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Editorial

Congressos. Esta edição especial da Revista Conscien-
ciologia Aplicada apresenta os trabalhos do I Congresso Inter-
nacional de Serenologia – I CIS e do IX Congresso Internacional
de Inversão Existencial – IX CINVÉXIS, de 23 a 26 de junho
de 2011, no Campus ARACÊ, Cognópolis Pedra Azul, Do-
mingos Martins, Espírito Santo, Brasil.

Pesquisa. Evento de caráter científico, inédito na Cons-
cienciologia, abre espaço para congressistas apresentarem resul-
tados de pesquisas relacionadas às especialidades Serenologia
e Invexologia.

Marco histórico. Representando momento histórico na
Conscienciologia, aglutinando holopensenes da Serenologia e In-
vexologia, pela primeira vez ocorrem dois congressos científicos
integrados no campus-sede da Associação ARACÊ, na Cognópolis
Pedra Azul. A ARACÊ realiza o seu 1° Congresso em Serenolo-
gia e a ASSINVÉXIS realiza o 9° Congresso em Invexologia.

Serenologia. A Serenologia é a especialidade da Conscien-
ciologia que estuda o Homo Sapiens Serenissimus (Sereníssimo
ou Sereníssima), seus traços pessoais, características e consequên-
cias evolutivas. É subcampo científico da Conscienciometria
(Holomaturalogia).

Invexologia. A Invexologia é a especialidade da Cons-
cienciologia que estuda a filosofia, a técnica e a prática da invé-
xis, a inversão existencial (humana). É subcampo científico da
Intrafisicologia.

Parceria. A viabilização de evento deste porte deu-se
pela integração dos esforços de 3 instituições conscienciocên-
tricas: Associação Internacional para a Evolução da Consciên-
cia – ARACÊ, Associação Internacional de Inversão Existencial
– ASSINVÉXIS: ICs promotoras dos congressos; e Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia – IIPC: IC
promotora do pré-evento “Imersão na Autopesquisa Multidi-
mensional”. Contou com o engajamento do Projeto suprains-
titucional “Amigos da Enciclopédia”.

Projetos. Os recursos financeiros dos congressos são dire-
cionados à Enciclopédia da Conscienciologia – em elaboração
no Holociclo do CEAEC e ao Laboratório Radical da Heurística
– Serenarium – em construção no Campus da ASSINVÉXIS,
ambos na Cognópolis Foz, PR. Os recursos do pré-evento destinam-
se ao Laboratório da PAZ – do Campus IIPC Saquarema, RJ.

Os textos publicados na Revista Conscienciologia
Aplicada são de responsabilidade dos autores
e não necessariamente representam a perspec-
tiva da Conscienciologia Aplicada ou da Associa-
ção Internacional para a Evolução da Consciência
– ARACÊ. Estão expostos à crítica e debate, pro-
piciando o desenvolvimento da ciência Conscien-
ciologia. A reprodução dos trabalhos é permitida,
desde que citada a fonte.
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Programação. Os artigos apresentados no I CIS e no IX CINVÉXIS, aqui publicados, foram
selecionados por equipes multidisciplinares de voluntários avaliadores das ICs promotoras, através do
sistema duplo-cego, ficando distribuídos em 7 conferências e 2 mesas de debate, com 5 trabalhos.

Estilística-confor. Os editores da Revista Conscienciologia Aplicada, em consonância com os
revisores, optaram por manter a estilística e o confor de cada autor, não adotando um formato padrão
nos textos publicados.

Conferências. As conferências do IX CINVÉXIS abordam os seguintes temas: Análise Pragmática
da Aplicação da Técnica da Inversão Existencial: Estudo de Caso (Alexandre Balthazar), Serenarium:
Ferramenta de Potencialização da Invéxis (Igor Cabral), O Processo de Reciclagem Intraconsciencial
de uma Inversora Existencial (Katarine Pinna), Mecanismos Pensênicos: Abordagem Consciencioterápica
Aplicada à Inversão Existencial (Leonardo Paludeto), Otimizações para o Inversor no Preparo da Lon-
gevidade Produtiva (Cristina Ribeiro), Relações Intraconscienciais da Música na Técnica da Inversão
Existencial (Antônio Gurgel de Amaral) e Teaching Existential Inversion in an International Office (Ashley
Melidosian).

Mesas. A primeira mesa de debates do I CIS aborda a Conviviologia e Serenologia, apresen-
tando os seguintes temas: Amizade Parapsíquica (Maria das Graças Dantas), Cultura de Paz na Cognó-
polis: Construção pró-serenismo (Eliana Manfroi). A segunda mesa de debates do I CIS enfoca Auto-
pesquisologia e Recexologia com os temas: Método de Autoanálise das Emoções (Ana Seno), Autodiscer-
nimento Somático e Serenismo (Thaís Lima e Rosemere Victoriano), e Superação dos Resquícios da
Autossantificação (Maria Luzia Machado).

Especialização. Ambiente experimental conscienciológico dedicado à Serenologia, por excelência,
o 1º Laboratório Radical da Heurística – Serenarium foi inaugurado em 11 de dezembro de 2004 no
Campus ARACÊ e agora também em construção no Campus da ASSINVÉXIS.

Serenarium. O Laboratório Radical da Heurística – Serenarium é base física adequada à imersão
e concentração do experimentador durante três dias consecutivos, em condição de isolamento completo,
favorecendo o autoconhecimento, o autoenfrentamento e a reciclagem existencial a partir da heurística
pessoal com base na raiz dos fatos.

Relevância. A importância desse laboratório conscienciológico reside na profundidade de contato
interdimensional e autoconhecimento propiciados em cada experimento, aproximando-se, no possível,
a autêntico balanço autoevolutivo próprio dos períodos de manifestação extrafísica dos cursos intermis-
sivos, onde a consciência encontra-se consigo de forma direta, sem desvios intrafísicos, revisitando,
autoenfrentando, diagnosticando, reciclando e (re)planejando seus próximos passos evolutivos, junto
ao amparo extrafísico, tarístico-traforista, técnico, e especializado.

Descrença. Recomenda-se a aplicação do Princípio da Descrença ao processo autoinvestigativo
das informações publicadas neste periódico: “Não acredite em nada, pesquise, tenha suas experiências
pessoais”.

Agradecimentos.  No ápice das comemorações da 1ª Década da ARACÊ, importa retribuir.
Este evento foi pensado e planejado de todos para todos. Registram-se aqui os mais sinceros agradecimentos
àqueles que se dedicaram e promoveram esforços na concretização dos objetivos maxiproexológicos e
interassistenciais do 1º megaevento científico na Cognópolis Pedra Azul, em Domingos Martins, ES.

Boa leitura.

Os Editores
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I CONGRESSO INTERNACIONAL DE SERENOLOGIA (CIS)

IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE INVERSÃO EXISTENCIAL (CINVÉXIS)

Data: 23 a 26 de Junho de 2011.

Local: Campus ARACÊ – Cognópolis Pedra Azul – Domingos Martins-ES.

Programação:

23 de Junho – Quinta-feira

08h30 às 11h30 – Check-in / Credenciamento dos Participantes

11h30 às 12h30 – Almoço

12h30 às 14h30 – Tertúlia Especial – Prof. Waldo Vieira

15h00 às 15h30 – Solenidade de Abertura (ARACÊ e ASSINVÉXIS)
Celso Lückmann, Laiza Pâmela e Marcio Aoki

15h30 às 16h00 – A Carreira Intrafísica: da Invexologia à Serenologia (CIS: Conferência)
Prof. Waldo Vieira

16h00 às 17h00 – Voluntariado Cognopolita e Serenologia: a Consolidação do Vínculo
Consciencial (CIS: Conferência)
Celso Lückmann, António Magalhães, Maria Teixeira, Julia Vieira,
Marco Antônio Facury, Eliane Stédile, Mariangela Lückmann e Meire Vieira

17h00 às 17h30 – Intervalo

17h30 às 18h30 – Reurbex na região do Contestado Minas Gerais-Espírito Santo: um Estudo
de Caso (CIS: Conferência)
Celso Lückmann e Mariangela Lückmann

18h30 às 19h45 – Apresentação de Invexologia (CINVÉXIS: Aula)
Laiza Pâmela

19h45 às 20h45 – Análise Pragmática da Aplicação da Técnica da Inversão Existencial
(CINVÉXIS: Conferência)
Alexandre Balthazar

20h45 às 21h30 – Jantar Temático 1

24 de Junho – Sexta-feira

08h30 às 09h30 – Serenarium: Ferramenta de Potencialiação da Invéxis (CINVÉXIS: Conferência)
Igor Cabral

09h30 às 10h30 – O Processo de Reciclagem Intraconsciencial de uma Inversora Existencial
(CINVÉXIS: Conferência)
Katarine Pinna
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10h30 às 11h30 – Mecanismos pensênicos: Abordagem Consciencioterápia Aplicada
à Inversão Existencial (CINVÉXIS: Conferência)
Leonardo Paludeto

11h30 às 12h30 – Almoço

12h30 às 14h30 – Tertúlia Especial
Prof. Waldo Vieira

14h30 às 17h00 – A Autopesquisa no Laboratório Radical da Heurística – Serenarium
(CIS: Conferência)
Pesquisadores do LRH – Serenarium

17h00 às 17h30 – Intervalo

17h30 às 19h00 – Mesa de Debates – Conviviologia e Serenologia (CIS: Mesa de debates)

Amizade Parapsíquica
Maria das Graças Dantas

Cultura de Paz na Cognópolis: Construção Pró-Serenismo
Eliana Manfroi

19h00 às 20h00 – Pacificação Íntima Através da Projeção Lúcida (CIS: Conferência)
Marcelo Silva

20h00 às 21h30 – Jantar Temático 2

25 de Junho – Sábado

08h30 às 09h30 – Otimizações para o Inversor no Preparo da Longevidade Produtiva
(CINVÉXIS: Conferência)
Cristina Ribeiro

09h30 às 10h30 – Relações Intraconsciencias da Música na Técnica da Inversão Existencial
(CINVÉXIS: Conferência)
Antônio A. Gurgel de Amaral

10h30 às 11h30 – Teaching Existential Inversion in an International Office (CINVÉXIS: Conferência)
Ashley Melidosian

11h30 às 12h30 – Almoço

12h30 às 14h30 – Tertúlia Especial
Prof. Waldo Vieira

14h30 às 16h30 – Painel 1 (CIS: Painéis)

Relações entre o Mal de Alzheimer e a Parapsicose Pós-dessomática
Néia Lúcia Souza
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Fibromialgia e Recexologia: um Estudo de Caso
Maria de Los Angeles Cortés

Autossuperação da Prepotência pela Interassistencialidade
Aride Maria Guinalli

Painel 2 (CIS: Painéis)

Profilaxia da Postergação e Grupalidade Sadia
Equipe PCA – Porto Alegre

Princípios da Consciência e Proexologia
Igor Cabral

Lucid Consciousness Projection and Rapid-Eye Movement Sleep
Ivan Lima Jr. e Fabiana Cerato

16h30 às 17h00 – Intervalo

17h00 às 19h00 – Mesa de Debates 2 – Autopesquisologia e Recexologia (CIS: Mesa de debates)

Método de Autoanálise das Emoções
Ana Regina Seno

Autodiscerninento Somático e Serenismo
Thaís Lima e Rosemere Victoriano

Superação dos Resquícios da Autossantificação
Maria Luzia Machado

19h00 às 20h45 – ARACÊ: 10 Anos de História (CIS: Conferência)
Celso Lückmann, António Magalhães, Maria Teixeira, Julia Vieira,
Marco Antônio Facury, Eliane Stédile, Mariangela Lückmann e Meire Vieira

20h45 às 22h00 – Jantar Temático 3

26 de Junho – Domingo

08h30 às 09h30 – Mesa de Debates 1: Criticidade e Prioridade (CINVÉXIS: Mesa de Debates)
Ana Alexandrino, Eliana Manfroi e Eliane Stédile

09h30 às 10h30 – Mesa de Debates 2: Tipologia Invexológica e Gescon (CINVÉXIS: Mesa de Debates)
Marcio Aoki, Rafael Franco e Thiago André

10h30 às 11h00 – Intervalo / Espaço CCCI

11h00 às 12h15 – Conferência de Ações (CIS e CINVÉXIS)

12h15 às 12h30 – Encerramento
Celso Lückmann, Laiza Pâmela e Marcio Aoki

12h30 às 14h30 – Almoço
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Análise Pragmática da Aplicação
da Técnica da Inversão Existencial:
Estudo de Caso

Alexandre Balthazar

Arquiteto e urbanista, mestre em urbanismo. Professor do IIPC de 1994 a 1998, foi professor
orientador e responsável pelo CED em Foz do Iguaçu, formando 20 novos professores.

Fundador do CEAEC e da Associação ARACÊ, foi responsável pelos projetos de arquitetura
do CEAEC de 1995 a 2001 e da ARACÊ de 2001 a 2008. Voluntariado: Atualmente é gestor

geral do Polo Conscienciocêntrico Discernimentum, construtor e professor universitário.

E-mail: reurbanize@gmail.com

Resumo
O trabalho apresenta um relato de experiência do autor relativo à aplicação da

técnica da inversão existencial. Como proposta didática analisa sua invexibilidade
com 7 inversões básicas efetuadas no contexto de contato com a Conscienciologia
até os dias atuais. Tais inversões estruturaram a programação existencial e deixaram
como legado, em conjunto com colegas de evolução, a implantação da base de duas
cognópolis: Foz do Iguaçu – PR e Pedra Azul – ES. O trabalho também faz menção
à superação de um trafar de menos-valia oriundo de passado religioso, através da
utilização de ferramentas conscienciométricas e consciencioterápicas.

Introdução

Este artigo não tem como objetivo apresentar a técnica de inversão existencial, a mesma está
bastante detalhada primeiramente no livro 700 Experimentos da Conscienciologia (VIEIRA, 1994)
que dedica toda uma seção a este tema e, posteriormente, na vasta bibliografia conscienciológica.
É sabido entre os pesquisadores da Conscienciologia quais são os requisitos básicos para quem busca
aplicar a técnica. Conheci a técnica da invéxis entre 1993 e 1994, iniciei a sua aplicação e coordenei
o GRINVEX – Grupo de Inversores Existenciais na cidade de Florianópolis. Para efeito didático e de
demonstração da aplicação da técnica, busco com este artigo apresentar o holopensene da inversão
existencial aplicado em 7 inversões básicas durante o percurso de minha atual existência, indo além dos
requisitos básicos exigidos ao praticante da invéxis.

A primeira acepção do verbo inverter do dicionário Houaiss é “voltar(-se), virar(-se) em sentido
oposto ao que é natural; pôr(-se) às avessas”. Outra acepção é “alterar, trocar, mudar” ou ainda “transfor-
mar-se no contrário do que era”. A inversão existencial é inverter os rumos convencionais de uma
existência humana: casar, ter filhos, adquirir casa própria, “vencer na vida”, aposentar-se e morrer.
Porém, ao inverter o rumo, onde aplicar recursos como tempo, dinheiro e energia? Inversão não
é simplesmente não ter filhos, não casar, não cometer aborto, não ter feito isso ou aquilo que elimine
os pré-requisitos. Vê-se que se faz necessário apresentar casuísticas da aplicabilidade da invéxis que
demonstrem resultados altruístas, gestações, fatos. Este trabalho tem a pretensão de atingir este objetivo.
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As sete inversões citadas na sequência são exemplificações de verdadeiras guinadas evolutivas
motivadas pelo sentimento de urgência e necessidade assistencial. A primeira inversão é um seguro
proéxis, ou seja, hipoteticamente calculada na intermissão para uso dos amparadores. As demais inversões
já são fruto do discernimento inversivo, conscienciológico. Todo o trabalho a seguir, como relato de
experiência, busca ser pragmático e útil para os inversores existenciais.

Este texto foi intuído durante o experimento no Laboratório Radical da Heurística no dia 11 de
maio de 2008, realizado em conjunto com minha dupla evolutiva. Neste momento [quando este artigo
foi escrito em sua primeira versão], ela estava no outro Laboratório, distante cerca de 80 metros. Este foi
o primeiro experimento conjunto de dupla evolutiva, em dois laboratórios Serenariuns do Campus ARACÊ.

Metodologia da autopesquisa

O que segue abaixo é uma sequência cronológica de sete inversões no fluxo desta existência que
acabou estruturando a execução da programação existencial. A aplicação da técnica da invéxis é uma
inversão diária, a enumeração abaixo é didática e ilustra as principais reviravoltas desta existência que
demonstram a priorização conscienciológica em contraposição à mesologia. Desta forma o critério
básico para a escolha destas inversões foi o impacto causado no contexto grupocármico ou do grupo
evolutivo, bem como no fluxo desta existência.

Contexto grupocármico

Nasci em Criciúma, cidade catarinense de 200 mil habitantes. Nono filho de uma família de
dez, acompanhei todos os irmãos se formarem na faculdade. Cresci em meio à elite criciumense, fre-
quentando clubes, passando o verão em casa de praia e frequentando colégio particular.

Desde pequeno lembro de olhar para os adultos e sentir que aquele modelo não era de meu
agrado: “casar, ter filhos, comprar muitas coisas, churrascos nos finais de semana, ficar barrigudo, se aposentar
e morrer”. Por outro lado, as propostas que me chegavam eram ligadas à igreja, que tinha certa rejeição.
O sonho de minha mãe era ter um filho padre, a mesma sempre me estimulava a frequentar o grupo de
jovens da igreja, do qual eu sentia verdadeira repulsa. Fui crescendo em meio aos irmãos mais velhos,
em meio a discussões políticas, de futebol, etc. Esta convivência me ajudou no vocabulário e nos conheci-
mentos gerais. Acabei sendo conhecido por um menino que sabia falar difícil e sabia escrever boas
redações. Este legado sou grato a minha família consanguínea.

A adolescência

Talvez a fase mais feliz – e inocente – da minha vida tenha se passado dos 15 aos 17 anos, quando
surfava e tinha uma oficina de conserto de pranchas de surf. Praticamente monopolizei a manutenção
de pranchas de surf e já planejava começar a fabricar as pranchas. O dinheiro vinha fácil com a opero-
sidade que possuía para aquele labor.

Lembro que colocava uma bermuda logo cedo e só tirava para tomar banho e ir dormir. A sen-
sação de sol, mar e liberdade que sentia na época ficaram gravadas na memória como algo de imenso
bem-estar. Alguma coisa porém estava errada. Minha ambição pelo estudo diminuiu, já pensava em
fazer uma faculdade qualquer em um município próximo, enquanto praticamente todos os meus irmãos
estudaram em universidades federais nas capitais Florianópolis e Porto Alegre. As festas começaram
a se multiplicar e começamos a andar de carro, muitas vezes exagerando na cerveja. O risco de acidente
de percurso aumentava.
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 A primeira inversão: deixando de surfar

O sonho de fabricar pranchas, viver a liberdade do surf e a pouca ênfase nos estudos, me expuseram
ao risco de uma ectopia evolutiva e acabaram por desengatilhar um seguro proéxis – cirurgia na coluna,
como garantia de cumprimento do que está relatado mais adiante. A noção de seguro proéxis foi construída
aos poucos com os estudos na Conscienciologia. Na ocasião eu apenas tinha a sensação de que estava
distante daquele modelo que almejava durante minha infância e início da adolescência. Ainda muito
ligado às tradições católicas da minha família, muito mais pelo medo da cirurgia, prometi que mudaria
meu padrão de vida caso tudo desse certo com a mesma. Sofria de espondilolistese grau 4, um problema
congênito raro, que aparece com esforços demasiados na coluna. Lembro do dia que consertava uma
prancha de surf e o excesso de dor na coluna começou a incomodar. A cirurgia em julho de 1987 foi
inevitável. Em decorrência desta operação, voltei para minha cidade natal (fazia pré-vestibular em
Florianópolis), mudei de turma, de holopensene, de rotina, enfim, estava fora do surf. Foi traumático
e frustrante quando o médico me disse ao retirar o gesso 4 meses depois da cirurgia: “...nem pense em
voltar a surfar, aquela cavada que você dá na onda, faz uma pressão de dezenas de kilos na sua coluna...”.
Fiquei sem chão durante muito tempo. O ano de 1987 ficou marcado por esta cirurgia e esta mudança
de rumos em minha vida. Perdi um bimestre do período escolar e acabei não passando no vestibular
para Psicologia. Fiquei mais um ano em Criciúma, fiz um teste vocacional – estava tentando me encontrar
e acabei prestando faculdade de Arquitetura, inspirando-me em meus irmãos engenheiros e em outro
arquiteto. O legado era a mudança de rumos, a retirada desta consciência de uma grande ectopia consciencial.

Conhecendo a Conscienciologia

Durante uma aula de Física com um professor japonês, na faculdade de Arquitetura, eu estava
sentando numa das últimas cadeiras. Comecei a observar que os colegas da frente passavam uma carta
uns para os outros. Todos escreviam algo e passavam adiante. Aquilo me intrigou. Uma outra colega
virou a carta e escreveu muito. Fiquei ainda mais intrigado e passei a aguardar que a tal carta chegasse até
mim. Quando chega às minhas mãos, vejo que o conteúdo da carta estava voltado para um aluno mais
antigo do curso que estava preso. Viro a carta e passo a ler o que a colega escreveu com tanta atenção:

“...veja colega, você não está preso, quem está preso é o seu corpo. Você pode sair da
prisão quando quiser, conheço uma ciência chamada Projeciologia que estuda a expe-
riência fora do corpo e posso te passar alguns livros sobre o assunto, você pode aplicar
algumas técnicas para isso...”

Após ler aquele texto, li a parte da frente, com conselhos e de uma certa forma alguma tacon,
escrevi algumas palavras e passei adiante. Aquela colega talvez tenha feito uma das grandes tares de sua
vida. Numa visita técnica às obras de arquitetura no bairro onde ficava a Universidade Federal de Santa
Catarina, passamos perto de uma banca de revistas, olho para o canto inferior direito e localizo a foto
do professor Waldo Vieira, na Revista Ano Zero. Compro imediatamente a revista e descubro que havia
cursos de Projeciologia em Florianópolis. Isto foi em 1991. Fiz os cursos e em janeiro de 1993 me torno
voluntário do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia.

A segunda inversão: um trabalho final de graduação para o IIPC

Um fato comum na faculdade de Arquitetura é a conclusão do curso com um grande projeto.
Grande resort, centro comercial, shopping center, edifício residencial etc. Este era o fluxo normal dos
projetos de graduação. Eu estava no meio da faculdade quando conheci o IIPC. Logo comecei
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a frequentar os cursos, tornei-me voluntário e passei a coordenar o Grinvex – Grupo de Inversores
Existenciais da cidade de Florianópolis. Ao tomar conhecimento da realidade do IIPC, percebi o quanto
fazia falta um centro de pesquisa, um locos onde teriam biblioteca, laboratórios, salas de aula etc. Então
me perguntei: por que não faço um centro de pesquisa para o IIPC em meu projeto de graduação? Isto
ajudaria a criar o morfopensene do que um dia seria o Campus Sede do IIPC. Depois de pensar muito
no assunto, começo a esboçar os primeiros desenhos. A primeira ideia que veio foi projetar o CINVEX
– Centro de Inversão Existencial. Esboço a ideia teórica e levo para a faculdade, continuo a pensar no
assunto. Quando vou fazer o curso ECP1 - Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 1 no Rio de
Janeiro, já chego com a ideia de fazer algum projeto. Sou apresentado à Diretora Técnico – Científica
da época, que coloca em minhas mãos o projeto do Green Life, o esboço do que seria um laboratório das
bioenergias. Alguns colegas que me conheceram naquela época, dizem até hoje que eu não inspirava
muita confiança, pois tinha o cabelo comprido e ainda era vocalista e saxofonista de uma banca de rock.

O texto estava em inglês, o li por inteiro, porém não senti que era aquilo que tinha que fazer.
Volto para Florianópolis e passo a pensar no Campus do IIPC. Talvez o contexto da sede do IIPC, no
bairro da Glória no Rio de Janeiro, tenha me tocado ainda mais. O ambiente externo era extremamente
degradado, embora as energias do IIPC fossem extremamente acolhedoras para nós, alunos visitantes.
Faço alguns esboços e trago comigo para o ECP2 – Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2, no
mês de setembro, o último curso da grade curricular do IIPC na época.

Chego para o ECP2 já de cabelo curto, sou apresentado para os coordenadores do GPC – Grupo
de Pesquisa da Consciência – Socin Conscienciológica, que por sua vez me levam ao professor Waldo
Vieira. Durante a reunião com o professor Waldo apresento as ideias para o projeto do campus IIPC
que me diz: “...é isso, você pegou a ideia...”. Porém havia uma pesquisa em desenvolvimento no GPC
– Socin intitulada condôminio conscienciológico. O grupo pesquisava a convenção, projeto, já havia
inclusive uma proposta de compra do terreno para construir o condomínio. Chegamos a um consenso
junto com o professor Waldo que o melhor seria fazer o projeto do condomínio para somar com os
trabalhos em andamento. Dito e feito. Desenvolvi o projeto do condomínio conscienciológico aprovei-
tando a oportunidade oferecida pelo curso de arquitetura e urbanismo como laboratório para tal. Hoje
entendo porque foi tão difícil dar prosseguimento àquele projeto. Mesmo já sabendo da multidimensio-
nalidade, sinto que dar acabativa no projeto foi quase como remover uma montanha de lugar.

Para explicar o projeto para os colegas e para todo o curso, já que o projeto ficou em exposição
no centro tecnológico, foi elaborada uma apostila explicativa com os conceitos básicos da Projeciologia
e Conscienciologia. Em síntese, o objetivo do projeto era criar o morfopensene da construção de algo
para a Conscienciologia. Sabíamos que aquele projeto não seria construído, mas enquanto morfopensene,
poderia despertar outras pessoas que viessem a somar naquela ideia e, quem sabe, pensarmos na construção
de fato. O projeto do condomínio foi formalmente apresentado durante o III Simpro – Simpósio de
Projeciologia no IIPC, em setembro de 1994. Na ocasião, dezenas de voluntários de todo o país conheceram
o projeto e passaram a pensar na possibilidade de, quem sabe um dia, construir algo para o IIPC. Em
abril de 1995, este projeto foi apresentado em reunião do grupo de pesquisa Socin Conscienciológica
em Curitiba, ocasião da doação do terreno em Foz do Iguaçu que desencadeou o processo do CEAEC.

A terceira inversão: de república de estudantes à primeira Basecon – Base Conscienciológica

Antes mesmo da finalização do projeto do condomínio, em fevereiro de 1994, eu encontrava
dificuldades para resolver o problema de moradia. Era um hábito a moradia em repúblicas de estudantes,
um grupo se reunia e alugava um apartamento para dividir as despesas. Eu mesmo já havia morado em
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pelo menos três repúblicas durante a faculdade. Numa ocasião em que eu estava no núcleo do IIPC
Florianópolis, um colega bate nas minhas costas e diz: “Posso te ajudar em algo?” Olho para a lista de
pendências e digo: “...que tal procurarmos um local para montarmos uma república conscienciológica?”.
Aquilo foi dito sem muita pretensão. No outro dia o mesmo colega chega no IIPC esbaforido dizendo
que havia encontrado um apartamento enorme por um preço bastante razoável. Em pouco tempo já
tínhamos os moradores da primeira república conscienciológica que temos notícia. Já na primeira reunião
surge a ideia: Basecon – Base Conscienciológica. Talvez a pretensão tenha sido querer plasmar um modelo
de gestão conscienciológica que aliasse: trabalho, moradia, pesquisa e assistência. O grupo na época chegou
a montar uma empresa de camisetas temáticas da Conscienciologia chamada Quarta Onda. A marca che-
gou a ser registrada, por pouco não contou com CNPJ. Na verdade a primeira basecon sediada em Flo-
rianópolis foi o embrião dos primeiros projetos e esboços arquitetônicos voltados à ciência Conscienciologia.

A Basecon Florianópolis abrigou inclusive algumas reuniões do IIPC, confraternizações de volun-
tários, confraternizações com grupocarmas de voluntários enfim, era literalmente uma referência ao IIPC
na cidade. Alguns professores do IIPC na época frequentaram ou mesmo se hospedaram na Basecon:
Wagner Alegretti, Antonio Pitaguari, Sonia Cerato, Gleize Maroder e Sergio Muskopf (in memorian).
Minha primeira entrevista para docente do IIP foi realizada na Basecon.

Resta apenas uma profunda gratidão pelo grupo que trabalhou junto naquela ocasião, servindo
como apoio ao núcleo do IIPC Florianópolis e como sustentáculo da finalização do projeto do condo-
mínio conscienciológico.

A quarta inversão: do sonho da Psicologia para o CEAEC – Centro de Altos Estudos da Consciência
na fronteira com o Paraguai

Quando finalizo o curso de Arquitetura e Urbanismo, faço um curso pré-vestibular e entro para
o curso de Psicologia ocupando a quinta vaga, já no mês de março. Realizo um sonho que vinha desde
antes do tal teste vocacional. Nesta época, ainda na Basecon, passo a fazer itinerância pelo IIPC em
algumas cidades de Santa Catarina. Começava a esboçar minha carreira conscienciológica: professor
itinerante, psicólogo, poliglota... No mês de abril de 1995, sou convidado para participar de uma
reunião do GPC Socin na cidade de Curitiba. Nesta reunião há o advento do CEAEC através da doação
de um alqueire de terra. Lá estavam os representantes das diversas pesquisas do GPC – Socin: empresa
conscienciológica, escola conscienciológica, cooperativas, condomínio conscienciológico, a pesquisa
ação CIAE – Centro Integrado de Altos Estudos – desenvolvida pelo núcleo IIPC Porto Alegre, enfim,
quem queria fazer algo de concreto para o IIPC, agora contava com um terreno, concreto. Disse
o professor Waldo para chancelar o projeto: “Vou colocar lá a minha biblioteca pessoal...”. Todos ficaram
pasmos, afinal por que Foz do Iguaçu?

“Até certo ponto, as inversões conscienciais constituem um autossacrifício, sem masoquismo.
Não receito sacrifícios nem recalques de emoções para ninguém. Nem pretendo mesmo
convencer o experimentador ou a experimentadora. Busco informar. Quem decide
é a consciência autocrítica do interessado, bem informado”. (Vieira, 1994, p. 689)

Não houve muita dúvida, ali estava minha nova inversão: largar o curso de Psicologia, temporariamente
a proposta de itinerância pelo IIPC, família, atelier recém montado, inclusive a namorada e abraçar a ideia
de construir o primeiro Campus da Conscienciologia do planeta, sem garantias ou seguro. O Diretor Ad-
ministrativo do IIPC chamou o professor Waldo Vieira de louco, haja visto o que representava a cidade
de Foz do Iguaçu: contrabando, máfias, fronteira, nada que justificasse tal investimento. Visão convencional,
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sequer foi analisado que poderia ter alguma condicionante extrafísica ou intermissivista para aquela
escolha. Houve inclusive por parte de alguns voluntários piadas do tipo: “corrida do ouro”, “mas se a
represa estourar?” Ouvir estes comentários, aliado ao fato de dedicar-se exclusivamente ao projeto,
recebendo um pro-labore de R$ 240,00 e morando em uma nova basecon minúscula, que era um
curral reformado, definitivamente foi o acid test de minha convicção de proéxis. Os quartos da primeira
Basecon do CEAEC tinham o tamanho exato para caber uma pessoa de pé, uma bancada de 1,20, um
guarda roupa e uma cama de casal encaixada em três cantos; media 1,90 x 2,60m. Certa vez lembro do
professor Waldo chegando do Rio de Janeiro acompanhado de sua comitiva e ao me encontrar diz,
olhando para minha roupa “suja de obra”: “... Alexandre, veja como você está, você é um abnegado”.
Naquele momento, sentindo os pensenes ao redor do tipo: “... coitado do cara”, pensei que abnegado
era um trafar. Recentemente, estudando a Enciclopédia da Conscienciologia, no verbete Qualificação
dos Trafores (conscienciometrologia) (VIEIRA, 2010, p. 5912), vi que se tratava de um megatrafor raro,
fruto de renúncia cosmoética, um dos 20 megatrafores específicos, necessários e escassos do intermis-
sivista. Infelizmente o sentimento de menos-valia atrapalhava a percepção do meu real conceito.

A quinta inversão: a Tenepes sem os pré-requisitos

A tarefa energética pessoal – tenepes foi lançada pela primeira vez teoricamente no livro Proje-
ciologia em 1986, com o nome de passe para o escuro. Esta tarefa é uma das mais profundas quando
abordamos o conjunto de técnicas projeciológicas e conscienciológicas, por se tratar de uma técnica
a ser executada até o resto da vida. Para tanto são sugeridos que o possível praticante da Tenepes cumpra
diversos pré-requisitos. Há um pré-requisito que pode ser suficiente para antecipar a Tenepes: a inversão
existencial. No meu caso, não tive a lucidez necessária para perceber o quanto era premente iniciar
a Tenepes – no próprio livro colocava que a invéxis era uma forma de antecipar a prática da Tenepes,
ainda houve uma certa relutância em não possuir os pré-requisitos.  A questão básica era: como bancar
a instalação do primeiro centro de pesquisa do planeta sem domínio energético e parapsíquico? Como
bancar a Tenepes sem vários dos pré-requisitos?

Aonde reside esta inversão? Ao invés de ir atrás dos pré-requisitos da Tenepes, preparar-se conven-
cionalmente para atingir tais pré-requisitos, buscou-se antecipar conforme o sugerido se utilizando da
invéxis e de sua aplicação na instalação do campi, como sendo uma demanda multidimensional da equipe
extrafísica, onde o praticante estaria suprindo a demanda e teria amparo de função para calçar a falta
dos pré-requisitos.

Quando abordamos demanda de praticantes de Tenepes na instalação de um campus, pode
parecer algo subjetivo de apenas colocarmos “a importância” de praticantes. Na realidade, os trabalhos
relativos de implantação de um campus, representam um ir e vir de terceiros, prestadores de serviços,
funcionários, comerciantes, além das ligações diretas e indiretas com estabelecimentos da própria cidade
onde o centro está sendo implantado (contador, comerciantes, etc), que não conhecem a realidade
multidimensional e muitas vezes precisam ser assistidos. Os assediadores irão tentar bloquear os trabalhos
assistenciais minando o elo mais fraco da corrente. Os voluntários que trabalham na linha de frente são
iscas lúcidas de forma intensiva, e a Tenepes é fundamental para promover o encaminhamento destas
consciências extrafísicas. Durante os trabalhos do CEAEC, onde tive uma participação mais intensiva,
diária e com dedicação exclusiva, era nítido meu funcionamento como porta assistido com relação
direta com a Tenepes. O trabalho quase braçal de ir e vir nas construções, promover a iscagem de cons-
ciexes, era percebido por poucos colegas voluntários na época. Inúmeros acidentes de percursos são
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evitados quando o corpo de voluntários da linha de frente dos trabalhos são praticantes da Tenepes
e não possuem preconceito de interagir com a linha de frente operacional para fazer assistência (serventes,
pedreiros, jardineiros, faxineiras, vigias etc). Com esta disponibilidade pode-se perceber que a equipe
extrafísica se utiliza destes praticantes como peões, a serem posicionados em locais e momentos chaves
para que a assistência ocorra, como sendo uma equipe de resgate e vigilância 24h. Isto não significa que
o praticante da Tenepes ganhe uma conotação inferior aos demais, pois o mesmo não deve se abster
de seus outros dois egos: pesquisador e docente, completando a tríade: intelectualidade, comunicabilidade
e parapsiquismo.

O fato de eu ter optado por antecipar as práticas da Tenepes, não significa que sirva de exemplo
para quem queira “queimar” etapas. A prática da Tenepes requer profunda certeza do proponente antes
de iniciar os trabalhos assistenciais e, para isso, a recomendação é que leia e releia o Manual da Tenepes
até que se consiga tomar a decisão em conjunto com os amparadores, para o resto da vida. A impulsividade
existente durante a tomada de decisão é indicador de que o praticante não está preparado para iniciar
os trabalhos. Por outro lado, a relutância em iniciar, pode ser indicador de pusilanimidade e egoísmo,
mas, de qualquer modo, na dúvida, abstenha-se. Deve-se evitar iniciar a tenepes por recomendação de
outrem sem a devida convicção e determinação.

A sexta inversão: abrir mão do CEAEC “pronto” para iniciar novo Centro de Pesquisa

O Campus CEAEC já estava instalado, havia inclusive a possibilidade de um mestrado vir para
Foz do Iguaçu em convênio com a escola em que eu ministrava aulas, o que poderia complementar
o meu currículo para iniciar aulas na universidade. Quando tudo levava a crer que o processo iria se
estabilizar, surge a possibilidade de instalar um novo Campus no Espírito Santo. Acabou prevalecendo
o espírito de desbravamento, lá fomos nós novamente para outro empreendimento evolutivo.

Naquele momento abri mão não apenas de um certo equilíbrio já alcançado perante o grupo
evolutivo, mas de um campus instalado, de poder me dedicar mais à escrita do meu livro junto de toda
a estrutura que recém inaugurava.

O trafar da menos-valia

Durante a transição ou mudança de Foz do Iguaçu para o Espírito Santo no ano de 2001, foi
detectado por este autor e colegas uma tendência de autodepreciação. O acesso a este padrão, poste-
riormente detectado através de conscienciometria e consciencioterapia, foi uma espécie de recaída
a um porão da religiosidade. Uma espécie de nódoa paragenética eclodiu e criou um certo impedimento
evolutivo calcado em autovitimizações. A ideia da nódoa ou mancha paragenética aqui é entendida como
uma postura ou tendência de manifestação anacrônica que, ao encontrar um cenário retrocognitor
a mesma eclode, ou seja, volta a se manifestar.

Mesmo tendo inúmeros fatos que comprovassem um real conceito perante mim mesmo e perante
a multidimensionalidade, constantemente era invadido por um holopensene de incapacidade, inadapta-
ção, ectopia e desânimo.

O fato comprovado pela autopesquisa é que esta tendência de autodepreciação era de fato um
trafar relacionado à religiosidade. O mesmo sempre esteve presente, em diversas fases da existência.
Durante a infância e adolescência sempre fui uma pessoa procurada para “ouvir os problemas” dos outros.
Vários colegas diziam que eu deveria fazer Psicologia. De certa forma a manifestação religiosa estava
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tendo alguma vazão, porém não havia sido detectada strictu sensu. Foi justamente na época que morei
no estado do Espírito Santo que provavelmente uma conjunção de variáveis grupocármicas e multidi-
mensionais fizeram “transbordar o copo” e tornar a situação insustentável.

A saída maior desta condição, já diagnosticada e que vem sendo trabalhada, deu-se através do
Curso Conscin-cobaia no Campus ARACÊ no ano de 2007. Os professores conscienciômetras disse-
caram minha FEP – Ficha Evolutiva Pessoal, como que tirando o manto escuro que cobria minhas
realizações e o saldo da minha ficha evolutiva. Aquele dia foi um marco, um ponto de virada. Aos
poucos a situação foi clareando. A decisão em participar da Comissão Pró-Cognópolis em Foz do Iguaçu,
uma comissão que buscava criar diretrizes e procedimentos que catalisassem ou orientassem a instalação
de novos campi ou mesmo cognópolis, ajudou a reforçar os megratrafores que estavam adormecidos.
Aos poucos o sentimento de recuperação do “real sentido” da proéxis parecia ter retornado.

A sétima inversão: da estabilidade financeira para novamente morar em um “curral reformado”

Após sete anos instalados no Espírito Santo, eu e minha dupla evolutiva adquirimos estabi-
lidade financeira, um apartamento sem contrair financiamento, itinerávamos pela Conscienciologia,
mas sabíamos que algo estava por vir. Havia uma insatisfação pairando no ar, como que se estivesse
faltando algo, alguma peça na engrenagem da proéxis. Mais uma vez chegávamos ao patamar de realização
na Associação ARACÊ. O Campus estava com uma infraestrutura básica funcionando, moradia, hospe-
dagem, laboratórios, dentre outras estruturas. A Cognópolis Foz estava fervilhando e havia se tornado
por demais complexa. Na ocasião eu ainda participava da comissão Pró-Cognópolis e fui chamado para
retornar a Foz do Iguaçu para coordenar o Polo Conscienciocêntrico Discernimentum, o que seria
a prefeitura da Cognópolis. Após grande contexto grupocármico que envolveu a transição da gestão da
Associação ARACÊ da qual eu era o presidente, eu e minha dupla decidimos retornar para Foz do
Iguaçu.

O plano era vender o apartamento, morar na cidade em um apto alugado até que construíssemos
nossa base física na Cognópolis, afinal tínhamos terreno para isso.

Ao chegarmos em Foz e avaliarmos o objetivo que havia nos trazido de volta, optamos por morar
no Discernimentum, em uma base física que era a reforma de um estábulo onde funcionava a Hípica
Kohlemberger. Esta foi a última inversão efetuada até o momento e ao que tudo indica, em conjunto
com a mudança de outros tenepessistas para o campus, foi fundamental para a consolidação do Pólo
Discernimentum. Uma das diretrizes básicas para iniciar os trabalhos de instalação de um campus conscien-
ciológico é justamente a presença de moradores tenepessistas. Esta equipe acaba atuando na reurbanização
extrafísica e consolidação dos trabalhos. Vale ressaltar: o objetivo estatutário do Polo Conscienciocêntrico
Discernimentum é instalar a Cognópolis.

Conclusão

A aplicação da Técnica da Invéxis vai além do cumprimento dos pré-requisitos. Cada consciência,
seja inversor ou reciclante, deve fazer uma autoanálise acurada para diagnosticar o seu real nível de
invexibilidade. A Assinvéxis oferece Know how, técnicas e cursos para este diagnóstico. As sete inversões
supracitadas foram as responsáveis por uma trajetória na Conscienciologia que, junto com a trajetória
de diversos outros colegas, plasmaram duas Cognópolis. Tais inversões ratificam valores intermissivistas,
descartam tendências majoritárias e convencionais, buscam fazer o mais difícil, o mais desagradável,
o que dá menos status e, quase sempre, muito mais trabalho.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 10 – N. 08 – 201014

Balthazar, Alexandre; Análise Pragmática da Aplicação da Técnica da Inversão Existencial: Estudo de Caso; P. 6-14.

As inversões mais fáceis dizem respeito à saída da mesologia convencional. Após o contato com
o holopensene do curso intermissivo existente em cursos da Conscienciologia ou mesmo nos campi
conscienciológicos, fica fácil discernir entre o ectópico e o evolutivo. Abandonar velhas amizades ectópicas
e hábitos prejudiciais à proéxis são as primeiras ações do praticante da invéxis. No meu caso isto se deu
via seguro proéxis antes de conhecer a Conscienciologia. As demais inversões já se deram sob o viés do
autodiscernimento evolutivo. O grande desafio do invexólogo é discernir entre o evolutivo e o mais
evolutivo, avaliar o rendimento de sua atuação em subgrupos da Conscienciologia, perceber que
é possível sim pertencer a uma Instituição Conscienciocêntrica ou grupo de pesquisa e estar subapro-
veitado ou mesmo em ectopia evolutiva. O abertismo para detecção desta realidade ectópica pode ser
facilitado pela Conscienciometria e pela Consciencioterapia. A resistência gratuita em participar de cursos
na condição de Conscin-cobaia ou mesmo de cursos ou atividades consciencioterápicas, pode ser um
indicador desta situação de desvio. A Cognópolis Foz é um verdadeiro supermercado de oportunidades
para os interessados na catálise da evolução consciencial: Holociclo, Tertuliarium, dinâmicas parapsíqui-
cas, oficinas conscienciométricas e consciencioterápicas, oficinas da escrita, cursos de verbetografia, ICs
em diversas especialidades enfim, o que era uma existência crítica na época em que havia somente
o IIPC, hoje virou uma mega-existência crítica. Isso aumenta demais a nossa responsabilidade em fazer
as reciclagens existenciais e intraconscienciais.

Logo no início quando conheci a Conscienciologia eu tinha a real noção de que meu porão
consciencial poderia me aprontar alguma peça. Para diversos colegas eu afirmava: “não podemos ter
certeza do que nosso porão consciencial pode nos reservar ainda nesta vida”. Eu me referia a possíveis
irrompimentos de traços do passado, provocados por conscins, grupos, situações que pudessem cruzar
a proéxis. O trafar da menos-valia foi exatamente isso. Irrompeu aos 31 anos e vem sendo trabalhado,
chegando este autor aos 40 anos de idade.

ESTOU ABERTO PARA PERCEBER A TODO SEGUNDO POSSÍVEIS

DESVIOS CONSCIENCIAIS? ESTOU INTERESSADO EM SABER ONDE

DE FATO MINHA ASSISTÊNCIA É MAIS NECESSÁRIA?
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Resumo

Este artigo aborda o Laboratório Radical da Heurística – Serenarium enquanto
ferramenta invexológica, informando a relevância deste experimento e benefícios de
curto, médio e longo prazo que o inversor pode estratificar dessa vivência para sua
programação existencial.

Abstract

This article discusses the Laboratory of Heuristic Radical - Serenarium as a younger
existential tool to inform the relevance of this experiment and its benefits in the
short, medium and long term, an inverter that could stratify this experience to their
existential program.
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1.  Considerações Iniciais

A ideia de utilizar o Serenarium enquanto ferramenta invexológica qualifica o experimento
tornando-o mais científico, além de ampliar as possibilidades de avaliações e, principalmente, focar
a vivência do experimentador para si próprio.

O conceito de ferramenta invexológica empregado é da utilização do Serenarium para autopes-
quisa, como uma mega câmara de reflexão, ampliando a capacidade de compreensão do experimentador
para identificação de traços, comportamentos, posturas ou qualquer outra questão que esteja influen-
ciando em seu processo evolutivo e, com isso, permitir uma reflexão mais profunda, amparada, visando
a autossuperação da questão identificada.

Esta ainda é uma hipótese em desenvolvimento. Também se ressalta que o Serenarium não
é apenas uma ferramenta voltada para a invéxis, mas sim, é um laboratório de autopesquisa, independente
da técnica evolutiva. No entanto, o objetivo deste autor é abordar as possíveis potencializações que
o laboratório pode causar no caso da invéxis.
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2.  Serenarium

O Laboratório Radical da Heurística, mais conhecido como Serenarium, atualmente fica localizado
no Campus de Pesquisa da Aracê, situado na Cognópolis de Pedra Azul, região de Domingos Martins
– ES. Esta instituição é a responsável pela organização e acompanhamento dos experimentos neste campus.

O experimento neste laboratório dura 72h, ou seja, três dias, quando o pesquisador fica isolado
de contato com o mundo físico, sem acesso a telefones, internet, televisão, filmes ou qualquer outro
tipo de distração.

Para o desenvolvimento das pesquisas dentro do laboratório estão disponíveis apenas livros
técnicos para auxiliar a dinamização do laboratório e as experiências do pesquisador em questão.

Ao todo, incluindo os preparativos de pré e pós laboratório, o experimento possui mais do que
apenas três dias, pois é necessário que o pesquisador chegue ao campus com pelo menos 1 dia de antece-
dência ao experimento e também, que fique um dia após o experimento, idealmente dois.

Estes são cuidados básicos recomendados pela Instituição Aracê para garantir uma boa preparação
para o experimento e um acompanhamento posterior, principalmente para o próprio pesquisador.

Caso algum pesquisador tenha interesse em aprofundar, recomenda-se que procure se informar.
Atualmente o autor recomenda procurar a Associação Aracê, que pode ser feito através do site www.arace.org.

Eis abaixo uma lista com pelo menos 10 analogias do Serenarium:

1. Autorreconhecimento consciencial;

2. Canal aberto com os amparadores;

3. Desamarras da vida intrafísica;

4. Facilitador de recuperação de cons;

5. Materialização do curso intermissivo;

6. Pit stop evolutivo;

7. Portal da paraprocedência extrafísica;

8. Portal interdimensional de ideias;

9. Retrocognição do curso intermissivo;

10. Útero amparador intrafísico.

Eis abaixo uma lista com pelo menos 10 itens identificados pelo autor de otimizações propiciadas
pela equipe extrafísica no Serenarium:

1. Acesso a um padrão pensênico mais homeostático;

2. Ampliação da compreensão da multidimensionalidade;

3. Ampliação da sensibilidade parapsíquica;

4. Aumento da percepção da interação com equipes extrafísicas;

5. Concentração;

6. Cosmovisão;

7. Instalação de um “campo assistencial” homeostático;

8. Projeções lúcidas;

9. Rememoração de curso intermissivo;

10. Retrocognições.
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3.  Invéxis

Definição: Invéxis ou Inversão Existencial “é o planejamento técnico máximo para a vida intrafí-
sica que a conscin pode se propor, fundamentada na Conscienciologia e Projeciologia, sem influências
doutrinárias, sectárias, inculcadoras, místicas, ou mesmo das ciências acadêmicas, convencionais ou meca-
nicistas. Ciência inútil não é Ciência.” (VIEIRA, 1994, p. 690)

“A juventude é o período que a Natureza reserva para aprendizagem.” (VIEIRA, 1994, p. 711)

Apoia-se na dedicação consciente de tempo integral, prioritária, à execução do programa da
vida intrafísica desde a juventude.

Caracteriza-se pela dedicação pessoal ao estudo e assistência, sem casamento ou excessivos com-
prometimentos familiares, institucionais e temporais, permanecendo livre para atuar com base nos
princípios do Paradigma Consciencial, que admite a multidimensionalidade, a pluriexistencialidade,
a holossomaticidade e a energossomaticidade.

Uma característica marcante do inversor é a máxima liberdade de expressão em suas manifestações,
sem fanatismos e com o maior discernimento possível. Isso se torna possível com antecipação da maturi-
dade, experiências de vida, discernimento e lucidez, permitindo ao inversor, principalmente os mais
jovens, atuar com maior nível de maturidade. A antecipação da maturidade pode levar ao jovem se tornar
exemplo assistencial para outras pessoas em seu convívio, conquistando com isso a liberdade de expressão
não apenas de falar e ouvir, mas sim de se manifestar.

Para atingir esses objetivos, torna-se indispensável a utilização cosmoética do domínio energético
e do parapsiquismo, viável com a implementação de postura teática, autodidática e permanente voltada
às verdades relativas de ponta (verpons).

A invéxis é uma das técnicas responsáveis pela aceleração e dinamização da execução da progra-
mação existencial (proéxis).

O objetivo principal da técnica da invéxis é antecipar a maturidade, a partir da compreensão
e superação dos mecanismos que podem comprometer a capacidade assistencial multidimensional.

Ao focar na tarefa do esclarecimento (tares) permanente pelo exemplarismo, o inversor adquire
a tão almejada “liberdade de expressão” multidimensional, ou seja, alcança uma moral consciencial a partir
da teoria e prática (teática) que possui.

A consciência teática torna-se exemplo, podendo até virar referência em determinados assuntos.
Neste caso, adquire respeito de outras para consigo, permitindo-lhe uma liberdade de expressão que não
se restringe apenas ao intrafísico, mas sim a toda forma de manifestação consciencial.

Isso demanda maior compreensão das dificuldades pelas quais passa um jovem inversor nas
interações na sociedade onde vive em face da sua postura destoar dos demais.

A técnica da invéxis naturalmente exige um nível maior de responsabilidade, assumindo as próprias
qualidades e levando a sério o autoplanejamento, a auto-organização e as priorizações proexológicas.

Um inversor lúcido desta condição norteia as priorizações para otimizar o tempo, energia e dinheiro
para o essencial da proéxis, pois sabe que a vida humana não é passeio ou férias.

4.  O Serenarium enquanto ferramenta Invexológica

Dentro das colocações feitas até agora, cabe desenvolver uma ligação entre os dois pontos apre-
sentados.
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Do ponto de vista deste autor, conhecedor da técnica da invéxis desde 1994 e aplicante desde
2002, e de suas experiências no Serenarium, considera este laboratório como uma ferramenta alavan-
cadora da invéxis de pelo menos 4 formas diferentes:

1. Comportamental. Através das condições otimizadas, é possível fazer analogias de
comportamento, seja de posturas, padrões pensênicos, maturidade, teática. Dentre os diversos níveis
evolutivos. Pré serenão vulgar – inversor ou reciclante – e um desperto; um evoluciólogo; um serenão;

Com isso, estudar possíveis melhorias pessoais, novas superações a serem feitas ou mesmo compor-
tamentos já conquistados que são sadios, homeostáticos, assistenciais e cosmoéticos.

2. Conceitual. Com o aprofundamento da autopesquisa, neste campo otimizado, pode-se
compreender melhor sua amplitude, inclusive permitir extrapolações, que faz o pesquisador obter
novas verdades relativas de ponta sobre sua programação existencial para aplicá-las ao dia a dia.

Esta extrapolação pode ocorrer também com qualquer tipo de pesquisa que esteja sendo feita
dentro do laboratório, seja o estudo de um tema, um conceito ou alguma técnica.

Um exemplo que ocorreu com o autor neste laboratório foi a consolidação do seguinte conceito:

“Inversão existencial não é fazer o contrário, mas sim fazer o mais assistencial e cosmoético a todo

momento.”

Na cabeça do autor havia um pensamento antigo de que inversão existencial era só contra fluxo,
dificuldades e obstáculos que um jovem teria que superar, mas neste caso, com a grande ampliação de
compreensão que o laboratório proporcionou, este conceito mudou.

Por mais que seja algo factível de se refletir em qualquer lugar ou momento, a condição propícia
e otimizada do serenarium facilita determinados aprofundamentos.

3. Qualitativa. Através das condições otimizadas, é possível fazer uma avaliação da qualidade
da invexibilidade pessoal, de modo mais preciso, real, assistencial, fraterno e cosmoético, e consequen-
temente, menos influência emocional, sentimental, irracional ou psicossomática.

Esta constatação ocorreu com o autor durante um exercício que se propôs a fazer no laboratório
de seu histórico de vida, ano a ano, avaliando seus ganhos, dificuldades, aportes, perdas, postura assis-
tencial, desenvolvimento parapsíquico, estabilidade emocional, aumento da maturidade, crescimento
profissional, dentre outros.

Vale ressaltar neste ponto que a invéxis, sendo uma técnica evolutiva, procura trazer benefícios
para seus adeptos, assim, seria necessário notar algum nível ou tipo de evolução neste período de
aplicação.

Foi com esta postura que o autor identificou um ganho de qualidade em sua atuação inversora,
notando que estava atuando já de uma forma mais madura, saudável e assistencial em comparação
à época de início da aplicação da invéxis.

4. Orientativa. O balanço do experimento, da autopesquisa e as reflexões servem como base de
dados para uma avaliação pessoal, permitindo gerar um planejamento futuro de ações e atividades,
podendo até ter acesso a novas orientações de amparadores.

Neste caso servindo mais de bússola ou norte, facilitando decisões, iniciativas ou acabativas,
a conscin pode sair do laboratório com um planejamento de vida novo, indicando mudanças e reciclagens.
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Possíveis questões destes planejamentos:

1. Mudança de cidade de residência;

2. Mudança de postura/hábito;

3. Mudança de emprego – ou área profissional;

4. Mudança de parceiro(a);

5. Investimento numa dupla evolutiva;

6. Inscrição em algum curso superior;

7. Continuar estudos;

8. Opção por escrever;

9. Desenvolvimento do parapsiquismo;

10. Desenvolveimento do domínio energético.

A utilização do Serenarium, do ponto de vista deste autor, compreendendo o pré e pós experi-
mento, contribui significativamente para o processo de qualificação e desenvolvimento da maturidade
consciencial, pois atua ao modo de norteador de evitações dispensáveis ou ações desnecessárias a serem
descartadas em sua vida, de maneira imediata, podendo ser uma alavanca para um inversor.

Constata a importância do desenvolvimento do parapsiquismo, ferramenta de indispensável
manejo para a troca de informações com a equipe extrafísica, visando o completismo na proéxis.

A elucidação, ou conscientização de que uma proéxis, mesmo que individual e aparentemente
intrafísica, possa envolver um grande número de consciências, desde Orientador Evolutivo até equipe
de amparadores que direta ou indiretamente participaram do planejamento no intermissivo e ora
efetuam o acompanhamento do desenvolvimento desta proéxis. Pode trazer um “tom” de mais respon-
sável para a conscin lúcida, em especial o inversor atento à suas questões proexológicas.

O senso de priorização torna-se mais premente para os planos originais da conscin, visando
alcançar os objetivos traçados previamente ao nascimento. A partir daí efetuando um planejamento
a curto, médio e longo prazo objetivando a conquista de suas metas evolutivas pessoais.

No caso deste autor, os experimentos propiciaram o acesso às ideias inatas intermissivistas, com
a mesma riqueza de detalhes com que foram traçados ou trabalhados durante o Curso Intermissivo.

Consideram-se aqui ideias inatas como questões ou valores pessoais que norteiam a postura
e manifestação da conscin; as certezas íntimas que as pessoas possuem desde a infância, porém que
balizam todo seu processo evolutivo, crescimento e desenvolvimento no intrafísico.

No experimento supracitado houve uma rememoração do curso intermissivo, onde planejava
determinadas variáveis para vida intrafísica de forma a otimizar sua produção consciencial nesta proéxis.

Ainda neste ponto, o autor recomenda às pessoas interessadas, o exercício de reflexão e avaliação
do código pessoal de cosmoética. Do ponto de vista do autor, é uma das possíveis formas de acesso
a estas ideias, possivelmente desenvolvidas no curso intermissivo.

O acesso a estas questões propiciaram inclusive, a compreensão deste autor e talvez, até mesmo,
o acesso ao estilo de pensar, viver e priorizar de um serenão. Assim, levanta-se a hipótese de que este
laboratório, pela sua singularidade, pode extrapolar o padrão da conscin vulgar para que possa sentir
esta outra realidade tão díspare da sua, hipótese esta que continua em estudo pelo autor e também
poderá ser pesquisada por outras pessoas interessadas no experimento do Serenarium.
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Para tanto, deduz-se que um experimento desta magnitude gera a necessidade de acelerar a busca
pelo autoconhecimento e superar fissuras conscienciais, visando caminhar rumo à condição da Desper-
ticidade, implantando em si, o quanto antes, um padrão mais assistencial, cosmoético e fraterno.

Impacta positivamente na reperspectivação das necessidades da vida intrafísica, onde os valores
retornam a ser mais intermissivos, menos egoicos, mais assistenciais e policármicos, coerentes com os
aportes da inteligência evolutiva.

Do ponto de vista deste autor, uma conscin com curso intermissivo ou disposta a investir em
sua evolução pessoal, principalmente um inversor, teria mais condições de alcançar seus objetivos
utilizando-se da inteligência evolutiva.

Definição: “Inteligência evolutiva é a capacidade de apreender, aprender ou compreender
e adaptar-se à vida humana, com bases na aplicação e expansão teática, autoconsciente, do mecanismo da
evolução consciencial, pessoal, já assimilado, incluindo a Cosmoeticologia, a Seriexologia e a Proexologia,
definindo o autodiscernimento da consciência quanto a evolução consciencial, racional, inclusive a autoevo-
lução lúcida, na dinamização do próprio desemepenho autopensênico e cosmoético.” (Vieira, 2009)

Tendo em vista que os objetivos máximos de uma conscin, que se utiliza da técnica da invéxis
para realização da sua proéxis, são questões consciencias, ou seja, além de apenas intrafísico ou mate-
rialistas, a inteligência evolutiva seria uma forma de pensar mais adequada e completa.

Inteligência evolutiva é um dos principais tópicos a ser ponderado pelo inversor, pois o leva
a um novo jeito de pensar e planejar sua realidade intrafísica, esta, condizente essencialmente com suas
questões consciencias e intermissivistas.

É através da utilização desta inteligência evolutiva, que a conscin otimiza a realização da proéxis,
e até mesmo, as resoluções das travas e obstáculos evolutivos.

Deste modo, nada mais lógico que um inversor, tendo acesso a estas informações, invista na implan-
tação do paradigma consciencial pautado na inteligência evolutiva para sua forma de pensar e se manifestar.

5.  Recursos, meio ou fim?

O ápice da reflexão neste contexto foi a profunda compreensão deste autor de que os recursos
disponibilizados no intrafísico são apenas meios para realização da proéxis. Por mais que o autor já tivesse
pensado a respeito disso, nunca havia alcançado o mesmo nível e profundidade que teve no laboratório.

“Os últimos e verdadeiros objetivos da vida intrafísica são os conscienciais.” (VIEIRA, 1994).

Dentro deste ponto de vista, como fazer para implantar um estilo de vida, ou um padrão pen-
sênico, onde as prioridades evolutivas fossem as consciencias?

O primeiro passo identificado pelo autor foi a necessidade de criar rotinas úteis e hábitos saudáveis
que dessem garantia de uma estrutura e um suporte mínimo na realização da proéxis, e de preferência
de longo prazo.

A segunda questão evidenciada no laboratório foi sobre a utilização adequada dos recursos
intrafísicos: soma, tempo e dinheiro, entendendo serem indispensáveis e “meio” para a execução da
proéxis. Para a proéxis ser bem desenvolvida compreende-se a necessidade de um soma saudável, um
bom gerenciamento do tempo e uma boa administração financeira.

Esta reflexão ocorreu do ponto de vista intrafísico e também holossomático. O que deveria fazer para
ter equilíbrio no intrafísico e entre os corpos, objetivando estar o tempo todo preparado para fazer assistência?
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Segue abaixo uma tabela, com algumas ideias que surgiram neste laboratório, fazendo um paralelo
de alguns recursos consciencias, procurando evidenciar o que é meio ou fim dentro do víes proexológico,
que auxilia na identificação dos pontos a serem melhorados:

Tópico

Soma

Energossoma

Psicossoma

Mentalssoma

Questões
intrafísicas

Instrumentos

Boa Alimentação;
Exercício Físico;
Higiene pessoal;
Sexualidade sadia;
Sono adequado.

Assim e Desassim.
Estado Vibracional;
Sinalética Energética;
Sinaléticas Parapsíquicas;
Tenepes.

Autoestima; Dupla;
Projetabilidade Lúcida.

Autodidatismo;
Autorado; Cosmograma;
Conscienciograma;
Consciencioterapia;
Cursos; Docência;
Estudo; Itinerância;
Pesquisa.

Dinheiro; Tempo; Trabalho;
Profissão; Voluntariado.

Meio

Ter condições físicas
e fisiológicas adequadas
para as atividades.

Ter condições energéticas
bem desenvolvidas.

Ter equilíbrio emocional
e compreensão
multidimensional.

Criar cursos, escrever
livros e artigos, efetuar
esclarecimentos.

Dinheiro para garantir
as condições necessárias
na vida intrafísica.
Voluntariado para
convivência com o grupo
evolutivo.

Fim

Usar o corpo físico para
o desenvolvimento da proéxis
de maneira assistencial
e cosmoética.

Estar energeticamente capacitado,
habilitado, com o manejo necessário
para qualquer tipo de assistência, sem
travas de tempo, qualidade, quantidade
ou potência energética.

Possuir a tranquilidade íntima
e serena, já atuando com o sentimento
e não mais de forma emocional,
também visando ampliar a capacidade
assistencial sem medos, travas,
ansiedade.

Possuir dicionário analógico.
Conquistar manifestação
predominante mentalssomática.
Predominância da tares.

Criar condições intrafísicas visando
libertar a conscin para sua
manifestação mais consciencial.

PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL - PROÉXIS

Tabela 1: instrumentos, meios e fins.

Avaliando desta forma, o objetivo principal de uma proéxis é que a conscin consiga materializar
algum mecanismo assistencial duradouro, exemplo de livros, instituições ou outros, que perdurem no
intrafísico após a dessoma e inclusive oportunize a possibilidade ideal de autorrevezamento consciencial.

Neste contexto, fica explícito que cada veículo de manifestação precisa de cuidados específicos,
e que ao inversor cabe o desafio de aplicar o conceito de “Eitologia”, ou seja, a capacidade de levar “tudo
de eito”, de preferência balizado na inteligência evolutiva e com prioridades num maxiplanejamento,
numa condição de equanimidade no uso dos recursos conscienciais disponíveis para a concretude
proexológica.
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6.  Resultados identificados

O autor identifica alguns resultados positivos que foram obtidos durante os experimentos já
realizados no Serenarium.

1. Acesso a um padrão energético mais evoluído;

2. Ampliação da compreensão de atuação multidimensional;

3. Ampliação do fórum íntimo na autopesquisa;

4. Avaliação de prioridades;

5. Balanço existencial;

6. Desdramatização de conflitos internos;

7. Identificação de trafores;

8. Planejamento de superação de trafares;

9. Planejamento estratégico de vida com base na proéxis;

10. Rememoração de questões intermissivistas.

Do ponto de vista da autopesquisa, cada conscin pode ter resultados diferentes no experimento
deste laboratório, estes foram alguns dos mais marcantes identificados pelo autor.

7.  Considerações Parciais

Em face da abrangência dos resultados auferidos pelo autor, recomenda a todo inversor interessado
no desempenho da sua performance evolutiva, o investimento na realização de experimentos em Labo-
ratórios Radicais da Heurística – Serenariuns, até mais de um experimento por ano para acompanhar
seu próprio andamento e comparação entre experimentos.

Acessar ideias originais, rememorar questões intermissivistas ou mesmo recuperar cons, são itens
de extrema importância e necessidade ao inversor, e isto pode ocorrer com certa frequência neste laboratório.

No caso deste autor a compreensão da métrica de seu nível de invexibilidade foi o primeiro passo
para um novo planejamento, incluindo novas superações, almejando um novo patamar com mais
assertividade, qualidade e inteligência evolutiva.

O uso da inteligência evolutiva foi compreendido como a chave para o processo de aceleração
da história pessoal.

A superação de medos, autocorrupções, qualificação do Estado Vibracional, e a vivência de
projeções lúcidas, tornam-se mais acessíveis. Também clareia, de maneira indubitável, o fato de cada
um ser responsável pelo seu próprio nível evolutivo e que, se ainda o inversor não evoluiu até o nível
que já teria condições de alcançar, foi por escolha própria e priorizações inadequadas.

A profilaxia deste processo, neste caso, foi investir no autoconhecimento e autopesquisa, para que
pudesse desenvolver uma nova postura, reprocessar mecanismos antigos e principalmente criar um novo
padrão consciencial, mais saudável e voltado para a autoevolução e heteroevolução assistencial cosmoética.

O Serenarium, como vários outros itens já criados dentro da Conscienciologia, é apenas mais
uma ferramenta existente. Cabe a cada pesquisador avaliar as ferramentas que melhor se enquadram
em seu perfil e utilizá-las tirando o melhor proveito de cada uma delas.

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.” (Saint-exupéry, 2000)
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Resumo

A fundamentação do Processo de Reciclagem Intraconsciencial (Recin) proposto
neste artigo, teve como base a vivência desta autora, a qual iniciou a aplicação da
Técnica da Invéxis em 2008. Para realinhamento da proéxis, realizou diversas recins
profiláticas e a recin crítica de finalizar o relacionamento afetivo o qual teve duração
de 3 anos. Inicialmente, esta decisão resultou no afastamento da proéxis, devido
principalmente à imaturidade, porão consciencial e mata-burros da invéxis ainda
manifestados. As causas e consequências deste processo serão descritos neste artigo,
bem como os mata-burros que dificultaram a concretização desta reciclagem intra-
consciencial.

Palavras-chave: porão consciencial; processo; reciclagem intraconsciencial; invéxis;
síndrome de satélite.

Introdução

Paradigma consciencial. Consciências intrafísicas (conscins), com curso intermissivo recente,
conectam-se com as ideias da Projeciologia e Conscienciologia, principalmente por meio das ICs (Insti-
tuições Conscienciocêntricas). Através da recuperação de cons, iniciam o processo de busca pelo aprofun-
damento destas Ciências através de cursos, palestras, laboratórios dentre outros.

Posicionamento. Muitas conscins optam pelo voluntariado, pela docência e pesquisa nas ICs,
uma vez que começam a compreender que sua proéxis tem ligação direta com a vivência do paradigma
consciencial. Porém, viver este paradigma é um grande desafio para qualquer consciência, pois a pressão
extrafísica e intrafísica neste processo de posicionamento em qual paradigma pautar a existência é intensa
podendo ocorrer desvios de proéxis, principalmente por falta de sustentabilidade da conscin de um
modo geral, seja ela energética, parapsíquica, afetiva, financeira e outros.

Verpons. Para viver efetivamente o paradigma consciencial, a consciência se depara com diversas
questões novas, verdades relativas de ponta (verpons), as quais até então não faziam parte do cotidiano
ou não eram prioridade. Neste momento, a conscin que pautava a vida no paradigma convencional
sente a necessidade de fazer recins ou reciclagens intraconscienciais.

Técnicas evolutivas. Pautar a existência no Paradigma consciencial requer a realização de recins
ou reciclagens intraconscienciais permitindo à conscin, através da aplicação das técnicas evolutivas
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propostas por Vieira (1994), recéxis (reciclagem existencial) ou invéxis (inversão existencial), otimizar
processos autoevolutivos para a execução da proéxis.

Objetivos. Apoiado em autovivências, este artigo tem como propósito os 3 objetivos expostos
a seguir:

1. Compartilhar as vivências da autora no processo de reciclagem intraconsciencial;

2. Estimular as recins de outras conscins com o exemplarismo de sua vivência;

3. Mostrar a importância de se realizar recins constantes, de modo que a consciência possa
otimizar a sua evolução e a de outras consciências.

Foco. O foco deste artigo é a abordagem de diversas recins profiláticas e a recin crítica vivenciada
pela autora com ênfase nos 3 últimos anos de sua vida (ano base: 2010).

Diretrizes. A fundamentação do Processo de Recin teve como base as vivências da autora a qual
buscou traçar diretrizes, para auxiliar, orientar e despertar o leitor quanto à importância de se planificar
e realizar efetivamente a reciclagem intraconsciencial de modo profilático, com lucidez quanto às causas
e consequências da reciclagem para si e para todas as consciências envolvidas no processo.

1.  O Processo de Reciclagem Intraconsciencial

Definição de Recin. “A reciclagem intrafísica, existencial, intraconsciencial ou a renovação cerebral
da conscin através da criação de novas sinapses ou conexões interneuronais capazes de permitir o ajuste da
proéxis, a execução da recéxis, a invéxis, a aquisição de ideias novas, os neopensenes, os hiperpensenes
e as outras conquistas neofílicas da consciência humana auto-motivada.” (VIEIRA, 1996).

Abordagem. No contexto deste artigo, a reciclagem intraconsciencial está sendo abordada como
a mudança individual, positiva, realizada através da vontade da conscin, a qual substitui padrões antigos,
por novos comportamentos e padrões pensênicos, de modo a otimizar os processos evolutivos. A conscin
identifica no contexto, um padrão que não condiz mais com seu nível evolutivo, ou seja, este é o momento
oportuno de mudar de patamar através de recins.

Mudança. Não podemos mudar o outro, mas podemos mudar a nós mesmos. A primeira postura
é passiva, a segunda é ativa.

Sinonímia: 1. Mudança intraconsciencial; movimento cosmoético íntimo 2. Renovação pessoal;
neossinapses; saída da zona de conforto e do comodismo 3. Evolução intraconsciencial; catálise evolutiva;
novo conjunto de valores; 4. Renovação intraconsciencial; virada evolutiva.

Antonímia: 1. Estagnação evolutiva; marasmo intraconsciencial. 2.  Antepassado de si mesmo;
permanência na zona de conforto. 3. Conservadorismo; conservantismo. 4. Regressão consciencial.

Técnicas evolutivas. Para otimizar os processos autoevolutivos, a conscin pode fazer a opção
pelas técnicas da reciclagem existencial (recéxis) ou inversão existencial (invéxis), ambas fundamentadas
na Conscienciologia, de modo que, através de recins, ou reforma íntima da pessoa de modo cosmoético,
esta possa realinhar, ou ajustar sua atuação conforme a proéxis.

Recéxis. “Uma vez feita a opção pela aplicação da técnica evolutiva da recéxis, o primeiro passo
da conscin é a reciclagem intraconsciencial. A recéxis é a mudança para melhor, de todo o curso e pers-
pectiva da vida humana da conscin, fundamentada na Conscienciologia, que a partir daí, adota novo
conjunto de valores com novo descortínio ante a vida e o universo. A recéxis pode ser um efeito direto
e sadio da melin” (VIEIRA, 1994).
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Invéxis. “Ao fazer a opção pela técnica da invéxis, a conscin inversora apoia-se na dedicação em
tempo integral, prioritário, à execução do programa da vida intrafísica pessoal, desde a puberdade, ou
no máximo, antes da maturidade biológica, 26 anos de idade, ainda descomprometida com interesses
humanos irreversíveis e disposta à reciclagem intraconsciencial (recin)” (VIEIRA, 1994).

Ponto em comum. A recin permite a execução da recéxis e da invéxis. “Sem recin, não há recéxis”
(VIEIRA, 1994).

Interprisões. Assim como para a recéxis, a recin é essencial para a prática da invéxis. Porém,
a grande vantagem da conscin jovem que desde cedo prioriza a aplicação da técnica da invéxis com
foco na interassistencialidade, é não criar interprisões sérias decorrentes das priorizações dadas ao curso
da vida, conforme os 4 exemplos descritos a seguir:

1. Compromissos. Evitação de compromisso de destino social e cultural extremo, os quais atuam
ao modo de coleira do ego.

2. Casamento. Desnecessidade do casal oficializar sua união através do casamento formal, pois
ambos estão buscando construir uma dupla evolutiva.

3. Gestação somática ou filhos. Priorização da gestação consciencial (exercício da assistencia-
lidade expandida através da dedicação à produtividade para a tarefa do esclarecimento) ao invés da
fixação na gestação humana (assistência restrita ao atendimento das necessidades da prole – filhos).

4. Aborto. Uso responsável de contraceptivos para evitar gravidez indesejável, com posiciona-
mento firme pela não gestação humana, porém sem a prática de métodos abortivos.

Planejamento. As priorizações dadas ao curso da vida, realizadas de maneira lúcida e planejada,
facilitam o processo da recin. A aplicação da técnica da inversão existencial possibilita o planejamento
das recins, pois visa a paraprofilaxia dos desvios existenciais e a execução da proéxis, com posturas
pessoais de alto discernimento.

Invexibilidade. O conjunto de recins contínuas, enquanto a conscin ainda é jovem e sem interpri-
sões grupocármicas mais sérias, pode ser indicador de que existe a possibilidade de colocar em prática
a técnica da inversão existencial (TORNIERI, 2007).

Dificuldades. Porém, isso não quer dizer que o inversor existencial não terá dificuldades em reali-
zar uma recin. Apesar de não ter compromissos castradores de sua atuação, este, ainda imaturo biologi-
camente e inexperiente, pode ser vítima dos mata-burros da invéxis, dificultando o processo de recin.

Mata-burros. A seguir estão 23 possíveis mata-burros da invéxis (ASSINVÉXIS, 2006), ou seja,
conjunto de manifestações contrárias à execução da inversão existencial, listados em ordem alfabética:

01. Academicismo

02. Acriticidade.

03. Alienação

04. Ansiedade

05. Arrogância.

06. Competitividade.

07. Dependência.

08. Desorganização.
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09. Dispersividade.

10. Egocentrismo.
11. Hedonismo.
12. Imediatismo.
13. Indisciplina.

14. Inexperiência.
15. Infantilismo.
16. Ingenuidade.
17. Irresponsabilidade.
18. Perfeccionismo.
19. Precipitação.
20. Procrastinação.
21. Pusilanimidade.
22. Ser Antepassado de si Mesmo.
23. Teorização.

Contextualização. Posteriormente serão apresentados quais mata-burros estiveram presentes
na vida da autora desde os 15 anos de idade, a relação com o contexto da recin e como os mata-burros
foram e estão sendo superados.

Desafio. Realizar recins exige desapego sadio às pessoas, objetos, situações ou contextos, além
do esforço pessoal na autopesquisa predispondo a conscin a avançar a sua evolução. Requer dentre outros
traços, coragem, determinação, lucidez e visão de conjunto. Um aliado deste processo é a recuperação
de cons, a qual facilitará o rapport com os amparadores, para que a recin seja efetivamente realizada.

Evoluir é melhorar a cada dia através da vontade inquebrantável
discernidora e por meio do exemplarismo poder contribuir para

a evolução das consciências intra e extrafísicas.

Proéxis. “O reciclante – homem ou mulher – através de todos os seus potenciais disponíveis
buscará recuperar o percentual possível das unidades de lucidez de sua consciência integral (cons),
executando o restante do seu programa pré-existencial ainda não cumprido (proéxis). A evolução da
consciência só se faz sob pressão ou a recin.”(VIEIRA, 1994)

Profilaxia. No caso dos inversores, a realização de recins profiláticas diz respeito ao posicionamento
e à lucidez dos jovens, antes que os fatos ocorram, evitando constantes redirecionamentos de proéxis.

Casuística. Fundamenta-se o processo de recin neste artigo, a partir da vivência da autora,
classificando-o em dois tipos:

1. Recin Profilática. De modo preventivo e planificado, a conscin lúcida e bem posicionada
organiza o processo da recin, fazendo o planejamento técnico de suas ações de modo a não gerar
estresse negativo desnecessário, capazes de aumentar o tempo de realização efetiva da recin. A conscin,
lúcida, já tem clareza de que a recin precisa ser realizada, antes de chegar ao extremo do “agora não dá
mais mesmo”. No caso dos inversores existenciais, a recin profilática é a forma ideal, pois a técnica visa
a paraprofilaxia dos desvios existenciais e a execução da proéxis.
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2. Recin Crítica. A conscin adiou a recin durante muito tempo, até chegar ao ponto do “agora
não dá mais mesmo”. É mudar ou mudar. Esta forma de recin é a que causa maior estresse, pois a pessoa
“reprimiu”, remoeu, lutou contra si mesmo, durante muito tempo até chegar a realizar a recin efeti-
vamente. Primeiro gera um autoassédio e posteriormente heteroassédio, devido principalmente ao apego
excessivo àquele contexto, pessoa ou objeto. A conscin inicialmente pensa ter realizado a recin, mas
logo em seguida vem a crise por não aceitar abandonar o seu passado, no momento de adaptação ao
novo contexto. Enquanto ainda não estiverem bem resolvidas internamente as questões que levaram
a conscin a realizar a recin, bem como as consequências do processo, esta não foi efetivamente realizada.

Processo. Processo é um conjunto de ações e atividades inter-relacionadas que são executadas para
alcançar um produto, resultado ou serviço pré-definido (PMBOK, 2008). O mapeamento do grupo de
processos referentes à reciclagem intraconsciencial foi criado para facilitar o entendimento do leitor, propor-
cionando maior clareza e objetividade no momento em que este se posicionar para realizar a recin.

Grupos de processos. Os grupos de processos a seguir mostram as etapas da recin, desde a iden-
tificação da reciclagem a ser realizada até sua realização efetiva. Foram criados dois grupos de processos,
um para o Processo de Recin Profilática e outro para o Processo de Recin Crítica.

1.1  Processo da Recin Profilática

Proposta. A autora propõe a divisão do processo da recin profilática nos 2 seguintes grupos:

1. Pré-recin. Inicia-se com a identificação por parte da conscin, da recin a ser realizada. Uma
vez identificada, esta deve posicionar-se para realizar a recin, através de sua vontade, identificando
estratégias e oportunidades e por último fazer a realização parcial da recin. Este processo compreende
desde a identificação da recin até a realização parcial desta. Parcial significa que só após a adaptação ao
novo contexto (pós-recin), a conscin pode considerar que realizou efetivamente a recin.

2. Pós-recin. Após a conscin fazer a recin, esta deve adaptar-se ao novo contexto uma vez que
toda mudança requer um tempo de ajuste. Uma vez adaptada, a recin pode ser concretizada.

Segue abaixo o fluxograma do Processo de Reciclagem Intraconsciencial Profilática, com suas
respectivas etapas.
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Proposta. A autora propõe a divisão do processo da recin crítica nos 2 seguintes grupos:

1. Pré-recin. Em meio à crise que a conscin já vivencia há algum tempo, ocorre a evidência da
recin que deve ser realizada. Posteriormente, esta se posiciona para realizar a recin, porém toma a
decisão de modo impensado, ou seja, sem o planejamento e estratégias necessárias. Este grupo de
processos compreende desde a identificação da Recin até a realização parcial desta.

2. Pós-recin. Dependendo da situação a conscin vivenciará uma crise interna, devido à ruptura
brusca com o passado, sendo necessário adaptar-se ao novo contexto. Uma vez adaptada a recin pode
ser concretizada.

Segue o fluxograma do Processo de Reciclagem Intraconsciencial Crítica, com suas respectivas
etapas.

Contextualização. É importante esclarecer que neste artigo a autora optou por dar enfoque
maior à recin crítica que vivenciou recentemente, demonstrando que mesmo tentando realizar recins
profiláticas, pode acontecer recins críticas em algum momento da vida.

2.  O Processo de Recin de uma Inversora Existencial

Profilaxia. É sempre postura mais inteligente, utilizar o processo de recin profilática, princi-
palmente para os aplicantes da técnica da invéxis, de modo a evitar acidentes de percurso e desvios de
proéxis, principalmente. Através do maxiplanejamento o inversor queima etapas e potencializa seus
processos evolutivos de modo lúcido.
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Proéxis. Convém recordar: “o que não serve, não serve mesmo”. Porém, desapegar-se do que
não serve é um processo a ser realizado de preferência de forma lúcida, planificada e estratégica e não
impensada, podendo gerar traumas e até mesmo desvio de proéxis. Convém lembrar que a invéxis
é uma técnica e não deve ser entendida como sendo a própria proéxis.

Fases. Para facilitar a compreensão do contexto da autora pelo leitor, abaixo seguem as fases do
Processo de Recin, as quais posteriormente serão descritas.

Fase 1:  Vivência da Síndrome de Satélite

Definição. A Síndrome de satélite é a relação patológica de subserviência de uma consciência
com outra(s), dentro de um quadro simbiótico, antievolutivo e, portanto, anticosmoético (ARAKAKI,
2002).

Sintomas. Segue lista, em ordem alfabética, contendo os 36 principais sintomas da Síndrome
de Satélite, segundo Arakaki (2002):

01. Acriticidade.

02. Admiração patológica.

03. Ansiedade.

04. Anticosmoética.

05. Assedialidade.

06. Autocomplacência.

07. Autocorrupção.

08. Autovitimização.
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09. Carência afetiva.

10. Comodismo.

11. Complexo de inferioridade.

12. Comportamentos autodestrutivos.

13. Dependência.

14. Doenças em geral.

15. Egoísmo extremado.

16. Falta de discernimento.

17. Fragilizações emocionais.

18. Ganhos secundários.

19. Ingenuidade irresponsável.

20. Inveja patológica.

21. Isolamento doentio.

22. Justificativas autodefensivas.

23. Lavagens cerebrais.

24. Manipulação espúria.

25. Neofobia.

26. Ociosidade.

27. Passividade inativa.

28. Perda da Identidade consciencial.

29. Pessimismo.

30. Pusilanimidade.

31. Relacionamentos perversos.

32. Repressão.

33. Sexualidade patológica.

34. Sociosidade.

35. Submissão.

36. Vazio existencial.

Síndrome de satélite. A autora, dos 15 aos 22 anos (2001 a 2008), vivenciou esta síndrome, pois
identificou em seu contexto, todos os principais sintomas que caracterizam o portador da síndrome de
satélite ou satélite de assediador.

Contexto. O universo da música surgiu na vida da autora, pouco antes dos 15 anos, quando vivia
em Minas Gerais. A partir dos 15 anos a autora entrou em crise existencial e neste contexto conturbado,
conheceu outra consciência intrafísica também músico.

Imaturidade. A autora, deslumbrada com a energia desta conscin, sentiu seu cardiochacra pulsar
tão forte como nunca havia sentido. Havia se apaixonando “perdidamente”. Vivenciou durante 4 anos,
o que na época chamou de amor platônico, alimentado naquela época em função da imaturidade
e instinto adolescente.
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Síndrome de satélite. Desde então, todas as decisões da autora com relação ao universo da
música tinham como principal motivação, ele. Ressaltando que este fato só ficou claro após as devolutivas
e aprofundamento das autopesquisas para escrever este artigo.

Mata-burros. Nesta época a autora ainda não conhecia a Conscienciologia e hoje identifica os
mata-burros, relacionados ao “deslumbramento” vivenciado na época: alienação, ingenuidade, infanti-
lismo e inexperiência.

Profissão. Decidiu seguir profissionalmente a música em 2004, quando conheceu seu antigo
parceiro, também músico. O relacionamento foi muito conturbado e improdutivo, com duração de
3 anos. Neste contexto, continuou vivenciando a Síndrome de Satélite.

Paradigma consciencial. Durante o relacionamento, conheceu o IIPC - Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia e no final de 2006, fez seu primeiro CIP – Curso Integrado de Projecio-
logia. De 2006 a 2008, realizou a grade de cursos do IIPC e da ASSINVÉXIS – Associação Internacional
de Inversão Existencial, além de ter viajado para Foz do Iguaçu 3 vezes para participar de congressos e
cursos. Iniciou o voluntariado na ASSINVÉXIS e a aplicação da Técnica da Invéxis em 2008.

Casuística. A partir do momento que a autora decidiu aplicar a técnica da invéxis, fez seu maxi-
planejamento e iniciou o processo de reciclagem profilática como: mudança de curso de graduação (de
Música para Administração), saída da casa dos pais, investimento na intelectualidade e docência profis-
sional, voluntariado na ASSINVÉXIS, dentre outros.

Decisão. Porém, a maior recin que precisava realizar era finalizar o relacionamento, sua maior
interprisão desde o início da aplicação da técnica da invéxis. Ao chegar ao vazio existencial, devido
à Síndrome de satélite, esta autora, teve pensamentos suicidas, porém, ao invés de abortar sua proéxis,
através de insights e picos de lucidez, decidiu realizar uma reciclagem intraconsciencial profunda, de
finalizar definitivamente o relacionamento patológico.

Interprisão. Uma das questões fundamentais para o aplicante da técnica da invéxis é a evitação
das interprisões grupocármicas mais sérias. No caso específico da construção de um relacionamento
a dois, o inversor deve saber discernir se vale a pena investir em uma relação sem convergências proexoló-
gicas e afinidade de ideias. Esse pode ser o início de uma interprisão mais séria. No momento em que
a autora compreendeu que o relacionamento estava tolhendo sua liberdade de atuação e não havia
convergências proexológicas, decidiu realizar a recin, já em fase crítica.

Síntese. Seguem descritas abaixo, as causas e consequências associadas a cada etapa do processo
desta recin, bem como os mata-burros associados que dificultaram a concretização desta.

Grupo de processos. Os processos relacionados à Fase 1 da vivência da síndrome de satélite são
(ver Fluxograma, Processo de Recin Crítica):

Identificação da Recin em meio à crise. Esta etapa do processo teve início quando a autora
identificou algo em seu contexto atual que já não condizia com a postura exigida para a realização de
sua proéxis, então, decidiu em meio a uma crise existencial, que era necessário fazer a recin e finalizar
seu relacionamento de 3 anos.

Causas. As principais causas que a levaram a identificar a necessidade de recin foram estas 16,
relacionadas em ordem alfabética:

01. Acomodação. Não traçar objetivos conjuntos, uma vez que a vida do parceiro já estava mais
estabilizada.
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02. Assedialidade. Ao se posicionar para iniciar a aplicação da invéxis, a demanda de trabalho
tanto intra como extrafísico aumentou. Devido ao relacionamento improdutivo, seguido de melin,
abria a porta para o autoassédio e posteriormente para o heteroassédio.

03. Assistencialidade. Necessidade de realizar assistência de alto nível, e o relacionamento a dis-
persava deste propósito.

04. Baixa autoestima. Desvalorização de si própria, falta de autoconfiança.

05. Buscador-borboleta. Busca de um sentido para a existência.

06. Convergência. Falta de convergência com os objetivos de vida do parceiro.

07. Dupla evolutiva. Conhecimento sobre a importância da formação da dupla evolutiva princi-
palmente no contexto da invéxis, técnica que decidiu aplicar.

08. Egocentrismo. Viver com sentimento de revolta contra tudo e contra todos.

09. Identidade. Perda de sua identidade, gostos, valores, sentimentos, pois passou a ser uma
“extensão” de seu ex-namorado na relação, ou seja, sensação de inexistência, vazio, não-pertencimento.

10. Improdutividade. Relacionamento improdutivo.

11. Liberdade. Sentia-se presa ao relacionamento, e isto a impedia de poder dedicar-se com mais
afinco e tempo à sua proéxis.

12. Melin. Melancolia intrafísica, por não estar executando a proéxis no nível que gostaria.
Desilusão com a vida.

13. Melancolia. Viver triste, preocupada, deprimida.

14. Patopensenidade. Sua desconexão com a vida era tamanha, que tinha pensamentos suicidas,
inclusive pensando ser bipolar em determinado momento em meio à crise existencial.

15. Proéxis. Sensação de não estar se dedicando à proéxis efetiva e verdadeiramente, com matu-
ridade, por falta de posicionamento e apego ao contexto.

16. Trafares. Sentir a sensação de estar em ponto morto nos empreendimentos.

Otimizadores. Eis os 5 principais pontos que contribuíram para a otimização e realização desta
etapa:

1. Dupla evolutiva. Intensa necessidade em querer encontrar um parceiro com convergências
proexológicas e maior afinidade de ideias.

2. Vontade. Foi através da vontade inquebrantável, em meio à crise, que decidiu realizar a recin.

3. Ideias inatas. Apesar do processo de auto e heteroassédio, tinha a intuição de que a recin
deveria ser realizada devido principalmente às ideias inatas do curso intermissivo.

4. Mudança. Necessidade em realizar mudanças, mudar de patamar.

5. Recuperação de cons. A aplicação da técnica da invéxis acelerou seu processo de recuperação
de cons, o que contribuiu significativamente para a mudança de postura.

Posicionamento. O processo de posicionar-se para a realização da recin se iniciou após a iden-
tificação do que deveria ser mudado ou melhorado, por parte da autora, a qual entrou em crise por não
aceitar ter que abrir mão de seus ganhos secundários que o relacionamento proporcionava, principalmente
com relação à música. Veio a crise do posicionamento e os seguintes questionamentos: “Será que tenho
mesmo que deixar isso para trás? Mas acho que isso me faz tão bem. Porque tenho que abrir mão disso
pelos outros?”
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Causas. As principais causas que a levaram à crise em se posicionar para realizar a recin foram
estas 4:

1. Apego. Apego excessivo ao seu parceiro no relacionamento.

2. Dependência. Incapacidade de agir de modo autônomo.

3. Neofobia. Medo em finalizar o relacionamento, pois sua vida se pautava nele.

4. Pusilanimidade. Falta de coragem em assumir responsabilidades, tomar decisões.

Otimizadores. São destacados a seguir, em ordem alfabética,  os 6 principais pontos contribuido-
res à realização da recin:

1. Afinidades. Necessidade de buscar um relacionamento com alguma conscin que tivesse
afinidades, principalmente mentalsomática e energética.

2. Assistência. Necessidade de melhorar seu universo interior para prestar assistência de alto
nível.

3. Curso intermissivo. Uma vez que acessou seu curso intermissivo através da recuperação de
cons, claramente o contexto demonstrava que o melhor para todos era a realização da recin.

4. Lucidez. Perceber que o contexto do relacionamento no fundo era uma interprisão.

5. Intuição. Sentir que tinha algo importante a realizar, porém, o contexto no qual se encontrava
não era propício a desenvolver seus potenciais.

6. Projeções. Vivências fora do corpo que comprovaram automimeses.

Tempo. O tempo da crise dependerá de diversos fatores e um dos principais é o quão estamos
apegados às pessoas, situações e objetos que teremos que deixar para trás.

Impulsividade. No processo de realizar parte da recin, a conscin, de maneira irrefletida, decide
realizá-la, desconhecendo exatamente o porquê de tomar aquela decisão, os ganhos e perdas e as opor-
tunidades e estratégias da mudança. Neste momento diz para ela mesma: Agora é mudar ou mudar.

Consequências. Porém, toda decisão séria realizada de maneira impensada gera consequências
graves, principalmente pela falta de clareza da situação por parte da conscin. Mesmo esta compreendendo
que a sua decisão foi assertiva, abrir mão dos ganhos secundários é a maior dificuldade naquele momento.

Finalização. Esta autora, após tomar a decisão de finalizar o relacionamento, manifestou os
3 seguintes traços listados em ordem alfabética:

1. Autocomplacência. Desde então, decidiu guardar toda a sua proéxis na gaveta, negligenciar
seus potenciais e voltar a pautar sua existência apenas no paradigma convencional.

2. Autoculpa. Culpar-se por ser a causadora da destruição de toda uma “história de amor”,
devido a sonhos dourados.

3. Repressão. A repressão já existia durante e manteve-se após o término do relacionamento.

Fase 2: Retorno ao Paradigma convencional

Casuística. No caso desta autora, o desligamento do relacionamento foi realizado de modo
impensado e devido à autoculpa, passou a ter aversão às ideias inatas do curso intermissivo.

Síndrome de satélite. Convém lembrar que a vivência da síndrome de satélite ainda perdurou
alguns meses após o término do relacionamento, desencadeando o processo de crise existencial e a fase
de retorno ao porão consciencial.
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Terapia. Para adaptar-se ao novo contexto, realizou duas seções psiquiátricas e foi diagnosticado
um estado de luto, devido ao desligamento do relacionamento.

Autoconhecimento. Nesta época, já morando sozinha, aproveitou a oportunidade para fazer
constantes meditações, pois voltou a estudar o Budismo e fazer exercícios de Imobilidade Física Vígil,
os quais contribuíram para diminuir a ansiedade através da busca pelo autoconhecimento.

Casa própria. A conscin em processo de retorno a si decidiu fazer um projeto que revolucionou
sua vida: A construção da própria casa, com a ajuda do seu pai. Esse processo de construção foi divisor
de águas, uma vez que o que mais precisava no momento era ter um objetivo e concretizá-lo.

Realização. Após 6 meses de intenso trabalho, desassimilação de padrões antigos, reconciliação
com seu grupocarma, reaproximação com a sua família, o projeto foi concretizado e a autora foi morar
em sua própria casa, construída a 4 mãos, em março de 2009. Seu primeiro projeto existencial havia
dado certo, o que melhorou sua autoestima, que durante meses foi muito baixa.

Porão consciencial.  Já morando sozinha há 1 ano, aos 23 anos, decidiu conhecer as “possibili-
dades” que oferece a sociedade e passou a adotar posturas irresponsáveis, intensificando o subcérebro
abdominal, passando a manifestar diversas imaturidades, ligadas ainda ao porão consciencial:

1. Acriticidade. Viver o momento, sem questionar se era bom ou ruim e as consequências
advindas das posturas.

2. Assédio. Apesar de negar o paradigma consciencial, sentia em sua psicosfera, consciexes
vampirizando toda a sua energia, e no outro dia, sentia-se muito triste e arrependida pelo desperdício
de sua vida. Este processo de porão consciencial, durou aproximadamente 6 meses.

3. Drogadição. Uso de bebidas alcoólicas e cigarro, esporadicamente, em festas.

4. Ficação. Por ter vivenciado apenas um único relacionamento sério em sua vida, sentiu-se
livre para descobrir novas pessoas e usava a sedução holochacral para atraí-las.

Trafores. Apesar de todo esse porão manifestado, alguns traços-forças ajudaram na superação:

1. Afetividade. Compreendeu que antes de se envolver com alguém novamente precisava
desenvolver em um primeiro momento a autoafetividade.

2. Intelectualidade. Decidiu focar-se em seu desenvolvimento intelectual já que agora estava
“livre” e tinha tempo para estudar, ler. A leitura de muitos livros ampliou sua visão de conjunto e facilitou
a busca pelo autoconhecimento.

3. Profissão. Estudante de Administração estagiou neste período, durante 1 ano em uma empresa
e devido à organização financeira, conseguiu construir sua casa e investiu em seu desenvolvimento
profissional, realizando cursos, estudando para obter uma certificação internacional na área de geren-
ciamento de projetos, investiu em curso de línguas, começou o processo de docência no PMI – Project
Management Institute, escreveu artigo para a Jornada de Iniciação científica na UFRJ – Universidade
Federal do Rio de Janeiro, dentre outros.

Crise. No processo de resolução da crise interna, uma vez que a recin foi realizada de modo
impensado, pode não ficar claro (falta de lucidez) para a conscin o porquê da mudança ter sido rea-
lizada.

 Isolamento. A nova crise pelo distanciamento da situação, local, pessoa, objeto (crise pelo abandono
do passado) por vezes gera o processo de introspecção e isolamento (apego ainda ao contexto), devido
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a não-aceitação, arrependimento, repressão, autoculpa, autocorrupção, além de uma crise de abstinência
energética do grupo de convivência anterior.

Motivos. A conscin precisa compreender e interiorizar os motivos que a levaram à recin, para
posteriormente adaptar-se ao novo contexto, sem mágoas, apego ao passado, repressões e arrependi-
mentos.

Fase 3: Posicionamento no Paradigma consciencial

Reconciliação. Em Janeiro de 2010, a autora, decidiu realizar um trabalho voluntário na Ecovila
Tibá, onde passou um mês trabalhando com Bio-arquitetura e na logística dos cursos oferecidos. No Tibá
iniciou-se o processo de reconciliação com a Conscienciologia, pois muitos jovens vinham questioná-
-la sobre projeção consciente e esta esclarecia a seu modo, com suas experiências.

Retorno. Ao voltar do trabalho voluntário, a autora recebeu uma ligação de um grande amigo
evolutivo, com um convite para reciclar o CIP.

Projeções. Desde então passou a ter projeções com o Campus de Invexologia em Fevereiro de
2010.

Atualmente. Em 2010, retomou o voluntariado na ASSINVÉXIS e as pesquisas no GRINVEX
(Grupo de inversores existenciais), começando a trabalhar como Assistente de Amparador, pois hoje
está disponível e afinizada com o holopensene deste. Ombro-a-ombro, apresentam este trabalho.

Comprovação. A realização efetiva da Recin só acontece, após todos os processos descritos
anteriormente terem sido realizados com êxito e esta passa a ser algo natural na vida da concin, ou seja,
já não restam mais medos, mágoas, repressões e ressentimentos quanto ao passado, então podemos, deste
modo, continuar a caminhada.

Assertividade. Saber tomar decisões assertivas na vida requer discernimento, lucidez e autoco-
nhecimento. A identificação da proéxis no contexto do inversor é fundamental, pois este estará lúcido
para fazer as melhores escolhas que potencializarão a evolução pessoal e grupal. Se não sabemos onde
queremos chegar qualquer escolha é válida. Definir o megafoco, ou seja, o alvo a se alcançar nesta
existência, otimizará o tempo de modo a conseguir perceber em um momento de escolha, qual será
o caminho mais assertivo.

Conclusão

Assistente de amparador. Através do realinhamento da proéxis, a autora recuperou a autoestima
e o amor-próprio, além de buscar adotar posturas mais traforistas frente à vida. No presente momento
encontra-se em fase de transição deixando de ser satélite de assediador para ser assistente de amparador.
Está bem claro que passou por essa reciclagem intraconsciencial profunda para alcançar a afinização
com o holopensene dos amparadores.

Grupocarma. Desde a realização da recin, a autora se posicionou de modo responsável e lúcido
frente ao trabalho de assistir junto ao amparo, todos os envolvidos neste processo, seja através de seu
exemplarismo, projeções conscientes ou tares, buscando a reconciliação com o seu grupocarma.

Tares. Este artigo foi escrito com o objetivo de esclarecer muitas conscins e consciexes quanto
à importância da reciclagem intraconsciencial para a caminhada rumo à desperticidade e serenidade
com coragem, maturidade, lucidez e principalmente, disponibilidade.
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Mudanças. A vida é a favor de mudanças, só temos que ter a perspicácia de sabermos a hora
certa de mudar.

Para finalizar, ficam os seguintes questionamentos para o leitor disposto a realizar Recins:

Quantas Recins em minha vida foram efetivamente realizadas?
Ainda existe algo mal resolvido que atravanca minha evolução?
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RESUMO: Os padrões de comportamento são gerados por pensenes. Entretanto
a maioria das pessoas não reconhece nem entende como esses pensenes se estruturam
para promover os padrões. Neste artigo, o autor apresenta proposta de identificação
dos padrões de funcionamento dos pensenes. Através da consideração das abordagens
consciencioterápicas, propõe-se o conceito de mecanismos pensênicos para o inversor
existencial promover constantemente saúde e evolução visando a aplicação da técnica
da invéxis.

PALAVRAS-CHAVE: Consciencioterapia, autoconsciencioterapia, inversão
existencial, parafisiologia pensênica, mecanismo pensênico.

1.  INTRODUÇÃO

Inversão. A técnica da inversão existencial, ou invéxis, oportuniza o exercício precoce, desde a juven-
tude, da assistência, evolução e vivência homeostática multidimensional, sem a necessidade de esperar
até a meia idade, período de maior maturidade psicológica e estabilidade econômica. Para aplicar esta
técnica é preciso conseguir desenvolver razoável equilíbrio dos pensamentos, sentimentos e energias
(pensenes), pois esses elementos promovem saúde ou patologia (V. NONATO et al, 2011; p. 22 e 23).

Autopercepção. Viver de modo automático, agindo e reagindo a estímulos, impulsos, instintos,
emoções e pensenes em geral sem ter lucidez sobre a influência destes fatores em si mesmo é o padrão
da maioria das pessoas. Nessa condição a autopercepção é pequena e, consequentemente, não se tem
autonomia para resolver os próprios problemas, pois não se identificam causas e consequências para
mudá-las. Nessa condição o inversor existencial encontra dificuldade para promover a antecipação da
maturidade prevista na técnica.

Acaso. A baixa lucidez sobre o próprio funcionamento e as influências dos pensenes no comporta-
mento pessoal leva as pessoas a sentirem o incômodo, porém sem saber qual sua origem, portanto
também não sabem o que fazer para mudar. Em algumas situações, um conjunto de fatores e de
“coincidências” pode alterar para melhor a condição pessoal e trazer alívio momentâneo, porém sem
resolver a causa originária ou reciclar o próprio funcionamento mantenedor do problema.
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Refém. Então a conscin passa a viver refém dos acontecimentos, sem saber exatamente seus
problemas e soluções. Com isso, não tem lucidez sobre causas e efeitos em si mesma e nas interações,
dificultando a antecipação da maturidade proposta pela invéxis.

Lucidez. A reciclagem intraconsciencial está baseada na mudança de causas e consequências,
reestruturando assim o modo de funcionar da conscin. Quem não está lúcido desse processo passa a se
manifestar aprisionado aos automatismos, instintos (porão consciencial) e influências sociais (mesologia).
Para dominar e se libertar das cadeias de ações e reações, é preciso conhecer e aprender a lidar com os
próprios mecanismos de funcionamento de modo lúcido.

Aprendizado. A educação tradicional em geral não ensina o caminho para o aumento da autolu-
cidez, pois em geral tem foco nos conhecimentos externos à consciência e não no autoconhecimento.
A consequência, em geral, é a dificuldade em entender a si mesmo e a necessidade de aprender os
assuntos intra e interconscienciais por si mesmo.

Invéxis. O inversor existencial tem o desafio de realizar reciclagens intraconscienciais (recins)
constantes para antecipar a maturidade e promover a própria evolução. Não é possível realizar a invéxis
somente com aprendizados e conhecimentos externos à consciência. É preciso aprender a aprender
sobre si mesmo, realizando mudanças nos próprios pensenes.

Pensene. O autoconhecimento e a reciclagem intraconsciencial ocorrem quando se conhece
e se mudam os pensenes. O modo prático, objetivo e acessível para desenvolver habilidades intra e inter-
conscienciais é anatomizar e reorganizar os pensamentos, sentimentos e energias. Ao realizar pesquisas
na realidade intraconsciencial, pode-se perceber padrões de organização e funcionamento típicos, fre-
quentes e repetitivos dos pensenes.

Parafisiologia. O caminho para o autoconhecimento é identificar quais pensenes estão presentes
na manifestação consciencial (anatomização) e depois compreender as interrelações e processos de
“causa e efeito” entre esses pensenes (fisiologia). Com isso, pode-se ter um mapa claro para fazer as
recins e promover autonomia precoce, sem depender tanto do acúmulo de experiências “tentativa
e erro”. Através do mapeamento lúcido e técnico do próprio funcionamento, pode-se promover reci-
clagens mais precisas e rápidas.

Consciencioterapia. A especialidade da Conscienciologia dedicada à teoria e prática da terapêutica
da consciência é a Consciencioterapia. A partir da experiência de atendimentos e das pesquisas dessa
especialidade, pode-se oferecer ao praticante da invéxis diversos caminhos para abordar o próprio
funcionamento, considerando a paranatomia e a parafisiologia dos pensenes.

2.  MECANISMO PENSÊNICO

Definição. Mecanismo pensênico é o processo gerado pela sequência de causa e efeito entre vários
pensamentos, sentimentos e energias conectados e interdependentes, promovendo um padrão de mani-
festação típico, repetitivo e com utilidade defensiva ou produtiva para a consciência.

Sinonimologia: 1. Sistema pensênico. 2. Paraestrutura pensênica. 3 Rede pensênica; rede parassi-
náptica. 4. Esquemas pensênicos; compulsores pensênicos.

Antonimologia: 1. Inteligência artificial. 2. Estrutura de pensamento. 3. Rede sináptica.
4. Esquemas cognitivos; compulsores.

Esquemas. Os mecanismos podem ser comparados aos esquemas propostos por Young na terapia
do esquema (V. YOUNG, 2008), porém nesta proposta, o mecanismo pensênico é abordado em realidade
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multidimensional. Também ainda não se tem a pretensão de mostrar padrões já estabelecidos, mas sim
identificar interações entre pensenes compondo estudo da parafisiologia pensênica.

Moléculas. A intenção é identificar átomos que formam moléculas, ainda sem pretensão de
encontrar novos elementos químicos. É como se ainda estivesse mapeando uma “tabela periódica” dos
pensenes, descobrindo como interagem para saber suas “valências”.

Pensenes. A reciclagem intraconsciencial torna-se mais efetiva e profunda através da autocons-
ciencioterapia quando se abordam de modo específico os pensenes, seus padrões e modos de funcio-
namento. É preciso saber como fazer o reconhecimento e a reconstrução das sequências de pensenes
geradoras dos padrões de comportamento.

Autopercepção. Os pensenes geram os padrões de manifestação da consciência, porém na maioria
das vezes as pessoas não conseguem identificar quais são os pensenes “causa” ou os pensenes “consequência”.
Tampouco percebem a existência de sequências de pensenes repetitivas gerando os padrões de comportamento.

Sistemas. Ao observar vários casos baseado na heteroconsciencioterapia (evolucientes) e na
autoconsciencioterapia deste autor, percebe-se a existência de sequências e padrões de interação de
pensenes repetindo e gerando resultados previsíveis. Estas sequências podem ser entendidas ao modo
de um conjunto de elementos em um mesmo sistema.

Mecanismos. Na Conscienciologia, aborda-se a realidade multidimensional e o pesquisador Waldo
Vieira propõe o neoconceito pensene. Ao investigar a estrutura, a interação e a repetição de padrões
desses pensenes, este autor propõe a existência de sequências de pensenes interagindo entre si gerando
padrões de comportamento ao modo de mecanismos.

Traços. A abordagem dos mecanismos pensênicos é complementar aos estudos de identificação
dos traços (trafores e trafares), onde estes representam a anatomização e os mecanismos representam
a fisiologia, neste caso a parafisiologia, pois reconhece e integra a realidade energética e holossomática.

Unidade. Os pensenes representam a unidade mínima para estudo da manifestação da cons-
ciência. Então eles são também a unidade mínima para a reciclagem e reconstrução do comportamento.
O estudo dos mecanismos ajuda a desmontar a estrutura e reconstruí-la de modo mais saudável, pois
pode-se atuar na sequência de causas e consequências.

Ciência. Esta abordagem proposta também traz benefícios para o modo científico de tratar da saúde
pessoal, pois oferece metodologia prática e técnica para identificação dos fenômenos conscienciais. Através
deste modelo pode-se obter ferramenta para a abordagem das patologias e parapatologias através dos pensenes.

Molécula. Pode-se fazer analogia dos pensenes com átomos e dos mecanismos com moléculas.
Da mesma forma que alguns átomos têm mais afinidades para se unirem, também alguns pensenes
o têm. Assim formam agrupamentos de pensenes coesos e repetitivos.

Exemplos. Com a finalidade de ilustrar a proposição dos mecanismos pensênicos, apresentam-se
alguns exemplos a seguir. Foram escolhidos 5 exemplos frequentes e com aplicação ao estudo da invéxis.
Obviamente há muitos outros.

Nosografia. Os mecanismos identificados não são só patológicos, mas padrões e conjuntos de
pensenes identificados também promovem saúde.

Trinômios. Ao invés de adotar nomes com palavras ou expressões para os mecanismos, preferiu-
-se identificar três elementos chaves de cada mecanismo e nomeá-los com trinômios. Isso demonstra
e reforça a ideia da interação e a sequência de causas e efeitos. Nem sempre os nomes dos trinômios são
pensamentos, sentimentos ou energias, pois podem representar efeitos, condições ou qualidades resul-
tantes dos pensenes envolvidos.
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Ciclos. A combinação desses elementos dos trinômios vivenciados nos mecanismos pensênicos
tendem a levar a conscin a fortalecer um caminho autorreforçador, ou seja, ao final da sequência de
pensenes surge a tendência a reiniciar o processo, passando a experimentar ciclos.

Causas. O objetivo dos mecanismos aqui apresentados ainda não é o de encontrar e tratar a causa
primária, porém descrever um padrão onde se podem encontrar sequência de causas e efeitos.

Mecanismos pensênicos defensivos

A seguir 5 exemplos de mecanismos pensênicos defensivos com descrição do padrão, das conse-
quências e das influências para a invéxis, organizados em ordem alfabética:

1. Ameaça-infantilismo-aprovação.

Padrão: ao sentir-se ameaçada por alguma situação, a conscin pensa em conquistar a simpatia
e aprovação dos outros. Percebendo não ter outros repertórios ou argumentos, lança mão da manipulação
através de ações já conhecidas através de gestos, voz, energias e posturas infantis. O padrão energético
é baseado em chacras mais emocionais e instintivos (cardio e/ou umbilicochacra), trazendo padrão de
menor lucidez. Com a manifestação infantilizada, em geral consegue simpatia, ajuda ou diminuição
de críticas, gerando aprovação momentânea.

Consequências: a utilização constante dessa estratégia leva à formação de um padrão de manifes-
tação infantil para conseguir aprovação e ajuda dos outros. Ao invés de desenvolver comportamentos
mais adultos, lúcidos e evolutivos, a pessoa torna-se especialista em ações infantilizadas.

Invéxis: a busca da maturidade para a inversão existencial fica comprometida. A crise de cresci-
mento da passagem da infância para a adultidade presente na adolescência é adiada e mascarada,
tornando-se um adolescente tardio ou um adulto infantilizado.

2. Ansiedade-reação-alívio.

Padrão: sentimento frequente de ansiedade seguido por reação para “fazer alguma coisa”, não
necessariamente para resolver o problema. A ansiedade pode ser gerada por dúvidas, desconfortos,
incômodos, inseguranças, frustrações ou questões pessoais mal resolvidas. A ansiedade é real, presente
e premente, porém a situação original que a causa não está aparentemente presente. Essa situação pode
ser evocada ou intensificada por fatores energéticos (consciexes ou holopensenes). Ao não ter a lucidez
sobre a situação causadora, a conscin não consegue resolver seu problema. Mas precisa fazer algo para
lidar com a emoção despertada, então age com algum objetivo mais imediato somente para ter alívio
momentâneo. Com isso prioriza a ação e não a reflexão, fazendo sem pensar ou pensando pouco.
O resultado é a superficialidade da autolucidez, das ações praticadas e das energias exteriorizadas.

Consequências: com a predominância das ações e pouca reflexão, pode-se ter resultados imediatos
e diminuição parcial da ansiedade, porém sem aprofundamento e domínio intraconsciencial. Também
é comum manter-se com baixa autopercepção, pois a conscin alimenta preocupações externas e não tem
o hábito de pensar sobre si mesma. Pode trazer foco muito específico em ações e dificuldade de pensar
mais a longo prazo e de modo mais estratégico, portanto deixando a conscin mais imediatista e com
dificuldade de definir e decidir sobre questões mais sérias para vida. A fonte da ansiedade não é resolvida
e este sentimento permanece latente, voltando a influenciar nas ações futuras, repetindo o ciclo de
priorizar ações em detrimento de reflexões mais profundas.

Invéxis: ao experimentar este mecanismo, o inversor tende a aplicar a técnica da invéxis, porém
sem entendimento completo de si mesmo, da técnica e do próprio planejamento de vida. Pode entrar
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em uma sequência de ações, entretanto com o tempo, trazendo sensação de vazio e muitas dúvidas.
Se a dificuldade de autopercepção for somada à tendência de grande autoconfiança, pode vir também
a condição de baixa autocrítica e menor capacidade de fazer reciclagens íntimas, trazendo risco de cometer
e repetir mais erros pela imaturidade.

3. Insegurança-autorrepressão-imaturidade.

Padrão: a insegurança, muitas vezes associada à necessidade de defesa da autoimagem, leva
a conscin a “frear” suas ações, evitando expor-se, reprimindo a expressão pensênica, principalmente das
emoções e sentimentos. Assim ousa pouco e passa a ter manifestações controladas, mais “certinhas”, de
pouco risco e mais previsível. Pode-se sentir a repercussão em ações corporais e em bloqueios energéticos
gerados em vários chacras pela repressão. A manifestação mais controlada e reprimida não permite
criar um novo comportamento mais adequado à situação atual, então a pessoa usa um comportamento
já conhecido, antigo e, geralmente, inadequado a essa nova situação. Com isso, manifesta-se de modo
arcaico e imaturo.

Consequências: a partir de ações mais previsíveis e controladas, os resultados também são mais
amenos e “mornos”. Com o passar do tempo, tem-se poucos experimentos e resultados mais pobres em
termos de aprendizado. Como não se tem tanta experiência e resultados consistentes, a pessoa ainda
fica com dúvidas sobre sua capacidade realizadora, aumentando assim a possível insegurança com pouca
vivência, mantém-se sem fatos para mudar e ficar mais seguro, criando um “ciclo vicioso”, continuando
com insegurança. Assim, mantém padrão de imaturidade em diversos traços de manifestação.

Invéxis: um dos grandes objetivos da inversão é a conquista da maturidade antecipada, porém
isso só é possível a partir de experimentações. Mesmo com estudos e debates contribuindo para aumento
da lucidez e maturidade, é necessário ter experimentos. Com autorrepressão e diminuição dos apren-
dizados pela vivência, o inversor limita e adia seu amadurecimento. Quando percebe não ter tanta
bagagem experimental, pode tentar compensar através da conceituação, permanecendo “teoricão”.

4. Insegurança-compensação-arrogância.

Padrão: a insegurança pessoal traz condições limitantes para a manifestação consciencial e, ao
vivenciar esta condição, surge tendência de sentir baixa autoestima. Como não é agradável ficar com
insegurança e baixa autoestima, então, pode-se fazer tentativas para compensar esta condição. Ao con-
trário de buscar a compensação através de ações concretas, a opção neste caso é encontrar um “atalho”
e, assim, pode-se arrogar para si características positivas, trazendo a manifestação da arrogância. Em
geral busca-se cortar manifestações espontâneas, reprimindo cardiochacra para não demonstrar fragili-
dade, procurando usar a racionalidade para mostrar-se superior.

Consequências: a manifestação da arrogância passa a servir enquanto compensação para senti-
mentos de insegurança, o que gera um paradoxo, pois quem se sente “menos” passa a vestir máscara
para sentir-se “mais”. Com essas manifestações oscilantes, a conscin fica em dúvida se é menos (inse-
gurança) ou mais (se sente superior com arrogância). Desenvolve-se a racionalização enquanto meca-
nismo de defesa do ego.

Invéxis: a superação da insegurança deveria acontecer com a materialização de resultados con-
cretos, porém ao buscar o “atalho” da compensação pela arrogância, aprende-se a fazer a construção de
uma máscara sem busca do autoenfrentamento. Portanto, nessa condição, o inversor existencial não
pratica recin profunda, mas só aprende a “maquiar” seus problemas.
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5. Mágoas–vitimização–cobrança.

Padrão: as mágoas ainda guardadas levam a conscin a sofrer, porém como não quer ou não tem
a oportunidade de resolver de fato, ela tenta aliviar seu incômodo projetando no outro a culpa por seus
problemas, então coloca-se na posição de vítima e localiza o outro no papel de algoz. Com isso, passa
a cobrar outra pessoa que julga ser seu algoz. A cobrança pode não ser explícita, mas somente pensênica
e íntima. As energias são usadas para criar um contexto emocional, onde se instala holopensene dramático.

Consequências: a manutenção das mágoas leva à fixação do emocionalismo, do papel de vítima
e da defesa das justificativas para colocar o outro enquanto algoz. A situação geradora da mágoa não
é resolvida e a pessoa magoada segue acreditando ser injustiçada, aprendendo a alimentar e tirar partido
dessa situação.

Invéxis: a inversão existencial depende de protagonismo e iniciativa para ser self-made-man,
porém cristalizar no papel de vítima é abrir mão deste protagonismo e iniciativa, saindo do papel de
realizador para o papel de crítico emocional injustiçado.

Mecanismos pensênicos produtivos

A seguir 5 exemplos de mecanismos pensênicos produtivos com descrição do padrão, das
consequências e das influências para a invéxis, organizados em ordem alfabética:

1. Acordo-compromisso-realização.

Padrão: após estabelecer acordos com os envolvidos em algum projeto ou ação específica, assume
sua responsabilidade para cumprir o que foi programado. Passa a tratar suas ações enquanto compromisso
pessoal e sente-se motivado com isso. Em geral, passa a enxergar tudo como oportunidade para chegar
ao resultado desejado. É comum a pessoa sentir expansão das energias e ter mais atividade mentalsomática
que o usual, com muitas ideias direcionadas ao seu objetivo. As ações são concretizadas por iniciativa
própria e não por ser solicitado ou forçado pelas circunstâncias. Com isso consegue realizar e transformar
ideias em resultados.

Consequências: ao realizar e chegar a resultados práticos é comum sobrevir aumento da mo-
tivação. Esta já existia só pelo fato de estar fazendo algo que havia se comprometido, pois a ação
é automotivante, porém ainda há um aumento da satisfação pessoal ao final.

Invéxis: o uso da intelectualidade é essencial para o inversor, porém é preciso utilizá-la para gerar
produtividade e, com o mecanismo descrito neste trinômio, pode-se concretizar resultados para sair da
tendência de pensar e não agir. Com a aplicação deste trinômio, o inversor vai materializando resultados
direcionados à proéxis.

2. Objetivos-oportunidades-sinergia.

Padrão: o comportamento de estabelecimento de objetivos é recorrente e realizado com coerência
e alinhamento com os valores e metas da proéxis, gerando sensação de grande motivação. Em seguida,
na seleção ou criação das melhores oportunidades e ações, o inversor leva em conta o aproveitamento
do tempo e das energias pessoais procurando aproveitar uma ação para gerar resultados em dois ou mais
projetos diferentes. Assim, por exemplo, a escolha da profissão nunca será somente para ganhar dinheiro,
ou ainda, a leitura de um livro poderá servir para escrever a monografia acadêmica, para a autopesquisa
e para a escrita de um artigo conscienciológico. Quando uma ação gera efeitos positivos em várias áreas,
pode-se chamar isso de sinergia.
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Consequências: aproveitam-se melhor as oportunidades, energias e recursos. Neste caso, este
é o caminho para criação de um ciclo virtuoso. Aprende-se a acelerar os resultados não pela correria ou
trabalho em grande quantidade, mas sim por uso eficiente das ações pessoais.

Invéxis: a escolha de caminhos otimizados traz produtividade e consequentemente aceleração
na aplicação da invéxis. Ao aprender a fazer a confluência de ações para gerar sinergia, o inversor está
desenvolvendo a inteligência evolutiva, pois deixa de perder tempo e recursos para conseguir eleger
e criar os melhores caminhos.

3. Erro-feedback-mudança.

Padrão: ao realizar determinada ação, não percebê-la ou não reconhecê-la enquanto erro, pode-se
praticar a escuta e receber feedback de outra pessoa. Neste momento, o inversor não interpreta enquanto
confrontação ou ameaça, mas sim como aprendizado. Desta forma, busca compreender o erro, identificar
a ação adequada e passar a agir para aprender e não repetir o erro. Então não se defende de críticas, mas
as utiliza para aprender e promover mudanças em si mesmo e nas próprias manifestações. O nível de
abertismo neste mecanismo tende a deixar ativos tanto chacras mais básicos quanto os mais sutis.

Consequências: ao conseguir experimentar os feedbacks – críticas ou elogios – de modo produtivo
pode-se desdramatizar e eliminar fantasias sobre as percepções dos outros, tornando o relacionamento
e a comunicação produtivos e não defensivos.

Invéxis: aprender com erros através das percepções de outras pessoas pode ser uma ótima estra-
tégia para fazer se evitar as condições que impossibilitam a invéxis (NONATO et all, 2011, p. 50-51).
Com o acúmulo de experiências com este trinômio, o inversor pode se tornar ávido por feedbacks,
reciclando trafares em trafores.

4. Ansiedade-ponderação-encaminhamento.

Padrão: ao invés de deixar a ansiedade levar a ações impulsivas e ao emocionalismo, a conscin identifica
as variáveis envolvidas na situação, expandindo a compreensão. Com essas identificações e percepções
inicia ponderação sobre o contexto, possíveis encaminhamentos e soluções (caso haja algum problema
envolvido). Não tenta resolver ou encaminhar tudo de uma só vez, pois essa estratégia é a responsável pelas
tentativas imediatistas, construtora apenas de “maquiagens” onde a ansiedade volta depois com mais
intensidade. A partir da lucidez e uso da racionalidade, identifica os encaminhamentos mais adequados,
com abordagem progressiva e específica para cada variável ou etapa, passando, então a concretizá-los.

Consequências: realizar passo a passo com lucidez o encaminhamento lúcido e ponderado para
a situação promotora de ansiedade traz a sensação de “empoderamento” pessoal, pois consegue entender,
dominar e reverter o contexto.

Invéxis: para o inversor existencial, a vivência deste mecanismo funciona ao modo de uma “mini”
recin, onde sai da ansiedade e chega a encaminhamentos ponderados e lúcidos. Representando assim
autoassistência e fonte inspiradora para praticar também assistência a outras consciências. Esta cons-
tatação pode favorecer a inversão assistencial, sem precisar esperar a adultidade para praticar assistência.

5. Desorganização-ação-automotivação.

Padrão: a identificação de desorganização leva à visualização de várias possibilidades de agir
para gerar reorganização. Pode ser que em algum momento também sinta preocupação ou desânimo
frente à situação, porém neste mecanismo há uma motivação intrínseca para a realização pessoal através
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da ação de reorganização, o que leva a pessoa a preferir e concretizar estas ações. Experimenta-se assim
uma fonte de prazer ao vivenciar ações como fazer listas, classificar objetos, excluir excessos, entre outros.

Consequências: a automotivação resultante da experiência de promoção de ações reorganizadoras
leva à continuidade para aplicar este mesmo mecanismo em outras áreas, contextos e situações. A pessoa
passa a vivenciar naturalmente em outros momentos este trinômio.

Invéxis: para a invéxis, há a necessidade de praticar constantemente a organização pessoal, inter-
pessoal, da vida, das finanças, da profissão. Ao praticar este mecanismo constrói-se caminho consistente
para ser um especialista em autorganização constante.

O entendimento desses mecanismos – defensivos ou produtivos – não é suficiente. Há muitas
pessoas que já entenderam, algumas que já perceberam e outras que, inclusive, já vivenciaram os pro-
dutivos e tentam se livrar dos defensivos e não conseguem. Por isso considera-se a necessidade não só
de saber, mas também de aprender a como desconstruí-los e reconstruí-los no dia a dia. Para isso
propõe-se a seguir a abordagem da autoconsciencioterapia enquanto metodologia para este trabalho.

3.  AUTOCONSCIENCIOTERAPIA

Definição. Autoconsciencioterapia é a aplicação pessoal, realizada pela própria consciência, dos
conceitos, princípios, técnicas e práticas consciencioterapêuticas com objetivo específico de promover
a melhoria dos incômodos e problemas da consciência em questão.

Sinonimologia: 1. Consciencioterapia de si mesmo. 2. Autocura consciencial. 3. Autoterapia
conscienciológica.

Antonimologia: 1. Terapias alternativas. 2. Modismo da autoajuda. 3. Superstições autopro-
movidas.

Fases. A experimentação da autoconsciencioterapia tem fundamentação nas 4 etapas interde-
pendentes descrita por Almeida e Takimoto (2002; páginas 21 a 41). A seguir, descrição de cada fase
e os respectivos processos característicos:

1. Autoinvestigação. É a investigação da própria manifestação para identificar as características,
traços e os mecanismos pessoais influenciadores do problema a ser tratado.

2. Autodiagnóstico. É a conclusão, o entendimento e a síntese sobre o estado atual, chegando
a um nome para o problema a ser tratado. Além de nomear o incômodo, chega-se à compreensão do
mecanismo de funcionamento e a prescrições para o movimento de autocura.

3. Autoenfrentamento. É o conjunto de ações praticadas para o enfrentamento das dificuldades
identificadas até a etapa anterior. Ao agir, enfrentam-se os problemas e incômodos para promover
mudança efetiva, com reciclagem de traços e atributos.

4. Autossuperação. É a conquista de estado holossomático mais equilibrado, com mais energia
e com a resolução dos problemas enfrentados, resultado do enfrentamento anterior. Consolidação da
mudança através do domínio das dificuldades anteriormente identificadas e enfrentadas.

Aprendizado autoconsciencioterápico

Atitudes. O inversor ainda em movimento de aprendizado de metodologia para autoconscien-
cioterapia, pode desenvolver atitudes para não se fixar em nenhuma das barreiras das etapas. Neofilia,
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abertismo, lucidez, desassombro, vontade, automotivação e autorganização são algumas atitudes para
superação constante dessas barreiras. Entretanto o mais definitivo movimento é quando se consegue
somar a todas essas atitudes o pensamento autoconsciencioterápico.

Pensamento. Para fazer a autoconsciencioterapia, é preciso aprender a dissecar os pensenes
e tornar-se lúcido dos mecanismos pensênicos envolvidos na manifestação consciencial e interconscien-
cial. Para isso é necessário aprender a pensar de modo consciencioterápico continuamente, gerando
assim lucidez e autoenfrentamentos progressivos.

Características. Há um modo adequado de abordar a si mesmo e as questões pessoais para gerar
maior eficácia autoconsciencioterápica. Com finalidade didática, são apresentadas em ordem alfabética
a seguir dez principais características do pensamento autoconsciencioterápico:

1. Autoconscientização: o processo inicia-se na percepção de si mesmo para fazer autocrítica,
gerando autolucidez e, por fim, promovendo autoconscientização. Sem isso, torna-se impossível o racio-
cínio e a ação autoconsciencioterápica.

2. Causa-efeito: o raciocínio de identificação das variáveis envolvidas precisa ser complemen-
tado e aprofundado com o entendimento das causas e efeitos, só assim consegue-se desarmar mecanismos
e reconstruí-los.

3. Confrontação: realizar a confrontação cosmoética produtiva e saudável das irracionalida-
des, encarando os problemas, as situações mal resolvidas, os incômodos e as relações. Ao invés de fugir,
mudar de assunto, disfarçar, mascarar ou amenizar é melhor ser assertivo e fazer a confrontação, porém
sempre de modo cosmoético.

4. Discernimento: é necessário separar claramente o que é e o que não é para evitar misturar
diagnósticos ou escolher mal os enfrentamentos. Quando não se tem clareza ou se misturam conteúdos,
não se consegue ser específico para o problema.

5. Específico: abordar todos assuntos de modo específico, sem generalismos, dúvidas ou abstrações.
Quanto mais específico mais fácil a compreensão e a ação pontual, exata e eficaz. Quando alguém pensa
de modo impreciso sobre si mesmo, o diagnóstico e o tratamento ficam também imprecisos ou inadequados.

6. Expansão: vislumbrar a situação em um contexto maior, amplo e entendendo as consequências
para o futuro, pois um dos fatores mantenedores de patologia é a visão curta e imediatista.

7. Lógica: a irracionalidade é a característica base das patologias, portanto a abordagem autocons-
ciencioterápica precisa ser total e explicitamente baseada na lógica. O importante é aprender a utilizar
a lógica de modo prático e não teórico.

8. Praticidade: levar em conta sempre o ponto de vista prático dos fatos, pois são eles a base para
se concluir algo sobre si mesmo e também são eles o ponto a ser modificado. Uma das formas mais
comuns de fuga é a teorização, pois ao fazer isso, tira-se o foco do problema real pessoal e inicia-se
explicações externas e impessoais. Teorias são auxiliares, no momento que passam a ser a figura principal,
deixam de ajudar e viram barreiras, defesas, fugas e mascaramentos.

9. Questionamento: buscar mais informações, explicações e aprofundamentos através dos ques-
tionamentos a todo momento. Não só questionar para se defender, mas para aprofundar o entendimento,
pois a autoconsciencioterapia necessita sair da superficialidade e do imediatismo da irracionalidade.

10. Solução: é preciso ter foco sempre na solução, mesmo nas etapas iniciais de autoinvestigação
e autodiagnóstico, é importante organizar as informações e ações para chegar e construir soluções. Se ficar
olhando para problemas e patologias, a tendência é reforçar este holopensene a ponto de aprisionar-se nele.
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Técnicas autoconsciencioterápicas

Com objetivo de instrumentalizar os interessados em anatomizar, mapear a fisiologia e realizar
mudanças nos mecanismos de funcionamento, apresenta-se a seguir uma sequência de 5 técnicas em
ordem cronológica para aplicação com abordagem autoconsciencioterápica.

1. Checagem holossomática: nesta técnica a pessoa procura identificar como está seu corpo
físico, suas energias, suas emoções/sentimentos e seus pensamentos. Essa é uma verificação de todo
o holossoma. Apesar de parecer simples, muitos têm dificuldade de realizar esta autopercepção. Antes
de realizar a checagem, pode-se fazer um trabalho de tranquilização e exercício com as bioenergias.
Após a checagem o ideal é anotar as percepções de todos os veículos de manifestação.

2. Técnica do diário: diariamente realizam-se anotações sobre os conteúdos vivenciados e inves-
tigados ao longo do dia. Pode-se fazer anotações de um tema específico ou das percepções das checagens
holossomática ou de incômodos experimentados. Nessas anotações o ideal é discriminar pensamentos,
sentimentos e energias envolvidos em cada uma das situações registradas.

3. Análise, síntese e mapeamento: ao acumular registros diários, pode-se realizar releitura com
estudo minucioso dos conteúdos. A partir do estudo, realiza-se análise e identificação de padrões que se
repetiram ao longo do período estudado (pode ser dias, semanas ou meses). Com a identificação desses
padrões, elabora-se uma síntese dos pensenes mais encontrados e em que sequências apareceram nas
situações. Nesta síntese, pode-se identificar causas e efeitos em cada situação estudada neste período,
verificando se esse mesmo processo repetiu-se em outras situações. É preciso repetir este exercício várias
vezes, por exemplo, fazendo toda semana uma síntese e depois fazendo a síntese do mês. Com o acúmulo
de análises e sínteses das sequências de pensenes presentes nas situações estudadas, tem-se conteúdos
suficientes para encontrar padrões repetitivos e mapear mecanismos comuns no próprio funcionamento.

4. Reprogramação: para os mecanismos defensivos identificados, pode-se fazer um exercício de
reprogramação onde se faz análise de cada etapa da situação e elaboram-se estratégias para agir de modo
mais saudável na próxima vez em que surjam situações semelhantes. Primeiro constrói-se mentalmente
e com registro escrito o caminho produtivo, depois busca praticá-lo (autoenfrentamento).

5. Ação pelas pequenas coisas: após ter clareza sobre o caminho a ser percorrido, pode-se aplicar
a técnica da ação pelas pequenas coisas ou pelos pequenos passos. Escolhem-se ações viáveis de serem
realizadas e para as quais só dependam da própria pessoa. Ainda que sejam pequenas, realizam-nas com
afinco e, depois pode-se aumentar progressivamente o desafio.

4. CONCLUSÃO

Maturidade. O inversor existencial precisa buscar maturidade antecipada na vida intrafísica. Não
há outra saída senão promover experimentos, tanto para adquirir quanto para rememorar cons. Entre-
tanto uma das maiores barreiras é a fixação patológica em mecanismos inadequados, defensivos e estacionários.

Autoconsciencioterapia. A contribuição dos estudos e práticas da Consciencioterapia para
o amadurecimento equilibrado do inversor é promover meios e técnicas para a prática da autoconscien-
cioterapia constante.

Abordagem. A identificação e reciclagem do que não está funcionando bem ou não está levando
à evolução pode ser amplificada quando se compreendem os mecanismos pensênicos, pois o inversor
poderá formar sua nova personalidade evolutiva de modo contínuo através da abordagem da unidade
mínima de manifestação: o pensene.
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Mecanismos. A proposta deste artigo é o desenvolvimento por parte dos inversores da habilidade
de identificação e tratamento do seu próprio funcionamento. Ao entender mais sobre a existência de
padrões repetitivos de funcionamentos inadequados, torna-se mais fácil aplicar técnicas para a autocons-
ciencioterapia na invéxis.

Autonomia. Em analogia, pode-se dizer que é preciso realizar a manutenção preventiva e constante
durante a invéxis para promover fluxo progressivo de reciclagem com cada vez menos necessidade de
intervenções externas.

Produtividade. Apresentar na própria manifestação mecanismos defensivos não significa que
o inversor chegará aos impedimentos da invéxis ou que não estará habilitado para praticar a técnica.
Simplesmente pode ser que dificulte concretizar as propostas da técnica. Porém o objetivo neste modelo
apresentado é tornar todos lúcidos quanto aos seus mecanismos e oferecer caminhos aos inversores
para promover a autoconsciencioterapia a favor das recins e da construção de mecanismos produtivos
e favoráveis à invéxis.

Evolução. Ao aprender a lidar com os mecanismos, o inversor pode promover a evolução de si
mesmo e de outras consciências de modo direto. A proposta é assumir o aprendizado necessário para
passar a viver e a funcionar em um mecanismo evolutivo saudável holossomático.
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Resumo. O artigo apresenta reflexões sobre a amizade parapsíquica, recorte da
autopesquisa em andamento sobre Amizade Evolutiva que, por sua vez, é um subtema
da autopesquisa sobre resgate da identidade extrafísica – RIEX1. A amizade
parapsíquica é a convivialidade parapsíquica, experimentada e validada, de caráter
educativo, evolutivo e fraterno, cultivada multissecularmente ou inaugurada recente-
mente entre a conscin parapsíquica e a consciex amparadora.
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INTRODUÇÃO

Contexto. A autopesquisa sobre Amizade Evolutiva surgiu na qualidade de texto auxiliar para
a pesquisa do Resgate da Identidade Extrafísica – RIEX e foi sendo consolidada com reflexões e estudos
sobre Intermissividade, Evoluciologia e Extrafisicologia.

Enfoque. O enfoque na temática do parapsiquismo surgiu da experimentação pela pesquisadora
na convivência com amparadores técnicos de função nas áreas do voluntariado e docência consciencioló-
gica e mais recentemente na prática da Tenepes – Tarefa Energética Pessoal. Essa convivência tornou
o desenvolvimento parapsíquico mais rico e refinado, qualificando também a visão de conjunto já existente.

Recorte. Diante dessas ocorrências, a pesquisadora definiu um recorte na autopesquisa sobre
amizade evolutiva voltado para a amizade parapsíquica entre conscins e consciexes.

Objetivo. Este artigo, portanto, sintetiza as reflexões conseguidas até então (Ano-base: 2010)
sobre a convivialidade entre conscins e consciexes, por ocasião de práticas interassistenciais relacionadas
à aplicação da técnica do RIEX, denominada pela pesquisadora de Amizade Parapsíquica, elemento
constituidor da amizade evolutiva.

Metodologia. A metodologia desse artigo está calcada na autopesquisa científica, no registro multi-
dimensional parapsíquico e no cotejamento da mesologia vivenciada na atual seriéxis (valores adquiridos),

1Resgate da Identidade Extrafísica – RIEX. O resgate da identidade extrafísica é o processo técnico multidimensional pelo
qual a conscin, acessa, identifica, verifica, compreende e reperspectiva, no somatório de suas experiências evolutivas, práticas
que podem ser aplicadas no desenvolvimento de sua proéxis.
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com os princípios extrafísicos. As vivências multidimensionais: sincronicidades esclarecedoras (tares extra-
física com repercussões intrafísicas), voluntariado e docência conscienciológica em Instituição Conscien-
ciocêntrica – IC (amparo técnico de função), prática da tenepes (amparo técnico em assistencialidade),
projeção consciente (amparo técnico em projeção assistida) constituem as práticas observadas sobre
a amizade parapsíquica consolidando o escopo da autopesquisa e acrescentando novas compreensões
ao acervo das experiências evolutivas, até então identificadas.

Estrutura. O artigo está estruturado em 3 seções: introdução, desenvolvimento e considerações
finais. Esta divisão permitiu à pesquisadora a visualização da teática e a explicitação das reflexões expe-
rimentadas sobre a temática da amizade parapsíquica.

DESENVOLVIMENTO

Amizade. São várias as compreensões sobre as práticas da amizade. As abordagens citadas abaixo
compõem, dentre outras, uma breve revisão de literatura sobre o tema:

1 – Aristóteles (2009, p. 174-178) dedicou o oitavo e o nono capítulos do seu livro Ética
a Nicômaco ao tema da amizade. Ele discorre sobre a existência de três tipos de amizades:

a. “Aqueles que fundamentam sua amizade no interesse amando-se por causa de sua utilidade,
por causa de algum bem que recebem um do outro, mas não amam um ao outro por si mesmo”.

b. “O mesmo se pode dizer a respeito dos que se amam por causa do prazer; não é por causa do
caráter que os homens amam as pessoas espirituosas, mas porque as consideram agradáveis”.

Ele classifica as amizades descritas acima como amizades acidentais, “pois a pessoa amada não
é amada por ser o homem que é, mas porque proporciona algum bem ou prazer. É por isso que tais
amizades se desfazem facilmente se as partes não permanecem como eram no início, pois se uma das
partes cessa de ser agradável ou útil, a outra deixa de amá-la [...]. Dessa forma, quando desaparece
o motivo da amizade, esta se desfaz, pois existia apenas como um meio para chegar ao fim”.

c. “A amizade perfeita é aquela que existe entre os homens que são bons e semelhantes na
virtude, pois tais pessoas desejam o bem um ao outro de modo idêntico, e são bons em si mesmos”.

A amizade perfeita requer homens raros, pois “é natural que tais amizades sejam raras, pois homens
assim também são raros. Além disso, uma amizade dessa espécie exige tempo e intimidade. Como diz
o provérbio, as pessoas não podem conhecer-se mutuamente enquanto não tiverem consumido muito
sal juntos”.

2 – Cícero (PLATÃO, 2009, p. 65) em seu livro Lélio ou da Amizade identifica que “a força que
contém a amizade se torna de todo clara para o espírito quando se considera isto: entre a infinita socie-
dade do gênero humano, que a própria natureza dispôs, um laço é feito e apertado tão estreitamente
que a afeição se acha unicamente condensada entre duas pessoas, ou um pouco mais”.

3 – Michel de Montaigne (1961, p. 248), ao tratar sobre o tema da Amizade e Amigo diz que
“isso a que chamamos comumente de amigo e amizade, não passam de ligações familiares, travadas ao
sabor da oportunidade e do interesse e por meio das quais nossas almas se entretêm. Na amizade que
me refiro (amizade com La Boétie), as almas entrosam-se e se confundem em uma única alma, tão
unidas uma a outra que não se distinguem, não se lhes percebendo sequer a linha de demarcação”.
O historiador Massimo Baldini estudando sobre o filosofo Michel de Montaigne (1970 apud BALDINI,
2000, p. 27) alerta para “não confundir as amizades comuns e costumeiras com a amizade extraordinária”.
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4 – Plutarco (PLATAO, 2009, p. 143) ao falar sobre a identificação de amigos e inimigos, alerta
que o adulador irá fingir a semelhança de gostos, já que o princípio da amizade, “é em geral o resultado
de temperamentos e naturezas que reagem de comum acordo, que apreciam aptidões e hábitos morais
do mesmo estofo, e que tem prazer nas mesmas atividades, nos mesmos negócios, nas mesmas diversões”.

5 – Carlos Fuentes (2006, p. 21) ao pensar sobre a amizade fala da manutenção e da presença
dos amigos em sua vida: “Que a amizade se colhe porque se cultiva [...]. Que a amizade é uma forma
de discrição: não admite a maledicência que maldiz àquela que a diz, nem a fofoca que transforma tudo
em lixo. Amizade é confiança. (É mais vergonhoso desconfiar dos amigos do que enganá-los, escreveu
La Rochefoucauld)”.

6 – Claudia Rezende (2002, p. 22;27) em seus estudos sobre amizade registra que “em termos
de sociedade ocidental, a amizade pode ser definida como relação privada, afetiva, voluntária e igualitária”
e que os discursos sobre o tema “revelam uma série de aspectos mais gerais acerca da dinâmica social de
cada um dos contextos socioculturais estudados. São pois, discursos implícitos sobre o processo de fazer
distinções sociais, refletindo questões muitas vezes ambíguas na forma de construir identidades e alte-
ridades”.

7 – Francesco Alberioni (1989, p. 6) lembra que “Confúcio enumerava cinco tipos fundamentais
de relações interpessoais. A relação entre imperador e súdito, aquela entre pai e filho e a relação entre
homem e mulher e aquela entre irmão maior e irmão menor. Todos esses quatros tipos de relação são
hierárquicos, entre superior e inferior. Existe porém uma relação que não é hierárquica, mas que ocorre
entre iguais: é a amizade”.

8 – Francisco Ortega (2002, p. 15) em seu livro Genealogias da Amizade, percorre a trajetória
da amizade na Grécia e Roma, no período da Renascença e na Modernidade, ajudando a “compreender
como a amizade (a qual tinha uma função fundamental na organização sociopolítica e cultural civitas
da Antiguidade greco-romana, e que continuou sendo um elemento significativo no tecido social
e relacional da modernidade – fazendo parte das redes de sociabilidade e de convivialidade que ligavam
os indivíduos entre si) foi progressivamente desaparecendo do espaço público, deslocando-se cada vez
mais para a esfera privada e doméstica, e sendo posteriormente integrada à família nuclear”.

9 – Josepa Cucó (1995, p. 20-31) trata da Amizade a partir da perspectiva antropológica,
delineando uma proposta de modelo analítico com premissas básicas ordenadas verticalmente no nível
de máxima abstração (cultura e estrutura) e de máxima concretude (realizações da amizade na vida
cotidiana). Ao meio, horizontalmente se situam os fatores estruturais de diferenciação (parentesco,
gênero, estratificação social e ciclo de vida). Os princípios básicos da amizade são expostos pela autora
como uma relação voluntária, pessoal e de igualdade.

10 – Waldo Vieira (2008) escreveu até este momento (Ano-base: 2010) para a Enciclopédia da
Conscienciologia cinco verbetes sobre a amizade: Amizade raríssima, Amizade evitável, Amizade interativa,
Paramizade e Paradoxo Amizade-Debate.

Proposição. A partir de estudos e vivências pessoais relacionadas à Intermissividade, Evoluciologia
e Extrafisicologia a pesquisadora propõe o conceito de Amizade Parapsíquica.

Amizade Parapsíquica. A amizade parapsíquica é a convivialidade parapsíquica, experimentada
e validada, de caráter educativo, evolutivo e fraterno, cultivada multissecularmente ou inaugurada recen-
temente entre a conscin parapsíquica e a consciex amparadora.

Comprovação. A amizade parapsíquica pôde ser comprovada pela pesquisadora, entre outros
contextos, por ocasião das sincronicidades esclarecedoras (tares extrafísicas com repercussões intrafísicas),
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do voluntariado e docência conscienciológica em Instituição Conscienciocêntrica – IC (amparo técnico
de função), da prática da tenepes (amparo técnico em assistencialidade) e da projeção consciente (amparo
técnico em projeção assistida).

Sinonimologia. 01. Paramizade. 02. Empatia multidimensional recíproca. 03. Companheirismo
interdimensões.

Antonimologia. 01. Amizade humana. 02. Antipatia multidimensional recíproca. 03. Adversário
interdimensional; concorrente interdimensões.

Etimologia. O termo amizade deriva do idioma Latim Vulgar, amicitas, por amicitia, “amizade;
afeição; simpatia; aliança; pacto”, de amicus, “amigo”. Surgiu no Século XII. O elemento de composição
para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico procede
também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida; relativo aos seres vivos; relativo à alma”,
de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século XIX.

Pensenologia. No holopensene da convivialidade conscin-consciex, deve prevalecer a prática da
ortopensenidade e o conhecimento pensênico mútuo. A pensenidade parapsíquica conjunta com ênfase
no pen, possibilita as gestações conscienciais mediadas pela pangrafia e a confluência do materpensene,
potencializando a teática da interassistencialidade.

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: Amparador: amizade
evolutiva. Amparadores: companheirismo multiexistencial. Amparador: amizade parapsíquica.

Fatologia. O sinergismo proporcionado pelas amizades parapsíquicas, sejam recentes ou mul-
tisseculares, sinalizam a relação semperaprendente recíproca entre conscins e consciexes, pautadas pela
conquista e manutenção das amizades evolutivas. Destacam-se nessa relação:

01. As gescons conjuntas;

02. Os experimentos parapsíquicos continuados;

03. A confiança e lealdade mútuas;

04. A opção pela inexistência de interprisão grupocármica;

05. A conjuminação de proéxis;

06. As euforins e euforexes compartilhadas;

07. O discernimento a dois;

08. A retribuição não esperada;

09. O reencontro parapsíquico;

10. As assimilações simpáticas positivas;

11. A inexistência de trapaças;

12. A priorização de companhias preciosas.

Parafatologia. A observação dos parafatos torna possível o entendimento do funcionamento da
para-história e do nosso protagonismo multidimensional. Na vivência da amizade parapsíquica, podemos
observar os parafatos abaixo relacionados:

1. As paramizades com amparadores dos amigos;

2. A inexistência de solidão;

3. A assistência oportuna;
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4. A convivialidade intermissiva;

5. A relação amparador-amparando;

6. A ampliação do círculo de amizades interdimensionais;

7. Os acordos de heterorrevezamento;

8. A semipossessão benigna da tenepes;

9. O epicentrismo de conjunto na ofiex;

10. O trabalho ombro-a-ombro na comunicação interdimensional continuada;

11. Os paravínculos nas parcerias evolutivas entre conscins e consciexes.

Sinergismologia. O sinergismo amizade parapsíquica – epicentrismo de conjunto proporciona
uma visão ampliada da tarefa interassistencial, priorizando os acertos a serem realizados, qualificando-os
e aferindo-os no acréscimo do patrimônio consciencial da dupla parapsíquica.

Maturidade. Segundo Vieira (1999, p. 690), “Fazer ciência com as consciexes evoluídas é sempre
muito mais relevante, produtivo e gratificante do que fazer Religião com essas mesmas consciências.
É uma questão de maturidade consciencial”.

Duplologia. A técnica avançada da pangrafia, ao modo de um workshop interdimensões (apren-
dizagem horizontalizada e verticalizada), possibilita às conscins e consciexes “que sedimentaram amizades
evolutivas construídas ao longo das seriéxis optem, através dos heterorrevezamentos, pelo continuísmo
das tarefas libertárias e assistenciais em outro patamar evolutivo” (DANTAS, 2010, p.12).

Fenômeno. No fenômeno da pangrafia, “entram, pelo menos, 8 fontes conscienciais ou variáveis
polarizadoras: clarividência, cosmoconsciência, descoincidência vígil, epicentrismo consciencial, intuição
interna, parapsiquismo avançado, projetabilidade lúcida, psicografia e retrocognições” (VIEIRA, 1997,
p. 146 ).

Principiologia. Os princípios da megafraternidade, do autoparapsiquismo lúcido e da cosmóetica
orientam a prática da amizade parapsíquica.

Tecnologia. A paratécnica do cultivo das amizades parapsíquicas é constituída por:

1. O desenvolvimento crescente e a valorização do autoparapsiquismo lúcido já conquistado
e a disponibilização das habilidades parapsíquicas, aplicados à assistencialidade diuturna. “O aprendizado
do parapsiquismo é possível e possibilita a ampliação do senso de identidade. Acrescenta ao nosso dia
a dia uma vivência mais profunda de nós mesmos, das nossas relações com os outros indivíduos [...]
nos pode trazer informações recentes e remotas de particularidades da nossa personalidade e da forma
como interagimos com os demais” (THIAGO, 1999, p. 27).

2. O incremento do inventário parapsíquico pessoal com a auto-organização parapsíquica,
a projeção consciente e o domínio do estado vibracional. “A assistencialidade interconsciencial, através
da tares e do abertismo consciencial, ratifica o nosso objetivo maior nesta existência: ajudar uns aos
outros e interagir com a multidimensionalidade” (LOPES, 2009, p. 124).

3. A opção da conviviologia avançada homeostática com consciexes e conscins parapsíquicas
sadias e lúcidas quanto ao funcionamento do maximecanismo assistencial. “As consciências valem pelo
nível de equilíbrio cosmoético evolutivo que elas apresentam [...] A convivência cosmoética, fraterna
assistencial vai promovendo a pacificação do amor que experimentamos no dia a dia [...] a amizade
sincera perdoa para poder ajudar mais” (LAU, 2009, p.291).
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4. O investimento cosmoético na intectualidade e escrita evolutiva. “Pode-se cogitar a relevância
da interassistencialidade gráfica nas cláusulas proexológicas da maioria dos intermissivistas engajados
em maxiproéxis grupais [...] na elaboração de artigo ou livro, não raro a assistência extrafísica se faz
presente de modo mais expressivo, no sentido de auxiliar o autor no desenvolvimento da obra em
questão” (TELES, 2010, p. 12-13).

5. A vivência da paradiplomacia. “Zelar pela apresentação das credenciais pessoais, multidi-
mensionais, energéticas e assistenciais em qualquer ambiente no qual se manifeste [...] predispondo-se
a atuar de forma lúcida, cosmoética e fraterna, sempre consoante com o trabalho dos amparadores que
atuam naquele contexto” (SALGUES, 2007, p.141).

6. O compromisso com o continuísmo da tenepes para esta seriéxis e as vindouras. “A prática
da tenepes é o grande divisor de águas, pois o efeito simultâneo das reurbanizações íntima e centrífuga
nos conecta ao fluxo do cosmos e da paz verdadeira, aproximando-nos de consciências mais evoluídas”
(WONG, 2009, p.169).

7. A vivência do voluntariado científico multidimensional. “Consoante o Paradireito, o termo
de compromisso quanto à participação na maxiproéxis grupal e respectivo engajamento em atividades
do voluntariado conscienciocêntrico pode ter sido firmado nos cursos intermissivos sob o testemunho
dos evoluciólogos [...] O paradireito, antes de tudo, é um processo de megafraternidade e multidimen-
sionalidade, pense nisto” (ARAKAKI, 2006, p. 354; 359).

8. O exercício da parassinceridade na docência conscienciológica. “A franqueza mantida pelo
professor com acolhimento energético frente aos temas abordados promove a estruturação do ambiente
mentalsomático de alto nível de energias para o esclarecimento feito de mentalsoma para mentalsoma”
(SILVA, 2003, p. 41).

9. O compromisso com o curso intermissivo frequentado. “O próximo curso intermissivo
e a próxima proéxis estão sendo escritos neste momento” (SCHEINPFLUG, 1999, p. 69).

10. O continuísmo diário na construção do completismo existencial. “Grandes resultados cons-
cienciais são fruto de muito esforço e dedicação. Esta visão nos ajuda a perceber que não estamos tão
longe da realidade de diversas consciências que deixaram grandes contribuições pessoais” (SAMPAIO,
2004, p. 42).

11. O reconhecimento da holobiografia valorizando a riqueza de informações que já temos
sobre nós mesmos e buscando agregar outras com mais lucidez e discernimento. “Amadurecer, sim, mas
junto com a prática da assistência aos demais. O meu passado é para ser revisto, não revivido. Evitação
das automimeses” (BALONA, 2003, p. 35).

12. A conquista do estado de prontidão serena. “A pacificação é por isso dinâmica: é um movi-
mento de adaptação lúcida constante às consciências e aos ambientes, de caráter reurbanizador e assis-
tencial, no sentido da melhoria dos contextos. Ela demanda esforço e posicionamento interassistencial
[...] Serenizar-se dá trabalho!” (SALES, 2009, p. 34).

13. O universalismo teático. “Poder dedicar-se a tarefas assistenciais em outro país é uma opor-
tunidade de valor inestimável, não só como elemento de autopesquisa, mas também como forma de
resgate grupocármico e acelerador de reciclagens intraconscienciais” (TAKAKI, 2009, p. 82).

Voluntariologia. O voluntariado científico multidimensional é o paradireito da consciência resso-
mada em tornar tangível o seu compromisso interassistencial, lúcido e consentido, visando contribuir
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cosmoeticamente para a amplitude pensênica dos grupos evolutivos e a consolidação da neociência
Conscienciologia, de acordo com a paradiplomacia e através do vínculo consciencial.

Parceria evolutiva. Por se tratar de uma ação interassistencial, altruísta, esclarecedora e multidi-
mensional, o voluntariado científico multidimensional constitui excelente oportunidade de consolidação
das amizades parapsíquicas, que motiva e impulsiona a consciência em sua programação existencial
(proéxis) a constituir parcerias evolutivas entre conscins e consciexes.

Paradoxologia. É paradoxal a concretude da amizade entre dimensões.

Laboratoriologia. O labcon (laboratório consciencial) é o locus adequado de experimentação da
amizade parapsíquica. Nele a consciência reperspectiva por meio das reciclagens intraconscienciais (recins)
e existenciais (recéxis) a sua atuação com a multidimensionalidade, refazendo seus processos mais
íntimos e inaugurando outros, necessários para a sua evolução.

Explicitação. Destacam-se também:

1. O laboratório parapsíquico diário que a tenepes proporciona com o fortalecimento da vivên-
cia on-line com a multidimensionalidade;

2. O laboratório diuturno do voluntariado conscienciológico, espaços de explicitação do com-
promisso intermissivo e de retribuição pelos aportes recebidos nesta dimensão;

3. Os experimentos pesquisísticos nos laboratórios técnicos de Retrocognições, Tenepes, Pen-
senologia, Curso Intermissivo e Acoplamentarium.

Efeitologia. A convivência positiva, madura e fraterna do parapsiquismo sadio entre conscins
e consciexes possibilita o crescendo do desenvolvimento parapsíquico entre os paramigos a partir do
ciclo intermissividade-ressoma-dessoma e do heterorrevezamento, por meio das seguintes interações:

1. Parapsiquismo da conscin – parapsiquismo da consciex;

2. Paracérebro da conscin – paracérebro da consciex;

3. Ficha evolutiva pessoal da conscin – ficha evolutiva pessoal da consciex;

4. Código pessoal de cosmoética da conscin – código pessoal de cosmoética da consciex.

Autopesquisa. Questionamentos autopesquisísticos sobre a amizade parapsíquica:

1. Mantenho amizades sadias com conscins e consciexes?

2. Sou continuísta e pontual nos experimentos parapsíquicos? “A equipe extrafísica não se atrasa
nunca”.

3. Inspiro confiança e paraconfiança às consciências com as quais convivo?

4. Opto por ações libertárias e pela inexistência de interprisões grupocármicas em minhas
relações?

5. Vivencio e compartilho euforins e euforexes com outras consciências?

6. É natural em meu cotidiano multidimensional compartilhar os ambientes com conscins
e consciexes?

7. Crio sinapses e parassinapses para o experimento do discernimento a dois?

8. Reajo bem a retribuições não esperadas? Entendo de meritocracia?

9. Mantenho paramizades com amparadores dos meus amigos (as), ampliando o meu círculo
de amizades interdimensionais?
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10. Ao perceber um reencontro parapsíquico, registro as sinaléticas parapsíquicas de uma
assimilação simpática positiva?

11. Sinto solidão? Ou priorizo a companhia preciosa do amparo pessoal?

12. Na prática da tenepes, nas sincronicidades de responsabilidade extrafísica, mantenho o
meu discernimento atuante e a minha passividade alerta?

Citaciologia. “O teste de amizade, quando autocrítico e realista, pode surpreender a conscin ao
demonstrar quão exíguo é o número das amizades humanas raríssimas surgidas durante toda a vida”
(VIEIRA, 2008).

Especialidades. A amizade parapsíquica está relacionada às seguintes especialidades da Conscien-
ciologia:

1. Evoluciologia. Pela Evoluciologia, é possível um diagnóstico da ação eficiente e eficaz da
amizade parapsíquica na evolução de consciências avançadas (evoluciólogos, serenões e consciências
livres).

2. Experimentologia. Pela Experimentologia, expõe-se a teática da amizade parapsíquica enquanto
um experimento evolutivo, com a descrição de técnicas, resultados e posterior sistematização.

3. Holomaturologia. Na Holomaturologia, os níveis de vivências da amizade parapsíquica
(primária, avançada, consolidada) indicam o percentual de maturidade utilizado ao longo das seriéxis.

4. Grupocarmologia. Pela Grupocarmologia, almeja-se alcançar uma diversidade de experiên-
cias evolutivas grupais que permitam o acerto das relações grupocármicas, sempre para maior e homeos-
táticas. “O serenão evoluiu pela diversidade de experiências” (INTERCAMPI, 2008, p. 100).

5. Cosmoeticologia. A escrita do Código Pessoal de Cosmoética e a apropriação das extrapola-
ções parapsíquicas nas experiências evolutivas (egocarma, grupocarma, policarma) em sua atuação
interdimensões, favorecem a compreensão da identidade cosmoética que vem prevalecendo e sendo
fortalecida ao longo das seriéxis. Sendo assim, é possível a identificação dos protagonismos conjuntos
(amizades parapsíquicas em epicentrismo de conjunto) nas tarefas de heterorrevezamento já realizadas.

6. Parapercepciologia. A conquista lúcida e meritória da prática da pangrafia. “Em Parapercep-
ciologia, a pangrafia é a escrita parapsíquica multímoda, abrangente e sofisticada, baseada na
descoincidência vígil dos veículos de manifestação da conscin” (VIEIRA, 1997, p. 146).

7. Conviviologia. O estudo da comunicabilidade consciencial entre conscins e consciexes e seus
efeitos na amizade parapsíquica, compreendendo e re-perspectivando as condutas nosológicas para
condutas homeostáticas (recins e recéxis). Na especialidade da Conviviologia é possível inserir o volun-
tariado científico multidimensional na qualidade de prática inovadora no universo do voluntariado.

8. Projeciologia. A Projeciologia é uma especialidade teática da amizade parapsíquica, auxiliada
por meio da projeciografia e da projeciocrítica.

9. Extrafisicologia. Pela Extrafisicologia a consciência interessada vai aprofundar a pesquisa
da amizade parapsíquica e “as relações e vivências da consciência intrafísica (conscin) nas outras dimen-
sões, além da intrafisicalidade”(VIEIRA, 1999, p. 39).

10. Assistenciologia. A Assistenciologia é uma especialidade teática na amizade parapsíquica.
Assistir e se permitir ser assistido é um movimento de paraentrelaçamento nas relações interassistenciais.
“Na condição de amparado a convivência com o amparo técnico de função representa, portanto,
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a oportunidade da construção de relações contemporâneas e extemporâneas de inteligência contextual
e evolutiva em condições diferentes de manifestação consciencial, porém com objetivos e metas comuns”
(DANTAS, 2010, p. 17).

11. Intermissiologia. O período intermissivo é um espaço no ciclo existencial no qual a cons-
ciência estuda e elabora a sua proéxis e convive com outras consciências que também visam acelerar
a sua evolução. A conviviologia com consciências que têm objetivos semelhantes oportuniza a construção
de amizades parapsíquicas.

12. Para-história. “É pela Para-história que a consciência cartografa seu processo evolutivo
(a escrita da história multidimensional pessoal) em meio à holomemória cósmica” (DANTAS, 2010,
p. 17). A observação da Fatologia e da Parafatologia no âmbito da micro-história da macro-para-
história evolutiva consciencial por meio da Extrafisicologia, da projetabilidade lúcida e das retrocognições,
oferece um repertório amplo para os termos de ajustamento de conduta multidimensionais (TACM),
objetivando a correção de posturas anacrônicas e desatualizadas nas relações de amizade.

Elencologia. Estão elencados na experimentação da amizade parapsíquica os seguintes perfis
conscienciais:

1. A conscin autoparapsíquica lúcida;

2. A isca humana lúcida;

3. O casal incompleto;

4. O ser desperto;

5. A dupla amparador-amparando;

6. O pesquisador parapsíquico teático;

7. O tenepessista;

8. O ofiexista;

9. O ser interassistencial;

10. A dupla evolutiva;

11. A Pré-Mãe;

12. O ser desperto

13. A dupla didática;

14. O intermissivista;

15. A personalidade aberta ao parapsiquismo;

16. A semiconsciex.

Exemplologia. Para uma melhor compreensão do tema, seguem abaixo três exemplos da vivência
da amizade parapsíquica:

1. Amizade parapsíquica primária = as sinaléticas parapsíquicas pautando a convivialidade
entre conscins parapsíquicas e consciexes;

2. Amizade parapsíquica avançada = a agenda conjunta de convivialidade assistencial entre
conscins parapsíquicas e consciexes;

3. Amizade parapsíquica consolidada = a pangrafia diuturna entre conscins parapsíquicas
e consciexes.
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Culturologia. As culturas nas quais a amizade parapsíquica encontra eco para seu desenvolvimento
e estudo são:

1. A cultura parapsíquica avançada dos cursos intermissivos;

2. A cultura dos colégios invisíveis;

3. A cultura dos grupos evolutivos especialistas em discernimento parapsíquico ou parapsi-
quismo mentalsomático;

4. A cultura das comunexes avançadas.

Verbetes. Eis na ordem alfabética, 48 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia (Ano-base:
2010), e respectivas especialidades e temas centrais que evidenciam relação com o tema da amizade
parapsíquica:

1. Acerto Grupocármico: Grupocarmologia; homeostático.
2. Amizade Interativa: Conviviologia; neutro.
3. Amizade Raríssima: Conviviologia; neutro.
4. Amor Doador: Autodiscernimentologia; homeostático.
5. Campo de Coexistência: Geopoliticologia; neutro.
6. Casal Incompleto: Conviviologia; neutro.
7. Círculo de Relações: Conviviologia; neutro.
8. Compassageiro Evolutivo: Evoluciologia; neutro.
9. Confiança: Confianciologia; homeostático.
10. Consciência Harmonizada: Harmoniologia; homeostático.
11. Encontro Antecipatório: Projeciologia; homeostático.
12. Experiência Compartilhada: Experimentologia; neutro.
13. Função Amparadora: Amparologia; homeostático.
14. Fusão Social: Conviviologia; homeostático.
15. Holopensene Existencial: Intrafisicologia; neutro.
16. Inseparabilidade Grupocármica: Grupocarmologia; neutro.
17. Inspirador Humano: Perfilologia; homeostático.
18. Integridade Consciencial: Autevoluciologia; homeostático.
19. Interconfiança: Interconfianciologia; homeostático.
20. Intersubjetividade: Conviviologia; neutro.
21. Libertação do Clã: Grupocarmologia; neutro.
22. Matriz Mental: Megafocologia; neutro.
23. Mimo Energético: Energossomatologia; homeostático.
24. Olhar de Fraternidade: Interassistenciologia; homeostático.
25. Otimização dos Desempenhos: Holomaturologia; homeostático.
26. Paradoxo Amizade-Debate: Paradoxologia; homeostático.
27. Paramizade: Parapercepciologia; homeostático.
28. Parapsiquismo Intelectual: Parapercepciologia; homeostático.
29. Paratarefa do Amparador: Amparologia; homeostático.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 10 – N. 08 – 2010 59

Dantas, Maria das Graças;Amizade Parapsíquica; P. 49-60.

30. Paravínculo: Psicossomática; homeostático.
31. Pré-Mãe: Interassistenciologia; homeostático.
32. Primado Evolutivo: Autevoluciologia; homeostático.
33. Princípio da Empatia Evolutiva: Evoluciologia; neutro.
34. Prova Pós-Dessomática: Autorrevezamentologia; neutro.
35. Reaproximação Interconsciencial: Conviviologia; neutro.
36. Recato Evolutivo: Evoluciologia; homeostático.
37. Relação Conscin-Consciex: Conviviologia; neutro.
38. Relação Transformadora: Conviviologia; homeostático.
39. Retrospectiva Autodesassediadora: Mnemossomatologia; homeostático.
40. Saudade da Volitação: Paraconviviologia; neutro.
41. Segurança Extra: Pesquisologia; neutro.
42. Senso De Fraternidade: Conviviologia; homeostático.
43. Separação Unificadora: Cosmovisiologia; homeostático.
44. Sinalética Parapsíquica: Parapercepciologia; homeostático.
45. Trânsito Consciencial: Evoluciologia; neutro.
46. Valor Existencial: Paraxiologia; neutro.
47. Vínculo Consciencial: Conscienciocentrologia; homeostático.
48. Vínculo Proexológico: Proexologia; homeostático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Amizade. Segundo Vieira (2007, p. 982) “toda amizade sincera tem raízes multiexistenciais,
sem exceção”. Pesquisar sobre amizades parapsíquicas, a partir das experiências pessoais de reconheci-
mento ou de construção das mesmas, é uma maneira inteligente e cosmoética de elaborar e vivenciar
parâmetros lúcidos e norteadores de conviviologia avançada para as seriéxis vindouras.

Experimento. O experimento da amizade parapsíquica está em andamento pela pesquisadora
a partir de sua prática docente em Projeciologia e Conscienciologia, da atuação no voluntariado do
IIPC (área Técnico-científica) e do exercício da Tenepes. Estes compromissos, pelas suas especificidades,
têm propiciado à pesquisadora experimentar amizades parapsíquicas com consciexes amparadoras
técnicas de função.

Extrapolação. Vivenciar a amizade parapsíquica em alto nível constitui-se, para esta pesquisadora,
no aperfeiçoamento das práticas já estabelecidas e ainda nesta seriéxis, em extrapolação parapsíquica
ou mediado pela projetabilidade lúcida de mentalsoma, participar de uma entrevista com uma amizade
raríssima evoluciológica ou serenológica.
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O artigo propõe a conexão entre o movimento internacional iniciado pela
Organização das Nações Unidas (ONU), denominado Cultura de Paz, com um traço
do Homo sapiens serenissimus, o antibelicismo. Também a autovivência profissional
da autora com a temática da prevenção da violência e a construção de uma cultura de
paz motivaram a pesquisa e a proposta da relação entre a Cidade do Conhecimento e a
facilitação da implantação de uma Cultura de Paz.
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INTRODUÇÃO

Teática. A motivação da autora para escrever este artigo é resultado de sua vivência pessoal
e profissional com o tema da paz e da prevenção à violência. Psicóloga do setor de saúde torna-se co-
-fundadora, em 2001, de ambulatório público para atendimento de crianças e adolescentes vitimas de
violência, onde trabalhou como psicóloga clínica em equipe interdisciplinar. Em 2004, organiza capaci-
tação para 250 trabalhadores da saúde, educação e assistência social do município, sobre Cultura de Paz
como estratégia de prevenção à violência. Em 2008, funda e coordena por dois anos, o Comitê Municipal
de Prevenção à Violência, ligado ao Governo do Estado e UNESCO, quando mais 800 profissionais
das áreas da saúde, educação, segurança pública, da Justiça e conselheiros tutelares foram capacitados
ao longo de seis meses sobre a temática da pacificação e da não-violência.

Vivência. O primeiro contato da autora com a temática foi diretamente com a violência e, poste-
riormente, com a construção de uma cultura pacifista. Fundadora e integrante de equipe interdisciplinar
no Ambulatório APOIAR, de atenção às crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos, o trabalho
consistia em atendimento psicológico, clínico a esse público.

Integridade. Atender diariamente entre 8 e 10 vítimas de violência com até 18 anos, e suas
famílias, 5 dias por semana, exige uma integridade holossomática mínima, com relativa saúde consciencial
dos profissionais envolvidos. Manter esta condição nem sempre é fácil, exigindo autorreflexão e higiene
consciencial permanentes.
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Higiene. Os casos atendidos pela autora abrangiam amplo espectro de situações de violência:
física, sexual, psicológica, negligência, patrimonial, entre outras, e os difíceis relatos e as sequelas das
recorrentes agressões sofridas, notadamente violência intrafamiliar ou doméstica.

Resiliência. A resiliência apresentada pelas crianças e adolescentes, superando vivências trau-
máticas, tornavam-se exemplaristas e faziam a autora refletir sobre sua própria capacidade de superar
adversidades e reciclar conflitos intraconscienciais.

Autopacificação. Trabalhar diretamente com situações de violência leva a consciência ao autoen-
frentamento de sua própria agressividade e a sutileza dos traços de belicismo que ainda perpassam
a manifestação consciencial. A pacificação íntima exige a construção de uma autocultura de paz, ver-
dadeiro desafio para todas as consciências comprometidas com a interassistencialidade.

Vida. Entre centenas de casos atendidos, a autora destaca o relato de um menino de 10 anos,
vítima de violência física recorrente por parte do pai, causador de profundo impacto em toda a equipe:
durante o processo psicoterapêutico houve o questionamento de qual o maior medo que este paciente
apresentava, após toda sua vivência traumática, sendo sua resposta: “tenho medo da vida”.

Prevenção. Após o período de trabalho no processo terapêutico das sequelas da violência, a autora
é convidada para iniciar trabalho na área preventiva, reeducativa, com a possibilidade de fazer a profilaxia
das situações de violência e a promoção de uma cultura de paz. O trabalho com educação permanente
em saúde e a capacitação de profissionais de áreas estratégicas da comunidade, como educação, saúde
e segurança pública, também contribuíram com a reciclagem intraconsciencial da própria autora.

Docência. Atualmente, a autora é professora da disciplina Estratégias de Cultura de Paz como
Prevenção à Violência, em curso de pós-graduação sobre saúde mental coletiva.

Radicação. Em 2010, a radicação vitalícia na Cognópolis, em Foz do Iguaçu, para trabalho full
time na pesquisa, autorado e voluntariado na Conscienciologia, reforçam a determinação da autora em
seguir investigando e trabalhando com a temática da paz e da prevenção à violência.

Objetivos. Apresentar o tema da paz através do movimento internacional denominado Cultura
de Paz, sua relação com a Cognópolis de Foz do Iguaçu e com o traço pró-serenismo do antibelicismo
é objetivo do artigo.

Percurso. O texto realiza um breve e despretensioso percurso sobre a gênese da Cultura de Paz
e os principais documentos internacionais que vêm legitimando o movimento antibelicista e pacifista
nos últimos anos. Também apresenta abordagens contemporâneas sobre o tema, procurando ampliar
a visão de conjunto sobre a questão.

Método. A pesquisa bibliográfica e as autovivências da autora constituem o método de pesquisa
utilizado nesta produção textual.

DESENVOLVIMENTO

Definição. Cultura de paz é o conjunto de valores, atitudes, comportamentos, pensamentos,
sentimentos e energias, de base Cosmoética, adotados pelas consciências, de forma individual ou grupal,
pautado pelo respeito à vida, ao direito à evolução e pela interconvivialidade fraterna ante a diversidade
consciencial.

Etimologia. A palavra paz procede do idioma Latim pax, pacis, “paz, estado de paz”. Surgiu em
1145. O vocábulo cultura é oriundo do Latim, cultura, “ação de tratar, cuidar, venerar”. Surgiu no Século
XV (VIEIRA, 2009).
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Sinonímia: 1. Cultura pacifista. 2. Código Pessoal de Cosmoética. 3. Código Grupal de Cos-
moética. 4. Estado Mundial. 5. Cultura do antibelicismo. 6. Sociedade intrafísica homeostática.

Antonímia: 1. Cultura de guerra. 2. Cultura do belicismo. 3. Cultura da violência. 4. Sociedade
intrafísica patológica.

Conferência. A expressão Cultura de Paz foi trazida a público pela primeira vez durante a Confe-
rência Internacional sobre a Paz na Mente dos Homens, em Yamoussoukro, Costa do Marfim, em 1989,
promovida pela UNESCO. Sua autoria é atribuída ao educador peruano Felipe Macgregor. A partir deste
evento, o conceito foi adotado pela ONU na gênese de um movimento em escala planetária.

Ano. No ano 2000 é lançado o Ano Internacional da Cultura de Paz, pela Organização das
Nações Unidas, através da UNESCO.

Manifesto. O seleto grupo de ganhadores do Nobel da Paz escreve o Manifesto 2000 por uma
Cultura de Paz, assinado por milhares de pessoas e organizações alinhadas com a proposta, em todo
mundo. O manifesto, em síntese, é composto pelos seguintes princípios:

1. Respeitar a vida.

2. Rejeitar a violência.

3. Ser generoso.

4. Ouvir para compreender.

5. Preservar o planeta.

6. Redescobrir a solidariedade.

Década. Em 10 de novembro de 1998, a ONU lança a Década Internacional de uma Cultura de
Paz e Não Violência para as Crianças do Mundo, durante o período de 2001-2010.

Comitê. No Brasil, o estado de São Paulo cria o Comitê Estadual da Década da Cultura de Paz
e em 2002 a Assembleia Legislativa aprova o Conselho Parlamentar pela Cultura da Paz (CONPAZ).

Documentos. Eis, a seguir, 18 documentos internacionais tornados públicos, sobre o tema.
Destaque para a Carta de Saquarema, tratando-se da primeira declaração sobre o tema da paz, dentro
do Paradigma Consciencial:

1. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Assembleia Geral da Organização das Nações
Unidas (ONU), em 10 de dezembro de 1948.

2. Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. (ONU, outubro de 1999).

3. Declaração de Princípios sobre a Tolerância. Conferência da Unesco, Paris, novembro de
1995.

4. Relatório Dellors. Relatório para Unesco da Comissão Internacional sobre Educação no
Século XXI, 1996.

5. Programa do Século XXI pela Paz e a Justiça – Apelo de Haia. Conferência do Apelo de
Haia pela Paz, maio de 1999.

6. Declaração de Durban. Relatório da Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, em Durban, agosto a setembro de 2001.

7. Declaração sobre Paz na Mente dos Homens. Yamoussoukro, Costa do Marfim, 1989.

8. Resolução 58/11 da ONU. Declara a Década Internacional pela Cultura de Paz e Não-
Violência para as Crianças do Mundo, 2001-2010, em novembro de 2003.
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9. Declaração Universal da Diversidade Cultural. Unesco.

10. Declaração Ubuntu. Declaração sobre Educação, Ciência e Tecnologia para o Desenvol-
vimento Sustentável, em Johanesburgo, África do Sul, setembro de 2002.

11. Declaração de Sevilha sobre a Violência. Sevilha, Espanha, 1986. Foi adotada pela Unesco
em 1989.

12. Declaração de Vancouver. Documento da Comissão Canadense da UNESCO com o nome
de “A Ciência e a Cultura para o Século XXI: Um Programa de Sobrevivência”. Vancouver, Canadá,
setembro de 1979.

13. Declaração de Veneza. Unesco.

14. Relatório da ONU sobre progressos na Década Internacional para a Cultura de Paz. 60a

Assembleia Geral da ONU, agosto de 2005.

15. Declaração de Roma pelos Laureados do Prêmio Nobel da Paz. 7ª Conferência Mundial
dos Laureados do Prêmio Nobel da Paz, Roma, novembro de 2006.

16. Relatório de Cultura de Paz. Publicado pela ONU em julho de 2006.

17. Declaração de Luarca – Direito Humano à Paz. Associação Espanhola para Desenvolvimento
e Aplicação do Direito Internacional dos Direitos Humanos. San Sebastian, Espanha, dezembro de
2005.

18. Carta de Saquarema. Documento final do I Encontro da Paz, IIPC, UNICIN, Saquarema,
Rio de Janeiro, Brasil, abril-maio de 2009 (I Encontro da Paz, 2010, páginas 15 e 16).

Programa. A Declaração e o Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz, publicado pela ONU
em outubro de 1999, traz como pontos fundamentais:

1. Adesão dos países membros aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância,
cooperação, pluralismo, diversidade cultural e diálogo.

2. Respeito à vida e o fim de todo tipo de violência, com prática de não-violência por meio da
educação, do diálogo e cooperação.

3. Pleno respeito e promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais.

4. Solução pacífica de conflitos.

5. Liberdade de expressão, opinião e informação.

6. Fortalecimento das instituições democráticas.

Antibelicismo. O antibelicismo é a manifestação, postura e atitude da consciência pautada pela
pacificação íntima e vivência pró-paz. Os pensamentos, sentimentos e energias conscienciais podem
ter mais belicosidade do que um arsenal de armas.

Serenismo. O serenismo é o conjunto dos traços-força (trafores) da consciência física e extrafísica,
sustentadores da condição de serenidade lúcida e duradoura, em qualquer dimensão consciencial,
independente do holopensene predominante (VIEIRA, 2007, p. 909). Trata-se de trafor do Homo sapiens
serenissimus ou Serenão.

Reurbanizador. Vieira (2007, p. 916) mapeou os traços holopensênicos de 4 Serenões, sendo
um deles nominado com o apelido de Reurbanizador. O autor refere que esta consciência viveu na
Alemanha, portador de oligofrenia, tendo sido responsável pela assistência aos organismos internacionais
pró-pacifismo, como a Organização das Nações Unidas (ONU), Unesco, União Europeia, entre outras.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 10 – N. 08 – 2010 65

Manfroi, Eliana;Cultura de Paz na Cognópolis: Construção Pró-serenismo; P. 61-68

Trafor. O antibelicismo é apontado por Vieira (2007, p. 916) como um dos traços deste Serenão,
alcunhado de Reurbanizador pelo fato de fomentar a reurbanização extrafísica da Europa após a segunda
Guerra Mundial.

Paz. Ressalta-se que o movimento de Cultura de Paz foi lançado e fomentado pela ONU e Unesco.
Não teria o Reurbanizador contribuído na gênese deste processo?

História. O debate sobre a gênese da violência e da guerra na História humana tem mobilizado
historiadores, antropólogos e sociólogos há mais de um século.

Cavernas. Na educação formal e informal, são comuns as imagens de homens primitivos, dos
períodos Paleolítico e Neolítico, como seres agressivos, violentos até, lutando pela sobrevivência.
A sugestão é de uma natureza humana naturalmente agressiva. Pesquisas recentes contestam este estereótipo.

Neolítico. A historiadora e socióloga austríaco-americana Riane Eisler, publicou em 1987 o resul-
tado de sua pesquisa, reunindo evidências da arte, arqueologia, história e ciências sociais no livro
O Cálice e a Espada – Nossa História, Nosso Futuro (2009).

Modelos. Na obra, Eisler propõe a hipótese de que a humanidade saiu de um Modelo de Parceria,
pacifista, ainda vigente no Neolítico e antes dele (8.000 a 9.000 a.e.c.), para um Modelo de Dominação,
belicista, violento. A Revolução Agrícola, segundo a autora, garantiu suprimento alimentar regular
e compartilhado e o consequente aumento da população e surgimento das cidades, com longos períodos
de paz e prosperidade.

Evidências. Riane Eisler divulga dados recentes, mostrando que o sítio arqueológico de guerra
mais antigo data de 15 mil anos, não tendo sido encontrados artefatos bélicos, fortificações militares,
qualquer tipo de arma, imagens de guerreiros, conquistadores ou de batalhas antes deste período. Dos
130 mil anos de registro da presença do homo sapiens na terra, a conclusão das pesquisas arqueológicas
é que a humanidade viveu cerca de 90 mil anos sem guerras e confrontos violentos.

Artefatos. Na pesquisa da historiadora, os primeiros artefatos humanos encontrados não são
armas ou lanças, mas instrumentos para coletar e recipientes para transportar alimentos.

Dominação. Pelo levantamento apresentado por Eisler, invasões de um povo sobre o outro
(nômades sobre agricultores) iniciaram as tensões e o começo da mudança progressiva do Modelo de
Parceria para o Modelo de Dominação, ainda vigente (EISLER, 2009).

Mudança. Esta mudança de mentalidade levou milênios, ora com uso explícito de brutalidade,
ora com sutileza. Eisler (2009) propõe que esta mudança foi desde a coerção pessoal ou por meio de
demonstrações sociais de força, como a perseguição a hereges (por pensarem diferente), inquisições,
execuções públicas, queima de livros. A historiadora destaca o papel da religião na implantação do
Modelo de Dominação.

Parceria. Em livro mais recente, O Poder da Parceria (2009), Riane Eisler propõe um modelo
econômico baseado na solidariedade, na parceria e na sustentabilidade. A autora enfatiza que somente
com a migração do paradigma da dominação para o da solidariedade, a humanidade extinguirá a Cultura
de Guerra.

Biologia. Ganhador do Nobel de Biologia, o chileno Humberto Maturana vem contribuindo
com este paradigma da parceria, mostrando que até no nível biológico a vida só é possível por complexos
processos de diálogo, mutualidade e cooperação dentro dos próprios organismos vivos.

Competição. Outra contribuição de Maturana (2001) é o questionamento do mito da compe-
tição e da sobrevivência do mais forte, na natureza. Para o biólogo, não existe competição no sentido



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 10 – N. 08 – 201066

Manfroi, Eliana;Cultura de Paz na Cognópolis: Construção Pró-serenismo; P. 61-68

predatório do termo, mas sim intrincados sistemas de trocas, parcerias e sinergias que garantem a vida.
O autor transpõe este processo para a humanidade, concluindo que a sociedade atual é automutiladora
e patológica, contrariando a “natureza” solidária da essência biológica que constitui o humano.

Cognópolis. A Cidade do Conhecimento, ou Cognópolis Foz, bairro localizado em Foz do Iguaçu,
no Oeste do Paraná, é experiência inédita de comunidade com grande cooperação, sinergia de ideias,
valores e estilo de vida, e que optaram pela Democracia Pura como forma de gestão.

Expansão. A exemplo da Cognópolis Foz, outros 4 empreendimentos de Cidade da Cognição,
com base no paradigma consciencial, encontram-se em fase de implantação no planeta (Ano-base:
2010). São eles:

1. IAC – Academia Internacional da Consciência: localizada em Evoramonte, Estremoz, Por-
tugal, sede do 1º Projectarium do planeta, além de outros laboratórios de autopesquisa.

2. ARACÊ – Associação Internacional para a Evolução da Consciência: localizada em Pedra
Azul, localidade de Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil, sediando o Laboratório Radical da
Heurística – Serenarium, entre outros.

3. INTERCAMPI – Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia:
localizada em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.

4. Campus Saquarema IIPC – Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia:
localizado em Saquarema, Rio de Janeiro, Brasil, onde está sendo construído o 1º Laboratório da Paz
do planeta.

Democracia. A Democracia Pura é o sistema de autogoverno, sem o processo da representati-
vidade, onde cada cidadão e cidadã participam diretamente das decisões sobre a comunidade, através
de conselhos abertos à participação de todos. Sua origem remonta às experiências em Atenas, Grécia,
na Antiguidade Clássica.

Conselho. Para viabilizar este sistema participativo, os integrantes da Cognópolis iniciaram em
fevereiro de 2010 as atividades do Conselho dos 500, também inspirado no modelo ateniense. São
realizadas reuniões periódicas do Conselho para deliberações necessárias ao bem comum de toda
a comunidade cognopolita. Entre as deliberações destaca-se o Plano Diretor da Cognópolis e a escolha
do modelo de pórtico de entrada do bairro, que lembra a clássica arquitetura ateniense.

Paz. O modelo de autogoverno implantado na Cognópolis constitui-se em oportunidade ímpar
para a consolidação dos princípios preconizados pela Cultura de Paz: a interconvialidade produtiva,
sadia e pacífica.

Pacificus. O cientista consciencial Waldo Vieira, propositor e autor da Enciclopédia da Conscien-
ciologia, publicou, em 2007, tratado técnico e exaustivo com o título Homo sapiens pacificus, onde
apresenta os fundamentos do antibelicismo e do pacifismo. Instigador, o autor pergunta ao leitor ou
leitora: “A sociedade humana é indispensável à evolução de todos. Ninguém evolui sozinho. Todos evoluem
em grupo. Em qual grupo você se situa: no pacificador ou no belicoso?” (VIEIRA, 2007, p. 34).

Verbetes. Eis, a seguir, em ordem alfabética, 26 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia
(VIEIRA, 2009), a serem consultados pelo leitor ou leitora motivado(a), apresentando relação estreita
com a temática da paz e não-violência:

1. Abertismo Consciencial.

2. Antiviolência.
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3. Areópago Conscienciológico.

4. Central Extrafísica da Fraternidade.

5. Código Consagrado.

6. Cognopolita.

7. Gratificação Cognopolita.

8. Harmoniologia.

9. Ilha de Consciencialidade.

10. Iniciativa Planetária Pioneira.

11. Interlúdio.

12. Magnanimologia.

13. Manifestos Antiviolência.

14. Megadoação.

15. Megaoperações Antiviolência.

16. Megarresponsabilidade.

17. Paradever.

18. Paradireito.

19. Paravínculo.

20. Programa de Prevenção da Violência.

21. Promoção dos Direitos Humanos.

22. Proto-Estado Mundial.

23. Radicação Vitalícia na Cognópolis.

24. Senso Universalista

25. Terra-de-Todos.

26. Voluntário da Conscienciologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aportes. A Cognópolis de Foz do Iguaçu e a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Interna-
cional (CCCI) já possuem aportes otimizadores da implantação da Cultura de Paz. Destacam-se, a seguir,
15 subsídios:

1. Pautam-se por um Código Grupal de Cosmoética.

2. Adoção do Princípio do Exemplarismo Pessoal e Grupal.

3. Ação do Colegiado de Intercooperação da UNICIN – União das Instituições Consciencio-
cêntricas Internacionais.

4. Pólo Conscienciocêntrico Discernimentum, como aglutinador de ICs.

5. Conselho dos 500, instância da Democracia Pura.

6. Condomínios Conscienciológicos.

7. Colégios Invisíveis da Conscienciologia.

8. Comunex Avançada Interlúdio.
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9. Empresas conscienciocêntricas.

10. Laboratórios de Autopesquisa do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).

11. Programa Amigos da Enciclopédia, de sustentabilidade financeira para a megagescon.

12. Tertuliarium, com transmissão diária das Tertúlias Conscienciológicas com acesso universal,
de forma presencial ou virtual.

13. Produção diuturna da Enciclopédia da Conscienciologia.

14. Vínculo consciencial dos pesquisadores da Conscienciologia.

15. Antibelicismo pela adoção do Universalismo como princípio.

Antagonismo. Falar em uma Cultura de Paz implica em reconhecer o antagonismo com uma Cultura
de Guerra. A sociedade intrafísica caracteriza-se como cultura belicista. O beliscismo, notadamente
o teoterrorismo internacional é considerado por Vieira (2007, p. 1017) como a mais grave patologia
social ou magassociopatia.

Serenão. Contudo, está em curso amplo movimento planetário na construção de uma cultura
pacifista. A ciência Conscienciologia, o Paradigma Consciencial e suas células pró-Estado Mundial, as
Cognópolis, integram os esforços planetários pela implantação da Cultura de Paz.

Autopensenidade. O colegiado de consciências que já alcançaram o patamar evolutivo de Homo
sapiens serenissimus constitui-se em instância fundamental nesta escalada planetária antibelicista. Contudo,
a pacificação inicia-se no âmago de cada consciência, na sua autopensenidade mais íntima. Você, leitor
ou leitora, já implantou sua autocultura de paz?
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Resumo. Este artigo tem como objetivo discutir sobre os possíveis impedimentos
que o inversor(a) pode enfrentar ao se preparar para uma longevidade produtiva
e propor otimizações de como ele pode implantar uma rotina útil, desde a adolescência,
a fim de se preparar para ter uma velhice saudável. Para atingir tal objetivo a autora
utilizou a metodologia do estudo de caso, tendo como ponto de partida as vivencias
pessoais, se colocando como sujeito da própria pesquisa. E como resultados obtidos,
a mesma pensa que se continuar utilizando os métodos propostos terá maior êxito
para obter uma longevidade produtiva.

Palavras-chave: otimizações, rotina útil, autopesquisa, produtividade consciencial.

Introdução

O início desta pesquisa ocorreu pelo fato da autora ser uma estudiosa da temática do enve-
lhecimento e atuar diretamente em sua profissão, com esta população idosa. Tudo isto suscitou auto-
questionamentos sobre o seu envelhecimento e a preparação para uma longevidade produtiva. A partir
disso, a autora decidiu observar seu  laboratório consciencial, verificando quais os impedimentos
e otimizações para atingir este objetivo.

A metodologia utilizada foi a abordagem qualitativa sobre a forma de estudo de caso. Os obje-
tivos foram discutir sobre os possíveis impedimentos que o inversor(a) pode enfrentar ao se preparar
para uma longevidade produtiva e propor otimizações para que ele possa implantar uma rotina útil,
desde a adolescência, a fim de preparar-se para ter uma velhice saudável.

Este artigo está organizado  nas seguintes seções:

1. Definições e conceitos

1.1.Definição de termo segundo a ciência Conscienciologia;

1.2. Visão geral sobre quem é o idoso e sobre o envelhecimento da população, para se ter uma
ideia da seriedade dessa temática;
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2. Possíveis impedimentos que o inversor pode enfrentar ao se preparar para uma longevidade
produtiva;

3. Propostas de otimizações para que desde jovem a pessoa possa ter atitudes e hábitos que
favoreçam uma velhice saudável.

1. Definições e conceitos

1.1. Definição de termos segundo a ciência Conscienciologia

1.1.1. Envelhecimento. Segundo Vieira (2006) é o ato ou efeito de a pessoa envelhecer-se,
avançar mais na idade física ou de aparentar velhice ou antiguidade.

Etimologia: O termo envelhecer deriva do idioma Latim, vetulus, de vetus, “remoto, antigo, idoso,
velho”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento vem também do idioma Latim, mentu, formador de
substantivos derivados de verbos. A palavra envelhecimento apareceu no Século XIV.

1.1.2.Longevidade Produtiva. É a característica ou qualidade da conscin longeva capaz de manter
fecunda atividade, laboriosa, útil e construtiva durante longa existência em relação à expectativa média
de vida humana.

Sinonimologia: 01. Longevidade útil. 02. Longevidade ativa. 03. Longevidade laboriosa. 04.
Longevidade construtiva. 05. Longevidade adaptada. 06. Longevidade lúcida. 07. Longevidade otimista.
08. Longevidade dinâmica. 09. Longevidade rentável. 10. Intrafisicalidade prolongada. 11. Envelheci-
mento saudável. 12. Envelhecimento Ativo. 13. Envelhecimento bem sucedido. 14.Velhice produtiva.
15. Geriatria.

Antonimologia: 01. Longividade inócua. 02. Velhice inativa. 03. Envelhecimento paralisante.
04. Envelhecimento patológico.

Etimologia. A palavra longevidade vem do idioma Latim longaevitas, “longevidade”, e esta de
longaevus, “que vive muito tempo”. Surgiu no Século XIX. O vocábulo produtivo deriva do mesmo
idioma Latim, productivus, “próprio para ser alongado”, de producere, “conduzir para diante; tirar de;
apresentar; produzir; criar; procriar; gerar; induzir; revelar; alongar”. Apareceu no Século XV.

Otimizações. Para que a conscin seja produtiva, mesmo estando em uma idade avançada,
é fundamental que ela se prepare para ter uma velhice saudável, e isso envolve um planejamento desde
cedo.

1.1.3. Inversor. Inversor (ou inversora) existencial é a consciência humana (conscin) que se
dispõe a executar a técnica da inversão existencial (invéxis) na vida intrafísica.

Antecipação. A invéxis dinamiza, em alto nível, o rendimento consciencial. O  inversor antecipa
a sua fase existencial executiva, já durante a fase existencial preparatória, reunindo na prática as 2 fases
antes dos 36 anos de idade física.

Conquistas. A invéxis, ou inversão existencial, permite à consciência alcançar mais depressa,
queimando etapas, várias conquistas autolibertárias, dentre outras: domínio do EV, ou estado vibracional;
condição de isca assistencial lúcida; desperticidade, ou condição de desassédio interconsciencial perma-
nente; tenepes ou a tarefa energética pessoal, mais cedo; e a instalação da ofiex, ou oficina extrafísica,
tendo o inversor consciencial por epicon, ou epicentro consciencial lúcido.
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1.2. Visão geral sobre quem é o idoso e sobre o envelhecimento da população, para se ter uma ideia
da seriedade dessa temática

1.2.1. Quem é o idoso?

Definição: Segundo Paschoal (2006, p. 28) consciência, homem ou mulher, com idade
de 60 anos nos países em desenvolvimento e 65 anos nos países desenvolvidos. E ainda dentro desta
denominação podemos ter: idoso jovem (60-74 anos); idoso maduro ou velho (75-84 anos) e idoso
muito velho (acima de 85 anos). Chamando a atenção ao fato de que a terceira idade compreende de
60 a 79 anos e quarta idade é a partir dos 80 anos.

1.2.2. Visão Geral do Envelhecimento

Epidemiologia. O mundo está envelhecendo, segundo o Ministério da Saúde, até o ano de 2050
o Brasil terá 63 milhões de idosos, o dobro do número de idosos que temos hoje. E nos próximos 20
anos, teremos um crescimento de aproximadamente 10% nas faixas jovens e acima de 15% nas faixas
mais velhas.

Relevância. A população com mais de 80 anos cresce 70% em dez anos no Brasil. Segundo
PNAD 2008 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), o número de brasileiros com mais de 80
anos de idade cresceu cerca de 70% entre 1998 e 2008 (IBGE, 2009).

De acordo com Garrido e Menezes (2002) eis abaixo os fatores que contribuem para
o aumento no número de idosos:

1. ⇓ Taxa de natalidade (⇓ fecundidade);

2. ⇓ Taxa de mortalidade;

3. ⇑ Expectativa de vida (⇑ longevidade);

4. Melhora de condições sócio-econômicas.

1.2.3. Envelhecemos todos iguais?

Diversidade. O envelhecimento não ocorre da mesma maneira para as pessoas. A OMS (Organi-
zação Mundial de Saúde) reconhece que os mais velhos não constituem um grupo homogêneo, sendo
a terceira idade, a faixa etária com maior diversidade, ou seja, se compararmos dois jovens de 20 anos
e dois idosos de 80, encontraremos mais diversidades entre os idosos e mais semelhanças entre os
jovens de 20, isto porque a história de vida do idoso é maior, o quanto foi influenciado pela cultura,
mesologia e os hábitos adquiridos durante toda a vida, já o jovem ainda não passou por tudo isto.

E além da maior diversidade encontrada na terceira idade, também existem vários “modelos” de
idosos, mas independentemente da maneira de se vivenciar a velhice, é necessária uma rotina mais
produtiva. A postura pró-ativa nesse estágio de vida, especialmente após a aposentadoria, é questão de
saúde. Essa diversidade tende a aumentar com a idade e também entre homens e mulheres.

Diferenças. As mulheres têm aproximadamente 7,5 anos a mais de expectativa de vida que
o homem devido a fatores, como: o homem demora 2x mais para procurar um auxílio médico; fica
mais exposto a acidentes de trabalho; nessa população também ocorre maior incidência de mortes por
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acidentes de trânsito e violência; além de terem mais facilidade de se isolarem, o que aumentam as
chances de desenvolver depressão (CHAIMOWICZ, 1997).

Projetos. Estabelecer projetos e desafios a serem conquistados é motivador e traz benefícios
psicológicos e físicos porque propicia que os idosos continuem ativos como agentes sociais.

Abordagem de Curso de Vida. A OMS utiliza o termo envelhecimento ativo para definir o pro-
cesso de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar
a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas. Dentro do conceito de envelhecimento
ativo existe uma perspectiva chamada abordagem de curso de vida, que considera a influência de deter-
minada fase da vida, na fase a qual precedeu, ou seja, a velhice é o resultado de todas as fases anteriores
da vida.

Pesquisas. Pesquisas demonstram que as origens do risco de doenças crônicas, como diabete
e cardiopatia, começam na infância ou até mesmo antes. Esse risco é subsequentemente definido e mo-
dificado por fatores como condição sócio-econômica e experiências ao longo da vida. Além disso,
o risco de desenvolver doenças não-transmissíveis continua a aumentar conforme as pessoas envelhecem.
Portanto, é importante chamar a atenção para os riscos de desenvolver este tipo de doença durante
toda a vida, desde os primeiros até os últimos anos e os cuidados e medidas preventivas são importantes
em todos os estágios da vida.

Representação. Na figura abaixo está representada a relação entre a faixa de risco individual/idade,
o que demonstra o fato de que com o aumento da idade, aumenta o risco de ocorrer doenças, já que este
é acumulativo, portanto quanto mais a pessoa se cuidar e desde cedo, isto poderá fazer com que ela
tenha menos risco de desenvolver doenças na vida adulta ou velhice.

História. O envelhecimento é um processo que vai depender da história de vida da pessoa,
o conjunto dos seus hábitos, fatores genéticos, entre outros. Sendo que cada fase da vida sofre influência
da qual precedeu, portanto a velhice é o resultado das nossas escolhas hoje. É preciso planejar o enve-
lhecimento.
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Questionologia. “Envelhecer é um processo natural, todos querem chegar até a velhice, mas ela
ainda assusta, afinal como eu serei quando for idoso (a)?”

1.2.4. Conhecer o envelhecimento para promover uma velhice saudável

Estereótipos. Na cultura brasileira a velhice é vista como improdutiva; alguns pesquisadores repre-
sentam esta fase da vida, através dos 3 “D” da aposentadoria: Deslumbramento, Decepção e Desespero.
Além da velhice ser vista como: assexuada; dependente; o idoso é estigmatizado; “volta a ser criança”-
é o processo de infantilização da velhice. Isto tudo pode levar a diminuição da autoestima; perda do
controle pessoal; fragilidade na saúde; perda do “status” social, o que pode levar a uma desvalorização
geral da velhice e até mesmo a sintomas depressivos, por uma falta de sentido na vida. Sintetizando:
Menor valia ⇒ isolamento ⇒ estigmatização ⇒ solidão ⇒ vazio existencial.

Premissas. Anteriormente foi citado como a velhice é vista na realidade brasileira. Ao estudarmos
esta fase da vida, algumas premissas devem ser consideradas, tais como:

1. Velhice não é doença: existem muitas perdas, sim, não se tem como negar, mas precisamos
conhecê-las para nos prevenir e nos adaptar;

2. O envelhecimento normal/fisiológico (senescência) precisa ser conhecido e estudado;

3. O envelhecimento patológico (senilidade) precisa ser prevenido;

4. Megaenvelhecimento homeostático = o ato de ser pessoa centenária lúcida.

1.2.5. Quais atitudes/hábitos podem proporcionar um Envelhecimento Saudável?

Possibilidades. Segundo pesquisas recentes, inclusive citadas no último Congresso Brasileiro de
Geriatria e Gerontologia ocorrido em meados de julho deste ano (2010), alguns fatores podem propor-
cionar um envelhecimento saudável, são eles:

1. Ter uma alimentação saudável;

2. Comer devagar, mastigando bem a comida;

3. Comer menos;

4. Comer peixe 2x/semana;

5. Dormir bem (horas de sono necessárias e bem dormidas);

6. Fazer exercício físico;

7. Ingerir água;

8. Ter uma reserva financeira, um “pé de meia”;

9. Ter hábitos que reduzam o risco de doenças e de envelhecer precocemente;

10. Ter o hábito de realizar exames médicos periódicos;

11. Ter atividades de lazer;

12. Fazer do trabalho uma atividade prazerosa, tentando vivenciar o trinômio-motivação-
trabalho-lazer;

13. Manter a vida de relação e interação com as realidades atuais;

14. Sentir-se útil;
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15. Ter autoconhecimento dos seus trafores e trafares para melhorar a autoestima e autoconfiança;

16. Ter bom humor;

17. Saber perdoar (a mágoa mata);

18. Ter amigos: é fundamental manter vínculos de amizade para ter boa qualidade de vida;

19. Ter sentido na vida/projetos de vida.

Questionologia. Você, leitora ou leitor, tem uma vida equilibrada, conseguindo conciliar todos
os fatores mencionados acima? Se a resposta for negativa, quais fatores estão impedindo que o faça?

1.2.6. Impedimentos no preparo para uma longevidade produtiva

No caso do inversor ou inversora, a partir de observações pessoais da autora, alguns fatores
podem impedir a implantação de uma rotina útil a fim de obter uma longevidade produtiva, eis abaixo
em ordem alfabética, tais fatores:

1. Ansiedade. A aplicação da técnica da invéxis, se não for vista com maturidade, pode causar
ansiedade no sentido de o jovem não querer perder tempo, não querer perder as oportunidades que
aparecem e isto pode fazer com que ele tenha uma agenda com excesso de atividades, o que dificulta,
por exemplo, a realização de uma alimentação saudável e a prática de exercício físico.

2. Dispersão consciencial. A dispersão consciencial é um traço que pode dificultar a implantação
de uma rotina útil, pois a falta de foco pode fazer o jovem gastar muita energia e perder tempo em
atividades menos importantes.

“Nem tudo que é importante, é prioritário”.

3. Imediatismo. A tendência do jovem em pensar predominantemente no aqui e agora pode
dificultar o preparo para uma longevidade produtiva, pois assim ele não refletiria sobre as consequências
de seus atos e em se tratando, por exemplo, de um descuido com o soma, de acordo com a abordagem
do curso de vida, as consequências poderão ser muito ruins em uma idade avançada.

Pequenos desleixos não corrigidos hoje, podem acumular e exigir grandes correções de rota na proéxis
no futuro.

4. Sobrecarga de trabalho. A busca do “pé de meia” ou da independência financeira pode fazer
com que o excesso de trabalho ocorra, ultrapassando as 40 horas de trabalho semanais. Assim restará
pouco tempo para as outras atividades, e uma justificativa muito comum para não se alimentar
corretamente ou ir ao médico realizar exames periódicos é a falta de tempo.

“Não existe falta de tempo, existe falta de priorização”.

1.2.7. Otimizações no preparo para uma longevidade produtiva

Autopesquisa. Durante a realização desta pesquisa, identificaram-se alguns fatores que podem
otimizar o preparo para a longevidade produtiva. São eles:

1.2.7.1. Autogestão existencial. É a coordenação dos recursos pessoais, sejam eles talentos,
interesses, atributos mentais, parapercepções, bioenergias, motivações, tempo, esforço, dinheiro, compa-
nhias intra e extrafísicas, dentre outros, considerando as variáveis situacionais (oportunidades e riscos),
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ao longo da vida, visando o cumprimento da proéxis. Para isso é necessário ter um equilíbrio entre as
áreas da vida (intraconsciencial, saúde holossomática, profissional, entre outras), como mostra o gráfico
abaixo.

Autogestão existencial deficitária: ocorre quando há um desequilíbrio entre as áreas da vida, ou um
gerenciamento inadequado, como, por exemplo, a hipertrofia/ supervalorização ou negligência/hipotrofia
de uma área. A dispersão e acomodação consciencial também podem levar a uma má autogestão.

Facilitadores da autogestão existencial

Autopesquisa. Por meio da autopesquisa foi possível experimentar alguns facilitadores da auto-
gestão existencial, os quais são listados abaixo, em ordem alfabética:

1. Autorganização. Fundamental para equilibrar e dosar a aplicação dos recursos conscienciais
disponíveis entre as diferentes áreas da vida.

2. Autoconhecimento. Conhecimento de si mesmo e da intraconsciencialidade são importantes
para a autogestão, exigindo as seguintes etapas:

2.1. Autodiagnóstico Intraconsciencial. Identificação de trafores e trafares; habilidades; aptidões;
motivações; valores; realização da autobiografia e conscienciometria rápida.

2.2. Definição da especialidade da proéxis. A realização do autodiagnóstico possibilitará a cons-
cin, identificar qual é a sua especialidade, ou seja, em qual área ela concentrará seus esforços, se tornará
especialista e se dedicará ao aprofundamento desta temática nos próximos 5 anos. A vantagem em iden-
tificar a especialidade pessoal é o fato de diminuir a dispersão consciencial, pois a conscin saberá qual
é o seu megafoco, onde precisará investir mais energia, otimizando as pesquisas nesta área.

Casuística. No caso desta autora o assunto de maior interesse é a Gerontologia, tendo realizado
especialização profissional e mestrado nesta área.
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Planificação. A planificação existencial é um facilitador importante da autogestão existencial
pois estabelece os objetivos, metas, indicadores e planos de ação para acompanhamento da execução
das metas da proéxis. A tabela a seguir, ilustra uma planificação para 3 áreas da vida:

Áreas da Vida

1- Saúde
Holossomática
(pode ser dividida
pelos veículos de
manifestação)

2-Profissional

3-Extrafisicalidade

Objetivos

Melhorar
o soma

Finalizar
o mestrado

Ter projeções
lúcidas

Metas

Emagrecer
2 kg/mês

Defender
a dissertação no
início de 2011

Ter a 1º projeção em
janeiro de 2011

Indicadores

Em 15 dias ter
emagrecido 1 kg

Dedicar
4 horas/dia

Iniciar o CIP em janeiro
de 2011
e ler 5 páginas/dia
do tratado

Planos de Ação

Matricular na
academia; consultar
uma nutricionista.

Reiniciar a escrita em
janeiro de 2011

Reciclar o CIP; ler
o Projeciologia

Este quadro pode ser expandido para as demais áreas da vida, como exemplo: intraconsciencia-
lidade (traços pessoais); interconsciencialidade (relação com as pessoas, grupocarma); interassisten-
cialidade.

Agenda. Criação de uma agenda pessoal contemplando todas as atividades da semana para
otimizar a rotina e diminuir a dispersão consciencial.

Princípio da Convergência. É a otimização de resultados evolutivos pela confluência de metas,
talentos, tempo, energia, dinheiro e recursos em geral, voltados para a mesma atividade, gerando resul-
tados múltiplos, simultaneamente, em diferentes áreas da vida.

Monografia. É o caso do inversor cujo tema da monografia de conclusão do curso universitário
ou dissertação de mestrado é o mesmo do futuro livro, já pensando em aproveitar o material para
a publicação.

Performance. Esta estratégia permite ampliar a performance na proéxis, já que uma atividade pode
ajudar em outra, otimizando assim o aproveitamento do tempo.

1.2.8. Indicadores da ocorrência do Envelhecimento Saudável

Indicadores. Para avaliar se está ocorrendo um envelhecimento saudável, eis alguns questiona-
mentos, elaborados com base nos fatores que podem propiciar uma longevidade produtiva, citados
anteriormente no artigo:

1. Como está sua saúde biológica e mental?

2. Você sente-se disposto durante o dia ou cansa-se facilmente?

3. Como você vem estimulando a sua cognição (atenção, leitura, concentração, memória, estudo)?

4. Você se sente satisfeito com as atividades que realiza?

5. Como está sua produtividade no que faz?

6. Tem ou está se organizando para ter uma reserva financeira?
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7. Você investe tempo em novas amizades e no fortalecimento das que já existem?

8. Você tem uma rede de amigos, de diferentes faixas etárias?

1.2.9. Aspectos que favorecem a vivência da velhice saudável

Gerontologia. De acordo com os estudos da Gerontologia e da prática profissional desta autora,
observam-se alguns aspectos que favorecem a vivência da velhice saudável.

1. Desenvolver traços como discernimento, coragem e serenidade;

2. Ter flexibilidade mental;

3. Estar em constante aprendizado;

4. Dar importância para reciclagem emocional;

5. Solucionar sem alarde as dificuldades;

6. Deixar rastros positivos;

7. Priorizar os acertos grupocármicos;

8. Desenvolver o traço do desapego;

9. Preparar-se para a velhice;

10. Ter projetos de vida;

11. Preparar-se para a aposentadoria;

12. Conhecer e aceitar a finitude.

Questionologia. Você aceita com naturalidade o fato de que está envelhecendo? Ou você percebe
os anos passarem apenas quando olha o envelhecimento do outro?

Relevância. Dos fatores listados acima, chama-se atenção a dois itens:

1.2.9.1. Projetos de vida

Importância: o comprometimento com metas e objetivos pode aumentar a disposição para
a realização das atividades diárias e a motivação pela vida.

Foco: quem não sabe o que quer ou aonde quer chegar, não se motiva, acaba perdendo tempo
em coisas que não são tão importantes.  A falta de motivação e vontade de viver pode levar à depressão.

Sentido: independente da idade, a motivação pela vida, ter um sentido na vida, é fundamental.
Com o aumento da expectativa de vida e os avanços da ciência, ter uma existência longeva já não é mais
um desafio, mas preparar-se para que ela seja produtiva ainda é um desafio a ser alcançado.

9.2. Preparo para a aposentadoria

Preparação: é fundamental a existência de um preparo para esta fase, pois ocorrem mudanças
na rotina da pessoa, tais como: aumento nos gastos com saúde, pois podem aparecer doenças com
o envelhecimento; mudanças nos papéis sociais; aumento na dependência de outras pessoas. A falta de
preparo nesta fase da vida pode levar o idoso ao desenvolvimento de um quadro depressivo.

Senso de urgência. Vieira (2008) nos chama a atenção para o senso de urgência, que é a capacidade
da conscin lúcida, atenta ao fator cronológico do tempo, julgar, entender, sentir e apreciar a qualidade ou
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condição de emergência de alguma ação crítica, grave ou imprevista, requerendo iniciativa, rápida atuação
e solução imediata.

Síntese. Ao se deparar com a ideia de proéxis, a conscin estando na terceira idade pode ter
a sensação de que faltam muitas coisas a serem feitas, antes de dessomar e com isto ter a vontade de
otimizar seu tempo, a fim de realizar o que ainda não fez.

Incerteza. Refletindo sobre o fator cronológico, o idoso tem uma sobrevida menor, mas se
o jovem também desenvolver uma visão de longo prazo, poderá otimizar ainda mais sua existência,
a fim de vivenciar de fato a condição da longevidade produtiva.

“A CONDIÇÃO DA LONGEVIDADE PRODUTIVA É ASSUNTO
DE INTERESSE ESSENCIAL PARA TODA CONSCIN LÚCIDA,

HOMEM OU MULHER INTERMISSIVISTA, INDEPENDENTEMENTE
DA IDADE BIOLÓGICA E DA AUTOPROÉXIS” (VIEIRA, 2010).

Questionologia. Você, leitora ou leitor, está atento à própria longevidade biológica? Vai viver
a longevidade produtiva? Se a resposta for positiva, o que você precisa mudar na sua rotina, hoje, a fim
de ter uma longevidade produtiva?

CONCLUSÃO

Diante do que foi exposto neste artigo, se faz cada vez mais necessária a reflexão a respeito da
importância em se ter uma longevidade produtiva, mas para alcançar este objetivo o inversor ou inversora
precisa se planejar e ter uma rotina útil com hábitos saudáveis, o quanto antes. E para otimizar esta
rotina, a aplicação da técnica da invéxis pode contribuir e muito para a obtenção de uma longevidade
produtiva.
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Resumo. A proposta do artigo é abordar os aspectos homeostáticos e patológicos
da música, suas influências nos jovens de hoje e como os inversores podem fazer uso
dela. É feita uma breve abordagem histórica sobre sua influência no passado e uma
contextualização da música hoje. Após, é feita uma relação patológica e outra homeos-
tática da música com a Invexologia, destacando os principais pontos de influência no
holossoma e na consciência, como um todo. Nessa pesquisa foram utilizadas referências
bibliográficas, análise de cosmogramas e relatos técnicos da própria experiência do
autor. A abordagem nesse artigo é científica, portanto, não há exaltações emocionais,
psicossomáticas quanto à música. Esse artigo objetiva fornecer base informativa para
os Invexólogos interessados em conhecer mais sobre a música e seus diversos aspectos,
e como pode ser utilizada em prol da evolução pessoal.

Palavras-chave: Radiotismo; História da Arte; Comunicologia; Intrafisicologia.

1.  INTRODUÇÃO

Objetivo. O artigo visa expor a música e seus aspectos que têm relação com a técnica da inversão
existencial e seus praticantes. Para isso, são apresentadas evitações, profilaxias e otimizações aos inversores
com relação a música, no que diz respeito ao próprio universo intraconsciencial, permitindo ao leitor
realizar uma autoanálise de suas interferências sadias e patológicas.

Estrutura. O artigo foi estruturado da seguinte maneira:

1. Aspectos técnicos da música. Onde é feita uma introdução à ciência musical e as características
técnicas da música como objeto de estudo.

2. Breve cronologia da música. Onde há um breve histórico da música e uma contextualização
da música hoje.

3.  Aspectos patológicos da música. São apresentados os aspectos prejudiciais ao inversor exis-
tencial, e as evitações a tomar com a música.
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4. Aspectos homeostáticos da música. São apresentados os aspectos positivos ao inversor exis-
tencial, as profilaxias e otimizações e como é possível utilizar a música com fins assistenciais.

5. Considerações finais. São apresentadas as considerações finais, com o posicionamento do
autor e a conclusão da pesquisa.

Metodologia. Foram utilizadas para a execução da pesquisa: estudos científicos, referências
bibliográficas, referências históricas e relatos da experiência pessoal do autor.

2.  ASPECTOS TÉCNICOS DA MÚSICA

Definição. Música é todo o som produzido por uma pessoa que compõe harmonicamente uma
melodia, seja por meio da voz ou de algum instrumento musical, combinando ritmo, tempo, harmonia
e sonoridade; é a arte e ciência de combinar harmoniosamente os sons de forma que componham um
conjunto sonoro.

Etimologia. O vocábulo “música” se origina do idioma grego ìïõóéêÞ (transliteração: mousiké)
por intermédio do latim musica.

Por sua vez, a palavra mousiké é formada por mousa, proveniente do egípcio, e da terminação
celta ike.

A palavra mas, ou mous, significa geração a partir de um princípio, ou seja, algo em estado
letárgico que se transformou em ativo. Ela é composta pela raiz Ma, que traduzida literalmente significa
“mãe”, mas pode aplicar-se a tudo que é formativo, que gera, que origina. E ash, que simboliza
o princípio universal, primordial (em muitas línguas, ash significa o ser único, Deus).

Finalmente, o sufixo ike indica que uma coisa está ligada a outra por semelhança, dependência
ou emanação dela. Esse sufixo tem ligação com a palavra celta aik, proveniente também do egípcio e do
hebraico ach, símbolo de igualdade e fraternidade.

 Definição. A partir dessa tradução, os antigos definiam música como tudo o que serve para
exteriorizar o pensamento, tornar algo sensível à capacidade intelectual e fazer com que algo se transforme
de potência em ação.

Sinonímia. Melodia; conjunto harmônico de sons; consonância; linguagem musical.

Antonímia. Barulho; estrondo; conjunto desarmônico de sons; dissonância; amusia.

Padrões. Os mecanismos que desencadeiam as reações do organismo a uma sequência de sons,
são muito relativos. Porém, dependem, principalmente, do nível de afinidade que uma consciência
tem com a música, que se manifesta em padrões energéticos distintos, detalhados a seguir:

Definição. Série Harmônica: sequência infinita de tons que surge de uma oscilação estacionária
fundamental, originada de oscilações elétricas, sons, ou outras. (VIEIRA, 1999).

Harmonia. Verifica-se então, a partir de analogias básicas com os chacras, com os veículos de
manifestação, com as múltiplas dimensões, que o cosmos tende a seguir um padrão harmônico, ou
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seja, uma frequência base é emitida, e as oscilações dessa frequência variam uniformemente, desde o nível
energético atual até oscilações estacionárias ou mais complexas (Ver gráfico abaixo).

Gráfico 1 – Oscilações harmônicas.

Percepção. Existem ouvidos humanos que conseguem perceber e distinguir até o sétimo harmô-
nico, outros mal percebem ou diferenciam o som fundamental. Dessa forma um médium e um sensitivo
conseguem perceber visualmente, ou por outros sentidos conscienciais, em graus diferentes, variadas
vibrações da matéria. (VIEIRA, 1999)

Mentalsomática. Assim, pode-se concluir que as consciências com acuidade consciencial mais
elevada, tendem a se afinizar com séries de sons harmônicos, não dissonantes, de “frequência vibratória”,
(fazendo uma analogia com as energias conscienciais) mais complexa, caracterizando o nível de men-
talsomática, da dimensão mais sutil.

Exercício. Outro fator que distingue essa afinidade é o nível de erudição e Inteligência musical
de uma pessoa. Ouvir uma música não é o simples ato de escutá-la; trata-se de um exercício mental – onde
a pessoa distingue e identifica os diversos compostos da música – timbre, tonalidade, harmonia, ritmo,
tempo, melodia, contrapontos, acidentes, variações, entre outros.

Afinidade. Pessoas sem prática no exercício de audição melódica (e que, consequentemente, possuem
baixa memória musical) tendem a simpatizar com músicas com estrutura mais simples. Por exemplo,
é mais fácil para o cérebro armazenar uma música popular, com mesma progressão de acordes, batida
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repetitiva e melodia simples (essas geralmente que formam os earworms) do que uma sinfonia inteira,
com variedade estilística, timbres diferentes, e formação complexa.

Pensene. A música é usada basicamente como um modo de expressar o pensamento, o sentimento
e a ação (energia). Para conhecê-la melhor, devemos entender sua unidade de medida, o melopensene:

Definição. O melopensene (Melodia + pensamento + sentimento + energia). É a unidade de
pensamento, sentimento e energia emitidos numa melodia, estrofe ou canção. (VIEIRA, 2002.)

É o pensene cantado, recitado em forma de poesia juntamente com a música. Esse tipo de
pensene tem a sua carga acentuada no sentimento.

Sinonímia. Pensene musical; musicopensene.

Antonímia. Manipensene (gritos de loucura); Espasmopensene (gritos de dor, gemidos).

Temática. A música pode ser usada homeostaticamente ou nosograficamente, dependendo da
vontade e da intencionalidade, e o modo que a consciência emprega essa forma de expressão.

Questionamentos. A música está presente no dia a dia, em todos os lugares, com diversos fins.
Não podemos deixar a música nos influenciar, mas estabelecer o controle, utilizando-a em prol da
nossa evolução e da assistência. Assim, o musicista ou mesmo o ouvinte deve ponderar sobre questões
pertinentes a sua própria relação com a música, que pode ser positiva ou negativa, dependendo do
caso. Em experiência pessoal, este autor exemplifica essas cinco:

1. Em relação à aplicação da música no cotidiano, eu estou na condição de automimese exis-
tencial dispensável?

2. Eu me deixo influenciar totalmente pela música ou estabeleço controle sobre ela?

3. Utilizo a música de forma racional e cosmoética ou como forma de manipulação consciencial?

4. O quanto a música interfere em meu cotidiano?

5. Tal interferência é sadia ou patológica?

3.  BREVE CRONOLOGIA DA MÚSICA

História. Conhecer a história do próprio tema de pesquisa é fundamental. Analisando os fatos
de antigamente podemos ter uma visão mais ampla e clara do assunto no cotidiano. É de suma impor-
tância ter o conhecimento básico desses fatos.

Pré-história. Desde os tempos pré-históricos, a música era uma forma de comunicação entre
indivíduos. O homem primitivo utilizava a voz e instrumentos musicais rústicos, feitos de partes de
plantas e animais. Eles faziam uso da música para avisar ou alertar os outros companheiros sobre
ameaças à distância. Ainda discute-se muito se a música e a linguagem evoluíram juntas, ou se não,
qual delas veio primeiro.

Darwin supôs:

“nossos ancestrais semi-humanos usavam tons e ritmos musicais nos períodos de corte, quando todos os
tipos de animais excitam-se não só por amor, mas também por intensos arroubos de ciúme, rivalidade e triunfo”.
(DARWIN, 1993).

Linguística. Seguindo seu raciocínio, a fala teria se desenvolvido a partir desses rugidos, ou
dessa “música primitiva”.
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Instinto. Não importando a ordem de aparição, percebe-se que do mesmo jeito que é básico
nas nossas sinapses neuronais a fala, assim também é a música. O ser humano tem necessidade, um
instinto musical.

Exemplos. Eis alguns exemplos de civilizações antigas e o modo que desenvolveram a música ao
longo do tempo:

Mesopotâmia. A antiga Mesopotâmia (região do atual Iraque) possuía um acervo musical avan-
çado. Utilizavam, por exemplo, um instrumento de sopro idêntico aos que pastores europeus só iriam
descobrir trezentos anos depois, que deu origem à flauta.

Grécia. Pouco restou da música grega antiga. Dominados pelo império romano, quase todas as
notações musicais foram destruídas. Sabe-se, porém, que os gregos tinham um sistema avançado de
notas parecido com o que usamos hoje. Empregavam também instrumentos de corda e sopro.

China. Na Dinastia T‘ang na China (618 – 907 e. c. ) a música chinesa tornou-se cada vez mais
sofisticada. Para os imperadores, ela representava uma maneira de governar o coração e a mente do
povo, e foi fortemente incentivada naquela época.

Renascença. O período renascentista mudou completamente o modo das pessoas verem o mundo.
Começaram a aceitar o novo (neofilia) com mais facilidade que na Idade Média. E, consequentemente,
a música (bem como outros campos da arte e da ciência) recebeu uma evolução considerável. Instru-
mentos mais complexos começaram a aparecer e, com eles, os primeiros musicistas e compositores
ilustres, assim formando uma era musical consolidada, com padrões distintos que caracterizam o período.

Definição. Denominamos Música Erudita como toda música composta utilizando o sistema de
notação musical ocidental do período do século IX até os dias de hoje. Segundo o dicionário Grove
de Música, Música Erudita corresponde à música cujo compositor tem um grau de erudição, estudo técnico
da teoria musical para a composição de obras, diferentemente das músicas folclóricas ou populares.

Sinonímia. Música ocidental antiga. Música Clássica. Música Instrumental.

Antonímia. Música cotidiana. Rock. MPB.

Audição. Ainda existe pouca gente que aprecia a música erudita hoje. Isso se deve ao fato, logi-
camente, de que a maioria da população do planeta tem o nível de cultura e erudição baixo. Nem todos são
capazes de entender, compreender a música. Para uma pessoa, uma sinfonia de Beethoven pode soar magnífica.
Para outra, entediante. Ouvir música não é simplesmente escutar música. A boa audição consiste em
decifrar as linhas melódicas, ritmo, compasso e harmonia, identificando como elas se alternam e relacio-
nam entre si. É mais do que um simples momento de descontração, é uma atividade mental sofisticada.

Períodos. Os principais períodos da música Erudita são: Barroco, Clássico e Romântico.

3.1.   Barroco

O Período Barroco, na arte, corresponde à época desde o fim do século XVI até meados do século
XVIII. Foi quando, de fato, a música moderna surgiu e o sistema musical foi sistematizado e estruturado,
criando a teoria musical, que se baseia em princípios matemáticos para a produção de sons.

3.1.1. Johann Sebastian Bach.

Revolução. Bach, musicista do período, revolucionou a música de modo impressionante. Ele
foi o precursor da polifonia, sistema musical onde duas ou mais vozes se desenrolam, ao invés do
uníssono (nos cantos gregorianos). Por vezes, Bach recebe o título de “pai da música”.
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Complexidade. Sua música é conhecida pelo seu grau de complexidade e engenhosidade. Até
hoje, suas obras são de execução difícil e dada como repertório obrigatório para os musicistas.

Popularidade. A Popularidade de Bach ocorreu apenas após sua dessoma. Seu conhecimento
como compositor enquanto viveu se deu apenas a uma pequena parte da Alemanha, de onde nunca
saiu. Mesmo nessa região raramente viajava para outras cidades (GALWAY, 1987).

Publicação. Em 1740, quando Bach era organista de uma igreja em Leipzig, na Alemanha, um
jornal publicou uma lista com os melhores compositores daquela época. Bach apareceu em sétimo
lugar (a pesquisa não era feita com a opinião da população, e sim do chefe do jornal, mas muita gente
levava isso a sério).

Telemann. O primeiro lugar foi atribuído a Telemann, embora pouca gente sequer tenham
ouvido falar em seu nome, e poucos livros de história da música tem o seu registro.

Dessoma. Depois da dessoma de Bach, sua popularidade correu mundo afora, e hoje é consi-
derado como um dos maiores compositores de todos os tempos.

Período. Bach revolucionou o estilo musical, contribuindo para o surgimento de uma nova era,
à qual atribui-se o nome de Era Clássica.

3.2. Classicismo

Definição. Segundo o Grande dicionário Sacconi da Língua Portuguesa, clássico entende-se
como: “da mais alta qualidade, em seu auge, cujo valor foi posto à prova do tempo”. O Clássico
é considerado a “era dourada” da música. Foi o período de maior produção musical da história.

Mudanças. Entre o Período Barroco e Clássico ocorreram as mudanças mais notáveis na música
ocidental. Os músicos começaram a inovar, explorando novos recursos, instrumentos e estilos; surgiram
as primeiras orquestras; os instrumentos musicais sofreram transformações.

3.2.1. Wolfgang Amadeus Mozart

Infância. Mozart já mostrava talento precoce para música na idade de três anos. Seu pai, Johann
Greog Leopold Mozart percebeu isso quando o ouviu tocar pequenos trechos de músicas tiradas de
ouvido. Mozart escreveu seu primeiro concerto com 4 anos, sua primeira sinfonia aos 7, e uma ópera
inteira aos 11 anos.

Maturidade. Mozart tinha um grau de maturidade elevado perante as outras crianças. Gostava
de ler e estudar, e preferia ficar conversando com adultos, e não com garotos da sua idade.

Autismo. Alguns estudiosos afirmam que Mozart era portador da Síndrome de Asperger, um
grau leve de autismo.

“Provavelmente, Mozart tinha um distúrbio de desenvolvimento que é típico dos portadores da
síndrome de Asperger. Ele compôs a primeira obra importante aos cinco anos, o que é maravilhoso, mas não
é normal. Além disso, tinha enormes dificuldades de relacionamento. Seu casamento foi um desastre e seu
comportamento era absolutamente inadequado.” ( Schwartzman, José Salomão; disponível em: < http://
www.drauziovarella.com.br/ExibirConteudo/1360/autismo-ii > acesso em 14 de janeiro de 2011.)

Musicoterapia. Algumas músicas de Mozart são usadas na Musicoterapia para aliviar o estresse
e tensão. Suas músicas são conhecidas por estabilizar o cérebro no padrão de ondas Alfa (Entre 7 e 12 Hertz).
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“A música do compositor austríaco estabiliza no cérebro as ondas alfa, que se associam à dimi-
nuição da tensão mental. É o chamado efeito Mozart. O som estimula áreas relacionadas à memória
e exige uma atividade mental complexa, pois seus códigos são baseados em notas e em seqüências de
tempo.” (Weingrill, Nina; Como Aumentar o seu QI; disponível em: <http://super.abril.com.br/superarquivo
/2007/conteudo_503384.shtml>; acesso em 15 de janeiro de 2011)

Renome. Mozart compôs praticamente todo o tipo de música: valsas, concertos, sonatas, sinfo-
nias, óperas, música de câmara, entre outros. E até hoje, é o músico erudito de mais renome.

3.3. Romantismo

Psicossoma. A era romântica se caracteriza pela liberdade de expressão e inovação conforme
a vontade do compositor. A Música caracterizada como poesia, expressão e sentimento.

3.3.1. Ludwig Van Beethoven

Ludwig Van Beethoven foi um compositor que embora tenha vivido durante o classicismo, sua
música apresenta características da era do romantismo, sendo considerado o precursor desse período.

Depressão. Ao descobrir seu estado de surdez, e que algum dia ela ia ser completa, Beethoven
entrou em profundo estado de depressão. Começou a beber muito (o que lhe causaria a dessoma por
cirrose hepática aos 56 anos) e pensar em suicídio.

Preconceito. A música de Beethoven durante um bom tempo foi retratada como “nociva
à sociedade” e “imprópria”. Beethoven vivia isolado em uma cabana no campo, afastada da cidade.
Embora tivesse bastante dinheiro, ele passava a impressão de que vivia em extrema pobreza.

Popularidade. O nome de Beethoven enquanto viveu percorreu o mundo inteiro. Apresentou-
se em quase toda a Europa e hoje tem fama internacional.

3.4. Música Contemporânea

Transformações. O início do século XX foi marcado por mudanças radicais no estilo de vida
das pessoas. O início das revoluções industriais aumentou a população nos centros urbanos e acelerou,
em geral, o ritmo de vida das pessoas.

Popularização. O povo começa a se interessar pelo diferente, pelo exótico; as tradições eram
quebradas; a cultura virava popular. Essa popularização da música, fez com que ela se ramificasse em
diversos estilos, aos exemplos destes:

Jazz. Provavelmente, uma das primeiras ramificações da música erudita foi o Jazz, que utilizava
instrumentos de corda, sopro e teclado, fazia uso das improvisações, e mais tarde, os vocais foram
introduzidos, adicionando a poesia, juntamente com a música. Do Jazz surgiu o Blues que, nos Estados
Unidos, sofreu influência Africana.

Rock. Nos anos 70, o movimento liberalista, de quebra de tradições e regras sociais, criou
estilos mais exóticos da música. O Rock, que se caracteriza por instrumentos mais pesados surgia.
Inúmeras vertentes do Rock vieram depois, dando origem a outros estilos musicais.

Música Eletrônica. Nos meados dos anos 90, sintetizadores eletrônicos passaram a ser utilizados
para a composição de músicas, gerando um estilo, até hoje popular em todo o mundo.
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Psicossomática. A música foi considerada praticamente em todos os tempos da história humana
como algo além do conhecimento humano e sem caráter de estudo. É importante que comecemos
a entender, de fato, a música com caráter científico e investigativo, sem nos deixar levar pelo emociona-
lismo exacerbado. A seguir, será feita uma abordagem sobre os efeitos patológicos relacionados à música.

4. RELAÇÕES PATOLÓGICAS DA MÚSICA NA TÉCNICA DA INVERSÃO EXISTENCIAL

Era. Vivemos em uma era musical. Em todos os lugares somos expostos à música, e muitas vezes
influenciados por ela, pelo excesso de psicossomática que imprimimos ao ouvi-la. O jovem, principalmente
na fase do porão consciencial, ganhará tempo ao formar um encapsulamento sadio, estabelecendo o tipo
de influência do ambiente a que vai se expor e evitar condutas imaturas em relação a música.

Informações. O que é preocupante é a quantidade massiva de informação musical que recebemos.
Nem sempre estabelecemos controle sobre aquilo que ouvimos.

Earworms. Um exemplo claro disso são os earworms (algo como “vermes de ouvido”) aqueles
trechos melódicos, constituídos de três ou quatro compassos, que ficam repetindo na cabeça por dias
e semanas, até desaparecer, gradualmente. A maioria das pessoas não tem controle sobre isso.

 Em casos mais graves, os Earworms podem até superar a própria capacidade auditiva. Sendo
nesse caso, considerado patologia neurológica (SACKS, 2007).

Assédio. A Música é constituída de melopensenes, portanto, de pensamentos, sentimentos
e energias. Com uma postura aberta, despreocupada, psicossomática, há uma inibição do mentalsoma,
formando um ambiente propício aos xenopensenes.

Droga. A Música, assim como vários outros artifícios, em excesso, vicia, às vezes usada como
“válvula” de escape de problemas familiares, do grupo social, ou simplesmente situações desconfortantes.
As chamadas “baladas” com música eletrônica, geralmente com batidas repetitivas, colocadas a um
volume altíssimo impedem quase por completo o raciocínio cognitivo, fazendo a pessoa evitar os
problemas, esquecendo-os temporariamente.

Poluição. Segundo o neuropsiquiatra francês Jacques Baoudoresque, a exposição a sons em alta
intensidade (acima de 85 dB e de duração prolongada) causam danos diretos e indiretos ao corpo físico:

1. Impede a concentração;

2. Diminuição do campo visual;

3. Diminuição da agudez visual;

4. Difusão na propagação das cores;

5. Diminuição da capacidade intelectual;

6. Provoca vertigens, cãibras e espasmos;

7. Perturba o sono;

8. Causa perda temporária da capacidade auditiva;

9. Diminui o diâmetro dos vasos sanguíneos;

10. Aumenta a pressão arterial;

11. Aumenta o suor;

12. Causa propensão a problemas estomacais, como gastrite e úlcera.

(BAÑOL, 1995)
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Radiotismo. Há aqueles também, que não vivem sem o aparelho de música portátil, a toda hora
escutando música. Além de comprovado que a exposição a fones de ouvidos causa sérios danos à audição
em médio e longo prazo e perturba a concentração, a produtividade de uma pessoa radiota é afetada também.

 Mesmo sem o aparelho, o cérebro da pessoa continua a processar a música. Está tão acostumado
com o som induzido que reage quando a melodia cessa. “Na condição de droga, em casos psiquiátricos
mais sérios, causa crise de abstinência”. (SACKS, 2007).

Automimese. Outro fato a ser levado em consideração é que havia um número de pessoas
muito grande no passado que eram envolvidas com música. Desde artistas de rua até compositores, ou
pessoas que simplesmente tocavam por prazer e não profissão. A música fazia e ainda faz parte do
cotidiano. Uma reflexão mais profunda é necessária para saber quando uma pessoa está em condição
de automimese patológica ou sadia.

Mata-burros. Na Invéxis, o vício musical deve ser levado como assunto a ser discutido. Pouca
gente leva o assunto “música” a sério. Da lista de mata-burros da invéxis, proposta em janeiro de 2006
pelos voluntários da ASSINVÉXIS, destacam-se 11, que tem relação direta com esse exagero:

1. Acriticidade. Quando a conscin fica presa no holopensene musical, ela tem tendência a não
pensar, como já dito anteriormente – a inibição do mentalsoma. A pessoa passa a tomar decisões,
aceitar outros pensamentos por emoção, e não por racionalidade.

2. Alienação. A conscin passa a ter devaneios mais frequentes, não mantém foco no trabalho,
está sempre pensando em música. Ela se perde nos próprios pensamentos e não estabelece controle
sobre a influência disso em sua vida.

3. Ansiedade. A conscin constrói verdadeira compulsão pela música. Quando não está ouvindo,
não vê a hora de escutar sua música favorita. A ansiedade prejudica o trabalho que o inversor executa.
Além disso, a música causa reflexos diretos no corpo físico. A pessoa viciada é incapaz de ficar em
estado de acalmia, ou imobilidade física vígil.

4. Dispersividade. O indivíduo tem problemas de concentração, é incapaz de manter-se em
apenas uma tarefa por um longo período de tempo.

5. Desorganização. O nível de organização pessoal reflete o nível de organização mental de
uma pessoa. Se ela está pensando em música o tempo todo, o cérebro não se organiza, ele mantém
o foco na música, pois a mesma traz um estado de alívio temporário.

6. Hedonismo. A busca incessante pelo prazer próprio é reflexo de como o radiotismo age no
organismo. Ela não vai parar para refletir, pensar ou encarar os problemas se a música pode mascarar
e ocultá-los temporariamente.

7. Imediatismo. O imediatismo tem relação com a mesma interferência do acriticismo. A falta
de racionalidade leva a pessoa a tomar ações precipitadas, por impulso, sem reflexão.

8. Infantilismo. A holomaturidade não se desenvolve na pessoa radiota. Ela permanece na
zona de conforto, remanescendo com posturas infantis e ultrapassadas.

9. Irresponsabilidade. A pessoa radiota não assume responsabilidades, não tem compromisso
consigo mesma nem com as outras pessoas.

10. Preguiça. A fixação por música deixa a pessoa sedentária, indisposta. A conscin encontra-se
tão fechada que esquece o mundo em volta, que há coisas por realizar, trabalho a ser feito.

11. Ser antepassado de si mesmo. Como já falado, a automimese existencial dispensável, pode
desperdiçar uma vida inteira. Vale refletir, cada conscin, se a mesma encontra-se nessa condição.
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5.  ASPECTOS HOMEOSTÁTICOS EM RELAÇÃO A MÚSICA

Patologias. Se administrada com racionalidade, sem excessos, exageros ou melodrama a música
pode ser uma ferramenta de assistência. Ela pode ser usada como relaxamento, para tranquilizar o am-
biente, estabilizar o psicossoma, e até mesmo com fins assistenciais, como por exemplo, preparar o ambiente
para a execução, em si, da tarefa do esclarecimento.

Definição. Segundo a World Federation of Music Therapy, a Musicoterapia é a utilização da
música e seus elementos constituintes, ritmo, melodia e harmonia por um musicoterapeuta qualificado
em um processo destinado a facilitar e promover comunicação, relacionamento, aprendizado,
mobilização, expressão, organização e outros objetivos terapêuticos relevantes, a fim de atender as
necessidades físicas, emocionais, mentais, sociais e cognitivas. A Musicoterapia busca desenvolver poten-
ciais e/ou restaurar funções do indivíduo para que ele ou ela alcance uma melhor qualidade de vida,
através de prevenção, reabilitação ou tratamento.

Atividade. Os pacientes podem ser Ativos, ou seja, que pratiquem a música, tocando em instrumentos
simples, como os de percussão, flautas, apitos, chocalhos e outros, ou Passivos, quando ouvem a música.

Extrafísico. Na dimensão extrafísica, nota-se a presença, em algumas comunidades extrafísicas
de música, propagada na forma de energia, melopensenes. A música extrafísica compõe o cenário, faz
parte da paisagem, e pode até modificar o aspecto do ambiente. Assim como a consciência pode alterar
a forma, a temperatura, a densidade, e vários outros aspectos da energia, e se Música é energia, ela pode
também exteriorizar música.

Acesso. Por ser uma linguagem universal, a música é uma maneira fácil de resgatar uma consciex.
Ela acolhe a pessoa, acalma e organiza o psicossoma, para iniciar o processo de esclarecimento de uma
consciência.

5.1. A Tridotação Consciencial

Definição. A Tridotação consciencial é o conjunto de três qualidades, dotações ou talentos, mais
úteis a conscin, na vida intrafísica. São eles: Parapsiquismo, Intelectualidade e Comunicabilidade. Na Invexo-
logia, o investimento nesses traços desde cedo é essencial para o maxiplanejamento, e conclusão da proéxis.

5.1.1. Parapsiquismo

Manipulação. A Música, em geral, é um propulsor de Estados Alterados da Consciência.
A Música foi, e até hoje é usada como uma forma de manipulação da massa. Desde os tempos antigos,
sabe-se que ela tem um poder de influência muito forte nas pessoas (psicossomática).

Nazismo. Um exemplo de uso anticosmoético da música ocorreu durante as convenções nazistas
na década de 1930. A Música era usada por Hitler em seus discursos e aparições públicas para causar
impacto e emocionar as pessoas, até mesmo energeticamente. Ele era admirador do Compositor Wagner
e sua música “A Cavalgada das Valquírias”, música-tema do nazismo.

Muletas. Existem músicas que ocasionam fenômenos como banhos de energia, estado vibracional
involuntário e até projeções conscientes. Nesse aspecto, as músicas não estão proporcionando uma melhora
no parapsiquismo. De fato, o inverso é verdadeiro: a música funciona como muleta, condicionando
e limitando as percepções da conscin a ter experiências somente nesse momento, e sem nenhum controle.

Otimizadores. Quando uma conscin analisa a música com enfoque científico, observando e regis-
trando as ocorrências derivadas de fenômenos extrafísicos como psicometria, clarividência, exteriorização
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e absorção de energias, paraudiência, e outros, está utilizando a música de uma maneira a otimizar
o próprio parapsiquismo.

5.1.2. Intelectualidade

Compositores. Peças de Bach, Mozart e Vivaldi aumentam a capacidade de concentração
e raciocínio lógico. As músicas desses compositores estabilizam o cérebro nas ondas alfa, que também
ocorrem em estados alterados de consciência, na hipnagogia e hipnopompia. Elas caracterizam-se pela
diminuição dos estímulos sensoriais e ampliação do ritmo de processamento cerebral, fixação cognitiva
e memória. Além disso, aprender um instrumento estimula neossinapses e ativa novas áreas do cérebro.

Estudo. Um estudo publicado na revista Psychological Science, da Associação Psicológica Ame-
ricana, relatou que o Q.I. (Quociente de Inteligência, ou Quociente de raciocínio) aumenta em crianças
que estudam música mais do que em qualquer outra arte.

Erudição. O Conhecimento e a apreciação da Música Erudita também demonstra um grau de
cultura e intelectualidade acima da média. É preciso inteligência musical para conseguir distinguir todos
os sons, ritmos, melodias e timbres que uma música possui.

5.1.3. Comunicabilidade

Linguagem. A Música é uma forma de comunicação universal. Não importa o país e os costumes,
embora sempre haja uma variação cultural, a música é sempre apreciada.

Comunicação. O que acontece, hoje em dia, é que essa comunicação que a música proporciona
passa despercebida, e às vezes, em nível subliminar. Em geral, não se presta a devida atenção ao tipo de
música que se escuta, não fazendo a análise psicométrica da mesma, onde muitas vezes termina por
influenciar as pessoas e o ambiente.

Poliglotismo. Quem estuda música também tem mais facilidades em aprender idiomas, devido
à memória musical e auditiva, que consegue armazenar um número de sons, palavras e pronúncias maior.

Questionamento. Obviamente, nem todas as músicas são positivas. Cabe o bom senso da cons-
cin autoquestionar-se: Qual a qualidade das músicas que escuto no cotidiano? Em que isso me influencia?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se pararmos para analisar, as relações mais simples, como o movimento de um músculo, até as
leis da física cósmica, seguem um padrão harmônico (ver Gráfico 1 – oscilações harmônicas), semelhante
à música, onde, de uma “nota base”, as frequências se alteram até tornarem-se mais complexas e sutis.
A matéria, o calor, a eletricidade, o Estado Vibracional, os acoplamentos extrafísicos, a cosmoconsciência,
tudo segue esse padrão. A Energia é musical.

A música, hoje em dia é muito pouco utilizada para fins assistenciais ou científicos. Pelo grande
poder de influência sobre as pessoas, na maioria das vezes utiliza-se como rapport de assédios. Não raro,
veem-se jovens hoje em dia, se alienando completamente por causa da música, e por vezes, perdendo
uma proéxis inteira.

A música pode também ser utilizada como precursora de assistência, cosmoética e qualificada,
utilizando a racionalidade, sem emocionalismos exacerbados. Ela tem a capacidade de contagiar um
grande número de pessoas, modificar um ambiente, evocar consciexes, promover fenômenos parapsí-
quicos. É a demonstração da psicossomática e do senso de afetividade mais sofisticado do ser humano.
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Assim, o estudo de suas influências pode ajudar o jovem a manter posturas sadias quanto às
repercussões do holossoma à música, cada vez mais presente no cotidiano devido ao aumento massivo
de informações a que somos expostos todos os dias.
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Abstract

In this article the author shares her experience of practicingand teaching the
technique of existential inversion in the United States.

The article outlines recommendations for presenting the topic of existential
inversion to people who have not had much exposure to the idea (as was the case in
the US). The author argues that an effective way to introduce existential inversion
in a new setting is to approach it head-on in a straightforward fashion. This approach
offers greater respect to the students as well as their intermissive course.

The author has studied the topic of existential inversion since 2002 and later
wrote and taught the course “Who, What, Where of Existential Inversion”, in New
York, NY, September, 2010.

Introduction

Existential Inversion is an evolutionary strategy, started at a young age, to help the person to
align themselves with the values from their intermissive course.  The technique can assist the person
to evolutionarily grow in the most effective way possible in the intraphysical dimension through the
prioritization of lucidity and maturity.

Teaching and discussing the existential inversion technique in areas where the topic is not yet
deeply understood, allows more consciousness access to the technique in the intraphysical dimension.
For people who planned a technique like this, the information is already within them from the intermissive
planning, but can be at times covered up and obstructed by the overriding demands of their current
culture or physical brain.  Presenting the topic of existential inversion in the intraphysical dimension,
can help the predisposed person to re-access their innate ideas, and hence position themselves with
their more lucid values sooner.  Due to this, the instructor of the inversion technique, can at times, act
as an evolutionary catalyst for certain groups of people, due to their unique position of having learned
and understood the ideas first, and therefore, at times, the responsibility to teach and inform others of
the ideas when applicable.
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The following article lists recommendations and approaches for discussion and presentation of
the topic of existential inversion in locations where little to no information is available on the topic
due to limited resources (classes, instructors, or books). The approaches below were used to write the
“Who, What, Where of Existential Inversion” course for the International Academy of Consciousness,
and was given in New York, September 2010 for the first time.

Background

The research used to obtain these approaches was from the author’s regular teaching of the CDP
(IAC’s 40 hour Consciousness Development Program) in the United States, where she had numerous
discussions with young people and inversion candidates over the course of 4 years.  During the CDP
the topic of inversion is briefly discussed in one of the classes.  In addition to receiving feedback from
teaching in the United States, the author also received ideas about teaching the topic of inversion
from her brief visits to Brazil – where she took the ASSINVÉXIS teacher training class in 2005 – and
from her time in the New York Grinvex group.  The approach to writing and teaching the course also
came in part from inspirations from the extraphysical helpers more related to the course she was writing
and from some personal projections with evolutionary colleagues not yet met in the intraphysical dimension,
who appeared to be coming in the future.

Objectives

In any class or lecture that approaches the topic of inversion, the following four objectives will
apply to help the student/ inversion candidate grasp the topic of Existential Inversion. The well prepared
instructor will look over these elements prior to presenting the topic to make sure they are adequately
researched and knowledgeable and to make sure their examples line up with the required points below.

1.  Offer an overview of the topic of the Existential Inversion technique. Clarify why a technique
like this may benefit some people to reach their existential program.

The discussion of “what it takes” to do a maxi-existential program can help to reach the above
objective by demonstrating how elements of the inversion technique can assist one to get started on their
existential program more quickly, with less unnecessary mistakes, evolutionarily- speaking.

2.  Discuss the complexities involved with the technique of Existential Inversion, making sure you
have ample time to clarify and elaborate on all main topics presented, especially the avoidances.

As the class is one of the few places to clarify a student’s doubts, the instructor needs to make
sure they leave time to thoroughly describe reasons and provide well thought-out examples for any
topic brought up surrounding the main ideas of the technique.

3.  Provide straight-forward, comprehensive information on how to executeExistential Inversion.

Some people could have studied a topic like this before they were born and knew that there was
a good chance they would come across an idea like inversion to help them to achieve their existential
program.
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When we find ourselves in a place where the people around us may benefit from the technique and we

are currently the person who is best able to communicate it, we would theoretically have the most responsibility.

4.  Offer the student a chance to ask questions about the technique

Students will often come to a class on existential inversion with many ideas and questions about
what the technique entails and whether they can do the technique. One main objective as an instructor
is to do the best they can to allow the student the time, space and opportunity to ask the question during
the class. Usually, the answers allow them some inner resolution and the ability to start application of
the technique without delay or hindering doubts that could linger if not addressed.

In offices where there is not a large group of inversion instructors or classes, there are normally less
places and people to discuss the ideas with after the class, or in between classes, so the overall environment
of the class should be such that the person feels very open and comfortable to discuss, debate and
question any of the topics peacefully.  In a class about inversion, it is equally important for people who
may benefit from the technique as it is for those who may not benefit from the technique, to get a chance
to have their doubts and questions clarified.

Challenge to Teaching Inversion Internationally

A picture is worth 1000 words, but what if you don’t have examples of other inverters around,
or the examples you do have are so few that it is difficult to make an objective analysis on “what it
takes” and “looks like” to apply the inversion technique? This is exactly the struggle that one faces when
speaking about existential inversion in a new place for the first time. With few or no immediate examples,
the inversion candidate will have a harder timediscerning if the technique is right for them.  This
limited perspective makes it more difficult for the new student to understand the benefits of the existential
inversion technique, at times, leading them to the incorrect conclusion thatall techniques studied within
the science of Consciousness (inversion and recycling), as well as the application of “no technique”,are
the same. Without the faces of many inversion candidates, it is harder to demonstrate the benefits of
the inversion technique alone.  Harder yet is discussing the ‘avoidances’ of the technique without examples
to back these up.

Due to the above, the person planning or preparing to teach existential inversion in an area where
the topic is not yet deeply understood, may benefit from the following recommendations.

Recommendations for Teaching A Class on Existential Inversion

The following sections of the article list recommendations and approaches for discussing and
presenting the topic of existential inversion at a distant or international office (in relationship to Brazil).

Instructor must Understand and be Comfortable with the Inversion Technique

The instructor must be prepared to be the face of inversion.  Although not perfect, the instructor
or presenter of ideas must be comfortable with both the explanation of the inversion technique and
existential inversion itself, being aware that eyes will be on them at least somewhat as a representative
of existential inversion. Due to the limited examples of inversion participants in new places, the
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instructor/presenter, needs to take extra care regarding how they embody the technique of inversion,
as their behavior will be linked to the topic of inversion in the minds of newer students.

An instructor on existential inversion does not necessarily need to be applying the existential
inversion technique (although this can help), but the instructor needs to be able to understand the
technique and its benefits in order to be able to transmit this over to the students. If any instructor has
an internal problem with the technique, they should make sure to rectify this within themselves before
teaching the techniques to others to avoid having that issue come through in their energies in a class.

The Need to Approach the Topic of Inversion Directly and Head-On

One common tendencyfor anybody presenting on the topic of inversion is to want to “water
down” inversion, in order to make it more agreeable to the audience.  Part of this tendency is related to
the counterflow one faces when discussing leading-edge ideas which are often confrontational for
people around them. This tendency is especially persistent when presenting the topic of existential inversion
to a new environment or to a new group of people who have not yet had much exposure to the technique
and its implications.

When the author was first preparing her class on inversion for the United States, she would
often think about the counterflow of that region, and she would begin to prepare her class aiming to
please the hostile people that she imagined may attend. One mistake that the author made was cateringher
ideas toward thedifficult students she would anticipate being in the class.  When this happened, several
times, the extraphysical helpers reminded her “not to water the ideas down” and to design the class to
assist evolutionary colleagues from the intermissive course – and not to “please” the people she thought
would be in the class. The idea was that the class would be given for people who were specifically seeking
a technique like inversion and would derive personal benefit from its application.

Although the topic is open to everyone, the frequency of the ideas should target
the intermissive course – and not cater to the current intraphsyical society.

The helpers reminded the author that she was able to learn about the full existential inversion
technique in Brazil years ago and that she owed it to other people to give them the same experience.  It did
not seem fair to give other people “less than she had” due to her own insecurities or fears in approaching
the topic of inversion head on. The author did her best to keep this perspective when writing the course
curriculum and, later, when teaching the course.

All instructors should be aware of the counterflow that predisposes the instructor to dampen
the ideas of the topic of existential inversion, and be careful to know if we are altering an idea due to
necessity (perhaps it is appropriate in certain places) or if we are lessening the idea to give ourselves an
easier time teaching the class. In the end, the main idea is that, although the technique may be the
approached differently from place to place, all classes and discussion dedicated to existential inversion
should fully explain and confront the existential inversion technique. It is up to the listener and their
existential program to decide if the technique is right for them, but it is the instructor’s duty to give
everyone the best chance to understand the technique so that they can make a well informed choice as
to what is correct for them.

The instructor needs to be deeply comfortable with the idea that with a clear and coherent discussion
of the technique of inversion, some people will naturally find that the technique is not for them.  If the
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instructor finds themselves trying to (even subconsciously) “prove” that the technique is right for
everyone, it would be good for them to take a step back and to be more objective.  Trying to force the
technique on everyone will downgrade the technique for the more serious applicant and will subtly
manipulate the student who may not be ready for the technique.

The extraphysical helpers and author decided that when writing the course, the author would
first prioritize the frequency of the intermissive course; second, the policies and methodology of the
Conscientiological organization where she would be teaching; and last, the instructor’s anticipation of
the student’s viewpoint. In this way, ideas were stated at the correct energetic frequency, something
that takes more courage as an instructor, but allows more students the chance to connect. The author
found that this order of writing the course helped the student, as it was the most likely to connect them
to the more universal intermissive course, dealing less with the limited perspectives of the author and
the organization. The concept is subtle, but nevertheless important.

The ideasabove oriented the author during the writing of the course, as well asthe dedication to
the individuals known and unknown from her intermissive course who may not have had access to the
technique so far in this life.

Be Objective, Critical and Respectful with Topic and Avoidances of Existential Inversion:

One of the most important topics for an instructor presenting the ideas of the existential inversion
technique in a new area is to make sure that they thoroughly evaluate both sides of the avoidances of
inversion. In a new or remote place, it is less obvious to some people why the inversion technique
discusses some avoidances. The instructor who is more secure on the topic of inversion would be able
to see both sides of the avoidances of inversion in order to present a more objective analysis to the listener.
One of the problems that can happenis that the instructor can become less secure with the ideas and
begin to make a one-sided case for the inversion technique.

If we as instructors can respect all levels of evolution and also respect that not every person will
want to apply the inversion technique, we will be more likely to have the respect of the student, who
may or may not agree with us. We need to position ourselves as instructors to see the shades of gray in
situations. For example, many inverters can list the negative effects of marriage and childbirth, but the
secure inverter would also be able to identify the many positive aspects of these activities. We need to
be respectful and to look at all sides of the picture in our presentation of facts or we risk becoming biased
and uneducated in our presentation of ideas.  In new places, when discussing inversion, it is sometimes
the very first time a person has ever heard about avoiding common, seemingly all-positive institutions
in their society.  Ideally, the instructor approaches these themes with a deep respect for the culture where
they are teaching, even as they discuss that certainchoices that aresometimes viewed by society as “universal”
or “necessary” are nevertheless choices.

The idea behind inversion is to help the consciousness to see other options and ways to live
their life in the intraphysical dimension. Many times, the consciousness will not feel okay with their
inner pointer if they don’t see other examples of people who have done what they inwardly feel they
should. The instructor can position themselves to demonstrate that it is okay not to want marriage and
not to want children, while noting that wanting these things is also okay, and does not necessarily make
the consciousness less-evolved. This approach offers the individual the most respect and choice. It also
putsthe person at ease, as in some cases a person may think they want marriage or children so much
that they are afraid to take the class on inversion.
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If the student sees that you as an instructor are not pushing in either direction,
they can attend the class with minimal internal conflict and adopt whatever

ideas make the most sense to them.

Promote the Ideas of Inversion and Not the Inversion Status:

The instructor needs to demonstrate the benefits of applying the inversion technique, without
attributing a status to a person who is able to apply this technique. Our existential program is already
planned and doing one technique over another will not make our current existential program larger or
smaller.

As stated earlier, one of the most helpful tools for the instructor of inversion is to be as technical
as possible with the inversion technique.  If we break the technique down to explain how aspects of it
can help the person to reach their existential program, and how the avoidances can offer some people
more freedom, we are ultimately giving the individual the ability to understand each aspect of the technique,
and then granting them the freedom and opportunity to decide whether or not they agree with any
given aspect of the technique.

This more universal approach to the class allows people of all ages, and also of diverse backgrounds,
a chance to connect and understand the ideas of the inversion strategy.  This also helps avoid the self-
intrusion that some people get when they feel they should have been inverters and no longer can due
to one factor or another.

The idea is to be the best we can all be, emphasizing personal freedom and choice without restrictions
on anyone.  Studying the topic of inversion can be advantageous to any interested person of any age.

With the above said, the instructor needs to take care not to “down-grade” the technique in
anyway. If we don’t hold a certain standard for what we call the existential inversion technique, we risk
making the technique, less effective for future generations, who may need this technique to implement
their existential programs in the future.

Results of Teaching “Who, What, Where of Existential Inversion” in NY, IAC Office,September 2010.

The class “Who, What, Where of Existential Inversion” was taught in the New York, IAC office,
September 25th, 2010 from 4:00 – 8:30pm for the first time.

Prior to the teaching of the class, most students in the New York office had only been introduced
to the topic of existential inversion in the CDP module 4.3 for a few minutes, and through reading the
Journal of Conscientiology #34. Other literature on the topic is available in the New York office but is
only in Portuguese, a language which most students are not fluent in.

14 people attended the class in total. 4 were instructors of the New York IAC and 10 were students.

As a result of the class, several students discussed the possibility of starting a Grinvex group. As
of yet, no group has been formed.

Main bibliographical references and sources of documents consulted in the development of the course.

Colpo, Filipe; Existential Inversion; Useful Maxi-Planning and Maxi-Productivity, Journal of Conscientiology,
Vol 9, N. 34, IAC, October 2006.
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Habib, Igor;Theorice of Existential Inversion in the Preparatory Phase of Human Life, Journal of
Conscientiology, Vol 9, N. 34, IAC, October 2006.

Minero, Luis; The Proof is in the Pudding, Journal of Conscientiology, Vol 9, N. 34, IAC, October 2006.

Trivellato, Nanci;Through various articles, presentation at Symposium and conversations.

Viera, Waldo; 700 Experiments in Conscientiology; Institute International de Projeciologia e Conscienciologia;
Rio de Janeiro, RJ; 1994.

IAC CDP Program.

Assinvéx Theory and Practice of Inversion Course.

“Lady with the Lamp” Florence Nightingale Movie; Timothy Dalton 1985.
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Resumo: Este artigo analisa os mecanismos comportamentais, automáticos,
inconscientes ou conscientes, durante as inter-relações cotidianas enfocando as reações
emocionais e imaturas. Propõe roteiro metodológico para a autoanálise das emoções,
visando à evolução consciencial pelas inter-relações multidimensionais. Explora
automatismos emocionais, descrevendo seu modus operandi e exemplificando em
autovivências o método proposto. Aponta o sucesso das recins pró--evolutivas,
priorizando a razão, o discernimento, a lógica, atributos mentaissomáticos, sobre
o emocionalismo dramático.
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Psicossomatologia, Recin.

Especialidades: Autoconscienciometrologia, Conviviologia, Mentalsomatologia,
Psicossomatologia, Recexologia.

INTRODUÇÃO

Motivação. Motivou a abordagem deste tema o resultado pessoal no livro Conscienciograma
(VIEIRA, 1996, p. 92-111), em especial nas questões relacionadas à Antiemocionalidade, quando as
notas foram menores, variável considerada um dos megatrafares da Autora à época (março a julho/2007).
Houve a decisão íntima de melhoria do resultado, exigindo autorretrospectiva, auto-observação e autoen-
frentamento de determinados traços pessoais e de mecanismos de atuação durante as interações em
grupo, seja familiar, profissional ou evolutivo.

Conjugação. Paralelamente, foi analisado o resultado das questões sobre Racionalidade – Men-
talsomatologia, de nota mediana, puxada especialmente pela Folha de Verificação da Intelectualidade
(VIEIRA, 1996, p. 112-131). O resultado demonstrou traço-força útil para superar os traços-fardo
relacionados à emocionalidade (Psicossomática), exigindo autoinvestigação e autodiagnóstico para
a autossuperação. As manifestações psicossomáticas revelam instabilidade intraconsciencial emocional
pertinente ao estudo da Etologia e da grupalidade.

Método. Pretende-se detalhar as diferentes fases da autoanálise das emoções utilizando técnicas,
ferramentas e conhecimentos existentes na Socin (Psicologia, Psicanálise, Psicoterapias em geral) e outros
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criados e divulgados pela Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional – CCCI, a exemplo
do Conscienciograma, da Autoconscienciometria, da Consciencioterapia e Autoconsciencioterapia.

Raciocínio. Embora os conteúdos remetam às temáticas da Psicossomatologia, por tratar das
emoções, pretende-se ajudar o leitor a refletir e raciocinar para compreender o cenário situacional,
ampliando seus atributos mentaissomáticos com relação às emoções manifestadas nos comportamentos
e atitudes durante as interações.

Integração. Na análise da manifestação e comunicação da consciência, esforça-se para se integrar
os pensamentos, sentimentos e energia (pensenes), indissociáveis; porém, em alguns momentos, visando
à compreensão isolada de alguma emoção, faz-se detalhamento específico.

Seções. O artigo divide-se em três:

a) Parte I – Metodologia: é apresentado o roteiro simplificado da proposta de metodologia da
autoanálise das emoções, detalhando sequenciadamente o método.

b) Parte II – Estudo de caso: exemplifica-se a metodologia de autoanálise das emoções, a partir
dos conteúdos de vivências da Autora.

c) Parte III – Análise: análise e conclusões dos conteúdos vivenciais ressaltando o mecanismo
de reação emocional automática.

PARTE I – METODOLOGIA

Auto-observação. O roteiro proposto para a autoanálise das emoções baseia-se em teática pessoal
de sistematizar resultados das vivências obtidas nas inter-relações, com foco na auto-observação de
comportamentos, reações e atitudes, de difícil métrica e quantificação.

Modelo. O modelo apresentado inspira-se e pode complementar os modelos já existentes nas ciên-
cias convencionais e mesmo as técnicas criadas pela Consciencioterapia (TAKIMOTO, 2006, p. 11-28)
e Conscienciometria (VIEIRA, 1997), as quais a própria autora já usou e recomenda aos leitores.

Processo. O processo da autoanálise das emoções começa com os fatos, recortados das vivências
cotidianas da consciência, com foco na auto-observação e análise dos impactos emocionais causados
por esses fatos no autopesquisador.

Benefício. O ganho em escala desse processo pode ser alavancado por grupo interessado em
ajudar e trocar ideias, sugestões, opiniões e pareceres sobre o fato relatado. Tal condição amplia a visão
de conjunto, multiplicando e aprofundando as abordagens.

Lógica. A lógica factual é o que interessa na análise, observando-se o encadeamento lógico,
o destaque da ideia central, sem floreios ou excessos, sem dramatização ou emocionalismo, buscando
a essência do acontecimento.

PARA COMPREENDER AS EMOÇÕES É NECESSÁRIO

VIVÊ-LAS INTENSAMENTE, PELO MENTPELO MENTPELO MENTPELO MENTPELO MENTALSOMAALSOMAALSOMAALSOMAALSOMA,

OU SEJA, COM AUTODISCERNIMENTOCOM AUTODISCERNIMENTOCOM AUTODISCERNIMENTOCOM AUTODISCERNIMENTOCOM AUTODISCERNIMENTO.

Desafio. O primeiro desafio é a consciência aceitar possuir determinado traço emocional ainda
imaturo ou característica que a impele a agir de modo antievolutivo e mimético, anacrônico com seu
atual nível evolutivo e cosmoético alcançado até o momento.
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Roteiro. Apresenta-se roteiro simplificado do Método de Autoanálise das Emoções, condensado
em 3 fases:

Fase 1 – Autoinvestigação

a. Mapeamento dos fatos e sentimentos

b. Nomeação dos sentimentos

c. Registro no Mapa Vivencial

Fase 2 – Autoaceitação

d. Associação de ideias e análise

e. Reflexão e compreensão

f. Autoaceitação

Fase 3 – Autoenfrentamento

g. Desconstrução/autoenfrentamento

h. Ação neofílica

i. Recin

FASE 1 – AUTOINVESTIGAÇÃO

Etapas

a. Identificação. O primeiro passo é identificar a essência de fatos vividos, examinando se
possuem algum componente emocional, seja principal ou secundário, mas decisivo no entendimento
do fato em si.

b.  Nomeação. Buscar a nomeação dessa emoção identificada. Exemplos: senti raiva, ódio, ciúme,
frustração, tristeza, desespero, desânimo, rejeição, abandono, desafeto, exclusão, entre outras.

c. Registro. Registra-se o levantamento dos dados no Mapa Vivencial (ver modelo – Tabela 1)
que auxilia na autoconscientização de emoções constituintes do porão consciencial, multimilenar, a serem
trabalhadas e recicladas. Essa etapa pode ser auxiliada por interessados em ajudar na autopesquisa do
pesquisador.

Mapa Vivencial – Levantamento dos fatos

Descrever o fato e os aspectos: emoção, trafor e trafar relacionados a essa emoção. Registrar a reação ao fato.

Fato Reação
Aspectos

emoção/sentimento trafor trafar

[Tabela 1]



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 10 – N. 08 – 2010102

Seno, Ana; Método de Autoanálise das Emoções; P. 99-112

Processo

Paciência. Tratar com calma, paciência e delicadeza a emoção: inabilidade em lidar com deter-
minada emoção provoca, muitas vezes, dor, medo, sofrimento, fuga, frustração.

Colapso. A falta de mínima auto-organização pensênica pode causar colapso emocional e mental.
A própria percepção emocional dói e incomoda, sendo indicador forte para investigação mais profunda.

Fuga. A reação mais frequente nesses casos é fugir da observação dos detalhes da emoção sentida
e do autoenfrentamento, por ser insuportável e indesejável. Sem a insistência, pela vontade, em querer
investigar para compreender, faltarão treinamento e aprendizado para a reciclagem e superação de tal condição.

Questionamentos. Elaborar questões para auxiliar na identificação da(s) emoção(ões) (foco da
autopesquisa), em geral relacionada(s) ao tema central da vivência.

Exploração. Explorar e identificar a emoção principal, raiz da condição emocional alterada [Ver
preenchimento do Mapa Vivencial – Tabela 2].

Mentalsoma. A proposta é investigar e analisar o fato de origem emocional de modo racional,
refletido, discernido, mental, com predominância do mentalsoma, corpo do discernimento e da razão,
para encontrar hipóteses, ideias, soluções e profilaxias.

Pesquisa. Nesta fase, serão úteis os próprios recursos e atributos mentaissomáticos, além de
aplicação de técnicas (ver a seguir), pesquisas em livros, revistas especializadas, sites, jornais, dicionários,
enciclopédias, entre outros meios de informação para subsidiar e ampliar as associações mentais sobre
o tema principal pesquisado.

Heteroajuda. Ademais, a consciência pode contar também com colegas evolutivos, assistenciais,
para incremento das reflexões e associações de ideias. Muitas vezes, esse diálogo e interação com inte-
ressados em ajudar favorecem e aceleram a construção da estrutura lógica do tema pesquisado, compreen-
dendo-se e resolvendo-se mais rapidamente o problema.

Técnicas para levantamento dos fatos

1. Técnica dos porquês.

Perguntas. Elaboram-se perguntas sucessivas utilizando por que a partir do conteúdo de uma
afirmação (constatação). A própria resposta vai compor a pergunta seguinte com o por que.

Estou sentindo raiva.
Por que estou sentindo raiva?
Porque errei em comprar um carro.
Por que esse erro me deixa assim?
Porque não gosto de desperdício.
Por que não gosto de desperdício?
Porque quero controlar minhas finanças.
Por que quero ter o controle?
Porque não gosto de me sentir insegura.
Por que me sinto insegura?
Porque não confio em mim mesma.
Por que não tenho autoconfiança?
Porque não gosto de mim.
Por que não tenho autoestima?
Por que ...
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Interrupção. A pergunta sem resposta (titubeio da consciência) contém o foco de investigação.
Nesse exemplo, o tema a ser estudado seria autoestima.

Fôlego. A sequência das perguntas dependerá do fôlego do autopesquisador. Quanto mais se
questionar, mais se aproximará da emoção principal (raiz) a ser trabalhada.

Possibilidade. No exemplo dado, as perguntas poderiam fechar o ciclo com a seguinte hipótese:
não tenho autoestima porque tenho raiva de mim mesma. Este seria o norte da autopesquisa: investigar as
razões e condições pensênicas que levam à baixa autoestima e provocam manifestação de raiva.

2. Técnica da Teia Trafarista.

Teia. Apresenta-se a Técnica da teia trafarista, proposta por esta autora, e seu uso pró-evolutivo
na reciclagem pessoal.

Inspiração. As ideias para a proposição dessa técnica ocorreram durante tenepes desta autora
em 25/06/2005, às 7h10min. Houve intuição de ideias em bloco sobre as inter-relações. Em diálogo
mental com o amparador técnico de função da tenepes pessoal, desenhou-se esquema de alguns
sentimentos e emoções relevantes nas inter-relações e suas implicações no autoenfrentamento.

Trafares. Escrevem-se num papel vários trafares pessoais correlacionados, dispondo-os em desenho
à semelhança de teia de aranha.

[o desenho consiste em teia, semelhante à da aranha, denominada teia trafarista do microuniverso
consciencial – em paralelo/analogia à teia multidimensional do macrouniverso]

Questionologia. É escolhido um dos trafares para aprofundamento, propondo questões para
autopesquisa.

Exemplo. Na teia trafarista apresentada escolheu-se o traço orgulho:

Em quais comportamentos e atitudes revelo orgulho?

Hipótese: orgulho pode ser manifestado, por exemplo, quando há exigência de algo a alguém
(cobrança excessiva).

O que escondo de mim atuando de modo exigente? Esse comportamento desfavorece minhas inter-
-relações? Em qual medida?

Hipótese: há demonstração de orgulho quando ocorre omissão deficitária por supervalorização
da própria capacidade, por exemplo, com estrelismo, personalismo, vaidade excessiva. Com isso, há
desperdício de oportunidade assistencial.

Quanto minhas energias transmitem de anticosmoética e antifraternismo sendo orgulhosa?

Hipótese: o excesso de egoísmo retrai a atuação assistencial da consciência, em processo de
fechadismo consciencial, bloqueando a ação neofílica, esclarecedora e intencionalmente hígida.

Preconceito

Vergonha
Orgulho

Rigidez

Perfeccionismo Controle
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Ação antievolutiva. A negação do referido traço contribui para manter a estrutura do “ego orgu-
lhoso”, realimentando negativamente os demais traços da teia trafarista: rigidez, preconceito, controle, per-
feccionismo, permanecendo “intocáveis” até haver a disposição para o autoenfrentamento de algum deles.

Ação pró-evolutiva. Reconhecer o traço “orgulho”, pela autoaceitação, favorece o autoenfrentamento,
revertendo o egocentrismo e alterando o centro de atenção do ego (“umbigo”) para visão de conjunto
ampliada, possibilitando melhora nas inter-relações, com foco assistencial (TAKIMOTO, 2006).

Efeito. Enfrentar um dos traços (nódulos intraconscienciais) “puxa” e reverbera nos demais.
A ação em um dos traços muda os demais pelo efeito arrasto.

Reverberação. Compreendendo-se os processos internos a serem transformados e superados,
faz-se a recin de um dos traços, reverberando de algum modo nos demais e tirando-os da acomodação.

Recin. A reciclagem intraconsciencial passa pela percepção desses nódulos/pontos de estrangulamento
ou obstáculo, necessária para a conscin melhorar seu desempenho evolutivo e, portanto, realizar sua proéxis.

FASE 2 – AUTOACEITAÇÃO

Análise. Preenchido o Mapa Vivencial, a consciência depara-se com a colcha de detalhes e dados
sobre si, o máximo conhecido até aquele momento, adentrando nova fase: a de olhar (sem fuga) para
aquele mapa intraconsciencial detalhado, sem retoques ou maquiagens, composto de fatos e traços
realistas e evidentes sobre si, apresentando trafares e trafores identificados.

Linha. Cada linha do Mapa Vivencial contém o registro de um fato associado a uma emoção
que gera uma reação automática da consciência.

Autopercepção. Como reage o autopesquisador diante daqueles fatos do Mapa Vivencial? O grau
de resistência ao tema ou traço servirá de parâmetro.

Autoverificação. Perguntas possíveis: “consigo identificar a emoção sentida?”, “Por que estou
envolvida neste fato?”; “De verdade, percebo qual é a emoção foco?”; “Aceito essa emoção em mim ou
resisto em escrevê-la?” “Envergonho-me de sentir essa emoção?”. Havendo dificuldade na identificação
da emoção, registrar na coluna “emoção/sentimento”: “estou confuso/a”.

Associação. Como relacionar esses fatos entre si? A técnica de associação de ideias implica
esgotar o dicionário cerebral analógico pessoal, formulando hipóteses.

Hipóteses. Levantar hipóteses, com diferentes abordagens e premissas, para auxiliar nas reflexões
e multiplicar as associações de ideias, necessárias à construção da colcha de detalhes a ser analisada.

Holomemória. A relação lógica entre fatos ou traços decorre da holobiografia. Um elemento
que, para uma consciência, pode ser “natural” relacionar ou associar com outro, de modo lógico e enca-
deado, para outra consciência, pode não significar o mesmo.

Interconexão. A interconexão dos fatos e parafatos obedecem a lógica interna, única, intracons-
ciencial, conforme o alcance da autovisão pluriexistencial.

Verpons. Assim, as verdades relativas de ponta pessoais se constroem. Materializar essa associação
mental em palavras, frases e conteúdos inteligíveis facilita a compreensão do sentimento ou tema em análise.

Análise. A consciência chega à autoaceitação percorrendo vários caminhos mentais e lógicos –
para ela mesma – e conclui: “admito, eu sou assim”.

Realidades. Antes, porém, ocorre conflito íntimo caracterizado pelo choque entre duas realidades:
a autoimagem e o modo como é vista. É no gap entre esses dois extremos que reside o campo conflitual,
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pois a consciência perde momentaneamente a noção já conhecida sobre si, pelo abalo de seu referencial
interno após a análise dos dados no Mapa Vivencial.

Matéria-prima. Os feedbacks dos colegas interlocutores, a auto-observação do próprio comportamento,
o levantamento dos fatos e listagem dos traços (trafores e trafares) constituem a matéria-prima da autoanálise.

Choque. Após os feedbacks ocorre o choque de realidades: a externa e a interna. É momento rico para
continuar e aprofundar a auto-observação e avaliar, com o máximo de autodiscernimento, a predominância
de local de controle pessoal, se o interno (loc interno) ou se o externo (loc externo) (CARVALHO, 2006).

Dependência. A consciência autopesquisadora identificará se depende mais dos outros para
formar autoimagem (loc externo) ou se o autoconceito nasce de si (loc interno), com autovisão ampliada.

Heurística. O conflito interno reverbera naturalmente um fato em outro, lei universal da ação/
reação, gerando terceira imagem de si, ainda ignorada, mas podendo ser voluntariamente construída
pela recin. Esta fase pode ser inédita na heurística pessoal, a autodescoberta consciente de esboço da
própria personalidade, mais próxima da real imagem e momento evolutivo.

Cedência. Essa tensão gerada pelo conflito íntimo só será relaxada e resolvida quando a consciência
apaziguar-se, soltando o cabo de guerra íntimo, ou seja, cedendo à realidade factual autoanalisada.
A autoaceitação gera pacificação íntima, favorecendo a resolução do “problema” com o autoenfrentamento,
na terceira fase.

FASE 3 – AUTOENFRENTAMENTO

Tempo. Esta etapa, em geral, é a mais demorada, exigindo do autopesquisador: esforço de mu-
dança; disposição de repetir neoações; fazer diferente; renovar seu modo de ser e agir; alterar comportamentos
e atitudes, mostrando-se imprevisível para as consciências (intra e extrafísicas) de seu convívio diário.

Social. Os grupos familiar, profissional e de amigos propiciam reciclagens pelo autoenfrentamento.

Manutenção. O movimento de agir e/ou reagir de modo diferente ao habitual, ao modo antigo,
exigirá manutenção diária dessa decisão, autoesforço constante, testando a autossustentação do novo com-
portamento e do “fazer diferente”. É quando a consciência mostrará seu potencial para chancelar uma recin.

Desconstrução. Para a construção do novo é necessário desconstruir o velho. Um comportamento
automático e repetitivo (“sempre fui assim”, “sempre fiz assim”, “sempre pensei assim”) será reconfigurado,
terá nova roupagem, para produzir a nova forma holopensênica. A disposição íntima pró-evolutiva
revela neofilia consciencial.

Ação neofílica. A ação neofílica é insistir em se comportar diferente, mesmo sentindo as reações
antigas e vontade de agir no piloto automático. Usar a determinação, perseverança, força de vontade
para prevalecer a nova ação, o novo comportamento, a nova reação a determinado estímulo que no
passado provocava a reação patológica vincada no trafar. Reverter conscientemente pela ação neofílica
o trafar em trafor, de modo discernido, consciente e autolúcido.

Recin. Nos novos teatros vivenciais, a reação (emocional) mudará, exigindo manutenção cons-
tante para ratificação do novo comportamento, consolidando a recin.

Neossinapses. A conclusão dessas 3 etapas reflete aquisição de novas sinapses pela consciência,
melhorando sua interação grupal, demonstrando exemplarismo vivenciado para as demais consciências.

Estudo de Caso

Mapa. Apresenta-se exemplo de preenchimento do Mapa Vivencial pessoal [Tabela 2].
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Comentários do Mapa Vivencial

Item 6 – “Querer ter o controle”

Fotografia. Os exemplos apresentados no Mapa Vivencial demonstram alguns aspectos do perfil
consciencial da Autora, caracterizando o modus operandi nas diferentes inter-relações. Esse modo de
operar diante das demais consciências indica também o modus cogitandi, revelando o modo de pensenizar,
mimético e viciado.

Modo. Por hipótese, um dos modii operandi de atuação da Autora deriva-se do traço do perfeccio-
nismo controlador, formando várias ramificações. Os principais aspectos demonstrados nas inter-relações,
em particular com o parceiro na proposta de dupla evolutiva, manifestam-se basicamente pelo desejo
de ter o controle da situação (linha 6 do Mapa).

Traços. O controle torna-se traço “necessário” quando a consciência é insegura, com baixa autoes-
tima e inconsciente dos próprios trafores. Em outras palavras, para compensar a insegurança controla
o outro para sentir-se melhor e “aparentemente” equilibrada. É o falseamento ou disfarce das emoções
tristeza e raiva, originadas e direcionadas para si mesma (PEDREIRA, 1997, p. 48-49).

Exemplos. A manifestação do controle ocorre nos pequenos atos cotidianos tais como: 1. Escolher
a disposição dos móveis na casa. 2. Opinar sobre as roupas a serem utilizadas pelo parceiro. 3. Esco-
lher o uso a ser dado pelas sobras financeiras do mês. 4. Centralizar o caixa financeiro do casal. 5. Decidir
sobre o cardápio das refeições em casa. Entre outros.

Manipulação. O controle é agravado pela obnubilação e anticosmoética, pendendo para a manipu-
lação. Manipular anticosmoeticamente é tirar a oportunidade de escolha evolutiva do outro com vistas
a atender o interesse de quem manipula. É o ganho secundário explícito. Quando a consciência exagera
no controle, revela gosto patológico pelo exercício do poder (sobre esse tema ver Referências n. 12
e 16).

Cosmoética. O conceito de teia multidimensional elucida a relação entre nossas ações e reações
e seu impacto no cenário evolutivo das consciências envolvidas em determinado teatro multidimensional.
Se a escolha pessoal contém alguma filigrana anticosmoética, os resultados ou as respostas obtidas pela
consciência sofrerão impactos e repercussões negativas.

Despojamento. A variável cosmoética baliza a forma de manifestação da pressão holopensênica,
com intensidade proporcional ao despojamento, disponibilidade, diminuição da resistência da
consciência frente aos fatos. Por exemplo, quanto menos a consciência vitimizar-se, mais rápido ela
sairá do “problema”.

Vontade. A vontade em assistir contribui para a intensificação da ortopensenidade em relação
ao assistido. Quando o foco é assistencial, de querer ajudar, o nível de patopensenidade se reduz.

PARTE II – ANÁLISE DOS CONTEÚDOS DO MECANISMO DE REAÇÃO AUTOMÁTICA

Pensenização. “Se a consciência é a autopensenidade, a realidade da consciência é definida com
os autopensenes” (VIEIRA, 2003, p. 66). Pensenizar é o início da definição da própria consciência. Se
cada consciência é o que penseniza, cada pensene gerado comporá o holopensene pessoal, caracterizando
a consciencialidade de cada um. Estabelece-se, assim, o padrão pensênico.

Autopensenidade. Pensenizar algo sobre si mesmo com qualidade hígida, positiva e ortopensênica
é o ideal à consciência madura. Porém, cotidianamente, é comum a autopatopensenização, às vezes
fixada em trafar, outras, em situação incômoda.
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Classificação. Tanto a autopensenidade quanto a heteropensenidade (pensenes sobre outra(s)
consciência(s)) podem ser classificadas em dois tipos: auto e hetero-ortopensenidade e auto e heteropa-
topensenidade (VIEIRA, 1994, p. 394).

Retroalimentação. A ruminação de patopensenes durante algum tempo retroalimenta o padrão
pensênico patológico, auto e heteroassediante, escalando seu crescimento. A psicosfera carregada, noso-
gráfica e autoviciante atrai consciexes de mesmo padrão pensênico, potencializando a alteração pensênica.

Padrão. EV (estado vibracional) insuficiente dificulta a intervenção assistencial e terapêutica na
consciência, mesmo autoaplicada.

Exemplo. Exemplo ocorreu quando esta autora mudou-se de cidade e de ambiente residencial,
experimentando holopensene de medo, ansiedade, desânimo, depressão, desistência, anestesia paralisante
de ações cotidianas. A sensação física era de fim de linha, com idade cronológica maior do que a real,
além de desinteresse por atividades que envolvam prazer, incluindo o sexual.

Depressão. Pelo padrão pensênico descrito, configurou-se quadro depressivo, comum na socie-
dade atual (Ano-base: 2010).

Condição. A bolha patopensênica em que se encontrava anulou qualquer ação pró-evolutiva.
Ausência de mando no campo energético pessoal propicia o heteroassédio, significando autoassédio
instalado em primeiro lugar. “Todo assédio tem início através de algum autoassédio” (VIEIRA, 2003,p.
430).

Percepção. O fato só foi autodescoberto quando a Autora parou para auto-observar-se, reconhe-
cendo e admitindo para si mesma a situação instalada pelos comportamentos, atitudes, falas, gestos,
alterações faciais, tom de voz, conteúdos acessados e expressos durante a interação com os colegas da
equipe, que lhe pontuavam e mostravam os detalhes percebidos.

Analogia. Pela Etologia, o comportamento dos animais é observado continuadamente para se
avaliar e identificar a organização da vida social e comportamental dos macacos, especialmente o dos
bonobos e chimpanzés (DE WAAL, 2007). Da mesma forma, enquanto conscin pré-serenona vulgar,
podem-se comparar criticamente os comportamentos de humanos e subumanos na vida intrafísica.

Disponibilidade. Para adentrar o universo das emoções, é necessário primeiramente permitir-se
sentir os fatos, parafatos, vivências, mesmo aqueles chamados “indesejáveis” e incômodos. Fica mais
fácil quando a própria conscin pesquisadora-pesquisada disponibiliza seu histórico pessoal e perfil
consciencial.

Retrospectiva. Recuperar o possível da holomemória, acessada no presente, cenas de desequilíbrio,
alterações, deslizes, os “desmancha-rodas”, as “loucuras”, os surtos (grandes e pequenos), as explosões,
os rompantes, os amuos, as cenas de ciúmes, os mal-entendidos, as vergonhas passadas, as desavenças sem
causas aparentes, entre outros exemplos. Listar as recordações vexaminosas para analisá-las com calma.

Conexões. Correlacionar as várias cenas lembradas. Detalhá-las para auxiliar as conexões e asso-
ciações de ideias. Durante o processo, é possível reviver a sensação, porém com autodiscernimento e reflexão.

Lógica. Se o heteropatopensene nasce de um autopatopensene, o mais inteligente é pesquisar os
autopensenes.

Agenda. A partir do verbete Agenda da Autopensenização (VIEIRA, 2007, p. 178), é possível
mapear os tipos e quantidade de pensenes produzidos ao longo de um dia, por exemplo, pelo registro
escrito, compilado e classificado pela qualidade e direcionamento: orto ou patopensene e auto ou heteropen-
sene. Computar a produção de pensenes, discernindo-os, auxilia no mapeamento das emoções, pois em cada
fato ou reação há sempre a parcela do sen do pensene a ser investigada (objeto de pesquisa em andamento).



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 10 – N. 08 – 2010 109

Seno, Ana; Método de Autoanálise das Emoções; P. 99-112

Apoio. Para maior autocompreensão dos autopensenes, utilizou-se como apoio à autoanálise
a elaboração de listagem de 7 características identificadas (traforistas e trafaristas), alfabeticamente
listadas, relativas à geração de autopensenes:

Autopensenes traforistas Autopensenes trafaristas

Aceitar a experiência de ser conscin-líder Medo de responsabilidades
(VIEIRA, 1997, p. 159)

Autocriticidade sadia Uso de mecanismo de projeção e de
autovitimização

Recin Resistência, teimosia

Relembrar marcadores evolutivos Mergulho patológico no sentimento
e eventuais extrapolações vivenciadas de incapacidade, incompetência e desistência

Valorizar os êxitos e talentos já obtidos Baixa autoestima, autodesvalorização, autoboicote

Vivência da grupalidade sadia Medo da competição grupal

Vontade de vivenciar a interconfiança Auto e heterodesconfiança

Raízes. As raízes do problema estavam na geração dos pensenes: 1) Autopatopensenidade –
pensar mal de si mesmo, achando-se incapaz, incompetente, em algum traço; autovitimizar-se por
ainda não possuir determinados traços faltantes (trafais). 2) Heteropatopensenidade – pensar mal de
alguém, dificultando a resolução prática de problemas cotidianos.

Decisão. A escolha íntima de sair de tal cenário comportamental nas inter-relações determinou
o início da autossuperação e consequente afrouxamento dos nódulos dos traços deficitários do perfil
e temperamento pessoal. A autodecisão foi pressionada pela autossaturação intraconsciencial (VIEIRA,
2007).

ANATOMIA E FISIOLOGIA DA EMOÇÃO

Sistema. Pela Neurobiologia, as emoções se originam no Sistema Límbico, composto pelo
hipotálamo, hipocampo, forniz, girus cinguli, núcleo anterior do tálamo e amígdala.

Amígdala. As pesquisas do Prof. Joseph le Doux, da Universidade de Nova York demonstram
que a amígdala funciona como gatilho das emoções, sem que o impulso nervoso passe primeiro pelo
córtex cerebral (PEDREIRA, 1998, p. 79-80).

Resposta. Na prática, para responder a uma ameaça, a amígdala já desencadeia uma resposta,
semelhante à fuga da presa ameaçada pelo predador. É nessa amígdala neural que são detonadas as
emoções de raiva, ira, e medo, ansiedade e pânico.

Répteis. A amígdala está presente na escala zoológica a partir dos répteis e, pela função adaptativa
importante, aparece nos mamíferos, incluindo a espécie humana, como funcionalmente vital.

Problema. O problema é quando esse cérebro reptiliano é ativado sem a moderação do córtex
cerebral, pois em milésimos de segundo uma reação intempestiva e violenta pode ocorrer, sem que
pensamento lógico ou racional se esboce.
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EXEMPLO: ESTUDO PRÁTICO DA EMOÇÃO RAIVA

Autoconsciência. O ideal para o estudo das próprias emoções é conscientizar-se de sua manifes-
tação durante a vivência. Em geral, é após a ocorrência que se avalia ou analisa o fato, rememorando os
detalhes, os personagens, os pensamentos, sentimentos e energias experimentadas no cenário vivencial.

Posterioridade. O entendimento a posteriori também é importante, torna-se rico para o autoco-
nhecimento, porém, sucumbiu-se à manifestação psicossomática prévia de mecanismos automáticos.

Definição. A raiva é o sentimento de ser irritado, ofendido, ser posto de lado, molestado, importunado,
enraivecido, “esquentado”. As pessoas ficam com raiva quando foram magoadas (VISCOTT, 1982, p. 69).

Raiz. Entender a origem da raiva, identificando referencial e objeto de raiva: de quem ou de
quê você está com raiva? A raiva pode derivar de um fato recente ou mais antigo, relacionado a alguma
emoção pendente ou assunto ainda não resolvido intimamente pela consciência.

Mágoa. A raiva reprimida só faz aumentar a mágoa que a originou. As defesas que impedem a raiva
de fluir naturalmente para fora, canalizam-na para dentro, dirigindo-a contra você (IDEM, p. 72).

Autopesquisa. Durante as rememorações dos fatos e respectivas reflexões de autopesquisa, a cons-
ciência pode se deparar com a autodescoberta de sentimento de raiva contra si mesma, embrião da
autodestruição, autossabotagem, autoculpa, autofracasso.

Somatização. Sentimentos negativos contra si adoecem o soma (sintomas psicossomáticos),
por incompreensão, abordagem e tratamento, inadequados e inoportunos. Para o perfil de personalidade
introspectivo, tímido, acanhado, os sentimentos negativos em geral ficam guardados, represados, embo-
tados e se manifestam, em geral, na forma de doença (semanas, meses ou anos depois).

Consequências. Os sintomas psicossomáticos reforçam o circuito vicioso interno da consciência,
relacionado ao seu funcionamento intraconsciencial, pelo seu perfil pluriexistencial de personalidade
e temperamento.

Tratamento. É o momento de ir ao médico, tomar remédios, fazer tratamentos e cuidar da saúde
física, pois os sintomas estão expostos (forçosamente) para a própria consciência perceber o que lhe
acontece. É o pedido de socorro feito pelo organismo por estar no limite de suportabilidade da pressão
interna exercida pelo conflito irresolvido (VIEIRA, 1997, p. 87).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Profilaxias. Este estudo prioriza apresentar profilaxias e detalhar as fases anteriores aos sintomas
psicossomáticos, concentrando as principais ações profiláticas nas fases 1 a 3 do método de autoanálise
apresentado: 1. Autoinvestigação; 2. Autoaceitação; 3. Autoenfrentamento. A mudança de fase exige
esforço, disciplina, coragem e autodeterminação. O sucesso é alcançado na quarta fase, da autossuperação,
prevenindo os sintomas psicossomáticos, reveladores de desequilíbrio holossomático e explicitação da
patologia.

Vitimização. Muitas vezes, a consciência, descontente consigo mesma, se lamenta da forma como
é, permanecendo na lamentação da vida, autovitimizada e autoassediada. Compreender essa dinâmica
é das conquistas mais difíceis para a consciência acostumada milenarmente a agir enquanto vítima ou
se colocar na condição de vítima, ignorando que no passado pluriexistencial remoto ela própria
possivelmente foi algoz de alguém ou participou de algum grupo anticosmoético, do qual, no presente,
quer se libertar.
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Compreensão. Com a autoanálise a consciência compreende o próprio mecanismo intracons-
ciencial, ou seja, o modo como atua, reage, interage, se comporta, decide, realiza e assiste (ou não) as
demais consciências. Contra fatos não há argumentos (VIEIRA, 1999, p. 15). O modo mais eficaz de
a consciência se conhecer é examinar-se, sem tapeações, autoilusões, autoenganos, autocorrupção ou
qualquer outro mecanismo acobertador da real-idade consciencial atual.

Saturação. As motivações para a autorreflexão da consciência são os desconfortos íntimos, de
não mais aguentar tal condição, saturada de determinadas repetições e recorrências em sua vida, obri-
gando-a a sair da zona de conforto. O melhor nesse momento é o autoenfrentamento, abandonando
automimese milenar.

Mudança. A mudança, quando não iniciada pela própria consciência, ocorre por forças externas,
ou seja, a vida, o universo, os fatos entrosados no processo evolutivo natural. Com isso, criam-se
cenários e situações propícias (oportunidades evolutivas) para estudo e análise de determinado tema ou
foco de atenção.

Prevenção. O ideal é a profilaxia, a prevenção ou antecipação das correções de imaturidades
conscienciais necessárias para a renovação consciencial. A máxima popular “quem espera sempre alcança”,
neste caso, não é pró-evolutiva. Aplica-se melhor a máxima popular: “nunca deixe para amanhã o que
você pode fazer hoje”, dentro da lógica da aceleração da história pessoal no processo evolutivo.

Serenismo. A autopensenidade é o termômetro ou métrica da consciência da sua pensenidade,
qualificação, intensidade e intencionalidade. O ajuste fino da autopensenidade sadia é demonstrado
pela capacidade de a consciência inter-relacionar-se com serenidade, lucidez, discernimento, fraternismo
e intencionalidade hígida. Tal condição sinaliza o caminho para a desperticidade e posteriormente para
o serenismo.
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Resumo. Este artigo parte da vivência pessoal das autoras com patologias na
área somática e versa sobre a importância do equilíbrio íntimo, serenismo, para se
alcançar maior maturidade quanto ao uso do corpo físico (soma) nesta dimensão
intrafísica. Alerta e convida os leitores a uma reflexão mais aprofundada sobre seu
nível de discernimento quanto às sutilezas mente-corpo, propondo maior atenção à
pensenidade e condutas simples, porém úteis para a manutenção da saúde somática
visando a interassistencialidade, a maior.

Palavras-chave: autodiscernimento; soma; autorresponsabilidade; valorização da
vida; serenismo.

Introdução. Este artigo tem origem na casuística pessoal de ambas as autoras, as quais adoeceram
respectivamente de câncer de mama e síndrome de burn out associada a outras comorbidades e passaram
desde então a valorizar mais a vida, a saúde integral, o serenismo e o aqui-agora-multidimensional.

Objetivo. Pretende ser um alerta e ao mesmo tempo convite à autopacificação íntima profilática
visando melhor qualidade de vida e desempenho proexológico, a maior. Representa o esboço inicial da
pesquisa e esforço rumo à saúde e serenidade consciencial.

Metodologia. A metodologia utilizada neste artigo foi a análise de experiências pessoais somada
à observação empírica de casuísticas da CCCI – Comundidade Conscienciológica Cosmoética Interna-
cional, cotejo com teorias conscienciológicas e fatos coletados na área da saúde.

Definição. O autodiscernimento somático é a autopercepção, lucidez, gerenciamento e cuidados
quanto ao funcionamento, às necessidades e limites do corpo físico, visando a interassistencialidade
atacadista, policármica e preponderantemente tarística, tal qual no serenismo.

Etimologia. O elemento de composição auto procede do idioma Grego, autós, “eu mesmo; por
si próprio”. O termo discernimento vem do idioma Latim, discernere, “separar; escolher apartando com
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cuidado; discernir; distinguir”. Surgiu no Século XVIII. A palavra somático provém do idioma Grego,
sómatikós, “relativo ao corpo humano, do corpo, corporal; físico, material”. Surgiu no Século XX.

Citaciologia. Mens sana in corpore sano. Enquanto no soma, ninguém deixa de ser humano,
nem o serenão (VIEIRA, 1994; p. 753). Ambas citações evidenciam a importância do corpo físico na
evolução da consciência.

Nosografia. O soma, quando na condição nosográfica de campo de batalha dos conflitos intracons-
cienciais, se expressa através de doenças e desequilíbrios, alterando para pior a manifestação da consciência.

Homeostasia. O soma, quando na condição homeostática de instrumento pró-evolutivo de
pacificação íntima, traz o equilíbrio manifesto através da condição do serenismo.

Veículo. Segundo a Serenologia o soma é 1 veículo potencializador da interassistência e do rapport
com as outras consciências, inclusive os serenões e serenonas.

Questão. Como você reage perante o paradoxo da finitude do corpo e eternidade da consciência?
E quanto ao paradoxo soma limitado versus inúmeras potencialidades conscienciais, você age como se
o seu corpo pudesse tudo?

Taxologia. Eis para autorreflexão, em ordem alfabética, 44 atos, posturas ou hábitos patológicos
da conscin, alguns aceitos socialmente, reflexo da ignorância, negligência ou autocorrupção franca,
próprios do antidiscernimento somático:

01. Ausência de interação com outras pessoas por mais de 1 semana, afora situações imprevistas
ou deliberadas de isolamento advindas de necessidade ou intenção assistencial.

02. Automedicação ou indicação de medicação para outrem, sem prescrição ou habilitação médica.

03. Baixa ou nula ingesta de água e sucos revigorantes e importantes auxiliares no metabolismo
basal do organismo.

04. Cirurgias puramente estéticas ou desnecessárias.

05. Cultivo de tensões somáticas as quais, com o tempo podem gerar doenças mais graves ou
alterações somáticas irreversíveis.

06. Culto exagerado à forma ou beleza física. Por exemplo, halterofilismo.

07. Desconsiderar, enquanto medida padrão, a ergonomia e leis físicas para a realização de
atividades cotidianas, tais como assistir TV, trabalhar no computador ou laptop, muito próximo da
tela, em posição inadequada à coluna vertebral ou a boa circulação sanguínea nas pernas.

08. Direção perigosa de veículos automotores, sem habilitação ou sob condições holossomáticas
adversas (sono, bebida alcoólica, tensão emocional, ansiosismo).

09. Escutar música alta com fone de ouvido.

10. Excessos praticados em várias áreas da vida, por exemplo, o workaholism, a bulimia e a anorexia.

11. Exposição a riscos desnecessários, ao modo dos passeios de barco em local turístico belíssimo,
porém perigoso; participação em eventos envolvendo multidões, sem a segurança adequada.

12. Exposição prolongada a ambientes de risco (áreas vulcânicas, encostas de morros ou monta-
nhas propícias a deslizamentos de terra, corredeiras de rios, mar agitado) ou com más condições de
vida, por exemplo área próxima a torres de celular ou fios de alta tensão, com ondas eletromagnéticas
de alta frequência e contínua.

13. Exposição prolongada a ambientes poluídos, por exemplo, residir em cidade ou localidade
comprovadamente poluída.
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14. Exposição ao sol sem proteção (cremes, roupas, chapéu, guarda-sol) ou em horários inade-
quados e por longa duração.

15. Falta de cuidados pessoais, por exemplo, no tempo frio, sair sem se agasalhar suficientemente
ou frequentar ambiente climatizado (dinâmicas parapsíquicas) com o cabelo molhado.

16. Falta de higiene mental provocando bloqueios corticais e dificuldades de raciocínio límpido,
obstruindo a manifestação sadia de pensamentos e emoções mais positivas (sentimentos), interferindo
negativamente nas ações do dia a dia.

17. Falta de higiene pessoal, rebaixando a força presencial e comprometendo a convivialidade
cosmoética.

18. Fazer exercícios físicos sem avaliação e acompanhamento especializado e/ou desrespeitando
a idade, biótipo e condições ambientais adequadas ou existenciais (momento evolutivo).

19. Manutenção de vícios, dependência química, por exemplo, ingerir bebida alcoólica com
frequência ou excesso, estupefacientes ou qualquer tipo de substância tóxica (drogas em geral).

20. Indisciplina quanto aos horários e carga horária de sono necessária para reposição e manu-
tenção básica do organismo.

21. Ingesta de alimentos e bebidas de fonte desconhecida ou duvidosa e/ou sem mastigar
o suficiente.

22. Irregularidade ou abstinência sexual praticada enquanto conduta padrão autodeliberada.

23. Ler sem a devida iluminação ou sob lâmpadas fluorescentes (cancerígenas).

24. Manter dieta alimentar desbalanceada, desregrada insuficiente para o bom funcionamento
do corpo.

25. Manuseio de maquinário, equipamentos, eletroeletrônicos, sem o devido cuidado, desconsi-
derando as precauções indicadas, e o modo de usar (equipamentos ou normas de segurança).

26. Não utilizar a cabeça para pensar, exercitando pouco o cérebro físico com atividades mentais,
por exemplo, leituras, favorecendo as doenças senis.

27. Negligenciar sinais somáticos de possíveis patologias, por exemplo, os primeiros sinais de
resfriado, o qual poderá evoluir para a gripe ou até mesmo uma pneumonia.

28. Overdose de medicamentos.

29. Praticar ou experimentar esportes radicais, dos mais variados tipos, mesmo sob condições
de suposta segurança, tendo em vista os riscos e dessomas já comprovadas.

30. Realizar concessões acumpliciadoras (anticosmoéticas) prejudiciais ao soma, por exemplo
viajar com motorista conhecido(a) alcoolizado(a).

31. Realizar interassistência submetendo-se a condições de risco ou em condições somáticas
precárias, por exemplo, concentrar atividades num mesmo dia, permanecendo sem se alimentar, descan-
sar ou tomar as devidas precauções (antecipação, preparo, tipo de condução, companhias).

32. Colocar piercings ou fazer tatuagens, os quais podem ser anti-higiênicos predispondo à doença.

33. Manter relações sexuais com parceiro(a) desconhecido(a), sem o uso de preservativo
(camisinha) correndo o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis.

34. Retirada de cutículas das unhas, as quais protegem a derme contra infecções.

35. Roer unhas (onicofagia).

36. Sedentarismo ou irregularidade nos exercícios físicos, enquanto conduta padrão.
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37. Submeter o corpo a condições desfavoráveis, as quais poderiam ser evitadas. Ex.: pegar
alimentos quentes ou frios sem luva; sentar ou dormir próximo do ar condicionado.

38. Uso da motocicleta, tanto na condição de condutor ou caroneiro, enquanto veículo de locomo-
ção padrão, desconsiderando o alto índice de acidentes, ou seja, a baixa segurança oferecida pela mesma.

39. Uso de roupas e sapatos impróprios para o bom funcionamento e estabilidade do corpo. Por
exemplo, saltos altos os quais encurtam a musculatura e provocam desvios posturais ou mesmo roupas
apertadas impedidoras do fluxo sanguíneo e transpiração natural da pele.

40. Uso de telefone celular sendo, principalmente, portador de cardiopatia, marcapasso ou proble-
mas neurológicos. No caso da população em geral, o uso por mais de 6 minutos e muito próximo ao ouvido.

41. Uso ou consumo de produtos com substâncias tóxicas ao organismo (desodorante, tintura
para cabelo, realçadores de sabor de alimentos).

42. Utilizar a cabeça, centro do pensamento e da lógica para praticar boxe ou fazer uma jogada
de futebol, esquecendo-se ser esta portadora indireta da consciência através do mentalsoma e mais
importante centro regulador de toda a fisiologia humana.

43. Uso prematuro do corpo, por exemplo, sexualidade e gravidez precoces.

44. Utilizar o corpo para outros fins que não os originais – de manutenção da vida e inter-
relações positivas, por exemplo, homosexualismo, lesbianismo, acrobacias ou mesmo superações fúteis
registradas no guiness book (levantar pesos extraordinários ou ingerir grandes quantidades de cachorros
quentes em pouco tempo).

Questionologia. Você já parou para pensar em quantas dessas situações já participou, se colocou
ou incentivou e/ou observou outros a realizar?

Autodesorganização. A baixa ou falta de autolucidez sobre o que se pensa e o descarrilhamento
pensênico trazem a despriorização, o conflito íntimo, acarretando consequências somáticas inevitáveis.
“Todo equívoco ou omissão da consciência começa, sem exceção, por algum erro da autopensenidade ansiosa,
em qualquer dimensão consciencial, não importando o momento evolutivo” (VIEIRA, 2007, p. 982).

Extremos. A forma rígida ou bipolar de pensenização faz a conscin transitar entre os extremos
da negligência à obcecação com a doença (hipocondria), ambos negativos e prejudiciais à saúde e à vida
como um todo.

Equilíbrio. A fisiologia e vida humana ensinam a não menosprezar os sinais e necessidades do
corpo, nem supervalorizá-los, mas manter o equilíbrio quanto ao autocuidado.

Resultado. Segundo a psicogerontóloga Helena Balbinotti (ver reportagem revista Viver Bem,
2010) “o corpo adoece como consequência, e não como causa. A causa está na motivação, na consciência
e na responsabilidade que cada um tem sobre seu envelhecimento”. De acordo com o exposto, a saúde
do soma é, antes de mais nada, o resultado do autodiscernimento do mentalsoma.

Interação. O pensene é indissociável e tudo que a consciência pensa, sente e faz está conectado com
o cosmos, podendo produzir a entropia (patopensene, doenças) ou a harmonia (ortopensene, serenidade).

Harmonia. A doença é a materialização da entropia, sendo a saúde a materialização da harmonia.
Consoante a Psicologia da Saúde, conforme as estratégias (coping) escolhidas pela pessoa haverá maior
ou menor adaptação às constantes mudanças na vida, sendo proporcionais os impactos em sua saúde.

Dessoma. Por que, em geral, só quando a pessoa sabe estar com doença grave ou próxima da
morte é que resolve fazer reciclagens e valorizar a saúde do soma?
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Profilaxia. Para os mais lúcidos interessados em se espelharem no modelo evolutivo, o serenão,
o qual usa o próprio soma como pião multidimensional da interassistência, a qualquer hora, dia, local
e circunstância, a melhor opção será cuidar desde já deste instrumento valioso ao invés de ter de reparar
danos com alto custo ou encurtar a própria vida.

Autodiagnóstico. Para tanto é preciso:

· Conhecer o próprio corpo.

· Estudar e assumir as predisposições genéticas e paragenéticas.

· Fazer autoexame e checkups periódicos.

· Proceder ao devido tratamento e acabativa para cada tipo de patologia, com visão sistêmica
e autocrítica.

Acompanhamento. Neste contexto, além da variedade de opções e recursos hoje existentes,
a manutenção de rotinas úteis somáticas vem somente a colaborar. A desculpa da falta de tempo não
reverbera, nem se sustenta perante as realidades mais amplas e a própria consciencialidade,

Autoesforço. Em reportagem televisiva, uma jovem relatou que para combater seu sedentarismo
e excesso de peso usou todos seus conhecimentos e criatividade, pois não possuía recursos financeiros
suficientes para tratamentos avançados e após 1 ano conseguiu perder peso e instalar uma rotina útil de
exercícios, prazerosa e motivadora para continuar a empreitada. Soluções simples (pequenas ações) e força
de vontade resumem o combustível de seus autoesforços.

Assistente. Com tanta patologia e conciências necessitadas de assistência, queremos ser mais
um doente-assistido ou colaborador-assistente empenhado em ajudar aos outros, respeitando os próprios
limites?

Inteligência Evolutiva (IE). Pensar não é ser inteligente, é simplesmente usar a habilidade que
a máquina soma oferece. Usar a inteligência, do ponto de vista evolutivo, a inteligência evolutiva aplicada
ao soma, é transcender a capacidade da máquina, traduzindo nela o valor da consciência e da evolução
através de atos discernidos e sopesados em todas as injunções da vida nas quais a consciência se manifesta.

Discernimento. Nem toda vontade é inteligente, é preciso ter discernimento (VIEIRA, 2004;
p. 752). Há quem se esforce por engordar a ponto de superar o índice do livro dos recordes, mesmo
estando obesa, ainda considerando esta uma opção saudável.

Autogestão somática. O discernimento é a bússola da consciência (VIEIRA, 2004; p. 759).
A tendência, com o aumento da lucidez e discernimento consciencial sobre o próprio corpo, é dos
profissionais da área da saúde tornarem-se consultores técnicos, e o “paciente” passar a ser, o evoluciente
gestor da própria saúde somática e consciencial, aproveitando todos os recursos tecnológicos e abordagens
terapêuticas válidas existentes com autocrítica e autenticidade cosmoética.

Longo prazo. O objetivo maior é a qualidade de vida, prolongando a mesma a fim de otimizar
ao máximo o aproveitamento evolutivo na dimensão intrafísica para realizar os resgates e ajustes egocár-
micos e grupocármicos rumo à policarmalidade. Lopes (2007, p. 55) comenta em seu artigo justamente
sobre a importância do esforço de preservação do soma hígido para minimizar os desgastes decorrentes
do envelhecimento, uma vez sendo este inevitável.

Gênero. O autodiscernimento somático começa a se expressar gradativamente a partir da auto-
consciência e aceitação do próprio gênero humano sem traumas nem melindres. Quem não convive
bem com a própria casa corpo, o invólucro da consciência na dimensão intrafísica, como vai querer
alcançar a megafraternidade do serenão, convivendo bem com o cosmos?
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Valor. Enquanto o soma não for valor para a consciência, não será tratado adequadamente nesta
dimensão. Sem a compreensão do sentido e importância da vida humana, dificilmente será dado devido
valor evolutivo ao soma. Vida no intrafísico é sinônimo de corpo físico, portanto de autorresponsabilidade
perante este veículo.

Ponderações. Algumas ponderações necessárias para aprofundamento na temática:

· Quem tem menos doenças, tem mais saúde, ou ao menos, mais condições de se manter
saudável e exalar saúde.

· Quem aprende com a própria doença não é mais refém dela.

· Se o menos doente ajuda o mais doente a manter-se relativamente saudável, é também um
assistente, qualificado pelo exemplarismo.

· Preservar o soma não é perda de tempo, é sim, investimento na longevidade e produtividade
somática.

· O apego exagerado ao soma cria mais doenças. A consciência não é o soma, porém precisa
dele para viver. Entender o equilíbrio apego-desapego liberta.

· Não é preciso adoecer para aprender a viver, porém muitas vezes adoecemos e sobrevivemos,
para poder entender a dinâmica da vida.

Autoesforços. O cuidado inteligente do soma exige autoesforços constantes, auto-observação
minuciosa (detalhismo) e autodisciplina (rotinas úteis) visando a profilaxia de doenças físicas e, conse-
quentemente conscienciais, de ordem mais grave e por vezes irreversíveis.

Trocas de valores. Isto requer redimensionamento ou troca de valores e estilo de vida. Segundo
a psicologia da saúde o estilo de vida é responsável pela maior ou menor qualidade de vida de uma
pessoa, pois reflete justamente seus pensamentos, humor e escolhas (equilíbrio nos desempenhos), ou
seja, seus valores.

Psicossoma. Quando alguém prioriza sempre as suas escolhas a partir do paracorpo emocional
– o psicossoma – permanece, inevitavelmente, por isso, ainda ao nível dos animais subumanos (VIEIRA,
1999; p. 297).

Atitudes pró-saúde. Eis algumas atitudes simples, contudo catalíticas, pró-saúde, abaixo relacionadas:

Dieta alimentar. Alimentação balanceada, de acordo com as reais necessidades, sem excessos
alimentares ou desrespeito às intolerâncias e idiossincrasias próprias da fisiologia individual.

Exercícios físicos. Exercícios físicos moderados indispensáveis para a desintoxicação somática
e tonicidade muscular, melhorando as condições e disposição física bem como predispondo ao sono
restaurador e prevenção de doenças.

Sono. O sono é o mais poderoso organizador da fisiologia humana. Permite que o sistema
imunológico se recupere dos desafios ambientais enfrentados durante o estado de vigília física ordinária
do indivíduo em atividade (VIEIRA, 1999; p. 209). Daí respeitar a carga horária pessoal e prezar pela
sua qualidade procedendo à devida assepsia energética do local e mental, antes do mesmo.

Projeção consciente. Durante a PC – projeção consciente e a volitação extrafísica são absorvidas
energias extrafísicas, renovando a “bateria” da conscin e aproximando-a, ao mesmo tempo, das pararrea-
lidades do Universo e da sua realidade íntima.

Esculápio. Esculápio (em grego: óêëçðéüò, Asklçpiós; em latim: Aesculapius) era o deus da Medi-
cina e da cura da mitologia greco-romana, segundo a lenda ele aparecia nos sonhos dos pacientes que
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passavam a noite no templo, o qual atuava como hospital, e intervinha diretamente no tratamento das
doenças. Tais pacientes “sonhavam” a cura, assitindo nos sonhos todo o procedimento cirúrgico e ao
despertarem constatavam o restabelecimento fisico.

Relatos. Hoje, nos postos de atendimento, pacientes relatam se sentirem melhor após os sonhos
de voo (volitação extrafísica), mesmo desconhecendo o processo da projeção consciente.

Sugestões de leitura. A título de aprofundamento são indicados para a leitura autoconsciencio-
métrica a folha de avaliação número 1 do livro Conscienciograma, seção Intrassomaticidade (Conscin
e Soma) e 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, com suas respectivas especialidades e temas
centrais, mais diretamente relacionados ao tema, listados a seguir, em ordem alfabética:

01. Antissomática: Intrafisicologia; Nosográfico.

02. Ataraxia: Homeostaticologia; Homeostático.

03. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.

04. Autopesagem: Somatologia; Homeostático.

05. Boemia: Parapatologia; Nosográfico.

06. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.

07. Falência parcial dos órgãos: Somatologia; Neutro.

08. Hipocondria: Parapatologia; Nosográfico.

09. Incompatibilidade intersomática: Somatologia; Neutro.

10. Instrumento pró-saúde: Somatologia; Homeostático.

11. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.

12. Recepção somática: Somatologia; Neutro.

13. Soma: Somática; Neutro.

14. Técnica da sesta: Somatologia; Homeostático.

15. Workaholism: Parapatologia; Nosográfico.

Considerações finais. Conforme visto nesta breve análise sobre o tema, é mais inteligente evitar
o suicídio lento ao se colocar em condições de risco ou prejudiciais à saúde, cuidando e conservando
o soma a fim de se viver consciencialmente melhor e por mais tempo visando a interassistência, tal qual
o serenão o faz, com sabedoria e discernimento, de modo silencioso porém cosmoético, pensando no
melhor para todos. Segundo Lopes (2007, p. 56) o grande desafio é estar em dia com as reciclagens
e a proéxis para dessomar, a qualquer momento, tranquilamente.

Autoconscienciometria. Em primeira e última instâncias a autoconscientização, autocrítica e recicla-
gem são de foro íntimo, sendo bem-vinda a autoanálise sincera e mais acurada das reais condições somá-
ticas pessoais e intenções para o presente-futuro visando o autodiscernimento somático aqui-agora-já.
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RESUMO

Este artigo apresenta os resultados da autoinvestigação da autora na identificação
e possível compreensão do funcionamento dos resquícios da autossantificação
pluriexistencial nas manifestações da consciência, considerando as implicações e formas
de autossuperação na busca do serenismo. Mostra a vinculação pessoal com a religio-
sidade nesta vida intrafísica e discorre sobre experiências pessoais que contribuíram
no acesso ao tema de estudo. Aborda o assunto partindo da definição e o analisa com
base na teática pessoal. Apresenta a hipótese de que muitas das imaturidades conscienciais,
antes de terem a raiz nas vivências multisseculares, no belicismo, na nobreza, podem
ter origem em práticas santimônicas e antropolatrias. Realça o papel da interassisten-
cialidade na reconfiguração dos resquícios da autossantificação, no alcance da holomatu-
ridade. Conclui destacando a autoinvestigação como alavancadora de autocompreensão
e a assistencialidade como tarefa prioritária na autoconscienciometria de questões
a serem enfrentadas como alvo de reciclagem intraconsciencial e oportunizadoras da
superação de gargalos evolutivos.

ABSTRACT

This article introduces the results of the author´s self-investigation regarding the
identification and possible comprehension of her behavior, as well as the influence
and the remnant subtleties of a multi-existential self-sanctification in the consciousness’
performance. It shows her connection with religiousness in this intraphysical life and
describes recent experiences, contributory factors in the access to this theme of study.
It explores the subject after its definition, analyzing it through her personal theorice.
It presents the hypothesis that many of our consciential disharmonious manifestations,
instead of being related to our journey through militarism or oligarchy, may have
arisen from our beatifying and anthropolatric practices. It highlights inter-assistance
regarding self-sanctification remnants reconfiguration, aiming at holomaturity, and
concludes by showing that self-investigation is the starting point, and assistantiology
is a priority task related to the identification and overcoming of issues to be considered
intraconsciential recycling targets to overcome evolutionary difficulties.

Palavras-chave: Resquícios, Autossantificação, Autoinvestigação, Interassistência,
Serenismo.
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INTRODUÇÃO

Método. A apresentação deste artigo segue o método do relato autoexpositivo através do qual
a autora procura mostrar os primeiros resultados do estudo autoinvestigativo em relação aos Resquícios
da Autossantificação. Fundamenta-se na Teaticologia, especialidade da Conscienciologia que estuda
a aplicabilidade do que sabemos.

Origem. A autora admite que a origem desta autopesquisa parte das próprias escolhas ao definir
as metas pessoais para o ano de 2010, feitas em dezembro de 2009, nas quais estabelecia como prioridade
identificar o tema central a exigir sua atenção investigativa no atual momento evolutivo.

Hipótese. A percepção de estar vivenciando uma provável condição de subnível no desempenho
proexológico possibilitou a cogitação sobre duas hipóteses como prováveis desencadeadoras da situação:

1. A possível existência de algum fator subjacente incrustado à própria personalidade atuando
como bloqueador evolutivo necessitando ser identificado, admitido e examinado como objeto de estudo
na reciclagem intraconsciencial (recin).

2. O despreparo técnico e o emprego insatisfatório das próprias energias conscienciais como
dificultador na identificação e superação do pressuposto bloqueador.

Estratégia. Partindo dessas premissas, estabeleceram-se duas estratégias para o ano de 2010:

1. Intensificar e ampliar a observação às reações pessoais frente aos acontecimentos da cotidia-
nidade no acesso a qualquer mensagem que lhe reportasse a provável tema de recin.

2. Investir na realização de cursos e em práticas bioenergéticas como condição sustentadora
das autossuperações.

Objetivos. O objetivo da autoinvestigação consistia na identificação do traço de personalidade
dificultador do desempenho proexológico no momento evolutivo pessoal e na observação dos efeitos
da qualificação energossomática na melhoria da interassistencialidade.

Resultado. O estudo, ora apresentado, procura mostrar os resultados desse movimento estratégico
como facilitador da percepção de possível elemento desestabilizador consciencial a exigir o emprego da
inteligência evolutiva na sua reversão.

Denominação. Este elemento é aqui denominado de Resquícios da Autossantificação, cuja natu-
reza e mecanismo de funcionamento aparecem esboçados numa primeira versão no relato que segue.

I.  RESQUÍCIOS DA AUTOSSANTIFICAÇÃO

No caminho da evolução, toda consciência enfrenta, inevitavelmente, o custo da ultrapassagem
do gargalo específico do patamar onde está a fim de alcançar o próximo nível evolutivo.

(Vieira, 2010, p. 3446, Verbete: Gargalo Evolutivo).

Síndrome. Na Enciclopédia da Conscienciologia (DVD, 2010, p. 6435), Waldo Vieira apresenta
o verbete Síndrome da Autossantificação como o estado mórbido caracterizado pelo quadro clínico no
qual predomina o distúrbio da conscin imatura, rendida, de modo ingênuo ou melífluo, à defesa perma-
nente e prioritária da própria imagem pública, emoldurada pela auréola da santidade.

Definição. Os resquícios da autossantificação são remanescências de megatrafares primitivos ainda
incrustados no microuniverso da conscin, decorrentes de práticas santimônicas, pluriexistenciais, caracterizadas
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por antropolatria e deificação pessoais, ainda influentes negativamente, de modo sorrateiro, mas decisivo,
nas manifestações da consciência, exigindo a agudez da inteligência evolutiva para ser identificado, autorreconhe-
cido, analisado lucidamente, sendo alvo de reciclagem intraconsciencial profunda, na busca do serenismo.

Etimologia. O termo resquício procede do idioma Espanhol, resquício, “abertura; fenda”, e esta
do idioma Latim, excrepitiare, “rachar; gretar”, de crepare, “estalar; arrebentar”. Apareceu, no Século
XVI, com a acepção de “pequena abertura” e, no Século XVIII, com o sentido de “resto” (idem).

Autossantificação. “O elemento de composição auto provém do idioma Grego, autós, “eu mesmo;
por si próprio”. A palavra santificação deriva do idioma Latim, sanctificatio, “santificação”, e esta de
sanctificare, “santificar”, constituída de sanctus, “estabelecido; sancionado; confirmado; santo; divino;
bem-aventurado; ser mais elevado; nobre”, e facere, “fazer; executar; efetuar; levar a efeito; desempenhar;
cumprir; cometer”. Apareceu no Século XIII” (idem).

Sinonímia. 1. Resíduo da autossacropensenidade pluriexistencial. 2. Paleopensenidade religiosa
subjacente. 3. Manifestação religiosa remanescente. 4. Autodispersividade sutil. 5. Traço latente anacrô-
nico. 6. Automanifestação extemporânea.

Antonímia. 1. Reciclagem da autossacropensenidade pluriexistencial. 2. Adoção de neoideias
e neopensenes; mudança de paradigma pessoal. 3. Descrenciologia. 4. Eliminação dos hábitos sacralizados.
5. Hiperacuidade na reconfiguração de trafar latente. 6. Teática assistencial objetivando o serenismo.

Proposta. A proposta deste artigo, conforme definição, é analisar a autossantificação enquanto
resíduo do traço patológico presumivelmente empregado pela consciência de maneira sistemática,
expressiva, como base das automanifestações em várias vidas consecutivas, porém, já bastante reconfi-
gurado pela ação do autoesforço evolutivo, hoje perdurando como elemento subjacente, quase imper-
ceptível, influindo de modo sutil e negativo.

II.  SURGIMENTO DO TEMA

Escolha. A escolha do tema de estudo remonta à definição das estratégias pessoais para o ano de
2010 ocorridas em dezembro de 2009, relatadas na introdução deste artigo.

Delineamento. A pesquisa delineou-se ao longo do ano na prática interassistencial realizada
com ênfase no cenário familiar e no exercício do voluntariado na Conscienciologia.

Forma. Emergiu como tema no início do mês de novembro de 2010 durante autorreflexão,
depois de exacerbada discussão de ideias que a autora tivera com colega, sobre o tema loucura.

Acesso. O termo recriminação, surgido durante a reflexão, despontou como senha para acesso
à temática em análise.

Informações. Num desfilar relâmpago vieram informações em bloco trazendo ideias correla-
cionadas esclarecedoras dentre as quais se destacam: santificação, vinculada à recriminação que traduz
censura e julgamento, remete à ingerência, e apresenta-se como padrão recorrente de conduta.

Ampliação. Ampliando o entendimento dos conceitos, recriminação e santidade, pela técnica
da associação de ideias, esta autora chegou ao resquício da autossantificação como provável raiz confi-
guradora do traço da dispersão consciencial que lhe é peculiar e se traduz em autodesorganização.

Entendimento. Entendeu-o, então, como fator subjacente incrustado na própria estruturação
de personalidade a influir negativamente nas manifestações pessoais.

Possibilidade. Admite a possibilidade de originar-se daí o padrão de temperamento recriminador
silencioso, agora identificado, como traço pessoal de comportamento.
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III.  CONTEXTUALIZAÇÃO

Afinidade. A autora nasceu em família e cidade com expressivas ligações com a religião católica,
trazendo no próprio nome elemento de afinidade com a questão da santidade: Maria remete-nos a mais
gloriosa das criaturas segundo a visão do catolicismo; Luzia nome da santa consagrada como protetora
dos olhos.

Influência. Não sofreu influência catequizadora contumaz no seio familiar e nem teve modelo
religioso deslumbrador, quer humano ou imaginário, como os retirados de livros de histórias infantis.

Escolha. Ir além da condição de católica praticante foi uma questão de escolha pessoal, decidida
sem pressão ou manipulação intrafísica.

Hipótese. Admite-se a hipótese de ter sido movida intuitivamente pela percepção de cinco
questões entendidas como favoráveis para ajudar o outro.

1. Desejo pessoal. Exercitar a benevolência.

2. Expansão. Expandir a convivialidade para além do grupo familiar e escolar.

3. Intercooperação. Exercitar a grupalidade harmoniosa.

4. Foco. Vislumbrar a possibilidade de ajudar muitas pessoas (policarmalidade).

5. Estratégia. Perceber a igreja como a maior instituição, naquele contexto, a possibilitar contato
com diversas pessoas, de modo organizado.

Retroalimentação. Embora percebesse intuitivamente que a igreja aparecia como facilitadora
do exercício do fraternismo, é razoável admitir-se que os resquícios da autossantificação já emergiam
sutilmente como prováveis influenciadores de comportamentos e de escolhas, retroalimentando a perpe-
tuação da autopatologia.

Vivência. A vivência acadêmica iniciada ainda enquanto membro ativo da igreja lhe permitiu
reverter o entendimento das questões religiosas ao trazer nova perspectiva de assistência, consubstanciada
na proposta do curso de Serviço Social: ajudar o outro a ser sujeito de sua própria história.

Chance. Tal fato representava a provável chance de começar a liberação, aos 23 anos, das amarras
interprisivas da autopatologia a tempo de não exercerem interferências danosas na escalada dos ganhos
evolutivos pessoais na presente vida intrafísica.

Recaída. A recaída se fez aos 35 anos pela concordância com a proposta do então marido de
frequentarem a igreja. Sugestão aceita de maneira ingênua e irrefletida.

Imaturidade. Ocorre aqui surto de imaturidade a dar guarida à perpetuidade das repercussões
negativas do elemento subjacente dos resquícios da autossantificação, comprometendo a proéxis na
fase inicial de execução.

Desvio. A recaída afigurou-se como desvio de proéxis. Os problemas de saúde e outros acidentes
de percursos, a parti daí, apontam para essa conclusão.

Desfecho. O desfecho, aos 54 anos, veio com crise existencial profunda através da falência
afetiva e financeira seguida de separação conjugal após 25 anos de casamento, tendo como ponto alto
a tendência da autora pela autodestruição, acentuada à época.

Saída. A saída da crise demandou esforço e determinação na retomada da vida e culminou no acesso
ao paradigma consciencial aos 55 anos de idade. Esse assunto foi tema de estudo apresentado e publicado
nos anais do I Congresso de Grupocarmologia, realizado em Foz do Iguaçu/PR (Machado, 2008).
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Desvinculação. A participação na condição de aluna no Curso Autoconscientização Multidi-
mensional (AMD), promovido em Porto Alegre/RS pela Associação Internacional para Evolução da
Consciência – ARACÊ – no ano de 2001, facilitou a ruptura definitiva na atuação na igreja católica,
em nível de entendimento ampliado, e a compreensão de retomada da proéxis.

Princípio. O princípio da descrença proposto pelo novo paradigma acessado foi decisivo na
reconfiguração das vivências a partir daí. Nele a autora pauta o presente estudo.

Legenda. Do ponto de vista da Holomaturologia, o melhor para combater as perdas evolutivas
com a beatice é o princípio empregado pela Conscienciologia de não acreditar em nada, nem em ninguém,
mas buscar a vivência pessoal quanto às ideias, fatos, parafatos, fenômenos e parafenômenos (VIEIRA,
2003, p. 573).

IV.  ABORDAGEM DO TEMA

Vestígios. A autossantificação, mesmo dissimulada, pode transparecer nas manifestações da
consciência, como vestígios de divinização, similar aos do salvacionista que julga poder resolver tudo,
sempre, da melhor forma e ajudar a todos em qualquer situação. O santo é alguém movido pelo inal-
cançável ideal da perfectibilidade (LUZ, 2011, p. 159).

Viabilidade. Constitui-se num traço de natureza patológica, que uma vez identificado e reconhe-
cido como tal, passa a representar objeto de reciclagem intraconsciencial profunda.

Resolução. A identificação e o reconhecimento do problema representam, talvez, a maior parte
de sua resolução.

Psicossomatologia. Segundo a Psicossomatologia, observa-se que a pessoa sob efeito destes
resquícios tende a agir influenciada pela emocionalidade de modo sutil e inconsciente, sem lucidez nem
discernimento.

Psicossoma. Nessa condição, pode se comportar como a personificação do divino, do todo poderoso.
Aquele que pode tudo, sempre, muito mais, em qualquer tempo, lugar ou circunstâncias. Atitudes
reveladoras da predominância da emocionalidade, própria do psicossoma.

Imagem. A conscin acometida pelos efeitos dos resquícios da autossantificação ainda expressa
de modo velado, sutil, a preocupação com a própria imagem pública. No livro Onde a Religião Termina?
Marcelo da Luz (2011, p. 159) trata dessa questão abordando o narcisismo dos santos e candidatos
a santos.

Desejo. O portador da síndrome da autossantificação apresenta igualmente o desejo inconsciente
de se fazer notar como o melhor, objetivando, sem o saber, ser reconhecido como a “solução” para os
que o rodeiam.

Exemplo. Exemplo pessoal característico da presença dessa tendência psicossomática na estrutura
de personalidade está relacionado à sutileza dos sentimentos ligados a pelo menos 5 aspectos específicos
que atraíam esta autora à igreja, ao ritual litúrgico e à conduta de beatice adotada enquanto membro
ativo colaborador em cultos religiosos (integrou equipe de liturgia na juventude encarregando-se de
leituras bíblicas durante as missas):

1. Glorificação. O altar principal.

2. Superioridade. O púlpito.

3. Deslumbramento. As vestimentas clericais, em especial as de caráter festivo.
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4. Reconhecimento. A figura do padre missionário.

5. Histrionismo. A ação histriônica calculada ao proferir leituras litúrgicas durante as missas,
na busca inconsciente do autoengrandecimento sacralizador.

Significado. Os significados destes sentimentos e conduta podem ser interpretados da seguinte
forma:

· Os dois primeiros, muito mais do que a beleza arquitetônica e artística, o que aguçava a atenção
desta autora (hoje é possível admitir) era o significado atribuído aos mesmos. O altar representava local
de glorificação e o púlpito, expunha majestosamente o clérigo acima do povo.

· O terceiro, as vestimentas, remetia à sensação de deslumbramento.

· O quarto, a figura do missionário, suscitava o desejo do reconhecimento, do aplauso.

· O quinto mostra a tarefa da leitura litúrgica realizadas em local de destaque próximo ao altar
durante as celebrações religiosas como fator a instigar a autopromoção.

Indicador. A expressão psicossomática dos resquícios da autossantificação aparece também na
atração pela atuação político-partidária, em sentimento quase visceral, tendo sido militante política até
os 27 anos e simpatizante até recentemente.

Indícios. Há indícios de que a atração desta conscin pela religiosidade e a política tem como raiz
a mesma fissura de personalidade: desejo de aclamação popular. Provavelmente, remonta às práticas plu-
riexistenciais de acumpliciamento com o poder estatal, enquanto no exercício da religiosidade. Agradar
a dois senhores, ao mesmo tempo, pode representar a chance de impor duplamente a própria consagração.
Os mecanismos coercitivos tornam-se mais eficazes quando a religião se alia ao poder estatal (LUZ, 2008).

Perfil religioso. Os resquícios de autossantificação podem ser observados no comportamento
de conscin com perfil religioso, notório ou dissimulado, e exemplificados nas 20 situações ou condições
(VIEIRA, 2010, verbete Síndrome da Autossantificação, p. 6435):

1. A construção de imagem de santidade pública (ídolo, ícone) de si própria;

2. A adoração consentida pela pessoa;

3. A exaltação paroxística da simpatia pessoal, mesmo contra a verdade dos fatos óbvios;

4. As eminências pardas;

5. Os apelos sugestionadores de superstições;

6. As falácias canônicas medievalescas;

7. O controle comocional das massas humanas impensantes;

8. A robéxis cronicificada;

9. A santidade deliberada profissional;

10. O ideal da santificação;

11. O empenho para a autoinscrição no rol dos santos ou hagiografia;

12. A criação despudorada da aura de veneração;

13. A autoexpressão melíflua revestida de sacralidade;

14. As ações histriônicas calculadas;

15. As máscaras de bondade;

16. A incongruência do caráter íntimo com a humildade pública;
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17. O falseamento dos hábitos considerados santos;

18. A automaquilagem dos trafares;

19. O autoengrandecimento dissimulado do próprio ego;

20. A busca pela aclamação popular.

Perfil. A autopesquisa e a heteropesquisa apontam para a possibilidade de que os resquícios da
autossantificação podem revelar-se através de condutas características como as 17 aqui enumeradas em
ordem alfabética: ansiedade, arrogância, autodesorganização, autodispersão, controle, impaciência, impo-
sição, ingerência, mando, orgulho, perfeccionismo, poder, pseudobondade, retraimento, soberba, timidez,
totalitarismo.

Esclarecimento. Vale esclarecer que alguns desses perfis podem esconder traços de personalidade
possíveis de serem utilizados sob o prisma do traforismo, atuando como alavancadores da holomaturi-
dade evolutiva e não são exclusivos das conscins detentoras dos resquícios em estudo.

Ingerência. A ingerência (ato de meter-se na vida do outro) de modo velado, dissimulado, mesmo
somente pensênica, pode aparecer como atitude comum entre as conscins sob efeito dos resquícios da
autossantificação.

Transferência. Constitui-se mecanismo de transferência a ação pela qual se busca encontrar no
outro o que não se ousa admitir em si.

Esquecimento. Nessa conduta, se esquece que cada pessoa é única dentro de nível evolutivo
específico. Uma consciência não é melhor do que outra, apenas diferente.

Relação. Com base nessa autoexperimentação, levanta-se a hipótese de que os traços dos resquícios
da autossantificação podem aparecer disfarçados em posturas e condutas de indivíduos considerados como:

1. Plenipotente. Todo poderoso; sempre milagroso.

2. Presunçoso. Pensa poder resolver tudo; ajudar a todos.

3. Incriticável. Recriminador-irrecriminável.

4. Patopensenizador. Recriminador silencioso.

5. Virtuoso. O sabe tudo; “deixa que eu resolvo”.

6. Inigualável. “Ninguém me ganha”; “ninguém me vence”.

7. Centralizador. Não delega; abraça a tarefa ou a causa.

8. Autossegregador. Coloca-se na redoma para não ser acessado.

9. Intocável. Na redoma não se permite ser ajudado, assistido.

10. Soberbo. Ignora o ritmo de aprendizagem do outro.

11. Arrogante. Explica só uma vez: quem aprendeu, aprendeu.

12. Seletivo. Só partilha com quem sabe tanto quanto ele.

13. Perfeito. Dono da verdade quer fazer valer 100% de suas ideias.

14. Impostor. Bradante, temido, dá ordens aos gritos.

15. Ritualista. Tudo absolutamente combinando; irretocável.

16. Angelical. Tímido disfarçado de anjo.

17. Arredio. Retraído, “fica na sua” para chamar atenção.

18. Supremo. Exige proferir a palavra final.
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Comparação. Estas são posturas encontráveis também em líderes políticos, militares, artistas
podendo ou não advir dos resquícios de práticas santimônicas no passado remoto de tais consciências.

Traços. Partindo das próprias observações, a autora percebe a presença de alguns desses indícios
relatados em comportamentos, até caricatos, manifestos por algumas conscins. Tal manifestação pode
constituir indicador de resquícios de autossantificação ainda influentes na personalidade atual.

Exemplo. Citam-se 9 exemplos de frases expressando algumas dessas condutas autopercebidas
ou em conscins do universo de relações pessoais, ao longo desta vida:

1. Ninguém merece! Reação manifestada quando a pessoa se revela decepcionada com o resul-
tado da tarefa delegada a subordinados, colaboradores, companheiro de IC, de trabalho, de grupo, membro
da família ou a profissionais.

2. Não “aguento mais”! Decepção extremada por motivos semelhantes ao anterior.

3. Tenho vontade de sumir diante de algo assim! Desabafo descontrolado em constatações
parecidas às duas situações anteriores.

4. Suma, suma com tudo isto daqui! Ao ordenar em desatino que deem qualquer destino ao
que considera mal feito, mal acabado e que, portanto, não é digno de permanecer diante de seus olhos
ou ser peça integrante dos projetos sob sua responsabilidade.

5. Isto não presta nem para o lixo! Observação conclusiva, extremada de contrariedade
e rejeição em situações similares à anterior.

6. Esse povo não aprende! Observação de impaciência, incompreensão para com as dificuldades
do outro em responder a contento, segundo seus parâmetros, suas orientações.

7. Bota idiotice nisto! Ao revelar-se irritada diante dos feitos ou produções de outras pessoas,
em questões relacionadas à sua especialidade, atividade ou profissão na qual se julga, e até de fato pode
ser, um expert, o mais e único entendido.

8. Isto é só para quem entende, para quem sabe, não para qualquer um! Ao exibir extasiado
o resultado de alguma produção própria a pessoas, equipe ou grupo da convivência mais próxima.

9. Ainda está para nascer outro igual a mim! Numa exibição extremada por fatores semelhantes
ao anterior.

“Evoluir é sair do egoísmo da maleficiência
para a megafraternidade da benevolência”.

(VIEIRA, 2010, Verbete Beneficência, p. 1584).

Premissas. A partir dessas premissas, é razoável admitir-se que muitas das atitudes consideradas
de base patológicas, belicistas, aristocráticas, de mando, prepotência, arrogância, supremacia, orgulho,
alimentadoras de imaturidades conscienciais, podem ter, antes de tudo, o fator subjacente da patologia
em estudo como agente desencadeador.

Hábito. Esta autora constatou que na própria estrutura de personalidade as fissuras daí decorrentes
expressam-se de modo marcante, através do hábito da recriminação silenciosa, dissimulada.

Sutileza. Foi possível observar na própria maneira de ser e de se manifestar característica sutil,
sorrateira, constante, destilando patopensenes durante as inter-relações.

Recriminação. O ato de recriminar, censurar com severidade, de maneira explícita ou tão só
pensênica, consciente ou inconscientemente, pode se configurar como reprovação às pessoas, situações,
acontecimentos. É atitude automática realizada sem análise crítica.
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Reprovação pensênica. A reprovação pensênica não chama atenção e passa despercebida até
para quem a emana. Seguem, a título de exemplos, três dessas condutas em relação a três fatos seme-
lhantes, mas distintos, onde aparece a reprovação pensenizada e não declarada dirigida à/ao:

1. Funcionária na função de caixa em conceituada agência bancária por atender mascando chiclete;

2. Bela jovem de pernas longas, circulando, à luz do dia, com uma microssaia em via pública
e a senhora grisalha no mesmo espaço ostentando vestido longo até o tornozelo cravado de lantejoulas;

3. Famoso político por apresentar-se na posse de cargo público mais elevado de uma nação,
acompanhado de uma jovem, aparentando idade para ser sua filha, anunciada como sua esposa.

Postura. A postura recriminadora sutil como decorrência dos resquícios da autossantificação
tem o viés da censura, do julgamento.

Orgulho. Com esse procedimento a pessoa tende a manter o orgulho de sentir-se superior,
a melhor, o bem absoluto. Julga-se inconscientemente como modelo de perfeição.

Esquecimento. Deixa de ser ela mesma num momento evolutivo mais avançado para dar vazão
às sutilezas das reminiscências de vivências retrógadas, ultrapassadas.

Atração. Quando ainda se tem esse perfil holopensênico, embora sutilizado, atrai-se para
a psicosfera consciexes patológicas afinizadas com esse padrão como na condição de francos assediadores
ou como demanda assistencial.

Oportunidade. A autopesquisa aqui apresentada propiciou vivência multidimensional de modo
lúcido. Oportunizou a constatação de que na maioria das vezes ocorre atração com demanda assistencial,
não faltando, contudo, acoplamentos com consciexes assediadoras propriamente ditas, desencadeados
pela imaturidade ainda vigente no comportamento pessoal.

Reversão. O monitoramento pensênico permitiu a esta autora identificar deslizes com maior
rapidez e então buscar, pelo esforço e agilidade, a reversão da situação, tentando assistir às consciexes
enfermas.

Patologia. Percebeu-se que muitas das consciexes procedentes das comunidades extrafísicas com
holopensene da autossantificação apresentam padrão de patologia bastante grave, possível de ser classifi-
cado como desequilíbrio psicoemocional e, em vários casos, tendentes à loucura e ao suicídio.

Porta-assistidos. Durante sua experiência a autora conseguiu ampliar e fortalecer sua condição
de porta-assistidos, arrimo interconsciencial assistencial, aquela conscin assistente, autoconsciente da
tarefa de assistir às consciexes carentes de todas as naturezas (VIEIRA, 2003, p. 238).

Exercício. Em vários momentos, conseguiu atuar como isca lúcida, albergando em sua psicosfera
consciências em estado de carência severa, notadamente ao final do dia e de madrugada. É como se fosse
requisitada pelos amparadores a acordar-se para o exercício específico da tarefa. Há de se considerar sua
dificuldade em projetar-se lucidamente.

Importância. Eis a importância da qualificação permanente das próprias energias, incluindo-se
a higidez pensênica como fator indispensável à assistência aos cúmplices de destino.

Urgência. O ideal é sair urgente de condutas patopensênicas sutis, como as manifestadas por
esta autora, na recriminação silenciosa, revertendo-as em prática assistencial.

Antiassistencialidade. A patopensenidade é conduta de antiassistência implícita e explícita,
mesmo não tendo sido notada pelo outro ou pela própria conscin assistente autocorrupta, em desvio
de função.



Revista Conscienciologia Aplicada – Ano 10 – N. 08 – 2010130

Machado, Maria Luzia; Superação dos Resquícios da Autossantificação; P. 121-134

Desvio de função. A conscin assistente autocorrupta em desvio de função é a conscin possuidora
de muitos talentos, detentora de vasto conhecimento em condições de alavancar a proéxis assumindo de
maneira efetiva e qualificada seu desempenho como minipeça assistencial, mas funcionando ainda na
condição de assistida e não de assistente.

Analogia. Aqui vale a analogia com o profissional da rede de saúde pública ou hospitalar que,
em condições e na função de ajudar, cria demanda para ser ajudado, assistido.

Ônus. O ônus por esse desvio de função pela autocorrupção agravará, sem dúvida, o saldo
negativo da Ficha Evolutiva Pessoal – FEP, pois reforça e amplia as interprisões da conscin em desvio.
Qual a repercussão dessa atitude na busca da serenidade?

Dificuldade. O anacronismo e a cronicificação já sutilizada tornam difícil a identificação e
posterior reconfiguração dos resquícios da autossantifição influenciadores da postura recriminadora
velada, autoidentificada por esta autora.

Tarefa. A tarefa se afigura difícil, mas não impossível e nem representa causa perdida.

Exercício. Esta autora conseguiu efetivá-la com maior sucesso ao exercitar o emprego da técnica
da auto-observação na compreensão das próprias reações dentro do processo interassistencial, no contexto
das inter-relações pessoais, especialmente as familiares.

Atenção. Nessa convivência, determinado familiar recebeu maior atenção por apresentar realidade
relacional mais desafiadora e condição especial de saúde requerendo cuidadoso empenho assistencial.
“Assistir é saber respeitar o momento evolutivo das pessoas, dar o que é melhor cosmoeticamente para
elas (tacon, por exemplo) e não o que gostaríamos” (NONATO et al., 2011, p.138).

Contribuição. Nesse cenário, dois fatores contribuíram na demanda de questões para estudo
e reflexões:

1. A convivência com o referido familiar como parceiro de moradia necessitando de ajuda.

2. A aproximação natural, com pessoas adeptas do dogmatismo religioso das seitas evangélicas
no qual a pessoa em questão se incluiu.

Comportamento. Em razão de traços característicos de personalidade, muitos dos quais refor-
çados por fatores relacionados provavelmente ao uso constante de uma válvula na cabeça em decorrência
da hidroencefalia (sequela de um aneurisma cerebral), a conscin assistida, parceira de moradia, apresentava
comportamentos quase que rotineiros de queixume, vitimização, mágoa, acompanhados de quadro de
obnubilação.

Laboratório. O ambiente familiar representou, assim, o principal laboratório de auto e hetero-
-observação a contribuir na identificação e compreensão do processo anacrônico e cronicificado dos
resquícios da autossantificação.

Saída. Nesse ambiente, a autora constatou com maior clareza que a resolução do processo do
anacronismo sutilizado está na própria consciência.

Começo. Começa pela ampliação da atenção (hiperacuidade), pelo aprofundamento das autorre-
flexões na percepção das nuanças dos fatos e parafatos vivenciados.

Vontade. Passa pela vontade inabalável em proceder à ruptura de maneiras disfuncionais de
existir. Dar o basta sem medo de mudar para melhor.

Qualificação. Segue na qualificação da capacidade paraperceptiva, necessária à observação do
detalhe e paradetalhe na cotidianidade.
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Técnicas. Amplia-se com o emprego das técnicas bioenergéticas qualificadoras do desempenho
da consciência em qualquer dimensão enfrentando percalços e vicissitudes.

Destaque. Destacam-se nesse encaminhamento as técnicas do domínio energético e da projeta-
bilidade lúcida como base para o emprego eficiente de tecnologias e paratecnologias evolutivas.

Entendimento. Por experiência pessoal, esta conscin constatou que ter priorizado, para o ano
de 2010, a busca da qualificação das energias e da projetabilidade lúcida através dos cursos do IIPC
e do CEAEC e das práticas das técnicas propostas, foi decisivo ao experimento que resultou na elaboração
deste artigo.

V.  A RECONFIGURAÇÃO DOS RESQUÍCIOS DA AUTOSSANTIFICAÇÃO

Realidade. A realidade dos fatos incluindo as companhias pessoais compõe o cenário (front da
batalha) onde a interassistencialidade precisa se concretizar sem temores, protelações, desculpas, fugas.

Impossível. Vale lembrar o que diz Waldo Vieira: “Pouco adianta à conscin reverenciar os Serenões
virando as costas aos assediadores. Impossível esperar sermos Serenão para ajudar aos outros. Não
chegaremos à serenidade” (VIEIRA, 2007, p. 919).

Assumindo. Este é o megadesafio para quem decide como esta autora assumir efetivamente seu
cotidiano como laboratório de aprendizagem evolutiva, incluindo-se como integrante-atuante-assistente-
-assistido do experimento, sem medo de errar e sem expectativa de aprovação.

Analogia. Para melhor entendimento desse desafio vale lançar mão do recurso da analogia: usar
a vontade como sendo combustível (voluciolina) das realizações proexológicas; a cosmoética como se
fosse aparelho GPS (Global Positioning System ou Sistema Global de Posicionamento) e a interassisten-
cialidade como o caminho a ser vencido na busca do serenismo rumo à evolução.

Lucidez. Com essa postura, a autora procurou vivenciar a autoexperimentação, a cada momento,
com o máximo de lucidez e discernimento. Para manter-se nessa condição utilizou algumas técnicas
consideradas funcionais e importantes:

1. Vinheta. Uma mensagem criada e pensenizada pela própria autora, ao modo de uma vinheta,
a alertar sobre a importância de se manter lúcida quando das dificuldades nas inter-relações, nas situações
inesperadas desestabilizadoras da harmonia pessoal, diante de fatos grotescos considerados como
inadmissíveis. A vinheta constitui em pensenizar o próprio nome e completar: preste atenção!

2.  Autoquestionamento. No desenrolar dos acontecimentos com características como as refe-
ridas, ou logo após, se autoquestionava: o que tenho que aprender com isso?

3. Mensagem. Buscava extrair das situações a palavra chave, ou a mensagem contida em cada
fato e parafato, supostamente relacionada ao que precisava aprender para agilizar a maturidade cons-
ciencial. Assim, como num texto cada frase ou parágrafo tem sua palavra chave, cada situação vivenciada,
tem uma mensagem implícita a ser aprendida.

4. Monitoramento Pensênico. Utilizou a técnica de monitoramento da pensenidade que con-
siste em estar atenta à ideia matriz, à natureza dos sentimentos gerados e à qualidade da energia emanada
ao outro, nas inter-relações.

Importante. Importante lembrar que nenhuma dessas técnicas dispensa ou substitui o uso de
manobras energéticas no equilíbrio das energias conscienciais, do exercício pró-projeção lúcida, da
utilização da Tenepes como compromisso diário.
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Reações. O emprego das quatro técnicas apresentadas melhorou entendimento sobre o modo pes-
soal de reagir nas interações. Foi possível perceber que frequentemente esboçava atitudes de contrariedade
e vitimização, das quais, revertia, na totalidade das vezes, de imediato, pelo monitoramento da
autopensenidade.

Experiência. Com a experiência foi gradativamente entrando direto na observação da autopen-
senidade como ação profilática na evitação da patopensenidade.

Ajuste. O aprofundamento da reflexão na elaboração deste artigo permitiu-lhe dar definição
mais apropriada à manifestação antes classificada como contrariedade.

Decodificação. Decodificou como recriminação, a atitude de censurar o outro por qualquer
comportamento: maneira de apresentar-se, de portar-se, que não coadunassem com seu modelo ideali-
zado de perfeição.

Técnica. Na maioria dos momentos de heteroajuda, procurava definir se a estratégia assistencial
envolvia ou não uma escuta mais prolongada e empregava a técnica da exteriorização de energias.

Métrica. Para averiguar o possível êxito da assistência, e em que magnitude ocorreu, voltava
à auto e hetero-observação. Na primeira, buscava perceber as condições do equilíbrio íntimo e na
segunda, detectar o padrão de bem-estar manifesto pelo outro.

Harmonia. Com o tempo passou a observar que o êxito da assistência está relacionado ao grau
da harmonia intraconsciencial do assistente, na qual a intencionalidade na inter-relação faz a diferença.

Papel. Conseguiu entender o papel da energia consciencial como estabilizadora ou desestabili-
zadora da saúde pessoal e alheia. O outro, muitas vezes precisa funcionar como faísca desgovernada-
-desgovernadora a acionar a ainda dormente chispa discernidora de nossa pensenidade (VIEIRA, 2010,
Verbete Chispa Discernidora, p. 1813).

Reconfiguração. A reconfiguração dos resquícios da autossantificação passa pela higidez pensênica
de quem os tem como elemento subjacente influenciador negativo de comportamentos.

Procedimentos. Trata-se de autoterapia que envolve quatro procedimentos, a saber:

1. Identificação. Reconhecimento do problema.

2. Destemor. Opção pelo autoenfrentamento em relação ao mesmo.

3. Exposição esclarecedora. Autoexposição inteligente.

4. Fraternismo. Exercício da compreensão (auto e hetero)

Compreensão. A compreensão em relação ao outro (heterocompreensão) funciona de modo
concomitante como método terapêutico e profilático na superação dos resquícios da autossantificação.

Contrapartida. Entender e acolher o outro com suas escolhas, na condição evolutiva em que
vive, permitem em contrapartida a autocompreensão e a autocura do traço do orgulho, da soberba,
presentes na personalidade de alguém autopercebido como superior.

Possibilidade. Com tais atitudes, há possibilidade de alcançar a redefinição dos resquícios da
autossantificação enquanto geradora desses traços.

Mudança. Gradativamente deixa-se a prática da apriorismose da recriminação e consolida-se
a imperturbabilidade como pré-requisito à autossuficiência evolutiva.

Maxidissidência. Dá passos decisivos rumo à maxidissidência da idolatria, do dogmatismo
religioso multissecular para vislumbrar as vantagens do anonimato do serenão.
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Anonimato. O anonimato é ponto chave a diferenciar um Serenão de um Santo. O Serenão
assiste sem ser reconhecido, enquanto a consciência na condição de santificada ainda precisa do reco-
nhecimento, da adoração.

Incompatibilidade. A prática do serenismo não comporta a servidão, a manipulação a relação
de poder na qual alguém se coloca como superior, mesmo que inconscientemente, em relação ao outro.

Procedimentos. A busca da serenidade implica em quatro procedimentos fundamentais:

1. Desafio. Autoenfrentamento dos trafares.

2. Inteligência. Utilização dos trafores.

3. Empenho. Desenvolvimento dos trafais.

4. Teática. Prática constante da interassistencialidade.

Imperturbabilidade. Ter chegado, após 11 meses de experimento, à conclusão do artigo em nível
satisfatório de imperturbabilidade na maioria das inter-relações e das situações adversas e até provocativas,
permite à autora concluir ter progredido na superação de gargalo evolutivo.

Escalada. Percebem-se, por decorrência, avanços na escalada evolutiva, alcançando novo patamar
rumo à serenidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ponto de partida. A experiência exposta nesse artigo demonstra à autora que a autoinvestigação
é ponto de partida na superação dos gargalos evolutivos.

Autopesquisa. A autopesquisa envolve procedimentos de autorreflexões, capazes de conduzir
o autopesquisador ao universo pessoal intraconsciencial, a retrocognições propiciadoras de acoplamentos
com conscins e consciexes a serem assistidas.

Mecanismo. Como tal, representa mecanismo assistencial ininterrupto do começo ao fim. O fim
está na infinitude da evolução consciencial.

Oportunidade. Esta autoinvestigação constituiu-se em oportunidade de aprendizagem evolutiva
incontestável, na transposição de obstáculos importantes na caminhada à holomaturidade.

Reconhecimento. Nessa incursão autoinvestigativa, a autora reconheceu que acessar e aplicar as
propostas do paradigma consciencial representa meta definida em curso intermissivo.

Verdades relativas. Poder conduzir suas experiências intrafísicas pelo viés das verdades relativas
de ponta (verpons) representa megadesafio que se impõe registrar de modo definitivo e expressivo na
holomemória pessoal, utilizando-se do processo da racionalidade.

Papel. Cabe ressaltar o papel importante, decisivo do voluntariado na Conscienciologia neste
empreendimento evolutivo aqui relatado.

Habilitação. A realização desse experimento, consolidado na apresentação deste artigo, além das
reconfigurações nas relações familiares denotando liberações grupocármicas, se constituem como indi-
cadores dos primeiros passos da autora na habilitação à carreira humanitária da policarmalidade.

Não basta tão somente sair da igreja; precisamos realizar
a reciclagem intraconsciencial capaz de promover a assistência

pelo exemplarismo às consciências afinizadas com
o holopensene ultrapassado dos processos da autossantificação.
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Deverão conter: Introdução, Apresentação do Caso, Interpretação do fato ou parafato, Aprendizado e Conclusão.

8. Comunicações Breves:

Pequenas experiências que tenham caráter de originalidade, não ultrapassando 4 laudas.

9. Conferências:

Desenvolvimento de exposições aprofundadas sobre determinado tema, sistematizado e organizado considerando orientações que sustentem
as produções da comunidade científica.

10. Cartas ao Editor:

Observações sobre aspectos publicados recentemente, podendo gerar ou não resposta do autor questionado, ou comentários sintéticos
sobre algum assunto conscienciológico de interesse coletivo.

11. Agradecimentos:

Se desejado, poderá ser apresentado no final do texto.

12. Observações Gerais:

a) O Núcleo Técnico-científico da ARACÊ se reserva ao direito de publicar ou não qualquer dos artigos recebidos, mediante critérios
internos do próprio Núcleo;

b) Os artigos aceitos para publicação poderão sofrer revisão editorial para maior concisão, clareza e compreensão, sem interferência no
significado do texto;

c) Será enviado um exemplar da revista ao autor principal de cada um dos artigos recebidos.

Realização: Parcerias:


