluciente. 
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Feriados. Haverá sessão normalmente, mesmo em dias de feriados. 
 
Duração. Cada atendimento tem a duração de até 1 hora.  
 
Equipe. O atendimento será realizado por 2 ou 3 consciencioterapeutas, podendo 1 entre eles atuar na 
função de observador ou energizador. 
 
Anotações. Durante o atendimento, haverá folhas avulsas para anotações, porém se preferir, você pode 
trazer um caderno pessoal. 
 
Técnica. O atendimento em Consciencioterapia tem métodos e técnicas diferentes das terapias 
convencionais. Podem, por exemplo, serem usadas técnicas projetivas ou energéticas na qual 1 ou mais 
consciencioterapeutas atuarão juntamente com você.  
 
Recomendações. As recomendações feitas durante o atendimento e especialmente, após a projecioterapia 
(por ex.: manter repouso, não dirigir, ou outras) tem por finalidade dinamizar os efeitos da técnica aplicada. 
 
Alta. A alta do seu processo consciencioterápico será sempre discutida com antecedência entre você e a 
equipe de consciencioterapeutas.  
 
Participação. Esteja sempre em contato conosco. Havendo dúvidas, converse com a equipe de 
consciencioterapeutas ou com o agendamento consciencioterápico. 
 
 
 
 

 
 


