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AAuuttooppssiiccoocciinneessiiaa  ee  

OOrrggaassmmooss  MMúúllttiippllooss::  

EEnnssaaiioo  pprreelliimmiinnaarr  ssoobbrree  oo  FFeennôômmeennoo  ddaa  AAççããoo  VVoolliittiivvaa  ddaa  

CCoonnsscciiêênncciiaa  nnoo  ““ppuuxxaarr””  ooss  FFlluuxxooss  ddee  LLiibbiiddoo  eemm  DDiirreeççããoo  aaooss  

MMúúllttiippllooss  OOrrggaassmmooss  nnoo  HHoommeemm.. 
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I – Da Introdução 

Androsexossomática. Este artigo adentra especificamente na investigação da sexualidade 

masculina ou como ocorre no homem: a consciência que se ressexualizou com um sexossoma 

masculino. Por outro lado, parece que o orgasmo na mulher funciona de forma semelhante, 

quando a mesma “puxa” sua energia e direciona-a para o pico do prazer, ou o orgasmo. 

Psicocinesia. A PK é a ação volitiva e intencional da mente sobre a matéria. Você pode 

entortar garfos, movimentar objetos, influenciar processos eletrônicos ou, como no caso aqui 

analisado, mobilizar a própria energia sexual (matéria fisiológica) com vistas a qualificar a própria 

potência orgástica e, conseqüentemente, a satisfação afexual (afetivo-sexual) e a ter uma vida 

afexual mais plena, feliz e satisfatória. E este é o objetivo dentro deste texto. 



 
 
NIAC - NÚCLEO DE INVESTIGAÇÕES AVANÇADAS DA CONSCIÊNCIA - Publicação Eletrônica -  Direitos Autorais Reservados 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 

2 

Libido. Assim, considero a libido uma energia real (bioenergia), objetiva, física, de natureza 

sexual que faz parte da composição da matéria física do corpo humano. E, como a consciência ou a 

psique (o “eu”) não é o corpo e sim, uma realidade que transcende, pré-existe e pós-existe após, 

respectivamente, o nascimento e a morte, então, o movimento volitivo da energia pessoal 

também adentra no rol dos fenômenos de psicocinesia, inclusive o próprio movimento do corpo 

humano e tudo o que ocorre, nos níveis consciente e inconsciente. 

Kundalini. Esta energia sexual, que podemos chamar de libido, no momento mesmo da 

ativação do ponto de não-retorno, pré-orgástico, aciona o sistema de liberação da kundalini ou a 

poderosa bioenergia que tem sua raiz no sexochacra, liberando pulsões de ondas 

psicobiomagnéticas que inundam o corpo inteiro. Quando estas pulsões de ondas sexuais se 

intensificam de forma que múltiplas ondas, chamamos de orgasmo múltiplo. Quando ocorre a 

liberação de uma unidade de onda kundalínica, provocando a convulsão orgástica, então estamos 

falando de orgasmo simples. 

 

II – Do Parafenômeno: o Orgasmo 

Orgasmos múltiplos. O fenômeno parece simples, porém a vivência do mesmo é 

praticamente impossível de descrever-se em palavras. Mas aqui resta uma tentativa. Quando a 

mente do amante ao ultrapassar a zona do não-retorno (ejaculação ou o momento da indução do 

estado orgástico) inicia um conjunto de poderosas ações mentais cujo objetivo é prolongar a 

experiência orgástica; sustentando a energia sexual em alto nível vibracional, com o corpo inteiro 

em convulsão orgástica, de forma que poderosos fluxos vibracionais pulsem várias vezes 

alcançando picos de prazer mais e mais elevados até a experiência de dissolução do eu na 

vivência, ou o pico propriamente dito. Neste nível o pico máximo do orgasmo após os múltiplos 

orgasmos nada coincide com a ejaculação no homem e, sendo mais exato, nunca coincide com a 

ejaculação: pós-existe. 

Kundalini. A ejaculação é uma etapa quase independente, ou melhor, interdependente, do 

fenômeno integral. Na prática, o movimento volitivo psicocinético de “puxar” a kundalini com a 

vontade mental já inicia antes da ejaculação. Assim, é possível que haja ejaculação sem qualquer 

mobilização da kundalini e, em hipótese, que haja a mobilização da kundalini sem ejaculação. A 

kundalini é potência de onda psicobioenergética que se aloja no sexochacra, situado na região da 
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base da coluna e no caso do homem, na região inteira do pênis e ânus. Quando a mesma é 

acionada pela vontade do amante, assim inicia um processo de mobilização e acúmulo volitivo da 

energia sexual potencial de forma que em dado momento inicia a liberação de pequenas ondas 

em movimentos rápidos de freqüência. Com a liberação progressiva o amante inicia um conjunto 

de movimentos corporais e volitivos/intencionais de forma a alcançar o ponto exato da liberação 

da onda completa, ou a kundalini. 

Estado sexovibracional. Assim, após a liberação instala-se um estado sexovibracional que é 

auto-induzido a aumentar de potência a partir da vontade, a partir do “puxar” as poderosas ondas 

de energia sexual em picos crescentes de orgasmos até o pico máximo capaz de causar um 

profundo relaxamento integral: corpo, mente, emoções e energias. A mente do amante fica vazia, 

as emoções equilibradas, o corpo inundado pelos hormônios de relaxamento e a sensação geral 

de ausência de neurose, preocupações ou qualquer outro problema instalado na mente. Em 

resumo, o estado sexovibracional conjuntamente com os múltiplos orgasmos seguidos de um pico 

máximo, é capaz de devolver ao homem seu equilíbrio integral, embora temporário, que dura, 

pelas minhas experiências, cerca de 2 a 3 dias de saciedade. A prática diária, quando possível, 

produz saciedade permanente e blindagem das carências afexuais (afetivo-sexuais), aumentando 

num nível paranormal (além do normal) o relacionamento conjugal. 

Masturbação. A masturbação pode levar o homem a um tipo de experiência similar, mas a 

presença da amante é essencial para a instalação potente do estado sexovibracional e dos picos 

orgásticos máximos. 

Respiração. A técnica aqui descrita apresenta melhores resultados com o uso de respiração 

conjuntamente com as induções mentais volitivas para a instalação dos orgasmos e do estado 

sexovibracional. 

 

III – Das Considerações Finais 

Vontade. Em síntese, a vontade atua como fator determinante na movimentação da 

kundalini. Esta movimentação é psicocinética: ação da mente sobre a energia sexual pessoal 

(matéria). Sem a psicocinesia não há a instalação do fenômeno orgástico completo. A pessoa de 

caráter passivo no sexo, em hipótese, não consegue alcançar os picos orgásticos e a completude 

do ciclo (ou os alcança de forma insatisfatória), pois os mesmos dependem da ação ativa 
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psicocinética volitiva e intencional da mente do amante. E todo este fenômeno é psi, paranormal, 

parapsíquico, parapsicológico e, no extremo do fenômeno, transpessoal, holotrópico, 

projeciológico. 

 

IV – Das Referências 

 
*Em construção. 
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