“A predisposição íntima à interassistência
paracirúgica denota maturidade afetiva,
magnanimidade e superação dos trafares da
consciência minipeça do maximecanismo
interassistencial.” (Hernade Leite)
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ECTOLAB
A Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia é Instituição Conscienciocêntrica (IC), sem ﬁns lucrativos, não governamental, universalista, multidimensional, aglutinadora
de consciências, conscins ou consciexes, interessadas na qualiﬁcação da interassistência paracirúrgica e
realização de atividades parapedagógicas e pesquisísticas na área da Metodologia de Pesquisa em Ectoplasmologia.
Fundação. 14 de julho de 2013.
Sede. Foz do Iguaçu, PR, Brasil.
Materpensene. Interassistenciologia Ectoplásmica Paracirúrgica.
Especialidade. Parapesquisologia.
Missão. Qualiﬁcar a tecnicidade interassistencial em Paracirurgia e Ectoplasmologia.
Objetivos. São objetivos da ECTOLAB:

1. Cogniciologia. Produzir conhecimento técnico sobre Paracirurgia e Ectoplasmia.

2. Criteriologia. Desenvolver estudos de análise da paraﬁsiologia do parapsíquico ectoplasta.
3. Instrumentologia. Consolidar os instrumentos facilitadores das pesquisas em Ectoplasmia.
4. Parapedagogiologia. Promover eventos educativos, a exemplo de cursos ou assessoria
técnica em Ectoplasmia e Paracirurgia com base no trabalho de pesquisa já consolidado.
5. Pesquisologia. Estabelecer critérios pesquisísticos cosmoéticos.

6. Verponologia. Publicar artigos, verbetes, livros e / ou trabalhos sobre Ectoplasmia e Paracirurgia.
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MAPA DE ATIVIDADES DA ECTOLAB

Pesquisa
Atividades de Entrada (sem pré-requisito): atividades introdutórias sobre o tema Ectoplasmia
e Paracirurgia.

DIP

Palestras

Cursos

Bioenergologia

Atividades de Aprofundamento (com pré-requisito): atividades de nível avançado sobre
a temática Ectoplasmia e Paracirurgia.

Workshop

Oﬁcinas

Cursos

Preceptoria

Atividades de Expansão (sem ou com
pré-requisito): atividades de curta e média
duração concebidas para se adequar a proﬁssionais ou pesquisadores da Socin, que
buscam aprofundarseus conhecimentos
em Ectoplasmia e Paracirurgia.

Palestras

Cursos

Consultorias
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CURSOS DE CAMPO • PRÁTICA

Campo Interassistencial Holossomático (carga horária 15h)
Curso que visa dinamizar a recomposição dos veículos de manifestação das consciências com base na Ectoplasmia Interassistencial.
Objetivos:
• Identiﬁcar a sinalética energética.
• Exercitar a assim / desassim.
• Favorecer o autodiagnóstico holossomático.
• Contribuir com energias ectoplásmicas para realização da paracirurgia.
• Colaborar para a interassistência multidimensional.

Autovivência Conscienciológica 2 (carga horária 25h)
O Curso Autovivência Conscienciológica 2 objetiva a experimentação prática em campo bioenergético favorável ao aprofundamento das autopesquisas sobre os conhecimentos e / ou aprendizados multidimensionais visando qualiﬁcar a jornada evolutiva pessoal.
Objetivos:
• Favorecer a autovivência multidimensional lúcida.
• Promover a saúde holossomática.
• Estimular a rememoração do Curso Intermissivo.
• Otimizar a programação existencial.
• Catalizar a desperticidade.
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CURSOS DE CAMPO • PRÁTICA

Ectoplasmia Projetiva Paracirúrgica Interassistencial (carga horária 30h)
Esse curso objetiva, a partir da instalação de campos ectoplásmicos, favorecer a vivência da projeção consciente com foco interassistencial e paracirúrgico, além de oportunizar aos participantes vivências de técnicas potencializadoras da ectoplasmia
pessoal.
Temas abordados:
• Introdução à relação da ectoplasmia com a projeção consciente.
• Ectoplasmia interassistencial e paracirurgia.
• Equipes extrafísicas especializadas em interassistência com utilização do ectoplasma.
• Reurbanizações extrafísicas.
• Para-hospitais e parambulatórios paracirúrgicos.

Campo Interassistencial Paracirúrgico (carga horária 20h)
O Campo Interassistencial Paracirúrgico é um curso prático com a instalação de dois
campos ectoplásmicos, visando à promoção da homeostase holossomática dos alunos
e de suas inter-relações grupocármicas. Resulta de uma década de experiência prática com cirurgia invisível.
Objetivos:
• Debater sobre a Fisiologia do ectoplasta.
• Estudar o desenvolvimento da ectoplasmia.
• Promover a homeostase holossomática.
• Aplicar técnicas energéticas assistenciais.
• Experimentar a paracirurgia.
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CURSOS DE IMERSÃO • PRÁTICA
Imersão em Ectoplasmia (carga horária 25h)
O curso Imersão em Ectoplasmia objetiva apresentar conceitos introdutórios sobre ectoplasmia aliados à práticas bioenergéticas interassistenciais, esclarecendo e desmistiﬁcando a vivência deste fenômeno natural e universal.
Atividades
• Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP)
• Avaliação de Bioimpedância
• Oﬁcinas de Autocriticidade e Mentalsomaticidade
• Atividade ao ar livre para contato com o ﬁtoectoplasma
• Campo Bioenergético Interassistencial
• Debates

PROEP (1 semana)
O Programa de Estimulação Parapsíquica Ectoplásmica (PROEP) é um conjunto de técnicas e instrumentos que, mediante acompanhamento individualizado, visa estimular o
parapsiquismo latente pela promoção da soltura holochacral homeostática.
Objetivos:
• Fomentar a autocriticidade parapsíquica.
• Investigar o nível de desenvolvimento parapsíquico ectoplásmico pessoal.
• Promover desbloqueios energéticos.
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CURSOS PRESENCIAIS • TEORIA E PRÁTICA

Autodefesa Energética (carga horária 6h)
Curso teórico-prático visando o diagnóstico, terapêutica e prevenção das vulnerabilidades energéticas do assistente ectoplasta que possam comprometer a saúde
biopsíquica e a consecução da programação existencial pessoal.
Tópicos:
• Consciência
• Energia
• Ectoplasmia
• Autodefesa Energética

Autovivência Conscienciológica 1 (carga horária 15h)
O Curso Autovivência Conscienciológica 1 objetiva apresentar as bases teóricas para
a autopesquisa consciencial prioritária à aquisição de autoconhecimento visando
qualiﬁcar a jornada evolutiva pessoal.
Temas abordados:
• Autopesquisa
• Autoconhecimento
• Interassistência
• Curso Intermissivo
• Programação Existencial
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CURSOS PRESENCIAIS • TEORIA E PRÁTICA

Auto-organização Bioenergética (carga horária 6h)
A Auto-organização Bioenergética objetiva instrumentalizar o aluno para o alcance
da homeostase bioenergética, por meio da identiﬁcação dos focos de desperdício
de energias no cotidiano, e à implementação de respectivas ações corretivas.
Benefícios:
• Autodiagnóstico holossomático.
• Desbloqueios energéticos.
• Aumento da produtividade na vida cotidiana.
• Maior satisfação consigo mesmo.

Ectoplasmoterapia (carga horária: 6h)
A Ectoplasmoterapia é a atividade técnica e teática realizada pelas consciências intra
e extrafísicas, objetivando o emprego terapêutico do ectoplasma na interassistência
multidimensional.
Benefícios:
• Experimentação. Vivência prática da ectoplasmoterapia.
• Conﬁabilidade. Autoconﬁança no ortotraquejo bioenergético.
• Qualiﬁcação. Autoqualiﬁcação para as tarefas interassistenciais cotidianas.
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CURSOS PRESENCIAIS • TEORIA E PRÁTICA

Reurbex e Tenepes (carga horária 12h)
O curso Reurbex e Tenepes visa apresentar ao aluno interessado em iniciar a tenepes
ou ao tenepessista, as práticas iniciais da técnica, o desenvolvimento, a qualiﬁcação,
objetivando resultados da reurbanização extrafísica e o alcance da Oﬁex.
Tópicos:
• Preparo para a Tenepes
• Tenepes Inicial
• Fase de Manutenção
• Tenepes Avançada • Tenepessismo 24 horas • Reurbex

OFICINA
Ectoplasmologia (carga horária 3h)
A Oﬁcina de Ectoplasmologia é uma metodologia para estudo teático da ectoplasmia
interassistencial.
Objetivo:
Visa estimular a prática e o estudo da ectoplasmia, auxiliando os participantes no
aprendizado pesquisístico da exteriorização e atenção detalhada aos sintomas durante a exteriorização do ectoplasma.
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CURSOS EAD (PRESENCIAL OU ON-LINE)
Fisiologia Energética Humana (carga horária 6h)
O curso Fisiologia Energética Humana visa apresentar estudos recentes sobre o sistema energético, abordar a inﬂuência das bioenergias na biofísica e bioquímica humana, além de expor a Meridianologia Humana, com base em evidências cientíﬁcas.
Objetivos:
• Destacar a aplicabilidade do sistema energético na saúde humana.
• Conscientizar sobre a importância do equilíbrio orgânico na Fisiologia Energética.
• Apontar as implicações do assédio bioquímico.
• Apresentar a conexão entre corpo humano e o energossoma, com enfoque cientíﬁco.

Ectoplasmia Interassistencial (carga horária 30h)
O curso Ectoplasmia Interassistencial é atividade pedagógica, em EaD, que visa esclarecer as pessoas interessadas quanto à aplicação das bioenergias, em particular, sobre
o ectoplasma.
Objetivos:
• Apresentar as bases do paradigma consciencial e da Bioenergologia.
• Caracterizar os principais sintomas da ectoplasmia e a aplicação terapêutica do
ectoplasma na Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP).
• Apresentar a metodologia utlizada na pesquisa parapsíquica da DIP.
• Destacar os resultados das pesquisas laboratoriais realizadas na ECTOLAB.
• Caracterizar a síndrome ectoplásmica, destacando a importância da saúde do ectoplasta.
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AUTOEXPERIMENTAÇÃO
Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia • DIP (carga horária 3h)
Atividade assistencial que visa a recomposição holossomática das consciências assistidas, por meio da instalação de campo bioenergético, cujo materpensene é a cirurgia
invisível.
Solicitação de paracirurgia: www.ectolab.org
Objetivos:
• Oportunizar a vivência da ectoplasmia assistencial.
• Possibilitar a realização de paracirurgias.
• Fomentar as percepções parapsíquicas.
• Incentivar a autocrítica paraperceptiva.
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PALESTRAS GRATUITAS

Palestras Públicas Gratuitas (carga horária 1h30)
As palestras apresentam temas com enfoque técnico e prático das pesquisas em
Ectoplasmia e Paracirurgia.
A participação é presencial, a partir do Espaço Tarístico da Ectolab, sala 105, localizado
no Pólo Discernimentum, em Foz do Iguaçu - PR e online, com transmissão pelo
canal Youtube da ECTOLAB, além de também ocorrer em várias outras localidades
do Brasil e exterior.
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SERVIÇOS

Orientação Gratuita em Bioenergologia (carga horária 1h)
Atendimento individual que visa orientar e esclarecer dúvidas, quanto ao processo
parapsíquico e a ectoplasmia das conscins interessadas.

Preceptoria em Ectoplasmia (carga horária 2h)
Atendimento individual que visa orientar e esclarecer dúvidas do parapsíquico
ectoplasta quando aos aspectos diagnósticos, terapêuticos e proﬁláticos para
o aprimoramento e qualiﬁcação da ectoplasmia interassistencial pessoal.
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QUADRO SINÓPTICO
(DIP)

ASSISTÊNCIA

Verbete: Paracicurgia

ASSISTENCIOLOGIA

EPICENTRISMO TARÍSTICO

PARAPERCEPÇÃO

Verbete: Epicentrismo Tarístico Neoverpônico

Verbete: Parapercepciograma

VERPON

HEURÍSTICA

(Fatos e Parafatos)

PESQUISA

Verbete: Ectoplasma

EXPANSÃO DA IDEIA

Verbete: Ádito Ideativo Cosmovisiológico

(Evidências)

OBJETIVAÇÃO

Verbete: Subjetividade Objetiva Parapsíquica

FUNDAMENTAÇÃO
Criticidade / Coprovação

CONCLUSÃO

Paradigma Consciencial

“A Paracirurgia é a especialidade da Conscienciologia que estuda os aspectos da cirurgia além dos
recursos da intraﬁsicalidade, através do parapsiquismo (Parapercepciologia). É um subcampo cientíﬁco
da Consciencioterapia” (Vieira, 1999).
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PUBLICAÇÃO

ECTOPLASMA:

Panorama Contemporâneo das
Pesquisas sobre Ectoplasmia
O ectoplasma, descrito desde a Antiguidade,
permaneçe pouco conhecido até os dias atuais.
A mudança de paradigma permite estudar
cientiﬁcamente o ectoplasma na condição
de autopesquisador participativo.
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Rua da Cosmoética, 1635 • Sala 12 • Cognópolis • Foz do Iguaçu • PR • CEP 85 853-755
45 99101 1407

ectolab@ectolab.org
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