
A energia cons-
ciencial (EC) é 
também conhe-
cida como força 
anímica ou mag-
netismo pessoal.
A EC é a energia 
imanente (EI), ou 
energia primária 
difusa no univer-
so, empregada 
pela consciência 
nas manifestações 
e pensenizações 
pessoais.

O energossoma é o conjunto 
das energias conscienciais 
estruturadoras das cone-
xões entre o psicossoma e o 
soma da conscin (consciên-
cia intrafísica).
Aspectos:
•	Absorve energia e a distri-

bui pelo soma.
•	Reage aos pensamentos 

e emoções, influencia 
as funções e controla o 
metabolismo do corpo 
humano.

•	Desconhecido pela Medi-
cina Ocidental, é utilizado 
na Medicina Chinesa 
para explicar alguns 
métodos de cura, como 
por exemplo, a Acupun-
tura e a Auriculoterapia. 
Os processos de cura 
associados à Homeopa-
tia também estão rela-
cionados ao reequilíbrio 
energético da conscin (ver 
esquema Holossoma).

Realidade.	 Se	 você	 não	 sabe	 o	 significado	
da bioenergia, não importa.  As práticas vão 
demonstrar, a breve tempo, a realidade energética 
para você. Se nada sentir nas primeiras tentativas, 
insista mesmo assim. Acabará sentindo, porque 
a energia consciencial é componente da 
parafisiologia	 inevitável,	 relativa	 ao	 energossoma. 

Soma. Fique ereto com os pés separados. Cerre as 
pálpebras. Deixe os braços caírem ao longo do soma. 
Dirija	o	fluxo	da	bioenergia	pessoal,	pela	impulsão da 
vontade, da cabeça até as mãos e os pés.

Direção.	 Traga	 de	 volta	 o	 fluxo	 da	 energia	
consciencial, por intermédio da vontade decidida, 
dos	 pés	 até	 à	 cabeça.	 Identifique,	 então,	 através	
das próprias sensações ou vivências autocríticas, 
a direção do fluxo de energia de baixo para cima, 
contrária	ao	fluxo	anterior.

Fluxo. Repita esses procedimentos 10 vezes, 
sentindo	 e	 discriminando	 o	 fluxo	 da	 energia	
consciencial varrendo os órgãos do soma. Assim 
começam os desbloqueios e compensações da 
energia consciencial nos centros holochacrais.

Ritmo. Aumente gradualmente a velocidade ou o 
ritmo	da	 impulsão	do	fluxo	da	energia	 consciencial,	
por intermédio da força de vontade inquebrantável.

Persuasão. Expanda, ao máximo, a intensidade 
ou	o	volume	do	fluxo	da	energia	consciencial,	o	qual	
passará a compor circuitos cada vez maiores e mais 
potentes,  por dentro e por fora do corpo humano. 
Você perceberá a ocorrência perfeitamente. O fato 
convence você da realidade multidimensional da 
consciência.

Instalação.	 Instale,	 por	 fim,	 o	 EV,	 ou	 estado	
vibracional.	O	fluxo	e	o	circuito	fechado	desaparecem.	
Toda a psicosfera energética torna-se completamente 
acesa, feérica ou incandescente com a energia 
consciencial vibrante e você sente o fato, sem 
qualquer dúvida.

EV: ESTADO VIBRACIONAL A paraprofilaxia pessoal pela impulsão da vontade
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Energia Consciencial

"O estado vibracional (EV) é a condição técnica da dinamização 
máxima das energias do energossoma, através da impulsão da 
vontade e metodologia específica, a fim de manter a paraprofilaxia 
pessoal na vivência da consciência."

Waldo Vieira

(W.V.; Homo sapiens reurbanizatus; p. 800)
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Eis 16 impedimentos à instalação do EV:  
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 O EV pode trazer diversos efeitos sadios a partir da vontade da pessoa motivada. Eis 14 
exemplos:

IMPEDIMENTOS 

INDICAÇÕES

1. Contribui para o 
domínio lúcido da 

existência terrestre.

2. Desenvolve a sinalética 
energética pessoal.

3. Elimina a assedialidade 
interconsciencial.

4. Elimina a necessidade 
doentia de absorver 
energias de outrem.

5. Expande a flexibilidade 
ou desenvoltura 

energética.

6. Facilita a instalação 
voluntária do acoplamento 

energético terapêutico.

12. Promove assimilações e 
desassimilações simpáticas 
de energia (assins e desassins).

13. Promove o relaxamento 
psicofisiológico.

11. Promove a autocura 
de bloqueios e 
descompensações físicas e 
energéticas.

10. Melhora o holopensene 
pessoal no universo 
multidimensional e 
multiexistencial.

9. Melhora as energias 
pessoais.

8. Mantém o equilíbrio e a 
saúde bioenergética.

7. Interrompe acidentes 
de percurso consecutivos.

O estado vibracional é indicado para 
todas as pessoas, sem exceção, como 
medida de profilaxia consciencial e 
autodefesa energética, em diversas 
situações, como por exemplo:
•	 Aquisição. Na aquisição de patrimônio 

ou bem material.
•	 Assim (assimilação simpática 

de energias). Antes de instalar o 
acoplamento energético deliberado 
com alguém, a fim de produzir 
clarividência facial, assimilação 
simpática e outras condições 
interconscienciais.

•	 Auditório. Ao sentar-se no auditório 
para ouvir um conferencista ou artista.

•	 Conjuntura. Ao defrontar uma situação 
que exige uma avaliação intelectual 
precisa.

•	 Debate. Durante e depois de um 
debate ou diálogo crítico importante.

•	 Desconforto. No instante exato da 
primeira sensação de algum sintoma 
de mini-doença, mal estar físico ou 
mental, em qualquer lugar.

•	 Encerramento. Ao deixar o escritório, 
encerrando o expediente do dia.

•	 Encontro. Antes, e as vezes 
após, encontros com pessoas 
desconhecidas.

•	 Encontro afetivo. No momento do 
encontro com o(a) parceiro(a) afetivo-
sexual.

•	 Entrevista. Antes de ser 
entrevistado(a) sobre determinado 
assunto.

•	 Espetáculo. Ao entrar na casa de 
diversões e espetáculos.

•	 Multidão. Ao ser impelido a participar 
de multidão ou grupo de pessoas.

•	 Presente. Ao receber um presente de 
intenção desconhecida.

•	 Recintos. Ao entrar ou sair de recintos 
comerciais, como shopping center, 
bancos, repartições públicas, etc.

•	 Refeição. Antes e depois de 
alimentar-se.

•	 Saída. Ao chegar e deixar a própria 
residência.

•	 Surpresa. Ao receber de surpresa uma 
notícia desgastante.

•	 Telefonema. Antes de atender um 
telefonema crítico ou preocupante.

•	 Veículo. Ao entrar e sair de qualquer 
veículo.

•	 Volante. Antes e depois da condução 
de automóveis.

A orientação técnica  
sugere realizar o EV 
pelo menos 20 vezes 

por dia, quaisquer 
que sejam as 

circunstâncias. 

Vive melhor quem 
está preparado 

bioenergeticamente, 
24 horas por dia, 

sem o emprego de 
artifícios ou muletas.

Assédios perturbadores continuados promovidos a 
partir de consciências extrafísicas enfermas.

Auto-obsecações,	 ideias	 fixas	 ou	 monoideísmos	
repressivos.
Bloqueio energético cronificado.
Carências intelectuais ou afetivo-sexuais.
Depressão psicológica.

Descontrole emocional.
Desconcentração mental.
Desmotivação.
Ingestão de alimentos em excesso, acarretando o 
bloqueio do umbilicochacra.

Inseguraça. 
Medo.

Vitimização.

Uso	de	drogas 
lícitas ou ilícitas.

Vontade débil.
Prisão sacralizadora pessoal e cega a uma doutrina, fé 
ou crença irracional.

Intoxicação pelo 
tabagismo.

14. Qualifica as 
manifestações pelos 
autopensenes cosmoéticos.
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