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Laboratórios de Autopesquisa Consciencial 
Centro Laboratoria l. Destinado à autopesqui sa consciencial. 
Praça nº 1: Experi mentos com duração de até três horas. Di spõe de seis Laboratórios de Autopesquisa Consciencial (2006: Diferenciação Pensênica 
(distingui r através da parapercepção a influência de outras consciências e holopensenes); Estado Vibracional (autodefesa energética); Grupa lidade 
(estudo dos grupos de convívio evo lutivo); Pensenologia (estudo do pensene: pensamento, sentimento e energia); Sinalética Energética (identificação 
de si nais anímicos-parapsíquicos) e Tenepes (assistência energética). 
Praça nº 2: Experimentos com duração de três dias. Laboratório Radical da Heurística (Serenarium): são três dias de isolamento fís ico para o 
desenvolvimento da heurística pessoal e captação de idéias originais. O projeto prevê a construção de l O Laboratórios Serenarium. O primeiro já está 
em func ionamento (2006) . 

Consciential Self-research laboratories 
Laboratorial Center. Consciential Self-research 
Square nº 1: Experiments with no longer than three hour duration. There are six Conscientia l Self-research laboratories (2006): Diffe rentiation (to 
distinguish through paraperception the influence of other consciousnesses and holothosenes); Vibrational State (energetic self-defense); Groupali ty 
(study of groups of evolutionary coexistence); Thosenology (study of thosenes : thoughts, sentiments and energy); Energetic Signage (identifica tion of 
anirnic-parapsycbic signs) and Penta (energetic assistance) 
Square nº 2: Experiment with three-day duration: Heuristic Radical Laboratory (Serenarium )- Three days of physica l isolation for the development of 
persona l heuristics and original ideas. The project foresees 1 O Serena ri um Laboratories. The firs t one is already working (2006). 

Laboratorios de Autoinvestigación Conciencial 
Centro Laboratoria l. Destinado a la autoinvestigación conciencial. 
Plaza nº 1: Experimentos con duración de hasta tres horas. Dispone de seis Laboratorios de Autoinvestigación Conciencial (2006) : Diferenciación 
(distingui r a través de la parapercepción la influencia de otras conciencias y holopensenes); Estado Vibracional (autodefensa energética); Grupa lidad 
(estudio de los grupos de convivio evo lutivo); Pensenología (estudio de los pensenes: pensamiento, sentimiento y energía); Senalética Energética 
(identificación de senales anírnicos-parapsíquicos) yTeneper (asistencia energética). 
Plaza nº 2: Experimentos con duración de tres días . Laboratorio Radical de la Heurística (Serenarium): son tres días de aislamiento fisico para e! 
desarrollo de la heurística personal y capacitación de ideas originales. E! proyecto prevé la construcción de 1 O Laboratorio Serenarium. El primero ya 
está en funcionamiento (2006). 
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EDITORIAL 
Edição Especial. A Associação Internacional para a Evolução da Consciência 

-ARA CÊ traz, nesta Edição Especial da Revista Conscienciologia Aplicada, 

trabalhos inéditos apresentados na I Jornada de Intrafisicologia, realizada de 

15 a 18 de junho de 2006, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

-CEAEC. 

Parceria. O evento, uma parceria interinstitucional entre a ARACÊ e o 

CEAEC, reverterá recursos à publicação da obra Homo sapiens pacificus do 

pesquisador Waldo Vieira. 

Investigação. A I Jornada de Intrafisicologia, de caráter científico, reúne 

pesquisadores que apresentam resultados de estudos teáticos (teóricos e 

práticos) sobre a Intrafisicologia, com investigações originais, focadas nas 

inter-relações multidimensionais. É o primeiro evento realizado com foco 

exclusivo nessa especialidade, com vistas a contribuir para o aprofundamento 

das pesquisas na área. 

Intrafisicologia. Compondo o materpensene da ARACÊ, a Intrafisicologia 

é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo das relações e 

vivências da conscin nesta dimensão intrafisica ou humana. 

Objetivo. O estudo acurado da dimensão intrafisica faz-se relevante pela 

necessidade de compreensão multidimensional dos fatos vivenciados aqui. O 

franco posicionamento da conscin, ao deparar-se com sua realidade mesológi

ca, e não deixar-se enredar pela mesma, otimiza a busca pela realização inin

terrupta da proéxis, tarefa a ser desenvolvida ainda na dimensão intrafisica. 

Labcon. Neste contexto, a I Jornada de Intrafisicologia apresenta-se ao modo 

de instrumento grupal que conjuga trafores e experiências de pesquisadores do 

Brasil e do exterior que, disponibilizando o laboratório consciencial pessoal, 

abordaram temas relacionados à Assistenciologia, Conscienciocentrologia, 

Conviviologia, Grupocannalogia, Invexologia, Parapercepciologia, Proexo

logia, Recexologia, Ressomática/Dessomática e Serenologia. 

Grupalidade. A parceria ARACÊ & CEAEC na realização deste evento, 

extrapola o convencionalismo de uma simples intercoooperação, buscando o 

esclarecimento de conscins e consciexes que acompanham a trajetória destes 

grupos evolutivos ao longo da seriéxis. Espera-se contribuir, assim, para que 

pesquisadores da Conscienciologia aprofundem a compreensão da realidade 

multidimensional visando a interassistencialidade ampla. 

Núcleo Editorial ARACÊ 
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INTRODUÇÃO 

Laboratório Radical da 
Heurística - Serenarium 
Radical Heuristics Laboratory - Serenarium 

Laboratorio Radical de la Heurística - Serenarium 

Resumo: 
Este artigo apresenta vivências, aprendizados e pesquisas realizadas durante as 
fases de implantação, estruturação e funcionamento inicial do primeiro Labora
tório Radical da Heurística (LRH)-Serenarium do Planeta, instalado no Campus 
ARACÊ, no município de Domingos Martins, estado do Espírito Santo, Brasil. 
Dos 29 experimentos realizados no LRH - Serenarium, de 3 de janeiro de 2005 a 
21 de abril de 2006, foram acompanhados e analisados 26 (90%). 

Abstract: 
This paper presents personal experiences, apprenticeships and inquíries performed 
during the phases of implantation, structuring and initial functioning of the first 
Radical Heuristics Lab (RHL) - the Serenarium - on the Planet, installed in the 
ARA CE Campus, in the town ofDomingos Martins, ES, Brazil. Out of29 experi
ments carried out in the RHL from January 3 to April 21 of2006, 26 (90%) have 
been fo llowed up and analyzed. 

Resumen: 
Esta conferencia presenta vivencias, aprendizajes e investigaciones realizados 
durante las etapas de implantación, estructuración y funcionamiento inicial dei 
primer Laboratorio Radical de la Heurística (LRH) - Serenarium dei Planeta, 
ubicado en el Campus ARACÉ, en el município de Domingos Martins, província de 
Espíritu Santo, Brasil. De los 29 experimentos realizados en el LRH -Serenarium, 
desde el 3 de enero de 2005 hasta e! 21 de abril de 2006, fueron registrados y 
analisados 26 (90%). 
estado do Espírito Santo, Brasil. Dos 29 experimentos realizados no LRH - Se

renarium, de 3 de janeiro de 2005 a 21 de abril de 2006, foram acompanhados e 
anal isa dos 26 (90%) deles. 

Em dezembro de 2000 foi realizado o curso "Sustentabilidade" com o pesquisador e sistematizador da ciência 

Conscienciologia, professor Waldo Vieira, em Venda Nova do Imigrante - ES, evento promovido pela equipe responsável 

pela administração do CEAEC - Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, na época, em decorrência da expansão 

dos Cursos de Conscienciologia Aplicada no estado do Espírito Santo. Na ocasião, Vieira foi convidado a visitar terreno 

localizado a 25 quilômetros dali, na região de Aracê, distrito de Domingos Martins, onde, posteriormente, viria a ser 

construído o campus da Associação Internacional para a Evolução da Consciência - ARACÊ. Durante o evento, Vieira 

expôs à equipe de voluntários responsável pelo projeto do campus ARACÊ a idéia, acessada por ele através de pangrafia, 

da instalação de espaço inédito para o auto-enfrentamento sadio, profundo, que propiciasse captação de idéias originais, 

4 Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 4 - nº 6 I 2006 



a ser construído naquele local - o Laboratório Rad ica l da Heurística - Serenarium. 

ASSOCIAÇÃO INTtltNACIONAL 
-A IVOWÇÃO OA CONSCllNCIA 

Definição. O Laboratório Radical da Heurística-(LRH) Serenarium é base fisica adequada à imersão, internação e concentração 

do experimentador durante três dias consecutivos, em condição de isolamento completo, favorecendo o autoconhecimento. Preparado 

gm1do o Paradigma Consciencial isto é, considerando os quatro pilare da Conscienciologia - Holos omática, Pluriexistencialidade, 

Multidimensionalidade e Bioenergética, o laboratório dispõe de paratecnologia específica, funcionando ao modo de fator desencadeante 

do processo criativo puro. É compreendido na condição de câmara multidimensional voltada à aplicação de métodos inventivos para 

a consciência captar, de maneira profunda, idéias originais a respeito de si mesma e de sua evolução. É um ambiente otimizado para o 

auto-enfrentamento e a reciclagem existencial a partir da descoberta pessoal com ba e na raiz dos fatos. 

Etimologística. O termo serenar, do Latim serenãre, surgiu no século XVI. A palavra serenidade, do Latim se

renitãs, surgiu em 1572. O superlativo sereníssimo, título dado, outrora, aos reis e às altas personalidades, já ocoITe no 

século XV. 'Laboratório Serenarium' é referenciado na obra Homo sapiens reurbanisarus em 2003, definido na condição 

de 'laboratório das pesquisas das idéia originais'. É termo próprio da Serenologia, especialidade da Conscienciologia 

que estuda o Homo sapiens serenissimus (Serenão ou Serenona), seus traços pessoais, suas características e conseqüências 

evolutivas. É um subcampo científico da Conscienciometria (Holomaturologia) (VIEIRA, 2003, p. 43). 

Cognatos. Da famí lia etimológica da palavra Serenologia encontram-se: anti-serenologia; Homo sapiens serenis

simus; serena; Serenão; serenidade; sereno; serenograma; serenológico; Serenona (VIEIRA, 2003 ). 

Serenão. O Serenão, segundo a Conscienciologia, é uma consciência que se encontra no topo da nossa atual etapa 

evolutiva e representa o grau máximo de evolução que podemos atingir na dimensão intrafisica neste Planeta. Ao final da 

última vida intrafisica ele pas a à condição de Consciência Livre, onde inicia um novo ciclo evolutivo (VIETRA, 1994). 

Materpensene. A Serenologia, ao lado da Intrafisicologia e da Grupocarmalogia, especia lidades da Consciencio

logia, compõem o materpensene da ARACÊ. 

Sinonímia. Eis 8 sinônimos de Laboratório Radical da Heurística - Serenariwn, descritos por Vieira (2000): 1. "O de

setto no meio do verdejante''. 2. Casulo. 3. Bolha verde. 4. Bolha em furos . 5. Bolha intraterrestre e ao m smo tempo bolsão 

mentalsomático. 6. Globo; esfera; bola. 7. Redoma de autoconscientização. 8. Conscienciosfera. Após a utilização do laboratório, 

alguns pesquisadores apresentaram outras sinonímias: "E.Q.M. programada de 3 dias" (D.C.F.); "Bolha propuls ra do desperta

mento de con "(T.S.); "Parada nu bux para o auto-enfrentamento profundo" (E.S.); "Câmara de auto-reflexão" (M.M.); "Pit-stup 

intrafí ico do curso intermissivo" (A.M.B.). "Local de preparo do curso inte1missivo" (M.R.O.). 

Antonímia. 1. Praça pública. 2. Local tumultuado. 3. Ambiente disper or. 4. Ambiente do cotidiano. 5. Laboratório 

grupal. 6. Laboratório convencional. 

Loca lização. Insta lado em meio à Mata Atlântica, na região centro-seJTana capixaba em Domingo Martins - ES 

- Brasil , o LRH - Serenarium fica numa altitude aproximada de l .OOOm, em local montanhoso cujo clima é considerado 

um dos três melhores do mundo, com temperatura média anual de l 8ºC (Fonte: Sedetur/ES). Merece menção também a 

qualidade e a abundância da energia imanente do local (aeroenergia, fitoenergia e geoenergia), floresta nativa em preser

vação ambiental. 

Pedra do Lagarto. Do LRH - Serenarium avista-se a Pedra Azul, conhecida também enquanto Pedra do Lagarto, 

imenso maciço granítico com alti tude de J .882m, considerada patrimônio histórico-turístico nacional, e um dos atrativos 

mais significativos do Espírito Santo. 

Isolamento. O isolamento físico elimina inte1ferências intrafí icas, sobrecarga psíquica, parapsíquica, pensênica ou 
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bioenergética, intrusões que podem atuar ao modo de fatores desviantes da concentração ao não favorecer o fluxo das 

idéias originais. 

Desafio. Permanecer isolado e imerso durante três dias consecutivos, sem televisão, rádio, revistas, jornais, internet, 

telefone, enfim, sem contato com o "mundo exterior", é um dos primeiros desafios dos experimentadores, chamados de 

serenautas. 

Inauguração. O LRH - Serenarium foi inaugurado em 11 de dezembro de 2004, por ocasião do 17º Congraça

~ mento das ICs realizado no distrito de Aracê, município de Domingos Martins - ES. Na placa de fundação lê-se a.frase 

"LaboratórioRadical da Heurística - Serenarium - O primeiro construído neste Planeta". O evento de inauguração contou 
com a presença de 137 pessoas, vindas de 10 estados brasileiros, aqui listados em ordem alfabética: 

1. Bahia; 
2. Espírito Santo; 
3. Minas Gerais; 
4. Paraná; 
5. Pernambuco; 
6. Rio de Janeiro; 
7. Rio Grande do Norte; 
8. Rio Grande do Sul; 
9. Santa Catarina; 
10. São Paulo. 

Piloto. Fundamental para a prática científica da verdade relativa de ponta, o primeiro Serenarium será piloto dos 
próximos a serem construídos. O projeto da Praça Laboratorial no Campus ARA CÊ prevê a instalação de 1 O Laboratórios 
de Autopesquisa Consciencial deste porte. 

Projeto. A equipe realizadora desse projeto, em sua maioria (arquitetos, técnicos e pesquisadores), traz a experi
ência de terem sido fundadores dos primeiros laboratórios da Conscienciologia, implantados no Centro de Altos Estudos 
da Conscienciologia - CEAEC - no período de 1997 a 2000. Apresentamos em seguida a planta-baixa do Laboratório 
Radical da Heurística - Serenarium. 

Laboratório SER9/A RIUM 
Planta 

Recursos Físicos. O laboratório dispõe de infra-estrutura técnica otimizada para permitir que o experimentador 
priorize suas autopesquisas. 

Holopensene. A separação e o uso de cada ambiente para finalidade única facilitam a instalação de holopensene
específico em cada espaço. 

Ambientes. Eis a descrição dos 4 ambientes do laboratório: 
1. Semi-esfera. Área de arquitetura semi-esférica destinada à aplicação exclusiva das técnicas anímico-parapsíquicas 
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objetivando captação de idéias originais. Recomenda-se que as anotações sejam realizadas em local separado. Das condi
ções técnicas deste ambiente, destacam-se aqui 7 itens: 

1.1. Fundo Infinito. A fonna redonda facilita a fluência das energias. Não há uma divisão na semi-esfera, entre 
piso, teto e parede. 

1.2. Dimensões. O espaço interno extrapola o perímetro de ação mais intensa das conexões energossomáticas, ou 
psicosfera do pesquisador. 

1.3. Cor. A cor azul fosca faculta o relaxamento psicofisiológico, necessário aos estados alterados de consciência 
durante as vivências parapsíquicas. 

1.4. Leito. O leito redondo com base recuada evita batidas nas quinas, no caso de descoincidência do pesquisador. 
1.5. Poltrona. A poltrona oferece condições necessárias para a aplicação de técnicas projetivas. 
1.6. Janelas. As janelas, na parte superior, orientam o serenauta temporalmente e têm redes de proteção, evitando 

assim a entrada de insetos no laboratório. 
1. 7. Ar Condicionado. O condicionador de ar otimiza as condições ténnicas para o experimento segundo a vontade 

do pesquisador. 
2. Escritório. Destinado ao estudo e à escrita. Destacam-se 4 itens: 
2.1. Mobília. Estante, bancada e cadeira compõem o ambiente de estudo, onde prevalece a concentração mental. 
2.2. Bancada. Leituras, relatórios do experimento e registros das idéias são realizados exclusivamente na bancada 

deste ambiente, que dispõe de duas resmas de papel em branco e canetas. 
2.3. Notebook. O computador na bancada possui unicamente o Programa Microsoft Office Word, próprio para di

gitação de textos, evitando que o pesquisador se distraia com recursos de informática, desviando-o do experimento. Este 
recurso tecnológico foi inserido após o 15º experimento. 

2.4. Livros. Durante os 16 primeiros experimentos, o laboratório dispunha de 4 dicionários. Depois, optou-se por 
incluir 3 tratados científicos da Conscienciologia, ficando a critério do experimentador o tempo de utilização dos mesmos. 
A orientação é que sejam consultados, se houver necessidade e interesse do pesquisador, auxiliando na compreensão de 
idéias e na autopesquisa. 

3. Refeitório. Destinado à alimentação, destacando-se 3 aspectos: 
3.1. Recursos. Compõe-se de bancada, pia, geladeira e cadeira. Ambiente otimizado para as refeições do pesqui

sador sem muito gasto de tempo. 
3.2. Cardápio. O experimentador escolhe antecipadamente como deseja alimentar-se durante o experimento a pai1ir 

de planilha com sugestões. Os alimentos são preparados e acondicionados pela equipe de apoio. Não há fogão ou aparelho 
de microondas para se evitar acidentes. Os alimentos prontos, em quantidade suficiente para os 3 dias, ficam armazenados 
na geladeira e sobre a bancada. Podem ser aquecidos em vasilha termo-elétrica, com desligamento automático. 

3.3. SelFService. As refeições são servidas pelo próprio serenauta e consumidas exclusivamente no refeitório, 
confonne orientações prévias. Pratos e talheres são descar1áveis, não oferecendo risco de acidentes ao pesquisador. 

4. Banheiro. Para a higiene do soma e necessidades fisiológicas, o banheiro também é destinado à troca de roupa. 
Contém: balança, pia, vaso sanitário e chuveiro. Destacam-se 2 itens: 

4.1. Balança. Estrategicamente colocada no laboratório para a observação de variação de peso corporal durante o 
experimento. 

4.2. Chuveiro. Dispõe de ducha com aquecimento solar e energia elétrica. 

Equipes Técnicas. Para que seja realizado o experimento em sua completude, existem 7 equipes técnicas, que 
atuam em cada necessidade, aqui em ordem funcional e cronológica: 

1. Equipe Executiva. Agenda os interessados em realizar o experimento, encaminha as orientações preliminares e 
planilhas básicas aos mesmos. Faz a interface com a equipe terapêutica e, após confirmação da realização do experimento 
com as demais equipes, realiza os acertos financeiros. 

2. Equipe Terapêutica. Entrevista o pesquisador e realiza o registro clínico de dados pessoais do mesmo antes do ex
perimento. É conduzida sempre por dois psicólogos e/ou médicos. Faz a interface com as equipes executiva e de apoio. 

3. Equipe de Apoio. Composta por dois .voluntários que pennanecem no campus durante os 3 dias de· duração 
do experimento, oferece o suporte técnico completo, necessário à realização do mesmo. É responsável inclusive pela 
organização da alimentação do serenauta e monitora permanentemente o pesquisador e o experimento durante 72 horas, 
utilizando, se necessário, rádios-comunicadores. Preenchem planilha de manutenção e melhorias do laboratório ao final 
do experimento. Esta equipe é definida antecipadamente, a cada experimento agendado. 

4. Equipe de Entrevista Pós-experimento. Entrevista o pesquisador e registra as principais ocon"ências dos experi-
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mentos para arquivo em Banco de Dados de pesquisa da ARACÊ e/ou publicação. 
5. Equipe de Compiladores e Digitadores. Compila e digita os dados técnicos das entrevistas e infonnações 

relevantes para registro histórico e pesquisa. 
6. Equipe de Limpeza. Mantém o ambiente limpo e arejado. É composta por funcionários, sob coordenação da 

equipe executiva. 
7. Equipe de Manutenção. Realiza manutenção constante do laboratório sob orientação da equipe executiva. 

Entrevista Terapêutica. O objetivo da entrevista terapêutica é realizar contato específico com o pesquisador, observar 
suas condições holossomáticas e identificar intercorrências que possam prejudicar o experimento, podendo causar algum 
dano à integridade do pesquisador e/ou do laboratório. As entrevistas terapêuticas realizadas até o momento mostraram 
outra função não prevista, que é propiciar a introspecção do pesquisador, sendo elemento intensificador do rapport com 
as vivências que serão a tônica terapêutica do experimento. 

Entrevista pós-experimento. Ocorre após a saída do pesquisador do laboratório. Visa a coleta de dados para a 
pesquisa científica conscienciológica. As entrevistas realizadas até o momento caracterizaram-se, em parte pela descrição 
livre das vivências e em parte por respostas objetivas a questionamentos técnicos. Optou-se por esta metodologia por ter 
sido considerada a mais adequada no contexto da pesquisa em foco. A possibilidade das informações serem coletadas sem 
a indução por parte dos entrevistadores, oportunizou o surgimento de elementos vivenciais que enriqueceram o estudo 
realizado. 

Debate Técnico. Foi realizado no dia 30 de julho de 2005, na Sala de Pesquisa do Campus ARA CÊ, debate técnico 
com a pa1iicipação de 87% dos pesquisadores que já haviam realizado experimento no LRH - Serenarium até então (dos 
15 experimentadores, apenas 2 não estiveram presentes) e integrantes das Equipes Técnicas. Constatou-se, em consenso, 
que "o Serenarium, paradoxalmente, não é laboratório de um experimentador só". É evento físico e extrafísico envolvendo 
incontáveis participantes, direta ou indiretamente, causando repercussões em gradientes diferentes. Eis 3 breves relatos de 
voluntários, que participaram por mais de 5 vezes da equipe de apoio, que ilustram esta afirmativa: 

1. "Ao disponibilizar-se para dar apoio ao experimento, a conscin pode tornar-se embaixadora de um ou mais bol
sões holopensênicos e oportunizar reurbanização e assistência àquele(s) bolsão(ões). O que tem ocoITido de fato é que um 
dos dois integrantes da equipe de apoio se acopla ao padrão da "assistência da vez" e, lúcido ou não, isca consciexes que 
serão assistidas, sendo que em alguns casos, até a temática da auto-reflexão do experimentador é a mesma do apoiador. 
Enquanto isto, o outro integrante da equipe de apoio conduz os procedimentos técnicos necessários ao experimento. Outro 
fato interessante é a sensação intensa de que um dos dois fica em "tenepes" quase 24 horas por dia, podendo ocorrer também 
o revezamento da equipe nesta condição. É imprescindível que ambos tenham consciência destas possíveis ocorrências 
para que ampliem o nível de tolerância e fraternismo para com o outro" (M.l.C.). 

2. "A conscin predisposta a dar apoio, ao pensar na atuação e assistência multidimensional é também uma das 
assistidas. No entanto, é necessário estar disponível e conectado ao evento, anotando os acontecimentos para perceber o 
que está implícito nas sincronicidades dos fatos e parafatos. Por exemplo, acontecimentos que chamaram a atenção foram 
visitas de pessoas que vieram ao campus nos dias do experimento e apresentavam alguma relação com o experimentador 
ou experimentadora, sem que estas visitas tivessem sido combinadas" (T.S.). 

3. "Quando o experimentador está no laboratório, a equipe de apoio fica dentro de um campo energético propício 
para este tipo de trabalho. É um campo de seriedade. Os ambientes físico e extrafisico são muito tranqüilos e em momento 
algum ficam conturbados. Pode ser comparado a uma assepsia que se faz e se mantém durante uma cirurgia. O holopensene 
predominante entre os integrantes, às vezes, também pode ser o mesmo" (V.B.). · 

Imersão. A cada experimento, 2 a 3 voluntários permanecemji1/l-ti111e em esquema de imersão para apoio ao sere
nauta. Nos 26 experimentos realizados, 19 voluntários, em revezamento, atuaram ao modo de apoiadores nesta fase. 

Objetivos do experimento. Segundo o Manual do Laboratório Radical da Heurística - Serenarium (2004), entre 
os objetivos da realização de experimento no LRH - Serenarium. destacam-se aqui 3 prioritários: 

1. Verpon - Verdades Relativas de Ponta. Captar idéias originais da dimensão extrafisica, prioritárias à evolução 
consciencial, além da cultura e do curso intermissivo pessoais, através da comunicação interdimensional. 

2. Idéias inatas. Acessar idéias trazidas na paragenética, úteis à compreensão e ao desenvolvimento da proéxis. 
3. Autoconhecimento. Acessar idéias novas sobre si mesmo para promover a recin e a recéxis. Formular conceitos, 

a partir da associação das informações da holomemória. 
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Os objetivos supracitados foram pesquisados ao modo de hipóteses de trabalho, devido ao caráter de ineditismo 
do Laboratório. 

Test-drive. Para viabilizar a melhoria do laboratório, nesta primeira etapa 26 voluntários da ARACÊ disponibili
zaram-se para participar do que foi chamado de test-drive, período de teste para otimização do laboratório. No período 
de 12 meses, de 3 janeiro de 2005 a 30 de janeiro de 2006, os pesquisadores repassaram à equipe administrati\la do 
campus as sugestões de melhorias. Considerando os resultados das experimentaçõ,es, foram feitos ajustes constantes para 
aprimoramento do modus operandi e da estrntura fisica do laboratório. 

Serenautas. Realizaram experimento no Serenarium até o presente momento (abril de 2006), 29 pesquisadores. 

Áreas de atuação. Esses pesquisadores são de 17 áreas profissionais diferentes, a maioria psicólogos, aqui 
listadas em ordem de predominância: 

Profissões Quantidade º/o 
Psicólogo 05 17% 
Analista de Sistemas 03 10% 
Administrador de Empresas 02 7% 
Engenheiro 02 7% 
Pedagogo 02 7% 
Professor 02 7% 
Analista Financeiro 01 3% 
Arquiteto 01 3% 
Artista Plástico 01 3% 
Bancário 01 3% 
Bioquímico 01 3% 
Contador OI 3% 
Decorador 01 3% 
Empresário 01 3% 
Estudante 01 3% 
Fisioterapeuta OI 3% 
Instrnmentador cirúrgico 01 3% 
Jornalista 01 3% 
Médico 01 3% 

Gênero . O gênero feminino representou 72%, e o masculino 28% do universo pesquisado, conforme tabela a . 
seguir: 

Sexo Quantidade % 
Masculino 08 28% 
Feminino 21 72% 

Dupla Evolutiva. Entre os participantes, 14 compõem dupla evolutiva, e ambos realizaram experimento. 

r 

Tenepes. Em princípio, o experimentador está dispensado da prática da tenepes durante o experimento, mas 
fica a critério dele optar por manter essa rotina diária. A grande maioria dos participantes, 90%, é tenepessista, conforme 
tabela a seguir: 
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Tencpcs 

Pratica11tcs 

Não-Praticantes 

Quantidade % 
26 90% 

3 10% 

Idade. A idade dos pesquisadores variou dos 17 aos 64 anos de idade, com predominância na faixa etária dos 
40 a 49 anos, conforme registrado abaixo: 

Idade Quantidade 'Vo 
17 - 19 01 3% 

20-29 02 7% 

30-39 06 21 1Yo 

40-49 13 45% 

50- 59 06 21% 

60-64 OI 3% 

Pesquisa. Realizada ao modo de um pré-teste, dada a fase experimental, a coleta dos dados e a descrição quantita
tiva dos 26 experimentos desenvolveram-se de forma a apresentar o início das pesquisas deste laboratório e será.ampliada 
e aprofundada conforme o desenvolvimento de experimentos posteriores. 

· Mostra. Foram entrevistados os serenautas, após a realização de cada experimento, que relataram ocorrências 
vivenciadas antes, durante e após o experimento, descritas a seguir através de 20 temas, registrados em tabelas distintas. 
Para 9 temas, os dados foram extraídos de modo objetivo, apresentando-se em coluna específica o percentual correspon
dente ao universo pesquisado. Para 11 temas, os dados foram extraídos a partir de conteúdo subjetivo, com o pesquisador 
à vontade para descrever o que considerou significativo para si durante o experimento. 
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1. Idéias e sensações, ocorridas ante~ do experimento 
- relatadas subjetivamente 

1.1 Agonia 

1.2 Angústia 

l.3 Ansiedade 

1.4 Auto-reflexão 

1.5 Balanço existencial 

1.6 Bem-estar aeral b 

1. 7 Catalepsia projetiva 

1.8 Intensificação da escrita 

1.9 Cont:rafluxo para não realizar o experimento 

1.10 Depressão 

1.11 Desintoxicação alimentar 

1.12 Desligamento do cotidiano 

1.13 Dificuldades no cotidiano 

1.14 Dúvidas 

1.15 Estado de slow-motion 

1.16 Estado pré-cirúrgico 

1.17 Expectativa 

1.18 Extrapolação mentalsomática 

l.19 Felicidade 

1.20 Intensificação de crises existenciais 

1.21 Introspecção 

1.22 Medo de não chegar ao campus 

1.23 Medos/receios 

1.24 Melhora do parapsiquismo 

1.25 Mudança do padrão energético 

1.26 Otimização 

1.27 Pânico 

1.28 Projeção Lúcida 

1.29 Questionamentos existenciais/proéxis 

1.30 Recolhimento 

1.31 Tranqüilidade 

1.32 Utilização do Conscienciograma 

1.33 Vazio mental 

1.34 Vontade de controlar a situação 

1.35 Vontade de não realizar o experimento 

1.36 Vontade de se isolar 
.. 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCl~NCIA 

Nº de Eventos 
Ocorridos 

l 

1 
2 

2 

1 
1 
1 

1 
l 

1 
1 
2 

l 

1 

1 
1 

2 

1 
1 

l 

l 
1 
6 

1 

1 

l 

1 
4 

2 

1 
3 

1 

l 
l 

3 
2 
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2. Primeiras idéias e sensações ao entl'ar no laboratório - relatadas 
subjetivamente 

2. l Acesso ao bolsão holopensênico da Filosofia 

2.2· Acolhimento e carinho 

2.3 Auto-enfrentamento 

2.4 Bem-estar geral 

2.5 Cansaço 

2.6 Consciência de que tinha de estar disponível 

2.7 Desassédio 

2.8 Descoincidência 

2.9 Elaboração de agenda 

2.10 Euforia 

2.11 Expansão/liberdade 

2.12 Expectativa 

2.13 Gratidão - . 

2.14 Idéias de resgate consciencial 

2.15 Medo 

2.16 Mudança de patamar evolutivo-

2.17 Mudança no padrão pensênico 

2.18 Nervosisino 

2.19 Orgai1ização 

2.20 Padrão de EQM 

2.21 Percepção da assistencialidade do ambiente 

2.22 Percepção da presença de.equipe extrafisica 

2.23 Reflexão profünda sobre a vida/proéxis 

2.24 Segurança 
··- , ___ .... ~---.. . 
2.25 Sensação de estar amparado 

2.26 Sensação de estar sendo observado extrafisicamcnte 

2.27 Sensação de que faltaria tinta nas canetas e alimentos no laboratório 

2.28 Sensação de que não poderia perder tempo 

2.29 Sensação de que o tempo passaria rápido 

2.30 Sentir~se "fora do ar" 

2.31 Sentir-se anestesiado 

2.32 Sentir-se cm casa 

2.33 Sentir-se estranho 

2.34 Sono 

2.35 Tédio 

2.36 Tranqüilidade 

2.37 Vontade de dom1ir 

2.38 Vontade de ler 
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1 
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3. Ocorrência e sensações acerca do primeiro dia do experimento 
- relatadas subjetivamente 

3.1 Autopesquisa específica 

3.2 Ajustes grupoéármicos e assistência a familiares dessomados 

3.3 Aplicação da Técnica da Imobilidade Física Vígil (IFV) 

3.4 Aplicação de Técnica Projetiva -TP 
3.5 Auto-culpa 
3.6 Auto-superação 

3.7 Auto-vitimização 

3.8 Cefaléia 

3.9 Descanso físico 

3.10 Descoincidência 

3 .11 Desintoxicação fisica e energética 

3.12 Dor de ouvido 

3.13 Equilíbrio 

3.14 Evocação de familiares 

3.15 Expansão das percepções 

3.16 Expansão mental - muitas idéias 

3.17 Fuga do auto-enfrentamento 

3.J 8 ln segurança 

3.19 Intensificação da escrita 

3.20 Leüura de dicionários 

3.21 Letargia 

3.22 Medo 

3.23 Náusea 

3.24 Pânico 

3.25 Percepção de bloqueio nos chacras 

3.26 Percepção de sincronicidades 

3.27 Percepção de padrão holpensênico bélico 

3.28 Percepção de padrão holopensênico pessoal de retrovidas 

3.29 Percepção do reencaixe do psicossoma 

3.30 Percepção quanto aos maus hábitos alimentares e suas 
conseqüências anti-assistenciais 

3.31 Preocupação com o aproveitamento do tempo 

3.32 Preocupação com questões legais da IC 

3.33 Projeção consciente 

3.34 Projeção consciente com familiares 

3.35 Questionamentos existenciais 

3.36 Reflexões 

~ 
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1 
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l 

2 
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1 
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1 
5 

2 

1 

1 

1 
1 
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1 
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3.37 Registro gráfico dos acontecimentos ao modo de uma agenda 

3.38 Retrocognição 

3.39 Sensação auto-perdoadora e hetero-perdoadora 

3.40 Sensação de acolhimento 

3.41 Sensação de afeto 

3.42 Sensação de dessorna 

3.43 Sensação de estar em hospital 

3.44 Sono 

3.45 Striptease consciencial 

3.46 Tontura 

3.47 Tranqüilidade 

3.48 Vazio mental (não pensar em nada) 

3.49 Visualização de consciex materializada 

3.50 Visualização de amparador 

3.51 Vontade de desistir do experimento 

4. Ocorrências e sensações acerca do segundo dia elo experimento 
- relatadas subjetivamente 
4.1 Amadurecimento consciencial 

4.2 Ansiedade 

4.3 Aplicação de Técnica Projetiva (TP) 

4.4 Associações de idéias 

4.5 Aumento da acuidade 

4.6 Auto-enfrcntamento 

4.7 Cefaléia 
4.8 Descoincidência 

4.9 Dor fisica 

4.10 Elaboração da linha do tempo da vida pessoal 

4.11 Equilíbrio holossomático 

4.12 ldéias sobre inversão existencial 

4.13 Intensificação da escrita 

4.14 Lombalgia 

4.15 Medo 
-~·-

4.16 Náuseas 

4.17 Otímização mentalsomática 

4.18 Percepção da presença de consciex amparadora 

4.19 Percepção da variaçi'ío entre o sono e a V.F.O. 

4.20 Percepç.ão de padrão holopcnsênico pessoal de rctrovidas 

4.21 Percepções noturnas não-rememoradas 
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4.22 Perda da noção do tempo e espaço 

4.23 Projeção consciente 
4.24 Projeção semi-consciente 

4.25 Reflexões sobre temas específicos 

4.26 Retrospectiva da vida 

4.27 Sensação de estar acompanhado de muita gente no laboratório 

4.28 Sensação de estar ressomando, vindo de curso intennissivo 

4.29 Sensação de estar sem o corpo fisico, no extrafísico 

4.30 Sensação de ocorrer cirurgia no coronochacra 

4.31 Sono 

4.32 Vontade de desistir do experimento 

4.33 Vontade de resolver questões da vida pessoal 

5. Ocorrências e sensações acerca do terceiro dia de realização do 
experimento - relatadas subjetivamente 

5.1 Ansiedade 
5.2 Associação de idéias 
5.3 Atitude pró-ativa 

5.4 Auto-exposição 

5.5 A utopesq uisa 
5.6 Balanço do experimento 

5.7 Balanço existencialíprodução da linha do tempo da vida pessoal 

5.8 Choro 
5.9 Crise 
5.10 Diferenciação pensêníca 

5.11 Disponibilidade para inter-relações 

5.12 Elaboração de método para realizar a proéxis 

5.13 Euforin 

5.14 Idéias relacionadas à autodessoma 

5.15 Idéias relacionadas à vida, ao trabalho e à família. 

5.16 Intensificação da escrita 
5.17 Intervenção da equipe extrafisica quanto ao cumprimento da 

proéxis 

5:18 Lucidez 

5.19 Medo· 

5.20 Necessidade de sair do laboratório 

5.21 Pânico 
5.22 Percepção de sincronicidades 

5.23 Percepções pelo mentalsorna 
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5.24 Posicionamento pessoal 

5.25 Projeção consciente 

5.26 Questionamentos sobre dessoma e recéxis 

5.27 Realização de mapas conceituais sobre a proéxis 

5.28 Reflexão profunda sobre prioridades existenciais com foco na 
assistência 

5.29 Reflexão sobre a família e temas específicos 

5.30 Sensação de dessomar 

5.31 Sensação de estar acompanhado 

5.32 Sensação d~ estar em omissão deficitária 

5.33 Tranqüilidade/serenidade 

5.34 Vontade de resolver questões da vida pessoal 

1 
3 

1 

1 
l 

5 

l 
1 
1 

2 
1 

Tempo. Os horários de entrada e saída do LRH - Serenarium foram fixos e seguidos com rigor, sendo dois ho
rários de entrada: às 9 horas para os experimentos de sexta a segunda-feira, e às 21 horas para experimentos de segunda 
a quinta-feira. Pelo fato de não haver calendário dentro do laboratório, seis pesquisadores relataram a perda da noção do 
tempo durante os três dias do experimento, conforme apresentado na tabela abaixo: 

6. Perda ela nocão (lo tempo 1 Quailti~1clc 1 % 
Não 17 1 65% 
Sim 6 1 23% ---·-
Não mencionado 3 i l21Yo 
----· ·---.----· ---- -

Medo. Dos pesquisadores entrevistados, 50% relataram terem sido acometidos pela sensação de medo, conforme 
tabela abaixo, e relataram fatores diversos para tal, entre eles o medo do auto-enfrentamento, do isolamento, de consciexes, 
de conscin projetada e de animais. 

·------·---------
7. Medo Nº •x, 
Não 11 42% 

Sim 1 ~ .) 50'% 

Não mencionado 2 8% 
··-

Comunicação externa. O atendimento médico é a única necessidade emergencial prevista para comunicação e 
resolução imediata durante o experimento. O contato entre o experimentador e os voluntários de plantão pode ser realizado 
através de rádio tipo walkie-talkie, disponível no laboratório exclusivamente para este propósito. · 

Atendimento médico. O experimentador conta· com o apoio de voluntários durante as 72 horas de imersão para 
atendê-lo, se ocorrer algum problema de saúde. Neste caso, o experimentador será levado para o atendimento e não re
tomará para a conclusão da experiência. Não houve nenhum caso de intem1pção de experimento por motivo de saúde no 

período de pré-teste. 

Interrupção do experimento. A maioria dos pesquisadores não sentiu necessidade de sair do laboratório. Apenas 
dois experimentadores relataram saída do Serenarium durante os três dias do experimento, conforme as tabelas a seguir. 
Ambos relataram terem ficado nos arredores por alguns instantes e depois retomado para o interior do laboratório. 
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8. Vontade de sair do laboratório Quantidade 
Não 18 
Sim 6 
Não mei1cionado 2 

9. Saiu do laboratório Quantidade 
Não 24 
Sim 2 
Não mencionado o 

.. ·- r -··- ·--······- . ..... 

% 
69% 
23% 
8% 

0/o 
92% 
8% 
0% 
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Fenômenos. Dos pesquisadores entrevistados, 92% relataram vivências parapsíquicas, segundo tabela abaixo, sendo 
e 88% tiveram contato com consciex(es). Entre os tipos de fenômenos vivenciados, predominou a projeção consciente 
l % dos pesquisadores) e semi-consciente (31 %). A seguir, em ordem alfabética, os fenômenos relatados: 

10. Tipos de fenômenos vivenciados durante o.experimento~ Nº de Eventos 
relatados subjetivamente Ocorridos 
10.1 Assistência extrafisica a familiares em ambiente extrafisico 1 

troposférico 

10.2 Balonamento 1 
10.3 Banho de energia 1 
10.4 Clarividência 1 
10.5 Descoincidência 4 

10.6 Diálogos mentais 1 

10.7 Ectoplasmia 1 

10.8 Efeito túnel extrafisico l 
10.9 Elongamento do psicossoma 1 
10.1 o Expansão da consciência 1 
10.11 Formigamento 1 
10.12 Intensificação das paraperccpçõcs 4 

l 10.13 Intuição 1 

10.14 Mobilização constante das energias 1 

10.15 Percepção da presença de amparadores " :i 

10.16 Percepção de reencaixe do psicossorna no soma 1 

l 0.17 Percepções energéticas e de campo energético 3 

10.18 Projeção consciente 16 

10.19 Projeção semi-consciente 8 
10.20 P11xào extrafisico 1 

10.21 Queda extrafisica l 

10.22 Retro cognição 2 

10.23 Sonho lúcido 1 

10.24 Tenepes 4 

10.25 Volitação 1 
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Técnica IFV. No Manual do Serenarium são sugeridas diversas técnicas, ficando a critério do serenauta a util 
zação ou não das mesmas. Entre as técnicas aplicadas, 73% dos pesquisadores utilizaram a Técnica da Imobilidade Físic 
Vígil (IFV), sendo que 26% conseguiram concluí-la e 74% tentaram, mas não conseguiram, conforme tabelas a seguir: 

Quantidade 0/o 
Aplicou a técnica 19 73% 
Não aplicou 6 23% 
Não mencionado 1 4% 

º/o 12. Con~_l_~~~o da Téc_nica da LF:'..Y..: _________ I ___ Qua!!_ti~ladc __ 
Tentou e conseguiu aplicar a técnica -, 5 

---------
26% 

_l~tou~1ào cons~guiu __ ~~plicar a técnica 1 14 74% . 

Mecanismo de fuga. O sono e a alill!entação, entre outros, compõem as necessidades fisiológicas básicas ao S( 

humano, devendo ser atendidos de modo adequado, porém há que se considerar o fato de que ambos podem ser utilizadc 
na condição de elementos de fuga ao auto-enfrentamento, ocorrências superáveis através da vontade e do discernimentc 

Sono. Com referência ao sono, 73% dos pesquisadores relataram alterações no padrão habitual do sono, dormind 
bem, ou mais do que o normal, segundo tabela abaixo: 

! 13. Sono Quantidade 1 º/ti 
1 Dormiu bem ou mais do gue o nonnal 19 1 73% 
! Não dormiu além do ~drão habitual ., ! 

12% _1 1 
1 

i Não mencionado 1 4 r--- 15% 
l 

Apetite e peso. Sobre a alteração de apetite e de peso, constatou-se perda para 50%, não refletindo na mesm 
proporção a redução do peso, conforme tabelas abaixo. Chamou a atenção o relato de pesquisador que perdeu 3 quilrn 
apesar de haver se alimentado de forma habitual. 

14. A 1 te r~_ç__~_Q__!!_<!J!i~~ti te 1 Quantid~dc 1 % 
Perda 1 13 l 501Vo 
Aumento 1 2 8% 

~ alterou ~ 8 3o<Y'o --·-·---················---·-----·-----·---··-·-------------··•··-·-···· -------------------
i ------· 

> mencionado 3 12% ---------

I 15. Alteração no peso 1 Quantidade 1 %, 

1 Não 1 13 / 50% 

Holopensene dos Serenões. Questionados se conseguiram acessar, em algum momento, o holopensene dos St 
renões, 16 pesquisadores relataram tal rapport, pela associação de idéias ou sentindo energias com padrão de serenidadt 
segundo tabelas a seguir. 
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16. Sensações associadas com serenismo - relatadas subjetivamente 

16.1 Acalmia 

16.2 Acolhimento 
16.3 Associação de idéias com serenão 

16.4 Constatação da dinâmica assistencial 
16.5 Energia desassediadora e serena 
16.6 Fraternismo 

16.7 Padrão de energia serena 
16.8 Sensação de estar sendo can-egado 110 colo 
16.9 Expansão e suavidade nas energias 
16.10 Tranqüilidade 
16.1 l Serenidade 

~ 
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Nº ele Eventos 
Ocorridos 

2 

2 

3 

1 
l 

1 

1 

l 
1 

1 
2 

Idéias Originais. Entre os 26 serenautas entrevistados, 73% relataram terem captado idéias, as quais consideraram originais 
para o contexto pessoal, descritos na tabela a seguir: 

17. Contexto das idéias originais - relatados subjetivamente Nº de Eventos 
Ocorridos 

17.1 Quanto à auto-expressão e ao posicionamento pessoal 1 

17.2 Quanto à convivialidade 1 
17.3 Quanto à saúde somática e alimentos termogênicos 1 
17.4 Quanto à aceleração das reciclagens pessoais 1 
17.5 Quanto à evolução pessoal 1 

17.6 Quanto à heurística 1 
17.7 Quanto à inversão existencial 1 
17.8 Quanto à recuperação de cons 1 

17.9 Quanto à relatividade do aproveitamento do tempo 1 
17.10 Quanto à reperspectivação da vida 1 
17.11 Quanto ao parapsiquismo l 

17.12 Quanto ao tema de autopesquisa 2 
17.13 Quanto aos trafores e trafares 1 

Aprendizados. Entre os aprendizados, os pesqüisadores relataram contextos relacionados a auto-enfrentamento, 
confo1me descritos a seguir: 
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18. Contexto dos apremliuulos obtidos durante o experimento -
relatados subjetivamente 
18.1 Abster-se da lcilura de livros enquanto mecanismo de fuga 

J I Nº de Eventos 
Ocorridos 

18.2 Apre_ndcr a lidar com ansiedade e posicion<~_n_1c_n_t_o_;_p_c_s_so_a_I _____ +-___ 1 ___ 
1 

18.3 Aproveitar melhor i11sig'1ts e '"dicas" de amparadores 1 

18.4 Auto e hctcroconfiança · 1 2 

18.5 Autoconfiança l 

18.6 Autoconhccimcnto 1 2 
l 8. 7 Auto-rctlcxiio 

18.8 Compreensão da história pessoal 1 

18. 9 Compreensão do mecanismo assistencial 1 l 

18. I O Compreensão do motivo das escolhas pessoais 1 
18.11 Compromisso com a proéxis 4 

- l 8.12 Conscie1;(;;~Ç-ãz,ct;-~;;;;·;~i-~i;~[~·p;;;~;al-q~;-;·;·;;âtl;~Ç;<l~·~;;;rt;d~----·---I --·--·-

18.13 Conscientização quanto à capacidade assistencial pessoal ! 

18.14 Dcscondicíonamentos l ____ l __ ---1 

18.15 Dcspcrtamcnto do parapsiquismo .1 4 
'-·------·-------·----·-····· .. --.------·---·------ _..._, ______ , 
__ 1_~.: .. ~~-12.~:5.P~~:~~-~~-~2~~e-~:!:i1_}._~!1::.~!'!_:;_~~alidade ·--· ·--- -· ________ ·----·---1 l 

1 ·--·-··-! _ __, 
18.17 Equilíbrio entre emoção e racionalidade 

_ l 8._18 lmpor~~-~:}.~~~~~~y..:_~1~~:~_:.ar -------·· 1 _1 ____ 1 

l 8.19 Intervenção da equipe exlrafísica !--·--- l 

lS·.20 Manute1~?.E~~~a acuidml~~~=l~~}?:_:_ íntrafi_i!_ca---~-----··-·---i--~==J"----' 
l 8.21 Necessidade de auto-enfrentamento 1 

18.22 Ortopensenidade 

18.23 Otimização da autopesquisa 

l 8.24 Otimização da existência 

18.25 Paciência 

18.26 Pcnnanecer sem mecanismos de fuga 

18.27 Percepção da oportunidade de convívio com o grupo evolutivo 2 

18.28 Reciclagens pessoais 

18.29 Responsabilidade grupocúnnica 

Continuidade. O_s pesquisadores foram questionados também se o experimento persistiu após os três dias: l 00% 
dos serenautas confirmaram a continuidade do experimento no cotidiano, segundo contexto abaixo. Os pesquisadores 

relataram, também, as sensações após a saída. 

19. Sensações após sair do laboratârio - r·clatados Nº de Eventos 

subjetivamente Ocorridos 

19. l Aumento da sensibilidade auditiva 1 

19.2 Ausência de conflitos 1 

19.3 Crise evolutiva 1 

19.4 Desafio cm manter o mesmo padrão pcnsênico 1 

19.5 Ego fortalecido 1 

19.6 Estado de reabilitação pessoal 1 

19. 7 Melhoria da acuidade 1 

19.8 Novas idéias 1 

. 19.9-0timizaçã()(iã cxistêncfo--··-··-
-·-.. ·-· .. --------·--·-· -~------··-·---

1 

19.1 O Paz mental interior 1 

19.11 Percepção de diferença no padrão energético l 
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19. l 2 Reciclagens pessoais vivenciadas 5 

l 9.13 Rememoração de idéias obtidas durante o experimento 2 

l 9 .14 Sem vontade de conversar 1 

19.15 Sensação de estar "flutuando" 1 

19 .16 Sensação de estar "fora de órbita" 1 
19 .17 Sensação pós-cirúrgica 1 

l 9 .18 Sensação de estar investindo na proéxis 1 

20. Contexto da co11ti11uidade do experimento 110 cotidia110 - relatados 
subjetivamente 

20.1 Bem-estar consigo mesmo 

20.2 Bem-estar pela receptividade externa 
20.3 Descoincidência 
20.4 Diarréia 
20.5 Diferença do padrão energético - mais denso 
20.6 Disposição pessoal 
20.7. Entendimento de si mesmo 
20.8 Euforin 
20.9 Fraternismo 
20.10 Idéia de intensificar as inter-relações em geral 
20.11 Idéia de resolver as dificuldades cotidianas com mais calmas 
20.12 Impacto 
20.13 Leitura energética mais acurada quanto às pessoas nas inter-

.. 
relações 

20.14 Leve tontura 
20.15 Leveza energética 
20.16 Motivação para voluntariar 
20.17 Necessidade de ficar em silê11cio 
20.18 Percepção da efemeridade quanto às diversas questões da vida 

intrafisica 

20.19 Percepção do quanto estava equitópica cm relação a proéxis 

20.20 Sensação de estar voltando para a realidade intrafísica 

20.21 Sensação de não ter saído a mesma pessoa que entrou no 
laboratório 

20.22 Sensação pós-cirúrgica 
20.23 Sensação de ressoma 

20.24 Sensação de ser "estranho no ninho" 

20.25 Sensação de vitória 

20.26 Sensibilidade aguçada 

20.27 Tranqüilidade 
20.28 Vontade de estar só 

20.29 Vontade de repetir o experimento 
20.30 Vontade de que o experimento durasse l O dias 

Nº de 
Eventos 

Ocorridos 
1 
2 
6 
1 
1 
l 
1 
2 

1 
1 
5 
2 
1 

1 
l 
1 
1 
1 

l 
2 
1 

l 
1 
1 
l 
1 
2 
1 

2 
2 
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Considerações. A partir dos dados apresentados nas tabelas 17 e 18, pode-se afirmar que as 3 hipóteses de trabalho 
apresentadas na condição de objetivos prioritários da realização de experimento no LRH-Serenarium foram confirmadas 
por 52 ocorrências relacionadas a: captação de idéias originais (verpons); acesso à paragenética; e autoconhecimento. 

Fatuística. Segue-se relato original e integral de um dos pesquisadores - M.G.S. acompanhados nesta pesquisa de 
campo sobre suas vivências no LRH - Serenarium, aqui apresentado para fins ilustrativos: 

"Indicador. Não queria fazer este experimento. Porém, geralmente quando não quero, considero a negativa um 
indicador de resistência a algum auto-enfrentamento a ser feito. 

Distanciamento. O que me chamou a atenção foi o fato de que a partir das l 2h do dia em que decidi realizar o 
experimento, no dia do agendamento e no dia seguinte, comecei a vivenciar um distanciamento do cotidiano. Era 
como se eu ficasse distante, apesar de estar trabalhando e desenvolvendo muitas atividades. 

Projeções correlacionadas. Tive várias projeções no Laboratório Sere11ariwn. Somente depois percebi a ligação 
destas projeções com outras anteriores, que já estavam ocorrendo um mês antes do experimento. No laboratório 
voltaram num continuísmo. Tive mais clareza e lucidez para fazer a coITelação e perceber que eram as mesmas de 
um mês antes, isto é, não eram exatamente as mesmas, mas foram uma continuidade. A partir daquelas projeções 
tive outras. 

Preparação. Concluí que já estava sendo preparada antes para fazer o experimento e, extrafisicamente, provavel
mente já sabia da possibilidade de ter que ir mais fundo no auto-enfrentamento. Neste sentido, a primeira tentativa 
em geral, é de fuga ou de negação. 

Acolhimento. No primeiro dia senti um acolhimento enorme da equipe extrafísica. Todos os dias foram muito 
marcantes: perceber a equipe extra física 'ao vivo e on-line', o tempo todo; várias 'paradas no box' comigo mesma. 
No primeiro dia foram as boas-vindas, o 'abre-alas'. 

Evocações. Lembrei-me de algumas pessoas e depois me questionei: por que me lembrar dessas consciências 
nesse 111ome11to? Eram pessoas do gmpo evolutivo do qual faço parte. Quando piscava o olho, percebia que estava 
consciente e perguntava-me: o que está acontecendo comigo? 

Strip-tease consciencial. No segundo dia ocoITeu o aprofundamento do que eu teria que rever. A parada no box 
intraconsciencial, um strip-tease consciencial, ali, tête-à-tête com a equipe extrafísica. Foi o dia mais difícil. 

Entendimento. Apesar de todo o carinho da equipe extrafísica, recebi inf01mações muito 'nuas' de coisas minhas, 
a respeito do meu nível consciencial. Cheguei a pensar que não ia dar conta de olhar aquilo h1do e não ficar vitimi
zada. Entrei neste mecanismo de defesa e tive que sair, parar com o processo de autoculpa e conseguir finalmente 
entender o porquê de algumas destas passagens durante esta vida intrafísica. Não estava sozinha. Foi um.flash-back 
de momentos desta vida intrafísica, que propiciaram compreender por que ainda aconteciam algumas sihiações e 
por que caía em determinados mata-bmTos. 

Melex. As pequenas questões são as mais difíceis de se chegar à compreensão. Pensamos que um dia vamos desso
mar e que poderemos ter melancolia extra física - melex, por grandes coisas que deixamos de fazer. Pelo contrário, 
compreendi que são as pequenas coisas que não fizemos conosco e com outras consciências que estão ao nosso 
lado que podem nos levar à melex. Por isto, o segundo dia foi o mais difícil, mas, apesar disso, em momento algum 
a lucidez e a acuidade foram perdidas. 

Recuperação de cons. No terceiro dia, a sensação foi de ter ocorrido uma limpeza geral, um enxágüe total. Durante 
todos os dias houve uma hiperacuidade, uma lucidez muito grande. Naquele dia, pude compreender sem culpa, sem 
vitimização, as posh1ras que poderiam ser otimizadas e implementadas em pelo menos 51 %. Senti uma serenidade 
ímpar. Parecia que havia recuperado meus c~ns da extrafisicalidade intermissiva. 

Gradual. Classifico da seguinte forma os três dias: o l ºdia, o retomo: é a criança retornando e recebendo as boas 
vindas; o 2º dia, o auto-enfrentamento amparado: já apresentando condições de enxergar, mas não com tanta mah1-
ridade, e o .3º dia, a compreensão: a lucidez como se estivesse no curso intermissivo novamente, porém reavaliando 
com atitude pró-ativa em relação às situações que foram vistas e revistas. 

Parapsiquismo. Todas as projeções foram conscientes. Não houve nenhuma que não tenha sido consciente. Foram 
muitas projeções e muitos fenômenos. Vivencio no cotidiano fenômenos anímico-parapsíquicos, inclusive pro
jeções conscientes, porém não é comum pra mim vivenciar tantas projeções lúcidas, seguidas, com continuísmo. 
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ücurr.:111, .:111 gc:ral, u111a a Juas prn.1c.,:ü.:s lúcidas.: k11ú1m:11us parapsiquicus por semana, purêm, 110 laburalúrio, 
houve um continuísmo fenomenológico em todos os momentos. 

Inter-relações. A projeção mais marcante e também a mais dificil foi aquela em que reconheci três amparadores que 
pontuavam algumas atividades equivocadas do meu dia-a-dia. Esta análise que faço, não é sob o po_nto de vista do 
certo ou errado, mas no sentido de identificar que alguma atitude ou comportamento meu não foi o mais adequado 
nas inter-relações do trabalho grupal. Foram mostradas situações em que eu poderia agir de modo diferente. 

Assistência. Se as pessoas que vêm trabalhar comigo não estão trabalhando da melhor forma, penso que isto acon
tece, não porque elas não queiram, mas, na maioria das vezes, porque não estou oportunizando um trabalho ou 
condição melhor. Neste sentido, trouxe a responsabilidade pra mim porque já havia me comprometido no período 
intermissivo com as pessoas de fazer assistência e de me permitir ser assistida. 

Aprendizagem. No laboratório, a equipe extrafisica mostrou-me que, ao desenvolver um trabalho com outras 
consciências, podemos estar na postura de amparadores intrafisicos destas pessoas. É como se isto fosse algo 
combinado anteriormente. Como sou intransigente comigo, não me permitindo errar, também não permitia que as 
pessoas errassem. O que os amparadores pontuaram durante o experimento, era que, se não permitisse este exercício, 
o processo de aprendizagem não ocorreria. 

Reconhecimento. Projetada fora do corpo fisico, percebi que conheço um dos amparadores. É uma amparadora 
chinesa que me acompanha. Quando eu morava no CEAEC a conheci melhor. Porém não era efa que estava exer
cendo a primeira voz daquela conversa no momento da pontuação, e sim os outros dois amparadores. Apesar de 
não conhecê-los, era como se eu os reconhecesse, houve de fato um reconhecimento, uma convicção íntima que 
não sei como ·explicar. O amparador foi bastante enfático na pontuação, talvez me acompanhe há mais tempo que 
a chinesa. 

Ressoma. Quando saí do laboratório, tive a sensação de estar voltando para o intrafisico, como se estivesse res
somando novamente. Apesar do ambiente externo ser conhecido, também parecia estranho e distante. Como se 
fosse necessário readaptar-me. Fisicamente, tive sintomas de diarréia, e mentalmente, dificuldade de compreensão. 
Conversavam comigo, mas eu parecia não entender. Olhava, ouvia, mas sem muita compreensão. Meu raciocínio 
não estava lento, era uma dificuldade em 'ressomar'. Percebia-me como um bebê em um corpo de adulto. 

Crises. Todas as minhas crises, recorrentes ou latentes, surgiram em bloco, de uma vez, do nada, como se estivessem 
escondidas e viessem à tona. Nada mais ficou camuflado. Houve uma aceleração em todos os sentidos. 

Ectoplasmia. Durante o primeiro dia de experimento houve um momento diferente. Estava v_ígil, na poltrona, e 
iniciou-se um processo de ectoplasmia bem denso e de cor branca. Sabia que estava num tipo de encapsulamento. 
A partir desse momento, percebi que não me movia, porém estava com os olhos abertos, consciente. 

Auto e heteropesquisa. Desde o primeiro dia percebi as consciexes dentro do laboratório. Naquele momento era 
como se eu fosse o objeto de estudo delas, apesar de estar me considerando o meu próprio objeto de estudos. O 
ambiente extrafisico lembrava a galeria oval de um anfiteatro. A equipe de amparadores conversava alguma coisa e 
mostravam para.a 'audiência' algo em relação a mim, como se estivessem fazendo um estudo daquele experimento 
comigo. 

Serenismo. Depois, num determinado momento, senti energia ímpar, que fluía em minha direção e depois através de 
mim. O padrão era de serenismo, de maxifraternismo. Pensei o quanto somos ignorantes em relação a isto, porque 
não dá para descrever esta sensação, este sentimento tão bom, tão magnânimo. 

Procedência. Tive uma projeção com duração de alguns segundos ou minutos. A sensação era de ter retornado à 
minha procedência enquanto consciência. 

Retrocognição. Em outros momentos do experimento tive projeções conscientes com diversas pessoas do grupo 
evolutivo, em contextos e situações em que consegui entender e perceber a ligação entre elas. Uma destas projeções 
foi retrocognitiva e envolveu uma das pessoas da equipe de apoio do experimento. 

Recuperação de cons. Para mim, o mais importante no experimento não foi a fenomenologia: Sem entender o 
significado do que ocorreu, fica o fenômeno pelo fenômeno. O principal foi saber que eu tinha conseguido recu
perar os cons necessários para fazer com que minha existência seja otimizada, para então produzir as reciclagens 

necessárias." 
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Continuidade. Doze meses após a realização do experimento, o pesquisador cujo relato encontra-se supra citado, 
foi questionado sobre seu estado e ocorrências após este período. Eis abaixo a resposta do serenauta: 

"O mais importante foi ter percebido que o experimento continuou e questões relacionadas às conscins e consciexes 
que percebi no Serenarium foram tendo desfechos positivos nos processos de libertação de interprisão grupocármica 
neste período. Houve aceleração da história pessoal e a constatação do aumento da maturidade consciencial em lidar 
com as crises. Nas inter-relações constatei aumento na capacidade de percepção e compreensão do outro." 

Estudo. O objetivo deste trabalho de pesquisa foi apresentar o levantamento de dados dos experimentos reali
zados no LRH - Serenarium de forma quantitativa com vistas a posterior análise e comunicação através de publicações 
técnico-científicas. 

· Contribuição. A realização de novos experimentos neste laboratório poderá contribuir para a compreensão da 
dinâmica multidimensional na captação de idéias originais e no acesso ao holopensene dos serenões, aspectos ainda pouco 
estudados. Pode-se considerar que as ocorrências relatadas pelos pesquisadores em relação às reciclagens pessoais, auto
enfrentamento, descobe1ias e aprendizados, obtidas por ocasião dos experimentos, foram possíveis devido à disponibilidade 
dos pesquisadores e à atuação da dinâmica extrafisica, ainda em estudo. 

Questionamento. A paiiir da Evoluciologia, pode-se questionar: até que ponto os experimentos neste Laboratório 
propiciam a ampliação da autoconscientização multidimensional, pluriexistencial, bioenergética e holossomática? 

CCCI. Após um ano de test-drive, ajustes e melhorias na infra-estrutura e no modus operandi do LRH - Sere
narium, a ARA CÊ disponibilizará, a partir do segundo semestre de 2006, o laboratório para a Comunidade Consciencio
lógica Cosmoética Internacional - CCCI. Para tal, uma equipe de voluntários encontra-se já em permanência prolongada 
no campus. 
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MRA A IVOLUÇÃO DA CONSOINCIA 

Campus CEAEC ] ª Década 
Exemplarismo Intersassistencial 
CHSC Campus - JST Decade - Interassistantial 

Exemplarity 

Campus CE~C - 1 ª Década - Ejemplarismo 

Interasistencial 

Resumo: 
Esta conferencia resume a experiência de proposição, planejamento, organização e 
~valiação dos eventos comemorativos da J• Década do Campus CEAEC, iniciativa 
desencadeado~ de aproximações efetivas entre os voluntários residentes em Foz do 
Iguaçu, integrantes da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 
(CCCI), e comunidades da Região Trinacional - Foz do Iguaçu-SR, Ciudad dei 
Este-PY e Puerto lguaZll-AR. 

Abstract: 
This article summarizes lhe experience of proposing, planning, organizing, and 
evaluating lhe CHSC Campus' / " Decade celebrating events, an initiative lhat 
unchained effective proxirnity between lhe volunteers living in lguassu Falis, who 
integrate lhe lntemational Cosmoethic Conscientiologic Cornmunity (JCCC), as 
well as cornmunities from lhe Tri-national Border - lguassu Falis, Brazil; Ciudad 
dei Este, Paraguay; Puerto lguazu, Argentine. 

Resumen : 
Este artículo resume la experiencia de proposición, planificación, organización y 
evaluación de los eventos celebrados de la Primera Década dei Campus CEAEC, 
iniciativa que ha proporcionado indudablemente las aproximaciones entre los 
colaboradores re identes en Foz de lguazú, integrantes de la Comunidad Concien
ciológica lnternacional (CCCI), y las comunidades de la Región Trinacional- Foz 
de lguazú (Brasil), Ciudad dei Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina). 

Projeto. O Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), localizado em Foz do Iguaçu - PR - Brasil, 
propôs, para comemoração de seu aniversário, a realização, na primeira quinzena de julho de 2005, de um conjunto de 
eventos denominado Campus CEAEC - ]ª Década, voltado à abordagem de temáticas pesquisadas no campus, seleciona
das de modo a exaltar e valorizar a cidade de Foz do Iguaçu e Região Trinacional. 

Foz do Iguaçu. Localizada no extremo Oeste do Paraná, Foz do Iguaçu faz fronteira com as cidades de Puerto 
Iguazu, na Argentina e Ciudad dei Este, no Paraguai, integrando a chamada Região Trinacional. 

Cidade Planetária. Cidade p lanetária expandida por natureza, Foz é depositária de riquezas não ~dstritas aos 
limites geográficos da cidade: depositária das Cataratas do Iguaçu, patrimônio da Humanidade; depositária da Usina de 
ltaipu, investimento binacional; depositária de 73 diferentes coletivos, patrimônio cultural transnacional; e depositária do 
Espaço das Américas, sede das negociações do Mercosul. · 

População. Sua população é constituída predominantemente de iguaçuenses e brasileiros vindos de outros Estados; 
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argentinos e paraguaios residentes nas cidades limítrofes (Ciudad dei Este-PY e Puerto lguazu-AR); e reúne ainda expres
siva comunidade de estrangeiros procedentes de diversos países. A Região Trinacional é também a casa de vários grupos 
indígenas, dentre eles a Nação Guarani. 

Cultura dinâmica. A identidade cultural de Foz do Iguaçu é dinâmica, exigindo redefinições sucessivas e continu
adas. Cultura heterogênea caracterizada por múltiplos centros resultantes da relação entre os modos culturais importados 
e os gerados no local. 

Comemoração. Toda a comemoração de aniversário remete essencialmente a duas dimensões conjugadas e indis
sociáveis - tempo e história - que determinam e são determinadas pelo contexto. 

Contexto. O CEAEC comemorou a ]ªDécada homenageando Foz do Iguaçu, seu berço institucional. Mais do que 
relembrar os feitos do decanato, a intenção foi criar opo1tunidade para o crescimento do voluntariado da Conscienciologia 
na construção de novos fatos evolutivos para a comunidade de Foz. 

Laboratório. A investigação científica exige a prática laboratorial. Em Ciências Sociais, o laboratório corresponde 
ao coletivo de homens e mulheres que pe1tencem a determinado local. Nosso laboratório é a Região Trinacional, mais 
especificamente a cidade de Foz do Iguaçu. 

Cosmotemáticas. A Região Trinacional permite estudar as cosmotemáticas universalismo, cosmoética e pacifismo 
no1teadoras das ciências Conscienciologia e Projeciologia, eleitas centro de reflexão e debate nos eventos da ]ªDécada. 

Teática. Tais macrotemáticas ou cosmotemáticas seriam apenas teses ou dimensões filosóficas se dissociadas de 
ações concretas. A união teoria e prática no exercício da tares promove de fato a renovação individual e coletiva. 

Voluntários. A Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) totaliza 1.262 1 voluntários, destes 
479 residentes em Foz do Iguaçu. Os eventos da Ja Década resultaram da dedicação direta de uma equipe de 150 voluntários 
e indireta de quase toda a comunidade integrante das diversas instituições conscienciocêntricas localizadas em Foz. 

Recorde. Tal adesão possibilitou que os eventos fossem viabilizados no tempo recorde de 5 meses. 
Iniciativa. A iniciativa corroborou o objetivo de contribuir para elevar a qualidade cultural da comunidade iguaçu

ense, valorizar o diálogo intercultural e a cultura de paz, oferecendo à Região eventos de projeção cultural. 
Diversidade cultural. A diversidade cultural pe1mite a pesquisa das variantes conscienciais na análise, discussão e par

ticipação em um cenário oscilante entre o regional e o global cotidianamente. Foz é uma miniatura cartográfica mundial. 
Cultura de paz. A cultura de paz, objeto de tantas teses acadêmicas, tema que ocupa significativo percentual no 

mercado editorial da pós-modernidade não é, no contexto de Foz do Iguaçu, apenas possibilidade de discussão teórico-intelec
tual, é a expressão do apelo diário decorrente de fatos e problemáticas atípicos exigindo soluções práticas emergenciais. 

Gestão Compartilhada. A Associação CEAEC propôs o sistema de gestão compartilhada, realizando os 3 primeiros 
eventos, dentre os 6 listados abaixo, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu: 

1. 1 Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu. Realizada ao ar livre na Praça das Nações, com a intenção de 
democratizar o acesso ao livro, fomentar e divulgar a cultura do livro na Região Trinacional, envolvendo, para isso, aso
ciedade como um todo, firmando-se como espaço que permite o diálogo entre autores e leitores (Dias e Pétalas, 2005). 

2. 1 Mostra Internacional de Cinema - Multiculturalismo e Conscienciologia. Realizada em espaço cinemato
gráfico do Shopping Boulevard, visando ampliar o acesso do público aos filmes produzidos fora do circuito Estados Unidos 
- Europa, abordando temáticas importantes para a compreensão multicultural e universalista do ser humano (Ma1tins e 
Valiente, 2005). 

3. 1 Fórum de Diversidade Consciencial -A Diferença Soma. Realizado no auditório da Holoteca do CEAEC, 
transformado em espaço para discussão das questões sociais relativas à diversidade consciencial e cultural na Região 
Trinacional, entendendo o diálogo como condição predisponente ao fortalecimento das relações interculturais (Oliveira 
e Serrano, 2005). 

4. Expoconsciência. Exposição educacional itinerante, apresentada nos locais correspondentes aos eventos c_ome
morativos da ]ªDécada do CEAEC, sobre a riqueza e coexistência da diversidade cultural e natural de Fo:Z do Iguaçu, 
retratada em mtefatos do saber do acervo da Holoteca selecionados de modo a ilustrar e ressaltar a consciência ecológica, 
universalista e pacifista (Alcadipani e Zolet, 2005). 

5. I Mostra Filatélica do CEAEC. Além de expor importantes coleções do acervo da Filatelioteca da Holoteca e 
também do Clube Filatélico de Foz do Iguaçu, no evento, realizado no Campus CEAEC, foram lançados o selo e o carimbo 
comemorativos da Íª Década (Oliveira e Pereira, 2005). 

6. Campus CEAEC - 1ª Década. Cerimônia de encerramento dos eventos comemorativos da Íª Década no Auditório 
da Holoteca, com a celebração do aniversário, homenagens e·retrospectiva histórica da instituição (Arakaki e Rossa, 2005). 

Apoio. O CEAEC consolidou parcerias e recebeu apoio de instituições do primeiro, segundo e terceiro setores 
comprometidas com a construção de práticas e políticas sociais dirigidas à elevação das condições sociais e culturais, 

1 Fonte. UNICIN - União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais; Foz do Iguaçu-PR; fevereiro, 2006. 
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Problemáticas. O deficit cultural é apenas uma das tantas problemáticas observadas na vida urbana de Foz do 
Iguaçu. 

Crimes. Narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de mulheres, comércio ilegal de mercadorias, prostituição infantil, 
pirataria e biopirataria são algumas transgressões criminosas praticadas por indivíduos (contraventores) e grupos (quadrilhas 
- máfias) na tríplice fi'onteira e noticiadas na mídia nacional e internacional. 

Estigma. Os tantos trafores observados na fronteira configuram o estigma e a crença de que esta realidade é ina
movível, condição sintetizada tradicionalmente nos ditos populares: Foz é terra de ninguém; Foz é. um caso perdido. 

Deficit. O panorama depreciativo associado ao deficit cultural - insuficiência educacional, desinformação e despo
litização - impede o reconhecimento dos valores locais pela população, de modo geral, acostumada a salientar as mazelas 
da região de fronteira. 

Trafores. Contribuir para a ressignificação da identidade regional, ressaltando e potencializando seus trafores, deve 
ser investimento contínuo dirigido à reeducação. 

Megatrafores. Dentre inúmeros trafores, pelo menos 7 megatrafores da cidade de Foz do Iguaçu merecem destaque: 
!. Diversidade consciencial. A diversidade, rico manancial de pesquisa dos padrões de energia consciencial: 

residem em Foz do Iguaçu, aproximadamente 293 mil pessoas, de 73 nacionalidades, somada a Nação Guarani. Destas, 
9.431 se/o estrangeiras. Dentre elas, árabes (3. 065), paraguaios (1. 872), chineses (1. 714), argentinos (741) e indígenas, 
Avá-Guarani (1.275), Ache, M'bya Guarani e Maká (1.225) (Webber, 2003). 

2. Turismo cultural. A vocação para o turismo cultural voltado para a descoberta do patrimônio etnocultural, 
estimulando a criação de espaço para a solidariedade e a paz. 

3. Turismo intelectual. A realização de congressos filosóficos, científicos e tecnológicos consolida novo nicho 
mercadológico no turismo de eventos, em desenvolvimento na Região. 

4. Biodiversidade. A biodiversidade, evidência singular na natureza iguaçuense, verdadeiro balneário energético: 
Aeruenergia (freqüência dos ventos durante o ano: Norte 43,5%, Sul 32%, Leste 9, l %, Nordeste l 0,5%); Fitoenergia 
(Mata Atlântica, a maior reserva de floresta pluvial subtropical do mundo com 2.000 espécies vegetais); Geoenergia (o 
canyon das Cataratas, resultado de processo vulcânico iniciado há 500 milhões de anos, o basalto e a terra roxa); Hidroe
nergia (as Cataratas do Iguaçu com 275 saltos de 80m de altura formando o maior conjunto de quedas d'água do mundo e 
o t_ransfronteiriço Aquífero Guarani, o maior do planeta, localizado sob o solo do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai); 
e a Zooenergia ( 1.311 espécies animais).2 

5. Energia Imanente. Constata-se a exuberância de energia imanente (EI), presente em aproximadamente 70% da 
área da cidade - Parque Nacional de Iguaçu, lago de ltaipu e zona agrícola - em detrimento de 30% de energia conscien
cial (EC) - concentrada, predominantemente, na área urbana. A EI prepondera sobre a EC, favorec,~ndo a desintoxicação 
e facilitàndo a manutenção de condição mais saudável. 

6. Geopolítica. A localização em território trinacional exige a expansão sócio-política consciencial e institucional, 
favorece as relações interculturais e fo1ialece a identidade planetária. Ao mesmo tempo, dinamiza, transforma e reinventa 
a significação de identidade nacional e local. 

7. Tecnologia. A ltaipu Binacional, maior hidrelétrica do mundo, fornecedora de 25% da energia elétrica consumida 
no Brasil e de 95% no Paraguai. 

Fixação. Potencializar a fixação de valores através de eventos temáticos é tarefa educativa para elevar a compre
ensão e o padrão cultural de Foz do Iguaçu. 

Antiestigma. A adoção de postura ativa antiestigma ambiental, comprometida com a reciclagem local, é razão 
assistencial justificatória para a organização dos eventos da /ªDécada do CEAEC. 

Bases. A vocação multicultural já aparece corno importante traço identitário de Foz do Iguaçu no discurso político; 
no entanto, as bases de uma política cultural que venha a legitimar esta condição é algo a ser construído. 

Realidade. Ao ouvir o discurso político veiculado na mídia sobre 73 etnias convivendo em paz na fronteira, a 
população local acredita estar estabelecida a paz, não sendo necessário mover esforços para qualificar essa condição. Esse 
discurso acobe1ia a violência grosseira presente no cotidiano da cidade, banaliza a violência sutil, a exemplo da indiferen
ça, do preconceito e do desrespeito, alimentando uma espécie de etnocentrismo adestrado. Na realidade, aos estrangeiros 
(diferentes) é permitido ocupar e transitar no mesmo território dos autóctones (iguais), no entanto a interação entre estes 
é cordial e superficial, favorecendo minimamente a proximidade e a integração cultural. 

Ativismo. O ativismo crítico da Conscienciologia pressiona e impulsiona a transformação e renovação político
institucional do poder público local através da organização social de seus voluntários. 

Interações. A CCCI está qualificando sua participação social manifesta nos 3 níveis de interação aqui apresentados 

'Fonte. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 2005. 
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em ordem progressiva: 

1. CCCI. A participação na Universidade Abe11a do Voluntariado - Instituições Conscienciocêntricas (ICs) - per
mitindo a interação consciencial e institucional dentro da CCCI; 

2. Trabalho. A participação no mercado de trabalho, com ênfase na docência, integrando os membros da CCCI na 
sociedade iguaçuense; 

3. Cidadania. A participação dos conscienciólogos na Socin disponibilizando as competências adquiridas na vi
vência do Paradigma Consciencial para construção de práticas efetivas de transformação e assistência à Socin, integrando 
e estimulando a sociedade civil organizada no exercício sócio-político da cidadania. 

Discernimento. A participação da comunidade conscienciológica na comunidade iguaçuense é manifestação 
sobretudo de discernimento à medida que permite ora o exercício da tares nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) 
- Universidade Aberta do Voluntariado -, ora a tares em condição intennediária na Socin, onde o voluntário aprende a 
contextualizar e dosar seus talentos nas relações interconscienciais e interinstitucionais. 

Condições. A competência intelectual associada à estrutura administrativa e tecnológica das instituições, configuram 
as condições mínimas necessárias para o debate deliberativo, o planejamento organizativo e a ação consolidatória. 

Conscienciologia. O Paradigma Consciencial utiliza todo o conhecimento teórico-experimental sério e útil, dispo
nível na sociedade, como substância reciclável, potencializável e renovável através dos seus fundamentos teáticos: bases 
teóricas (teses), bases filosóficas (princípios), instrumental metodológico (pesquisa) e ferramentas tecnológicas (técnicas), 
na permanente construção das verdades relativas de ponta (verpons) da Conscienciologia. 

Prioridade. A visão de mundo expandida pelo Paradigma Consciencial capacita a conscin a identificar problemas, 
geralmente não percebidos ou considerados não prioritários pelos gestores convencionais da Socin, pensar soluções e 
promover ações. 

Diagnóstico. O diagnóstico conscienciológico, mais claro, cosmoético e universalista do contexto social, elenca 
argumentos definitivos e convida o poder público e a sociedade civil para a gestão e implantação de propostas viáveis. 

Denúncia. As verpons evidenciam de forma contundente a distância entre o que presta e o que não presta na vida 
humana, desprezando atenuantes e denunciando os mascaramentos de toda ordem. 

Desafio. Colocar em prática as bases do Paradigma Consciencial é o desafio de todo voluntário da Consciericio-
logia. 

Teática. Participar da construção de bases culturais mais sólidas para a cidade é, portanto, uma oportunidade teática 
no aprendizado da Conscienciologia. · 

Consenso. A identificação de interesses comuns à Socin Conscienciológica e à Socin Convencional predispõe o 
consenso mínimo necessário à ação conjunta. 

Dissenso. As bases consensuais, mesmo esboçantes, começam a criar ambiente e condições para o enfrentamento 
dos dissensos de maneira mais civilizada. 

Demandas. É inevitável, necessário e benéfico atender de modo dinâmico as diversas demandas a fim: de ampliar 
as bases de convivência sadia na Socin. 

Princípios. A experiência da i" Década permitiu a validação de 4 importantes princípios associados, apresentados 
aqui em ordem lógica: 

l. Coerência. Mede-se determinada sociedade pelo que ela tem de melhor. Não estaríamos sendo coerentes se 
não buscássemos o potencial máximo do voluntariado da CCCl para a realização dos eventos da ]ª Década (De Masi, 
1999). 

2. Exemplarismo. O princípio teático básico e indispensável da Conscienciologia: 1 dia de vivência direta presen
cial, participativa, vale por 100 dias de teorizações do melhor pesquisador (Vieira, HSR, página 818). O exemplarismo 
da Universidade Aberta do Voluntariado pode ajudar a Socin a parar para pensar. A ciência da consciência é, em primeiro 
lugar, assistencial. 

3. Reciprocidade. O princípio da reciprocidade assistencial: Não há assistência de mão única. Os eventos ajudaram 
muito a cidade, mas fundamentalmente ajudaram demais a comunidade conscienciológica - Ninguém evolui sozinho. 

4. Irreversibilidade. O princípio da irreversibilidade evolutiva: A evolução é um continuum inevitável e irrever
sível. É importante perceber o encadeamento de eventos fixadores da produtividade grupal da CCCI. 

Pontoações. Os resultados dos eventos comemorativos da i" Década constam de relatório detalhado disponível 
para consulta no CEAEC. Para fins demonstrativos, foram selecionados e apresentamos abaixo, os quadros sinópticos 
contendo as pontoações dos 4 principais eventos (Oliveira e Rossa, 2006). 
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1 Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu 

CRONOLOGIA 
Total de dias da feira do livro (de 06 a l O de julho de 2005) 5 
Total de horas de abertura para o público 56 

EXPOSITORES 
Diferentes locais de origem dos expositores (item não somado) 8 
Expositores nacionais 4 
Expositores estaduais 7 
Expositores locais 17 
Total de expositores 28 
Livros vendidos 7.540 

DOACÓES 
Livros doados por sorteio na feira 446 
Revistas CEAEC Newsfeller distribuídas na feira 983 
Jornais O Estado do Paraná distribuidos na feira 150 
Número de kits alimentação doados para artistas 80 
Total de doações 1.659 

AUTORES 
Autores de exoressão nacional 10 
Autores de expressão nacional com pró-labore (item não somado) 7 
Autores de expressão nacional sem pró-labore (item não somado) 3 
Autores de expressão regional sem pró-labore 27 
Total de autores aue narticinaram da feira 37 

INSTITUICÓES 
Instituições realizadoras da feira 4 
lnstituições voluntárias e realizadoras da feira (item não somado) 2 
Instituições voluntárias parceiras 4 
Instituições contratadas 10 
Instituições que apoiaram a feira 7 
Total de instituições 25 

PUBLICO l\ 
Público presente nas palestras 509 
Público presente nos ta/k shows 263 
Escolas aue visitara m a feira 58 
Crianças que visita ram a feira através das escolas 4.394 
Público total estimado 12.000 

PROGRAMAÇÃO 

Sessões de autó11r afos 9 
Autores aue assinaram nas sessões de autól!rafos 36 
Palestras 7 
Talk shows 4 
Autores que participaram dos talk shows 29 
Escolas que apresentaram atrações no palco 13 
Grupos de teatro e dança que apresentaram atrações no palco 9 
Gruoos musicais contratados pela Fundação Cultural oara shows 8 
Tota l de atrações no palco 61 
Oficinas pedagógicas 15 
Oficinas de teatro 13 
Oficinas literárias 2 
Total de ofi cinas 30 

EQUIPES DE TRABALHO 

Funcionários contratados 4 
Horas t r abalhadas pelos funcionários contratados 124 
Voluntários do CEAEC que atuaram durante todo o processo de organização da feira 19 
(5 meses) 
Voluntários do CEAEC que atuaram durante a feira 74 
Voluntários da Cia. de Teatro Amadeus e Casa do Teatro 12 
Voluntários da Academia de Letras do Oeste do Paraná 3 
Autores voluntários 30 
Alunos de ensino superior voluntários 6 
Total de voluntá rios 132 

DlVULGAÇÃO 
Material de divulgação (cartaz, outdoor, marcador de livro, programação do evento) 3 1.005 
Míclia Televisiva 24 
Miclia RaclioJõnica 2 
Mídia Digital 6 
Mídia Impressa 25 
Total de mídias 57 
Horas de filmagem para cobertura da feira 7 

Revista Conscienciologla Aplicada ·Ano 4 • nº 6/ 2006 29 



ASSOCIAÇÃO INTtRNAQONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCICNaA 

1 Fórum de Diversidade Consciencial: A Diferença Soma 

CRONOLOGIA 

Dia do Evento: 14 de julho de 2005 
Total de horas dedicadas às atividades do evento 

VISITAS TÉCNICAS 

Visitas aos representantes das comunidades árabe, coreana, chinesa e portuguesa 
Visitas aos consulados do Paraguai e da Argentina 
Visitas às comunidades indígenas: Maká de Ciudad del Este? PY, M'Bya Guarani no Porto 
Bertoni? PY, Mborere de Puerto Iguazu? AR e Avá Guarani de São Miguel do Iguaçu? BR 
Total de visitas 

P AJNELIST AS 

l Painel de Experiências 
Painel Interétnico 
Conferência 

Total de Painelistas 
' COMUNIDADES REPRESENTADAS NOS PAINEIS 

Arabe, Espanhola, Chinesa, Equatoriana, Portuguesa, Brasileira e Nação Guarani 

COMUNIDADES REPRESENTADAS NA PLATÉIA 
1 

Arabe, Argentina, Brasileira, Co lombiana, Espanhola, Chinesa, Equatoriana, Indiana, Italiana, 1 

Paraguaia, Portuguesa, Nação Guarani e Uruguaia 

DOCUMENTO 

1 Redator 
1. 

DOAÇÕES 

l Livros Documentos pela Paz doados pelo projeto Coisaria Mundial 
1 Revistas CEAEC Newsletter 
1 Documento Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural 

1 Adesivos 

1 Total de Doações 

INSTITUIÇÕES 

Instituição realizadora 
Instituições parceiras 
Instituições contratadas 
Prestadores de serviços 
Total de instituições 

PÚBLICO 

1 Público presente no Fórum 

PROGRAMAÇÃO 

Mesas de debates 
Conferências 
Coffee Break Multicultural 
Leitura do documento síntese do evento 

EQUIPES DE TRABALHO 

Voluntários do CEAEC 
Painelistas voluntários 
Total de voluntários 

-DIVULGAÇAO 

Mídia Televisiva 
Mídia Impressa 
Mídia Digital 
Total de Mídias 

Horas de filmagem para cobertura do Fórum 
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1 Mostra Internacional de Cinema: M ulticultur alismo e Conscienciologia 

CRONOLOGIA 
Total de dias da mostra: 02 a 05 de julho de 2005 4 
Total de horas do evento 14 

FILMES 
Total de filmes 6 

NACIONALIDADES 
Diferentes nacionalidades representadas nos filmes 14 

DOAÇÕES 
Livros doados por sorteio na mostra de cinema 12 

INSTITUIÇÕES 
Instituições realizadoras da mostra de cinema 2 
Instituição voluntária e rea lizadora l 
Instituições que apoiaram 6 
Instituições contratas 2 
Total de instituições 11 

P UBLICO 

l~édia de público por ses~ão cinematográfica 85 1 - ---·· 
Total de públ ico da mostra de cinema 515 

EQUIPES DE TRABALHO 
Voluntários do CEAEC que atuaram durante todo o processo de organização da mostra 6 
Voluntários da União Dinâmica de Faculdades Cataratas ? UDC 4 
Debatedores voluntários da CCCI 6 
Debatedores voluntários 3 
Total de voluntários 19 

DIVULGAÇÃO 
Material de divulgação (cartaz e programação do evento) 700 
Mídia Televisiva 4 
Mídia Digital 3 
Mídia Impressa 4 
Total de mídias 9 
Horas de filmae:em para cober tura da mostra 2 
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1 Expoconsciência 

CRONOLOGIA 
Dias da Exposição: O 1 a 17 de julho de 2005 

BANNERS POR TEMA 
Consciência Pacifista 
Consciência Universalista 
Consciência Ecológica 
Contexto de Foz do Iguaçu 
Banner de identificação da exposição 
Total de Banners 

ARTEFATOS DO SABER RETRATADOS NOS BANNERS 
Recortes do cosmograma 
Livros 
Total de Artefatos do Saber 

LOCAIS DA EXPOSIÇÃO 
Espaço da Américas 
lguassu Boulevard 
I Feira Internacional do Livro de Foz do Iiruaçu 
Campus CEAEC 
Total de dias 

INSTITUIÇÕES 
Instituição voluntária e realizadora 
Instituições voluntárias parceiras 
Instituições que apoiaram 
Instituições contratadas 
Total de instituições 

EQUIPES DE TRABALHO 
Voluntários do CEAEC que atuaram durante todo o processo de organização da 
Ex poconsciênc ia. 
Voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional - CCCI 

Total de voluntários 
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Interações. Os quadros acima elucidam interações com, pelo menos 20 categorias de consciências, enumeradas 
em ordem alfabética. 

O 1. Advogados. 
02. Ambientalistas. 
03. Artistas. 
04. Autores. 
05. Cônsules. 
06. Crianças. 
07. Diretores de Cinema. 
08. Editores. 
09. Educadores. 
1 O. Empresários. 
11. Estrangeiros. 
12. Expositores. 
13. Indígenas. 
14. Jornalistas. 
15. Políticos. 
16. Prestadores de Serviços. 
1"7. Produtores de Cinema. 
18. Publicitários. 
19. Religiosos. 
20. Universitários. 
Instituições. Instituições do primeiro, segundo e terceiro setores integraram a rede de investidores dos eventos 

comemorativos da /ªDécada, ocupando a posição de realizadores ou apoiadores, merecendo destaque as 20 listadas na 
ordem alfabética: · 

O 1. Academia de Letras do Oeste do Paraná. 
02. Casa do Teatro. 
03. Companhia de Teatro Amadeus. 
04. Foz TV. 
05. Fundação Cultural. 
06. Gazeta do Iguaçu. 
07. Gazeta do Povo. 
08. Hotel Mabu. 
09. Itaipu Binacional. 
1 O. Oficina do Sorvete. 
11. Pizza Parque. 
12. Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. 
13. Rede Paranaense de Comunicações - RPC. 
14. Restaurante Empório da Gula. 
15. Restaurante Ver o Verde. 
16. Secretaria Municipal de Comunicação. 
17. Secretaria Municipal de Educação. 
18. Shopping Boulevard. 
19. Tam Viagens Aéreas. 
20. União Dinâmica de Faculdades Cataratas - UDC. 
Registro. As principais realizações alcançadas pelo CEAEC nesta década foram registradas na edição especial 

comemorativa da revista CEAEC Newsletter Vol. 4 - N. 1, redigida em três idiomas (português, espanhol e inglês), pu
blicada em 06 de julho de 2005, com uma tiragem de 5.000 exemplares para distribuição gratuita. Também os eventos do 
projeto Campus CEAEC - Jll Década receberam destaque no Jornal do Campus CEAEC, Ano 1 O, N. 120, edição especial 
com 16 páginas, publicada em julho de 2005. · 

Visibilidade. Os eventos do projeto Campus CEAEC -1ª Década, foram divulgados em 77 inserções midiáticas, 
destas, ·65 foram veiculadas, na primeira quinzena de julho / 2005 na mídia impressa e televisiva. Durante o segundo 
semestre de 2005, placas de sinalização com a indicação Conscienciologia foram fixadas, por iniciativa da Secretaria 
Municipal de Turismo, nos principais pontos de sinalização da cidade. 
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Demanda. O CEAEC vem recebendo sistematicamente convites para participar de eventos que envolvem discus
sões sobre os destinos econômico, social e político da cidade de Foz do Iguaçu, sendo esta demanda indicador de saúde 
interassistencial. 

Afinidade. Dos 132 voluntários que participaram durante os 5 dias de evento da 1 Feira Internacional do Livro, 
51 não eram voluntários da Conscienciologia ( 40% ). Também, aproximadamente 90% das atividades previstas na pro
gramação cultural, pedagógica e_de autores, que levou mais de 300 pessoas ao palco, foi resultado de adesão espontânea, 
sem honorários, evidência da franca expansão da comunidade voluntária ativista de Foz do Iguaçu. No exemplarismo 
interassistencial, os afins se atraem. . 

Oportunidade. Expressivo sítio intrafísico para pesquisas temáticas associadas ao Estado Mundial, campo intera
tivo das pesquisas teáticas assistenciais cosmoéticas permanentes da Interlúdio - comunidade extrafísica localizada sobre 
o Parque Nacional do Iguaçu-, Foz é laboratório sem precedentes para a experimentação e validação dos fundamentos 
libertários da Conscienciologia: oportunidade evolutiva. 
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INTRODUÇÃO 

ASSOCIAÇÃO INTlllNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSOINCIA 

Desconstruções de Realidades e 
Construções Intrafísicas 

Assistenciais 
Reality De-constructions and Assistantial Intraphysical 
Constructions 

Desconstrucciones de Realidades y Construcciones 
Intrafisicas Asistenciales 

Resumo: 

O presente trabalho aborda aprendizados individuais e grupais de pesquisadores da 
Conscienciologia, resultado da implantação de dois campi conscienciocêntricos. 
Apresenta as fases pertinentes aos aprendizados (1995-2006) e destaca a importân
cia das recins para a implantação do holopensene assistencial no grupo de trabalho. 
Conclui que é esta implantação e consolidação holopensênica o fator decisivo para 
a concretização de edificações extrafísicas na dimensão intrafísica. 

Abstract: 

The present work approaches both individual and group apprenticeships made by 
Conscienctiology researchers following the settlement of two conscientiocentric 
campi. lt presents the phases corresponding to the apprenticeships (1995 - 2006) 
and stresses the importance of intraphysical recyclings for the installation of the 
assistantial holothosene into the group work. lt concludes that this holothosenic 
installation and consolidation is the decisive factor for the concretization of ext
raphysical edifications in the intraphysical dimension. 

Resumen: 
Este trabajo trata de aprendizajes individuales y grupales de investigadores de la 
Conscienciología, resultado de la implantación de dos campi conscienciocéntricos. 
Presenta las etapas relativas a los aprendizajes (1995-2006) y pane en relieve 
la importancia de las recines para la configuración dei holopensene asistencial 
en e! grupo de trabajo. Concluye que es esta configuración y consolidación 
holopensénica el factor decisivo para concretar edificaciones extrafisicas en la 
dimensión intrafísica. 

Histórico. Após a publicação do livro "700 Experimentos da Conscienciologia", em 1994, membros de dois 
Grupos de Pesquisa em Conscienciologia do IIPC, o GPC-Socin (relacionado à Sociedade Intrafísica) e o GPC-Grinvex 
(relacionado à Inversão Existencial), reuniram-se em Curitiba, Paraná, em abril de 1995, com vários teóricos de escolas, 
empresas e condomínios conscienciológicos, e iniciaram os trabalhos de implantação do primeiro campus consciencio
cêntriéo no Planeta. 
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Tecnologia. O início do projeto de construção do campus do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia - CE
AEC, na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil, ocorreu a partir das pesquisas e vivências dos participantes 
desses GPCs (esta primeira fase abarca o período de l 995 a 2002). Posteriormente, em 2001, a tecnologia desenvolvida 
possibilitou a implantação de um segundo campus conscienciocêntrico, da Associação Internacional para a Evolução da 
Consciência -ARACÊ, em Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil. 

Objetivo. O objetivo desta conferência não é ensinar a fazer uma obra, nem discriminar os procedimentos e etapas 
de uma construção civil, mais especificamente, das edificações em um campus conscienciocêntrico. Este conhecimento 
já é amplamente dominado por empresas da construção civil nas socins, cujo materpensene é a construção intrafisica em 
si. A abordagem nesta conferência será mostrar que a construção de um campus é conseqüência das interações grupais 
otimizadas, por sua vez, pela desconstrução de realidades anacrônicas das conscins e consciexes envolvidas no projeto. 

Metodologia. Autopesquisa, auto-enfrentamento, desconstruções, inter-relações grupais e multidimensionais, 
recins, vivências individuais e grupais. · 

Maxiproéxis Grupal. Subjacente ao processo de implantação de um campus conscienciocêntrico existe um grupo 
de consciências afins, focadas no mesmo objetivo. No projeto arquitetônico, há dois focos fundamentais: 

l. Construir as edificações propriamente ditas, para serem utilizadas assistencialmente pela comunidade conscien
ciológica presente e futura. 

2. Promover a interassistência entre os membros participantes do projeto em desenvolvimento, permitindo, na prática, 
a realização de maxiproéxis grupal. A aprendizagem obtida durante as vivências em grupo, inclusive as assistências (extra 
e intrafisicas), suplanta o resultado das construções, pois adquire consistência holopensênica pró-evolutiva, auxiliando 
assim a reurbanização extrafisica deste Planeta. 

Porão. Os primeiros estágios da grupalidade conscienciológica, vivenciados na implantação dos dois campi su
pracitados e alicerçados nos megatrafores dos membros do grupo, implicaram inicialmente na manifestação dos porões 
conscienciais dos participantes, ainda mais fortemente acoplados aos bolsões holopensênicos afins. O foco assistencial da 
maxiproéxis grupal foi a causa hipotética da reurbex que acontecia naquela época. 

Estruturação. Os bolsões, por sua vez, exerceram pressão holopensênica sobre os trabalhos na dimensão intrafísica. 
As vivências e inter-relações da equipe de voluntários (pioneiros ou desbravadores intrafisicos), estimuladas pela pressão 
holopensênica antagônica ao projeto de concretização de cada campus, acabaram indiretamente estruturando, ao longo do 
tempo, técnicas de construção intrafísica. O fato foi possível ao serem priorizadas assistencialmente as recins individuais 
e grupais e as respectivas desconstruções de realidades contrárias à alavancagem evolutiva. 

Técnicas. Na prática, a disponibilidade das consciências envolvidas nos dois projetos assistenciais propiciou a c1iação 
de princípios, técnicas e condições básicas para a estruturação dos campi conscienciocêntricos, ambos com características 
diversas. Uma das principais técnicas utilizadas nos dois projetos foi a desconst1;ução de realidades anacrônicas. 

1 . CONSTRUÇÃO E DESCONSTRUÇÃO 

Definição. A construção é o ato ou efeito de construir algo, estrutúrando conjunto de atividades que, somadas, 
resultam em obra de edificação intrafísica. 

Etimologística. O vocábulo construção vem do latim 'constnicto, ônis ', 'ato ou efeito de construir', derivado 
do verbo latino construere, 'levantar, edificar, construir'. Sêneca (filósofo romano, cerca de 4 a.e.e. - 65 d.e.e.) registra 
'constructio lapidum ', 'construção de pedras'. 

Sinonímia: !. Empreendimento. 2. Instalação, implantação. 3. Construção civil. 4. Materialização de idéia, plas
magem intrafísica. 

Antonímia: 1. Desconstrução; destruição; demolição; desmontagem. 2. Esfacelamento; aniquilamento; anulação; 
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arrasamento; arruinamento; devastação. 3. Deperecimento; derribamento. 4. Desmaterialização de idéia. 

Desconstrução. Filosoficamente, o conceito foi elaborado por Jacques Derrida [filósofo francês, 1930-2004], 
significando uma crítica a pressupostos de conceitos filosóficos. 

"A noção de desconstrução surge pela primeira vez na introdução à tradução de 1962 da "Origem da Geometria", de 
E. Husserl [filósofo alemão, 1849-193 8]. A desconstrução não significa destruição, mas sim, desmontagem, decomposição 
dos elementos da escrita. A desconstrução serve nomeadamente para descobrir partes do texto que estão dissimuladas e 
que interditam certas condutas. Esta metodologia de análise centra-se apenas nos textos." (Wikipédia, http://pt.wikipedia. 
org/wiki/Desconstrução) 

"A Filosofia constituiu-se como 'epistema' e para tal necessitou reger-se por um quadro de oposições conceptuais 
que demarca o filosófico do não-filosófico por meio de efeitos especiais de tradução. É nessa zona limite, onde tem lugar a 
prática da 'de-construção', como exame do modo de constituição da Filosofia, no modo como está construída." (LOGOS, 
1989, p.1130) 

Contexto. Mediante a Recexologia, as recins praticadas pelos integrantes da equipe de construção dos campi CEAEC · 
e ARACÊ desconstruíram conteúdos dos porões conscienciais, ocorrências viabilizadas pela disposição e determinação 
pessoal de realizar as obras de implantação dos centros de pesquisas. 

Didática. Didaticamente podemos citar, ao modo de analogia, o fato de o projetor semi-lúcido continuar visitando sua 
moradia natal, mesmo muito tempo depois de ter-se mudado dali, já adulto. Muitas vezes, a residência já foi demolida, havendo 
no local outras edificações. Isto ocorre porque aquele conteúdo vivencial continua presente intraconsciencialmente. 

Hipótese. Pode-se cogitar que a verdadeira constmção da ofiex desse projetor passaria pela desconstrução daquela 
realidade pretérita, na qual o projetor encontra-se de algum modo fixado ou preso, o que viria a ocorrer após as recins 
necessárias. Não é difícil imaginar que poderiam ser encontrados, em sua atual residência, objetos relacionados ao passa
do, tornando aquela realidade ainda mais presente através da evocação permanente de consciências e energias. Se isto é 
mantido e retroalimentado pensenicamente, como poderia esse projetor pensar em algo novo, como renovação? 

Questão. Ahialmente, o principal questionamento feito de forma geral ao grupo de voluntários da ARACÊ é saber 
como foram e como são realizadas as construções intrafisicas, ou seja, como foi possível concretizar as edificações dos 
dois campi conscienciocêntricos. 

Resposta. Admite-se que o fator determinante para a realização das construções intrafisicas é a desconstruçlio de 
realidades anacrônicas. O processo de construção e implantação dos centros de pesquisas, CEAEC e ARACÊ, o modo 
como foram plasmados, passa pela desconstrução de determinadas realidades de cada integrante do grupo que se propôs 
a construir os dois campi. Para o desencadeamento do projeto, mesmo enquanto na esfera teórica de planejamento, houve 
uma série de desconstruções de realidades convencionais individuais dos que chegaram disponíveis para o trabalho. 

A MAIORIA DAS PESSOAS BUSCA SABER COMO SE CONS-
TRÓI CONVENCIONALMENTE UMA EDIFICAÇÃO, MAS POUCOS 

IMAGINAM COMO É CONSTRUIR MULTIDIMENSIONALMENTE UMA EDI
FICAÇÃO NA DIMENSÃO INTRAFÍSICA. 

Fatos. Embora a ênfase seja na importância das desconstmções intraconscienciais para o êxito das constmções 
intrafisicas assistenciais, vale ressaltar as pontoações - resultados do trabalho da equipe ao longo destes 11 anos. 

Construções no CEAEC Construções na ARACÊ 

1995 - 2002 2001 - 2006 

Área construída 6 447 m2 l 324 m2 

Edificações 28 30 (29 alvenaria mais 1 madeira) 

Período de tempo 7 anos 5 anos 
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Linha do tempo. A compreensão e a visão de conjunto do processo foram desenvolvidas a partir da linha do 
tempo das construções nos dois campi, demonstrando o percurso e os principais momentos vivenciados. O foco dessa 
linha do tempo para o grupo foi, ao longo dos anos, mostrar as mudanças externas (meio ambiente intrafísico), a partir 
de fotos e imagens, em contraposição às mudanças internas e conscienciais, vivenciadas pelo grupo nas inter-relações, 
fundamentais ·para a sustentabilidade das obras e suas concretizações. 

O PIB DE UM CAMPUS PODE SER CONSIDERADO 
INDICADOR DE RECINS E DE DESCONSTRUÇÕES 
GRUPAIS REALIZADAS PELO SEU GRUPO-BASE. 

Recins. As reciclagens pessoais e grupais foram essenciais para o resultado da obra, porém, o ganho maior foi o 
crescimento intraconsciencial individual e grupal extraído das vivências e das inter-relações. Um dos fatos marcantes 
do processo foi vivenciar o contrafluxo da pressão holopensênica, pelo desafio de realizar obra em contexto não-con
vencional e de interação multidimensional direta e constante. 

Realidades. O relevante é o que foi desconstruído (recins) pelo grupo para que as construções físicas aconteces
sem.Observou-se nesse contexto um processo em cadeia onde cada um dos elementos (conscins) importava. Na prática, 
a construção somente avançava quando o grupo conseguia desconstruir suas realidades anacrônicas (posturas, padrões 
pensênicos ectópicos, desatualizados, dificultadores da evolução consciencial) Assim, a construção de novas realidades 
foi conseqüência da desconstrução de realidades pré-existentes. 

Porão consciencial. Foram matéria-prima das desconstruções dos pa11icipantes da equipe os conteúdos dos po
rões conscienciais individuais. A dinâmica multidimensional consistia em trazer à tona os trafares a serem trabalhados, 
provocando crises e necessidade de auto-enfrentamento. 

Bolsões. O somatório dos conteúdos dos porões conscienciais individuais configurava os bolsões holopensênicos 
a serem assistidos, expondo continuamente as fissuras, discordâncias, patopensenes implícitos, não-ditos, alimentando 
os "campos cinzas" (campos patopensênicos) instalados. 

Assistência. A técnica encontrada para diminuir a pressão holopensênica foi prestar assistência (intra e extrafisica), 
através, principalmente do ato de "bancar" ou assumir as escolhas pessoais realizadas e pelo exemplarismo demonstrado 
às conscins e consciexes. 

II. PRINCÍPIOS BÁSICOS GERADORES DE DESCONSTRUÇÃO DE REALIDADES ANACRÔNICAS 

1. Princípio da não-competição 

Em 1995, a escolha do grupo de voluntários do CEAEC de não competir com o Instituto Internacional de Pro
jeciologia e Conscienciologia - IIPC, na realização de cursos e atividades pedagógicas afins, facilitou o acesso a idéias 
originais. Através desta postura administrativa, abriu-se espaço para criação de outros meios - cursos de dois anos - e 
modos de subsistir para a nova instituição, na época, uma cooperativa. Isso favoreceu a criatividade e a descoberta de 
caminhos para a elaboração de cursos, principalmente quanto à elaboração de modelos e conteúdos diferentes, a fim de 
não concorrerem com os cursos já existentes no IIPC. 

Desconstrução. Seria muito fácil para a equipe recém-chegada a Foz do Iguaçu ministrar a espiral curricular do 
IIPC- uma vez que vários voluntários eram professores do IIPC- e destinar os recursos para o projeto CEAEC. Esta re
alidade da época teve de ser desconstruída, e isso gerou crises, inclusive de identidade, em alguns membros do grupo. 

CONSTRUIR É FÁCIL, O DIFÍCIL É DESCONSTRUIR. 

Solução. Se um grupo quer construir algo relevante e há consenso entre todos os integrantes sobre o objeto da 
construção, então a idéia é auto-superação criativa para evitar competição com outras instituições do mesmo padrão. 
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Originalidade. Para não competir, exigia-se do grupo originalidade nas ações e propostas, desencadeando o acesso 
à heurística e criação de neos_sinapses. Na época, ficou claro para o grupo que não era a melhor opção acontecer a auto/a
gia da esboçante e futura CCCI (Comunidade Conscienciocêntrica Cosmoética Internacional) composta por 2 células ou 
instituições conscienciocêntricas: O IIPC e o CEAEC. 

Heurística. A necessidade de utilização da heurística (criatividade) baseou-se no princípio de não-competição 
entre as duas ICs, ofe1iando cursos não-similares aos existentes no IIPC, o que prejudicaria suas receitas e os alunos dos 
cursos de ambas as instituições. 

Fato. A situação exigiu da equipe do CEAEC "inventar a descoberta": o IIPC gerou o grupo de colaboradores que 
criou o CEAEC e este não rivalizava com o IIPC. 

Cursos. A geração de renda advinda dos cursos do pesquisador e professor Waldo Vieira era direcionada para o 
ITPC. Com a fundação do CEAEC, pelo princípio da não-competição, elaborou-se cursos novos, cuja receita era revertida 
para o próprio CEAEC: isto ajudou a criar a identidade da nova IC e de seu campus. Dentro deste contexto, onde duas 
instituições conscienciocêntricas coexistiam, usando base diferenciada de arrecadação de receitas,surgiu, por exemplo, o 
modelo do curso ECP3, em 1997, cuja renda foi direcionada para o CEAEC. 

CAP. O Curso de Conscienciologia Aplicada - CAP foi criado a partir das vivências do grupo de pesquisadores 
pioneiros na construção do CEAEC. Na transição do modelo cooperativista para o associacionista, em 2002, na "passagem 
de bastão" de uma equipe administrativa para outra, a equipe empreendedora do campus sugeriu que o curso permanecesse 
na espiral curricular do CEAEC, em função de seu conteúdo ter surgido dentro daquele contexto. Contudo, na época, o 
professor Waldo Vieira orientou a equipe pioneira a manter o curso na grade de atividades da Associação ARA CÊ, que 
estava sendo implantada. 

Intercâmbio. Foi criado também o Programa de Viabilização de Projetos da Conscienciologia (PVPC), com o 
objetivo de firmar parcerias com outras ICs e levantar recursos para projetos interinstitucionais e/ou supra-institucionais, 
resultando em gescons institucionais. 

Exemplo. Em 2003, no Rio de Janeiro, a parceria firmada entre a ARACÊ e o IIPC resultou em aulas ministradas 
por docentes da ARACÊ no próprio IIPC, na antiga Sede Mundial, na cidade do Rio de Janeiro, destinando-se os recursos 
obtidos a obras de edificação e/ou à publicação de tratados científicos da Conscienciologia. 

2. Princípio das viagens auto-sustentadas 

O corpo docente e de voluntários do CEAEC ( 1995-2002) e, posteriormente da ARA CÊ (a partir de 2001 ), adotou 
método diferenciado de itinerância quanto ao pagamento dos custos e despesas de deslocamento, hotel e alimentação, 
oriundos de viagens para ministrar cursos. A idéia básica consiste na escolha pessoal de cada voluntário em ser docente e 
assumir essa responsabilidade assistencial sob vários aspectos, inclusive o financeiro. 

Escolha. A partir dessa escolha, ocorre a integração desse docente em alguma equipe de voluntários atuante ou em 
formação, e as viagens aos locais dos cursos, incluindo transporte, hospedagem e alimentação, são custeadas pelo próprio 
voluntário/docente e não são desembolsadas pela instituição onde voluntaria. 

Conscienciologia Organizacional (COR). Essa nova abordagem gerou a necessidade de aprender e ensinar sobre a 
organização financeira pessoal, pois a reserva financeira - bujfer - tornou-se fundamental para garantir a presença docente nas 
cidades onde a ARA CÊ ministrava cursos. Esse foi um dos motivos, aliado às pesquisas na área da Conscienciocentrologia, 
que levou ao desenvolvimento de curso específico para a gestão de recursos intrafisicos, principalmente os financeiros, o 
Gestão de Recursos Intrafisicos (GRI). · 

Casuística. Em 2002, estava em andamento uma turma do curso CAP (Conscienciologia Aplicada) na cidade de São 
Paulo e houve uma reconfiguração da equipe docente exigindo dos demais pesquisadores um posicionamento a respeito 
das vagas abertas de docentes. 

Candidato. Havia um candidato para assumir a turma, porém não possuía respaldo financeiro, no momento da 
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escolha, para bancar a responsabilidade da itinerància. O grupo decidiu, coerentemente aos seus princípios, não pagar as 
despesas de viagens para aquele professor, que, por sua vez, optou por responsabilizar-se pelas aulas e viagens. 

Paradoxo. Após essa escolha íntima, de modo determinado, mas paradoxal, houve reconfiguração dos fatos, "sur
gindo" recursos financeiros suficientes para custear suas despesas de viagens pelo período de tempo necessário. 

Padrão. Durante os cinco anos de existência da ARACÊ ocorreram outros casos de docentes que tiveram que 
"bancar" a escolha (dar o salto no escuro), mesmo em condição adversa e aparentemente "impossível", para, em seguida, 
ocorrer a reconfiguração do cenário, nos aspectos financeiro e profissional, entre outros, tornando-se o mesmo favorável 
ao docente e chancelando ·a .. correção de sua escolha anterior. 

NINGUÉM DEIXA DE ITINERAR PORQUE NÃO TEM DINHEIRO 
E SIM PORQUE NÃO FEZ ESCOLHAS. 

Descrença. Embora tudo o que esteja sendo apresentado seja embasado nas experiências práticas de um grupo de 
voluntários e docentes, ainda é uma teoria aos que não vivenciaram tal experiência ou algo parecido. A você leitor, cabe 
o desafio de experimentar as escolhas pessoais em favor de sua proéxis. 

3. Princípio da heurística 

Sob o ponto de vista convencional e intrafisico, a partir de uma realidade existente é possível construir-se algo. Por 
outro lado, o acesso às idéias originais exige a desconstrução de realidade pré-existente anacrônica. Do contrário, as idéias 
pré-concebidas intoxicam a consciência e impedem a heurística. É necessário movimento intraconsciencial para a reciclagem 
do que já existe, a fim de abrir-se espaço para a construção do novo. Daí a necessidade de recins sistemáticas. 

Novo. A origem do novo está no vazio deixado pela desconstrução de realidades. Em outras palavras, quando se 
desconstrói, nasce o vazio e este cria a necessidade do novo. 

NA DESCONSTRUÇÃO NÃO HÁ BARGANHA COM AMPARADORES, 
VOCÊ "DÁ SALTO NO ESCURO", TEM QUE "CORTAR A CORDA". 

Flexibilidade. No processo de construção do campus CEAEC, as mudanças ocorriam de modo sistemático e cons
tante, exigindo cada vez mais flexibilidade. Criar sinapses novas para desconstruir realidades e, depois, com muito esforço 
e persistência, obter uma recin relacionada. 

Frutos. Embora de difícil aprendizado, a técnica da desconstrução frutificou. Houve o aprendizado grupal suficiente 
dos movimentos e dinâmicas multidimensionais, e o resultado foi acerto maior na identificação de pontos de travamento, 
meios e técnicas para o desenvolvimento e agilização de projetos e ações assistenciais. 

Original. O novo surge ao nos despirmos de nossa própria realidade. Abrir mão de apegos e falsas "seguranças" 
internas para alcançar a idéia original ainda causa sofrimento desnecessário à consciência. 

Desconstrução máxima. A maior desconstrução enfrentada pelo grupo em questão, no período de 1995 a 2006, está 
relacionada à da administração do próprio CEAEC. Esta escola multidimensional foi transferida para novo grupo gestor 
em 2002. Naturalmente, esta desconstrução levou o grupo a inúmeras recins e continua levando, até o dia de hoje. 

Campus. A conclusão a que·o grupo de voluntários da ARA CÊ chegou é de que essa foi a primeira desconstrução 
necessária para a construção do campus ARACÊ. Assim surgiu o novo, o Laboratório Radical da Heurística - Serenarium, 
o Plenarium (plenárias), a Vila Eliótis, e a espiral curricular em Conscienciologia Aplicada, composta de 8 cursos. 

SOMOS CAPAZES DE FAZER O NOVO, DE NOVO? 
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Exercício. Na prática cotidiana multidimensional, os contextos mudam rapidamente, segundo as escolhas e posi
cionamentos dos integrantes do grupo e a interação multidimensional. Diversas vezes o grupo tomou decisões relativas 
a projetos e, logo em seguida, em decorrência de novos indicadores, aquela decisão era modificada. A impermanência 
tornou-se uma constante no processo grupal. Isso exigiu esforço pessoal constante para se vivenciar com maior equilíbrio 
as crises de crescimento e respectivas recins. 

4. Princípio do equilíbrio entre Vida Convencional e Proéxis 

Escolhas. Os voluntários, co-fundadores do CEAEC, em sua maioria, desconstruíram suas próprias vidas conven
cionais, em profundidade, para dar a sustentabilidade necessária à edificação do campus. Mudaram-se para Foz do Iguaçu, 
sem parâmetros anteriores para aquele tipo de experiência, com novos locais para moradia, e desenvolveram novos rumos 
profissionais para a sobrevivência. 

Diferencial. Evidenciou-se o diferencial sobre o entendimento quanto ao binômio vida convencional-proéxis. As 
vivências em grupo e a crescente necessidade de construção do CEAEC provocaram nos voluntários o sentimento de 
inadaptação quanto aos valores pessoais antigos e convencionais, amplamente aceitos pela socin, a exemplo de casamen
tos, empregos, aposentadorias. 

Liberação. Naquela época, segundo abordagem ectópica e implícita de alguns voluntários-pesquisadores da Cons
cienciologia, somente depois de cumpridas todas as etapas da vida convencional a conscin estaria apta e liberada para 
realizar a proéxis. 

VALORES 

Vicia convencional Proéxis 

Ganhar dinheiro Aumentar o capital consciencial; dinheiro é meio e 
não fim 

Ter casa, bens, patrimônio Pem1anecer por períodos prolongados em uma 
basecon 

Casar e ter filhos Compor dupla evolutiva e incrementar gestações 
conscienciais 

Alcançar sucesso profissional Focar a assistência multidimensional e 
pluriexistencial, com base na tares. o trabalho 
também é meio e não fim 

Obter status e poder Aprimorar as relações inter-pessoais; grupalidade 

Abnegação Investimento, convicção pessoal 

Crise. Surgiu a necessidade urgente dé rever-se conceitos e valores pessoais sobre a vida convencional pautada 
pelas socins, em contraponto aos caminhos para a realização da proéxis individual e grupal. 

Valores. O item principal na desconstrnção da vida pessoal refere-se à reconfiguração da escala de valores diante 
da socin e, principalmente, perante a proéxis. Desta forma, o que antes era um fim em si mesmo, passa a ser um meio 
para a proéxis. 

QUAIS SÃO OS VALORES MAIS IMPORTANTES 
EM MINHA VIDA INTRAFÍSICA? 

Proéxis. Uma das maiores dificuldades da conscin em manter-se na proéxis é ter.o desprendimento necessário para 
abrir mão da "pseudo-segurança". Equivale a dizer que não se quer abrir mão da vida convencional na socin. 
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UMA MAXIPROÉXIS RESULTA DE INÚMERAS 
DESCONSTRUÇÕESDE VIDAS CONVENCIONAIS QUE 

REPERCUTEM NA DESCONSTRUÇÃO GRUPAL. 

Ganho. Um fato identificado ao longo dos anos tem sido o de que expressivo número dos voluntários-pesquisadores, 
que se engajaram na dinâmica multidimensional de.implantação dos campi CEAEC e ARACÊ, ampliaram a sustentabili
dade assistencial e suportabilidade das pressões holopensênicas estagnadoras. 

Serenarium. Acentuadamente neste ano, 2006, voluntários têm decidido mudar de cidade, saindo, de várias pa.rtes 
do Brasil, para voluntariar e alojar-se em ambiente próprio ~o campus ARACÊ (Vila Eliótis): b fato é que se esses vo
luntários não tivessem escolhido mudar, o campus ARACÊ não seria implantado e o Laboratório Radical da Heurística 
(LRH) - Sérenarium não poderia ser abe1to à CCCI. É preciso dar sustentabilidade à demanda assistencial que será gerada 
pelo mesmo. 

Laboratórios. Pela análise dos fatos, vale ressaltar que, em 1999, o grande deslanche dos laboratórios do CEAEC 
ocorrido através da constmção de seis unidades simultaneamente, não se deveu ao superávit financeiro da instituição na épo
ca, mas sim ao aumento de moradores (pesquisadores-residentes-tenepessistas) na base conscienciológica - basecon. 

Assistência. Esse aumento de moradores da basecon era necessário para atender a demanda assistencial ocasionada 
pela paradiáspora das consciexes de alunos e voJuntários em geral, que fariam os experimentos nos futuros laboratórios 
de autopesquisa consciencial. 

Valores. Tais moradores tiveram de, inevitavelmente, desconstmir e reciclar muitos valores convencionais para 
vivenciar, intensamente,. o dia-a-dia dos bastidores multidimensionais de um campus conscienciocêntrico. Pode-se consi
derar este um valor muito além dos valores sociais. 

Abnegação. O conceito de abnegação existe quando o olhar é convencional, com foco na vida intrafisica, e, dentro 
deste contexto, é válido. A partir da abordagem com foco na proéxis, deixa de ser abnegação e passa a ser investimento, 
convicção pessoal. 

Casuística. A casuística mostra que o investimento de tempo e energia na proéxis - às vezes até com dedicação 
exclusiva, quando é feito com convicção e amparo de função - resulta, a posteriori, em melhores resultados na socin, 
ampliando a sustentabilidade profissional. 

Importância. Os valores sociais, essenciais ao melhor desempenho da proéxis - gradução e pós-graduação, poli
glotismo, base física, dupla evolutiva, dentre outros, vêm a reboque da escolha lúcida. Os trabalhos assistenciais acima 
citados ainda contam com poucas conscins lúcidas, que compreendem tal importância. 

Equilíbrio. O equilíbrio entre a vida convencional e a proéxis é único para cada consciência. Cabe a cada um 
discernir seu ritn'.o e sua disponibilidade, e é isso o que configura o padrão das escolhas conscienciais. 

Voluntário. O fato, em relação a estas escolhas, é que o "carregar do piano" acaba ficando com os voluntários que 
fizeram esta escolha a maior em suas existências. Quando um voluntário ainda reclama ou lastima a sobrecarga, em geral 
não se encontra em equilíbrio, nem com o amparo de função necessário. 

5. Princípio da flexibilidade 

Dinâmica. Acessar dinâmica desconhecida, da qual não se tem visão de conjunto, e, ainda assim, tomar decisões e 
fazer escolhas acertadas, exige, entre outros fatores, flexibilidade consciencial. Desde 1995, observava-se os voluntários 
que possuíam mais flexibilidade nas interações gmpais, passando esse comportamento a ser objeto de pesquisa. 

Aprendizado. Em 1995, no início' do desenvolvimento do exercício de flexibilidade individual e gmpal, o nível 
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de resistência era alto e a velocidade de resposta, baixa. Em 2006, pode-se admitir que o nível de resistência encontra-se 
mais baixo e a velocidade de resposta mais alta, em termos individuais e grupais, quando relacionados ao período inicial. 
A hipótese para esta gradativa inversão é o aprendizado decorrente da aplicação prática das hipóteses e teorias da Cons
cienciologia no cotidiano dos pesquisadores interessados. 

Dificuldade. Desconstruir realidades anacrônicas, constitui-se etapa de difícil desenvolvimento, mesmo já tendo 
conhecimento do princípio de desconstrucão. 

Idéias. Se a consciência se prende às idéias antigas, não surgem idéias novas. Ficar preso a idéias ultrapassadas 
impede a chegada do novo. As crises vivenciadas são exemplos claros da resistência em mudar e enxergar o novo. Porém, 
elas são necessárias no processo de crescimento e amadurecimento consciencial. 

QUANDO VOCÊS MUDAM UM PEQUENO DETALHE DO PROJETO ARQUI
TETÔNICO, USANDO DE FLEXIBILIDADE, NOVAS CONSCIÊNCIAS CHE

GAM PARA TRABALHAR (VIEIRA, 1998). 

6. Princípio do Gerenciamento através de Indicadores Multidimensionais 

Mudanças. As mudanças ocorriam constantemente durante a edificação do campus e cada vez se tomava mais 
necessária a flexibilidade. A dinâmica interativa com os membros do grupo, auxiliares contratados e diversos fornecedores 
de materiais de construção produzia cenário rico em detalhes e fatos. O exercício de observar e procurar entender o que 
aqueles fatos "queriam dizer" exigia o uso constante de flexibilidade, pois o pensamento, as ações e decisões não seguiam 
ordem linear pré-formatada e convencional. 

Técnica. Ne~te contexto, alguns voluntários se prendiam à construção das edificações, enquanto outros começaram 
a perceber que as ações e posturas de cada um nas inter-relações em grupo interferiam no processo e na dinâmica da vida 
no campus. Com isso, desenvolveram a técnica de leitura dos indicadores, que exige maleabilidade e abertismo. 

Interação multidimensional. Durante o período da primeira fase de implantação do CEAEC, observou-se várias 
vezes que enquanto havia apego a alguma realidade anterior, as ações não surtiam efeito e não se obtinham resultados do 
projeto de construção. O processo em si era paralisado extrafisicamente. 

Desapego. A percepção grupal era de travamento. Porém, quando o grupo desconstruía a realidade anterior, desa
pegando-se do previsto no projeto ou reconfigurando algum contexto inter-relacional, os trabalhos retomavam seu ritmo 
e deslanchavam, por vezes dentro do previsto ou de modo diverso. 

Mecanismo. Este mecanismo incessante desafiava o planejamento intrafísico, convencional, ao inserir variáveis 
de "controle" do projeto além da vontade dos gestores intrafísicos. Qualquer ação física de pessoas ou mesmo meteoro
lógicas que impedisse o andamento dos projetos passou a ser indicador de algo a ser resolvido (reconfigurado) a respeito 
de alguma assistência a ser realizada naquele contexto. 

Indicadores. Houve, para a equipe intrafísica, a compreensão de um dos modos de comunicação e participação 
efetiva, direta, da equipe extrafísica técnica de amparadores nos rumos do projeto. 

Exemplo. Um dos fatos mais marcantes da interação multidimensional entre as equipes intrafísica e extrafísica, e 
um contraponto meteorológico, foi o fato de a Casa do Pesquisador - Vil/age, ter sido construída em tempo recorde - 2 
meses e 20 dias, no segundo semestre de 1997, durante uma temporada do fenômeno meteorológico E/ Niiio, caracterizada 
por chuvas intensas que, em teoria, inviabilizariam qualquer construção intrafísica. 

Paradigma. Sob o entendimento do paradigma consciencial, a Casa do Pesquisador foi a obra certa, realizada 
na hora certa, com os recursos certos, e com amparo de função. A chuva forte não foi impeditivo para uma construção 
assistencial intrafísica. 
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7. Princípio da interdependência da IC e seus alunos 

Recursos. Um dos aspectos determinantes para a heurística na forma de arrecadar recursos para os projetos do 
CEAEC e da ARA CÊ foi ev itar que as contas básicas, os custos fi xos das ICs, fossem cobertos com os recursos advindos 
dos alunos. 

Fato. Se hoje (2006), por alguma razão, os alunos de ixarem de freqüentar os cursos da ARA CÊ, nenhuma dív ida 
ex istirá em fu nção disso. 

Sócios. O que se pretende, com esta forma de trabalho, é que o sócio da lC, vo luntário lúcido de suas obrigações 
para com a maxiproéx is grupal , arque com as despesas de manutenção do campus, ou pa11icipe de projetos que atinj am 
este objetivo. A JC não se torna dependente de alunos para sua subsistência. 

Olhar. Este pri ncípio permitiu o desenvolvimento do olhar ass istencial mais isento perante o aluno, na medida em que 
ele passa a ser oco-autor das construções, e esse é o objeti vo do investi mento de sua inscrição. Cada construção intrafisica 
assistencia l será palco de resgates e ass istências, e a ass inatura pensênica daquele aluno fi cará gravada na edificação. 

Desconto. Sob este paradigma, como fi ca a gratuidade de inscrições? Na ARA CÊ não há gratu idade de inscrições, 
pois, desta forma, tirar-se-ia a opo11unidade evolutiva dos alunos de fazer pat1e do empreendimento . Não dar desconto no 
va lor dos cursos é reforçar a capac idade de reali zação do(s) aluno(s). 

Enfoque. A tares acontece quando tiramos o enfoque do "ajudar o aluno" para o enfoque no investimento conjunto 
na maxiproéxis grupal. 

Fato. A desconstrução do aluno enquanto fonte de recursos fez surgir modos inovadores para a captação de recur
sos, com conseqüente aumento do " PrB" da IC. O fa to é que o CEAEC só fo i construído em tempo recorde (1 995-2002) 
devido à ap licação deste princípio. 

CONCLUSÃO 

Tabela. Segue-se abaixo tabela-síntese elaborada a parti r dos 8 princípios referendados pelos membros do grupo 
construtor dos campi CEAEC e ARACÊ, com base em suas vivências: 

Princípio Existente Desconstrução de realidades Conseqüências 

1 
Princípio da não-competição Cursos: programação sem os curso o os cursos 

do !I PC 

Viagens auto-sustentada Idéia: IC bancar a proéxis Surgimento de técnicas para a 
2 individual e/ou grupal. gestão financeira pessoa l e 

instituc ional 

3 Princípio da Heurística Realidades Convencionais ovas Gcscons 

Principio do Equilíbrio entre vida Vida convencional alicerçada cm Vida multidimensional as istida. 
4 

proéxis valores convencionais com base firme e auto-sustentada e 

Princípio da flexibilidade Rigidez pensênica. inflexibi lidade Sintonia com o amparo de 
5 função 

Gerenciar através de indicadores Planejamentos c projetos Proje tos respaldados pe la equipe 
6 mult id i mcnsiona is convcnc10na1s extra física de amparadores e 

evo luciólogos 

1 ntcrdependência entre a IC e Aluno enquanto fonte de recursos Idé ias originais e aumento do 
7 seus alunos PIB da I e do campus 

. 
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Princípios. Vários princípios foram criados durante a implantação do campus CEAEC, porém, foram destacados 
aqueles que efetivamente resultaram em construções. 

Experiência. Não existem apenas estes princípios. Seguindo o princípio básico da descrença, recomenda-se que 
cada um tenha suas experiências pessoais no movimento das próprias desconstruções de realidades anacrônicas, crises de 
crescimento ·e conseqüentes recins: 

Resultados. Cursos, campi e Capital Consciencial. Essas foram as principais construções entre 1995 e 2006. 

Abertismo. Não limitar os princípios da sua realidade, nem limitar a realidade a seus princípios pessoais. Em 
outras palavras, ao estabelecer-se um princípio, está implícita a necessidade de desconstrução de realidade pré-existente 
enquanto meio e não fim. 

Ampliação. A adoção de um princípio renovador até às últimas conseqüências propicia o surgimento de novos 
princípios renovadores. 

O QUE IMPORTA, DE FATO, NÃO SÃO AS CONSTRUÇÕES 
INTRAFÍSICAS, MAS O HOLOPENSENE INSTALADO 

NAS EDIFICAÇÕES QUE PERMITE ÀS CONSCIÊNCIAS 
CHEGAREM PARA REALIZAR TRABALHOS 

RELEVANTES ÀS SUAS PROÉXIS. 
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INTRODUÇÃO 

Teática - Balão de Ensaio de 
Empresa Conscienciocêntrica: 
um Estudo de Caso 
Teática (Theorice) - Assay Probe for a 

Conscientiocentric Enterprise: a Case Study 

Teática - Balón de Ensayo de Empresa 

Conscienciocéntrica: un Estudio de Caso 

Resumo: 
Este trabalho divulga experimento empresarial realizado pelos cooperados da Teá
tica - São Paulo no período compreendido entre agosto/2005 a março/2006. Mostra 
o projeto de pesquisa de campo para implantação de empresa conscienciocêntrica 
(EC) e a busca da delimitação do seu conceito, tendo na condição de premissas 
básicas: relações interpessoais, vínculos cónscienciais e processos assistenciais. 
A principal conclusão apurada no balanço consciencial baseou-se nos resultados 
obtidos ao longo deste período de tempo, no levantamento de erros e acertos e 
nas avaliações convencional e consciencial dos dados alcançados no .experimen
to. Verificou-se a condição de robéxis vivenciada pelo grupo experimentador, 
fato gerador de crise, de profundo incômodo em seus integrantes, culminando 
na decisão de encerramento do experimento, apesar do sucesso conquistado na 
socin convencional. 

Abstract: 
This main conclusion is based on the results obtained, on the assessment of errors 
and successes, and on conventional and consciential evaluations ofthe data gath
ered after the experiment. The condition of existential robotization experienced by 
the experimenting group has benn identified, generating crisis anda deep feeling 
of uneasiness among its members, ending up with the decision of finishing the 
experiment, despite its conventional success. 

Resumen : 
Este trabajo divulga el experimento empresaria l realizado por los cooperados de 
la Teática - São Paulo en el período de agosto/2005 hasta marzo/2006. Muestra 
el proyecto de investigación de campo para implantación de empresa conscien
ciocéntrica (EC) y busca de su concepto, basándose en premisas básicas tales 
como relaciones interpersonales, vínculos concienciales y procesos asistenciales. 
La principal conclusión lograda en el balance 
conciencial se apoyó en los resultados obtenidos, en la lista de los aciertos y er
rores y en las evaluaciones convencional y conciencial de los datos alcanzados 
en el experimento. Se ha verificado la condición de robexis vivenciada por el 
grupo experimentador, elemento generador de crisis, de profundo incómodo en 
sus integrantes, culminando en la decisión de echar el cierre dei experimento, 
aunque el éxito conquistado convencionalmente. 

Os estudos teáticos na área da Conscienciocentrologia estão dando seus primeiros passos e resultados nesta dimen
são intrafisica. Iniciaram-se há menos de 20 anos as primeiras tentativas de implantação e compreensão das organizações 
conscienciocêntricas no Planeta, sejam instituições (ICs) ou empresas (ECs). Este estudo de caso intenciona contribuir 
para a compreensão e desenvolvimento do modelo conscienciocêntrico, passível de aplicação em empresas na socin. 
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Objetivo. A conferência tem por objetivo relatar fatos ocorridos na experiência vivenciada por onze integrantes 
da empresa Teática - São Paulo, incluindo reflexões extraídas de vivências, ganhos financeiros e evolutivos, através do 
balanço consciencial levantado desse experimento (Balão de Ensaio). 

Metodologia. Fatuística. 

Hipótese. Pretende-se demonstrar que a idéia inicial do projeto da Teática - São Paulo como empresa conscien
ciocêntrica, constitui-se em contraponto do conceito de escravo-empresário. Os cooperados tinham por objetivo ter dis
ponibilidade de tempo e dinheiro para desenvolverem suas proéxis; realizar revezamentos nas atribuições empresariais; 
obter maior disponibilidade para as instituições conscienciocêntricas; manter horário de trabalho mais flexível; e criar 
sustentabilidade financeira. 

I. INSTITUIÇÃO CONSCIENCIOCÊNTRICA - IC 

Definição. "A instituição conscienciocêntrica (IC) é aquela concentradora das atividades nas autopesquisas da 
consciência e na reeducação consciencial, a partir da razão social e dos estatutos legais transparentes, sendo intrínseca, 
cosmoética e consciencialmente sadia" (VIEIRA, 2003, p.29). 

Etimologística. O termo instituição vem do Latim, institutio. Surgiu no Século XV. 
Sinonímia: l. Estabelecimento assistencial da tares. 2. Instituição conscienciológica. 3. Empresa com predomínio 

do vínculo consciencial. 4. Organização de pesquisas convencionais e não-convencionais. 5. Incubadora de gestações 
conscienciais. 

Antonímia: 1. Estabelecimento de assistencialismo. 2. Instituição convencional. 3. Organização materialista. 4. 
Empresa com predomínio do vínculo empregatício. 

II. EMPRESA CONSCIENCIOCÊNTRICA- EC 

Definição. A empresa conscienciocêntrica (EC) é uma sociedade civil com fins lucrativos, baseada no paradigma 
consciencial, com vínculo empregatício, prestadora de serviços de vários ramos de atividade, com foco na Assistência 
Multidimensional através do exercício das inter-relações (cliente/empresa, empresa/sócios), objetivando resultados cons
cienciais, prioritariamente, além dos meramente financeiros e de meios para a realização da proéxis. 

Etimologística. O vocábulo empresa vem do italiano 'impresa'. Surgiu em 1276. 
Sinonímia: 1. Empresa não-convencional. 2. Empreendedorismo consciencial. 3. Administração conscienciocêntrica. 

4. Empresa com lucro consciencial. 5. Projeto consciencial. 6. Empresa alavancadora de recursos para a proéxis. 
Neologística. "O termo conscienciocêntrico é neologismo técnico da Conscienciocentrologia" (VIEIRA, 2003, p.29). 
Antonímia: 1. Empresa convencional. 2. Gestão tradicional de recursos. 3. Empresa com lucro financeiro. 4. Em

preendedorismo monetário. 

Engano. Faz-se necessário não confundir uma EC com uma empresa constituída por conscienciólogos, ou seja, o 
fato dos sócios conhecerem o paradigma consciencial e as idéias da Conscienciologia não assegura a consistência neces
sária para que a organização possa ser denominada de EC, nem tampouco o sucesso do empreendimento. Incluem-se aí os 
aspectos relacionados à especificidade e complexidade da administração de uma empresa deste porte. 

III. ROBÉXIS 

Definição. A robotização existencial ~ robéxis - é a condição da conscin em viver a vida intrafisica de modo robo
tizado e autômato, com reduzida autoconscientização existencial e ausência de criticidade e racionalidade, desempenhando 
papel de "robô satisfeito" dentro da socin. 

Etimologística. O termo robô deriva do francês robot ( 1924) e do checo robot, vocábulo básico da forma_ção de 
robota, 'trabalho forçado', criado por Karel Capek (1890-1938, escritor checo). 
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Sinonímia: 1. Vida autômata, vida condicionada. 2. Mecanismo de vida do Homo sapiens roboticus. 3. Vivência 
repetitiva. 4. Vida sem uso do livre arbítrio. 5. SideraÇão consciencial. 

Neologística. O termo robotização existencial é neologismo técnico da Intrafisicologia. 
Antonímia: 1. Vida intrafísica autoconsciente e lúcida. 2. Mecanismo de vida do Homo sapiens serenissimus. 3. 

Ato ou efeito de viver com holomaturidade e livre arbítrio. 4. Autoconscientização multidimensional e pluriexistencial. 

IV. SOCIN 

Empresa/empregado. Há indivíduos na socin que desejam possuir empresas para serem donos de seus próprios 
negócios, mas acabam sendo empregados de suas empresas e passam a vida inteira dedicando-se a elas. Na verdade, a 
empresa é que passa a ser "dona" da conscin. 

Postergação. A tendência da maioria das pessoas é pensar que só quando estiverem aposentadas ou milionárias é 
que estarão prontas para começar a realizar a proéxis. 

Robéxis. A grande maioria dos empresários acaba por ser "engolida" pela robéxis. Gastam quantidade enorme 
de energia consciencial realizando tarefas e compromissos de suas empresas e chegam esgotados em casa, sem vontade 
de realizar outras atividades, inclusive aquelas mais prioritárias para sua proéxis. Acabam, portanto, utilizando mal seus 
recursos evolutivos (soma, energias, tempo e dinheiro). 

Empregado-modelo. Os empresários acabam por tomarem-se verdadeiros empregados-modelo, que, na prática, 
são os que mais se desgastam holossomaticamente, sem priorizar o que é imp01tante para suas proéxis. São excelentes 
empregados, o que é ótimo para a empresa, mas, péssimo para a própria conscin, porque apresentam perfil de "robôs sa
tisfeitos", desempenhando o papel do indivíduo que "dá o sangue" pela empresa ou para o patrão. 

Alerta. Não é intenção desta conferência fazer apologia do operário-padrão e tampouco do empregado relapso. O 
principal é alertar para a existência de "robôs satisfeitos" encontrados em nosso cotidiano intrafísico. 

Preço. Ocorre que esses·"robôs" são muito bem pagos, e o seu valor é diretamente proporcional ao comprometimento 
da consciência com a sua proéxis. Em outras palavras, quanto maior a proéxis, maior o valor de seu "passe". O mecanismo 
adotado pela maioria das conscins em relação ao dinheiro apresenta caráter semelhante ao de um condicionamento animal. 
Dentro da socin patológica, essa abordagem é "natural" e "aceita" sem questionamentos. 

Ciranda. Em geral, o começo do desvio da proéxis inicia-se pelo valor do salário (ou pró-labore). Por exemplo, um 
valor de R$ 3 mil (três mil reais), seguido de aumento para R$ 5 mil (cinco mil reais) e depois R$ 10 mil (dez mil reais), 
conforme o desenvolvimento dos negócios. Porém, paralelamente, a conscin vai criando necessidades proporcionais ao 
dinheiro ganho, estrnturando sua vida com base em padrões cada vez mais elevados e exigentes de consumo. 

Negociações. Nas negociações entre empresa-cliente e empresa-empregado surgem os primeiros conflitos - expressos 
ou não, no tocante a salário, carga horária, pressão dos clientes quanto a prazos e preços, e, aquele que paga (cliente ou 
patrão) tem o poder de estabelecer condições negociais. 

Chantagem. Nessa situação, abre-se espaço para a pessoa ser chantageada, pois em razão de sua sobrevivência · 
aceita as condições impostas por aquele que paga seu salário ou que traz rentabilidade para sua empresa. Sente-se chanta
geado cada vez que vende sua força de trabalho, seus produtos ou serviços em troca da manutenção de seu "passe". Nessa 
condição, a pessoa perde o "mando de campo" na negociação. 

Armadilha. A consciência começa, paulatinamente, a ser "cevada" pelo dinheiro, e aos poucos, quase de modo 
imperceptível, aumenta suas necessidades de consumo. Cria dependentes (filhos, esposa, marido, empregados), começa 
a usar o cheque especial, giro rápido, empréstimos, cartão de crédito, entre outros. A saída possível (aparentemente) é 
ganhar mais dinheiro, ação denominada de a "corrida dos ratos" pelo escritor Spencer J ohnson, autor do best se/ler "Quem 
Mexeu no meu Queijo". Cada vez mais passa a utilizar o trabalho como desculpa para não desenvolver a proéxis, pois, no 
íntimo, sente-se "prisioneira" da situação. 
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Barganha. Quando o empregado-modelo percebe a dependência gerada para si mesmo em relação ao salário e ao 
emprego/empresa, fundamental para sua sobrevivência no intrafisico, tenta usar de seu poder de barganha como último 
recurso para "aliviar" aquele impasse e, então, inicia-se o processo de compra de seu "passe", ou seja, coloca à venda 
seus recursos conscienciais para garantir sua "segurança" financeira, da família e seus dependentes. É nesse momento que 
ocorre o desvio e o comprometimento de uma proéxis. 

"B.olsochacra". Considerando que o dinheiro é recurso intrafisico necessário para a sobrevivência da conscin na 
socin, podemos afirmar, analogamente, que a parte mais sensível do energossoma é o "bolsochacra". 

Robéxis. Esta é a lógica assediadora que leva a conscin à robéxis. A robéxis não acontece de repente. Instala-se 
gradativamente, apresenta-se sutil e permeada de forte lógica, propiciando baixa lucidez na conscin para que perceba o 
processo de robotização em que se envolveu. Quando se dá conta do fato, já está na condição de robéxis. "Pela Parapato
logia, a condição de conscin em estado de robéxis permite às consciexes energívoras maior afinização, aumentando dessa 
forma a pressão holopensênica antagônica para o cumprimento de proéxis e recins" (VIEIRA, 2003, p.646). 

QUANTO VALE A SUA PROÉXIS? 

Proéxis. Não importa o quanto se ganha, nem ficar milionário para parar de trabalhar, o fato é que a realização da 
proéxis passa pelo aproveitamento das oportunidades de interação com cliente, fornecedor, patrão, prestadores de serviços, 
colegas de trabalho, isto é, pela interface com a socin. 

Necessidade. Fica clara a necessidade de entender a razão pela qual as pessoas entram no processo de robéxis, 
como podem sair dessa condição e de que forma atuar de modo profilático. 

Conscienciologia. Dentre as conscins que chegam à Conscienciologia destacam-se três perfis profissionais candi-
datos à inversão do fluxo pensênico proposta neste experimento: 

! .Empresário falido; 
2.Conscienciólogo pobre; 
3.Empregador ou empregado bem sucedido, porém desviado. 

Reciclantes. Em geral, as conscins reciclantes deparam-se com as idéias da Conscienciologia e descobrem ser 
necessário fazer recins e desconstruções de seus modelos/mecanismos, principalmente, em relação ao uso do dinheiro. 

Inversor. O candidato à invéxis necessitará entender profundamente de energia, gestão de recursos intrafisicos, EC, 
robéxis e proéxis para efetivamente inve1ter o fluxo pensênico convencional e promover a "virada de mesa" da inversão 
existencial. 

V. TEÁTICA 

Histórico. Fundada em 2000 na cidade de Foz de Iguaçu - PR, inicialmente com a idéia de ser uma cooperativa, 
a empresa Téatica adquiriu significativa experiência comercial e profissional ao longo desses 6 anos de existência. 

Premissas básicas. A criação da Teática foi pautada por 5 objetivos básicos, relacionados abaixo em ordem de 
importância: 

l.Ter tempo e dinheiro para realizar a proéxis. 
2.Revezamento nas atribuições empresariais com outras pessoas. 
3 .Disponibilidade para voluntariar nas instituições conscienciocêntricas. 
4.Horário de trabalho mais flexível. 
5.Sustentabilidade financeira. 

Modelo. O projeto de empresa conscienciocêntrica implantado pela Teática - São Paulo pretende ser iniciativa de 
proéxis grupal com objetivo de definir um modelo empresarial consciencial. Ressalte-se que o objetivo pessoal dos sócios 
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é a priorização da proéxis e o objetivo da Teática é a inversão empresarial. 

VI. DESCRIÇÃO DO EXPERIMENTO 

Balão de ensaio. O experimento (Balão de Ensaio) teve como objetivo prestar serviços na área de informática para de
terminado cliente, realizando a criação de softwares básicos para aplicação em tecnologia de ponta em se1viços bancários. 

Período. O tempo do experimento contempla o período de agosto de 2005 a março de 2006. 

Localização. O local da ocorrência dos eventos foi na cidade de São Paulo (SP), na sede da Teática na capital 
paulista, além dos escritórios e ambientes fisicos da empresa-cliente. 

Cooperados. O experimento contou com a participação de 11 cooperados, em um total de 42. 

Parceiro/cliente. O principal parceiro foi empresa multinacional especializada em software de infra-estrutura com 
a qual a Teática desenvolveu projeto em conjunto para três instituições financeiras de primeira linha, ranqueadas dentre 
as cinco principais no Brasil. 

VII. FATOS E ANÁLISE 

Cliente. O primeiro projeto firmado pela Teática - São Paulo foi realizado com boa performance profissional por 
parte dos membros do grupo, atingindo nível de resultado acima do esperado pelo cliente, além da ocorrência de entrega 
do produto antes do prazo acordado. 

Sucesso. O sucesso alcançado na estréia das atividades da empresa Teática "inflou" o ego de seus pa1ticipantes, 
interferindo nas negociações dos próximos projetos firmados com o mesmo cliente e repercutindo também na relação 
negocial com outros futuros clientes. 

Papéis. A obnubilação consciencial egóica desencadeou falta de clareza nos papéis a serem desempenhados pelos 
membros do grupo, e foi o principal entrave durante as negociações dos detalhes do projeto com o cliente, colocando a 
empresa em posição vulnerável e desfavorável a partir do momento em que seus gerentes de projeto não conseguiram 
recusar (dizer não) a algumas condições contratuais com o cliente. 

Conseqüência. A ausência de posicionamento firme implicou em desgaste pessoal e empresarial, gerando entropias, 
assédios, ruídos de comunicação, revelando fragilidades internas na empresa Teática, principalmente no tocante às inter
relações e intér-assistências de seus componentes. 

Diagnóstico. A atuação da EC, na prática, no segundo contrato firmado, aconteceu no sentido de resolver os problemas 
do cliente, ou seja, entendeu-se a demanda da empresa parceira, sem questionar e delimitar os espaços a serem ocupados, até 
onde iriam as obrigações de cada patte e qual o nível de concessão que poderia ser feito. O grupo estava apenas em condição 
(convencional) de aceitar as exigências do cliente sem avaliar as variáveis multidimensionais atuantes no processo. 

Assédios. O modelo de negócio realizado, na prática, estava longe do idealizado inicialmente, o que possibilitou a 
criação de elos frágeis na cadeia estabelecida, propiciando a manifestação de assédios através dos executivos da empresa
cliente, transformando-os em canal de comunicação do extrafísico antagônico. 

Espelhamento. Na verdade, as entropias verificadas nas reuniões de negócios entre o cliente e a Teática provinham 
do próprio desajuste interno nas inter-relações e inter-assistências do grupo. Houve no cliente o espelhamento e réplica 
das mesmas dificuldades vivenciadas internamente entre os cooperados. 

Consenso. Obse1vou-se que o ponto fraco do grupo estava na falta de consenso sobre o modus operandi da con
dução dos negócios. Cada um tinha sua maneira de olhar e seu nível de visão de conjunto, de desprendimento de ego, de 
flexibilidade e postura de trabalho em equipe. A ausência de consenso dificultava a relação comercial e negocial com o 
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cliente, e, principalmente, impossibilitava seus membros de fazerem assistência entre si e promoverem seus auto-enfren
tamentos necessários. 

"Campo cinza". O holopensene instalado no ambiente da Teática era intercambiado com o holopensene do cliente. 
Nessa interfusão, potencializava-se o "campo cinza" (campo patopensênico, holopensene antagônico, assediador), demons
trando o passivo assistencial a descoberto, ou seja, a falta de assistência, de intervenções acertadas e de postura madura 
perante as realidades patológicas e condições de porão consciencial predominantes na vida intrafisica. 

Melin. Nesta fase, apesar do sucesso conquistado, os cooperados não se sentiam satisfeitos, equilibrados e reali
zados. Havia um sentimento de desconforto e incômodo profundos, cujo conteúdo não era percebido conscientemente. A 
falta de diálogo e transparência na explicitação desses sentimentos e a adoção de postura de encapsulamento em si mesmos 
favoreceram a entropia multidimensional instalada entre empresa-cliente e empresa-cooperados. 

Agravamento. Para amplificar o estado de encapsulamento e alienação por parte da maioria dos cooperados, havia, 
também, o cansaço físico pelo esforço desprendido no excesso de horas trabalhadas a fim de atender a demanda do cliente 
e cumprir prazos acordados em contrato. Essas condições de trabalho minavam pouco a pouco o gmpo. 

Epicentro. Os cooperados estavam preocupados em cumprir metas, obter resultados, e o foco principal na assistência 
às consciências envolvidas no processo (cooperados e clientes) perdeu-se em meio às tarefas, demonstrando obnubilação, 
atitudes de alienação, sideração consciencial e ausência de postura de liderança (epicentrismo) nas questões administrativas 
por parte dos cooperados mais experientes. 

Fuga. Os trafores de alguns eram usados, em mecanismos de autocorrupção, para tamponar os trafares de outros, 
num exemplo de fuga do auto-enfrentamento pessoal, o qual reverberou no grupo, comprometendo, inclusive, a realização 
dos trabalhos, gerando entropias e estresses de várias naturezas. 

Camuflagem. Uma vez que o grupo estava composto de pessoas com relativa experiência e sustentabilidade para 
atuar em ICs, os cooperados continuaram dando aulas, itinerando, porém, em subnível, camuflando o que cada um poderia, 
potencialmente, realizar dentro da IC. 

Exigência. Entre uma demanda e outra, o cliente tornava-se mais exigente e chantageador, gerando conflitos internos 
entre os cooperados e ampliando as dificuldades de interação empresa-cliente. 

"Pela Proexologia, o melhor ( ... ) para muitos de nós, quando alcançamos a maturidade da fase de execução da 
proéxis, é buscar princípios pessoais", destacando-se o princípio quanto a prazos: "não se render à pressão de prazos de 
origens externas de qualquer origem" (VIEIRA, 2003, p. l 067). 

VIII. BALANÇO CONSCIENCIAL 

l. Avaliação dos Acertos 

Aprendizagem. Destaca-se, positivamente, a aprendizagem (teática dos cooperados) obtida no experimento, a 
gestão pessoal dos recursos financeiros, favorecendo, inclusive, a estruturação de curso teático na área da Conscienciologia 

Organizacional - COR, com duração de 2 anos. 

Atributos. É notório o ganho evolutivo dos integrantes do grupo em relação ao desenvolvimento da sustentabilidade, 
do aumento da maturidade consciencial e as interações estabelecidas no exercício da grupalidade. 

Inversores. O saldo de informações novas e capacitação profissional, obtidos por alguns cooperados da EC, por 
exemplo, inversores existenciais, credencia-os a ingressar no mercado de trabalho em nível de preparo compatível ao 

exigido na socin. 
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2. Avaliação dos Erros 

Desvios. Com base neste panorama, buscou-se avaliar quais foram os erros cometidos no experimento, relacionados 
a seguir, em ordem alfabética: 

A. Assistência. Houve falta de assistência, derivada da dificuldade de se perceber o movimento extrafisico anta
gônico, assediador, envolvendo o cliente e a empresa Teática. Com isso, perderam-se as oportunidades assistenciais, uma 
das premissas básicas do experimento, pela falta de assistência entre os vários integrantes da relação. 

B. Coesão. O excesso de coesão e confiança no grupo gerou sideração e alienação nos integrantes da equipe. 

C. Consenso. A falta de consenso nas decisões e no encaminhamento do projeto derivou-se, principalmente, da 
predominância de egos e disputas veladas, inconscientes, entre seus integrantes. 

D. Epicentro. Houve falta de gerenciamento epicentrado, provocando descentralização da liderança. Isto impediu 
a convergência das decisões perante os clientes, refletindo na dificuldade de um posicionamento único da empresa. 

E. Tacou. A assistência predominante nas inter-relações estabelecidas foi a tacou, na tentativa de "agradar o cliente", 
seguindo a máxima empresarial: "o cliente tem sempre razão", ao invés do investimento na tares. 

3. Diagnóstico Convencional 

Constatação. O diagnóstico foi a constatação do sucesso alcançado pela empresa Teática, sob o ponto de vista 
convencional e intrafisico, avaliando-se seu desempenho de receitas em curto espaço de tempo e num mercado muito 
competitivo como o da cidade de São Paulo. · 

4. Diagnóstico Consciencial 

Robéxis. O principal item apurado no Balanço Consciencial foi a constatação pelo grupo de sintomas da condição 
de robéxis, muito semelhante ao perfil de empregado-modelo valorizado pela socin. Observou-se que estavam reféns 
dos clientes, da necessidade de sobrevivência e "prisioneiros" de uma situação aparentemente sem saída. Possuíam bons 
clientes, acordaram contratos com boa remuneração. O sentimento de robéxis emergiu dessas vivências e impu!Sionou o 
grupo à tomada de decisão. 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 
-Pontoações Convencionais Pontoações Conscienciais 

ATIVO PASSIVO ·-----
• 11 Cooperados fndisponibilidade de tempo para: 
• Parceiro multinacional • IC 
• Clientes de grande porte • Atividades tisicas 
• Faturamcnto expressivo • Descanso 
• Dois anos de trabalho garantidos para o futuro • Gescon 

• Estudos/pesquisas 

Patrimônio Líquido: ROBEXIS 
(escravo-padrão) 
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IX. INVERSÃO DO FLUXO PENSÊNICO: DESCONSTRUÇÃO DO MODELO EMPRESARIAL 

Crises. Em meio ao sucesso conquistado na socin, enquanto empresa convencional, pululavam as crises e aumentava 
a pressão para tomada de decisão do que fazer perante o desconforto observado nos cooperados, além da gestão empresarial 
deficitária. O grupo estava "anestesiado" pelo desenrolar dos acontecimentos, condição demonstrada pelo encapsulamento 
energético individual e grupal. 

Intervenção. O pico máximo da crise ocorreu com o pedido de desligamento de um dos membros da Teática como 
forma de intervenção no grupo, bem intencionado, porém, siderado e alienado. 

Avaliação. Se as premissas básicas não estavam sendo comprovadas, então, o percentual de atingimento do resultado 
do projeto estava aquém de 51 %, condição considerada suficiente pelo grupo para a tomada de decisão de encerramento 
do experimento. Havia estreita correlação entre a insuficiente assistência prestada com o nível de entropias e desajustes 
administrativos. 

Desconstrução. O processo de desconstrução do modelo de gestão empresarial teve início quando o grupo come
çou a perceber a condição de robéxis para a qual se encaminhava. O desafio maior passava pelo fato de admitir para si 
mesmos tal condição, até chegar no estágio de auto-enfrentamento, com força suficiente para ter a coragem de desconstmir 
mecanismos viciados de compo1iamentos e atitudes perante o novo empreendimento consciencial. 

Recin. Vencer medos e desconstmir valores geram vazio interior, inseguranças e incertezas, que podem ser com
paradas à verdadeira dessoma intraconsciencial. Os fatos mostraram que a passagem por esses estágios foi inevitável para 
que as recins acontecessem. 

Estancamento. Na reflexão gmpal sobre a situação, ficou premente a necessidade de estancar o processo de tacon 
instalado entre os integrantes da Teática, ao gerar dependências desnecessárias e anti-evolutivas. A compreensão do com
prometimento das premissas básicas (estar abaixo dos 51 % ) foi o indicador para parar. 

Coragem. A robéxis acontece porque não se tem coragem de parar algo que não está dando certo, e também gera 
desmotivação para reiniciar novos experimentos dentro de outras condições. 

X. CONCLUSÃO DO EXPERIMENTO 

Resultado. À guisa de conclusão, alguns aspectos destacam-se no levantamento de saldo do experimento, anali
sados a seguir: 

1. Alienação. Verificou-se que, para este experimento, o modelo de gestão por cooperativa, paradoxalmente, favo
receu a alienação, pois seus cooperados se abstiveram de se preocupar com o modus operandi da administração da empre
sa, omitindo-se deficitariamente da co-responsabilidade pelo projeto, encapsulando-se, fugindo da realidade cotidiana e 
aguardando a atuação do outro. Na prática, ocorreu a ausência do exercício traforista do poder, necessário para epicentrar 
o projeto, caracterizado pela postura de "opinar sem assumir". 

2. Consenso. Interagir em grupo dentro de uma atividade comercial, que envolve despesas e receitas, implica na 
convergência de decisões e assunção de responsabilidades em conjunto. A busca de consenso, mesmo que tarefa árdua e 
dificil, deve ser a tônica dos empreendimentos conscienciais, aspecto não alcançado plenamente no experimento de EC 
da Teática. 

3. Balanço. Pela experiência obtida nesse empreendimento consciencial, aprendeu-se sobre o que não é uma em
presa conscienciocêntrica, através dos dados levantados que se transformaram em informações úteis para compreender o 
que não se deve fazer dentro de projeto consciencial dessa envergadura. 

4. Aprendizagem. A aprendizagem principal do experimento foi o entendimento da necessidade de parar e a iden
tificação do tempo de parada (timing). 

Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 4 - nº 6/ 2006 53 



~ 
. ASSOCIAÇÃO INTERNAaoNAL 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSaltNaA 

5. Pulmão. O sentimento de subnível fez com que os componentes não percebessem que, embora não estivessem 
fazendo tudo o que gostariam ou poderiam estar fazendo, tinham papel fundamental na sustentabilidade da IC. Isso foi 
constatado ao final do experimento, quando identificou-se o "esvaziamento" da IC. As pessoas chegavam, mas a IC estava 
"sem energia". Neste caso específico, constatou-se que a EC (TEÁ TICA) era o pulmão da IC (ARA CÊ). 

Tabela. Segue abaixo tabela-síntese de erros e acertos identificados no experimento. 

ACERTOS ERROS 
1. Coragem para interromper. l. Sobrevivência como objeto de chantagem. 
2. Aprendizado do modelo financeiro pessoal. 2. Tacou com os cooperados. 
" Desenvolvimento da: sustentabilidade. 3. Alienação (omissão de poder). J. 

maturidade consciencial, grupalidade. 4. Ausência de consenso e coesão. 
4. Capacitação profissional dos inversores. 5. Condição de ego inflado pelo sucesso em 

detrimento ela equipe de trabalho. 
6. Deixar-se seduzir pelas vantagens pessoais e 

ütrativos intrafisicos, inclusive o financeiro. 

XI. PRÓXIMOS PASSOS 

Ações. Com base nas experiências realizadas, sintetizam-se 4 ações de melhoria para correção de rota em futuros 
experimentos, listadas a seguir: 

!. Formação de células menores com duplas de trabalho de perfis conscienciais semelhantes a fim de evitar-se 
acomodações. 

2. Elevar o número de células existentes, com base na estratégia de haver maior dispersão da pressão holopensênica 
antagônica. 

3. Sugere-se que o ingresso de membro na cooperativa em futuros empreendimentos empresariais esteja vinculado 
ao exercício prévio e individual da construção de bu.ffer financeiro (reserva financeira) para auto-sustentação, pelo menos, 
durante o período de 2 anos. 

4. Cada pessoa exercitará individualmente a construção de seus bujfers financeiros para então participar como 
empresário no experimento de projeto grupal. 

5.Estabelecer sociedade entre sócios com mesmo nível de compreensão e prática do binômio vida convencional
proéxis. 

Binômio. O binômio vida convencional-proéxis explicita a tênue linha que demarca o posicionamento da consci
ência perante duas escolhas básicas quando na dimensão intrafisica: viver vida convencionalmente estabelecida, ao modo 
do que fazem milhões de conscins ou assumir a realização da proéxis, priorizando gestações conscienciais e a maxiproéxis 
grupal. 
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INTRODUÇÃO 

Gestão de 
Recursos Intrafísicos 
Intraphysical Resources Management 

Gestión de Recursos Intrafisicos 

Resumo: 
Neste trabalho, apresentam-se as formas de gestão de três recursos intrafisicos 
utilizados pela consciência ressomada (soma, tempo e dinheiro), indispensáveis 
para a vida intrafisica, contrapondo as visões convencional e consciencial sobre 
estes temas. Mostra que o desenvolvimento de determinados atributos otimiza 
a gerência desses recursos finitos, limitados, ainda tratados na prática cotidiana 
na condição de recursos infinitos por elevada porcentagem de conscins. Propõe 
técnicas para otimização da vida intrafisica em busca da realização da proéxis 
através do conhecimento da gestão consciencial desses meios, considerando a 
multidimensionalidade, a energossomática, a interação permanente com a equipe 
extrafisica de amparadores e a pluriexistencialidade. 

Abstract: 
This work presents the managernent modes ofthree intraphysical resources (soma, 
time and money) employed by the intraphysical consciousness indispensable 
for intraphysical life confronting conventional and consciential viewpoints on 
these themes. lt shows that the development of certain attributes optimizes the 
management of those finite, ·1irnited resources, still treated as infinite by a large 
intraphysical population. lt proposes some optirnizing techniques for intraphysi
cal life in the quest for the accomplishment of the existential program through 
the knowledge about the consciential management of those means, considering 
rnultidimensionality, energosomatics, as well as the pennanent interaction with 
the extraphysical helpers ' team, and pluriexistentiality. 

Resumen: 
En esta conferencia se presentan las formas de gestión de tres recursos intrafisicos 
fundamentales utilizados por la conciencia resomada (soma, tiempo y dinero ), 
indispensables para la vida intrafisica, teniendo como contrapunto las visiones 
convencional y conciencial sobre estos temas. Muestra que e! desarrollo de deter
minados atributos optimiza la administración de estos recursos finitos, limitados, 
y que todavia son tratados en la práctica cotidiana en la condición de recursos 
infinitos, por gran número de concines. Propone técnicas para optimización de la 
vida intrafisica en busca de la realización de la proexis por medio dei conocirniento 
de la gestión conciencial de estos medios, considerando la multidimensionalidad, 
la energosomática, la interacción permanente con el equipo extra físico de ampara
dores y la pluriexistencialidad. 

Objetivo. O principal objetivo desta conferência é chamar atenção para a importância da gestão lúcida dos recursos 
intrafisicos, principalmente soma, tempo e dinheiro, disponibilizados às conscins pela equipe extrafisica de amparadores. 
O uso inteligente, madliro e pró-evolutivo desses recursos pode determinar o sucesso ou o insucesso na realização da 
proéxis e a condição da maximoréxis. 

Metodologia. Autopesquisa e heteropesquisa grupal através das vivências dos sócios da Cooperativa Teática e dos 
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voluntários da Associação Internacional para a Evolução da Consciência-ARACÊ. Auto-observação e hetero-observação 
baseadas no vínculo consciencial e na convivia lidade sadia, dentro do grupo evolutivo destas organizações consciencio
cêntricas. 

Ressoma. Mediante a Holorressomática, a conscin renasce com bagagem consciencial e fe1Tamentas indispensáveis: 
o soma e o energossoma (vida energos omática), para a realização do planejamento feito durante o curso intermissivo para 
a atual existência humana. Porém, no processo da ressoma incluem-se previamente alguns elementos, tais como: escolha 
do local de nascimento, grupocarma nuclear - família, e paragenética adequada à proéxis, dentre outros. 

Hiperacuidade. Quanto maior a lucidez e a recuperação de cons na dimensão intrafisica, maiores as chances de se 
evitar o comportamento robotizado, incentivado pela mesolog ia , porém, impeditivo de reciclagens necessárias à evolução 
consciente. 

Inteligência evolu tiva. A cada ressoma a conscin recebe um novo soma; é inserida em grupos sociais (socins), com 
os quais inevitavelmente interagirá ao longo de sua exi tência, endo inteligente aprender a lidar com os recursos tempo e 
dinheiro, além do soma, de modo otimizado, pró-evolutivo e priorizando o real ização da proéxis. Demonstra assim o uso 
da inteligênc ia evolutiva, prioritária nesta era da aceleração da história . 

Transitoriedade. As condições da vida humana evidenciam o caráter de finitude e transitoriedade dos recursos 
intrafisicos - soma, tempo, dinheiro - permeados pelas inter-relações. 

1. RECU RSOS INTRAFÍSICOS 

Definição. Os recursos intrafisicos são os meios recebidos (soma, tempo e dinheiro) pela consciência ressomada, 
por tempo determinado, para seu usufruto durante a vida intrafísica, visando à realização da proéxis . 

Etimologística. A palavra recurso deriva do latim recúrsus,us ' po sibilidade de voltar; caminho para voltar; volta'. 
Surgiu no século XV. 

Sinonímia: 1. Meios de vida, instrumentos de trabalho. 2. Emprego pró-evolutivo de recursos; utilização autocon
sciente de recursos . 3. Riquezas naturai s e conscienciais; posses temporárias para a vida intrafisica. 

Antonímia: 1. Recursos extrafisicos. 2. Ausênc ia de meios intrafisicos, fa lta de suporte intrafisico. 3. Esbanjamento 

ou carência de riquezas, desvio de posses e patrimônios intrafisicos. 
Neologís tica. O termo intrafisico é neologismo técnico da lntrafi icologia, uma das especialidades da Conscien

ciologia, em oposição ao termo extrafisico, para identificar as diferentes dimensões do Universo. 

Usufruto. Soma, tempo e dinheiro são recursos próprio da intrafisicalidade, porém não ão patrimônio exclusivo 
da conscin, que os utiliza na condição de usufrutuária, para realização da proéxis em parceria com equi pe extrafisica de 

amparadores. 

SOMOS USUFRUTUÁRIOS DOS RECURSOS INTRAFÍSICOS. 

Temporalidade. A conscin usufrutuária possui a responsabilidade de gerenciar os recursos intrafisicos adequada

mente, de modo otimizado, em função de seu caráter finito e temporário. 

Gerenciamento. Cada conscin " recebe" e gera mais recursos de acordo com o conteúdo de sua proéxis. Para tanto 
as reciclagens intraconscienciais fazem-se necessárias para o aprendizado e aplicação de conhecimentos e ferramentas na 

gestão desses recursos. 

Desvio . Em geral, para a maioria das conscins, ocorre a inversão de valores no uso desses recursos, utilizando-os 
de modo desvirtuado, incorreto, sem planejamento, deixando-se seduzir por ondas de consumo das socins ou pela ambição 
de acumular e "adquirir segurança" equivocadamente. É quando ocorre o desvio de sua proéxis. 

Reflexão. Se a proéxis é planejada, os recursos devem ser proporcionais às necessidades, ao trabalho a ser realizado. 
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Utilização. A tabela abaixo lista, alfabeticamente, exemplos de utilizações dos três recursos intrafisjcos abordados 
nesta conferência: 

UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS lNTRAFlSICOS 
SOMA TEMPO DINHEIRO 

Alimentação Estudo Carro 
Exercícios Físicos Exercícios Físicos Casa 
Regime Alimentar Família Estudo 
Sexo diário Lazer Refeição 
Sono Trabalho Saúde 
Tratamentos de Saúde Trânsito Vestuário 
Vícios (bebida, tabagismo, jogos, Voluntariado Viagens 
dentre outros) 

Recin. A gestão dos recursos intrafisicos em favor da proéxis inicia-se quando a conscin efetivamente se conscien
tiza que os recursos recebidos e gerados são ferramentas essenciais para a proéxis. Esse fato leva a reciclagens inevitáveis 
e de grande relevância. 

Convencional. Na gestão convencional de recursos existem, na socin, técnicas e ferramentas sedimentadas sobre 
diferentes paradigmas, entre eles, o modelo cartesiano-newtoniano, além de dogmas religiosos e outras linhas de conheci
mento. Ao tentar utilizar técnicas convencionais, sem levar em conta aspectos do paradigma consciencial, a conscin pode 
perder a percepção dos indicadores multidimensionais, prevalecendo indicadores puramente financeiros. 

Imaturidade. Na socin patológica, a imaturidade gera ainda níveis reduzidos de discernimento e cosmoética. Por 
exemplo, vende-se idéias-síntese da patologia nesta dimensão através de falácias ao modo de: "por dinheiro, vale-tudo" 
ou "como ganhar dinheiro fácil", ou ainda "jogue e fique milionário da noite para o dia". 

Intrafísico. A vida intrafisica objetiva a reciclagem de traços-fardos - trafares - e,,desde a infância, sabe-se que 
esta experiência é finita, embora não se conheça sua duração exata. 

Desafio. O desafio principal para a conscin lúcida é desconstruir a ilusão da existência de recursos intrafisicos 
ilimitados e reconstruir a gestão otimizada e pró-evolutiva de recursos limitados para a realização da proéxis. 

DINHEIRO 

Tendência. A tendência da maioria das conscins é utilizar os ferramentais para gestão financeira, disponibilizados 
pela socin, sem ponderar nem avaliar o padrão dos valores convencionais intrínsecos. Na prática cotidiana, também o 
conscienciólogo tende a ser "engolido" e a distanciar-se dos seus objetivos e megafoco ,ignorando ou negligenciando 
variáveis multidimensionais e pluriexistenciais. 

Paradigma. O paradigma consciencial não nega nem rejeita o dinheiro na suposta condição de valor nocivo à evo
lução da consciência. A mudança da abordagem convencional para a consciencial ocorre a partir da escolha dos objetivos, 
que, preferencialmente, não serão aqueles convencionais: ficar rico, obter dinheiro pelo dinheiro ou alcançar poder, fama 
e sucesso. Do ponto de vista do paradigma consciencial, não se mede a conscin pelo sucesso financeiro (quantificação 
monetária). 

Proéxis. Com base neste modelo, o recurso financeiro compõe contexto multidimensional no cenário intrafisico, · 
estando estreitamente ligado ao objetivo de realizar a proéxis. Em outras palavras, o dinheiro é meio e não fim. É para ser 
ganho, utilizado, investido na proéxis e não acumulado com avareza. Sua circulação no mercado é tão necessárfa quanto 
é a circulação básica das bioenergias para o soma .. 

Qualidade. A execução da proéxis, quando descurada pela conscin, gera duas condições evidentes de desperdícios, 
nesta ordem analítica: 

1. Ociosidade. A capacidade ociosa do patrimônio pessoal mal-aproveitado e não-aplicado nos momentos evolutivos 
ou no período de execução da vida humana pessoal. 
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2. Obsolescência. Os recursos ou meios recebidos, não-aproveitados e tornados, por incúria, obsoletos.(VIEIRA, 
2003, p. l 065) 

Fuga. Na condição de desvio de sua proéxis, a conscin evidencia mecanismo de fuga da administração dos recursos 
intrafísicos, "fazendo de conta" que são eternos. Por exemplo, gasta dinheiro destinado à proéxis e, quando precisa dele, não 
há recursos. Nesse momento, é comum ouvir a conscin se justificar dizendo que não faz a proéxis por falta de dinheiro. 

Autocorrupção. O outro lado da moeda é não querer usar os recursos para não ter trabalho de administrá-los ou 
por medo de errar. A conscin, muitas vezes, se auto-sabota para não ter os recursos necessários à realização da sua proéxis, 
mantendo assim justificativafti/aciosa para o incompléxis. 

Mecanismo. O fundamental é entender o mecanismo motivador e alimentador do gasto compulsivo, por exemplo, 
para se chegar ao ponto crucial, ao traço consciencial imaturo a ser enfrentado para promover a recin. É a reciclagem pes
soal o que mais importa. Em cada gasto inconsciente e inconsequente, retroalimentamos o padrão pensênico patológico de . 
. consciexes integrantes do nosso bolsão holopensênico principal ao invés de assisti-las através do exemplarismo pessoal, 
fazendo-lhes intervenções e esclarecimentos necessários. 

Indicadores. O uso equivocado do cartão de crédito, por exemplo, é indicador de onde e quando a conscin desvia 
de seu objetivo principal. O desvio ocorre em função da rendição da conscin à ação da pressão holopensênica (PH), con
dição inegável e inerente à intrafisicalidade. 

Interprisão. O dinheiro é moeda de troca na dimensão intrafísica. Nesta dimensão, tudo tem custo: alimentação, 
transporte, educação (cursos), voluntariado, itinerância, entre outros. Se eu não pago algo, alguém está pagando por mim, 
em uma manifestação do mecanismo de auto-engano denominado tamponamento. Da mesma forma, se eu pago algo para 
ou por alguém, este alguém não está pagando (estou tamponando alguém). 

Autoquestionamento. Qual o nível de interprisão eu gero com tais comportamentos? 

NÍVEL DE TAMPONAMENTO FINANCEIRO= NÍVEL DE INTERPRISÃO 
GRUPOCÁRMICA. 

Categorias. Pela Intrafisicologia, encontramos 3 categorias de personalidades usufrutuárias do dinheiro, listadas 
em ordem funcional (VIEIRA, 2003, p. 234): 

l. Perdulário. O mão aberta: quem gasta o dinheiro dominador, assediador, de modo esbanjador e inútil. 
2. Avarento. O mão de vaca: quem conta o dinheiro entesourado, congelado e negativo. 
3. Lúcido. O economista: quem emprega o dinheiro dominado, de modo útil e evolutivo. 

. Auto-avaliação. Mediante suas vivências e história pessoal nesta vida intrafísica, a consciência, motivada e inte
ressada em sua auto-avaliação, se observa e se classifica. 

TEMPO 

Tempo. O conceito de tempo abarca a "duração relativa das coisas que cria no ser humano a idéia de presente, 
passado e futuro; período contínuo e indefinido no qual os eventos se sucedem" (Houaiss, 200 l ). 

Recurso. O tempo, limitado na intrafisicalidade, é recurso disponível para a consciência ressomada até à desso-

ma. 

Panorama. A falta de autoconscientização quanto ao objetivo de possuir recursos e a ausência de técnicas de gestão 
promovem desgaste físico, mental e consciencial para a conscin, que passa a vida debatendo-se para obter os recursos 
ou para não deixá-los acabar. Essa situação tensa gera crises e, para aliviar-se, a conscin justifica, defende, ou projeta as 
responsabilidades, ao invés de reeducar-se para administrá-los melhor em prol da proéxis. 
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Condicionante. Neste contexto, é relevante a necessidade de satisfação do binômio tempo-dinheiro, destacando
se as conhecidas frases: "eu preciso de tempo e dinheiro para desenvolver proéxis", "se eu não tiver tempo e dinheiro, 
eu não faço proéxis". Ou seja, para a proéxis é condição sine qua non ter dinheiro e tempo. Esta lógica, muito comum e 
convencional, funciona enquanto "desculpa" para a conscin não assumir de fato os auto-enfrentamentos necessários para 
acessar sua proéxis. O raciocínio autoconupto admite falácias lógicas. 

Fluxo. As vivências multidimensionais podem evidenciar ao pesquisador interessado que, se a conscin estiver dentro 
do fluxo da proéxis, tempo e dinheiro serão disponibilizados de alguma forma cosmoética. 

Escolha. A afirmação de "falta de tempo", em geral, é indicador de que alguma priorização (escolha) feita pela 
conscin está equivocada, exigindo-se o esforço de investigar as causas dessa falta de tempo. 

A VIDA INTRAFÍSICA É FINITA, MAS A VIDA 
INTRACONSCIENCIAL NÃO É MEDIDA PELO TEMPO. 

Proéxis. Ao ressomar, a conscin recebe um quantum de energia correspondente à necessidade da proéxis. 

Negligência. A conscin ressomada muitas vezes negligencia o tempo. Posterga decisões, se omite de algumas inter
relações, "deixa para depois" de forma procrastinadora, perdendo oportunidades evolutivas valiosas. 

Questionamento. De que modo o seu tempo é aproveitado? Quanto tempo e planejamento foram necessários para 
a montagem do cenário assistencial de sua proéxis nesta existência humana? 

Timing. As opo1tunidades assistenciais têm um timing, que pode ser compreendido ao modo de portal multidi
mensional. Saber aproveitá-las significa não postergar (decidofobia) e não se precipitar (impulsividade) nas tomadas de 
decisão. 

Moréxis. A moréxis ocorre quando a pessoa recebe bônus de tempo de vida intrafisica, além do programado, em 
função do aproveitamento do holossoma e demais recursos hauridos nesta existência, considerando-se o contexto evolutivo 
da conscin. 

Oportunidade. A moréxis apresenta-se como opmtunidade evolutiva ou uma segunda chance para as conscins 
que têm condição de fazer alguma reciclagem de vida (minimoréxis) ou de antecipar atividades relativas à sua próxima 
ressoma (moréxis). A utilização eficaz do tempo "extra" recebido é de inteira responsabilidade da conscin. 

Minimoréxis. Moréxis a menor, deficitária, a minimoréxis refere-se ao ganho de tempo complementar para a 
conscin sanar omissões deficitárias ou realizar razoavelmente as tarefas não cumpridas. 

Maximoréxis. A maximoréxis ou moréxis a maior, superavitária, relaciona-se ao tempo suplementar para a conscin 
completista antecipar as realizações da(s) próxima(s) programaç(ão)ões existencial(is). 

SOMA 

Meio. O soma é o veículo necessário para a manifestação da consciência na dimensão intrafisica. A vida intrafisica 
é opo1tunidade em ambiente adequado à realização da programação existencial. A partir disso, é possível admitir-se que 
o soma é meio para atingir-se um objetivo maior, e não um fim em si mesmo. 

Homeostase. É responsabilidade evolutiva da conscin manter a higiene fisica e a homeostase orgânica deste recurso. 
Pela somática, o equilíbrio saúde-doença pode ser indicador da sintonia da conscin com sua proéxis. Porém, em geral, a 
compreensão deste fato somente ocorre quando a doença se manifesta. Até que ponto é necessário o impacto do risco de 
morte para lembrar-se de cuidar do soma? 

Patologia. Uma das patologias ligadas ao soma é a condição da conscin fanática e admiradora do próprio corpo que 
pratica o fisiculturismo (bigorexia), exercitando o soma, junto com dieta alimentar especial, visando o desenvolvimento 
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Contraponto. O outro lado da moeda é também patológico. O fato da conscin não respeitar as necessidades e limites 
do seu soma acarreta prejuízos para a sua proéxis. É importante manter equilíbrio alimentar e atividades fisicas para maior 
disposição e interação com a equipe extrafisica. Negligenciar o soma é negligenciar a própria ressoma. 

Macrossoma. Pela Macrossomática, o soma maceteado é recurso para a realização de proéxis específica e avançada. 
A consciex, através do seu histórico pluriexistencial pode se tornar apta a receber, no seu próximo período intrafisico, um 
macrossoma, potencializando a capacidade produtiva pró-evolutiva no período de vida intrafisica. 

Autoquestionamento. Quais as condições favoráveis a um macrossoma eu estou gerando nessa vida intrafisica? 

Interdependência. Os Recursos Intrafisicos são interdependentes entre si. Para a gestão do soma é necessário 
investimento de tempo e dinheiro. Saber dosar cada investimento é um desafio. A gestão eficiente tem como objetivo tirar 
o caráter de dependência e independência entre os recursos, tornando-os cada vez mais interdependentes. 

II. GESTÃO DE RECURSOS INTRAFÍSICOS 

Definição. A gestão de recursos intrafisicos é o ato ou efeito de administrar, de modo lúcido e pró-evolutivo, recursos 
finitos recebidos pela conscin ao ressomar e destinados ao seu usufruto enquanto meio para realização da proéxis. 

Etimologística. O vocábulo gestão vem do latim gestio,únis 'ação de administrar, de dirigir, gerência, gestão', 
surgido pela primeira vez em 1858. A palavra recurso deriva do latim recúrsus,us 'possibilidade de voltar; caminho para 
voltar; volta'. Surgiu no século XV. 

Neologística. O termo intrafisico é neologismo técnico da Intrafisicologia, uma das especialidades da Conscien
ciologia, em oposição ao termo extrafisico, para identificar as diferentes dimensões do Universo. 

Sinonímia: 1. Gerenciamento de recursos da vida intrafisica. 2. Método de cumprimento da proéxis. 3. Mecanismo 
otimizador da proéxis. 4. Modus Operandi pró-evolutivo. 5. Inteligência financeira; economia consciencial. 

Antonímia: 1. Desperdício de recursos intrafisicos. 2. Indisciplina no uso de riquezas e dotes. 3. Má gestão da vida 
intrafisica. 4. Distanciamento da proéxis. Negligência. 

PARA QUE SERVEM OS RECURSOS INTRAFÍSICOS? 

Vida. A noção de vida intrafisica deriva da mesologia na qual a conscin está inserida. O conjunto das idéias e 
valores disseminados pela cultura vigente, pela educação recebida, pelos padrões adotados por determinada comunidade, 
molda o holopensene afinizado com a conscin. Abrange o conceito convencional sobre a vida humana. Neste contexto os 
recursos são tidos como finalidade de vida. 

Proéxis. A conscin, a partir da compreensão de que veio para esta vida intrafisica executar seu planejamento evolutivo, 
passa a entender que os recursos recebidos e gerados são ferramentas fundamentais para a conclusão do seu planejamento. 
Com isso, suas priorizações tanto na utilização quanto na aquisição dos recursos mudam de foco. 

NA VIDA, DO QUE EU PRECISO DE FATO? 

Recursos. Os recursos proporcionam condições à conscin de realizar a sua proéxis. Permitem ir e vir de forma a 
estar nos locais onde necessita desenvolver as atividades necessárias, relativas ao planejamento pessoal traçado no curso 

intermissivo. 

Inter-relações. A necessidade da ressoma é fundamentada na possibilidade da conscin se inter-relacionar com pa
drões pensênicos diferentes daqueles da sua procedência extrafisica. A evolução não acontece aleatoriamente, ela acontece 
a par1ir das inter-relações. Ninguém é posto a evoluir junto por acaso. O máximo proveito das inter-relações é alcançado 
quando a conscin abre mão da sociosidade e assume seu papel de forma responsável nos grupos em que está inserida. 
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Reciclagens. O convívio nos diferentes grupos promove incômodos na conscin, o que a leva a refletir sobre seus 
próprios padrões de comportamento; e promover as reciclagens intraconscienciais. As conscins exercem o papel de espelho 
umas das outras, mostrando traços a serem trabalhados, e por vezes, lembrando do trabalho a ser desenvolvido (proéxis 
grupal). O reconhecimento consciencial através do espelhamento pode ser confundido com antipatia gratuita ou falta de 
afinidade. Por outro lado, existem conscins com as quais se apresenta profunda afinidade, demonstrando do mesmo modo 
o reconhecimento consciencial, pluriexistencial. 

PROÉXJS É PLANEJAMENTO, NÃO DETERMINISMO. 

Primeiro Teatro. As condições de vida intrafisica, planejadas durante o curso intermissivo, compõem o cenário 
do Primeiro Teatro Intrafisico, que evidencia os componentes assistenciais básicos e de reestruturação intraconsciencial 
para a atual existência humana, integrantes da proéxis de cada conscin. 

Escolhas. À medida que a conscin se percebe "responsável" pelo desenvolvimento de uma proéxis, é inevitável o 
confronto de paradigmas, a "virada de mesa'', mudando os conceitos moldados pela mesologia em função do ponteiro da 
bússola consciencial pessoal. 

PROEXIS 
Paradigma ·esf((g11((dor /'((mdigma pró-e1•0!11tfro 

Conceito de vida (mesologia) Conceito de proéxis 
Tacon Tares 
Predomínio de Mecanismos lntraconscienciai s Predomínio do auto-enfrentamento sadio 
Defensivos (M!Ds) de vitimização, projeção e 
sideração; encapsulamento patológico 
Empresário (robéxis) Empreendedor consciencial (inversão empresarial) 
Melin Recin 
Casamento ~pia evolutiva 
Foco no egoeanna l' oco no policarma 
Gestação humana Gestação conscicncial 
Dessoma Moréxis 
"Eu quero" "Eu estou disponível" 
Procrastinação; adiamento para a próxima existência Foco no aqui-e-agora 

Sonhos. "A maioria dos sonhos ou anelos das pessoas lúcidas é ainda constituída pela ânsia da materialização de 
coisas supérfluas quanto à execução adequada e eficaz da proéxis" (VIEIRA, 2003, p. 1065). 

Sucesso. O sucesso da proéxis é conquistado a partir das priorizações da conscin no período intrafisico. 

DE QUEM SÃO OS RECURSOS INTRAFÍSICOS? 

Visão convencional. Na visão convencional, os recursos intrafisicos pertencem à pessoa, à consciência ressomada, 
cabendo a ela o domínio e direito pleno nas decisões sobre o que fazer e como conduzir sua vida. 

Visão consciencial. Na visão consciencial, os recursos intrafisicos não são posses pessoais da conscin. Nesta 
abordagem, a conscin admite a condição de usufrntuária e utiliza o mecanismo multidimensional implícito na sua atuação 
na dimensão intrafisica. 

Modelo. Este modelo implica em visão mais abrangente, descentralizada do ego, com entendimento do trabalho 
assistencial multidimensional contínuo. A conscin trabalha ininterruptamente, em todos os aspectos que envolvem a vida 
intrafisica em parceria com a equipe extrafisica de amparadores, sintonizando-se por sinalética pessoal e parapsiquismo. 
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Administração por projetos. É imp011ante a conscin definir seus projetos pessoais e profissionais, de docência, 
de itinerância, dentre outros que sejam importantes para a realização da proéxis, de modo a otimizar a aquisição de maior 
visão de conjunto. 

Listagem. Para que os projetos sejam efetivos, é importante definir todos os projetos (pessoais, "sonhos de con
sumo" e conscienciais), quantificando-os. A partir da listagem completa dos projetos é possível priorizá-los. 

Medos. Observou-se, através de vivências, que a grande dificuldade encontrada pelas conscins em listar proje
tos está no medo de não conseguir realizá-los. Quando a conscin tenta encaixar os seus projetos dentro da sua realidade 
convencional, ela acha impossível realizá-los. 

Mudança de Paradigma. Paradoxalmente, os experimentadores da tecnologia de projetos propostas nos cursos 
de Conscienciologia Organizacional (COR), da Associação ARA CÊ, têm tido resultados comprobatórios de que, a partir 
do momento em que a listagem e priorização acontece coerentemente com a proéxis, os recursos necessários surgem. Essa 
vivência só é possível quando o experimentador se disponibiliza realmente a mudar o paradigma quanto à utilização de 
seus recursos. 

Torneira e ralo. Um dos Cursos dessa temática, o de Gestão de Recursos Intrafisicos (GRI) baseia-se na técnica 
da "Torneira e Ralo", que consiste em definir os projetos (ralos) e se abrir para "perceber" e identificar as fontes patroci
nadoras (torneiras). 

Técnica. A utilização da técnica proposta ajuda a conscin a priorizar seus projetos, pois na prática, viu-se que os 
recursos que surgiam eram exatamente os necessários ao desenvolvimento de determinados projetos. 

Prática. Observa-se que os recursos que surgem não são necessariamente aqueles priorizados inicialmente pela 
conscin. A partir da utilização da técnica, o experimentador abre espaço para a participação da equipe extrafísica de am
paradores na priorização dos projetos. 

Sinalética. Neste contexto, nota-se que a sinalética energética pessoal exerce papel fundamental na parapercepção 
da equipe extrafisica atuante no processo. A conscin consegue desenvolver sinalética específica, percebendo a atuação 
tanto dos amparadores, como também dos assediadores e guias-cegos, que podem promover desvios e fugas. 

III. DESVIOS DOS RECURSOS INTRAFÍSICOS 

Meio ou Fim? Admite-se neste estudo que o uso enquanto fim e não meio de qualquer um dos três recursos 
intrafísicos abordados resulta em desvio da proéxis, pois os fatos evidenciam que um dos aprendizados na vida humana é 
o gerenciamento adequado, pró-evolutivo destes recursos. 

Desvios. Na luta pela sobrevivência, a conscin pode confundir seus recursos com os fins e desviar-se da sua pro
éxis no momento em que: busca dinheiro pelo dinheiro, cultua ou negligencia o soma, reclama do tempo enquarito fator 
impedidor e estabelece inter-relações com intenção de tirar vantagem (manipulação e poder deslocado). 

Exemplos. Relacionam-se a seguir exemplos de mau uso dos três recursos intrafísicos enfocados: 

l. Uso inadequado do soma: 
1. I. Desleixo com o soma: higiene, saúde, aspecto físico. 
I .2. Explorar o soma ao modo de ferramentas de marketing e publicidade. 
1.3. Manipulações espúrias: vício multiexistencial da sedução sexochacral. 
1.4. Sexualidade exacerbada, reprimida ou desviada. 
1.5. Anorexia, bulimia, obesidade. 
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2. Uso inconseqüente do dinheiro: 

2.1. A conscin se esquece de que o dinheiro é recurso para a proéxis e o investe no não-prioritário. Conseqüência: 
falta de dinheiro e luta pela sobrevivência a qualquer preço, denominada de "corrida dos ratos" pelo escritor 
Spencer Johnson, autor do best seller "Quem Mexeu no meu Queijo". 

2.2. A conscin sidera e não percebe a passagem do tempo, tende a perder a proéxis "correndo" atrás do dinheiro 
e se torna dependente (vício) desse mecanismo anti-evolutivo. 

3. Má administração do tempo: 
3.1 Deixar para amanhã o que se pode fazer lioje. 
3.2 Perder oportunidades assistenciais (indisponibilidade assistencial nas inter-relações). 
3.3 Permanecer mais de 5 horas por dia assistindo televisão. 
3.4 Jogar conversa fora no ambiente de trabalho. 
3.5 Dormir 10 horas por dia, entre outros. 

Promiscuidade. A utilização "promíscua" dos recursos também configura desvios. Se a conscin utiliza um recurso 
de um determinado projeto em outro denota promiscuidade gerencial. 

Dívida. A promiscuidade gera uma "dívida" evolutiva consigo e com a equipe extrafísica. O desvio de recursos 
em função das prioridades pessoais, em detrimento das prioridades evolutivas, gera um bloqueio dos recursos. 

Autoquestionamentos. Por que não tenho tempo para o voluntariado em IC, se admito que isso faz parte de 
minha proéxis? Quantas dívidas pluriexistenciais estou tendo oportunidade de saldar nessa vida? 

Barganha. É freqüente que um dos motivos para a falta de tempo esteja na relação estabelecida entre a conscin 
e o assediador, ao compactuarem algum tipo de troca: a conscin abre mão de valor pessoal relevante para si e para sua 
proéxis em favor do objeto de desejo sinalizado pelo assediador. 

Exemplo. Nesta situação, o assediador providencia, por exemplo, o dinheiro necessário e desejado pela conscin, 
estabelecendo-se relação de interprisão ou "rabo preso" entre ambos. Cada vez que a conscin tentar sair da interprisão, a 
chantagem extrafísica se manifesta, paralisando o seu comportamento e ações. 

Milionários. "Os assediadores extrafísicos são os maiores especialistas em fomentar a criação de milionários 
subcerebrais em todos os países anulando, não raro, proéxis individuais e grupais" (VIEIRA, 1997, p. 63). 

Autocorrupção. Quando a conscin se percebe vítima de chantagem, o pacto com o assédio já está instalado. Esta 
condição ocorre porque o foco de priorização da pessoa está em si mesma ("Eu quero"). 

Hipótese. Os assediadores "compram" a conscin pelo dinheiro, carência afetiva, vaidade, poder, entre outros. 
Acionam-se, então, quaisquer mecanismos de compensação. É como se a conscin deixasse nota promissória ou cheque em 
branco assinado para o assediador. Por analogia, pode-se afirmar que, com tal trunfo nas mãos do assediador, a conscin 
envereda-se na agiotagem extrafísica. Será cobrada quando intentar e começar a reverter esse processo de interprisão com 
recin. 

Pressão Holopensênica. Entende-se poi· pressão holopensênica estagnadora (PH) a ação de consciexes afinizadas 
com padrões holopensênicos patológicos comuns à conscin, influência contrária aos movimentos assistenciais de mudança 
e reciclagens. Considera-se fundamental aprender a lidar com as PHs a fim de usar adequadamente os recursos intrafísicos, 
evitando-se os desvios de proéxis, e agilizando o possível. 

Auto-estima. O resultado da pressão holopensência oriunda de consciexes "cobradoras" do passado pode revelar
se, por exemplo, por baixa auto-estima desde a infância e adolescência, condição que, se não superada, pode paralisar e 
desviar a conscin da proéxis. 

Mesologia. Nestas fases ocorre, também, a pressão mesológica, originária do convívio patológico dentro dos 
grupos sociais na dimensão intrafísica, podendo predominar na conscin pósturas individualistas, egocêntricas, e precon
ceituosas, entre outras. 
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Correção de rota. Quando a conscin inicia o processo de retomada da proéxis, é inevitável deparar-se com a 
ocoITências de chantagem extrafísica, pressões holopensênicas estagnadoras, e contrafluxos. Pode, nesses momentos, 
confundir as ocorrências com desvios de proéxis. Por este motivo, é necessária acuidade extrema, planejamento detalhado 
e persistência para criar um novo modus operandi. 

Abstinência. Por analogia podemos dizer que um mecanismo assediado é um vício. Um indivíduo ao tentar sair 
do vício, passará por períodos de crises de abstinência. Essa comparação (sensação de abstinência) é comum aos pesqui
sadores que investiram na teática da priorização na utilização dos recursos intrafísicos. 

Controle. Temos a ilusão de controlar nossa vida, nossos gastos, nossas vontades. À medida que se aprofunda 
a autopesquisa, percebe-se que na maioria das vezes somos controlados, manipulados por consciexes guias-cegos e asse
diadoras. 

Organização. Enquanto se mantém o uso assediado dos recursos, ferramentas que proporcionariam melhor orga
nização e comodidade à conscin, passam a ser ferramentas que levam a conscin "para o buraco". Ex: cartão de crédito. 

Questionamento. Você usa o cartão de crédito ou é "usado" pelo cartão de crédito? 

Profilaxia. São úteis as seguintes providências profiláticas para superação das pressões holopensênicas estagna
doras e correção de rota: 

1. Recins. Quebrar a resistência às mudanças, promovendo as recins do momento, evitando-se a falácia lógica 
do "não dá mais tempo, vou deixar para a próxima vida". 

2. Criação de parassinapses. A fixação de parassinapses pela introjeção de posturas assistenciais, através da 
repetição dos aprendizados proporcionados por "teatros intrafísicos" assistenciais. 

Colapso. Quando a conscin se apropria e utiliza os recursos intrafísicos de modo inadequado, caracterizando má 
administração desses recursos, cria-se um colapso. Esse colapso pode ser interpretado ao modo de fracasso. No entanto, 
pode, sob outra abordagem, desempenhar papel impactoterapêutico, patrocinado por amparadores na tentativa de ajuste 
de rota da proéxis. 

Escolha. Em geral, somente no momento de falência a conscin percebe o mau uso dos recursos, ou seja, as es
colhas equivocadas. O resultado dessa autoconscientização pode ser recin ou desistência. 

Autoquestionamento. Em quais recursos (soma, tempo e dinheiro) estou "falido"? Que escolilas fiz para chegar 
a esta situação? 

Desafios. O grande desafio é aprender a gerenciar os recursos de modo lúcido, mais alinhado com os objetivos da 
proéxis. Existem técnicas que auxiliam o aprendizado, entre elas destacam-se 3 (três), relacionadas em ordem alfabética: 

1. Invéxis. A proposta da invéxis (inversão existencial) é a gestão plena dos recursos intrafisicos em sintonia com 
a proéxis, praticada pela conscin inversora, com o objetivo do compléxis. 

2. Planilhas. Registro das atividades cotidianas habitualmente feitas no piloto automático pela conscin. Exemplos: 
planilhas de despesas mensais (Cursos em Conscienciologia Organizacional); planilha para controle dos alimentos 
ingeridos (Vigilantes do Peso); planilhas para otimização do tempo (agenda pessoal). 

3. Traforcs. Recorrer a megatrafores, a exemplo de disciplina e auto-organização, no gerenciamento dos recursos. 

Frase síntese. Os desvios acontecem em função da não priorização e da omissão deficitária quanto às escolhas. 
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IV. RETRIBUIÇÃO PESSOAL 

Retribuição. "A retribuição pessoal é tudo aquilo que a conscin dá de volta, direta e pessoalmente, em prol da 
melhoria das realidades do Cosmos e dos seus habitantes" (VIEIRA, i997, p. 31). 

Responsabilidade. A conscin tem a responsabilidade de retribuir o que recebe positivamente em sua vida humana. 
Em geral, os recebimentos intrafísicos ocorrem na fase preparatória da proéxis, enquanto as retribuições predomipam na 
fase executiva. 

Autoquestionamento. Se aprendi algo, já repassei esse conhecimento? Por quê e para quê recebi esse aprendi-
zado? 

Subnível. Sensação de subnível experimentada pela consciência intrafísica pode originar-se de incômodo causado 
por falta de retribuição. Por essa razão, por exemplo, não é possível abandonar uma tarefa sem "passar o bastão" com 
discernimento e fraternismo. 

Técnica. Ao propor a Fórmula da Retribuição Pessoal, Vieira (1997) sugere cotejo entre os recursos recebidos na 
vida humana e os já retribuídos, enfatizando: "O saldo entre o seu recebimento e a sua retribuição, perante a vida, fornece 
as diretrizes para a execução da sua proéxis". 

Questão. Qual o seu nível de retribuição pessoal nesta vida intrafisica? 

Conclusão. Para atingir a retribuição pessoal será necessário saber gerir os recursos intrafisicos: 
1. Reconhecer os recursos pessoais. 
2. Priorizar a utilização dos recursos em função da proéxis. 
3. Ser agente multiplicador das experiências adquiridas (gescons). 
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INTRODUÇÃO 

ASSOCIAÇÃO INTIRNAOONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSOlNOA 

Exigências e Concessões no 
, 

Relacionamento Intimo 
Demands and Concessions by Intimate Relationships 

Exigencias y Concesiones en la Relación Íntima 

Resumo: 
Esta pesquisa procura esclarecer sobre processos essenciais para a construção e 
manutenção de um relacionamento íntimo: as exigências e conce ões pró-evolu
tivas e mútuas. Ela demonstra a prioridade de estabelecimento do compromisso 
entre duas conscins parceiras para a formação e manutenção de uma relação 
de dupla evolutiva. Também demonstra a importância da aceitação mútua das 
idiossincrasias de uma pela outra, quando houver interesse de ambas as partes. 
Consideram-se, aqui, os relacionamentos em que as conscins envolvidas objetivam 
alcançar a condição de dupla evolutiva. 

Abstract: 
This research reviews the essential processes for the construction and maintenance 
of an intimate relationship: pro-evolutionary, mutual demand and conces ions. 
lt demonstrates the commitment priority of two intraphysical consciousnesses, 
partners in the formation and maintenance of an evolutionary duo relationship. 
lt also demonstrates the importance of mutual acceptance of one's idiosyncrasies 
by the other, if there is interest in it from both parts. It has been considered here 
those relationships where the intraphysical consciousnesses involved aim to reach 
the evolutionary duo condition. 

Resumen: 
Esta investigación busca esclarecer los procesos e enciales para la construcción 
y manutención de una relación intima: las exigencias y concesiones proevo/uti
vas y recíprocas. Elia demuestra la prioridad de creación dei compromiso entre 
dos concines compafieras para la formación y mantenimiento de una relación 
de pareja evolutiva. Mue tra también la importancia de la aceptación mutua de 
las idio incrasias de una por otra, cuando haya interés de ambas las partes. Son 
consideradas, aquí, las relaciones en que las dos concines objetivan alcanzar la 
condición de pareja evolutiva. 

Fundamento. Este artigo é fundamentado nas reflexões pessoais do autor acerca de fatos vivenciados com a parceira 
íntima que desencadearam importantes reciclagens intraconscienciais de pensenes e comportamentos inadequados perante 
a manutenção de um relacionamento desse tipo. 

Questões. Basicamente, essas reflexões permeiam as seguintes questões: 

1. Exigência. Existe algum nível saudável de exigência no relacionamento íntimo? Em caso positivo, que nível é esse? 
2. Concessão. O que caracteriza uma concessão e qual sua importância em tal relacionamento? 

Alusão. O leitor perceberá que, sempre quando houver referência ao relacionamento íntimo, não será utilizado o 
termo dupla evolutiva, mas sim parceria íntima ou equivalentes. 
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Patamar. Em primeiro lugar, o autor não considera ter vivenciado a condição de dupla evolutiva. 
Implicação. Conseqüentemente, neste artigo será analisado o relacionamento do tipo pré-dupla-evolutiva, condição 

em que ambos os parceiros ainda trabalham na constrnção do relacionamento de dupla evolutiva, ao invés de descrito ou 
analisado o relacionamento de dupla evolutiva propriamente dito. 

I. EXIGÊNCIAS E CONCESSÕES 

Dinâmica. Na dinâmica de convívio entre parceiros íntimos, um aspecto importante a ser considerado são as 
exigências e concessões recíprocas. 

Interconsciencialidade. Entenda-se por dinâmica de convívio a forma com que fatores (por exemplo, as próprias 
exigências e concessões) influenciam ou atuam sobre a convivência de ambos os parceiros. 

Exigência. 

Definição. A exigência é a requisição ou imposição de uma condição, no caso da parceria íntima, por um parceiro 
sobre o outro. 

Etimologística. O termo exigência origina-se do latim tardio exigentia, que significa pedido impertinente, pedido 
urgente (Cunha, 1986, p. 342). 

Sinonímia: 1. Carecimento; necessidade; precisão. 2. Cláusula; condição; premissa; pré-requisito; requisito. 3. 
Cobrança; demanda; imposição; obrigação; pedido; pedimento; petição; pretensão; reclamação; reclamo; requerimento; 
requisição; reivindicação; solicitação; vindicação. 4. Indispensabilidade; primordialidade. 

Antonímia: l. Abdicação; abnegação; abrir mão; desistência; renúncia. 2. Desconsideração; desprezo; dispensa; 
escusa; prescindência. 3. Desnecessidade; dispensabilidade; inutilidade; superftuidade. 

Categorias. A exigência pode ser classificada em duas diferentes espécies: 

1. Pró-evolutiva. A exigência pró-evolutiva é caracterizada pela requisição de condições sine qua non, _de cada 
parceiro sobre o outro, sem as quais o objetivo de estabelecimento e manutenção da condição de dupla evolutiva entre 
duas conscins interessadas é inalcançável. 

2. Anti-evolutiva. A exigência anti-evolutiva é caracterizada pela imposição de condições unidirecionalmente 
beneficentes (egóicas), cujos escopos são satisfazer deficiências diversas e específicas da parte exigente, independentemente 
desse ser um processo consciente ou inconsciente para ela. 

Imposição. A requisição referida na definição de exigência pró-evolutiva nunca é imposta. 
Paradoxo. É possível que, com essa caracterização mais específica desse conceito, o leitor se questione o seguinte: 

se a requisição, nesse caso, nunca é imposta, por que então chamá-la de exigência? 
Implicações. Para compreender a questão, analisemos, em primeiro lugar, duas implicações da não-satisfação 

das exigências pró-evolutivas: . 
1. Persistência. A atuação persistente na tentativa de instalar a condição pró-evolutiva exigida. 
2. Separação. Avaliação da continuidade da relação. 

Discernimento. Embora seja, em princípio, atitude superavitária, deve-se ter discernimento ao avaliar o esgota
mento de todas as demais alternativas, de modo que a separação, o último recurso, não será.um alívio de fardos emocionais 
para a conscin que não manifesta qualquer interesse e/ou disposição de enfrentar as adversidades da vida humana a dois. 

Cosmoética. Além disso, a possibilidade de separação nunca, ou em nenhuma hipótese ou ocasião, deve ser 
utilizada como fator para chantagem emocional do(a) outro(a) parceiro(a). 

Espontaneidade. A conscin parceira deve dispor de liberdade máxima para assumir o compromisso de constrnção 
de um relacionamento de dupla evolutiva da forma mais espontânea e natural possível. 

Justificativa. Agora é possível compreender que a constrnção nunca imposta utilizada na definição de exigência 
pró-evolutiva explica-se por, pelo menos, dois motivos: 

J. Persistência. Você terá justificativas para atuar com persistência (e sem coerções) na tentativa de estabeleci
mento da condição pró-evolutiva ainda não contemplada. 

2. Separação. Mesmo se a atuação persistente e todas as demais alternativas não satisfaçam seu objetivo, nunca 
se deve impor coercivamente uma condição, por melhor que seja. Ao invés disso, a melhor opção é a separação, de modo 
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que ambas as partes possam manter-se íntegras e atuar segundo seu estofo evolutivo, e seu livre-arbítrio. 

Concessão. 

Definição. A concessão é o ato de admitir a instauração de alguma situação anteriormente não considerada. 
Contraponto. É o caminho oposto ao da exigência, ou seja, ao invés de requisitar urna situação, permite seu 

estabelecimento. 
Etimologística. O termo concessão é formado pelo prefixo con-, do latim co- (cum) e significa "com", em 

companhia, contigüidade, sociedade; seguido do sufixo cessão, do latim cessõ -õnis, que significa ato de ceder (cedere), 
ou transferir a outrem direitos, posse ou propriedade de alguma coisa. Concessão é derivado do latim concess?õnis (co + 
cessõ -õnis) (Cunha, 1986, pp. 169, 190 e 203). 

Sinonímia: 1. Acatamento; aceitação; admissão; consideração. 2. Acedência; acessão; acordo; anuição; aquies
cência; assentimento; concordância; consenso; consentimento. 3. Apoio; atendimento; comprazimento; heterosatisfação; 
patrocínio; prazirnento; préstimo. 4. Cedência; cessão; conceder. 5. Condescendência; suportação; tolerância; transigência. 
6. Contemporização; flexibilização; temporização. 

Antonímia: 1. Cessar; retirar; tirar; tornar. 2. Coibição; resistência. 3. Denegação; desaceitação; glosa; negação; 
recusa; rejeição; reprovação. 4. Desacordo; desconsentimento; dissensão; dissentirnento; impugnação. 5. Descaso; desin
teresse; indiferença. 6. Intolerância; intransigência. 

Categorias. A concessão é classificada em duas espécies distintas, quando considerada no contexto do relacio
namento íntimo: 

l. Pró-evolutiva: é a admissão do estabelecimento de situações mutuamente beneficentes ou benéficas ao(à) 
outro(a) parceiro(a). 

2. Anti-evolutiva: é a admissão do estabelecimento de situações patológicas quanto ao relacionamento íntimo. 

Abnegação. A abnegação de exigê':lcias anti-evolutivas, muitas vezes, é o único caminho para a efetuação de 
concessões pró-evolutivas. 

Pragmática. A concessão anti-evolutiva ilustra relações em que não se tem muita lucidez quanto às concessões 
realmente necessárias (pró-evolutivas) para a manutenção de um relacionamento íntimo saudável. 

Exemplo. A conscin conivente com o consumismo inapropriado de sua conscin parceira é um exemplo vivo de 
concessor de inconveniências. 

O sistema parceria íntima. 

Óptica. Sob uma visão sistêmica, poderíamos entender a parceria íntima a partir dos seguintes fatores: 

l. Dinâmica. A dinâmica de convívio que, como explanado anteriormente, trata-se da forma com que fatores (por 
exemplo, as exigências e concessões) influenciam ou atuam sobre a convivência de ambos os parceiros. 

2. Estrutura. As estruturas são os fatores da dinâmica em si (no exemplo, as exigências e concessões), que con
ferem conteúdo para o estabelecimento da dinâmica e definem suas características. 

Vanguarda. A pai1ir desses dados e das definições de exigência e concessão elaboradas neste artigo, podemos con
cluir que a dinâmica ideal entre as estruturas exigência e concessão é a efetuação recíproca de exigências pró-evolutivas e a 
abnegação das anti-evolutivas, bem como a concessão pró-evolutiva bidirecional e desconsideração das anti-evolutivas. 

Mediocridade. No entanto, essa condição é mais dificil de ser alcançada, sendo a condição oposta mais facilmente 
manifestada; a dinâmica medíocre e patológica caracterizada pela efetuação de exigências anti-evolutivas e a desconside
ração ou mesmo abnegação das pró-evolutivas. 

Exemplos de exigências e concessões. 

Manual. O livro Manual da Dupla Evolutiva possui lista de concessões (VIEIRA, 1999, pp. 74-76) e exigências 
(VIEIRA, 1999, pp. 76-78). 

Classificação. Conquanto a terminologia não tenha sido adotada pelo autor, poderíamos perfeitamente classificar 
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as concessões e exigências ilustradas no livro como pró-evolutivas. 
Objetivo. No entanto, não é intenção a replicação dessas ilustrações, embora uma delas tenha sido utilizada na 

construção deste artigo. 
Casuística. A concretização efetiva da exemplificação desses fatores se dará na seção seguinte. 

II. EXIGÊNCIAS E CONCESSÕES NA PRÁTICA. 

Foco. Esta seção é dedicada ao relato das reflexões efetuadas acerca de exigências anti-evolutivas impostas à 
parceira íntima e das reciclagens pessoais correspondentes a cada uma dessas exigências. 

Didática. Para facilitar a compreensão do leitor, esse relato será efetuado de acordo com a ordem natural com 
que as reflexões foram elaboradas, seguido da conclusão geral deste artigo. 

Exigência. Em determinada época, exigia demais da parceira a mudança de alguns de seus traços que me inco
modavam. 

Enunciado. Desse fato, podemos extrair o seguinte enunciado descritivo da exigência: 
Exigência anti-evolutiva atuante: requisição coerciva e direta de mudança de características consideradas 

incômodas. 
Caracterização. O fato dessas características serem traços-fardo ou traços-força, ambos potenciais causadores 

de incômodo, é irrelevante no desenvolvimento deste relato. 
Fato. O fato é que o incômodo sempre será causado por trafares da parte incomodada. 
Ditado. Existe um ditado popular que expressa de maneira única essa realidade: trocar de marido (esposa) é 

trocar de problema. 
Significado. Podemos extrair dessa assertiva que, na verdade, o problema está na pessoa que o enxerga. Portanto, 

por mais que se troque a pessoa em que se projeta o problema, ele ainda existirá e manifestará, mais cedo ou mais tarde. 
Comodismo. A conscin incomodada também pode apresentar atitude comodista. Ela atribui o esforço do desen

volvimento de sua relação íntima a sua conscin parceira, de maneira que espera, em certo nível, que o outro mude; mas 
não se esforça para contribuir da mesma forma para seu relacionamento. 

Reconhecimento. Depois de reconhecido tal fato, as reflexões esclareceram e levaram a concluir sobre a seguinte 
conduta melhorada: sempre que chegar o impulso para se queixar de alguma manifestação do( a) parceiro( a) considerada 
incômoda, o ideal é abrir mão de exigir naquele momento, atuando como se aquela situação desagradável não houvesse 
causado desconforto. 

Queixa. A queixa, nesse caso, pode ser visualizada como a forma mais direta da manifestação da exigência anti
evolutiva. 

Autodomínio. Então, não ceder ao impulso da queixa é uma boa estratégia para evitar a manifestação desse tipo 
de exigência (autoconsciencioterapia). 

Auto-avaliação. Depois de domada essa força interna, deve-se iniciar a seguinte reflexão: qual deficiência minha 
foi despertada pela manifestação da conscin parceira? (Holomaturidade) 

Autodesenvolvimento. Esse processo, seguido pelo trabalho de auto-superação da falha identificada, proporciona 
o autodesenvolvimento quanto a essa deficiência. 

Evitação. Os julgamentos de situações futuras semelhantes também são qualificados, de maneira que se possa 
evitar a manifestação da exigência anti-evolutiva de mudança de traço pela identificação da manifestação de nossa con
traparte deficitária. 

Identificação. Distanciada essa possibilidade, torna-se mais clara a manifestação de traços realmente caracterís
ticos de nossa conscin parceira. 

Trafor. Sendo ele um trafor, o que resulta é nossa percepção de que, ao menos naquele ·quesito, devemos tomar 
o(a) parceiro( a) como exemplo para o autodesenvolvimento, ao invés de, infundadamente, exigir a mudança de um traço 
antes supostamente fardo e estorvador da relação. 

Exemplo. Nesse caso, nossa deficiência pode ser, por exemplo, um trafar diretamente oposto ao manifestado 
pelo(a) parceiro(a). 

Trafar. No entanto, sendo ele um trafar, o que resulta é o reconhecimento da contraparte deficitária em nós mesmos. 
Exemplo. Nesse caso, a contraparte deficitária pode ser, por exemplo, a intolerância. 
Solução. Em semelhante situação, o ideal é efetuar a seguinte concessão: 
Concessão pró-evolutiva de solução: "Entender cooperativamente os trafares do outro, ou da outra". (Vieira, 

1999, p. 75). 
Dependência. Para a efetuação dessa concessão percebe-se a necessidade de, em primeiro lugar, abnegar a exi

gência anti-evolutiva citada anteriormente, entendendo que se precisa, antes de tudo, do autodesenvolvimento primeiro, 

70 Revista Conscienciologia Aplicada ·Ano 4 • nª 6 / 2006 



para desenvolver-se o relacionamento íntimo (entendimento dos trafares do outro, ou da outra). 

~$) 
~-

ASSOCIAÇÃO INTERNAOONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Ilustração. Isso exprime muito bem que "no regime coexistencial a dois da dupla evolutiva, uma norma inteli
gente se impõe: não enfrente o seu parceiro com exigências, sem primeiro enfrentar a si mesmo,junto com o seu parceiro, 
fazendo concessões" (Vieira, 1999, p. 74). 

Cooperação. Quando já possuímos maior clareza na identificação dos trafares de nossa conscin parceira, devido 
à evitação da manifestação do nosso trafar em questão, o segundo passo pode ser dado: a cooperação (entendimento coo
perativo dos trafares do outro, ou da outra). 

Alternativas. Essa cooperação pode ser efetuada de duas formas: 
1. Omissão. Através da omissão do reconhecimento de determinado trafar, ajudando nosso( a) parceiro( a) a refletir 

e trabalhar na superação desse trafar por outras vias. 
Exemplo. Um exemplo seria a exposição de pensamentos implicitamente relacionados à superação do trafar em 

momentos adequados e em tom de bom humor, bem como pelo reconhecimento explícito de trafores relacionados e suas 
vantagens evolutivas. 

2. Exposição. Em momento adequado e em tom de bom humor, através da exposição ao( à) parceiro( a) do trafar 
nele(a) identificado, seguida do reconhecimento explícito d.e seus trafores e suas vantagens evolutivas mais diretamente 
relacionadas à superação desse trafar. 

Superávit. Ambas as atitudes podem ser superavitárias ou lucrativas para a evolução d.a conscin parceira. O que de
termina se em detenninado contexto a omissão ou a exposição será superavitária é o próprio discernimento da conscin. 

Relatividade. Em determinados contextos, a omissão pode ajudar muito mais do que a exposição. Já em outros 
ocorre justamente o contrário. 

Discernimento. A exposição de trafares exige muito discernimento, lucidez e maturidade para ser escolhida. 
Reflexão. Além disso, também é impo1iante refletir sobre a seguinte questão: exponho esse trafar para beneficio 

próprio ou para realmente ajudar a conscin parceira? 
Omissão. Quanto ao processo de omissão, também é válida a efetuação de algumas impmiantes considerações, 

que darão continuidade ao conjunto de reflexões expostas neste miigo. 
Limite. Aprofundando ainda mais na questão da omissão, percebemos que há um limite em que a omissão, da 

maneira citada no item 1, torna-se, novamente (lembrando que se trata da re-elaboração da primeira exigência anti-evolutiva 
citada), uma exigência anti-evolutiva: o momento em que insistimos na idéia de que nossa conscin parceira deve acatar 
nossas propostas implícitas de reflexão e superação, impondo que ela d.eva mudar aquele trafar de qualquer jeito. 

Pensenização. Pensamentos do tipo "ele( a) não tem jeito" ou "fazemos de tudo, mas ele(a) não muda" são muito 
comuns nesses momentos. 

Captação. O que falta é entender que muitas vezes pode não ser prioritária para o(a) outro( a) parceiro( a) a superação desse 
trafar no momento atual. Também pode não se tratar do momento mais propício e adequado para tal realização evolutiva. 

Exigência. Mais especificamente, a conscin ainda manifesta a seguinte exigência: 
Exigência anti-evolutiva atuante: requisição coerciva e indireta d.a mudança de características incômodas. 
Diferenciação. A diferença entre essa exigência anti-evolutiva e a citada em primeiro lugar é que, agora, ela se 

faz de maneira indireta, ou seja, não possui um caráter explícito facilmente observável pela parte exigida ou por outras 

conscins. 
· Concessão. O próximo passo, que automaticamente leva à abnegação dessa exigência, é a efetuação d.a seguinte 

concessão pró-evolutiva: 
Concessão pró-evolutiva de solução: aceitar as características peculiares d.o patamar evolutivo d.a conscin par

ceira no que diz respeito àquele trafar específico. 
Ilusão. É ilusão pensar que o patamar evolutivo em que o(a) outro( a) parceiro(a) se encontra, para cada traço, seja ele 

mais ou menos elevado, é o fator determinante para que se consiga estabelecer um relacionamento d.e dupla evolutiva. 
Realidade. A realidade de fato determinante para esse processo se faz visível através da efetuação d.a seguinte 

exigência pró-evolutiva: 

Exigência pró-evolutiva: requisição d.a condição d.e interação efetiva entre os parceiros na construção d.e um 
relacionamento de dupla evolutiva e todas suas implicações. 

Implicação. Isso significa que, ao invés d.e valorizar em demasia o patamar evolutivo d.e nossa conscin parceira, 
valoriza-se o grau d.e comprometimento que ela está disposta a assumir conosco. . . 

Relevância. Sejamos francos conosco mesmos: é muito mais relevante para nossa evolução uma conscm parceira 
que converge seus esforços evolutivos conosco na construção e manutenção de um relacionamento d.e dupla evolutiva do 
que a conscin dos traços ideais, idealizados certamente a pa1iir de insensatezes. 
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TRAÇOS NÃO CONSTROEM UMA DUPLA EVOLUTIVA; 
ESFORÇOS CONVERGENTES, SIM. 

Conseqüência. As conseqüências do estabelecimento de um compromisso de construção de dupla evolutiva, 
notadamente positivas, são muito intensas e profundas, exigindo, pois, muito esforço intra e interconsciencial de ambas 
as paites. 

Legitimidade. Também é importante ressaltar que o compromisso não é de fato assumido apenas pela verbalização 
de palavras, mas sim pelo emprego holossomático da conscin na correspondência desse compromisso. 

Fatores. Além do compromisso, outros fatores de grande relevância devem ser valorizados: 
! .Afinidade. A afinidade entre as duas conscins, proporcionada pela correspondência estreita da maioria seus 

traços em, pelo menos ou idealmente, 51 % deles. · 
2.Intermissiologia. A possibilidade de o(a) outro( a) parceiro( a) se tratar de nossa dupla evolutiva intermissiva, ou 

a consciência com quem planejamos no período inte1missivo, atuar na condição de dupla evolutiva nesta vida intrafisica 
(Felsky, 1995). 

Ilustração. Em princípio, a exigência pró-evolutiva é a única cuja não-satisfação reflete-se na avaliação do 
afastamento dos parceiros, como citado no final da definição de exigência. 

Singularidade. É em princípio a única, pois no momento em que se assume de fato o compromisso de estabele
cimento de uma parceria pré-dupla-evolutiva, inevitavelmente a atitude implicará na concordância quanto à aceitação de 
quaisquer exigências futuras que sejam avaliadas pelos parceiros como pró-evolutiva. 

Implicações. Entretanto, caso nos deparemos com situações em que exigências pró-evolutivas como, por exemplo, 
o esforço conjunto no estabelecimento do sexo diário, não sejam consideradas, essa exigência toma-se uma nova exigência 
cuja não-satisfação também se reflete na avaliação do afastamento dos parceiros. 

CONCLUSÃO 

Perquirição. A análise cuidadosa e minuciosa desse relato nos permitirá abstrair a presente conclusão lógica 
sobre os fatos. 

União. Para a conscin interessada em estabelecer relacionamento íntimo com outra conscin, intentando o alcance 
da condição de dupla evolutiva, é necessária, em primeiro lugar, a efetuação da seguinte exigência: 

Exigência pró-evolutiva: requisição, nunca imposta, da condição de interação efetiva entre os parceiros na 
construção de um relacionamento de dupla evolutiva e todas suas implicações. 

Prioridade. Essa é a ação prioritária para a conscin interessada que, caso não seja contemplada pela outra parte, 
toma-se importante a avaliação da continuidade da relação. 

Importância. Todavia, o fator mais importgnte para a formação de um relacionamento de tal porte é_a efetuação 
da seguinte concessão: 

Concessão pró-evolutiva: aceitar as características peculiares do patamar evolutivo da conscin parceira no que 
diz respeito àquele trafar específico, seguido do entendimento de que é ilusão pensar que o patamar evolutivo no qual o(a) 
outro(a) parceiro( a) se encontra, para cada traço, seja ele mais ou menos elevado, é o fator determinante para se conseguir 
estabelecer relacionamento de dupla evolutiva. 

Condição. Tomadas essas duas medidas iniciais (exigência e concessão pró-evolutivas citadas), as condições 
básicas para a construção e manutenção de relacionamento íntimo pré-dupla-evolutiva já estão estabelecidas. Dar prosse
guimento a esse processo é, agora, viável e, ainda mais, uma escolha inteligente. 
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INTRODUÇÃO 

Assumindo a Inversão 
Existencial na Dupla Evolutiva 
Undertaking Existencial lnversion at the 
Evolutionary duo levei 

Comprometerse a la lnversión Existencial en la 
Pareja Evolutiva 

Resumo: 
Este artigo apresenta algumas reflexões sobre a relação entre as técnicas da Inver
são Ex.istencial e da Dupla Evolutiva, aplicadas pelos autores. A partir das suas 
vivências, eles puderam compreender que para a conscin se considerar inversora 
ela tem que de fato fazer recins (reciclagens intraconscienciais), o que, para o 
aplicador da técnica, envolve atuar no contrafluxo e desapegar-se de posturas e 
va lores impostos pela socin. Constatou-se que a aplicação da Técnica da Invéxis 
realizada por duas conscins, homem e mulher, com a proposta da Técnica da 
Dupla Evolutiva, possibilita dinamização da proéxis e melh~ria na performance 
assistencial multidimensional. 

Abstract: 
This paper presents some reflections about the relationsbip between the Existential 
lnversion te.cbniques and those of the Evolutionary Duo, lived by the authors. 
They could infer, from their personal experience that for the intrapbysical con
sciousness to consider him or herself an inverter, he or she basto really be making 
intraconsciential recyclings, what, for the tecbnique applier, includes countering 
the flow, as well as detaching him or hersel f from postures and values imposed 
by intraphysical so<:iety. It has been verified that the app lication of the Existen
tial Inversion tecbnique by two intraphysical consciousnesses, man and woman, 
together with the Evolutionary Duo technique, dynamizes Existential Program 
and improves multidimensional assistantial performance. 

Resumen: 
Este artículo presenta algunas reflelliones sobre la relación entre las técnicas de la 
lnversión Existencial y de la Pareja Evolutiva, aplicadas por los autores. A partir de 
sus vivencias, han podido comprender que para la concin considerarse inversora 
ella tiene que de hecho hacer recines (reciclajes intraconcienciales), lo que para 
quien emplea estas técnicas implica en actuar a contracorriente y despegarse de 
posturas y valore& impuestos por la socin. Se ha constatado que la aplicación de 
la Técnica de Invellis realizada por dos concines, hombre y mujer, conjugada coo 
la propuesta de la Técnica de Pareja Evolutiva, dinamiza la proellis y mejora el 
desempeno asistencial multidimensional. 

Objetivo. O objetivo deste artigo é fazer o leitor refletir sobre a seriedade da aplicação de duas técnicas da Conscien
ciologia, Técnica da Invéxis e a Técnica da Dupla Evolutiva, pois através das vivências dos autores foi possível verificar 
os ganhos evolutivos que obtiveram. · 

Metodologia. Experiência vivida pelos autores. 

Hipótese. A prática da recin (reciclagem intraconsciencial), com mudança de postura e inversão do fluxo pensênico 
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corrobora e apóia a Técnica da Inversão Exjstencial, dinamizadora da execução da programação existencial individual e 
grupal. 

Síntese. Há 1 megapensene trivocabular adequado para retratar o materpensene geral do assunto: Desapego-Recin
Assistência. . 

Reflexão. Neste artigo, o leitor poderá sentir-se predisposto a refletir sobre reciclagem intraconsciencial e sua 
capacidade assistencial. 

Definição. A!nversc/o Existencial é uma técnica da Conscienciologia em que a conscin, ainda jovem, descomprome
tida com interesses humanos irreversíveis, resolve dinamizar o. cumprimento de sua proéxis, fazendo as recins necessárias, 
aumentando assim sua capacidade assistencial. 

Contrafluxo. Para isso, a conscin deverá atuar no contrafluxo, abrindo mão de posturas e desapegar-se dos valores 
impostos pela socin. 

Sinonímia: 1. Abrir mão; desapegar-se. 2. Mudança de posturas; recin. 3. Disponibilidade. 4. "Queima de etapas· 
auto-evolutivas"; priorização. 5. Antidoutrinação; tares. 

Antonímia: 1. Apego. 2. Comprometimento irreversível. 3. Manutenção de posturas, "nadar conforme a maré". 
4. Existência convencional. 

Definição. A Dupla Evolutiva é uma técnica da Conscienciologia que consiste na reunião de duas consciências 
intrafisicas, homem e mulher, com um mesmo propósito, que juntas buscam a dinamização da evolução através das reci
clagens intraconscienciais, objetivando .a potencialização da assistência. 

Sinonímia: 1. Ponte para a grupalidade; convivialidade sadia; convívio afetivo. 2. Sexualidade madura; cosmoética 
dupla; primener do amor; família da modernidade. 

Antonímia: 1. Dupla involutiva. 2. Anticosmoética dupla; convivialidade patológica. Coloquialismos: alma gêmea, 
"cara metade'', "metade da laranja'', "tampa da panela". 

ASSUMINDO A INVERSÃO EXISTENCIAL 

Escolha. Apesar de um relacionamento de 1 O anos, os autores não moravam na mesma casa. Sempre que questio
nados se constituíam uma dupla evolutiva, esta resposta não vinha de imediato, pois intimamente havia ainda uma escolha 
a ser feita por parte dos dois. Foi nesse contexto que vivenciaram uma crise, que fez com que refletissem a respeito da 
situação em que se encontravam: ou assumiam a proposta de construção de dupla evolutiva ou terminavam o relaciona
mento. Optaram pela primeira alternativa. 

Base física. Do momento da.decisão até a estruturação da base física, levaram menos de 30 dias. Fizeram a escolha 
· n'o início de nqvembro de 2003 e mudaram-se em 6 de dezembro. Relevante destacar o apoio da equipe extrafisica, pela 
aceleração e serenidade do processo, além do apoio dos familiares. 

Priorização. O fato de os autores iniciarem a utilização da técnica da Dupla Evolutiva fortaleceu o potencial assis
tencial e conseguiram priorizar mais a colaboração nas Instituições Conscienciocêritricas (ICs) em que estavam atuando. 

Foco. Na época, colaboravam em ICs diferentes e, aos poucos, foram percebendo o quanto isso, de certa forma, 
os afastava. O materpensene das ICs eram diferentes, po11anto, o foco do trabalho também, além dos calendários, onde 
raramente coincidiam as atividades. Esta condição fez com que eles, algumas vezes, tivessem de optar em fazer algo na 
lC ou aproveitar o tempo com o parceiro. 

Exemplarismo. Sabiam que não podiam cobrar que um fosse para a IC em que o outro estava atuando. Tentaram 
realmente colaborar em instituições diferentes, mas, na prática, não deu certo. Chegaram à conclusão de que a atuação 
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de ambos na mesma IC seria o melhor. E isso aconteceu a partir do posiçionamento e engajamento de um membro da 
dupla, o que fez com que o outro também se posicionasse. Dessa fotma ressalta-se a importância da assistência através do 
exemplarismo, ou seja, o posicionamento de um da dupla quanto ao traço a ser modificado, ao trabalho a ser assumido 
ou a escolha a ser feita, ajudando no posicionamento e no resgate do outro. 

Ressalva. Não é objetivo deste artigo defender a ahiação de todas as duplas em uma mesma IC, mas, neste caso, o fato 
de estarem inicialmente em ICs diferentes e posteriormente colaborarem na mesma, fez com que a dupla se fortalecesse. 

Comprometimento. Nessa mesma fase, o grnpo da IC onde voluntariavam começou a questioná-los quanto a suas 
proéxis e o fato de estarem realmente invertendo posturas. Com isso, puderam refletir até que ponto estavam em subnível 
quanto ao comprometimento assistencial assumido. 

Lucidez. Nesse mesmo período, ouviram em uma aula de Conscienciologia Aplicada a seguinte frase: "Temos que 
parar de brincar de fazer assistência". Essa frase desencadeou nos autores motivação para de fato fazerem a assistência 
que tinham condições de fazer. Diante disso começaram a pensar o que teriam de fazer para concretizar essas idéias, 
vindas daquele momento de lucidez, e chegaram à conclusão de que o trabalho assistencial mais prioritário que poderiam 
desempenhar era no Estado do Espírito Santo, local onde se encontra a sede e o Campus da ARACÊ. 

Disponibilidade. Passaram-se os dias e, no final de junho de 2004, foram a uma imersão no Campus destinada 
aos colaboradores da ARA CÊ. Durante os 3 dias de imersão, os autores perceberam quanto trabalho havia para ser feito, 
trabalho que poderiam fazer, só precisavam chegar. 

Posicionamento. No mês seguinte, estava agendada a 1 ª Imersão aberta aos alunos de Conscienciologia Aplicada 
justamente em um final de semana em que foi marcado evento familiar de grande relevância no contexto grupocármico, 
onde, convencionalmente, não poderiam deixar de comparecer. Depois de várias reflexões, chegaram à conclusão de que 
seriam mais úteis e fariam mais assistência participando da imersão do que comparecendo ao evento familiar. Com essa 
atitude, tiveram de ratificar a escolha frente à priorização do trabalho assistencial e, para a surpresa dos autores, a com
preensão familiar foi melhor do que o esperado. 

Reflexão. Após o comparecimento à primeira imersão de alunos no Campus da ARA CÊ, os autores receberamfee
dback da equipe de voluntários de Venda Nova do Imigrante sobre a impotiância da participação daquela dupla evolutiva 
no evento, o que fez com que refletissem sobre sua mudança definitiva para o ES. Procuraram trabalho na cidade de Venda 
Nova do Imigrante, existiam muitas possibilidades, porém nada de concreto. Quando retornaram a São Paulo , parecia 
não haver mais sentido continuarem vivendo naquela cidade. Começaram a pensar em possibilidades que viabilizassem a 
mudança, mesmo sem ter algo de concreto. Foi aí que um colega os alertou: "Às vezes, temos que dar o salto no escuro, 
confiar na equipe extrafísica e ir em frente". No caso dos autores, que se consideravam inversores, se ficassem em São 
Paulo apenas pelo trabalho, que era a única coisa que os prendia à cidade, estariam invertendo o quê? 

Questionamentos. Antes de fazerem a escolha de mudança para o Espírito Santo, refletiram sobre algumas ques-
tões: 

1. Onde seriam mais úteis? Em São Paulo ou no Espírito Santo, próximo ao Campus daARACÊ? 

2. O que será que só eles poderiam fazer de acordo com suas proéxis individuais e grnpais? 

3. Com o quê se comprometeram no extrafísico, e não se lembravam? 

4. Que trabalho deixaria de ocoITer se não tomassem essa decisão? 

5. Como ficariam as consciências· que estariam esperando pelo posicionamento deles para que elas também fizessem 
suas reciclagens? 

6. Que tipo de inversores eram? O quê, na realidade, era preciso inverter? 

7. Será que ficar na zona de conforto gerada pelo trabalho convencional, consumindo grande parte do tempo e 
tornando-os menos disponíveis para voluntariar na IC, ainda assim, poderiam se considerar inversores? 
76 Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 4 - nº 6 / 2006 



~ 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCl~NCIA 

Conclusão. A conclusão a que chegaram foi que para ser inversor, a consciência deve de fato inverter posturas, 
fazer a inversão do fluxo pensênico, reciclar atitudes que dificultam o fortalecimento do trabalho assistencial. 

Diálogo. Com isso, começaram a aprofundar os auto-enfrentamentos, sentiam que a mudança de cidade envolvia 
algo de muito sério, um comprometimento com a equipe extrafisica. Ao mesmo tempo, perceberam-se tentando controlar os 
resultados das escolhas feitas, por insegurança e neofobia que se alternavam na dupla: quando um encontrava-se mais lúcido 
o outro estava inseguro e vice-versa. O diálogo e o foco assistencial foram fundamentais para a assistência na dupla. 

Portal. Intraconsciencialmente tinham a convicção de que precisavam estar no estado do Espírito Santo. Naquele 
momento, tudo se configurava para a mudança. Era como um portal aberto, favorável: se não fizessem a escolha, sentiam 
que ele poderia fechar-se. 

Certeza íntima. Quando voltaram da 1 ª Imersão de alunos e, depois de várias reflexões, decidiram mudar-se para 
o o estado do Espírito Santo, mesmo sem emprego garantido. Todavia, dispunham de reserva financeira para 9 meses. 

Mudança. Todo o processo, desde a decisão até a mudança de Estado, durou 25 dias e a adaptação ocorreu aos 
poucos, tendo sempre o foco na colaboração na IC e na assistência. 

Sustentabilidade. Preocupavam-se com emprego, mas sentiam que dar sustentabilidade ao trabalho assistencial até 
o evento do Congraçamento das ICs de 2004 (sediado pela ARACÊ) era o que tinha de ser feito prioritariamente. Nesse 
evento, constataram que o esforço realizado já tinha "valido a pena", chancelando a escolha. 

Aceleração. Percebeu-se a aceleração da história pessoal, após balanço da vida dos autores de agosto a dezembro 
de 2004, sendo observado o quanto adquiriram de experiência nesse curto período, fo1ialecendo-se enquanto consciências 
e, principalmente, na consolidação de dupla evolutiva. 

Acolhimento. Importante ressaltar o sentimento vivenciado durante os 6 primeiros meses após a mudança: era 
como se os autores estivessem sendo acompanhados de perto pelos amparadores. Pode-se fazer analogia deste processo 
com o que acontece quando a criança aprende a andar: durante a fase inicial, os pais têm maior atenção e cuidado até que 
a criança se torne mais segura e tenha autonomia. No caso dos autores ficou nítida esta influência, pela minimização dos 
contrafluxos neste período. 

CONCLUSÃO 

Senha. O fato de os autores assumirem o trabalho na proéxis grupal dinamizou o aprendizado assistencial. O que 
também favoreceu o posicionamento na dupla foi o fato de pensarem nas consciências as quais se propuseram resgatar e 
para as quais são "senhas evolutivas" (Curso Autoconscientização Multidimensional -AMD, aula 7). Com isso, puderam 
refletir: quantas consciências deixam de acessar verpons, por falta de posicionamento pessoal daquelas que são "senhas 
evolutivas"? E como fica a nossa responsabilidade quando compreendemos a dinâmica da teia multidimensional? (Curso 
Autoconscientização Assistencial - AST, aula 7). 

Recins. A conscin que se propõe a utilizar a técnica da Invéxis para dinamizar sua evolução necessita vivenciar 
recins, sistematicamente, compreendendo em profundidade a teática da assistência multidimensional. 

Autoconsciência. Denominar-se inversor apenas por ter acessado as idéias da Conscienciologia, ainda jovem, não 
significa que a conscin seja de fato inversora. O que importa é o quanto, na prática, o jovem está invertendo suas posturas 
e o quanto está "abrindo mão" de sua "zona de conforto". Deve-se refletir qual é nosso grau de disponibilidade para prestar 
assistência. 

Reflexões. Para você leitor, que está ou não utilizando a técnica da Invéxis como dinamizadora da evolução e da 
assistência, os autores deixam as seguintes reflexões: 

1. Estou fllzendo o que relllmente posso em prol da assistência às outras consciências? 

2. Ainda estou apegado às questões egóicas? 
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3. O quanto estou invertendo minhas posturas, para me colocar na condição de inversor existencial? 

4. Qual é o trabalho que só eu posso fazer de acordo com minha proéxis? 

5. Nas atividades que desempenho no meu dia-a-dia: eu faço falta ou faço diferença? 
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INTRODUÇÃO 

ASSOCIAÇÃO INTIRNACIOHAI. 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSQlNCIA 

O Posicionamento Assistencial 
na Atuação em Grupo 
The Assistantial Position by Group Activity 

Posicionarse Asistencialmente en Grupo 

Resumo: 
Este artigo enfoca a importância do posicionamento assistencial individual reper
cutindo no posicionamento de um grupo de voluntários da Conscienciologia em 
Uberaba- MG, Brasil, para a viabilização de proéxis grupal. Esta apresentação 
fundamenta-se nas vivências pessoais dos autores na condição de voluntários 
naquela cidade, durante o ano de 2005. 

Abstract: 
This paper focus on the importance of individual assistantial posture, reflecting 
upon the position of a Conscientiology's volunteer group from Uberaba, MG, 
Brazil, to make viable the group Existential Program. This presentation is based 

on the authors ' personal experiences as volunteers from that city during 2005. 

Resumen: 
Este artículo enfoca la importancia y la repercusión dei acto dei individuo posi
cionarse asistencialmente dentro de un grupo de colaboradores de la Conscienci
ología en la ciudad de Uberaba, Minas Gerais, Brasil, con objetivo de crear mayor 
viabilidad en la realización de la proexis grupal. Esta presentación se fundamenta 
en las vivencias personales de los autores en la condición de colaboradores en 
aquella ciudad, durante el afio de 2005. 

Objetivo. O objetivo deste estudo é aprofundar a autopesquisa através da avaliação do nível de cosmoética do 
posicionamento da conscin atuando em equipe, onde suas opiníões individuais muitas vezes não estão alinhadas com as 
intenções do grupo. 

Hipótese. Qual é o nível de cosmoética e assistência da conscin pusilânime atuando em subnível dentro de um 
grupo? A necessidade e a busca de consenso podem levar a conscin a atuar em "zona de conforto" e de modo pusilânime, 
para evitar algum conflito que possa desestabilizar o grupo. 

Escolha. A falta de posicionamento individual gera maior interprisão entre os componentes do grupo devido à não
priorização (escolha) da postura assistencial esclarecedora. Não ceder às chantagens extrafisicas e assumir posicionamento 
assistencial dão à conscin a sustentabilidade necessária para levar o grupo a uma crise de crescimento (estresse positivo), 
permitindo que cada componente decida por assumir ou não seu papel de minipeça dentro do mecanismo assistencial. 

Metodologia. Vivências dos autores, autopesquisa, pesquisa bibliográfica e exposição de fatuística. 
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Teática. A vivência da Conscienciologia na rotina intrafisica diária requer coerência entre o que a conscin pensa, 
sente, fala e faz. O posicionamento assistencial é um dos indicadores do nível de cosmoética pessoal. 

Definição. O Posicionamento é o ato, processo ou efeito de a consciência assumir multidimensionalmente suas 
opiniões, críticas, seus traços conscienciais e suas prioridades evolutivas. 

Sinonímia: l. Atitude cosmoética. 2. Coragem evolutiva. 3. Opinião. 
Antonímia: 1. Pusilanimidade; murismo; complacência. 2. Autoc6rrupção. 3. Rigidez; inflexibilidade. 

Definição. A Assistência é o ato ou efeito de assistir, proteger, amparar, auxiliar. 
Etimologística. O termo assistência vem do latim assistentia (ajuda), originado de adsistere. Surgiu em 1551. 
Sinonímia: 1. Ajuda; amparo; auxílio; animo; cooperação; solidariedade. 2. Intervenção; filantropia. 3. Pronto-

socono. 4. Tares; tacon. 
Antonímia: l. Desajuda; desamparo; desassistência. 2. Abandono; descaso; desinteresse. 3. Egoísmo. 4. Aten

dimento inadequado; assédio; intrusão. 5. "Filantropia"; canibalismo. 

Definição. O Grupo é o conjunto de indivíduos, forma básica de associação humana, unidos por características 
comuns, com mesmo objetivo ou finalidade. 

Etimologística. O termo grupo vem do italiano gruppo (nó, conjunto, reunião). Surgiu em 1536. 
Sinonímia: l. Conjunto; equipe; associação; gang; time; multidão; bando; tropa. 
Antonímia: l. Solitário; único; individual; incógnito. 2. Desunião. 

Rigidez. Posicionamento é diferente de radicalismo: baseia-se na certeza íntima. O posicionamento tem relação 
direta com o ponteiro da bússola consciencial individual. Através de um ponto de vista rígido sobre algo, é fácil a conscin 
engessar suas atuações. 

Inflexibilidade. O posicionamento firme é um trafor, porém, torna-se trafar quando se manifesta ao modo de 
inflexibilidade. Neste caso, apesar da aparente opinião formada, a conscin revela sua incapacidade de ser flexível. Atua em 
condição similar a de um paracornatoso evolutivo, vivenciando apenas uma realidade sustentada por falácias lógicas. Ela 
orbita numa idéia fixa sem avaliar outras variáveis. O posicionamento, nesta condição, é racional, mas não assistencial. 

1. DESENVOLVIMENTO 

Relatividade. É válido afirmar que, no processo evolutivo e nas inter-relações, do mesmo modo que na Ciência, 
as verdades são relativas. Diante da certeza absoluta, é importante o desenvolvimento de uma análise crítica isenta, que 
poderá demonstrar a incoerência da idéia inicial. 

Monoideísmo. O monoideísmo tem base egóica. A proéxis policármica nunca é planejada exclusivamente com base 
no ego. Quando a conscin só enxerga sua própria realidade, coloca-se como centro de tudo, perdendo, assim, o senso de 
fraternismo e, conseqüentemente, o foco assistencial. Ela pode esconder-se em mecanismos de vitimização, de exclusão 
ou de sentir-se superior àqueles que estão à sua volta. 

Abertismo. Sem abertismo para avaliar outras possibilidades, não há abertura para a conexão com a equipe ex
trafísica de amparadores e para a percepção dos indicadores das melhores escolhas a serem tomadas. Quando a conscin 
abre-se para considerar outra.possibilidade, ela pode dar início à reversão da situação, integrando-se novamente ao grupo e 
percebendo que sua parte na proéxis grupal precisa ser realizada. Assim, ela "tira o olho de seu próprio umbigo" e começa 
a enxergar as assistências que precisam ser feitas. 

Reflexão. Até que ponto as certezas absolutas não são patrocinadas e retroalimentadas por guias-cegos e 
assediadores? 

Mentalsoma. Em nível mais avançado de assédio interconsciencial, o foco é o mentalsoma. "O capricho mental
somático impede a maximização do rendimento intelectual, acarretando perdas evolutivas óbvias para a conscin" (Vieira, 
2003; p. 1026). Além disso, um capricho rnentalsomático tem a falácia lógica da razão e da certeza absoluta. A falta de 
abertismo é forte indicador deste tipo de assédio. 
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Refutação. A discussão sadia permite à conscin refletir sobre as situações somente quando a mesma se dá o "be
neficio da dúvida". Quando se defende uma idéia com base egóica, cria-se barreira contra quaisquer heterocríticas. Não 
há isenção para a análise de argumentos e nem abertismo para se ponderar outros pontos de vista. 

Individualismo. Muitas vezes a conscin prefere atuar isoladamente para não precisar abrir mão de suas visões, 
mesmo que ultrapassadas ou deslocadas. Ou, ainda, procura uma atuação gmpal homogênea, onde prevaleça a sua opinião 
pessoal. 

Individualidade. De acordo com o nível de disponibilidade e fraternismo pessoal, ocorrem divergências de opi
niões. A individualidade deve ser respeitada: cada um tem seu momento evolutivo e não se deve cobrar posturas além do 
amadurecimento pessoal. 

Questão. Conseguimos respeitar a maturidade individual dentro do contexto gmpal? 

Gap evolutivo. O gap evolutivo existente dentro de um grupo gera incompatibilidade entre as consciências e ausência 
de postura pessoal abe1ta à atuação em equipe. O choque entre duas idéias antagônicas gera discordância. Aquilo que para 
um já foi comprovado por sua experiência pessoal, para outro ainda é teoria, distante de sua realidade. A conscin reage 
diante de uma situação de acordo com a experiência pessoal adquirida e a vivência do outro soa como teoria imposta. Um 
exemplo disso é o fato de a interação multidimensional ocorrer de maneira inconsciente para alguns e lúcida para outros. 
Quem apenas reage a uma intrusão pensênica e não percebe esta interação, pode considerá-la irreal, fruto da imaginação, 
e não proveniente da parapercepção. 

Timing evolutivo. "Os ritmos de aprendizagem e evolução dependem, quase sempre, da saturação de cada nível de 
experiência anterior. Isso se dá em momentos distintos para cada pessoa envolvida" (Baiona, 2003; p. 66). 

Grupo. O que é facilidade para um, pode representar dificuldade para outro. A atuação grupal exige que sejam 
"aparadas as arestas" nos relacionamentos. Isto propicia a união de diversos ingredientes: várias consciências em evolução. 
O trabalho em equipe requer flexibilidade, respeito e discernimento para se perceber o que cada um tem capacidade de 
oferecer ao grupo e de que modo o grupo pode colaborar para o crescimento de cada indivíduo. 

União. União não significa todos fazerem juntos a mesma coisa, mas sim, o poder de realização pessoal ser otimi
zado pelo grupo. Uma das razões para que essa sinergia não ocorra é a existência de entraves individuais. A evolução é 
individual, mas o processo evolutivo é grupal. 

O QUE DEVE PREVALECER NA DECISÃO DE UM GRUPO? 

Diferenças. Dentro de um gmpo há opiniões diversas e posicionamentos individuais diferentes. A heterogeneidade 
de priorizações pode levar à estagnação ou à improdutividade. Já o meio-termo, a média do grupo, significa "zona de 
confo1to" para a conscin autocorrupta. Torna-se dificil nivelar um grupo cujos representantes têm níveis de disponibilida
des diferentes. Com base na cosmoética, há de se respeitar o limite de cada um, desde que isso não seja justificativa para 
omissões deficitárias. 

SER COSMOÉTICO É TER RESPEITO AOS COLEGAS 
EVOLUTIVOS QUE AINDA NÃO VIVENCIARAM DETERMINADO 

APRENDIZADO. A DOSE CERTA DE COMPREENSÃO, 
SEM EXCEDER NA COMPLACÊNCIA. 

Ponderação. O respeito pela realidade e a necessidade do outro, sem se omitir ou ser conivente com suas auto
corrupções, demonstra atitude cosmoética. Por não querer ser conivente, muitas vezes ocorre um erro na dosagem, con
fundindo-se o que é posicionamento. 
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Intransigência. A rnnsi.:in torna-se intransigente quando quer que seu padrão i.:osmoétii.;o de atuação estenda-se aos 
outros. Mesmo movida pelas melhores intenções, sua postura é intransigente, não porque não queira ajudar a equipe, mas 
porque ainda não tem a visão de conjunto suficiente, prevalecendo comportamento egóico. Coloca-se como se o grupo 
estivesse desrespeitando sua individualidade. Neste caso, vale a pena refletir se essa conscin está em condições de ser 
esclarecida e, em qual nível de esclarecimento, a fim de que seja auxiliada nas reciclagens pessoais"!' 

. 
Autocorrupção. As omissões podem ocorrer por subestimar-se o nível evolutivo do outro. Outras vezes, ocorrem 

devido ao medo de se receber o rótulo de chato, individualista, autoritário e inflexível. O fato de não querer representar 
esse papel inibe atuação que pode gerar estresse positivo no grupo. 

Incômodo. Atua-se, normalmente, na "zona de conforto", e não é agradável quando o outro mostra-nos esta situação. 
Ocorre incômodo ao se defrontar com a própria realidade consciem:ial. 

Justificativas. Quanto ainda justificamos nossas atuações medíocres por acharmos que estão acima da média pa
tológica do holopensene do planeta? 

Fuga. O estupro evolutivo, na realidade, não existe, mas sim, a tentativa dele. A consciência pode não estar capaci
tada, naquele momento, para realizar determinado nível de auto-enfrentamento ou então pode estar em processo de fuga. 
Quando se torna imprescindível o auto-enfrentamento, é comum a desistência. · 

Auto-exclusão. Quando a conscin sente-se encantoada diante de auto-enfrentamentos inadiáveis, gerados pela 
interação grupal, desiste de si mesma, tendendo a abandonar o grupo por não saber lidar com ele, decisão mais fácil e 
individualista. Acredita que atuar individualmente é melhor do que propor-se a esclarecer e ser esclarecida em grupo, o 
que promove sua auto-evolução e a evolução grupal. 

Dissidência. Existe grande diferença entre persistência e teimosia. É difícil saber a hora de realmente mudar de rota. 
A dissidência, quando necessária, deve ser em prol do crescimento e amadurecimento dos envolvidos. Se o grupo impede 
e impossibilita o crescimento pessoal, talvez seja o momento de mudar. Não se acrescenta nada atuando em subnível. E 
quando não se acrescenta nada ao grupo, nem a si mesmo, possivelmente já é o momento de seguir em direção a novos 
desafios. Deve-se cuidar, porém, para que este ato não represente fuga do auto-enfrentamento espelhado por essas inter
relações. Quando a atuação ainda faz-se necessária naquele contexto, a dissidência significa a postergação de reconciliações 
que, provavelmente, já estão atrasadas. 

Reconciliação. Quando há a possibilidade de propiciar reflexões mais profundas a outros comporientes do grupo 
e quando a atuação da conscin está ligada à produtividade e a reciclagens pessoais, é possível contribuir muito para o 
crescimento e fortalecimento do grupo e, com isso, tomá-lo apto a atuação mais abrangente, profunda e policármica. O 
ato de "soltar a corda" neste "cabo de guerra" entre os egos, permite direcionar as energias para atividades mais assis
tenciais, inclusive dentro do grupo. Parar de realimentar e reforçar esta disputa pode afrouxar os nós destas interprisões 
grupocármicas e, conseqüentemente, iniciar os processos de reconciliação com aqueles que, apesar dos vínculos negativos, 
provavelmente há muito trabalho conjunto a realizar. 

Interprisão. A interprisão grupocármica é gerada por assistência não realizada, tanto dentro, quanto também pelo 
grupo. Se o grupo forma-se para realizar determinado trabalho, mas, por autocorrupção, falta de posicionamento ou diver
gências egóicas, não consegue desenvolvê-lo, gera interprisão entre seus membros e também com as consciências que, de 
alguma forma, tenham seus processos evolutivos dificultados, atrasados ou impedidos. "Quando um grupo de consciências 
( ... )comete atos de prejuízo evolutivo a terceiros, cria-se o comprometimento grupal" (Baiona, 2003; p. 69). 

Senha. Sonegar informações, quando se está apto a fornecê-las, cria vínculos anti-evolutivos com as consciências 
que precisam receber aquela informação, principalmente quando a conscin é senha delas. Quando se trata de uma atu
ação i.:oletiva, esse vínculo pennanece. "A inseparabilidade ( ... ) grupocármica é justamente a conseqüência e a partilha 
de responsabilidade pelos erros e maus exemplos cometidos em conjunto no passado ( ... ) A inseparabilidade é fruto do 
determinismo evolutivo ( ... )A convivência é forçada, imposta pela cosmoética, devido ao acobertamento de erros mútuos 
no passado" (Baiona, 2003; pp. 69, 70). 

Policarmalidade. A interprisão no grupo evolutivo permanece até o momento de assistência grupal. No curso in
termissivo houve uma programação grupal de atuação. As consciências mais aptas foram aprovadas para realizarem juntas 
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uma proéxis assistencial e policármica. O compléxis individual dependerá da atuação grnpal. A responsabilidade de cada 
um é estender o olhar para aqueles que não estão conseguindo desempenhar seus papéis e ajudá-los. Os mais experientes 
agindo como mola propulsora para os menos experientes, ajudando na recuperação de cons de cada um do grupo, princi
palmente no que diz respeito à programação existencial e ao curso intermissivo. A assistência inicia-se dentro do próprio 
grupo. O olhar assistencial deve ser voltado para quem está mais próximo, o que nem sempre acontece. 

Comprometimento. Cada componente deve assumir o seu papel dentro do mecanismo assistencial. A omissão 
pessoal compromete o trabalho de todo o grupo. Nos momentos de pusilanimidade e postergação, a conscin não avalia sua 
importância como minipeça. A necessidade de assumir e utilizar os atributos ou potencialidades faz parte do comprometi
mento com a proéxis grupal. Quando o ego das conscins sobrepuja a proéxis grupal, compromete a execução da mesma. 

Consenso. Segundo o dicionário Houaiss, consenso significa "concordância de opinião, pensamento ou de senti
mento". Muitas vezes, de maneira patológica, transform~-se em "acordo de cavalheiros" para que sejam evitados conflitos. 
Evita-se, assim, o conflito explícito, mas ocorre um embate, uma luta silenciosa energética, onde quem se sente derrotado 
retrocede em seus patopensenes. Este antagonismo mudo dificulta o desenvolvimento dos trabalhos, pois, além dos con
trafluxo~ naturais, ocorrem obstáculos dentro da própria equipe que deveria produzir em conjunto. 

Concessão. O posicionamento grupal exige abrir mão das visões egóicas em favor da evolução do grupo, sem 
ressentimentos e mágoas, "vivenciando a condição das cessões mútuas". Fazer concessão não significa falta de posicio
namento, mas sim, flexibilidade para avaliar novas variáveis. 

Cosmoética e assistencialidade. Quando as resoluções do grupo são cosmoéticas e priorizam a assistência, são 
assertivas. Tornam-se assistenciais quando as conscins envolvidas iniciam suas reciclagens pessoais. O chancelamento 
da mudança é a transfo1mação do padrão energético pessoal. Isso repercute na estrutura do grupo. Uma recin pessoal 
reverbera na estrutura do todo. Para ocorrer a assistência grupal, é necessária a recin do ego grupal, o que somente ocorre 
a pai1ir da recin pessoal de cada um. 

Afinização .pensênica. A manutenção da equipe extrafísica ocorre pelo padrão de pensenes das consciências 
envolvidas. Os companheiros extrafísicos conhecem perfeitamente, de longa data, o padrão pensênico de determinada 
consciência. Não adianta fazer realizações solidárias e continuar mantendo o padrão de patopensenes. Ao ocorrer uma 
inversão do fluxo pensênico, automaticamente muda-~e o link multidimensional, saindo da condição de "contaminados" 
para a de assistentes. 

Intencionalidade. Deve-se avaliar constantemente qual a intencionalidade de um posicionamento. Ele é assisten
cial? Provoca resultados pró-evolutivos? 

Fraternismo. A assistencialidade no grupo gera um nível de fratemismo e cumplicidade cosmoética no processo 
evolutivo individual. Compreendemos os limites do outro com um universalismo acolhedor. A verdadeira assistência acolhe 
e acrescenta algo a todos, mesmo na ausência aparente de atuação. Ocorre, algumas vezes, de modo silencioso através do 
exemplarismo e da compreensão quanto à atuação do outro, sem expectativas quanto ao resultado. 

Pensamento assistencial. Ter pensamento assistencial requer a superação da pressão holopensênica contrária à 
evolução e à priorização das atuações assistenciais. Na dúvida, deve-se optar por assistir o maior número possível de 
consciências (Vieira, 2003). Isso sempre significa "tirar o olhar do próprio umbigo". 

Pressão holopensênica. A higidez pensênica, em momentos cruciais, é um facilitador para suportar a pressão 
holopensênica. 

A CONSCIN ESTÁ SEMPRE PENSENIZANDO, 
COSMOETICAMENTE OU NÃO. 

Chantagem extrafísica. A fim de evitar-se uma assistência, as consciências extrafísicas exercem pressão holo
pensênlca para impedir a atuação da conscin. Isto requer da conscin elevado grau de automotivação e vontade para não 
ceder à diantagem extrafisica. As consciexes atuam minando o posicionamento pessoal assistencial de alguma conscin 
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e sustentam-se em um posicionamento anti-cosmoético de outra conscin menos lúcida. Mesmo inconsciente quanto à 
realidade multidimensional pensênica, esta conscin está sendo anti-cosmoética ao se tornar o agente de sustentação dessa 
chantagem. 

Omissão. A conscin chantageada pode abrir mão de fazer assistência. O medo, por exemplo, de perder ou de dividir 
o grnpo atam o indivíduo, levando-o a atuação não-assistencial. O pior é que, ao perder a oportunidade de assistir, a conscin 
percebe que as chantagens podem tornar-se realidade justamente pela sua omissão. 

Manipulação. Através de insights assediadores, as consciexes manipulam a conscin inocente quanto à diferenciação 
pensênica. Idéias muito lógicas são plantadas no terreno fértil da atuação pusilânime. As ameaças surgem nas inseguranças 
e medos das conscins que, quando conseguem bancar o desafio, observam que nada de negativo acontece. Eram simples 
chantagens do assédio. 

Rigidez pensênica. A dissolução desse padrão doentio somente ocorre quando as conscins envolvidas conseguem 
reverter o ponteiro da patologia para a higidez pensênica. Através da reflexão e conseqüente compreensão da situação, a 
conscin deixa de sustentar aquele padrão. Ao perder o agente de sustentação energética, fura-se o campo energético pato
lógico criado pela junção dos patopensenes. 

Sustentabilidade. Desdramatizar e assumir os riscos são atitudes que dão sustentabilidade para a assistência. Vale 
questionar-se nestas situações: o que de pior pode acontecer? A análise desta questão elimina a manipulação e encoraja a 
conscin e o grnpo a bancar a atúação. 

Sabotagem. A falta de posicionamento e de certeza quanto ao n011e da proéxis permitem desvios homéricos através 
da atuação de consciexes doentias e sabotadoras. A atuação de consréus sabotadoras em um grnpo pode significar a perda 
de um trabalho criteriosamente planejado, que comprometerá a proéxis individual e grnpal. 

Desestabilização. Com a desestabilização da conscin pelo emocionalismo, existe a possibilidade de minar um 
trabalho assistencial grnpal. · 

Níveis de assistência. A assistência acontece conforme a capacidade do assistente e a necessidade do assistido, 
ocorrendo em 3 níveis relacionados em ordem crescente: 

1. Energética: a consciex parapsicótica pós-dessomática precisa do choque das bioenergias da conscin. Isso é 
suficiente, para algumas consciências serem resgatadas pelos amparadores. 

2. Esclarecedora: a consciex recebe o esclarecimento por intermédio das conscins. Estão em um nível de lucidez 
que permite perceber a realidade intrafisica e, posteriormente, entender sua realidade extrafisica. 

Exemplo. Um exemplo prático deste tipo de assistência é o resgate que acontece em salas de aula ou palestras. As 
conscins comparecem e "levam" as consciexes para receberem as informações. A assistência é realizada com a presença 
da conscin-aluno, da conscin-docente e da equipe extrafisica de amparadores. Dentro desse contexto, vale enfatizar que 
os eventos são sempre promovidos para conscins e consciexes. Mesmo que, aparentemente, a priorização seja intrafisica, 
a principal assistência ocorre para a realidade extrafisica. 

3. Exemplarista: A assistência em nível mais avançado ocorre a pa11ir do exemplarismo da conscin. Toda assis
tência é multidimensional e, enquanto não há um olhar assistencial para conscins e consciexes, a assistência é superficial, 
ficando apenas na epiderme do problema. Pelo auto-enfrentamento sadio e reciclagem de posturas é possível atingir um 
nível assistencial mais profundo e eficaz. 

Colaboração. A atuação em Instituições Conscienciocêntricas, muitas vezes, permite ao colaborador permanecer 
em "zona de conforto" evolutiva. O fato de realizar eventos, pesquisas ou mesmo gestações conscienciais não representa 
evolução, mas capacidade de trabalho. Pode ser um trafor adquirido em outra existência manifestando-se automimetica
mente. Mesmo com alto grau de realização, não ocorre a fundamental reestrnturação íntima. 

Subnível. Pode-se realizar muito, dedicando-se à colaboração focada na assistência e isso servir como mecanismo 
de defesa para não se efetuar reciclagens. A partir do uso desfocado de um trafor da consciência, pode ocorrer uma reali
zação até mesmo positiva, porém, sem resultado assistencial efetivo e amplo. Em outras palavras, faz-se muito, mas não 
se realiza o que é essencial. Representa deslocamento do uso de um trafor para atuação trafarista. 

Tamponamentos. A proéxis é elaborada com base nos traços pessoais de cada consciência. Nã'o significa necessa-
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riamente realizações· materiais. Muitos colaboradores usam a própria Conscienciologia para tamponar suas proéxis. Usam 
a colaboração como meio de postergar suas reciclagens pessoais, fundamentais para a assistência. 

Assistencialismo. Acalma-se a melin (melancolia intrafisica) e procura-se fugir do auto-enfrentamento fazendo 
realizações extremamente egóicas através de atividades voluntárias assistencialistas. 

Pseudo-assistência. Muitas conscins enganam a si mesmas através da docência e voluntariado. Estes são apenas 
instmmentos para cumprir proéxis, mas podem servir para postergar reestmh1rações intraconscienciais. 

Comprometimento. Focar a outra consciência nem sempre significa assistir. A verdadeira e mais efetiva assistência 
requer comprometimento pessoal com as consciências envolvidas. Comprometimento não é simplesmente envolvimento, 
mas sim exemplarismo. Sair do campo das idéias e da vontade para a teática: 

Exemplo. A divulgação e realização de eventos, mesmo tendo o foco no outro, por si só, não é tão significativa 
assistencialmente quanto uma reciclagem pessoal. Muitas vezes, avaliamos a abrangência da assistência pela quantidade 
de conscins presentes a determinado evento e não pelas nossas reciclagens pessoais. 

Reciclagem intraconsciencial. Uma recin vale por dezenas de atuações intrafisicas assistenciais, mesmo com a 
intencionalidade focada na tares. Ela provoca, pelo exemplarismo e mudança pensênica, assistência multidimensional, na 
prática, ampliando a capacidade assistencial da conscin reciclante e, conseqüentemente, mudando de patamar evolutivo. 

Salto quântico. Ocorre avanço evolutivo significativo através de mna reciclagem intraconsciencial, que, associada 
à r:ecuperação de cons, representa um salto quântico. 

Holopensene. A extensão do exemplarismo reflete-se na mudança do holopensene do Planeta. Quando se consegue 
efetivamente mudar posh1ras, atuar cosmoeticamente vivenciando a Conscienciologia, é fornecida nossa contribuição pes
soal para a reurbanização global. A teática ajuda na expansão do conhecimento. Enquanto não houver prática, a docência 
limita-se à teoria da Conscienciologia. Aula teórica, sem fundamentação nas experiências pessoais, não tem consistência 
pela falta de teática. 

Disponibilidade. Estar disponível é posicionar-se em favor da assistência necessária. É um salto no escuro, pois 
representa concordar com a assistência, mesmo desconhecendo a ahiação pessoal. Disponibilizar-se para ser o ator de 
peça teatral cujo enredo não se conhece. No entanto, apenas querer disponibilizar-se para a assistência e saber como atuar 
melhor em cada sihiação não é suficiente. É necessário qualificar-se para isso. Em geral, admira-se a atuação daqueles 
que já são mais experientes; desejando-se ter esta mesma capacitação, mas sem disponibilizar-se para executar as tarefas 
iniciais (deseja-se tornar desperto, sem esforçar-se sequer para chegar à condição de amparador). Há, além de imediatis
mo excessivo, distorção do autoconceito. A realidade consciencial exige que sejam feitas as assistências possíveis como 
experiências baseadas na tentativa e erro. 

Fortalecimento do ego. Com resultado positivo conseguido através da disponibilidade ao amparo, a conscin ganha 
costas largas para bancar novas assistências. Confia mais em suas próprias potencialidades, inclusive na presença constante 
do amparo nos processos assistenciais. 

II. FATUÍSTICA 

Evento. Durante a organização de palestra pública, proposta por detern1inada IC, o gmpo de colaboradores de Uberaba 
posicionou-se de forma contrária à realização do evento, utilizando-se de argumentos lógicos, convencionalmente aceitáveis, 
por exemplo a falta de tempo hábil e a existência de evento de outra IC na semana seguinte. A palestrante, percebendo a 
discórdia entre os integrantes do grupo e a ahiação multidimensional, optou pela execução da atividade, mesmo sem ter 
o apoio dos colaboradores locais. Uma voluntária (autora deste artigo), percebendo a atuação extrafisica que promovia a 
dissonância no grnpo, conseguiu levar a equipe à reflexão, resultando em consenso parcial para realização da palestra. 

Incoerência. Este fato, aparentemente sem importância, revelou aos pesquisadores como as consciexes minam a 
atuação pessoal nas pequenas coisas para que não se tornem grandes. Caso o grnpo conseguisse atuar em conjunto, eliminasse 
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seus melindres e mágoas advindas do histórico pluriexistencial, aumentaria sua capacidade assistencial. Porém, quando no 
início do processo já oc01Te a sabotagem, o ego sobrepuja a policarmalidade e o grupo retroalimenta sua interprisão por 
sonegar a assistência. Verifica-se incoerência entre o que se propõe e o que efetivamente se realiza. O grupo formou-se 
para atuar no voluntariado com o objetivo assistencial, mas coloca obstáculos na realização de eventos esclarecedores. 

Assistência. Não se percebe que o evento é apenas pano de fundo para criar situações de inter-relações grupais que 
requerem reciclagens pessoais e que propiciariam a assistência multidimensional. 

CONCLUSÃO 

Posicionamento. Em geral, nos momentos de dúvida, em que a tomada de decisão é iminente, o que é preciso ser 
feito é justamente o que está gerando o medo de se posicionar. As consciexes tentam fazer a manipulação por sentirem
se encantoadas e temerosas. Compreender o medo e a queixa delas e focar na assistência multidimensional é o início do 
processo assistencial. Não ceder à chantagem extrafísica permite à conscin perceber e realizar a assistência necessária, o 
que ocorre na proporção de sua capaciclade assistencial. 

Amparador intrafísico. A disponibilidade efetiva significa atuar ombro a ombro com os amparadores. Quando se 
fala desta atuação, não se pensa em estar no mesmo nível evolutivo deles, nem mesmo em assumir o comprometimento 
que isso requer. O grande desafio das consciências intrafísicas aspirantes a atuar no processo assistencial é assumirem seus 
papéis de amparadores intrafísicos, que é de se preocupar sinceramente com o outro, respeitar os limites individuais, fazer 
as intervenções necessárias, sem tamponar as crises alheias, nem tentar fazer estupro evolutivo. Discernimento, serenidade 
e fraternismo levados ao extremo e, principalmente, respeito cosmoético aos assistidos. 

O principal posicionamento pessoal assistencial é assumir TEATICAMENTE a postura de amparador intrafísico. 
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INTRODUÇÃO 
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PARA A EVOLUÇÃO DA CONsal NaA 

Oportunidades Assistenciais 
na Intrafisicalidade 
Assistantial Opportunities in Intraphysicality 

Oportunidades Asistenciales en la Intrafisicalidad 

Resumo: 
Este artigo tem o propósito de evidenciar as oportunidades assistenciais na 
intrafisicalidade através de situações cotidianas com repercussões das mais 
complexas em nossas atividades rotineiras. São apresentadas a atenção e a 
disponibilidade íntima na condição de recursos fundamentais da não dispersão 
de oportunidades assistenciais. Com o objetivo de compreensão destas, evi
dencia-se a importância de posturas, escolhas e da prática assistencial dentro 
de uma sinergia multidimensional. 

Abstract: 
The purpose ofthis paper is to point out the assistantial opportunities in intraphysi
cality througb everyday situations reverberating most complexly in our routine ac
tivities. Attention and intimate availability are presented as fundamental resources 
for the non-dispersal of assistantial opportunities. With the aim of understanding 
assistantial opportunities, the importance of one's posture is evidenced, as well as 
one's cboices and one's assistantial practice witbin multidimensional synergy. 

Resumen: 
Este articulo tiene el propósito de evidenciar las oportunidades asistenciales en 
la intrafisicalidad a través de situaciones cotidianas con repercusiones de las más 
complejas en nuestras actividades rutineras. Son presentadas la atención y la dis
ponibilidad íntima en la condición de recursos fundamentales para no dispersarse 
oportunidades asistenciales. Con el objetivo de comprender las oportunidades 
asistenciales, se evidencia la importancia de posturas, elecciones personales y la 
práctica asistencial dentro de una sinergía multidimensional. 

Este trabalho surgiu a partir das vivências pessoais quanto às oportunidades assistenciais aproveitadas em nosso 
cotidiano. A partir desta evidência, os autores decidiram intrafisicalizar, através da escrita, as experiências de ambos com 
o propósito de compartilhar este aprendizado com o maior número de consciências possível. 

Os relatos pessoais fundamentam de maneira teática o desenvolvimento do artigo no que tange às situações ofe
recidas diariamente nos processos assistenciais. A abordagem do artigo ressalta o melhor aproveitamento possível das 
oportunidades assistenciais multidimensionais. 

No trabalho foram levantadas posturas otimizadoras, a ponto de percebermos ºnossas atitudes reais perante uma 
oportunidade assistencial no dia-a-dia. Ressaltamos a importância do desenvolvimento das percepções e parapercepções 
a partir da predisposição íntima em assistir o outro e a si mesmo, entendendo que a assistência é via de mão-dupla. Essa 
postura pode otimizar o aproveitamento das oportunidades assistenciais. 

Definição. A oportunidade assistencial na intra.fisicalidade é uma situação evolutiva que surge a partir da 

Revista Conscienciologia Aplicada ·Ano 4 • nº 6/ 2006 87 



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCl~NCIA 

necessidade assistencial momentânea de um cenário observado na intrafisicalidade através da autoconscientização mul
tidimensional. 

Etimologística. O termo oportunidade vem do idioma latim opportunita, "oportunidade, ocasião favorável". A 
palavra assistência vem do idioma latim assistentia,ae "ajuda", formado pelo provérbio assistens ou adsistens, surgindo 
a palavra assistência no ano de 1551. O termo intrafisicalidade é neologismo da Conscienciologia e quer dizer "condição 
de vida intrafisica, humana". 

Sinonímia: 1. Achados assistenciais na intrafisicalidade. 2. Expansão da inteligência evolutiva. 3. Perceptibilidade 
evolutiva assistencial. 

Antonímia: 1. Perdas assistenciais na intrafisicalidade. 2. Ignorância evolutiva. 3. Condicionamento evolutivo 
assistencial. 

Escolhas. A diferença e a diversidade nas manifestações conscienciais são múltiplas e inevitáveis, pois cada 
cenário define um aprendizado que nos leva a fazer escolhas. Dentro deste contexfo podemos destacar: 

1. Embotamento Assistencial. Consiste em continuar somente armazenando informações no intuito de desen
volver habilidades limítrofes a ponto de ignorarmos os cenários vividos na prática diária. 

2. Convivialidade Assistencial. Consiste em assumir o conhecimento da multidimensionalidade e desenvolver 
habilidades e atributos conscienciais com intuito de colocá-los em prática de modo assistencial e com atitude 
pró-evolutiva. 

Objetivo. O objetivo principal é clarear as várias formas de se permitir atuar no processo assistencial de maneira 
qualificada, aproveitando as conexões multidimensionais. 

Hipótese. Este trabalho parte da hipótese de que a autoconsciência multidimensional pode ampliar as parapercep
ções, ferramentas úteis para a compreensão dos cenários intrafisicos e que otimizam as oportunidades assistenciais. 

Posturas. Dentro de um processo vivencial identificamos que, para ampliarmos as percepções quanto às 
oportunidades assistenciais, faz-se necessário o desenvolvimento de seis (06) posturas intraconscienciais, ordenadas por 
prioridades nos seguintes contextos: 

1. Conhecimento. Quando ampliamos nosso conhecimento consciencial fazemos um upgrade destas informações 
a ponto de transformar o conteúdo consciencial atravé das inter-relações vivenciadas. 

2. Habilidades. As inter-relações na intrafisicalidade dependem do desenvolvimento de habilidades conscienciais 
ampliadoras de nossas percepções dentro do contexto multidimensional, pois é através da realidade intrafisica que diversos 
cenários são criados para catalisar as reciclagens existenciais. 

3. Parapsiquismo. O desenvolvimento do parapsiquismo auxilia na percepção das oportunidades evolutivas no 
dia-a-dia e amplia as parapercepções necessárias para a assistência. 

4. Posicionamento. Considerando que os cenáiios intrafisicos favorecem a Autoconscientização Multidimensional, 
as atitudes conscienciais pró-evolutivas fazem a diferença, uma vez que as oportunidades assistenciais estão evidentes a 
todo momento, possibilitando-nos um posicionamento assistencial. 

5. Disce1;nimento. Para podermos agir, precisamos cada vez mais de discernimento, atributo necessário para 
discernir qual é a melhor atitude naquele momento e assim ampliar nosso potencial assistencial. 

6. Responsabilidade. À medida que se aproveita a oportunidade assistencial e amplia-se o conhecimento viven
ciado destas informações conscienciais, modifica-se a interpretação dos cenários, promovendo ao mesmo tempo respeito 
evolutivo quanto às diferenças individuais e maior responsabilidade evolutiva. 

Inteligência Evolutiva. A opção de utilizarmos ferramentas já desenvolvidas dentro de nosso microuniverso 
consciencial, evidencia inteligência evolutiva que já reconhecemos dentro de nós, direcionando-nos para um caminho 
cada vez mais assistencial. 

Assistencialidade. A Tares (tarefa do esclarecimento) através da parapedagogia é uma das diversas maneiras de 
atingirmos a assistencialidade. Desde que estejamos atentos, poderemos então atuar_ na execução das tarefas do dia-a-dia 
para esclarecermos e assistirmos de várias formas. 

Vivências. Experimentar as vivências propiciadas nas tarefas rotineiras, empreendidas por nós, facilita a percepção 
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da interação com a equipe intra e extrafisica. Essas vivências incluem desde um simples "bom dia'', gerando uma inte
ração com o outro, até o desenrolar de um problema manifestado que coloca à mostra um cenário para tornar a dinâmica 
evolutiva mais perceptível ou evidente. 

· Consciencialidade. O cenário intrafisico, quando embasado no Paradigma Consciencial, amplia a forma de 
interpretarmos nossas ações a partir das inter-relações vivenciadas, promovendo a auto-reflexão e autopesquisa constante 
em nosso cotidiano. 

Auto-Reflexão. A auto-reflexão permite conhecermos mais a nós mesmos e, com isso, aumentarmos nossa per
cepção quanto ao outro e as possibilidades assistenciais e evolutivas. 

Relatos. Os relatos descritos abaixo evidenciam fatos que contribuíram para compreender melhor as oportuni
dades assistenciais: 

Relato 1: Oportunidades assistenciais através da psicometria, trabalho energético e acoplamento com amparo de 
função. 

A partir do trabalho desenvolvido no departamento financeiro do IIPC, foi possível perceber através dos documen
tos apresentados para conferência e fechamento contábil uma percepção além do intrafisico. Ao fechar os documentos, eu 
comecei a sentir um mal-estar, irritação e percebi que aquilo não era meu. Iniciei o trabalho energético, buscando maior 
sintonia com amparo e identifiquei o que havia causado aquela entropia no ambiente e em mim. A partir da psicometria 
nos papéis, foi possível constatar que ele estava impregnado do sentimento "raiva", como se aquela atividade tivesse sido 
realizada de modo pesaroso e sofrido. 

Como havia ocorrido a troca de pessoa que fazia aquela atividade, foi constatado que se tratava do padrão pensê
nico da consciência X contratada para exercer aquela função. Para minimizar a situação, foi necessário fazer a profilaxia 
da pensenidade instalada, através de trabalho energético e do exercício da 01topensenidade, com intuito de promover a 
limpeza dos morfopensenes impregnados durante a execução daquela tarefa. Para isso utilizei a exteriorização de energia 
com a intencionalidade de que ocorresse o melhor para todos evolutivamente. 

A eficácia da assistência revelou-se mais tarde quando a consciência X envolvida naquele episódio posicionou-se, 
informando que não faria mais aquela atividade, pois a irritava muito. 

Relato 2: Oportunidades assistenciais através de mini-acoplamentos, psicometria e amparo de função, na con
fecção da folha de pagamento de diversas empresas. 

É possível através da confecção da folha de pagamento perceber o que acontece com cada funcionário, uma vez 
que, ao fazermos os lançamentos contábeis de eventos, a exemplo de: hora-extra, adicional, faltas ou outros, entramos em 
contato com cada um, desencadeando mini-acoplamentos. 

Como no exemplo da admissão de uma funcionária. Quando preenchia seu cadastro, chamou-me atenção o fato 
de ela não ter pai. Só que havia algo mais, além daquela informação. Eu já havia feito cadastro de outras pessoas que não 
têm o pai e aquele sentimento não ficou presente. Percebendo este quadro, parei e comecei a trabalhar as energias e a leitura 
que pude fazer é que existia sentimento de baixa auto-estima e complexo de não ter tido pai. Pude até sentir a mágoa que 
aquela consciência tem da mãe, como se a culpasse por isso. Procurei acoplar com amparador e iniciamos um processo de 
exteriorização de energia com a intenção de que acontecesse o melhor evolutivamente para aquela consciência. 

Naquele momento, foi possível evocar o amparo de função para que pudesse compreender a informação que 
captava e assim conseguir capacitar-me e assistir aquela consciência. 

No dia seguinte, ao entregar a documentação na empresa, conversei com a responsável pelas contratações de pessoal 
e, sendo ela também conhecedora do Paradigma Consciencial, pudemos trocar mais informações e confirmei a percepção 
do dia anterior. Pude, inclusive, entender mais sobre seu processo pessoal e ampliar minha capacidade assistencial. 

As oportunidades surgem mais freqüentemente do que podemos perceber, porém, como muitas vezes estamos 
preocupados conosco, seja pela falta de tempo, prazos a serem cumpridos, desperdiçamos ahiações conjuntas com ampa
radores de função. 

Relato 3: Oporhmidades assistenciais nas tarefas executadas em grnpo, com montagem de campo assistencial e 
identificação da forma mais apropriada de ahiação. 

Eu e a pessoa W. adotamos como premissa que, ao realizarmos uma tarefa passível de contrafluxo, nossa atuação 
será em conjunto, porém cada um tem sua tarefa bem definida. Ao interagirmos, há necessidade de se usar linguagem 
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apropriada, dependendo de com quem nos relacionamos, devido ao papel e função dos personagens envolvidos naquele 
determinado contexto. 

Ao atuarmos em dupla de trabalho, ampliamos nosso potencial assistencial, conseguindo maior assertividade 
Cosmoética nas interações, uma vez que durante o trabalho energético que envolve a dupla de trabalho, é possível formar 
o campo assistencial favorável à atuação naquele cenário de maneira mais direta, podendo gerar maior compreensão do 
contexto e possibilitar o desassédio do trabalho e das consciências envolvidas. 

Podemos dizer que existem atores principais e coadjuvantes imprescindíveis, para o sucesso no desassédio. 
Este fato já foi vivenciado em diversos momentos entre mim e minha amiga de trabalho. Por exemplo, a abertura 

de uma Instituição Conscienciocêntrica em (dois) dias. 
Como já sabíamos da necessidade de confeccionarmos as notas fiscais para um evento que se realizaria l (uma) 

semana após o nascimento da IC, procuramos "calçar" o que fosse possível antes. 
Eis uma seqüência de fatos vivenciados em grupo, com características de amparo de função: 
1. Ao receber o estatuto já registrado no Cartório de Pessoa Jurídica e após tirarmos cópia dos documentos, veio

me a informação para eu conferir os a11igos do estatuto, o que não faço normalmente, e verifiquei que faltavam artigos, 
tendo sido acertada posteriormente a documentação. 

2. Logo em seguida, fomos ao Corpo de Bombeiros, onde conseguimos laudo de liberação de funcionamento 
através de simples conversa iniciada com o atendente e, de maneira interessante, os assuntos surgiam e faziam link com 
a pessoa que nos permitiu o acesso ao sargento, para quem explicamos a necessidade da criação da nova IC e, apó.s nossa 
explicação, atendeu prontamente nosso pedido. 

3. Ao nos dirigirmos à Secretaria Estadual de Fazenda, a pessoa que poderia atrasar o processo, naquele dia não foi 
trabalhar e fomos atendidos pelo próprio inspetor-chefe. Ficamos com a pendência do Alvará definitivo e ele nos autorizou 
deixar a documentação apenas com o protocolo do Alvará, comprometendo-se a liberar tudo no máximo no dia seguinte 
pela manhã para que pudéssemos confeccionar as notas fiscais. Isso aconteceu. 

4. Depois de quatro meses, em termos intrafísicos, observa-se que a Secretaria Estadual de Fazenda mudou, pas
sando de imagem de repa11ição pública, com móveis velhos, ambiente pesado, para um ambiente, claro, arejado e muito 
agradável. Além disso, ocorreu mudança, também, no quadro de pessoal. 

5. Sabemos que o trabalho foi bem sucedido pelos resultados observados e, freqüentando ainda a Secretaria 
Estadual de Fazenda, percebemos que as mudanças continuam acontecendo. Hoje, existe um fiscal com conhecimento do 
Paradigma Consciencial atuando nessa Secretaria. 

Relato 4: Op011unidades assistenciais no trabalho grupal, na promoção da tarefa do esclarecimento através da 
rotina de uma atividade diária. 

Resolvemos nos reunir para juntos solucionarmos alguns problemas de fechamento contábil em uma lC. Aquele 
cenário estava meio pesado no começo dos trabalhos, percebi um pouco de resistência quanto à solução de problemas. Mas 
à medida que íamos compreendendo como e o que poderia ser feito, uma das consciências do grupo captou extrafisicamente 
a seguinte informação e a compartilhou com o grupo: 

"Será que estou tentando conse11ar o meu passado igual ao que estou fazendo no trabalho? Percebo agora que 
posso modificar o resultado de hoje, mas não posso refazer o resultado de ontem". 

Éramos três consciências no intrafísico atuando em grupo, o que ampliou o potencial assistencial, gerando infor
mação útil para todos. 

Outro integrante do grupo comentou: 
"Esse é nosso maior problema: quando não estamos presos ao passado, perdemos tempo com o futuro e nos 

esquecemos de que é aqui e agora que realizamos nossa evolução." 

Relato 5: Oportunidades Assistenciais no Desassédio Mentalsomático e Isca Consciente. 

O fato ocorreu dentro da minha rotina de trabalho. Houve uma reunião naquele dia no período da manhã e eu 
apresentava um quadro de agitação e irritação com a minha rotina. No momento em que parei o trabalho para participar 
da reunião, percebi mudanças em minhas manifestações, ficando cada vez mais calmo e sem ÍITitação, embora eu estivesse 
meio distante da reunião. 

Num segundo momento da reunião que se estendeu para o período da tarde, percebi que a minha postura era outra, 
estava com uma visão mais altruísta e bem "ligado" na reunião. O trabalho aconteceu em grupo, tanto do ponto de vista intrafisico 
quanto extrafísico. Senti repercussão no energossoma através de arrepios e percebi resgate de consciex de minha 
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Foi uma das experiências mais relevantes na condição de isca consciente, apresentando várias repercussões feno
mênicas no cenário intrafisico. Estas situações cotidianas permitem-nos refletir que a interação multidimensional acontece 
continuamente, basta estar atento às manifestações pró-assistenciais, indutoras de maior sinergia com amparadores, a 
ponto de vivenciarem-se os bastidores do intrafisico. 

CONCLUSÃO 

Oportunidades. Através do trabalho e das interpretações dos cenários diários, podemos desenvolver vários atri
butos que ajudam no .diagnóstico assistencial. As oportunidades assistenciais estão presentes em todos os momentos em 
que nos predispomos a executar a tarefa do esclarecimento. Seja no trabalho, na IC, na BC, andando na rua, lanchando, 
em fila de banco, em qualquer lugar, e até mesmo quando estamos dormindo. 

O APROVEITAMENTO DAS OPORTUNIDADES ASSISTENCIAIS 
REVELA O NÍVEL DE EMPENHO EVOLUTIVO 

NA EXECUÇÃO DE NOSSAS PROÉXIS .. 
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INTRODUÇÃO 

Crises Evolutivas -
Estudo sobre a Morte e 
Reciclagens Grupais 
Evolutionary Crises - A Study about Death and 

Group Recyclings 

Crisis Evolutivas- Estudio sobre la Muerte y los 

Reciclajes Grupales 

Resumo: 
Este artigo revisa relações entre estresse, crise e mudança, expondo, em particular, 
as oportunidades de crise de crescimento, reciclagem existencial e ·reciclagem 
intraconsciencial que se apresentam no desenrolar da ocorrência de morte, tanto 
para a(s) consciência(s) concluindo a atual existência intrafisica quanto para as 
demais consciências envolvidas. Propõe que esta situação é capaz de catalisar 
acertos grupocármicos e otimizar retomada(s) de proéxis de elemento(s) do grupo, 
configurando-se cenário evolutivo. 

Abstract: 
This paper reviews the relationships between stress, crisis and cbange, indicat
ing, in particular, the opportunities for growth crisis, existential recycling and 
intraconsciential recycl ing, present during the occurrence of desoma, both to the 
consciousness( es) experieacing physical death as well as to the other conscious
nesses involved. Furtherrnore, it proposes that this situation catalyzes karrna-group 
adjustments and optirnizes the retaking ofthe existeatial program by element(s) 
of the group, thus configuring itself as an evolutionary scenario. 

Resumen: 
Este artículo revisa relaciones entre estrés, crisis y cambios, exponiendo, en 
particular, las oportunidades de crisis de crecimiento, reciclaje existencial y 
reciclaje intraconciencial que se presentan próximos a la muerte, tanto para la(s) 
conciencia(s) que está(n) concluyendo su actual existencia intrafisica cuanto para 
las demás conciencias en derredor. Propone que esta situación es capaz de catalizar 
aciertos grupokármicos y optimizar retomada(s) de proexis de elemento(s) dei 
grupo, configurándose escenario evolutivo. 

A doença "incurável" de filho pré-adolescente gerou na autora imensa crise e conseqüente busca pela compreensão 
dessa vivência. Ao conhecer a Conscienciologia, encontrou ferramentas para aprofundar a autopesquisa. Ampliou-a ao 
observar que colegas, voluntários de instituições conscienciocêntricas, haviam passado por situação semelhante: a morte 
de alguém próximo também havia sido o evento deflagrador de suas buscas e reciclagens pessoais. 

Definição. A morte - fato universal, irremediável e intransferível - é a interrupção de vida humana, animal ou 
vegetal, caracterizada pelo descarte do corpo fisico, marcador do término de vida intrafisica dentro da serialidade de vidas 
da consciência em evolução. 

Etimologística. O termo morte deriva do idioma Latim, mors, mortis, "morte (natural ou violenta), falecimento". 
Surgiu em 1266. 

Sinonímia: 1. Descarte do soma; desenlace; (primeira) dessoma (VIEIRA, 2003, p. 943); falecimento; fenecimento 
somático; óbito. 2. Acidente letal; doença fata l; eutanásia; genocídio; homicídio; ortotanásia; suicídio. 3. Passamento; 
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Antonímia: 1. Nascimento; ressoma. 2. EQM; projeção lúcida. 3. Automimese; experimento intrafisico evolutivo; 
vida intrafisica. 

Objetivo. O objetivo deste trabalho é apresentar como as situações de crise exigem mudanças e favorecem as reci
clagens existenciais -recéxis - e as reciclagens intraconscienciais - recins. Propõe o neologismo maxicrise grupocármica 
- crise de grupocarma, fruto de espalhamento de crise pessoal de um elemento por todo o grupo, envolvendo a todos em 
cenário evolutivo. Embasa esta proposta expondo relações pesquisadas entre a morte de elemento de grupocanna e as 
oportunidades de reciclagem evidenciadas. 

Seções. As primeiras duas seç.ões deste ariigo - Estresse e Crise - apresentam revisão bibliográfica sobre o surgi
mento da crise pessoal a partir da ocorrência de estímulos estressares não resolvidos pela consciência. A seção seguinte 
- Reciclagens - aborda a forma de solucionar crises pessoais. As próximas duas seções - Crise Grupal e Cenário de Dessoma 
- analisam o desenrolar da crise grupal e o cenário de dessoma, enquanto a última seção - Fatuística - apresenta exemplos 
de reciclagens grupocármicas, em função de dessoma ou de sua proximidade, pesquisados pela técnica do cosmograma. 

ESTRESSE 

Definição. Segundo Houaiss (200 l ), o estresse é um "estado gerado pela percepção de estímulos que provocam 
excitação emocional e, ao perturbarem a homeostasia, levam o organismo a disparar um processo de adaptação caracteri
zado pelo aumento da secreção de adrenalina, com várias conseqüências sistêmicas". 

Estressores. Estímulos estressares são ocorrências humanas diárias. A Escala de Medida e Reajustamento Social 
(HOLMES & RAHE, 1967 apud SERRA, 2002, p. 47-48), apresentada a seguir, enumera 43 eventos comuns da vida 
humana, em ordem decrescente de intensidade de estresse relativo. 

23. Saída de um filho ou de uma filha de casa 

24. Problemas de condomínios 

25. Realização pessoal fora do comum 

26. Cônjuge começou ou parou de trabalhar 

27. Começar ou acabar as aulas 

06. Doença ou lesão pessoal 28. Mudança nas condições de vida 

07. Casamento 29. Modificação de hábitos pessoais 

1

08. Despedimento do emprego 

--·-··--··-····-··----···-··-·-·-·--··-···· .... ·····------! 
30. Problemas com o patrão 

3 1. T'vludança lle horário ou c.:om..lições dt' trabalho 

3 2. ·Mudança <k residência 

11. Problemas de saúde de um familiar 
·········--··---~ 33. Mudança de local de estudo 

12. Gravidez 3-l. Mudança de atividades de lazer 
1-------------------··-·--·-----------------

13. Dificuldades sexuais 35. Mudanças nas atividades da Igreja 

14. Eutrada de um novo membro para a familia 36. Mudanças nas atividades sociais 

15. Reajustamento no negócio 37 .. Hipoteca ou empréstimo menor que 10 000 dólares 
>-------·-- ----------------1 

1 G. Mudança de situaçãtJ econômica 38. Mudança nos húbitos de dormir 

lí. !v1ortc de um amigo íncimo 39. ~·1udança no nv de rcuniÕL'S familiares 

18. Mudança parn uma linha e.li ferente de.! lrahalho 140. lv1odifica,·iio dos hábitos alimentares 

19. Mudança do nº de discussões com o cônjuge 14 1. Período de férias. 

20. Hipoteca superior a 1 O 000 dólares 42. Pcriodo de Natal . 
·---·····--····--·-·-·----·-··-· ·-····--··-----····----------·-··---

121 Antecipação do fim de hipoteca ou empréstimo 43. Pequenas violações da lei 

22. rv1udança de responsabilidades no trabalho 

Revista Conscienciologia Aplicada - Ano 4 - nº 6/ 2006 93 



~ 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Condição. A presença de estímulos estressares, or si só, é insuficiente para definir a condição de estresse. a instala
ção desta condição depende do significado atribuído pela consciência aos eventos, seus recursos de defesa e mecanismos 
de enfrentamento (BALLONE, 2002). 

Individualidade. O grau e o tipo de resposta de estresse variam muito de pessoa para pessoa. O determinante da 
variabilidade destas reações é a avaliação que cada pessoa faz das circunstâncias e do meio ambiente onde se encontra. 
Depende da maneira como foi educada, das experiências de vida acumuladas, da aprendizagem sobre a forma de lidar 
com as situações desagradáveis, dos valores e crenças desenvolvidos, em suma, das aptidões e recursos pessoais e sociais 
de que possa dispor (LAZARUS, 1999, apud SERRA, 2002, pp. 59-61 ). 

Fatores. Sob a ótica do paradigma consciencial, considerando-se a serialidade de vidas e a multidimensio
nalidade, os seguintes fatores são capitais na resposta da consciência a estímulos estressores: 1. Traços de persona
lidade: trafores - traços-força (VIEIRA, 1994, p. 59), trafares - traços-fardo (VIEIRA, 1994, p. 59) e trafais 1 

- tra
ços faltantes. 2. Paragenética. 3. Recuperação de unidades de medida conscienciais - cons (VIEIRA, 2003, p. 464). 
4. Interferência positiva ou negativa de amparadores, guias cegos ou assediadores. 

Cronêmica. Pela lei de causa e efeito, um evento gerador de estresse intenso é, geralmente, sucedido por outros 
eventos geradores de estresse, deixando a consciência sob cargas emocionais atípicas. 

Sobrecarga. Pode ocorrer o efeito de sobrecarga de estresse. Nesta condição, a capacidade de adaptação da cons
ciência é excedida, instala-se a crise pessoal. 

CRISE 

Definição. A crise é condição psicológica caracterizada por instabilidade incomum causada por um ou mais even
tos geradores de estresse, apreendidos como ameaça à continuidade do indivíduo ou de seu grnpo, podendo requerer a 
transformação de padrões e valores. 

Etimologística. O termo crise deriva do idioma latim, Crisis, "momento de decisão, de mudança súbita'', e este do 
idioma grego, Krísis, eós, "ação ou faculdade de distinguir, decisão''. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonímia: 1. Abalo emocional prolongado; aborrecimento persistente; aflição "sem-fim"; dilema; falta de contro
le; perda da paz; perturbação profunda. 2. Adversidade de longa duração; convivência com perigo; problema insolúvel; 
provação; vicissitude. 

Antonímia: 1. Calma; constância; controle; equilíbrio; estabilidade; harmonia; mesméxis2
; paz interna; tranqüilidade 

íntima. 2. Bonança; calmaria; pasmaceira; segurança; solidez; sossego. 

Estágios. Baseando-se em Rosen (1998), são 4 os estágios da crise: 

1.Aumento da tensão. Quando se tenta resolver o problema pelas fmmas usuais procmando manter o equilíbrio pessoal. 
2. Patamar de desorganização. Sensação de ansiedade, impotência, caos, enlouquecimento, "não está dando ce110". 
3.Mobilização de todos os recursos internos e externos. Procura-se ajuda; é período de alta sugestionabilidade, 

aplicam-se métodos emergenciais e criativos na busca de novas soluções. 
4.Adaptação ou inadaptação. Três possíveis resultados: 1. Solução da crise - crise de crescimento3

• 2. Inadapta
ção por fechamento superficial ou reativação de crises passadas - encapsulamento/crise recorrente3

• 3. Inadaptação com 
desorganização máxima, onde podem ocorrer episódios psicóticos ou desordens afetivas. 

Solução. A crise é período de transição e a solução ocorre quando se encontra caminho novo, através de mudan
ças interiores em que se assume o risco, amplia-se a visão, ultrapassa-se a barreira antes intransponível, assenhora-se do· 
conhecimento e abarca-se o ganho evolutivo. 

RECICLAGENS 

Mudança. A seguir, 11 significados para mudança, conforme hipertexto de James & Constance Messina (2005) 

1 Vieira, Waldo; Trafalismo; Tertúlia 06/09/2005; Foz do Iguaçu, PR. 2 Vieira, Waldo; Mesmé.,·is; Tertúlia 24/11/2005; Foz do Iguaçu, PR. 
3 Aracê, Dinâmica da Aprendizagem Evolutfra, lnfográfico 09, CAP; São Paulo, SP; 2004. 
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traduzido pela autora do presente artigo: 
O l. Quebra. Quebra da rotina normal. 
02. Alteração. Alteração do estilo de vida atual. 
03. Reação. Necessidade de alterar a forma de reagir a perda. 
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04. Contestação. Contestação de antigas crenças, atitudes e valores após a ocorrência de perda. 
05. Abertura. Freqüentemente, nasce a necessidade de se pedir ajuda a outras pessoas a fim de reajustar e superar 

as conseqüências. 
06. Busca. Necessidade de buscar os recursos interiores, guardados, para o reajuste e superação dos resultados. 
07. Motivação. Motivador para indivíduos revisarem a forma pela qual estão vivendo suas vidas e relacionando-se 

com os outros; oportunidade de melhorar suas inter-relações e qualidade de vida. 
08. Modificação. Modificação dos padrões e condutas correntes de interação social ao se ajustar a uma vida alte-

rada após a ocorrência de uma perda. 
09. Repriorização. Alteração de prioridades para formar nova ordem e sentido após a mudança. 
10. Reajuste. Processo contínuo de reajuste e refinamento de inter-relações e formas de agir. 
11. Resultado. Resultado desejado de todos os processos terapêuticos nos quais as pessoas estão tratando proble

mas pessoais, emocionais e/ou fisicos. 

Conscienciologia. As seguintes l l especialidades da Conscienciologia, apresentadas em ordem funcional, têm 
relação com o processo de mudança: 

O 1. Ressomática. A ressoma, mudança de domicílio extrafisico para intrafisico, traz o choque do restringimento 
consciencial pela alteração de manifestação da consciência, de paracérebro para cérebro, e a exacerbação relativa do sub
cérebro abdominal. A vida intrafisica iniciada é oporhmidade de depuração do ego pelas reciclagens. 

02. Parapedagogia. A quebra da rotina, o choque mentalsomático, a impactoterapia são técnicas parapedagógicas 
promotoras de interrupção da automimese e ruptura da robotização existencial - robéxis (VIEIRA, 2003, p. 1464). 

03. Pensenologia. As mudanças pensênicas, ao modo da maxidissidência de antigo paradigma em prol do paradigma 
c_onsciencial, resultam de auto-reflexão crítica, sobre crenças pessoais, deflagrada pelas mudanças geradoras de crise. 

04. Assistenciologia. Durante a crise, a necessidade de ajuda externa impõe a mudança consciencial de fechadis
mo para abertismo, pré-requisito para o processo de assistência. "O ato de se deixar assistir é o começo da reciclagem". 
(VIEIRA, 2003, p. 251). 

05. Projeciologia. Por força das mudanças de paradigma e abe1tura para assistência, a consciência pode expe
rimentar fenômenos projeciológicos, avaliar a própria manifestação em outros veículos e dimensões e desenvolver a 
autoconscientização multidimensional. 

06. Grupocarmalogia. A necessidade de melhorar e refinar as inter-relações, identificada durante as crises de 
crescimento, fomentam a convivialidade sadia, o uso do binômio admiração-discordància, as retratações, as reconciliações 
e os acertos grupocármicos. 

07. Recexologia. Dar novo sentido à vida leva a consciência à reciclagem existencial, ou recéxis (VIEIRA, 2003, 
p. 833 ). Exemplos de reciclagens existenciais: alteração de estilo de vida visando a coerência com valores cosmoéticos, 
iniciar trabalho voluntário e prescindir de atividades e amizades evolutivamente negativas ou inúteis. 

08. Consciencioterapia. Os passos da Consciencioterapia: auto-pesquisa, auto-diagnóstico, auto-enfrentamento 
e auto-superação norteiam as reciclagens intraconscienciais - recins (VIEIRA, 2003, p. 833). Pela renovação cerebral 
- recuperação de cons, criação de novas sinapses - altera-se a fonna de funcionamento da consciência, eliminando-se 
traços-fardo e adquirindo traços-faltantes, e muda-se a personalidade para melhor, 

09. Mentalsomática. Pela aplicação da vontade, a consciência opta pelo uso do corpo mental em detrimento do 
corpo emocional, possibilitando: desenvolvimento de soluções novas, ajustes no ponteiro consciencial e repriorização de 
metas com lucidez e discernimento. 

1 O. Proexologia. As mudanças provocadas pela recéxis direcionam a consciência para a retomada da programação 
· existencial-proéxis -(VIEIRA, 2003, p. 1064), planejada pela consciência com orientador evolutivo, no último período 
intermissivo. Já as modificações alcançadas pela recin impulsionam o completismo na realização da proéxis. 

11. Evoluciologia. Os ciclos de ressoma e dessoma em corpos fisicos de diferentes genéticas e mesologia permeiam 
o processo de evolução da consciência ao longo da seriéxis. A cada nova vida intrafisica, a consciência, pelo processo de 
tentativa e erro e pelo uso do livre arbítrio, muda e recicla inevitavelmente até tornar-se consciência livre. 
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A CRISE É GERADA POR MUDANÇAS QUE OCORREM À REVELIA DA 

CONSCIN; PARADOXALMENTE, A SOLUÇÃO PARA A CRISE ESTÁ NA ADOÇÃO 

DE OUTRAS MUDANÇAS - AS EVOLUTIVAS: RECÉXIS E RECINS. 

CRISE GRUPAL 

Hipótese. Se uma situação de crise pessoal leva a consc iência a recéx is e rec ins, identifi ca-se aí cenário evolutivo 
pessoa l, poss ive lmente planejado no período intermiss ivo. Por in fe rência, se a crise pessoa l alas trar-se por todo grupo
carma, promovendo recéx is e rec ins, retomadas de proéx is e acertos grupocármicos, este cenário ev idencia paratécnica 
evolutiva grupal. 

Espalhamento. A crise pessoal de elemento do grupocarma, em gera l, espra ia-se sobre o restante do grupo pelo 
ef eito de espalhamento. A situação passa a ser compartilhada e buscam-se so luções em conjunto. A fa lta de so lução e 
desequilíbrio das inter- relações do grupo, por longo período de tempo, podem gerar a max icrise grupocármica. 

Definição. A maxicrise grupocármica é condição de abalo das estruturas ps icossomáticas de todo grupocarma, 
dev ido a evento impactante, arrastando inexoravelmente os elementos deste grupo para mudanças, a maior. 

Sinonímia: 1. Cri se de crescimento grupal; despertamento forçado da automimese grupal; rolo compresso r multi
dimensional; tratamento de choque multidimensional de grupo. 2. Acelerador de evolução em grupo; autoc lave evolutiva; 
despertamento para proéx is; diminuição de interprisões grupocárm icas; técnica evolutiva otimizada; upgrade grupal. 

Antonímia: 1. Automimese grupa l; status quo grupal. 2. Aumento das interpri sões grupocármicas; estagnação das 
interprisões grupocármicas. 

Dessoma. Pela intens idade e a lcance de seus efeitos, a dessoma de elemento querido da fa mília pode caracteri zar-se 
como gerador de max icri se grupocármica. 

Exemplo. A seguir casuí stica de dessoma de ente querido após período de 5 anos de doença: 
] .Sobrecarga de Estímulos Estressores. Diagnóstico de tumor cerebra l de um pré-adolescente; separação dos pais 

ocorrida meses antes do di agnóstico; cumprimento de tarefas em curto prazo (realização de exames urgentes, obtenção 
de doadores de sangue); conflito de posic ionamentos médicos; tomada de dec isão em área onde se é ignorante; procura 
de ajuda multidi mensional; di versas operações cirúrgicas de longa duração, estadias em UTT, internações em hospital ; 
radioterapias; readaptação de auto-imagem fís ica e psico lógica do pré-adolescente; expectativa pelos resultados de exa
mes de acompanhamento; recepção de resultados com desenvo lvi mentos negati vos; mudança temporária de cidade para 
tratamento; hospedagem em casa de parentes; aposentadoria prematura da mãe para cuidar do filho; vestibular do irmão 
adolescente; necess idades fi nanceiras atípi cas e urgentes; irmão adolescente engravida namorada; mudança da namorada 
para a casa; nasc imento do bebê; montagem pessoa l de homecare com equ ipe de enfe rmagem 24 horas por dia; perda 
gradual de todas as funções cerebra is do doente, preparação lega l da fu tura cremação; recebimento de quanti a proveniente 
de ação trabalhista quando a dessoma do adolescente j á é esperada a qualquer instante; dessoma. 

2.Trafais e Trafares do grupo, responsáveis pela manutenção da crise grupocármica. Automimese, emociona li s
mo, dific uldade de abrir mão, difi culdade em lidar com a frustração, ignorância multidimensional, paradigma mecanicista, 
pouco conhecimento da área de saúde, pouca experi ência da fa mília com doenças, robotização existencia l, tanatofob ia. 

3.Trafores do grupo responsáveis por transformar a situação em crise de crescimento. Abertismo para receber 
ass istência, coragem para mudar, cri ativ idade, neofili a, respeito mútuo, sustentabilidade, união, vontade de acertar. 

CENÁRIO DA DESSOMA 

Dessomante. A consc in dessomante é o epicentro primári o da max icrise grupocármica por dessoma. Em função 
dela, a cri se tem início. 

Solidariedade. À med ida que a notíc ia se espalha, mui tas vezes de fo rma inesperada, o epicentro primário vê-se en
vo lvido pela so lidari edade. Ga lli (200 1, pp. 154-1 55) visualizou-se em rio comunitário em que todos à vo lta - médicos, 
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enfermeiras, amigos, estranhos envolvidos após o acidente que deixou o seu filho à beira da mo1te, haviam contribuído 
através de suas visitas, caitões, alimentos, telefonemas, abraços e, sobretudo, pensamentos. Este rio de pensenidade soli
dária une e alimenta o grupo evolutivo durante a crise. 

Grupocarma. Desta forma, quer pela busca de assistência pela família, ou espontaneamente, por solidarieda
de, chegam novos elementos do grupoca1ma da consciência dessomante - doadores de sangue, doadores de órgãos, 
médicos,enfermeiras, cuidadores, terapeutas, conscins de todas as religiões, conscins dedicadas à tacon, conscins dedi
cadas à tares, consciexes trazidas pelos amparadores para aprender com a dessoma, consciexes presentes para acertos 
grupocármicos. 

lnterprisão. Segundo Vieira (2003, p. 409), "a interprisão grupocánnica é o comprometimento interconsciencial 
coercitivo decorrente de ações anticosmoéticas realizadas em conjunto ou em grupo, a condição de inseparabilidade gru
pocármica do princípio consciencial evolutivo ou consciência". 

Lei. A lei da inseparabilidade grupocármica é a responsável pela chegada de conscins e consciexes do grupocarma 
da consciência dessomante, para compartilharem e, potencialmente, usufruírem evolutivamente deste momento para a 
realização de aceitos grupocármicos. 

Epicentro. O epicentro consciencial, "pau da bainca", é a conscin mais lúcida que assume o comando, promove 
as decisões e dá o "tom" à sucessão de estados do processo em curso. É a primeira a realizar reciclagens. Pelo exempla
rismo, terminará por "puxar" os demais elementos do grupocarma, por força dos laços evolutivos (LOPES, 2003, p. 64). 
Em alguns casos, o epicentro consciencial é a própria conscin dessomante. 

Impacto. A notícia da proximidade da morte é impactoterapia. Muitas pessoas que passaram por esta condição 
relatam brusca alteração da percepção do tempo. Em fração de segundos, todas as ce1tezas e ápectativas caem por terra, a 
respiração pára, o tempo pára. Olham em volta, estrangeiros instantâneos, nada compreendem, tudo perdeu o significado. 

_ Chocam-se ao perceber que o mundo ao redor ignora a sua catástrofe pessoal e continua funcionando. 

Realidade. A impactoterapia produz a perda instantânea dos referenciais. A parada brusca provoca o fim do auto
matismo do dia-a-dia, da tomada de decisões impensada, reflexo dos condicionamentos e robotização. O uso da razão na 
reconstrução do significado da vida possibilita a mudança de paradigmas, a reavaliação dos valores e a busca por verbação. 
Paradoxalmente, a diminuição da expectativa de vida cria mais tempo para reflexão. 

EQM. A impactoterapia máxima, sem efetivação da morte física, é a experiência da quase-mo1te. Esta condição 
permite a moratória existencial - moréxis (VIEIRA, 2003, p. l 070). A consciência tem a oportunidade de continuar a 
vida intrafísica, em geral efetuando mudanças substanciais, objetivando reajustes, ou mesmo , a retomada da proéxis 
negligenciada. 

Técnica. Uma forma de simular a impactoterapia da dessoma iminente e usufruir das oportunidades de reciclagem 
implícitas é a técnica de mais um ano de vida intrqfisica (VIEIRA, 1994, p. 607). Nesta técnica, imaginando-se com so
mente mais um ano de vida , a consciência otimiza as prioridades, minimiza as autocorrupções e impulsiona a proéxis. 

Binômios. Eis 11 binômios com que se defrontam os componentes de um grupocarma no processo de reciclagem 
por dessoma: 

O 1. Certeza x Incerteza. 
02. Decisão x Indecisão. 
03. Emocionalismo x Racionalidade. 
04. Saúde x Doença. 
05. Mo1te x Vida. 
06. Dar x Receber. 
07. Tares x Tacon. 
08. Apego x Desapego. 
09. Multidimensionalidade x lntrafisicalidade. 
1 O. Crise x Recin. 
11. Sobrevivência x Cura. 
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Assistência. O cenário de doença séria na família leva à busca imediata de assistência. Inicialmente, busca-se 
assistência para o doente (tratamentos médicos, assistência psicológica, assistência multidimensional). Eventualmente, 
outros elementos do grnpo percebem a necessidade de suporte (terapias corporais, assistência psicológica, assistência 
multidimensional), de forma a amp liar recursos para enfrentar o longo período à frente. 

Comportamento. Durante o quadro de dessoma, a conscin apresenta, geralmente, os seguintes tipos de compor
tamento: 

! .Religioso. Os praticantes de religião aprofundam-se mais nela. Encontram o conforto na comunidade e nos 
dogmas. Não ocorre mudança de paradigma, mas podem ocorrer recins no nível de doação, flexibilidade e "abrir mão". 

2.Materialista. Os materialistas empedernidos, contumazes opositores da vida após a morte são os maiores sofre
dores. Não têm onde extravasa r a dor sentida pela perda. A frustração e revolta avolumam-se. Freqüentemente, a negação 
total do quadro sobrevém. 

3.Negociador. Os possuidores da noção intuitiva de vida após a morte, mas não praticantes de nenhuma religião 
começam a buscar múltiplas religiões, principa lmente aquelas promotoras de contato direto com a multidimensionalidade. O 
objetivo é entrar em contato com "alguém responsável", ou representantes, para negociar a cura. Procuram centros espíritas 
e seitas místicas. Multiplicam as promessas e as oferendas. Arriscam-se a serem vítimas de manipulações e extorsões por 
pessoas aproveitadoras da fragilidade alheia para fruição de ganhos financeiros. São os falsos tratamentos e mediações. 

4.Autopesquisador. Os rac ionais abertos extrapolam o comportamento negociador ao conhecerem o paradigma 
consciencial. Buscam agora compreender as questões multidimensionais presentes e pretéritas geradoras da crise. Passam 
a ver além da cura fisica imediata. Procuram soluções de longo prazo. Às vezes, é por rememorarem conhecimento de 
cursos inte1missivos, outras, por não alcançarem o objetivo milagroso e serem forçados a prosseguir. O amadurecimento 
ocorre gradualmente, pelo acúmulo de tentativas frustradas. Ao final, não precisam mais de religião, nem de intermediários, 
usam da experimentação multidimensional e da autopesquisa para obterem respostas . 

Tratamento. É importante buscar o melhor tratamento médico possível. As reciclagens são lentas e, quando a 
doença surge no corpo físico, deve ser tratada o quanto antes . O objetivo é alongar o período de vida, melhorando ao 
máximo sua qualidade, visando otimizar as rec iclagens que poderão conduzir, ainda nesta vida, à remissão dos sintomas 
e, o mais importante, à autocura da consciência. 

Responsabilidade. É comum ocorrerem impasses médicos, quando diferentes especialistas indicam diferentes 
caminhos. O conhecimento médico baseia-se em estatísticas, médias dos resultados anteriores alcançados por outras 
conscins com problemas similares. Entretanto, cada consciência é única, portanto, único é o caminho a seguir, e a decisão 
é responsabilidade da conscin em questão. Assim, é importante abrir o leque, obter de cada médico todas as opções en
trevistas, probabi lidades, conseqüências, para respaldar ao máximo as decisões a tomar. 

Racionalidade. Na crise, é necessário manter-se a racionalidade, a visão de conjunto e um nível razoável de equi
líbrio mental, fundamentais à tomada de decisões e à manutenção da sustentabi lidade. Quando as emoções ameaçam sair 
de controle, três técnicas conhecidas são de grande valia: 

1. "Isto vai passar" - Saber que é uma questão de tempo até solução ser encontrada e a paz restabelecida. 
2."Um dia de cada vez" - Lema dos Alcoólatras Anônimos (AA). O foco é manter-se equilibrado hoje. Tomada 

uma decisão, evita-se o auto-assédio gerado pela pensenização sobre todos os possíveis resultados futuros. 
3."A consciência não morre" - Lembrar que a consciência é imorrível e imatável (imortal). 

Terapias. É muito imp01iante a busca de terapias para a manutenção do equilíbrio holossomático no período de 
crise. É preciso equilibrar o soma e o energossoma, através de exercícios corporais, fisioterapia, acupuntura, alongamentos, 
massagens. É preciso equilibrar o psicossoma, o veículo mais estressado durante a crise. É preciso priorizar o uso do men
talsoma em prol da rac ionalidade. Terapias oferecem suporte para que sejam ultrapassados os 4 estágios iniciais típicos da 
doença terminal: 1. Negação e isolamento. 2. Raiva. 3. Barganha e 4. Depressão. (KÜBLER-ROSS, 1969, pp. 43-116). 

Consciencioterapia. A terapia mais avançada é a Consc iencioterapia, pois trata a consc iência em sua totalidade de 
veícu los e história multimilenar. Auxilia a consciência a maximizar o uso do mentalsoma, minimizar as irracionalidades, 
desenvolver ferramental próprio para autopesquisas e autodesenvolvimento, e assumir as rédeas da própria evo lução. 

Causas. Saber a causa da doença é sempre uma preocupação do doente e dos diretamente envolv idos. Vasculha
se o passado, buscando-se reconhecer aq uele momento onde ocorreu o desvio, onde a doença se originou: Esta prática é 
reconhecidamente impo1iante para encontrar-se o caminho da cura, sendo o princípio que norteia a anamnese médica. 
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Panorâmica. Presente na maioria das experiências da quase-morte, a visão panorâmica é a passagem, patrocinada 
por orientador evolutivo, de toda a "fita" da vida da conscin, objetivando a revisão existencial (VIEIRA, 1994, p. 678). É 
o levantamento histórico - download em tempo hiper-real - de todas as ações realizadas na vida intrafisica, derivações e 
conseqüências. O balanço do passado aprofunda a compreensão do presente e indica as mudanças de rumo a tomar. 

Retrocognição. As retrocognições patrocinadas pelos amparadores, geralmente no período terminal, propiciam 
ao enfermo aprofundar as causas reais da doença. A conscin revive os parafatos originais e as ações anticosmoéticas de 
então, e pode, através de arrependimento profundo, retratar-se e reconciliar-se com as consciexes coadjuvantes, Este com
portamento possibilita a cura das cicatrizes psicossomáticas existentes, pela liberação das energias geradas pelo parafato 
traumático e cronicificadas pela·s interprisões grupocármicas. 

Cura. Hirshberg e Barasch ( 1997, p. 326) realizaram extensa pesquisa sobre pessoas com recuperações extraordi
nárias de doenças "fatais'', buscando encontrar dados científicos indicadores de um sistema de cura do corpo. 

Coerência. Não foi possível a estes autores associar a cura dos casos analisados a um tipo específico de perso
nalidade. Em comum, essas pessoas " ... haviam descoberto, em meio à crise, uma ceria coerência, uma maneira de ser 
totalmente verdadeira consigo mesmas, manifestando um conjunto de atitudes provenientes das 01igens do seu ser". O 
colega, dr. Rotterdam, chegou à conclusão similar " ... esses pacientes emergiram de sua experiência com uma coerência 
maior entre as emoções, as cognições e o compo1iamento". 

Homeostase. Segundo a Conscienciologia, a saúde está associada à homeostase holossomática, o estado de equi
líbrio dos veículos do holossoma. As observações de Hirshberg e Barasch indicam que a cura foi obtida por pessoas que 
alcançaram melhor condição de equilíbrio entre os diversos veículos da consciência: soma, energossoma, psicossoma e 
mentalsoma, através de mudanças pessoais. Vieira (2003, p. 906) afirma: "a melhor saúde vem depois da doença e não 
antes. Neste ponto, a conscin torna-se mais cônscia e responsável quanto aos cuidados com o soma". 

Pesquisa. Através de questionários aplicados em 43 pessoas, Hirshberg e Barasch ( 1997, pp. 336, 358) pesquisaram 
práticas e fatores psicoespirituais considerados importantes para a sobrevivência/recuperaÇão alcançada. Obtiveram os 
seguintes resultados(;::: 50%): 

1.Práticas. Prece, meditação, exercícios fisicos, imaginação conduzida, caminhadas, música/canto e redução de 
estresse. 

2.Fatores Psicoespirituais. Crença no resultado positivo, espírito de luta, aceitação da doença, encarar a doença 
como um desafio, desejo renovado/vontade de viver/compromisso com a vida, assumir a responsabilidade pela doença e 
resultados, emoções positivas, fé, novos objetivos, mudança de hábitos/compo1iamentos, noção de controle, mudança de 
estilo de vida, auto-alimentação, apoio social. 

Autocura. O confronto dos resultados acima com as Técnicas das Otimizações para as Autocuras propostas por 
Vieira ( 1994, p. 432), evidencia o quanto o paradigma consciencial extrapola as opções propostas nos questionários dos 
pesquisadores acima, limitados pelo paradigma vigente na Medicina, na Medicina Alternativa e na Psicologia. 

Técnicas. Vieira propõe 23 técnicas, entre elas: a prática da assistencialidade; a instalação de climas interconscien
ciais com saldos energéticos positivos, através do EV; a eliminação de autoculpas; a desassedialidade; as desassins; as 
desrepressões; a chuveirada hidromagnética e a refrigerada aeromagnética; a evitação do porão consciencial; a priorização 
dos megatrafores na conduta; a criação de pensenes predisponentes à homeostase holossomática; a potencialização da 
auto-imunidade orgânica através de pensenes positivos, em atmosfera de bom humor; e a prática da tenepes. 

Dessoma. É possível ocorrer a cura total ou parcial da consciência e mesmo assim acontecer a dessoma. Devido 
ao comprometimento do corpo fisico durante o processo da doença, pode ser mais eficiente, evolutivamente, a consciência 
ter nova oportunidade em novo corpo físico. 

Reconciliações. A proximidade da morte física impõe a necessidade urgente de retratações e reconciliações devido 
às limitações temporais que se apresentam. Entretanto, é comum não se saber como proceder. Como enfrentar situação 
evitada d~rante tanto tempo? Como construir pontes em tão curto espaço de tempo? Sugere-se a leitura do livro "Autocura 
Através das Reconciliações" e em especial, a aplicação da técnica do perdão, proposta pela autora no livro (BALONA, 
2003,pp. 190-192). 
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Máquinas. As máquinas mantcnedoras da vida (por exemplo, as que compõem uma UTI) podem alongar o pe
ríodo de vida intrafisica do elemento dessomante, em alguns casos dando mais tempo para que todos se preparem para 
a dessoma iminente. Muitas reconciliações são realizadas neste período de "fechamento" da vida. Encurtar o período de 
vida intrafisica do doente terminal - ortotanásia, eutanásia - para abreviar sua dor pode ser economia de males ou aborto 
deficitário do mecanismo de reciclagem gerado pela crise. 

Fixadores. Os entes queridos são fixadores positivos das consciências na dimensão intrafisica. Chega o momento, 
no entanto, de minimizar tais fixadores. Abre-se mão da vida intrafisica do ente querido quando se compreende que é o 
melhor para a consciência dessomante. É comum o coma do doente iniciar-se quando as pessoas mais próximas se ausen
tam, facilitando o início do desligamento intrafisico da consciência pelos amparadores. 

Cremação. A cremação e espalhamento das cinzas em curso de água é a maneira mais adequada de tratar o corpo 
físico descaitado. É mais higiênico; dispersa as energias conscienciais remanescentes, impedindo que sejam usadas inde
vidamente; evita superlotações de cemitérios e poluição dos aqüíferos (V. Gazeta do Povo; Secretaria de Ponta Grossa 
faz Obras Emergenciais em Cemitério Interditado: IAP feclza o Local por Risco de Contaminação em Lençol Freático; 
Chuva provoca a Erosão; Curitiba, PR; 04.08.05; página 18), e elimina as evocações decorrentes das visitas a túmulos. 
No Brasil, requer auto-organização prévia, devido a exigências legais. 

Saudades. Com a dessoma, costuma-se sentir saudades. Isto ocorre devido ao fenômeno do vácuo energético. Sente
se a privação das energias da consciência ausente. Também acontece sentir-se falta das energias das outras consciências 
que deram suporte no período pré-dessoma - médicos, enfermeiras, visitas. Compreendido o fenômeno, o ideal é evitar as 
posturas patológicas mais comuns - evocações e manutenções dos bagulhos energéticos - formas inadequadas de se tentar 
reter as energias da consciência dessomada. Vale lembrar que ninguém perde ninguém. Em momento adequado, ocorrerá 
o reencontro sadio e maduro das consciências afins. 

Evocações. Muitos familiares fazem o culto da consciência dessomada, por "amor". Evocam-na constantemente, 
comemoram até seus aniversários (MEHREN,1997, p. 87), imaginando-a totalmente ligada à última vida intrafisica, 
dependente emocional dos ex-parentes. Tal comportamento revela ignorância sobre a seriéxis e, em última instância, 
desrespeita a consciência em evolução, com novos objetivos, estudos, ou mesmo recomeçando nova vida intrafisica. 
Revela egoísmo por parte dos "vivos", suas dificuldades em abrir mão de sonhos e expectativas pessoais em relação à 
consciência que dessomou. 

Bagulhos. Objetos do dessomado, impregnados de suas energias conscienciais, transformam-se em bagulhos ener
géticos. Criam ambiente de evocação contínua, cheio de fixadores intrafisicos, perturbadores e negativos para a consciex. 
O compo1iamento cosmoético, opção mais madura e menos egoísta, é desfazer-se de imediato de tais objetos. 

Rastros. Consciências atravessando crise pessoal profunda devem estar atentas aos rastros autopensênicos deixados 
em ambientes onde vivenciaram as situações mais difíceis. O rastro autopensênico é o acúmulo de morfopensenes pessoais 
emitidos (VIEIRA, 2003, p. 252): no caso, de grande angústia e sofrimento. Passada a crise, é postura cosmoética visitar 
os locais onde ocorreram as situações mais marcantes e limpá-los, emitindo novos pensenes, agora de caráter positivo e 
serenos. O reencontro de rastros pensênicos é responsável por reações incoerentes no contexto presente - onda repentina 
de tristeza, crises de choro ou de pânico. 

FATUÍSTICA 

Retribuições. A seguir, são apresentados 11 exemplos de retribuições em função da dessoma, ou proximidade 
da inesma. É interessante observar como as retribuições refletem os níveis evolutivos pessoais das consciências e dos 
grnpocarmas. 

O 1. Acidente. Após tornar-se tetraplégico em função de queda de cavalo, o ator Christopher Reeve fez da tragédia 
pessoal crnzada pública em prol da pesquisa científica, fundando a Christopher Reeve Foundation, responsável por levantar 
recursos para pesquisas de cientistas independentes (V. Gazeta do Povo; Sofrimento inspirou Lição de Vida; Curitiba, 
PR; 12.10.04; página 18). 

02. Doença(l). Enquanto buscam a cura para o filho, portador de distrofia muscular de Duchenne, doença degene
rativa genética que mata ainda na adolescência, Fabíola e Osvaldo Silvestre Filho estão criando em Curitiba associação 
de pais de portadores da doença para combater a desinformação sobre o assunto (V. Javorski, Jorge; Sentindo na Pele; 
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03. Doença(2). Maurício Lara, jornalista diagnosticado com câncer de próstata em fevereiro de 2004, aprofundou
se no tema, realizou pesquisa com grupo de 60 pessoas e escreveu o livro "Com todas as Letras - O Estigma do Câncer 
por quem enfrentou esse Inimigo Silencioso e Cruel", onde esclarece dúvidas e de1Tuba preconceitos a respeito da do
ença. O autor comenta que a doença lhe deu um tempero espiritual e acredita ter-se tornado um ser humano um pouco 
melhor (V. Cristien, Ellen; Estigma do Câncer; in. Saúde Plena; Disponível em: <www.saudeplena.com.br/noticias/in
dex _ html?opcao=05-2404-cancer>; Acesso em: 1 O jun. 2005). 

04. Doença(3). A empresária Natalie Klein, dona da loja NK Store e neta de Samuel Klein, dono das Casas Bahia, 
encontrou alívio e conforto na cabala, após a morte do iimão, vítima de câncer, há 3 anos. Atualmente, Natalie realiza 
trabalho voluntário junto ao Projeto Felicidade, que proporciona entretenimento a crianças com câncer (V. Capriglione, 
Laura; Cabala Light conquista Leigos e irrita Rabino; Folha Online; 01.08.2004; Disponível em: <http://wwwl.fo!ha. 
uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u97611.shtml>; Acesso em: 9 jun. 2005). 

05. Doença(4). A coragem demonstrada por Max Warburg, ao enfrentar, aos 11 anos, raro tipo de leucemia, inclu
sive lançando a campanha Max+ 6.000, destinada a encontrar doadores de medula óssea para ele e outras 6.000 pessoas, 
motivou os pais, Stephanié e John, a desenvolverem junto às Escolas Publicas de Boston o programa "The Max Warburg 
Courage Curriculum". Neste programa, estudantes do 6° ano refletem sobre as diversas formas de coragem, através da lei
tura de livros selecionados, paiiicipam de debates e escrevem redações sobre o papel da coragem em suas vidas. A melhor 
redação de cada ano é impressa sob a forma de livro (MEHREN, 1997, pp. 48-51) e (V. The Max Warburg Courage 
Curriculum, Inc.; in. History of the Organization; Disponível em: <http://www.maxcourage.org/about/history.asp>; 
Acesso em: 11 fev. 2002). 

06. Doença(S). Antes de morrer aos 22 anos, vítima da doença de Hodgkin, David Saltzman corria contra o relógio 
para terminar o livro de crianças que havia começado a escrever e ilustrar, em projeto de final de curso, na Universidade de 
Yale. O livro, "The Jester has lost his jingle'', inspira crianças a manter o bom humor mesmo na adversidade, procurando 
pelo riso dentro de si. Cinco anos após a morte, os pais, Barbara e Joe realizaram o sonho de David publicando o livro. Em 
1998, estava em sua 5ª edição, tendo vendido mais de 230 000 cópias, das quais 25 000 haviam sido doadas a jovens com 
câncer e outras necessidades especiais (MEHREN, 1997, p. 55) e (V. Patton, Stacey; Last Wish: Tell the World to Laugh; 
Baltimore Sun; 23.06.1998; Disponível em: <http://www.thejester.org/media/baltsun.html>; Acesso em: 11 fev. 2006). 

07. Doençà(6). Susan Silberstein, professora de lingüística, dedicou-se profundamente à pesquisa sobre câncer, 
quando o marido, aos 30 anos, recebeu diagnóstico de caso raro de câncer na medula espinhal. Após a morte do marido, 
fundou o "Center for Advancement in Cancer Education''. Em 1994 já havia tratado cerca de 1 O 000 pacientes, trabalhando 
com equipes de voluntários, sem cobrar. O objetivo do centro é oferecer recursos, a pa1iir de entrevistas personalizadas, 
para que os pacientes alcancem a cura (HTRSHBERG & BARASCH, 1997, pp. 326-327). 

08. Drogas. Carlos Frederico Sant' Anna, sobrevivente de si mesmo, e há 20 anos sem consumir drogas ilegais, resolveu 
relatar o que passou entre 1975 e 1985 quando era chamado de "Fredinho do Pó". O livro "Bicho Solto" foi escrito pelo tio, 
Fred Pinheiro, que, além de ter acompanhado de petio a saga autodestrutiva do sobrinho, tem por ele dívida de gratidão, pois o 
médico indicado por Fred ajudou-o a sair do alcoolismo. No final de "Bicho Solto'', Carlos pôs seu e-mail para contato e diz "não 
tenho a menor ambição de me tornar consultor de nada, mas, se eu puder ajudar as pessoas em algo, vou tentar''. (V Vianna, 
Luiz Fernando; Aventuras de Fredinho do Pó; Gazeta do Povo; Curitiba, PR; 29.08.05; página 2). 

09. Guerra. O francês Jean-Claude Carreau criou o Centro Juvenil da Paz, no vilarejo Kakrinje, a oeste de Saravejo, 
como tributo ao filho (V. Gazeta do Povo; Redação; Férias nos Bálcãs; Curitiba, PR; 10.08.05; página 30), Gilles, morto 
em missão da ONU em Saravejo: Através de aulas de equitação, de caráter recreativo e terapêutico, o objetivo do centro 
é dar supotie às crianças afetadas pelos conflitos regionais nos Bálcãs e promover melhor entendimento entre os povos da 
região (V. Global Children's Organization; Current Location ofGCO Camp; Disponível em: <http://www.globalchild. 
org/03_peace_bldg.html>; Acesso em: 11 fev. 2006). 

1 O. Tiro(l). Mike Segai usa o exemplarismo de sua "cura maravilhosa", após recuperar-se de tiro recebido na ca
beça durante assalto, quando todos o julgaram morto, no trabalho de Assistente Social do Hospital Memorial Hermano (V. 
Widmeyer, Roger; Social Worker 's Story published in Latest 'Chicken Soup 'Book; in. Texas Medical Center News; Vol 
22, N°. 8; Texas, Estados Unidos; 01.05.2000; Disponível em: <http://www.tmc.edu/tmcnews/05_01_00/page_J8.html>; 
Acesso em: 11 fev. 2006). 

11. Tiro(2). Os pais de Ben Linder, engenheiro eletricista estadunidense, assassinado na Nicarágua, onde trabalha
va, sem remuneração, na construção de hidrelétrica na região montanhosa de Cuabocai, decidiram terminar o trabalho do 
filho, levantando fundos através do projeto "Ben Linder Peace Tom"', ministrando palestras sobre a paz em 43 estados de 
seu país e também ao redor do mundo (MEHREN, 1997, pp. 27-29) e (V. Sher, Emil; Benjamin Linder: The Memmy of 
Justice; "Open House", Canadian Broadcasting Corporation, 08.05.1998; Disponível em: <http://www.emilsher.com/es
says/justice.htm>; Acesso em: 11 fev. 2006). 
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A MAXICRISE GRUPOCÁRMICA PROMOVE A REMISSÃO DE IN
TERPRISÕES MILENARES PELA MÚTUA ASSISTÊNCIA ENTRE OS 

ELEMENTOS INTRA E EXTRAFÍSICOS DO GRUPOCARMA. 

CONCLUSÃO 

Reperspectivação. Devido à reperspectivação de vida oc01Tida durante um cenário de morte física, os elementos 
envolvidos efetuam muitas mudanças pessoais. 

Sentido. As mudanças mais comuns referem-se ao sentido e importância da vida e da morte, o valor da convivia
lidade, o receber e dar assistência, o lidar com o apego e perdas, e o aumento da responsabilidade pessoal nas decisões e 
priorizações. 

Oportunidade. Sob a ótica do paradigma consciencial, a situação, tradicionalmente vista como de conteúdo limitado 
a dor e perda, toma-se oportunidade de reciclagens, retratações e acertos grupocármicos. 

Autoconscientização. As percepções energéticas, os fenômenos projeciológicos, as sincronicidades e a presença 
ostensiva do amparo ampliam a autoconscientização multidimensional das consciências envolvidas. 

Assistência. As experiências vivenciadas dão novo entendimento sobre os mecanismos de assistência. Aprende
se, "na pele", as intervenções bem sucedidas, e aquelas que não se deve reproduzir. O conhecimento pessoal qualifica a 
assistência futura, pelo acréscimo da empatia com os assistidos e da autoridade moral do assistente. 

Megafraternidade. Pelo impacto da assistência recebida, e pela vivência da dor profunda - niveladora inexorável, 
quando bonitos e feios, ricos e pobres, fracos e fortes, cultos e incultos compartilham a condição de máxima humanidade, 
a carência, estupefação, ignorância e apequenamento frente à realidade do universo - vislumbra-se a megafratemidade. 
Nasce o desejo muito forte de trocar, repartir, retribuir e de ensinar o que se aprendeu. 

Proéxis. A compreensão da responsabilidade pessoal quanto à vida intrafisica - realçada pela limitação temporal 
- e o entendimento da importância da interação grupal auxiliam a retomada das proéxis pessoal e grupal com novo grau 
de determinação e maturidade. 

Recomendação. A maxicrise grupocá1mica é solução extrema de paradidática grupal. Reflete alto grau de ro
botização do grupo e a impossibilidade de renovação do mesmo sem impactoterapia. Recomenda-se à consciência com 
inteligência evolutiva optar pela recin continuada, profilaxia para a paratécnica evolutiva apresentada. 

Evolução. O conhecimento da Conscienciologia faculta à consciência usar de toda racionalidade, lucidez e discer
nimento para usufruir ao máximo dos cenários evolutivos à sua volta. O estudo aprofundado dos processos de dessoma e 
de ressoma amplia o entendimento das leis da Evolução. 

Policarmalidade. Os novos cons sobre a Evoluciologia produzem reflexos salutares na seriéxis da consciência e 
de elementos de grupocarmas afins, pela facilitação dos acertos grupocármicos. O veteranismo quanto à grupocarmalidade 
libera a consciência para vôos de maior alcance rumo ao atacadismo consciencial e à policarmalidade. 
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INTRODUÇÃO 

Sinalética Energética - Anímica 
- Parapsíquica 
Parapsychic Signage 

Sefíalética Energética-Anímica-Parapsíquica 

Resumo: 
Este artigo tem por objetivo trazer uma sistematização sobre o que é a sinalética
energética-anímica-parapsíquica, qual a sua parafisiologia, que recursos podem ser 
utilizados para identificá-la e quais as suas aplicações. Ressalta-se a importância em 
se identificar a sinalética relativa ao amparador pessoal, assim corno a necessidade 
da sinalética energética para se alcançar a condição da desperticidade. No final 
do trabalho, traz-se um teste para avaliação pessoal dos fatores que dificultam e 
facilitam a identificação da sinalética pessoal. 

Abstract: 
The purpose ofthis paper is to systemize parapsychic signage, its paraphysiology, 
what resources can be mobilized to identify it, and its implications. The importance 
of identifying the signage corresponding to one's personal hei per is here stressed, 
as well as the necessity of energetic signage for the attainment of the petifreeness 
condition. At the end of this work, an evaluation test about both impairing and 
facilitating factors for personal signage's identification is proposed. 

Resumen: 
Este artículo tiene por objetivo sistematizar la comprensión de lo que es la seiialé
tica-energética-anímica-parapsíquica, cuál su parafisiología, qué recursos pueden 
ser utilizados para identificaria y cuáles sus aplicaciones. Se subraya la importancia 
de reconocer la seiialética relativa ai amparador personal, así como la necesidad 
de la seiialética energética para alcanzarse la condición de desperticidad. AI final 
dei trabajo, hay una sugerencia de test para evaluación personal de los factores que 
dificultan y facilitan la identificación de la seiialética personal. 

Proéxis. A sinalética é uma ferramenta fundamental para a execução da proéxis e para quem quer ser um com
pletista existencial. Vale lembrar que toda proéxis é assistencial. 

Assistenciologia. Mediante a Assistenciologia, o maior assistido é sempre aquela pessoa que ajuda, pois esta
belece vínculo direto com os amparadores extrafisicos, maiores interessados na Assistenciologia. Poucas são as pessoas 
interessadas em fazer assistência, principalmente através da tarefa do esclarecimento. Ou não se faz qualquer assistência, 
ou faz-se de modo a criar dependência. A importância em se identificar a sinalética relativa ao amparador é ressaltada 
neste artigo. 

Paraprofilaxia. A assistência às demais consciências é favorecida mas, antes de tudo, a auto-assistência é pos
sibilitada através do uso paraprofilático da sinalética pessoal. 

Teste. Fecha-se o artigo com a discussão sobre fatores facilitadores e dificultadores da percepção da sinalética, 
através da exposição de um teste, objetivando a identificação de trafares que impedem e trafores que ajudam a trabalhar 
com a sinalética pessoal. A idéia é que se possa, através da autoconscienciometria, descobrir traços a serem trabalhados 
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Síntese. Este artigo tem por objetivo demonstrar 5 aspectos quanto à sinalética energética-anímica-parapsíquica, 
enumerados a seguir, em ordem alfabética: 

1. Assistenciologia. É uma ferramenta assistencial. 
2. Autoconscienciometria. A autoconscienciometria é fundamental para seu desenvolvimento. 
3. Evolução. É uma ferramenta evolutiva. 
4. Pesquisa. Para ser desenvolvida exige do pesquisador um trabalho contínuo de registro. 
5. Proéxis. É de extremo valor para o cumprimento da proéxis. 

Hipóteses 

Experimentologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis 4 hipóteses que foram consideradas para o desenvolvi-
mento deste trabalho, enumeradas em ordem alfabética: 

l. Parafisiologia. A sinalética faz parte da parafisiologia do energossoma. 
2. Paraprofilaxia. A sinalética parapsíquica permite atuações paraprofiláticas. 
3. Proéxis. Tendo em vista a realidade multidimensional, o desenvolvimento da sinalética é essencial para se 

cumprir a proéxis. 
4. Registro. O registro sistemático é fundamental para a pesquisa da sinalética parapsíquica. 

Procedimentos Metodológicos 

Autopesquisa. Este artigo foi desenvolvido através de autopesquisa, tendo como base o sistema de registro da 
sinalética pessoal proposto neste artigo, no item "Autopesquisa da Sinalética Energética". 

Registro. Os registros realizados levaram ao desenvolvimento de toda discussão e conclusões contidas no texto. 

Sinalética Energética-Anímica-Parapsíquica 

Definição. A sinalética energética-anímica-parapsíquica é um conjunto de sinais, individuais ou pessoais, que 
toda conscin possui, de caráter energético, anímico ou parapsíquico, que pode evidenciar uma série de questões intracons
cienciais e multidimensionais para a conscin. 

Sinonímia: l. Sinais energéticos; sinalética energética; sinalética parapsíquica. 
2. Repercussões energéticas. 3. Campainha de alarme extrafisica. 4. Trafor parapsíquico. · 

Antonímia: l. Insensibilidade energética. 2. Inconsciência energossomática; insciência energossomática. 3. 
Vulnerabilidade energética. 

Parapercepciologia. Perante a Parapercepciologia, Vieira (2003) define o parapsiquismo como faculdade psi
cofisiológica parapsíquica de sentir, perceber ou captar a influência direta das dimensões extrafisicas e das consciexes, 
inclusive das conscins projetadas do corpo humano (parafato). 

Parafato. Um Parafato é uma ocorrência, um acontecimento que tem origem extrafísica. Pode envolver conscins 
projetadas e consciexes. 

Desafio. Os parafatos estão aí. desafiantes, para quem esteja motivado pela prática do EV e vivência a todo 
momento da sinalética energética e parapsíquica (Vieira, 2003, p. 201). 

Sinais. Cada conscin pode dispor de múltiplos e diferentes sinais parapsíquicos que devem ser identificados pelo 
próprio interessado( a) por serem exclusivos, somente seus. 

Teática. A sinalética é uma ferramenta evolutiva. Para quem já conhece alguma coisa da sinalética pessoal, o que 
está fazendo com isto? Está sendo utilizada a favor da evolução pessoal? Se não, não está servindo para nada e ainda não 
é sinalética parapsíquica. Estando-se a melhorar e evoluir com seu uso, então é sinalética. 

Atenção. Todos têm sinalética. O seu desconhecimento é porque não se dá a devida atenção ou se está desatento 
à sua ocorrência. 

Repercussões. Por exemplo, é muito comum achar que uma sinalética é um problema físico. E muitas vezes não 
é físico. O que ocorre é que a entrada da sinalética é pelo energossoma, mas traz repercussões no soma. 

Parafisiologia. As repercussões da sinalética energética são próprias da parafisiologia do energossoma. 
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Sinalética e Parafisiologia 

Definição. Para.fisiologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda as funções e parajimções dos 
veículos de manifestação da consciência ou holossoma (energossoma, psicossoma, menta/soma), quando excluído o corpo 
humano (soma). É um subcampo cient(fico da Holossomática (Vieira, 2003, p. 137). 

Sinonímia: 1. Técnica pela homeostasia holossomática. 2. Método de pesquisa pelo paracérebro. 3. Método dos 
recursos investigativos holossomáticos. 4. Metodologia científica holossomática. 

Antonímia: 1. Técnica da Fisiologia. 2. Método de pesquisa convencional (somente pelo cérebro). 
Fisiologia. Fisiologia ou aquilo considerado fisiológico é inerente àquele organismo, considerado natural, fim

cional, ou aquilo que é normal ou esperado. O mesmo se diz da Parafisiologia que, porém, é o funcional além das funções 
biofisicas e bioquímicas óbvias. 

Controle. A fisiologia pode ser controlada em nível consciente ou não. Por exemplo, em determinada época da 
vida passa-se a controlar os esfíncteres, logo, a diurese e a evacuação. Mas não se controlam conscientemente os batimentos 
cardíacos ou a transpiração. 

Sinalética. Sinalética não é patologia. Faz parte da parafisiologia do energossoma, sendo inerente e natural a este 
veículo. Ela está presente; se não é percebida, é porque se manifesta em nível inconsciente. 

Acoplamento.A parafisiologia do energossoma pem1ite o acoplamento áurico intenso, por exemplo, durante as relações 
sexuais humanas e o fenômeno da autodefesa consciencial através da sinalética energética autoconsciente da conscin. 

Questionamentos. Podemos fazer, então, 2 questionamentos: 

A. Consciência. O que fazer para trazer a sinalética para um nível consciente, e passar a ter controle sobre ela? 
B. Controle. O que falta para se assumir o controle sobre a sinalética? 

Traços. Estas questões ficarão mais claras no final do artigo, ao discutirem-se os traços conscienciais que facilitam 
e dificultam a identificação da sinalética pessoal. 

Repercussões Parafisiológicas da Sinalética 

Energia. A ocorrência ou fato, extrafisico ou intrafisico, chega à consciência a partir das energias. A existência 

intrajlsica é energossomática (Vieira, 1994). 
Energossoma. As interações ou trocas interconscienciais, todas envolvem o energossoma, que é o intermediador. 

A resposta do energossoma a esta ocorrência é o reflexo energossomático, que desencadeará a sinalética no soma. 

PSICOSSOMA }l'J>· MENTALSOMA 

~! ENE~;;:~S~~: 1/ 
SOl\lA 

Figura 01. 

Reflexos. Conforme observado na figura O 1, o reflexo energossomático pode desencadear um reflexo no psi
cossoma (sensações emocionais, sentimentos) ou até no mentalsoma (monoideísmo, idéias ou intuições relativas ao fato, 
insigths). 

Isca. Estas sensações no psicossoma e no mentalsoma são interessantes de serem anotadas, pois podem levar a 
pessoa a se especializar e chegar à condição de Isca Assistencial Extrajlsica. 

Consciex. Ou seja, estas reações podem refletir o padrão da consciex que se aproxima da psicosfera, seja ampa
rador, assediador ou guia-cego. 

Padrões. Podem-se identificar padrões de assistencialidade, fratemismo, doação, abnegação, acolhimento e idéias 
correlatas. Podem-se identificar padrões de raiva, ódio, antagonismo, religiosidade, depressão e idéias correlatas. 
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Xenopensene. Além disso, estes reflexos no psicossoma podem mostrar algum nível de relação ou brecha ou 
cunha mental pessoal, que geram emoções ou idéias que são da própria pessoa. 

Autopercepção. Por exemplo, se a pessoa tem uma tendência ao pessimismo, ao entrar em sua psicosfera uma 
consciex patológica, esta pessoa pode começar a ter padrões de sentimentos e idéias pessimistas, que são próprios dela 
mesma. Isto é interessante, porque permite a autopercepção e prevenção, inclusive, destes padrões pessoais. E neste ponto 
há um diferencial entre estar assediado ou atuar na condição de Isca Assistencial Extrafisica. 

Arrimo. Ao atingir a condição de Isca Assistencial Extrafísica, a pessoa passa a atuar na condição de Arrimo 
lnterconsciencial Assistencial, ou sej,a, aquela conscin assistente, autoconsciente da tarefa de assistir as consciexes carentes 
de todas as naturezas (Vieira, 2003). 

Cosmoética. No Universo da Cosmoética, para uma pessoa chegar à condição de isca, espera-se que apresente 
um nível alto de ortopensenidade. A condição de isca é para beneficiar a consciex com as energias existentes na psicosfera 
do assistente. Como isto pode ocorrer se, por exemplo, mantêm-se rotineiramente patopensenes? 

Autopesquisa da Sinalética Energética 

Registro. A sinalética não é ferramenta mística, não é algo para ser adivinhado ou para fazer elucubrações. Para 
identificá-la, há de se anotar, descrever, comparar. É importante estar atento a mudanças em sua psicosfera, para pior ou 
para melhor. A sinalética acusa padrões diferentes de energia na psicosfera pessoal. 

Multidimensionalidade. Aprender a estudar sinalética energética é aprender a olhar o mundo e a vida intrafisica 
multidimensiona!mente. 

Autopesquisa. Pela Conscienciologia, um trabalho de pesquisa envolve essencialmente a autopesquisa. 
Paradigma. Autopesquisa é uma das bases do Paradigma Consciencial. Sem autopesquisa, não há Consciencio

logia. O pesquisador é a cobaia de si mesmo (Vieira, 1994). 
Sinalética. O estudo da sinalética não é diferente. Envolve autopercepção, vontade, motivação, metas e registro 

detalhado. 
Heurística. A Heurística (processo de descoberta de coisas novas) envolve registros técnicos detalhados. O 

registro é base da ·autopesquisa. 
Técnica. A técnica é a maneira, jeito ou habilidade especial de executar bem ou fazer algo melhor, dentro do 

conjunto de regras e pormenores práticos essenciais à execução aperfeiçoada de fabricação, arte, oficio ou profissão, 
exigindo iniciação sistemática nos conhecimentos científicos indispensáveis para resolver metodicamente os problemas 
e encontrar para eles a solução adequada, sendo, em princípio, cosmoética e consciencialmente evolutiva (Vieira, 2003, 
p. 45). Heurística requer técnica. 

Atributos. Mas a autopesquisa vai além do registro pessoal, envolvendo todos os atributos conscienciais para o 
conhecimento de si mesmo. 

Autoconscienciometria. Sob a ótica da Conscienciometria, conhecer trafores, trafares e valores pessoais é funda
mental na pesquisa da sinalética. Saber quem realmente se é e quais os mecanismos pessoais de funcionamento previne o 
ir na onda ou seguir o fluxo comum.Tem que saber como funciona a si mesmo, para saber o que é seu e o que não é seu. 

Comparação. A partir da autopesquisa, do registro detalhado e do levantamento de hipóteses, procede-se à com
paração de dados para chegar-se ao diagnóstico relativo àquela sinalética. 

Diagnóstico. Diagnóstico é tudo aquilo passível de ser utilizado para distinguir a saúde da patologia, o certo do 
errado, com base em sintomas, sinais, evidências, fatos, exames ou demais documentos e práticas comprobatórias da Se
miologia (Vieira, 2003). Quando se fala em fazer o diagnóstico da sinalética, fala-se em chegar a uma conclusão, decisão, 
escolha final, opção final dentre as várias hipóteses levantadas acerca daquela sinalética. 

Aplicação. Identificada a sinalética, vem a questão: o que você vai fazer com isto? Qual uso você vai dar para isto? 
Exemplos. Eis, enumerados em ordem alfabética, 9 exemplos de aplicações da sinalética energética: 
A. Autodefesa: evitação de assédios e intoxicações energéticas. 
B. Fator de confirmação: chancelar questões de decisões para trabalho, convívio com outras pessoas e para 

proéxis. 
C. Ferramenta evolutiva: acelerar o processo pessoal de evolução, permitindo-se chegar à condição de desperto. 
D. Ferramenta para assistência: atuar ombro-a-ombro com amparadores extrafisicos na assistência a conscins 

e consciexes. 
E. Ferramenta para Intercâmbio multidimensional: melhorar o convívio parassocial. 
F. Ferramenta para prevenção: instrumento de paraprofilaxia, auxiliando na evitação de surpresas. 
G. Ferramenta para proéxis: auxiliar na execução da proéxis. 
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H. Ferramenta para troca saudável de energias; evitação çle brigas e desgastes energéticos. 
1. lntermediador com o amparador; ter maior contato com o amparador extrafísico. 

Variáveis. Eis, na condição de exemplos, para o registro da sinalética parapsíquica pessoal, 8 variáveis, especi
ficadas a seguir, em ordem de prioridade de anotação: 

A. Percepção. Descrever qual foi a percepção. 
B. Fato. Escrever com detalhes o fato, a situação, a ocorrência ou o acontecimento em que se percebeu a sinalética. 

Descrever inclusive as variáveis físicas: a hora, a data, o local e como estava o ambiente físico. 
C. Mental. Descrever como se estava mentalmente no momento da ocorrência. Ocorreu alguma idéia nova ou 

qualquer outra idéia? Algum insight? 
D. Emoções. Como estavam as emoções pessoais durante o acontecimento? Houve alguma alteração? Que emoção 

foi sentida? 
E. Energias. Como estavam as energias pessoais no momento da ocorrência? Houve a percepção de algum chacra 

específico? Ocorreu alguma alteração energossomática? 
F. Soma. Quais as condições somáticas pessoais no momento do acontecimento? 
G. Hipótese. Anotar as hipóteses para a percepção. 
H. Uso. Qual uso já se faz desta sinalética? 

Tempo. Com o tempo e o maior número de registros, facilmente o pesquisador começará a identificar sua sinalé
tica, através do confronto entre percepções e hipóteses. Existem rotinas úteis. A persistência é o combustível dos grandes 
descobridores. 

Cronologia. A sinalética é momentânea e instantânea. O que se percebe depois é conseqüência do fato que a 
gerou ou o quê ela indicava. 

Momento. O ideal é procurar anotar na hora em que ocorrerem as percepções, para não se perderem detalhes ou 
todo o conteúdo. 

Binômio. No processo de desenvolvimento do parapsiquismo, a postura ideal ou dinamizadora das parapercep
ções é executada através do binômio serenidade-atenção. Ao mesmo tempo em que se trabalha para manter as emoções 
tranqüilas, serenas, mantém-se intensa atenção mental, no decorrer de todo o dia, evitando-se exacerbações ou labilidade 
emocional. 

Emocionalidade. Segundo Vieira, as alterações emocionais tais como euforia, medo, expectativa e ansiedade 
interferem na racionalidade, comprometem as vivências lúcidas e a interpretação lógica dos parafatos. 

Parapercepção. Atuar através deste binômip vai ajudar, inclusive, a identificaor consciexes pela alteração do 
padrão emocional pessoal. 

Autocontrole. Ou seja, se você se mantém equilibrado, com autocontrole emocional, e conhece seu próprio 
padrão emocional, fica muito mais fácil perceber qualquer modificação em si mesmo que seja súbita, externa, muito mais 
um reflexo do psicossoma (reflexo psicossomático) em função do contato com o padrão de energias diferente do seu, mais 
patológico. O desequilíbrio emocional tende a levar a perda de lucidez e de informação. 

Mentalsomática. Pela pesquisa da Mentalsomática, se não se conseguir manter o autocontrole e um padrão de 
mentalsomaticidade, a sinalética perde a utilidade. Nenhum fenômeno ocorre à toa. 

Parapsicótico. Por exemplo: pode-se entrar em contato com um parapsicótico, sentir todo o sofrimento, deses
truturar-se e não conseguir ajudar. Ou seja, assediou-se, não conseguiu servir de isca assistencial.· 

Trinômio. A autopesquisa da sinalética leva ao estudo e entendimento de 3 trinômios, enumerados a seguir .em 
ordem alfabética: 

A. Trinômio Descoberta-Responsabilidade-Exemplarismo. A descoberta para si mesmo dos sinais parapsíquicos 
e anímicos aumenta a responsabilidade multidimensional pessoal e grupal. O exemplarismo toma-se fundamental, uma 
vez que sinalética é ferramenta evolutiva. Ou seja, tomá-la evolutiva envolve seu uso cosmoético e o exemplarismo no 
uso das infonnações perante o grupo em que atua, utilizando estes sinais de modo assistencial. · ' 

B. Trinômio Motivação-Trabalho-Lazer. Autopesquisa não dá para ser algo estressante, negativo, pesado. Até 
certo ponto tem de ser lúdico, prazeroso, trazer o prazer a uma atividade laborativa, como se fosse lazer. 

C. Trinômio Necessidade-Vontade-Motivação. A partir do momento em que se vê uma necessidade ou obje
tivo/metas para aquilo que se faz ou tem para fazer, enriquece-se e sustenta-se a vontade, levando à automotivação para 
manutenção do trabalho iniciado. 
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Sinalética e Parassemiologia 

DefiniÇão. Parassemiologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda a investigação e identificação, além 
da intrafisicalidade, da parassintomatologia e dos parassinais verbais (através da fala) e não verbais (corporal, pensênica), 
assim como as inter-relações conscienciais multidimensionais, que evidenciem distúrbios ou parapatologias da consciência 
holossomática, integral, utilizando para isto o parapsiquismo e.a parapercepciologia. 

Sinonímia: 1. Semiologia Consciencial; Semiologia Holossomática; Semiologia Multidimensional. 2. Para-in
vestigação semiológica. 3. Paranamnese; Paradiagnóstico. 

Antonímia: 1. Semiologia. 2. Semiologia Médica; Sintomatologia. 3. Anamnese; Exame Clínico. 4. Diagnóstico. 
Etimologística. A palavra parassemiologia é for_mada pelo processo de parassíntese, através da união de 3 ele

mentos: o prefixo para- (do grego, 'proximidade, ao lado de'), o elemento semio- (do grego semeion, ou 'sinal, distintivo') 
e o sufixo -!agia (do grego logos, ou 'estudo, tratado'). 

Neologística. O neologismo parassemiologia foi criado para nomear um subcampo científico específico da Cons
cienciologia. 

Paradiagnóstico. A aplicação de recursos ou métodos parassemiológicos para identificação de parassinais e 
parassintomas caracteriza o paradiagnóstico. 

Taxologia. Os recursos paradiagnósticos podem ser classificados em 3 tipos: 

l. Autodiagnósticos básicos: conscienciograma; cosmograma; estado vibracional; projeção consciencial lúcida; 
sinalética parapsíquica. 

2. Autodiagnósticos avançados: clarividência viajora (telediagnóstico ); fenômeno da cosmoconsciência; projeção 
de mentalsoma; retrocognições sadias.· 

3. Heterodiagnósticos: acoplamento áurico; assimilação simpática de energias; clarividências em geral; projeção 
consciencial lúcida; sinalética parapsíquica. 

Modos. Podemos citar 3 modos principais de se realizar uma investigação parassemiológica: 

1. Cosmo-análise. Observação de como as conscins reagem aos estímulos, à mesologia, através da análise dos fatos. 
2. Soma. Aprendendo sobre os limites fisiológicos do próprio soma ou corpo fisico. 
3. Parapsiquismo. Através do desenvolvimento do parapsiquismo e das parapercepções. 

Antagonismo. Uma condição que antagoniza a parassemiologia é o apriorismo ou ceticismo exacerbado dos 
pesquisadores cartesianos, que os impedem de experimentar e testar a veracidade das hipóteses conscienciológicas. 

Dogmatismos. O apriorista materialista vive submerso em seus dogmatismos científicos. 

Materialismo. Materialismo é crença. A pessoa materialista "acredita cegamente" que não existem outras vidas, 

não existe energia, não existe multidimensionalidade e não se abre para experimentação. 
· Racionalização. A racionalização, mecanismo de defesa do ego, está diretamente ligada ao materialismo. 

Fatores. Dentre os principais fatores que dificultam a identificação da sinalética parapsíquica, estão a racionali

zação (um mecanismo de defesa do ego) e o materialismo ou mecanicismo. 
Mecanicismo. A racionalização faz a pessoa jogar as parapercepções para uma análise intrafisica, dentro do 

paradigma mecanicista, sem averiguar a lógica multidimensional dos fatos, das parapercepções. 
. Negação. A tendência é negar a ocorrência multidimensional, justificando através de ocorrência ou fator intrafisicos. 

Profilaxia. Isto não é totalmente ruim, pois leva à prevenção das mistificações, do esoterismo. Por outro lado, 
pode levar a um mecanismo de repressão do parapsiquismo. É interessante o pesquisador, ao máximo possível, eliminar 
todas as possíveis causas intrafisicas, inclusive patologias somáticas. Porém, existem manifestações que, fisiologicamente, 

não têm explicação, sendo a cai.isa questões parapsíquicas. 
Exemplos. Eis 5 exemplos de racionalização das percepções de sinaléticas energéticas: 
A. "Percebi um arrepio na cabeça, mas deve ser o ar condicionado". 
B. "Senti uma pressão na região frontal da cabeça, mas acho que é porque estou cansado". 
C. "Percebi um assobio no ouvido esquerdo, mas minha pressão arterial deve estar alta". 
D. "Comecei com um calafrio nos ombros e irritação súbitas, mas é que dormi mal à noite". 
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E. "Meu rosto esquentou e ficou vermelho, mas é que a sala estava muito quente". 

Apriorismo. Em nenhum dos exemplos descartam-se as hipóteses levantadas. A questão mais importante a ser 
avaliada é que, em geral, quando se está usando o mecanismo de racionalização, a tendência é esta primeira análise, a 
priori, pré-conceito, ser a definitiva. 

Inexistência. O preconceito, o apriorismo e o ceticismo exacerbado são características da consciência materia
lista franca, que já paiie do princípio de que os fatos extrafisicos não existem e, quando estes ocorrem, seu preconceito, 
ceticismo e apriorismo não permitem a experimentação e averiguação. 

Materialista. No universo da Parapercepciologia, a consciência que racionaliza suas parapercepções ao modo 
de mecanismo de defesa do ego, ainda é materialista. 

Incompatibilidade. As análises anteriores mostram que a racionalização e o materialismo são incompatíveis com 
o trabalho de experimentação da sinalética energética. 

Científicidade. A postura mais inteligente é a de utilizar a Racionalidade sem levar pela Racionalização, ou a 
Cient{ficidade sem Apriorismo. 

Experimentologia. Concernente a Experimentologia, passar por experiência parapsíquica reforça e aumenta a 
autoconfiança no paradigma consciencial. 

Lógica. Por outro lado, a pessoa pode não ter tido muita experiência, mas a lógica das idéias o mantém conectado, 
com automotivação, para realizar suas experimentações. 

Conexão. Você está conectado com a Conscienciologia pela Lógica-Ciência ou pela Emoção-Misticismo
Religião'? 

Sinalética e Assistenciologia 

Amparadores. Amparadores extrafisicos são consciências benfazejas, consciexes que auxiliam no período exis
tencial intrafisico, dando apoio às conscins na execução da proéxis. 

Sinalética. O desenvolvimento da percepção do amparador extrafisico pode ser feito através da pesquisa da 
sinalética parapsíquica individual em todas as atividades executadas, por exemplo, trabalhando, estudando, pesquisando 
ou no convívio diário com as demais pessoas. 

Manifestação. Mas os amparadores só conseguem manifestar-se a paiiir da predisposição individual, ou seja: há 
de existir rapport, afinidade ou sintonia, e isto só ocorre a pa1iir da predisposição individual do assistido. 

Vibração. É questão de freqüência vibratória: se o padrão de energias ou a psicosfera vibra de maneira mais sadia, 
otimista, positiva, visando a reciclagem pessoal, num movimento pró-ativo, vibra-se em conjunto com os amparadores e 
permite-se sua aproximação e assistência. 

Patopensenes. Se, ao contrário, a pensenização é mais patológica, pessimista, antagônica, ociosa, não se permite 
a aproximação dos amparadores, mas há uma afinização com os assediadores extrafisicos, podendo ocorrer acidentes de 
percurso, vampirizações ou intoxicações energéticas. 

Atração. Do ponto de vista de energias conscienciais, os qfins se atraem. 
Materpensene. Vale lembrar que o assediador não faz vítimas, mas se une ao assediado por afinização pensênica. 

Através da média dos pensenes ou do materpensene pessoal, vai-se criar condições necessárias para interagir mais com o 
amparador ou com o assediador. 

Auto-assédio. Todo assédio tem seu início através de um auto-assédio. 
Assistência. Os amparadores ficam esperando uma opo1iunidade para assistir, uma brecha que seja, mas depen

de da vontade do assistido. O amparador assiste sem tirar a liberdade de aprendizagem do assistido (Vieira, 1994). O 
amparador apresenta-se para ajudar na execução da proéxis, em questões que envolvem assistência, mas a predisposição 
individual é fundamental. 

Proéxis. Na base da proéxis está a assistência, seja auto ou heteroassistência. 
Afinização. Se a base da proéxis é a assistência, nada melhor que estar afinizado com os amparadores extrafisicos, 

cuja função é assistir, para execução desta proéxis. Nada mais lógico do que começar identificando a sinalética relativa ao 
amparador individual. 

Experimentologia. De acordo com a Experimentologia, eis uma técnica para identificação da sinalética relativa ao 
amparador, podendo ser aplicada individualmente, exposta em ordem cronológica de execução, consistindo em 8 passos: 

A. EV. Aplicação da circulação fechada de energias, até atingir o EV. 
B. Exteriorização. Exteriorização de energias, já evocando o amparador extrafisico. 
C. Absorção. Realizar a absorção das energias. 
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D. Tábula rasa. Aplicação da técnica da tabula rasa consciencial, através da qual procura-se limpar a mente de 
qualquer pensamento ou idéia preconcebida, deixando fluir as novas informações. 

E. Circuito. Estabelecer o circuito corono-frontochacra para ajudar no desbloqueio dos chacras superiores. 
F. Amparador. Estabelecer um circuito amparado-amparando-amparado, para facilitar o acoplamento áurico 

com o amparador extrafisico. Isto pode ser feito evocando-se o amparador e exteriorizando-se energias em sua direção, 
prosseguindo com a absorção das energias exteriorizadas, estabelecendo o circuito. 

G. Passividade-alerta. Procurar relaxar, mantendo uma passividade-alerta, ficando atento para todas as repercus
sões em sua psicosfera. 

H. Registro. Realizar os registros das percepções. 

Proéxis. Quem vai ajudar a executar a proéxis não é o assediador, mas o amparador. 
Multidimensionalidade. A sinalética reduz a distância entre conscins e consciexes. O uso técnico de 1 sinal já 

permite acesso à multidimensional idade (Vieira, 2003). Nada melhor que o amparador. 
Questão. Uma questão aqui se faz fundamental: sei da existência de meu amparador? 

Sinalética e Despertologia 

Definição. A Despertologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda o ser desperto e suas conseqüências 
evolutivas, aquele que não padece mais com os assédios interconscienciais patológicos (VIEIRA, 1997, p. 79). 

Desperto. O desperto é o ser intraflsico desassediado, permanente, total, plenamente autoconsciente da sua 
qualidade de desperticidade e suas conseqüências evolutivas, dentro das tarejàs assistenciais às consciências (Vieira, 
1997' p. 79). 

Trafores. Eis, a título de exemplos, 4 trafores do ser desperto que mais se relacionam com o tema sinalética 
energética: 

A. Autodefesa. Mantém sem dificuldade a condição inintenupta de autodefesa energética no seu microuniverso. 
B. Consciências. Detecta a presença de consciências ( conscins e consciexes) sadias e doentias por onde vai, 

harmonizando energeticamente o que pode, por toda pa11e. 
C. Mini-assédios. Não sofre mais os mini-assédios conscienciais inconscientes, eventuais, próprios dos pré-se-

renões. 
D. Sinalética. Usa a sinalética energética, intraconsciencial e parapsíquica ao máximo, de rotina, o tempo todo. O 

desenvolvimento da sinalética parapsíquica torna a consciência apta a identificar intrnsões pensênicas tanto de consciexes 
quanto de conscins. 

Imunidade. A despe11icidade é uma condição de imunidade às intrnsões pensênicas. Ou seja, à medida que se 
vai entrando em contato com diferentes tipos de energia e consciências assediadoras, vai-se aprendendo a lidar com este 
tipo de energia e, conseqüentemente, desenvolvendo uma capacidade de suportar estes padrões. 

EV. Para se atingir a despe11icidade, o EV (Estado Vibracional) é fundamental, pois facilita a identificação da 
sinalética, assim como permite uma eficaz desassimilação de energias. 

Lógica. Se o despe110 não se assedia mais; se a desperticidade é uma condição de imunidade às intrnsões pen
sênicas, logo, para se tornar desperto a conscin tem que ter entrado em contato ou acoplado com o mais patológico dos 
mega-assediadores e o supo11ado em sua psicosfera sem trauma, atuando na condição de porta-assistidos (VIEIRA, 2003), 
sem se assediar. 

Liberdade. O ser despe110 é uma conscin livre de intrnsões pensênicas negativas. 
Sinalética. A sinalética é elemento fundamental para se chegar a esta condição. 

Teste: Fatores Facilitadores x Fatores Dificultadores para Identificação da Sinalética 

Paraprofilaxia. Segundo Vieira (2003, p. 496), a Paraprofilaxia é a especialidade da Conscienciologia aplicada 
ao estudo da Filoso.fca da prevenção, da Educação e da Pedagogia além dos recursos da intrqfisicalidade, através da 
multidimensionalidade e da projetabilidade da consciência humana, e conseqüências na vida intraflsica. 

Teste. Em qual das duas colunas você se identifica mais, a da esquerda ou a da direita? A sua resposta lhe permitirá 
identificar pelo menos 2 aspectos para sua autopesquisa: 
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1. Posicionamento. Você se posiciona contra ou a favor a identificação de sua sinalética pessoal? 
2. Metas. Pennitirá estabelecer metas para o trabalho consigo mesmo, a partir da identificação de trafares e 

trafores. 
Proexologia. No âmbito da Proexologia, sinalética é ferramenta evolutiva, megaquisição da consciência. Recurso 

fundamental para execução da proéxis e para o compléxis. Estando-se lúcido para a existência da programação existencial, 
é mais inteligente trabalhar no desenvolvimento da sinalética pessoal. 

Facilitadores (Traforcs) Difícultad<frcs (Tralàres) 
O 1. Assistencialidade Egocentrismo/Egoísmo 
02. Autoconfiança Insegurança pessoal 
03. Autocontrole emocional Labilidade emocional 
04. Automotivação Desmotivação 
05. Capacidade de atenção dividida Atenção saltuária 
06. Científicidade Apriorismo se --- -- --
07. Consciencialidade Materialismo franco 
08. Coragem consciencial Fuga da Responsabilidade 
09. Criticidade Sadia e Cosmoética Preconceito/Ceticismo exacerbado 
1 O. Dctalhismo Displicência 
l l. Domínio do EV Falta de treino energético 
12. Exaustividade Pre.r;uiça mental 
13. Flexibilidade mental Rigid~ensêniea -· 
14. Gosto pela autopesquisa Medo de se autoconhecer 
15. Ncofil ia Ncofobia 
16. Persistência Indisciplina 

17. Racionalidade Racionalização 

18. Sexualidade madura Carência afotivo-sexual ---
_19. Taquipsiquismo Bradípsiguismo 

20. Vontade firme Vontade débil 

CONCLUSÃO 

Parafisiologia. A sinalética energética é parafisiológica, inerente ao energossoma. 
Para profilaxia. Permite a antecipação ou evitação dos contágios energéticos e assédios interconscienciais, através 

da autodefesa energética. 
Registro. É fundamental cada pesquisador criar um sistema pessoal de registro da sinalética, para proceder no 

momento ou logo após a sua ocorrência, para não haver o esquecimento da mesma. 
Traços. Dentre os trafores para o desenvolvimento da sinalética pessoal, os fundamentais são a persistência, a 

exaustividade e o detalhismo na execução de sua autopesquisa. 
Assistenciologia. Vale lembrar que a sinalética é uma ferramenta para auxiliar no domínio energético e autodefesa 

e, antes de tudo, uma ferramenta com a finalidade assistencial, tanto para si mesmo, quanto para ajudar na assistência às 
demais consciências. 

Trafor. Aqui cabe um questionamento: você já dispõe deste trafor parapsíquico? 
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INTRODUÇÃO 
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Influência do Exercício Físico no 
Desenvolvimento parapsíquico 
In:fluence of Physical Exercise on Parapsychic de 
Development 

Influencia del Ejercicio Físico en el Desarrollo 
Parapsíquico 

Resumo: 
Esta pesquisa objetiva esclarecer a importância do exercício físico diário para o 
holossoma. Desdramatizar a condição somática de modo a valorizar as ferramen
tas intrafísicas, explicando os benefícios e malefícios destas para a homeostase 
holossomática e sua ação sobre o parapsiquismo. 

Abstract: 
This research aims to clari fy about the importance of daily physical exerci se for 
the holosoma. Undramatize the somatic condition, in order to value the intrap
hysical too Is by explaining their benefits, as well as their damages to holosomatic 
homeostasis and its effect on parapsychism. 

Resumen: 
Esta investigación objetiva esclarecer la importancia dei ejercicio físico a diario 
para el holosoma. Desdramatizar la condición somática de modo a valorar las 
herramientas intrafísicas, explicando los beneficios y maleficios de estas, para la 

homeostasis holosomática y su acción sobre el parapsiquismo. 

O presente trabalho originou-se de reflexões pessoais no meio acadêmico e profissional de Fisioterapia correlacio
nadas às observações práticas bioenergéticas vivenciadas por esta autora. 

Objetivo. O objetivo principal é mostrar a influência do exercício fisico na manutenção do equilíbrio holossomático 
e sua correlação com o desenvolvimento parapsíquico. 

Hipótese. Exercícios fisicos diários contribuem para a instalação e manutenção da condição de homeostase ener
gética, essencial ao amadurecimento parapsíquico cosmoético. 

Metodologia. A metodologia desta pesquisa baseou-se na autoinvestigação, anotações de campos bioenergéticos 
e revisões bibliográficas. 

Definição. O Exercício fisico é qualquer movimento corporal voluntário produzido pela musculatura esquelética, 
resultando em gasto energético acima do dispêndio em estado de repouso. 

Etimologística. O termo exercício deriva do idioma latim, exercitium. 
Sinonímia: 1. Atividade fisica. 2. Ação Física. 3. Desempenho. 4. Execução. 5. Treinamento. 6. Movimento. 
Antonímia: 1. Sedentarismo. 2. Inatividade. 3. Estagnação. 4. Inação. 5. Inércia. 6. Ócio. 7. Passividade. 
Definição. "O Parapsiquismo é a reunião das parapercepções avançadas da consciência humana, além dos 5 sentidos 

básicos do corpo humano, utilizando as energias, o animismo e o intercâmbio consciencial avançado". (VIEIRA,1996, 
p.78). 

Etimologística. O termo parapsiquismo é composto pelo prefixo grego pará (para além de), pela palavra grega 
psukhé (alma, princípio de vida, sopro de vida), da qual originou-se psique e pelo sufixo grego -ismo. Surgiu em 1873. 

Sinonímia: 1. Animismo. 2. Sexto Sentido. 3. Anormalidade. 4. Hipemormalidade. 5. Metapsíquica. 6. Parapsicologia. 
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7. Sobrenaturalidade. 8. Sobrenormalidade. 9. Super-Humanidade. 10. Supramaterialidade. 11. Supranormalidade. 12. 
Supranaturalidade. 

Antonímia: l. Intrafisicalismo. 2. Materialismo. 3. Fisicalismo. 

Agitação Fisiológica. O exercício físico é método forçado de promover agitação fisiológica e parafisiológica, 
considerando que todo organismo realiza suas funções através da energia, sendo esta química, fisica ou elétrica. Podemos 
correlacionar a movimentação fisiológica promovida pelo exercício à função potencializadora destas energias. 

Fisiologia. A exigência fisiológica do corpo é alta na realizai,;ão de atividade fisica; despende-se mais energia, con
some-se mais oxigênio, exige-se maior atividade cardíaca e pulmonar, ocorre incremento de todo o sistema para manter 
a funcionalidade exigida. 

Dedução. Se, fisiologicamente, ocorre aumento de gasto energético (liberação de energia), deduzimos que esta 
energia emancipada não é apenas somática, mas sim holossomática, pois antes de ativar uma célula ativamos uma para
célula, a energia holochacral é aumentada como um todo. 

Homeostase. "Vida é movimento''. Fisiologicamente não conseguimos ficar parados: por mais que controlemos as 
ações fisiológicas como movimentos musculares e respirai,;ão, não conseguimos controlar as funções primárias das células, 
modo natural de homeostase corporal. As células realizam um microtrabalho para desenvolver um megaresultado. 

"O OBJETIVO MAIOR DA DESINTOXICAÇÃO ENERGÉTICA 
NÃO É SIMPLESMENTE DEIXAR O HOLOSSOMA EM FORMA; 

Ê ESTAR COM O HOLOSSOMA SAUDÁVEL PARA PODER 
ASSISTIR MELHOR OS OUTROS" (Valente, 2004). 

Otimização. Se otimizarmos nossa condição holossomática utilizando ferramentas somáticas, psicossomáticas e 
mentalsomáticas, predispomo-nos à multidimencionalidade, tendo mais percepções parapsíquicas. 

Maturidade. Segundo o questionamento apresentado no livro Nossa Evoluçc/o (VIEIRA, 1996), se você não usa 
bem o seu corpo, como vai querer usar bem os seus outros veículos de manifestação mais complexos? 

Entropia. No soma sedentário, sob a ótica da fisiologia, ocorre maior probabilidade de adquirir patologias. Devido 
à falta de utilização, ocorrem atrofias e encurtamentos musculares. Dado que o holochacra vitaliza o soma, uma vez obser
vada atrofia muscular sem patologia orgânica, infere-se que não está ocorrendo o devido fluxo energético holochacra-soma. 
Tanto o acúmulo quanto o extravasamento em excesso de energia causa patologias ao holochacra. 

Rusticidade. O corpo humano é considerado a máquina mais evoluída dentre os animais, porém é o veículo mais 
rústico da consciência, nesta dimensão. O corpo humano necessita de atividade. Podemos caracterizar o corpo biológico 
como veículo: para se manifestar, depende de energias conscienciais provindas da energia imanente. Ao absorvermos a 
energia imanente, imediatamente nela imprimimos pensamentos e sentimentos, dando origem à energia personalizada, 
própria de cada consciência, a energia consciencial. 

Fenômenos. A boa manutenção holossomática promove maior flexibilidade holochacral, incremento das paraper
cepyões, homeostase, facilita assimilação e desassimilação, potencializando fenômenos ao modo da clarividência, projeção 
consciente, possessão benigna, atributos essenciais ao desenvolvimento parapsíquico. 

Estressor. O exercício fisico é considerado agente estressar. Provoca o aumento na corrente sangüínea de milhares 
de neurotransmissores, dentre eles a adrenalina, GH, prolactina e endorfinas, quando nosso organismo fica pronto para 
enfrentar a situação de perigo ou alerta. 

Endorfinas. As endorfinas aumentam em resposta ao exercício: o efeito mais notável destes hormônios é um estado 
de euforia e jovialidade à medida que progride a duração do exercício aeróbico de moderado a intenso. Nota-se que a libe
ração desse hormônio produz intenso relaxamento, favorecendo a soltura do holochacra, predispondo a descoincidência. 

Teoria. Dentre os efeitos do exercício fisico no holossoma, que podem contribuir para o desenvolvimento do 
parapsiquismo, destacam-se estes 6 itens enumerados em ordem alfabética: 

1. Bradicardia: o ritmo lento do coração predispõe o corpo humano à maior passividade e constitui um dos fatores 
mais eficazes para a conscin projetar-se do corpo humano com autoconsciência, permitindo a liberação do psicossoma 
antes da perda de consciência. Dentre os exercícios que mais contribuem para a manutenção da bradicardia, destacam-se: 
caminhadas longas, natação, exercícios de respiração (VIEIRA, 1999). 

2. Holossoma: seguindo o princípio de que toda manifestação consciencial é energética, ao assimilarem-se as 
energias do meio, ocorre troca constante de energias imanentes e conscienciais, favorecendo a reciclagem holochacral, 
melhorando as condições energéticas. O nível de melhora energética depende da conscin, de seus pensenes, patologias e 
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3. Mentalsoma: "Quem tem a soltura sadia do holochacra é mais objetivo, forte e ajustado à dimensão energética" 
(Vieira, 1999, p.261 ). O chacra é o elo de interação entre o soma e o psicossoma: com o desbloqueio dos chacras ocorre 
interação maior com os outros veículos, otimizando a expansão do paracérebro, situado na paracabeça do psicossoma 
interligado ao mentalsoma, levando a captação de idéias, formação de neosinapses, ao trabalhar-se com o mentalsoma. 

4. Predisposição: a atividade fisica predispõe à soltura holochacral, devido ao relaxamento muscular ocasionado 
após exercícios, favorecendo a descoincidência dos veículos, possibilitando maior interação com o ambiente físico e ex
trafisico, contribuindo para as parapercepções. 

5. Psicossoma: a soltura do psicossoma é facilitada pela ativação do energossoma e soma através da realização 
contínua e persistente do exercício físico. Esta afirmação fündamenta-se no princípio de que o aumento da atividade fisio
lógica e parafisiológica do organismo, quando se exercita, promove a ativação holochacral, predispondo à soltura deste, 
por aumento da vibração e da expansão energética dos veículos conscienciais, melhorando assim as parapercepções e 
implantando homeostase energética. Esta expansão pode ser consciente ou inconsciente, vai depender da autopercepção 
de cada um. 

6. Ressonância: cada corpo energético possui freqüência natural de vibração. O psicossoma possui freqüência 
maior que do soma, porém menor que do mentalsorna. Quando o corpo mais denso alcança a mesma freqüência do corpo 
mais sutil, ocorre ressonância, e, se esta freqüência for intensa e idêntica, haverá a soltura do corpo energético, no caso, 
urna projeção. 

TODAS AS PESSOAS DOAM E RECEBEM ENERGIA, PORÉM, 
NA MAIOR PARTE DAS VEZES, INCONSCIENTEMENTE. 

Proéxis. A prática regular de exercícios fisicos pode ser enquadrada como uma otimização para a execução da 
proéxis, proporcionando mais fôlego, menos fadiga na realização das atividades da vida diária, melhorando nosso desem
penho mental a partir da maior oxigenação cerebral. 

Paradoxo. O exercício fisico é excelente coadjutor para a melhora da saúde, porém seu excesso pode causar riscos 
e danos à saúde a exemplo destes seis: 

Fatores Somáticos Fatores Holossomáticos 
l. Sobrecarga cardíaca 1. Descompensações de chacras 
2. Microtraumas 2. Acidentes de percurso 

·-

3. Lesões ligamentares e tendinosas 3. Despriorizações 
4. Rupturas musculares 4. Antiproéxis 
5. Fraturas 5. Automimescs 
6. Hipertrofia muscular 6. Acúmulo de energia ou extravasamento de energia 

nos chacras 

Excesso. As ginastas olímpicas é um dos exemplos dos praticantes de esp01te com impacto que, numa acrobacia, 
expõem suas articulações a mais de uma tonelada de sobrepeso, potencializando lesões, sendo que a maioria destes atletas já 
passou por alguma cirurgia. É impmtante dosar o exercício: sua falta traz desagradáveis conseqüências ao soma, enquanto 
o excesso predispõe à patologia crônica. 

Equilíbrio. O ideal é ter equilíbrio pensênico, saber o que seu holossoma precisa, não exagerar, dosar todas as 
atividades, mantendo equilíbrio entre soma, psicossoma e mentalsoma. 

Avaliação Física. Deve ser realizada, antes da prática de qualquer exercício fisico, avaliação física com médico, 
para verificar seu atual estado somático, eliminando qualquer risco à saúde. 

Alterações. Os efeitos e as alterações dadas pelo exercício físico em nosso soma são fatos, a fisiologia nos mostra. 
Porém, o leitor deve pensar na mudança parafisiológica, dos 1 O itens a seguir, relacionados em ordem alfabética: 

O 1. Atividade Sexual: um dos exercícios mais praticados intrafisicamente é o sexo. A atividade sexual madura reduz 
as carências afetivas, promove o relaxamento psicofisiológico que contribuem para a homeostase holossomática. 

02. Efeitos Psicológicos: com a atividade regular, o corpo fica menos susceptível à fadiga, diminuindo a probabi
lidade de cometer erros mentais e físicos. Otimização do mentalsoma. 

03. Sangue: ocorre maior produção de sangue. Mais energia. 
04. Sistema Cardiorespiratório: na realização de exercício físico ocorre o aumento do fluxo sanguíneo muscular, 
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incremento da freqüência cardíaca e respiratória devido a maior demanda por oxigênio. Tem-se maior oxidação dos ácidos 
graxos, diminuição da pressão arterial, dos triglicerídeos e do colesterol, contribuindo para redução das cardiopatias. Para
fisiologicamente, ocorre homeostase energética de todos os sistemas, aumento da mobilização da energia do cardiochacra 
e chacras regionais interligados. 

05. Sistema Digestivo: diminuição da hiperacidez, devido à diminuição do tônus da musculatura lisa, aumento da 
atividade intestinal, podendo favorecer o desbloqueio do umbilicóchacra. 

06. Sistema Músculo-esquelético: durante o exercício ocorrem vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, hi
pertrofia muscular. Os músculos tornam-se mais eficientes no armazenamento e na queima de gorduras e carboidratos. 
Aumenta o número de capilares circundando cada célula muscular, facilitando a oxigenação e a retirada de dióxido de 
carbono e calor, melhorando a capacidade fisica. Otimização da homeostase do holossoma. 

07. Sistema Respiratório: o pulmão não tem músculo próprio, depende dos músculos da caixa toráxica e do 
diafragma para expandir-se e contrair-se. Uma pessoa fisicamente condicionada tem a capacidade de inalar mais ar, por 
períodos mais longos, e de expirar mais resíduos, devido à força muscular. Aumenta a eficiência pulmonar, fornecendo 
mais oxigênio a fim de produzir energia, contribuindo para a expansão energética, tanto para a exteriorização como para 
a absorção das energias. 

08. Suor: em 1 hora de exercício físico constante ocorre perda de 2,3 a 4,6 Kg de peso corporal pelo suor. Podemos 
fazer analogia com a exteriorização energética, desintoxicação somática, desassimilação energética. 

09. Tecidos: as células tendem a ter mais energia para fornecer ao soma. 
10.Vasos Sanguíneos: à medida que aumenta o volume sanguíneo, o suprimento de sangue para os músculos 

também aumenta, melhorando a vascularização e a energização holossomática. 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que para termos rendimento nesta vida intrafisica devemos estabelecer uma tríade soma-psicosso
ma-mentalsoma: estes devem estar equilibrados para potencializar nossa manifestação. O exercício fisico rearranja as 
funções fisiológicas e parafisiológicas, sendo um coadjuvante do desenvolvimento parapsíquico. 
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Organização na Recéxis: 
Base Física 

Orga.nization by the Existential Recycling: Physical Base 

Organización en la Recexis: Base Física 

Resumo: 
Este artigo aborda o tema recéxis - reciclagem existencial, relacionado à residên
cia em dois momentos específicos: mudança de domicílio em imóveis alugados 
e decisão por aquisição de imóvel próprio. Objetiva ampliar a visão de conjunto 
sobre os aspectos relacionados à mudança residencial, ressaltando a importância da 
organização espacial, além de apresentar ao leitor contrapontos para reflexão sobre 
a relevância de possuir casa própria em face da realização da proéxis pessoal. 

Abstract: 
This paper approaches the theme of existential recycling related to the dwelling 
place, in two specific moments: from the moving-around between for-rent estates 
to the decision to purchase one. lt aims to amplify the overall view concerning 
moving-away-related aspects, stressing the importance of spatial organization, 
besides presenting the reader to other sides of the matter, for his or her reflection 
about the relevance of owning a house with regard to the accomplishment ofhis 
or her existential program. 

Resumen: 
Este artículo aborda el tema recexis - reciclaje existencial, relacionado a la vivienda 
en dos momentos específicos: cambio de casa en inmuebles alquilados y decisión 
de adquisición de inmueble propio. Objetiva ampliar la visión de conjunto sobre 
los aspectos relacionados ai cambio de vivienda, subrayando la importancia de la 
organización espacial, además de presentar ai lector contrapuntos para reflexión 
sobre la relevancia de poseer casa propia frente a la realización de la proexis 
personal. 

A organização na recéxis faz parte da pesquisa pessoal que abrange correlações com a intraconsciencialidade, o 
grupocarma, a sexualidade, a maternidade, a profissão, o parapsiquismo, o desassédio e a assistência, além da base física, 
tema deste artigo. 

Objetivo. O presente estudo objetiva aumentar a compreensão sobre o assunto, compartilhar experiências pessoais 
e assumir posicionamento frente à decisão da aquisição tardia da base tisica. 

Metodologia. A abordagem do tema observou o método empírico, embasado na experiência e observação, partindo
se da hipótese da relação existente entre consolidação da base tisica e alavancagem da proéxis pessoal. 

Definição. A organização é a qualidade ou capacidade da conscin organizar, ordenar, arrumar e estruturar ambientes, 
procedimentos e rotinas a fim de otimizar resultados. 

Reorganização. A opção pela aceleração autoevolutiva requer renovações íntimas e reciclagens existenciais contínuas, 
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culminando em momentos críticos e cíclicos de reorganização pessoal. 

Técnica. A conscin motivada poderá aplicar a técnica da auto-organização consciencial, que "é o modo peculiar 
pelo qual a conscin disciplina o sistema de autoevolução, eliminando maus hábitos, dispersão nos desempenhos, esforços 
e rotinas ultrapassadas, tornando-se o ser autoconsciente da megafuncionalidade no Cosmos" (VIEIRA, 2003, p. 124). 

Necessidade. A vontade de aprimorar a auto-organização surge em dec01Tência de mudanças intraconscienciais 
assumidas pela conscin que chegou ao patamar de não mais subornar a si mesma com facilitações - postura íntima que 
resulta da recin (reciclagem intraconsciencial). 

Amplitude. A abrangência das mudanças atinge todos os setores da manifestação consciencial, sendo a base fisica 
um dos aspectos relevantes para pesquisa. 

Definição. A base física é o domicílio da conscin, local da moradia - imóvel residencial próprio - seja casa ou 
apartamento, quitado ou em pagamento, instalado no âmbito urbano, representando um fixador consciencial intrafisico. 

Variantes. Por motivos culturais, a base física é também identificada como a cabana, a choupana, a casa de campo, 
a tenda, a barraca, a oca, a palafita, o motor home, o barco, ou qualquer outra estrutura fisica destinada à moradia. 

Abordagens. O imóvel próprio e sua representatividade para a conscin variam de acordo com traços individuais 
da personalidade e da influência cultural e mesológica. 

Enraizamento. Há casos em que a preocupação com a aquisição do imóvel próprio é assunto transmitido de ge
ração à geração, sendo a casa própria um dos fatores dificultadores da reciclagem devido à pseudosegürança sentida e a 
dificuldade em deixar o ambiente conhecido e reconfortante, bem como as antigas companhias extrafisicas. 

Desinteresse. Por outro lado, o imóvel próprio e seu significado não são assuntos de interesse para todas as cons
cins. A autodesorganização íntima combinada com espírito aventureiro e inconseqüente pode desestimular a conscin de 
sequer pensenizar sobre o assunto. 

Dromomania. Há conscins acometidas pela dromomania, mania de vaguear ou impulso anormal de viajar, confi
gurando-se uma neurose errante, característica muito diferente da itinerância docente (VIEIRA, 2003). 

Indefinição. Nesses casos, enquanto houver acentuada instabilidade intraconsciencial e indefinição pessoal inexistirá 
anseio pelo imóvel próprio. 

Pressão. Do ponto de vista da Conviviologia, a conscin adulta poderá sofrer a pressão da socin para a compra da 
"casa própria", possibilitando o desencadeamento de conflito entre a sua instabilidade e a "cobrança" mesológica. 

Soma. Pela Ressomática, o soma é a primeira base intrafisica da consciência. Para a consciex, possuidora de parapa
tologia, que não consegue fixar a forma do psicossoma, a ressoma é a possibilidade de experienciar a fixação somática. 

Inadaptabilidade. A inadaptação à vida intrafisica é um fato observável. Em alguns casos, nem mesmo o restrin
gimento que reduz as lembranças arquivadas na holomemória pode evitá-la. 

Síndrome. Há conscins acometidas pela Síndrome do Estrangeiro, sensação de estranheza ao ambiente e/ou às 
pessoas, sentimento de inadaptação, melancolia aguda, apatia, depressão, caracterizando quadro de saudade de lugares e 
pessoas desconhecidas (BALONA, 1998). 

Incerteza. É também elevado o índice de conscins que dizem ter "algo" para fazer, identificando-o como "destino" 
ou "missão pessoal". Para essas consciências, a base fisica soa como novo restringimento, um limitador, um forte enrai
zamento para quem ainda não definiu seus propósitos pessoais. 

Posicionamento. A solidez da base fisica exige posicionamento da conscin. A recin auxilia a conscin a reorganizar
se intimamente, promovendo inevitáveis recéxis. 
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Recin. "A reciclagem intrafísica, existencial, intraconsciencial ou a renovação cerebral da conscin através da criação 
de novas sinapses ou conexões interneuroniais capazes de permitir o ajuste da proéxis, a execução da recéxis, a invéxis, a 
aquisição de idéias novas, os neopensenes, os hiperpensenes e outras conquistas neofilicas da consciência humana auto
motivada" (VIEIRA, 2003, p. 1464). 

A RECIN É A RENOVAÇÃO MAIOR QUE ATINGE A ESTRUTURA PENSÊNI
CA. NEM TODA MUDANÇA EXTERNA É FRUTO DE RECICLAGEM INTRA

CONSCIENCIAL. 

Recéxis. "A recéxis, ou reciclagem existencial é a mudança para melhor, de todo o curso e perspectiva da vida 
humana da conscin, fundamentada na Conscienciologia, que, a paiiir daí, adota novo conjunto de valores com novo des
co1iínio ante a vida e o Universo" (VIEIRA, 1994, p. 682). 

Reciclante. É comum o reciclante existencial, homem ou mulher, assoberbar-se com atividades para minimizar a 
lacuna existente entre seus anseios e suas realizações pessoais. A constatação do que gostaria e deveria ter feito e o que 
efetivamente faz ou fez, normalmente culmina em elevado padrão de ansiedade e pressa. 

Tendência. Ao diagnosticar as mudanças a serem realizadas, o reciclante mais afoito sente-se impulsionado a 
realizá-las todas de uma vez, tendendo a maximizar a problemática identificada. 

Contraponto. Em contrapartida, o desencorajamento e a pusilanimidade podem abater o pré-reciclante, que de
sanima frente ao pacote de recins e recéxis a serem realizadas. São tantos os aspectos a serem alterados, parecendo estar 
atrelados entre si, que acaba por "deixar para a próxima". Acomoda-se na sua autocorrupção. 

Conquistas. Pela Experimento/agia, com a obtenção de pequenos êxitos, a conscin reciclante tende a reduzir o nível 
de ansiedade e usar mais a seu favor os instrumentos que possui. Consciente e conformada quanto às responsabilidades 
assumidas, determina-se a tirar o máximo proveito de todas as opo1iunidades evolutivas. 

Estabilidade. Sob a ótica da Recexologia, com a definição pessoal, o reciclante sente necessidade de fixação. 
Acabam-se as dúvidas mo1iificadoras de destino. A base física, enquanto referencial intrafísico, sinônimo de fixação e 
enraizamento, passa a ser almejada por indicar estabilidade. 

Empecilho. Nos casos em que a própria base física é empecilho para se fazer a recéxis, o exercício do reciclante é 
abrir mão desse bem para fazer a recin. 

Locus. Segundo a Extrqfisicologia, sob o aspecto multidimensional, a base física deveria ser o local mais acolhe
dor, seguro e plenamente dominado pelo holopensene do seu epicentro consciencial, não raro protegido por blindagem 
energética. 

A BASE FÍSICA É O AMBIENTE IDEAL PARA O RELAXAMENTO E REFA
ZIMENTO HOLOSSOMÁTICO APÓS O DIA DE TRABALHO INTRAFÍSICO, 

SENDO TAMBÉM A PLATAFORMA PARA A NOITE 
DE TRABALHO EXTRAFÍSICO. 

Planejamento. Segundo a Proexologia, o reciclante reconhece a necessidade de planejamento de aspectos antes 
ignorados, visando o cumprimento da proéxis (THOMAZ, 1999). 

Posturas. De acordo com a personalidade individual, diversificam-se as posturas anticosmoéticas, desculpas usadas 
para não se adquirir o imóvel próprio, relacionadas em ordem alfabética: 

1. Imaturo. Não reconhece a utilidade da base física por não saber onde estará amanhã. Trata a questão como 
problema e não solução, além de considerar o mundo muito grande para fixar-se em um só lugar. 

2. Investidor. Avalia a baixa lucratividade imediata do investimento, de elevado custo financeiro, preferindo viver 
em moradia alugada a investir em imóvel próprio. Direciona suas economias para investimentos com maior rentabilidade 
financeira imediata. 
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3. Pessimista. Teme a crise da economia mundial, o desemprego e é avesso a assumir riscos. Considera-se desa
fortunado e pensa que nada dá certo para si. 

4. Sonhador. Idealiza a "casa dos sonhos". Considera a realidade dura demais para si e acalenta a ilusão de possuir 
a casa espetacular. Promove o distanciamento entre o factível e o idealizado, atrelando sua conquista à megasena - "o 
milagre popular". 

Mome11tum. Por outro lado, pode ser diverso o momento evolutivo de cada conscin: não está aplicando desculpas 
por estar concluindo os estudos e/ou iniciando a carreira profissional, planejando a médio ou longo prazo a aquisição do 
imóvel, deparando-se com a necessidade de morar de aluguel. 

Mudança. Outra abordagem para a questão das reciclagens envolvendo o âmbito residencial é o enfoque nas re
estrnturações decorrentes de mudança de residência. 

Prospectiva. A fim de compartilhar as experiências pessoais descrevem-se procedimentos úteis em caso de mudança 
de residência e/ou domicílio, ocorrência normal à conscin que recicla, seja ela inversor ou reciclante, até que promova 
sua radicação vitalícia (VIEIRA, 2005). 

Oportunidades. Nos casos de mudança de cidade ou de país, ter amigos ou conhecidos no local facilita mapear as 
possibilidades de escolha. Muitos equívocos podem ser evitados ao se aproveitar a oportunidade sem melindres. 

Mapa. O ideal é comprar um mapa urbano e colher infonnações em cada contato, assinalando as mais importantes 
no mapa. Vale ressaltar que as opiniões pessoais podem divergir, mas existe consenso geral quanto às regiões mais favo-
ráveis, devido ao materpensene dos bairros. · 

Critérios. Há possibilidades distintas aplicáveis nesses casos: 
1. Aceitar a opinião dos amigos e morar em local conhecido, dispensando a procura pela cidade. 
2. Optar por determinado bairro e então fazer busca detalhada, procurando imóvel para locação. 
3. Predeterminar a faixa de valor que pretende despender, utilizando o jornal enquanto referência e contatar as 

imobiliárias. 

Escolha. Pela Parageogrqfia, a visitação prévia à casa ou apartamento alvo, em horários distintos, é medida pro
filática que permite evitar futuros imprevistos desagradáveis. Sondar a área, observando a existência de casas noturnas, 
cemitérios, igrejas com potentes alto-falantes, além de verificar se a rua é linha de transporte urbano, são atittiJes que 
possibilitam prever o tipo de convivência inevitável. 

Contatos. De acordo com a Conviviologia, a partir de breve conversa com os futuros vizinhos laterais e/ou frontais, 
obtém-se boa panorâmica quanto à movimentação no local, possíveis conveniências e inconvenientes. 

Cuidados. Segundo a Jntrafisicologia, após a escolha do local, importa observar os detalhes que precisam entrar 
no orçamento, tais como: nova pintura, cortinas, reparos em geral e verificação da parte hidráulica e elétrica. Problemas 
nestas áreas normalmente só aparecem após a efetiva locação. A desinsetização é indicada antes da mudança, em caso de 
imóvel usado. 

Locação. Pela Paraprofilaxia, o óbvio muitas vezes precisa de atenção especial. Checar a vistoria apresentada antes 
de assinar o contrato é profilático, assim como ler atentamente todas as cláusulas. Caso o ambiente da imobiliária não seja 
favorável é possível levar o contrato para análise e posterior negociação de cláusulas contratuais. Desatenção neste momento 
pode acarretar dissabores futuros. Estar atento ao prazo da locação e à multa devido à rescisão antecipada do contrato. 

Transportadora. Pela praticidade, preferir transportadora que inclua serviço de montagem diminúi os custos, além 
de minimizar a entropia no local pela redução do fluxo de conscins, sendo inctcado conhecer previamente quem estará 
trabalhando, ou pelo menos o responsável pela equipe. 

Visão de conjunto. Fazer a planta baixa do local e estabelecer antecipadamente o lugar da mobília agiliza a arrn
mação porque os móveis já terão sido descarregados nos cômodos indicados. 
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Compulsoriedade. A mudança de residência é uma forma compulsória de deparar-se com todos os pertences pes
soais, seja no momento de embalagem ou desembalagem dos mesmos. 

Inutilidades. Objetos, roupas e mobília sem utilidade representam "bagulhos energéticos" a serem descartados 
(VIEIRA, 1999). 

Vivência. Em conseqüência das cinco últimas mudanças de base física vivenciadas pela autora, observaram-se 
significativas alterações no manejo e organização dos objetos em geral. 

Técnica. O resultado da experiência prática e a observação dos fatos ocorridos permitiram a constatação de alguns 
procedimentos úteis: 

1. Mobília: preferir praticidade e conforto; requinte e luxo são dispensáveis para quem prioriza a evolução e o 
trabalho mentalsomático. 

2. Assepsia: retirar os objetos do local a ser arrumado. Limpar e passar pano com álcool e água. Evitar o estresse 
em meio à inevitável confusão. · 

3. Bagulhos Energéticos: desfazer-se de objetos e roupas sem uso há mais de ano é ótimo critério e exercício de 
desapego. Se algo não tem utilidade, para que mantê-lo? Abrir espaço intrafísico, liberando-se do velho e inútil, é também 
preparar-se para o novo e para as neossinapses. 

4. Priorização: selecionar os utensílios por prioridade de interesse - se há duplicidade de objetos ou muita seme
lhança entre eles, sugere-se escolher um e doar-se o outro. 

5. Etapas: dependendo do grau de esforço empreendido, dividir a arrumação de cada cômodo em duas etapas. Se 
não houver a conclusão do trabalho no tempo previsto evitar guardar os objetos de qualquer jeito, deixando para concluir 
no dia seguinte. 

6. Procrastinação: não demorar mais do que duas etapas na arrumação, porque a delonga enfastia e esgota energe
ticamente, possibilitando saturação e tendência a abandonar o trabalho inconcluso ou dar-se por satisfeito com aplicação 
de apenas meio-esforço. 

7. Destinação: sugestões quanto ao manuseio e destinação dos objetos: 
a. Guardar cada objeto em seu lugar, até mesmo diverso daquele onde vinha sendo ai'mazenado, a fim de melhorar 

o campo visual ou o acesso. 
b. Jogar o que não presta no lixo, tomando-se o cuidado de não revolvê-lo após algum tempo para não sofrer im

pulsos de resgatá-lo. 
c. Separar para doação: o que não lhe serve mais pode ser útil à outra conscin. Classificar os objetos, desde o início, 

com destinação em sacolas distintas. 
8. Dispersão: a reorganização de todos os cômodos pode levar de duas a três semanas. Evitar iniciar em mais de 

um local por vez, o que acarreta a sensação de incompletude, grande bagunça e frustração. 
9. Meta: impmiante não desviar o foco e ser obstinado quanto ao objetivo. Não desistir até que tudo esteja confmme 

seu entendimento do que seja o melhor possível. 

Trabalho Conjunto. Se estiver acompanhado, procurar respeitar o ritmo alheio e se manter lúcido diante de pos
síveis desentendimentos. 

Nostalgia. A nostalgia pode facilmente desviar a atenção da conscin pouco motivada. Evocações ao manusear um 
álbum ou velha apostila podem fazê-la mergulhar no passado. 

Reflexão. Esses momentos podem ser mais importantes do que a airnmação em si. É possível que deles decon-am 
as verdadeiras reciclagens, frutos do auto-enfrentamento realizado em relação a alguma situação pendente do passado. 

Reurbanização. A reorganização do ambiente promove a reurbanização intrafísica (reurbin) e auxilia na reurbani
zação extrafísica (reurbex), a partir da renovação do holopensene local e modificação dos hábitos para melhor, promovendo 
a qualificação das energias. 

Readaptação. A mudança de base física representa significativo estressador para as conscins, pois muda todo o 
referencial intra e extrafísico diário, exigindo inevitável readaptação geral das conscins, não só ao ambiente como também 
às companhias. 
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Intraconsciencialidade. Com o decorrer do tempo e a maturação da consciência o processo pessoal de organização, 
inicialmente limitado a fatores externos como a arrumação da pasta, do escritório e da casa, expande-se e surge necessidade 
de aprimoramento pessoal para o campo das idéias, a matéria-prima do universo intraconsciencial. 

CONCLUSÃO 

Para aprofundarmos estudos conscienciológicos é importante estarmos minimamente organizados quanto às con
dições primárias de subsistência intrafísica. 

Os temas mudança de residência e aquisição de imóvel próprio fazem parte dos processos iniciais de reciclagens, 
pois para se aprofundar na autoconsciencialidade é preciso ter tempo e espaço consciencial livres, ultrapassando a condição 
de estar às voltas com a base física que deve ser otimizada para as produções mentalsomáticas. 

No entanto, a inépcia das conscins em manter a linearidade do pensamento, aliada à variável tempo cronológico, 
toma os processos de organização íntima e externa de difícil implantação e manutenção. 

Portanto, conclui-se que a organização na recéxis aliada à autopesquisa teática impulsionam a conscin para a 
conquista de novos padrões pensênicos com foco na catalisação da evolução pessoal a partir da vivência da interassisten
cialidade cosmoética. 

REFERÊNCIAS 

1. Grecex - SP; Otimização da Reciclagem Existencial; Entrevista: Marina Thomaz; Recéxis: Renovação Cons
ciencial; Revista, Ano 1; N.l; São Paulo,SP; agosto, 1999; páginas 28 a 36. 

2. Baiona, Málu; Síndrome do Estrangeiro; 318 p.; IIPC; Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 23, 24 e contraca-
pa. 

3. Recéxis: Renovação Consciencial; Redação, Teoria e Prática (Teática) Conscienciológica; Entrevista: Waldo 
Vieira; Revista; Ano 4; N. 3; São Paulo, SP; março, 2000; páginas 19 e 23. 

4. Silveira, Mauro; Está sem Tempo? Veja o que Você pode Fazer para Ser Eficiente e Ainda Ter Tempo para a 
Vida Pessoal; Você S.A.; Revista, Ed. 45; Ano 5; Editora Abril; São Paulo, SP; março, 2002; páginas 26 a 35. 

5. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21x14 cm; Rio de Janeiro, 
RJ; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia; 1997; páginas 41, 44, 187. 

6. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 300 testes; 8 índices; 2 tabs.; 600 
enus.; ono.; 5.116 refs.; geo.; glos. 280 termos; 147 abrevs.; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; l"Ed.; Rio de Janeiro, RJ; 
Instituto Internacional de Projeciologia; 1994, página 682. 

7. Vieira, Waldo; Bagulho Energético (Conviviologia); Conscientia; Revista; Vol. 3; N. 3; Foz do Iguaçu/PR; 
jul/set 1999; páginas 111a116. 

8. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 7.653 refs.; 
glos. 241 termos; 139 abrevs.; geo.; ono.; alf.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos 
da Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; 2003, páginas 124, 719, 1455 e 1464. 

9. Vieira, Waldo; Radicação Vitalícia na Cognópolis; 03 p.; paper: Verbete da Enciclopédia da Conscienciolo
gia; CEAEC; Foz do Iguaçu, PR; Tertúlia de 10.12.2005. 

PACIFICUS 
1 Jornada de lntraf1s1cologia 

124 Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 4 - nº 6 / 2006 



PACIFICUS 

1 Jornad,1 de lntr:-if1.:;1colo91,1 

* Bree Bessette e Gabriel Sereni* 

*Bree Bessette 
Graduated in Economics and Hispanic studies, internet entre
preneur, volunteer and instructor in training at the International 
Academy ofConsciousness, and scientific director ofthe Grin
vex (New York, USA). 
bree _ bessette@hotrnail.com 

Gabriel Sereni 
Graduated in Philosophy and Psychology, internet entrepreneur, 
instructor and researcher at the lnternational Academy ofCon
sciousness (New York, USA), and coordinator ofthe Grinvex 
(New York). gsereni@hotrnail.com 

Palavras-chave 
Autenticidade 
Automimeses 
Intrafisicalidade 
Pressão holopensênica 
Proéxis 
Robéxis 

Key-words 
Authenticity 
Self Mirnicry 
lntraphysicality 
Holothosenic Pressure 
Existential Program 
Existential Robotization 

Palabras-clave 
Autenticidad 
Automimesis 
Intrafisicalidad 
Presión holopensénica 
Proexis 
Robexis 

INTRODUCTION 

ASSOCIAÇÃO INTERHAOONAl 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSOINCIA 
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Syndrome 
Superando a Síndrome da Intra:fisicalidade 

Superando la Síndrome de la Intra:fisicalidad 

Abstract: 
This article seeks to help consciousnesses interested in being more coherent and 
authentic with themselves and their existential program while evolving in the 
intraphysical dimension, by introducing the hypothesis ofthe intraphysicality syn
drome. The intraphysicality syndrome is present when the holothosenic pressure 
of intraphysicality influences the consciousness to behave incoherently with the 
personal code of cosmoethics to a degree that leads to consciential ectopia. The 
techniques and methods presented lead to healthy detachment from intraphysicality 
and aids the transition to a more multidimensional authenticity and lucidity. 

Resumo: 
Este artigo visa ajudar consciências interessadas em serem mais coerentes e au
tênticas com elas mesmas e com seu programa existencial durante a evolução na 
dimensão intrafisica, pela introdução da hipótese da síndrome da intrafisicalidade. 
A síndrome da intrafisicalidade está presente quando a pressão holopensênica da 
intrafisicalidade influencia a consciência a atuar de forma incoerente ao código 
pessoal de cosmoética num grau tal que leva à ectopia consciencial. As técnicas 
e métodos apresentados propiciam o desapego saudável da intrafisicalidade auxi
liando a transição para maior autenticidade e lucidez multidimensional. 

Resumen: 
Este artículo se propone a ayudar conciencias interesadas en ser más coherentes 
y auténticas con ellas mismas y con su programa existencial durante la evolución 
en la dirnensión intrafisica, por la introducción de la hipótesis de la síndrome 
de la intrafisica/idad. La síndrome de la intrafisicalidad está presente cuando la 
presión holopensénica de la íntrafisicalidad influencia la conciencia a actuar de 
modo incoherente con su código personal de cosmoética en tal grado que la lleva 
a la ectopia conciencial. Las técnicas y métodos presentados proporcionan el 
despego saludable de la intrafisicalidad, auxiliando la transición para una mayor 
autenticidad y lucidez multidimensional. 

Objective. The objective ofthe authors in the development ofthis study was to provide a hypothesis for a pathology 
of the consciousness, based on symptoms they observed in themselves and in their evolutionary colleagues. ln addition 
the authors suggested to find solutions, strategies and techniques to overcome this problem. 

Methodology. The methodology used by the authors was self-research as active participants in Conscientiology 
and observations of colleagues and students made by themselves and by other participants in Conscientiology. 

Definition. The intraphysicality syndrome is a combination of symptoms continuously manifested by intraphysical 
consciousnesses in their actions and choices when the adoption of intraphysical values and pattern thosenes overrule their 
own authentic ones, to the degree that it constitutes or leads to consciential ectopia. 

Synonyms: l .Existential robotism; intraphysical addiction; physical enslavement; robotization; social dependence. 
2. Ectopic intraphysicality; inauthenticity. 
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Antonyms: l. Homeostasis; lucid multidimensional awareness; consciential flow state. 2. Teleguidedness. 
Inftuence. The consciousness manifests the intraphysicality syndrome when the influence of the intraphysical di

mension, its paradigm, its one-dimensional perspective, and its holothosenic pressure, presses upon the consciousness in 
a way that the consciousness begins to think, prioritize, behave and manifest in an overly intraphysical manner 

Definition. Consciential ectopia is an anomalous positioning ofthe consciousness in regards to his or her personal 
code of Cosmoethics and the existential program planned in the intermissive period, often due to the intraphysicality 
syndrome. 

Self-Trap. The intraphysicality syndrome fools the consciousness into the self-trap ofbelieving only what he/she 
touches and sees. In effect the consciousness has become "too intraphysical." 

Symptoms. Symptoms include adoption of intraphysical values, existentially disorganized prioritizations, and 
robotization, among others, ali ofwhich come at an expense to the person's evolution. 

Consolidation. Vieira (1994, p. 73 7) affirms "''There can not exist an interdimensional epicenter, well consolidated 
in his tasks, ifthe responsible person does not have the feet well placed on the rocks ofthe Earth and the mentalsoma in 
the Cosmos, without any conscious alienation". The person with the intraphysicality syndrome has both feet and head in 
the intraphysical dimension. 

Pressure. Every consciousness evolving in the intraphysical dimension, suffers the strong influence and pressure 
ofthis dimension, its holothosenes, its conditioning effects, and its funneling oflucidity to different degrees. Part ofthis 
is normal and is part ofthe adaptation process to this dimension, but too much can be pathological. · 

Psychosis. The negative effects of the intraphysicality syndrome can continue into the extraphysical dimension 
as in the case ofparapsychotic post-mortems and extraphysical consciousnesses with parapsychopathologies, victims of 
intraphysical conditioning - fixed beliefs, addictions - or attachments to physical things, emotions, pattern thosenes, and 
people. 

Failure. When present in the conscientiologist (one who participates in the science ofConscientiology) the intra
physicality syndrome constitutes a failure on their part to apply the ideas, principies, and techniques of Conscientiology 
in a fully coherent, organized, and conscientially non-ectopic manner, even if the person "appears" to be doing their 
existential program from an intraphysical perspective. 

Sections. This article is divided into four sections, besides the introduction and conclusion. The first section analyzes 
the causes ofthe intraphysicality syndrome and how it works. The second section <leais with the symptoms and behaviors 
associated with the syndrome. The subsequent section describes the most common traps of the syndrome while the last 
section provides techniques to overcome the syndrome. 

Causes & How it Works 

Causes. The intraphysical dimension has many elements which can restrict and influence the resomated conscimis
ness, causing the intraphysicality syndrome. Fu1thermore, the causes and symptoms are similar, often because the effects 
themselves reinforce and in a sense cause the syndrome. Listed below, and described subsequently, are the six main causes 
of the syndrome. 

1. Holothosenic pressure. 
2. Mesology and Social Influence. 
3. SelfMimicry. 
4. Emotionality, Emotional Attachments and Addiction. 
5. Fear. 
6. Multidimensional Ignorance. 

Holothosenic Pressure 
Exposure. Most of society and many of those participating in Conscientiology have become influenced by the 

intraphysical holothosenes they grew up in and were exposed to, as well as .those they are exposed to regularly. 
Thosene. A pattern thosene is a reoccurring thosene constructed by the consciousness as a defense mechanism to 

deal and manage holothosenes imposed by environments, society, people, ideas and situations, very often done without 
lucidity, and developed throughout many lives. 

Fossilization. Pattern thosenes held over time can fossilize and enslave the consciousness, fixating beliefs and 
supporting the ego. Many common intraphysical pattern thosenes, seen as acceptable in society, such as repressing one's 
selfto avoid conflict with others or living a "comfortable life" are indeed self-corruptions for a consciousness with a maxi
existential program and a better comprehension of cosmoethics. 

Astringe. Due to holothosenic pressure compounded by the person's self-conuptions, consciousnesses end up 
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manifesting themselves in an astringed manner, doing things conflictive to their true feelings and wishes. 
Example. For example a person growing up in a repressed family, culture or environment, may adopt a pattem of 

repressing true feelings and thoughts about others, avoiding attention and being perceived as well mannered, and "politi
cally correct" in society. 

Liability. Ifthe person's pattem thosenes continue beyond a certain point ofmaturity and time, they can become 
a liability to the person's evolution and existential program. 

Cities. Holothosenic pressure - common wherever there is more frequent human contact - is generally much 
stronger in highly populated cities. This is beca use of the greater quantity of consciential energies ( often of a different 
holothosene than one's own). 

ONE SHOULD NOT CONFORM TO HOLOTHOSENIC PRESSURES AND 
GROW ATTACHED TO ATTITUDES, BELIEFS, OR PATTERN BEHAVIORS 

THAT ARE NOT TRULY HIS OR HER OWN. 

Mesology and Social Influence 
Influence. The influence of accepted societal behaviors (intraphysical pattern thosenes), beliefs, and the expectations 

and pressures by others to adopt them, are also a major cause ofthe intraphysicality syndrome. 
Examples. Commonly accepted societal behaviors and beliefs could include any ofthe following: 
l. Work. Working long hours "beyond the 9-5" for one's career is a natural thing to do. 
2. Balance. The perception that spending a lot oftime on personal development or volunteering ata non-profit is 

an unbalanced thing to do. 
3. Acceptance. Acceptance ofyour family or society is necessary in order to live a good life. 
4. Wealth. The accumulation ofwealth is a sign ofone's success. 
5. Idleness. Entertaining idle friendships and conviviality is part of Iife. 
6. Parties. Spending time drinking or hanging out at social events is the best way to relax. 
7. Sports. Following spmis and getting caught up in following a particular team, in a sense living through them, is 

naturally good and normal behavior. 

Colleagues. Another type of social influence that is encountered by the conscientiologist is from the postures, 
beliefs and behaviors oftheir evolutionary colleagues. When a conscientiologist models his/her behavior, personal self
research and existential program after that of their colleagues without discemment and lucidity, this can create a type of 
conscientia/ ectopia by hetero-mimicry. 

NO TWO EXISTENTIAL PROGRAMS ARE IDENTICAL, EVEN THOUGH 
THEY MAY BE INTERDEPENDENT AND SHARE 

Self Mimicry 

SIMILAR CLAUSES AS PARTS OF THE GROUP 
MAXl-EXISTENTIAL PROGRAM. 

Self-Mimicry. Due to self-mimicry - the repetition of behaviors and patterns from the person's past lives - the 
consciousness tends to adopt old intraphysical behaviors and postures that also serve as a cause for the intraphysicality 
syndrome. 

Values. Often intraphysical activities derived from self-mimicry tend to make sense in a physical one-dimensio
nal framework and lead the person to adopt values that are coherent with that self-mimicry and their old "intraphysical 

selves". 
Assistance. These values are usually a negative influence on the person's execution of the existential program, 

which is centered on assistance - nota common activity in the intraphysical dimension and possibly the person 's past tives 
either. Evolutionary gain usually makes little sense to a world that puts so much value to intraphysical gain. 

Example. An example is people following careers in areas already mastered in past lives, even though they rein
force old patterns in this life, enhance the development ofno new synapses and may not be cosmoethically suited to their 

existential program. 
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IF YOU DO WHAT YOU HAVE ALWAYS DONE YOU 
WILL GET WHAT YOU HAVE ALWAYS GOTTEN AND WILL 

LEARN LITTLE MORE THAN YOU ALREADY KNOW. 

Emotionality, Emotional Attachments & Addiction 
Self-hypnosis. Emotions can create a self-hypnosis that tends to funnel the person's awareness and lucidity causing him 

or her to act in a repressed psychosomatic manner. This can reinforce intraphysical pattems of behavior for the person. 
Enslavement. Consciousnesses with emotional enslavement create resistance to new behavioral pattems that go 

against the intraphysical ones that easily command their energies. 
Example. For example when everyone in a group laughs, there is apressure and emotional expectation for each 

person to laugh along with the group, and due to this emotional pressure to conform to the pattem behavior of the group 
the person will laugh, even if on an authentic levei the person does not find it funny. When the person tries to change this 
response, he/she may find it difficult. 

Addiction. The person may be addicted to these pattems ofbehavior, feeding and thriving offthem often perpetuating 
a complacent type ofintraphysical cruise control or procrastination which is a sign ofthe intraphysicality syndrome. 

Chore. Another example is when the person tries to work with energy, it may feel like a laborious chore (like 
getting back into physical shape) which irritates the person, but once he or she gets over that hump and becomes more 
energetically unblocked and authentic, it is easier to stay in shape and maintain. 

Gratification. People valuing instant gratification are attracted to intraphysical pleasures such as eating, having sex, going 
out with friends, partying, shopping, surfing the internet, and other superficial activities instead of looking at the real problem. 

WHAT GRATIFIES YOU EMOTIONALLY MAY ALSO ENSLAVE YOU. 

Fear 
Trust. A person may hold on to intraphysical life and become afraid to let go of it because they don't trust extra

physicality, the helpers and the maxi-mechanism enough. 
Neophobia. Fear of the new, especially in regards to fear of developing ourselves (fear of failure or avoidance of 

the responsibility that comes with it) and fear of the extraphysical dimension (including extraphysical consciousnesses) 
can cause the person to be locked in intraphysicality, paralyzing changes and evolution. Often this nephobia is dueto the 
conditioning of the intraphysioal paradigm. 

Example. An example ofthis is when one is petrified of seeing an extraphysical consciousness outside ofthe body, 
preventing him/her from having out-of-body experience. 

Laziness. Laziness can become a defense mechanism of people trying to hide the fact that they are afraid. 

FEARLESSNESS WITH. DISCERNMENT, LUCIDITY AND 
POSITIVE INTENTION ALLOWS US TO FIND AND 

ESTABLISH THE PATTERNS OF OURA UTHENTIC SELF 

Multidimensional lgnorance 
lgnorance. General multidimensional ignorance on the pari ofthe conscientiologist can lead, even more experien

ced individuais, into adopting beliefs, decision making processes, views and behaviors that are extraphysically ignorant, 
disorganized and conscientially ectopic. 

Example. An example is the person who fails to take action on an assistential intuition he/she gets because it does 
not make sense or fit into his/her perception on how things are supposed to be. Had the person known how the maxi-me
chanism worked he/she would have acted on the intuition. 

Interpretation. This multidimensional ignorance generally leads to a particular margin of error in interpreting 
extraphysical perceptions and experiences. 

Example. Mistakes in interpretation can include mistaking blind guides for helpers, what extraphysical conscious
ness is sponsoring a pariicular thought or action if any, how the helpers and the maxi-mechanism work with the existential 
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Manifestation. Many symptoms and behaviors of the intraphysicality syndrome that consciousnesses tend to 
manifest are based on the culture that surrounds them, place of residence, their paragenetics, traits, current levei of con 
recuperation, and their levei of self-corruption. Listed below and subsequently described, are the two most important 
symptoms ofthe intraphysicality syndrome: 

1. Robotization 
2. lntraphysical Values 

Robotization 
Automatism. Many behaviors, reactions and decision making processes occur automatically on a type of"cruise 

control." This occurs even if these thosenes do not accurately reflect the authentic self and true priorities of the consciou
sness. Automatism makes it easy to behave with common intraphysical pattern thosenes but difficult to act authentically 
and existentially organized. 

Example. Smiing the internet or watching T.V., for example, are generally easier than doing active, concentrated 
self-experimentation with one's energies, because it is not a common pattern thosene, nor generally conducive to our 
intraphysical postures and the holothosenes we are exposed to. 

Layers. Continuous robotization in our pattern thosene is fossilizing, creating even denser pattern thosenes and 
layers around the consciousness's authentic selfwhich with time can get hard to break out of. 

Recycling. Constant intraconsciential recycling to adjust our pattern thosenes to more authentic ones that suit our 
evolutionary needs, act as a prophylaxis to the intraphysicality syndrome and fossilizing robotization on the pai1 of the 
conscientiologist. 

ANY UNQUESTIONED OR UNEXAMINED BEHAVIOR OR PATTERN 
THOSENE IS A LIABILITY UNTIL IT IS EVALUATED 

WITH LUCIDITY AND DISCERNMENT. 

Intraphysical Values 
Values. Consciousnesses with the intraphysicality syndrome tend to exhibit intraphysical values creating incohe

rent behaviors and postures even in their pai1icipation in Conscientiology. This adoption of intraphysical values leads to 
mistakes and incoherences in at least four areas, listed below and analyzed subsequently. 

1. Groupality. 
2. Lifestyle. 
3. Self-organization. 
4. Bioenergies 

Groupality. Intraphysical values in the context of groupality leads to a lack of evolutionary intelligence in inter
consciential relations, as shown in the following three examples: 

1. Self-image. Consciousnesses that protect their self-image, hiding and rep!·essing their egos as much as possible 
to avoid consciential confrontation from and to others, often the most fraternal and assistential act colleagues can perform 
for one another in order to help group evolution. 

2. Status. Coherency to intraphysical status and age makes consciousnesses forget that these intraphysical values 
are not necessarily accurate criteria to judge or measure the evolutionary levei, past merit, wisdom, or innate ideas ofthe 
consciousness. 

3. Criticism. Consciousnesses that have a problem receiving criticism from others they consider below them in 
experience, status or age, even though this may. block the action ofthe helpers transmitting ideas to these consciousnesses 
through someone else in the group. 

Lifestyle. Out of all things that anchor consciousnesses to intraphysicality, career and financial lifestyle are the 
two of the hardest to change. Constant pressure to survive creates a type of philistinism and driving need in the person to 
reach financial stability and accumulate wealth, narrowing the person's focus and causing the following three incoherent 
behaviors and postures: 

l. Worry. The person who worries that he or she does not have enough money, despite the fact that the person is 
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2. Guilt. The person with a religious approach to money who feels guilty by thinking that earning a lot of money 
or investing his/her money is anticosmoethical. This person disregards the fact that money is just energy and when used 
with lucidity and discernment can open up evolutionary opportunities and higher leveis of self-organization for oneself 
and others. 

3. Selfishness. The person who desires luxurious items anda very comfortable lifestyle, to whom the idea ofliving 
simply while evolving becomes synonymous with not having fulfillment; the person who sees volunteering as a job without 
benefi.ts or a hassle, manifesting selfishness and lack of understanding in regards to the basic mechanisms of assistance. 

AT OUR LEVEL OF EVOLUTION SURVIVAL CANNOT REPLACE, 
NOR SHOULD IT BE CONFUSED WITH, EXISTENTIAL COMPLETISM. 

Self-Organization. Conscientiologists need self-organization to avoid being caught up with the intraphysical 
needs of his/her existential program at the expense of its more hidden multidimensional clauses. He/she can experience 
evolutionary disorganization by the constant distracting involvement with his /her daily life, taking the focus away from 
existential and evolutionary priorities, and the needs that the maxi-mechanism has for him/her. Listed below are five 
points requiring special attention: 

1. Commitments. One should be very careful when making a large commitment such as graduate school, choosing 
a career/job, or moving one 's location of residence for example, as any long term commitment acts as a strong conscien
tial anchor in the intraphysical dimension that demands time and energy, and can be difficult to change once set in place. 
The demands of these commitments can pull the person away from the ideas and responsibilities of their intermissive 
courses. 

2. Intrusion. Keeping a strong will is impo1iant to overcome the pressure, counterfiow, and the stress that results 
when the person tries to implement a new change in his/her life or pattern behavior. Intruders tend to block him/her by 
reinforcing old behaviors (energetic and emotional enslavement) such as procrastination, fear, second guessing, etc. This 
will sabotage the person's organization and activities, especial!y the more advanced ones such as installing vibrational 
states, trying to have a projection, writing down consciential ideas, etc. 

3. Self-Deceit. A consciousness shows self-deceit when he or she has reached a level of organization that is intra
physically efficient, appears to be organized to his/her colleagues, "gets by," and thus procrastinates additional efforts to 
organize himself/herself more, even though a higher leve! of self-organization would allow him/her to do more assistance. 
Consciential ectopia can appear organized and clean. 

4. Self-Corruption. Self-corruption is always present when a consciousness who makes a self-agreement in regards 
to a change in his/her life or personal conduct fails to honor it when under the infiuence of the intraphysical day-to-day 
and experiences the positive stress in trying to implement the "new" self (failure to maintain). 

5. Priorities. When defining priorities and making major life decisions, the consciousness should never fail to 
consider the evolutionary group it should be working with and the assistance he or she needs to perfonn. Priority should 
always be given to assistance and the helpers. The link he/she has with the ideas from his/her inte1missive period should 
not be cut even if temporarily. 

PRIORITIES SHOULD BE CONSISTENT WITH 
THE NEEDS OF THE GREATER GOOD, CHOSEN 

WITH DISCERNMENT AND LUCIDITY. 

Bioenergies. To not fully understand and recognize the impo1iance of one's parapsychic development or the 
mastery over the bioenergies and lucid projectability can be a great setback. If a person is not careful, these aspects can 
be seen as "add-ons" to other aspects the person is completing such as volunteering and teaching for example, and their 
developme1it comes more as a side effect, than through organized and disciplined regular practice. Listed below are four 
points regarding these aspects: 

l. Assistance. The "law of least effort" applied to parapsychic and bioenergetic developmental restricts and delays 
the person from achieving more advanced assistance as a consciential epicenter !ater on. This can happen when the person 
determines the frequency of working with bioenergies and the exercises they do, based on the status quo of his/her col
leagues or the minimum effort needed to withstand counterfiow, instead of listening to his/her helpers or trusting his/her 
own self-guidance based on his/her existential program and innate ideas. 

130 Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 4 - nº 612006 



~ 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSClfNCIA 

WHAT LEVEL OF PARAPSYCHISM AND BIOENERGETIC 
MASTERYIS NECESSARY FOR YOU TO ACHIEVE FULL 

EXISTENTIAL COMPLETISM? 

2. Projection. Daily or regular lucid projection may be very important for the completion ofthe person's existen
tial program, so he or she should concentrate efforts to develop projectability on a regular basis, even though it appears 
difficult, or as an "add-on" to the existential program. 

3. Value. Conscientiologists should give proper value, interpret and accept responsibility for extraphysical expe
riences such as intuitions, receiving a mini-moratorium, or having a temporary expansion ofparapsychism, otherwise they 
may exhibit a "value displacement syndrome" dueto their perspective and posture being too intraphysical. 

4. Navigation. To avoid making ce1tain life changes because it is not to the person's likings or preferences, even 
though the changes are being sponsored by the helpers, is to say no to Extraphysical Navigation by helpers trying to op
timize the maxi-mechanism of assistance and the group maxi-existential program. 

DO YOU EVOLVE ON YOUR OWN TERMS,PERSONAL NEEDS AND 
WISHES OR DO YOU FOLLOW THOSE OF THE ASSISTENTIAL MAXl-ME

CHANISM? 

Traps of the Intraphysicality Syndrome 

Proposal. Proposed below are twelve types of traps, or groupings of pattem thosenes and behaviors the person 
can fali into, due to the effects of the intraphysicality syndrome. They can get stuck in the trap, and may not recognize 
it. Each trap is a trap insofar as it does not constitute the evolutionary and developmental Iimit of the consciousness, and 
insofar that it constitutes consciential ectopia on the part ofthe consciousness that exhibits it. The traps are proposed as 
hypotheses to help the reader to identify intraphysical pattems within himself or herself for the purposes of self-research 
and intraconsciential recycling. . 

O 1. Povei-ty. The poverty trap is present when the fear of overspending makes the person avoid courses, activities, 
traveis or commitments - evento the helpers - in order to maintain their financial security and avold "risks". The person 
makes evolutionary choices based on the money he/she has at the moment, often acting in fear of overspending. This type of 
decision-making exhibits a naivety on the part ofthe person and creates a block towards actions that would otherwise acce
lerate his or her evolution and possibly constitute a necessary part to the person's existential program (ARACÊ, 2005). 

02. Part-timer. The "part-timer" trap is present when consciousnesses act Iike a helper when they volunteer or 
teach, but go back to their usual intraphysical behavior, postures and pattern thosenes, when they leave the bffice of the 
conscientiological organization they volunteer at. 

03. Theory. The theory trap is present when consciousnesses get caught up in the theories ofConscientiology but 
fail to adopt the ideas in their daily life. They enjoy the ideas, the principies, and theory, but without a tendency to test 
them or organize themselves to apply them, and hence tend to Jack multidimensional experiences. Here Conscientiology 
is approached more as philosophy than an applied science. 

04 .. "Church-Goer". The "Church-Goer" trap is present when participants in Conscientiology approach the science 
as another religion, ora hobby or past time. They just replace their beliefs with consciential theories and ideas and seek 
out "what they should,be doing," lacking a healthy autonomy and theorice. 

05. Satellite. The satellite trap is present when participants in Conscientiology stays on the outskirts of their 
evolutionary gi-oup, "orbiting" around it but not fully participating in the group existential program. They may take more 
than they give and have problems 'jumping in" dueto fear, egotism, Jack ofself-organization, self-sabotage, and emotio
nal attachments to intraphysical activities. The satellite trap prevents the person from building consciential epicentrism. 
They sometimes volunteer enough to be "part of the group" but the volunteerillg is usually haphazard and inconsistent. 
They fail to recognize both the importance of the group existential program and .are ignoqmt to the deeper implications 
of existential incompletism. 

06. Job. The job 'trap is present when participants in Conscieritiology are overtaken by the current of their pro
fessional career or job and have difficulty in not letting it take over their available time, as well as healthily separating 
themselves from its holothosene. They tend to prioritize their job over assistance and the existential program. One must 
be careful not to let intraphysical Jife swallow him/her up. 
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07. Entrepreneur. The entrepreneur trap occurs when participants in Conscientiology become tied and anchored to 
a company or entrepreneurial venture they own or are involved. This tie happens dueto the constant time demand ofthe 
company or venture, the fear offailure (and financial instability), and the emotional involvement with watching its progress. 
Although entrepreneurship gives more ftexibility for accomplishing existential program, it can be more of a detriment when 
the person is disorganized and cannot keep business activities in check to the detriment of his or her existential program. 

08. "Minimum". The "minimum" trap is present in volunteers of a conscientiological organization acting as a 
vehicle for a shared groupal existential program, whom don't take ownership oftheir responsibilities, approaching it Iike 
a day job and doing the minitnum amount ofwork they can get away with in regards to the needs ofthe groupal existential 
program but in a way that is conscientially ectopic for them. 

09. "Corporate-minded". The "Corporate-minded" trap is present when participants ofConscientiology measure 
their levei of success and evolutionary progress according to the amount of intraphysical work they are accomplishing 
and their status and position within the conscientiological organization in which they volunteer at. They view evolution 
like a type of corporate ladder and rnay aspire more or less to achieve the "top" (whichever they may perceive that to be). 
The individual with this trap may exhibit some ofthe following symptoms: 

§ "Sweating blood" becomes synonymous with working hard intraphysically and not intraconscienti~l recycling, 
instead of both. 

§ The consciousness may volunteer more than is necessary, when the extra time spent volunteering could be 
spent better following through or completing the self-research, self-experimentation, self-confrontation and intraconsciential 
recycling that was brought about and catalyzed by the volunteering. The consciousness does the minimum intraconscien
tial recycling necessary "to get by" as a conscientiologist or participant in Conscientiology. This is sometimes due to the 
consciousness hiding in their volunteering so as to avoid self-confrontation and as to not face themselves and change. 

§ Expectations that those who have done a lot ofwork inh·aphysically for a conscientiological organization, 
are in some way immune from criticisms because oftheir "seniority" despite the evolutionary importance of criticism for 
the consciousness. 

§ Criticizing other volunteers who spend what they perceive as too much time on their self-research, self-de-
velopment, writing, or other "non-volunteer" activities, which they may view as self-serving" even when these activities 
were sponsored by helpers and/or necessary for the person to complete his/her existential program. 

§ Thinking that their existential program and happiness is something they will complete or obtain !ater in life. 
The present time is less important or less satisfying. Happiness may be mistakenly seen a luxury or as something to not 
be expected ifyou are "working hard." 

§ Activities perceived as being more "enjoyable," such as writing or self-research, are seen as attainable only 
in the future, at1er the person puts in hard work volunteering and has merit, even though the existential program of the 
person may require these activities in some form to be completed earlier in the person's Iife. 

l O. Invertor. The invertors-label trap is present when the existential invertor thinks he/she is superior to others 
who are not inve1iors, even when exhibiting little to no productivity (intraphysically and existentially). Due to Iittle or 
no recycling, this person is not an existential inve1ior, but is caught up with the status of being labeled one instead. This 
Iow levei of productivity and Jack of full use of potential comes from thinking that "inversion will just happen to them" 
or that for some reason the greater levei of time available intraphysically means that they can somehow be more relaxed 
about his/her recycling and evolution. 

I I. "Poor Me". The "poor me" trap is present when the existential recycler who may be actively volunteering and 
may be very experienced and dedicated, has a low self-image, Jack of self-esteem, anda lack of self-acceptance, seeing 
themselves as victims oflife and circumstances. They tend to have a low levei ofproductivity dueto self-corruption and 
denial of their full potential and the opportunities for growth available to them, as they hold the belief that they are too 
old, time has run out or they are not the "lucky" ones. 

12. Physicalist. The physicalist trap occurs when the participant of Conscientiology works with an intraphysical 
approach to Conscientiology similar to that of the physical sciences, to the degree that constitutes consciential ectopia. 
Thinking of devic~s that can perform extraphysical and energetic feats, devising third-person studies, and seeing are prio
ritized at the ex pense of deeper self-research and self-confrontation necessa1y for the person 's own evolution. 

BECOMING AN ADVANCED CONSCJENTIAL EPICENTER REQUIRES A 
NON-TRANSFERABLE INVESTMENT INTO ONE'S SELF-DEVELOPMENT, 

NO MATTER WHAT STAGE OF LIFE HE/SHE IS IN. 
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Plugs. A person with the intraphysicality syndrome needs to unplug from their "constructed self' and intraphysica
lity more and more, retracting their intraphysical anchors, attachments, and addictions, and then slowly "plug into" their 
authentic values and multidimensional self. This happens by changing one's pattem thosenes and gradually changing the 
person's beliefs, postures, and behaviors into authentically coherent ones. 

Posture. This does not mean that one should replace the intraphysicality syndrome with an "extraphysicality syn
drome," but instead, one should invest to develop an authentic, sincere, coherent, cosmoethical, lucid and multidimensional 
posture .. Such posture is the ultima te paraprophylaxis to the intrapliysicality syndrome, optimizing the evolutionary results 
during the intraphysicality cycle of existence seriality. 

Activities. The three most important areas to invest in order to counteract intraphysical pressure are: 
1. Bioenergies. The mastery ofbioenergies which frees the consciousness from energetic blocks, fossilized energies, 

intraphysical pressure, and intrusion. 
2. Coherence. The development of personal incorruptibility, coherence and genuine authenticity, promotes the 

consciousness to free himself or herself from its pattern thosenes which do not serve anymore. 
3. Self-organization. The development of lucid holosomatic and holothosenic self-organization which allows the 

consciousness to execute existential program in an efficient manner, including the extraphysical clauses. 
Techniques. The five techniques that follow can be used to overcome the intraphysicality syndrome, yet they require 

self-discipline, persistence, personal coherence, and daily self-organization. 
1. Intraphysical Anchor ldentification Technique. Make a list of ali your distinctly intraphysical distractions, 

attachments and addictions - those things that anchor you in a pathological way to the intraphysical dimension, or the 
intraphysical values that you hold or exhibit. Next you work to eliminate, cut down, or modify those behaviors or values 
until a levei of balance is achieved, using the techniques below if necessary. This technique is useful to gain greater lu
cidity in conducting self-research. 

2. ldentification of Priorities Technique. Think about yourself before you were bom, and the things in this life 
that would have mattered the most to you. Make a list ofthese things. lfyou were to die today, how would you as an ex
traphysical consciousness evaluate your current schedule and priorities? What would matter to your extraphysical self in 
this life? Is what yon are doing coherent with this? Afterwards, give the right priorities to the list ofthings to do. 

3. Self-Hypnosis Technique. Through positive self-hypnosis, you can counter the thought pattems you have and 
align them with more extraphysical and authentic ones. This creates a type ofauthentic mental immersion technique. This 
can be done by creating a script that you will memorize and repeat to yourself throughout the day. Focus it around the 
particular intraphysical traps you find yourselfin and how to overcome them. Mentally saturate yourselfwith the particular 
script that works on the problem areas you identified in the intraphysical anchor technique above. lt sl19uld motivate you 
and trigger your willpower each time you encounter that trap. An example of a script is "I will not tolerate lack of effort -
in installing my vibrational state - I will employ my ironclad will." 

4. Robotization Break Technique. When you are working or doing something more intraphysical for a long period 
oftime in the sarne place, and you find you are not able to work the energies there, leave work, go outside and work with 
your bioenergies and the vibrational state. This breaks up the intraphysical robotization and the pressure from the denser 
and more intraphysical pattern thosenes that were blocking the energies ofthe holochakra. When you return to the place 
to finish the job, work thoroughly with the energies to clean up the place. 

5. Multidimensional Anchor Technique. The multidimensional anchor technique (i.e consciential anchor or self
anchor technique) requires you to place different "anchors" (chosen selectively for each consciousness) into the postures, 
behaviors and thosenes of one's authentic self, coherent with the extraphysical dimension, until ali unnecessary intraphysical 
pattern thosenes acting as anchors are gradually removed or replaced. The following are examples of positive routines 
that can be impleme11ted to make this happe11: 

§ Vibrational State. lnstalli11g 20 vibrational states a day. 
§ ldeas. Record your conscie11tial ideas a11d observatio11s every day. 
§ Helpers. Make time to work with your helpers every day a11d work your way up to co11nect to them on a 

moment to mome11t basis. 
§ Lucid Projectability. Work to develop lucid projectability daily. 
§ Posture. Train yourselfto see everything in the intraphysical dimension in a multidimensional way little by 

little. Pay more attentio11 to your 11011-physical sensations and your energies. Pay attention to the energies of others. Try to 
perceive the aura of each person that you meet, and see every perso11 as a consciousness using the body as a vehicle. Per
ceive thi11gs as their potential place in the big picture is, 11ot injust how those things affect your psychosoma. lncorporate 
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these postures and behaviors into your pattem thosenes until they are permanent. See things as energy not as physical. 
Try to develop a constant attention to energy and the extraphysical dimension in all ofyour perceptions. 

§ Assistential Bait. Always pay attention to bait sensations and try to sense the helpers and work with them 
whenever they are present. 

CONCLUSION 

Balance. The consciousness must straddle the lines between intraphysicality and extraphysicality in a manner that 
is coherent and balanced. If not lucid, organized, coherent, authentic, and energetically unblocked, the person can becorp.e 
too intraphysical and exhibit the intraphysicality syndrome. 

Benefits. The benefits of getting rid of the intraphysicality syndrome are more self-understanding and authenticity, 
achievements in recycling, development of will and discemment, avoidance of consciential ectopias, and working more 
closely with the helpers and the assistential maxi-mechanism. The intraphysicality syndrome is an obstacle·to existential 
completism and the intrusion-free condition. 

Conscientiologists. Conscientiologists, although less in:fluenced by intraphysicality than the rest of society, still 
fall under its powerful in:fluence. If they are not careful they can create mental constructions and defense mechanisms 
that lead them to believe that they are executing their existential program when they are in actuality not, or not at their 
full capacity. 

Coherence. As conscientiologists it is important to practice coherence with what is disseminated and taught, and 
to apply the ideas and principles of the science Conscientiology in all manifestations, always working with the helpers as 
mini-piece ofthe assistential maxi-mechanism. 

Objective. The objective of any participating conscientiologist should be the complete elimination of the intra
physicality syndrome, in other words, those aspects of intraphysicality which cause inauthenticity and ectopia, through 
daily self-organization, bioenergetic and parapsychic mastery, personal incorruptibility, thosenic reprogramming and the 
development of lucidity and discemment. 
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INTRODUÇÃO 

ASSOCIAÇÃO INTUNACIONAL 
- A EVOLUÇÃO DA CONSCllNCIA 

A Reciclagem dos Egopensenes 
nas Organizações 
Egothosenes recyling in the organizations 
El Reciclaje de los egopensenes en las organizaciones 

Resumo: 
O trabalho intrafisico pode ser ferramenta para a realização da proéxis na medida em 
que o individuo direciona seus trafores pessoais ao desenvolvimento das pessoas, ao 
progresso da sociedade, ao crescimento econômico de uma região. Entretanto, nota-se 
que dentro das organizações que têm como objetivo maior o lucro, as relações que se 
estabelecem entre as pessoas tendem, quase que de modo geral, ao conflito de interesses 
e aos jogos de poder, sufocando as manifestações de indivíduos bem-intencionados e 
exacerbando atuações baseadas em articulações e manipulações. Dentro de tal clima, 
caracterizado pela falta de transparência nos discursos e ações, encontra-se campo 
fecundo para a geração de egopensenes catalisadores de assédio e mal- entendidos, que 
vão minando as relações, gerando rixas, conflitos e, em situações extremas, interprisões 
grupocánnicas. Neste contexto, o aumento do campo de percepção (visão de conjunto), 
o desenvolvimento da criticidade, da reflexão, a revisão dos valores pessoais, a partir 
do diálogo e do confronto de idéias são vistos como ferramentas importantes na reci
clagem do panorama patológico estabelecido, possibilitando reconciliações, atuações 
mais transparentes, e ambientes nos quais é viável o crescimento e o desenvolvimento 
pessoal e grupal dos envolvidos. 

Abstract: 
lntraphysical work can be a too! for lhe accomplishment of lhe Existential Program, as 
lhe individual directs his or her strong traits to people development, to society progress, 
to some regional economic growth. However, one notices lhat inside lhose organizations 
which profit maia objective is profit, personal relationships tend, almost everywhere, 
to conflict of interests, as well as, to power games that suffocate manifestations of 
weU-intentioned individuais and over-enhance plot and manipulation. Under such 
atrnosphere of Jack of transparency, bolh in words and acts, one finds a fertile ground 
for lhe generation of egolhosenes catalyzing intrusions and misunderstandings, under
mining relationships, generating hostility, quarrels and, in extreme cases, groupkarmic 
interprisons. Within such context, lhe perception field (overall view) enlargement, lhe 
development of criticism, ofreflection, lhe reexamination of one's personal values after 
dialog and scrutiny of ideas, are looked upon as important instruments for lhe recycling 
oflhe palhological panorama installed, making reconciliations possible, as well as more 
transparent actions and ambiances where bolh personal and group growing-up, of ali 
people involved, are viable. 

Resumen: 
El trabajo intrafisico puede ser herramienta para la realización de la proexis a medida 
que el individuo emplea sus trafores personales visando ai desarrollo de las personas, 
ai progreso de la sociedad, ai crecimiento económico de una región. Sin embargo, 
se observa que dentro de las organizaciones, que tienen como objetivo mayor el 
lucro, las relaciones establecidas entre las personas tienden, casi de modo general, 
ai conflicto de intereses y a los juegos de poder, sufocando las manifestaciones de 
individuos bienintencionados y exagerando actuaciones basadas en articulaciones y 
manipulaciones. Dentro dei tal clima, caracterizado por la falta de transparencia en 
los discursos y acciones, se encuentra campo fértil para la generación de egopensenes 
catalizadores de asedios y malentendidos que van minando las relaciones, generando 
disputas, conflictos y, en situaciones extremadas, interprisiones grupokárrnicas. En este 
contexto, el aumento dei campo de percepción (visión de conjunto), el desarrollo de la 
criticidad, de la reflex.ión, la revisión de los valores personales, a partir dei diálogo y 
de la confrontación de ideas, son vistos como herrarnientas importantes en el reciclaje 
dei panorama patológico establecido, lo que posibilita reconciliaciones, actuaciones 
más transparentes, e instalación de ambientes en los cuales es posible el crecimiento y 
el desarrollo personal y grupal de los participantes. 

Trabalho. As relações de trabalho, além de proverem o sustento intrafisico, podem ser também condição para vida 
humana baseada no respeito a si e às outras consciências, quando focadas na interassistência. Porém, nas organizações 
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socin, constituídas coin fim de lucro, notamos grande tendência de se sobressaírem trafares individuais, tornando os am
bientes de trabalho entrópicos e causadores de interprisões gmpocármicas. 

Hipótese. As hipóteses levantadas nesta pesquisa expressam-se nas seguintes afirmativas: 
1. A falta de canais abertos de comunicação nas organizações promove o aumento dos egopensenes, que vão mi

nando as relações, a cultura e a identidade da empresa. 
2. O desenvolvimento da exotericidade dos indivíduos possibilita maior assertividade, transparência, crescimento 

pessoal e fraternismo nas relações. 
3. Essa melhora nas relações recicla e aumenta a percepção dos indivíduos sobre si, suas próprias relações estabe

lecidas, seu ambiente de trabalho e o sentido desse trabalho no seu contexto de vida. 
4. Esse processo transforma as organizações em ponte para a realização pessoal do indivíduo e para a retomada 

das proéxis individuais e gmpais. 

Objetivos. O trabalho busca atingir os seguintes objetivos: 
1. Tntercambiar conhecimento sobre as práticas de assistência feitas na socin, por meio do esclarecimento e da 

reflexão; 
2. Demonstrar que as empresas podem ser ambientes potencializadores de trafores e de aprendizados individuais 

e gmpais; 
3. Divulgar práticas que ajudem na expansão da autopercepção e da percepção dos contextos onde a consciência 

está inserida, possibilitando autoquestionamentos e posicionamentos mais saudáveis; 
4. Discutir sobre a ligação entre trabalho, programação de vida, reciclagem e compléxis; 
5. Auxiliar na desconstmção da idéia vigente em grande parte das empresas de que crescimento financeiro é des

toante_de desenvolvimento pessoal e aumento de criticidade dos colaboradores. 

Escopo. Para melhor compreensão do escopo do presente trabalho, são apresentadas as seguintes definições 
pertinentes: 

Reciclagem. A reciclagem é a atualização pedagógica, cultural, profissional ou pessoal com o intuito de melhorar 
propriedades e habilidades ou aumentar o rendimento de ações realizadas com intuito de atingir determinado objetivo, 
seja do trabalho ou da pessoa em si. 

Ethnologística. O termo reciclagem é formado pelo prefixo 're', que traz noção de 'repetição, reiteração', a palavra 
'ciclo', do grego kyklo, que tem o sentido de 'círculo ou circular' e o sufixo 'agem', 'resultado da ação'. 

Sinonímia: 1. Melhoria; mudança a maior; otimização; upgrade. 2. Reciclagem existencial; reciclagem intracons
ciencial. 3. Atualização da pensenidade; neopensenidade. 4. Reciclopensene. 5. Qualipensene. 

Antonímia: 1. Mesmice; status quo. 2. Mimese existencial. 

Egopensene. O egopensene é o conjunto de pensamentos, sentimentos e energias indicadores do nível de egoísmo 
consciencial. É a unidade de medida do egoísmo de cada conscin (Parapatologia). 

Etimologística. A palavra ego vem do latim e significa 'o eu de qualquer indivíduo'. 
Sinonímia: !. Egão; narcisismo; pensar somente em si mesmo; umbigão. 2. Antiassistencialidade. 3. Tnteriorose. 

4. Fechadismo consciencial. 
Antonímia: 1. Gmpopensene. 2. Globopensene. 3. Tnterpensene. 4. 01topensene, pensene cosmoético. 

Organização. A organização é a reunião de duas ou mais consciências que, através da interação institucionalizada, 
compa1tilham regras e princípios, objetivando o atingimento de meta comum. 

Etimologística. A palavra organizar vem do francês organiser e significa 'estabelecer as bases'. "Organização" 
surgiu no século XVII. 

Sinonímia: !. Sociedade. 2. Equipe de trabalho. 3. Alianças estratégicas. 4. Pessoa Jurídica. 
Antonímia: 1. Indivíduo. 2. Cidadão. 

Exemplos: dupla evolutiva; família; escola; empresa; igreja; ONG; cooperativa; franquia; consórcio; Instituição 
Conscienciocêntrica (TC). 

Foco. O presente trabalho tem como foco as organizações empresariais, ou aquelas com fim de lucro nas quais se 
estabelece relação de prestação de serviço na socin. 
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DESENVOLVIMENTO 

Entropias. A paiiir da experiência das pesquisadoras nas organizações, notou-se que era fator determinante das 
entropias nas relações de trabalho o grande desnivelamento entre os pensamentos e os interesses das pessoas que as com
punham. 

Materpensene. Em relação ao materpensene dos ambientes de trabalho, encontramos similaridade com a ques
tão de número 1161 do livro Conscienciograma (VIEIRA, 1996, p. 168), seção Comunicabilidade, folha Exotericidade 
(Conscin e Abertismo ): "uma conscin (aqui, leia-se organizaçcio) cultora tão-só do esoterismo obscurantista, sonegadora 
de informações, inamovível". 

Doenças. Tal tendência obscurantista e retentora das informações foi avaliada enquanto grande mantenedora e 
causadora de doenças ligadas ao mundo organizacional, como a falta de sentido no trabalho, a robotização das atividades 
diuturnas, a falta de reflexão sobre o que se faz, inter-relacionamentos patológicos e antievolutivos, fatores desencadeadores 
de interprisões grupocármicas (trabalho grupal estagnador da auto-evolução). 

Hierarquias. Neste contexto, as posições hierárquicas perdem seu valor de estrnturação do trabalho, de distribuição 
das funções e atribuições, para tornarem-se meios de obtenção de poder e influência, transformando as organizações em 
estrnturas perversas de mando e desmando dos interesses pessoais. 

Egopensenes. A ênfase nos interesses pessoais em detrimento do interesse grupal pode ser frnto da profusão dos 
egopensenes isolados de cada membro das equipes. 

Identidade Organizacional. O somatório dos egopensenes é um dos indicadores da identidade organizacional 
- cultura organizacional 1 - ou o modus operandi predominante, geralmente inconsciente para a maioria de seus integrantes. 
Esse modus operandi é retroalimentado pelos pensenes patológicos dos colaboradores2 em relação à organização que, pela 
impossibilidade de satisfazer o interesse de todos, gera estigma instih1cional e entropia nas relações, capazes de quebrar 
a empresa. 

Morfopensenes. Quando os egopensenes não aparecem explicitamente no discurso dos colaboradores, considerando 
que as organizações não têm canais livres de comunicação de suas dificuldades e distúrbios, esses egopensenes transfor
mam-se em morfopensenes, com caráter assediador da organização. 

Diagnósticos. Essa percepção é construída a partir de dois tipos de diagnósticos/intervenção: 
1. Diagnóstico Pontual: relacionado ao atendimento das necessidades imediatas das organizações, cómo a atuação· 

no corüprometimento financeiro mais urgente, encaminhamento de funcionários para atendimento de saúde, diminuição 
de conflitos que coloquem em risco a existência da organização; 

2. Diagnóstico Contínuo: abarca o desenvolvimento interpessoal de colaboradores e gestores, propiciando a reci
clagem das inter-relações dentro da empresa e de sua identidade. 

Técnica. A técnica utilizada é a da "Mutidisciplinaridade Contínua da Parapedagogia da Administração Cons
ciencial". 

Desdobramentos. Para melhor entendimento da técnica, pode-se desdobrar a explicação de cada termo utilizado: 
é multidisciplinar, porque cada indivíduo tem formação, procedência, entendimento, história pessoal diferentes, o que lhe 
confere maneira particular de intervir na empresa e influenciar no seu funcionamento; contínua porque a relação produtor
produto é incessante: ao mesmo tempo que a pessoa constrói a organização, a pessoa é construída por ela;parapedagógico 
porque, apesar de haver atuação da técnica na socin, sem uso de neologismos ou menção da Conscienciologia, seu efeito 
é multidimensional, esclarecendo e· assistindo conscins e consciexes; administração porque refere-se ao gerenciamento 
organizacional; e consciencial porque o foco é a consciência e sua evolução. 

Escolha. No desenvolvimento do trabalho, fica claro aos colaboradores que adentrar o processo de mudança pro
posto é escolha pessoal. Ninguém faz reciclagem ou reflexão por ninguém, o ideal é cada um entender os ganhos, não só 
profissionais quanto pessoais, e construir, junto com o grnpo, o caminho da transformação. 

Posicionamento. Somente pela escolha é possível chegar ao posicionamento, que é a capacidade ou habilidade da 
consciência de assumir opinião ou conduta, com discernimento e lógica, sobre assunto ou fato ocorrido. Começa então 
o processo de autopercepção consciencial, entendendo "o que na realidade somos e em que momento evolutivo estamos 
inseridos" (LEITE, 2003, p. 64). 

METODOLOGIA 

Dinâmicas. Trabalha-se com dinâmicas de grnpo, dentro da perspectiva do psicodrama, que preconiza a humaniza
ção da pessoa, entendendo que o "crescimento físico, emocional e espiritual passa pelo contato com outros seres humanos, 
sendo necessário estabelecer canais de comunicação com muitas e variadas pessoas, para se atingir o aperfeiçoamento 
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pessoal" (ALMEIDA, 1998, p. 12). 
Sociodrama. Embasado em tal filosofia, há também o sociodrama, tipo de dinâmica de grupo que "consiste em 

tratar as relações interpessoais de um grupo, desvendar suas motivações políticas e ideológicas reais, apontar a configura
ção de subgrupos, levantar as verdadeiras disponibilidades para o compromisso, possibilitar perceber atos inconscientes 
de resistência ao projeto e comportamento autoritário ou destrutivo, bem como as dinâmicas saudáveis e construtivas" 
(ALMEIDA, 1998, p. 61). 

Transparência. Durante as dinâmicas de grupo, quando se instala campo participativo, a pessoa tem oportunidade 
de dizer o que pensa, ou aquilo que nem ao menos sabia que pensava, através de metáforas ou das interpretações que faz 
de algum conteúdo apresentado. Tal fato propicia maior transparência e espontaneidade nas relações, com a recuperação 
da confiança nas pessoas e na possibilidade de realizar algo realmente grupal. 

Metodologias. Além das dinâmicas, utiliza-se também discussão de filmes, artigos de jornais e revistas; testes 
. psicológicos e feedhack individual dos resultados; psicoterapia breve individual, quando necessário (conduta-exceção); 
e metáforas expositivas. 

Trafores. Aos poucos, a técnica do trabalho em grupo nivela por cima os trafores individuais. Melhora-se a relação 
entre as pessoas, a troca de afetividade, burila-se a intencionalidade cosmoética individual, a disciplina e repriorizam-se 
as atividades para um foco assistencial. 

Reconstrução Pensênica. O objetivo central é possibilitar à conscin, engajada no processo de mudança, realizar 
o autodiagnóstico de pensenes patológicos, contra-evolutivos, e, a partir da vontade, substituí-los por outros mais sadios, 
discernidos e produtivos, em movimento de reconstrução pensênica. 

Desassédio Mentalsomático. O trabalho assistencial realizado a pa1iir da reflexão possibilita o desassédio men
talsomático das pessoas de modo geral, principalmente dos líderes administrativos das organizações: "A reflexão traz o 
autodiscernimento. O autodiscernimento alicerça a automaturidade. O autodiscernimento jamais nos traz a derrota ou o 
assédio mentalsomático" (VIEIRA, p. 433 ). 

Top Down. A importância de se focar nos líderes é porque toda mudança só é estruh1ral dentro de uma organização 
se for top down, ou seja, dos níveis superiores de hierarquia até chegar aos colaboradores "chão de fábrica", já que os 
líderes cosh1mam 'pensar' a organização e seus rumos (planejamento estratégico). 

Gestão Participativa. Esse é passo inicial e essencial para que os demais colaboradores sejam inseridos também 
nos processos decisórios. É preciso que inicialmente haja uma reconstrução dos valores pessoais daqueles imbuídos do 
papel de liderança que traz em sua concepção implícita a idéia de mando e de única responsável pelos movimentos estra~ 
tégicos da empresa. 

CONCLUSÃO 

Sentido do Trabalho. Assim, ajudando na expansão da percepção dos administradores e a participação real dos 
colaboradores, possibilitando a reidealização da empresa em bases mais coerentes e aumentando o nível de verbação dos 
envolvidos, abre-se a possibilidade da construção de organização mais produtiva, ética, transparente e capaz de dar sentido 
ao trabalho de cada um. 

Respeito. O trabalho, junto com o convívio e a sexualidade, segundo Vieira (1996, p. 15), é uma das condições 
para vida humana baseada no respeito a si a às outras consciências, rumo à compléxis. 

Proéxis. Aumentando o nível de autocoerência no trabalho, na transformação da organização em empreendimento 
libe1iário, constrói-se o desenvolvimento teático da proéxis dos colaboradores, capacitando-os a "prover o seu sustento 
através do trabalho digno, a fim de viver sem parasitar outros seres" (Vieira, 1996, p. 16), de forma autoconsciente. 

Assistenciologia. Através da assistência institucional, os próprios colaboradores desenvolvem suas identidades pes
soais e o sentido do trabalho, com foco mais humanizado, fraterno, otimizando o nível de auto e heteroconvivialidade. 

Maxifraternidade. A partir da máxima: "As consciências evoluem sempre juntas. Ninguém, racionalmente, se 
separa" (Vieira, 1994, p. 403), colaboramos para que os encontros entre as pessoas sejam mais produtivos, evolutivos, 
com vistas ao trabalho e convívio maxifraterno. 
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"A ATIVIDADE PROFISSIONAL É FERRAMENTA PARA O COMPLÉXIS 
QUANDO ASSENTADA NO CONTEÚDO DA MISSÃO E NÃO NA MOLDURA 

DA IMAGEM'' (Almeida, 2005, p. 77). 
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INTRODUÇÃO 

Empreendedorismo 
Consciencial: Ferramenta 
para a Proéxis 
Consciential Entrepreneurship: an Existential 

Program Tool 

Emprendedorismo Conciencial: Herramienta 

para Proexis 

Resumo: 
O artigo apresenta estudo sobre as bases da motivação; traça paralelo entre o 
Empreendedorismo Convencional e uma nova proposta: o Empreendedorismo 
Consciencial. Mostra semelhanças e diferenças entre empreendimento conven
cional e proéxis, e a importância de desenvolverem-se determinados trafores para 
o completismo existencial. 

Abstract: 
This paper presents a study about the bases of motivation; it draws a parallel 
between Conventional Entrepreneurship anda new proposal: Consciential Entre
preneurship. lt shows sirnilarities and differences between conventional entrepre
neurship and Existential Program, as well as tbe importance of unfolding certain 
strong traits to reach tbe Existential Cornpletism. 

Resumen: 
Este articulo presenta estudio sobre las bases de la rnotivación; hace paralelo entre 
el Emprendedorismo convencional y una nueva propuesta: el Emprendedorismo 
Conciencial. Muestra semejanzas y diferencias entre emprendedorismo conven
cional y proexis, y la importancia de desarro llarse determinados trafores para el 
completismo existencial. 

Fato. Fala-se muito sobre Empreendedorismo e o diferencial dos empreendedores nos negócios e na vida pessoal. 
Chama atenção o fato de algumas pessoas terem capacidade de gerar e administrar recursos muito superior a outras. 

Düerença. Isso fica claro tanto em situações de financiamentos para abertura de novos negócios - onde alguns 
empresários conseguem transformar o financiamento em negócio viável e lucrativo, enquanto outros acabam perdendo 
tudo - quanto nas situações cotidianas - onde algumas conscins conseguem levar tudo de eito, coordenar trabalhos sérios 
e relevantes, e outras, mesmo conscientes do seu potencial, fecham-se em tomo de si, boicotando a própria evolução. 

Incômodo. O interesse pelo tema surgiu do incômodo intimo da autora ao perceber suas potencialidades - TRA
FORES - em contraposição aos resultados intraconscienciais obtidos até o momento. 

Objetivo. A intenção desta pesquisa é potencializar o Local de Controle Interno (Loc interno), encarar as dificul
dades próprias sem dramatização e teatizar o empreendedorismo consciencial, ainda incipiente em seu microuniverso 
intraconsciencial, além de propor debate sobre o tema, possibilitando questionamentos sobre comportamentos otimizadores 
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Metodologia. Autopesquisa e pesquisa bibliográfica, levando em conta o paradigma consciencial para a interpre
tação do conceito empreendedorismo. 

Empreender. O ato de empreender sign{fica deliberar-se a praticar, propor-se, tentar; pôr em execução; decidir 
realizar (tarefa d{ftcil e trabalhosa); realizar (HOUATSS, 2001 ). 

Empreendimento. O Empreendimento sign{fica o ato de empreender; empresa; efeito de empreender; aquilo que 
se empreendeu e levou a cabo; realização; cometimento. Ato de uma pessoa que assume tarefa ou responsabilidade. Essa 
tarefa ou responsabilidade; empresa, entrepresa, interpresa; projeto, realização. Organização jàrmada para explorar um 
negócio (HOUATSS, 200 l ). 

Empreendedorismo. O "Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra entrepreneur
ship e utilizado para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu 
universo de atuação" (DOLABELA, 1999, p.43). 

Definição. O Empreendedor Consciencial é a consciência autopesquisadora que investiga, estabelece objetivos 
pessoais desafiadores e pró-evolutivos, busca alternativas, assume responsabilidades e realiza a sua proéxis com auto
organização, determinação e motivação. A consciência empreendedora é aquela que consegue resultados pró-evolutivos 
em busca do completismo existencial - compléxis. . 

Sinonímia: l. Aquele que empreende; ativo; arrojado; cometedor. 2. Realizador; vencedor; empresário de si mesmo. 
3. Postura positiva. 4. Neófilo; ousado; progressista; inovador; decidido; automotivador. 5. Prático; que obtém resultado 
efetivo; age por conta própria; que trabalha; ágil; disposto; atuante; concretizador; efetivador. 

Antonímia: 1. Parado; apático; preguiçoso. 2. Neófobo; vítima; fatalista; derrotista; medroso. 3. Empregado; aco
modado; folgado; desleixado; negligente; ocioso. 4: Malandro consciencial; enganador. 5. Postura i:iegativa. 

Etimologística. O termo empreender vem do latim Imprehendo ou Impraehendo, que quer dizer "tentar executar 
uma tarefa". Já o termo empreendedor surgiu em 1563, derivado de empreendido. 

1. Bases do Empreendedorismo 

Histórico. Desde o século XVTTI, os economistas Cantillon e Jean-Baptiste Say perceberam a importância do em
preendedorismo e definiram as funções do empreendedor: alguém que inova e é agente de mudanças. Principalmente em 
meados do século XX, o tema passou a ser explorado por diversas linhas de pensadores da área das ciências sociais. Os 
empreendedores são identificados por verem oportunidade onde os outros vêem problema (DOLABELA, 1999). 

Mercado. As novas tecnologias e a alta competitividade levaram as grandes empresas a demissões em massa para 
permanecerem no mercado. Com isso, o mercado de trabalho ficou restrito e as opo1tunidades de emprego passaram a 
surgir em pequenas e médias empresas. 

Estatística. Os números apresentados em todo o mundo pelas micro, pequenas e médias empresas são bastante 
significativos: alta participação no PIB, grande geração de empregos e inovações tecnológicas. 

Cenário. Boa parte dos profissionais demitidos das empresas utiliza seus recursos rescisórios para a implantação 
de micro ou pequena empresa. A decisão de abrir empreendimento é fo1temente influenciada pela falta de empregos. O 
empreendedorismo brasileiro tem características fortes como: a criatividade; busca de oportunidade e iniciativa; persuasão 
e rede de contatos; e independência e autoconfiança. Por outro lado é muito deficitário nas condições de planejamento 
(Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios; junho 2003). 

Realidade. Isso faz com que os empreendimentos tenham vida muito cmta. O índice de mortalidade das empresas 
no Brasil é muito alto e o tempo de permanência no mercado é muito baixo. Estatísticas do SEBRAE mostram que 50% 
das pequenas empresas no Brasil fecham as portas antes de 2 anos de implantação (Revista Pequenas Empresas Grandes 
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Negócios; fevereiro 2005; p.75). 

Analogia. As conscins, quando se percebem insatisfeitas em suas melins (melancolias intrafísicas), buscam um 
"sentido" para a vida e acabam por dar-se conta de que vieram para essa existência executar uma programação de vida. 
Assim como acontece com os empreendimentos, a programação existencial requer planejamento para ser conquistada, 
caso contrário, é dificil dar manutenção nas iniciativas conscienciais. 

Resultado. Os empreendedores francos possuem características muito marcantes e presentes tanto em seu perfil, 
quanto em suas ações do dia-a-dia. Apresentam toe interno, conseguindo, com isso, os resultados desejados.· . 

Local de Controle. Condição de atribuição de responsabilidade para a ocorrência dos fatos por pa1te de cada cons
ciência. A denominação Local de Controle foi dada pelo psicólogo Rotter em 1954 (Locus of Controf), podendo ser Interno 
ou Externo. O Local de Controle Interno refere-se à condição de atribuição de responsabilidade pessoal pelo resultado 
obtido, enquanto o Local de Controle Externo (Luc externo) refere-se à condição de responsabilizar fatores externos pelos 
fatos e resultados alcançados. Desta forma, a mesma situação pode ser encarada diferentemente, de acordo com o local 
de controle de cada um. 

Responsabilidades. As consciências com Local de Controle Interno atribuem a si e a seus próprios compo1tamentos 
as causas dos seus sucessos e fracassos, enquanto as consciências com Local de Controle Externo tendem a responsabilizar 
o governo, o mercado, os outros ou a fatalidade (sorte ou azar) pelos resultados obtidos. 

Influência. A influência da mesologia estimula o desenvolvimento do Local de Controle Externo, colocando os 
valores da Socin - Sociedade Intrafísica- como modelos a serem seguidos: dinheiro, status e poder. Se a consciência pautar 
suas buscas de realização em valores externos, tenderá, também, a responsabilizar fatores externos por seus resultados. 

Autopesquisa. Mais impo1tante do que ter local de controle interno "inato" é identificar o perfil pessoal e, a partir 
daí, desenvolver análise crítica sobre as próprias ações e os fatos ocorridos, iniciando um processo de autopesquisa para 
promover reciclagem intraconsciencial, passando a internalizar o local de controle. 

Motivação. O local de controle tem fo1te ligação com as bases motivacionais da consciência. As consciências com 
local de controle interno desenvolvem mecanismos automotivacionais a paitir de resultados conquistados, já que percebem 
a possibilidade de sucesso a partir de seu próprio esforço. 

Fracasso. A visão de fracasso também é diferente nesse perfil. As consciências que se responsabilizam pelos seus 
atos e atitudes tendem a encarar o fracasso como aprendizado, conseguem identificú o ponto onde foi gerado o fracasso 
e sabem que, alterando algo ou aprendendo a fazer algo melhor, conseguirão resultados positivos. 

Ciclo. O fato de a consciência assumir a responsabilidade pelos resultados gera motivação constante, pois as ações 
trazem resultados e auto-superação. Esse ciclo ação-resultado-superação retroalimenta-se, proporcionando crescimento e 
reciclagens constantes. As consciências com local de controle externo tendem a retroalimentar sua motivação em função 
dos reforços positivos que recebem dos outros ou do meio, passando, assim, a serem mais suscetíveis à desmotivação, 
caso não recebam reforço positivo constante. 

Pirâmide de Maslow. Nos estudos da motivação, encontramos a Pirâmide das Necessidades Humanas de Maslow. 
Segundo Abraham H. Maslow, psicólogo e consultor americano, as necessidades humanas estão dispostas em níveis, com 
hierarquia de importância e influência. 
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Uma vez atendidas as necessidades da base da pirâmide, mais instintivas, a exemplo de .comer, dormir e manter 
relaçõ.es sexuais (Necessidades Fisiológicas) e as necessidades de abrigo (Necessidade de Segurança), a consciência passa 
a buscar atender as necessidades de relacionar-se (Necessidades Sociais) e de conhecer-se e aceitar-se (Auto-Estima e 
Auto-Realização). As necessidades de Auto-realização apresentam-se ao modo das aspirações mais sutis do ser humano. 

Recin. A partir de uma necessidade, existe ou não a motivação para saná-la. As necessidades da base da 
pirâmide desencadeiam motivação quase instintiva. À medida que o ser humano vai conquistando espaço dentro da 
pirâmide, a motivação vai-se sutilizando e mostrando variações, maiores ou menores; entre uma conscin e outra. 
As necessidades vivenciadas pela conscin trazem oportunidades de reciclagem intraconsciencial e são matéria-prima de 
sua proéxis. 

Importante. O Local de Controle Interno ou Externo apresenta-se em todas as motivações que ocorrem na busca 
de satisfazer os vários níveis de necessidades apresentadas na pirâmide. 

Reflexo. O reflexo do Local de Controle é percebido na forma pela qual as pessoas buscam atender suas necessi
dades. Exemplo: uma conscin vitimizada, com baixa auto-estima, tem a propensão de buscar ou projetar no outro a solução 
para atender a sua necessidade pessoal - Local de Controle Externo - e com isso, restringe a possibilidade de reciclagem 
íntima. Em contrapartida, outra consciência, com ego fortalecido, tende a buscar desenvolver alguma habilidade ou in
teligência para conseguir sanar a sua necessidade pessoal - Local de Controle Interno. Nessa busca pela auto-superação, 
promove grandes oportunidades de recin. 

Características. A motivação caracteriza-se por três formas básicas: 
1. Realização: a motivação baseada na realização está ligada aos desafios pessoais. As pessoas que se motivam 
pela realização são movidas pela intenção de atingir objetivos estabelecidos por elas mesmas, considerados de
safiadores e significativos. Essas pessoas não se deixam influenciar pelo que os outros dizem e pensam a respeito 
de seus objetivos. A retroalimentação da motivação é conquistada à medida que os objetivos são alcançados, 
traçando, a partir daí, objetivos mais desafiantes. Essa é a base motivacional dos empreendedores de sucesso da 
socin. 
2. Afiliação: a motivação baseada na afiliação está ligada à preocupação com o bem-estar dos outros. As pessoas 
que se motivam por afiliação "vestem a camisa" assistencial, estão sempre engajadas em projetos sociais e filan
trópicos e normalmente fazem trabalho anônimo. A retroalimentação da motivação é conquistada à medida que 
a comunidade, da qual faz parte, consegue avanços. É a base motivacional do Voluntariado. 
3. Poder: a motivação baseada no poder está ligada à realização das ações por outras pessoas. As pessoas que se 
motivam pelo poder são aquelas que se motivam ao verem outras pessoas fazendo aquilo que elas entendem que 
deve ser feito, aquilo que elas julgam ser o melhor para todos. É a base motivacional utilizada pelos Governantes 

· e Líderes Religiosos. 
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Desafio. As consciências normalmente utilizam as três bases rnotivacionais. Nas ações do dia-a-dia, e de acordo 
' ' com o histórico pluriexistencial de cada um, há o predomínio de urna delas. E importante que a motivação por realização 

não seja apenas egóica, que a motivação por afiliação não seja anuladora e a motivação por poder não seja manipuladora. 
Motivar-se com objetivos cosmoéticos e maxifraternos é o desafio. 

Resultados. A motivação é o combustível necessário para a realização. O Empreendedor Consciencial está sempre 
motivado a identificar seus objetivos e persistir no processo de autodesenvolvimento até alcançar os resultados. 

II. Perfil Empreendedor 

Perfil. Várias áreas do saber estudam o tema e existem diferentes propostas de perfil empreendedor. Embora não 
se tenha chegado a consenso unânime sobre o perfil empreendedor, percebe-se que as pessoas que conseguem resultados. 
positivos com suas empresas têm características e habilidades que fazem a diferença (DOLABELA, 1999). 

Oportunidade. A busca por oportunidade é marca registrada dos empreendedores. Todos os contextos, conta
tos, situações, são, para os empreendedores, oportunidades. Desta forma, os empreendedores transformam fracassos em 
aprendizagem e, com isso, tiram grande proveito de tudo o que ocorre à sua volta e consigo próprio. 

Criatividade. Outra marca forte presente nos empreendedores é a criatividade. Os empreendedores normalmente 
assumem posicionamentos firmes e acreditam em sua capacidade de realizar aquilo que niRguém nunca ousou fazer. São 
capazes de mudar a utilização de algo ou de desenvolver ferramentas próprias para alcançarem os objetivos traçados por 
eles. 

Influência. Os empreendedores não se deixam influenciar pelos outros. Normalmente, influenciam mais através 
de seus atos do que sofrem influência. São pessoas que investem todo seu potencial holossornático nas suas ações. Buscam 
a realização a partir da sua própria capacidade e, com isso, passam a ser exemplos dentro das comunidades onde vivem. 
Os empreendedores revertem o determinismo da mesologia e criam situações favoráveis à realização de seus objetivos. 
Demonstram alto grau de Controle Interno. · 

Liderança. A liderança e o carisma são características muito comuns entre os empreendedores. Em geral, têm uma 
visão traforista de si e dos outros, fazendo com que as relações sejam sempre pautadas por trocas agregadoras e positivas, 
mesmo em casos defeedbacks de constmção. Exercem a auto-liderança; desenvolvendo e utilizando da melhor forma o 
seu potencial para alcançar os resultados desejados. 

Feedback de Construção. São feedbacks que levam ao outro algo a ser melhorado. A forma de dar feedback 
faz toda a diferença na reação e no aproveitamento por parte da outra pessoa. Os empreendedores oferecemfeedbacks 
francos (de construção ou de manutenção), corno também buscamfeedbacks constantes, de modo a enxergar "espelhos", 
promovendo, a pa1tir da avaliação das informações, superação dos trafares ou reforço de seus trafores. 

Paradoxo. A paitir de autopesquisa, a autora identificou várias características empreendedoras sendo utilizadas 
em seu dia-a-dia empresarial. Percebeu que obteve o "sucesso" profissional que buscava, porém com tantas características 
favoráveis ao compléxis, paradoxalmente via-se desviada de sua proéxis. 

Observação. Observando o meio ambiente empresarial, percebeu que a busca pelo dinheiro, sucesso e status 
"consome" boa parte do espaço mental do empresário convencional, e a utilização de suas potencialidades, de seus trafores, 
tem, na maioria dos casos, intencionalidade egóica. 

Hipótese. Isso ocorre por falta de conscientização da pluriexistencialidade e multidimensionalidade, ignorância 
essa que favorece o aqui-e-agora, o individualismo e a omissão evolutiva. 

Bússola. "A bússola consciencial é o ponteiro da consciência manifestando-se sadiamente, dando orientação da 
direção cosmoética às manifestações pensênicas, de modo a indicar o nível evolutivo máximo em favor da megafraterni
dade vivida[ ... ] A bússola consciencial evidencia, de modo indiscutível, o nível da hiperacuidade da conscin quando esta 
ajusta o próprio ponteiro consciencial, dentro da Cosmoética, especificamente quanto à vertente mais carente, no momento 
evolutivo, seja a holomahiridade em relação à profissão, as autodisponibilidades de potencialidades, energias e tempo 
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pessoal, objetivando sobretudo a execução eficiente da proéxis" (VIEIRA, 2003, p. 257): 

Auto-diagnóstico. Uma vez diagnosticado ponteiro consciencial deslocado, a autora passa a pesquisar a utilização 
do seu potencial empreendedor enquanto ferramenta otimizadora da execução da proéxis, promovendo uma "virada de 
mesa" na vida empresarial e pessoal, e buscando sistematizar.as conquistas para apresentar proposta de empreendedorismo 
promotora de reciclage.m em outros empreendedores. 

Delimitação. Para permitir estudo mais focado em uma das vertentes do empreendedorismo, serão exploradas 
neste artigo as características de comportamento empreendedor levantadas pela ONU - Organização das Nações Unidas, 
para identificar o perfil dos "realizadores", ou seja, das pessoas capazes de gerar resultados (www.sebrae.com.br). 

Características. A ONU desenvolveu seminário para potencializar o perfil empreendedor, visando ao desenvol
vimento de países e a geração de emprego e renda. Assim surgiu o EMPRETEC, seminário ministrado atualmente (2006) 
em 32 países. No Brasil, o parceiro da ONU que desenvolve o Seminário Empretec é o SEBRAE - Serviço Nacional de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas. De acordo com a pesquisa realizada para o desenvolvimento do Seminário, 1 O 
características formam o perfil empreendedor: 

O l. Estabelecimento de Metas 
02. Planejamento 
03. Persistência 
04. Comprometimento 
05. Busca de Oportunidade e Iniciativa 
06. E xigência de Qualidade e Eficiência 
07. Riscos calculados 
08. Busca de Informações 
09. Persuasão e Rede de Contatos 
1 O. Autoconfiança 

Cosmoética. As características de comportamento empreendedor nãq são, em sua essência, boas nem ruins. A 
forma de utilização das mesmas é que vai definir o nível cosmoético pessoal do empreendedor. 

Multidimensionalidade. Objetivando um estudo dentro do paradigma consciencial, a autora sugere a inclusão 
do parapsiquismo enquanto caractedstica empreendedora, visto que os estudos sobre empreendedorismo realizados e 
discutidos em livros e artigos, até o momento, levam em conta o paradigma convencional. . 

Parapsiquismo. Fenômenos a exemplo de sinalética energética, parapercepções, intuições, dentre outros, favorecem 
melhor atuação do empreendedor com a multidimensionalidade, proporcionando maior visão de conjunto e entendimento 
das situações vividas. O parapsiquismo seria a décima-primeira característica empreendedora favorável ao atingimento 
do completismo existencial - compléxis. 

Trafores; As características de comportamento empreendedor são trafores que o empreendedor consciencial deve 
buscar desenvolver e utilizar com cosmoética, de forma pró-evolutiva. 

Trafares. A má utilização de um traço, ou mesmo a intensidade e, principalmente, a intencionalidade com que 
determinado traço seja utilizado pode transformar um trafor em trafar. 

Dificultadores. Alguns fatores dificultam o desenvolvimento das características de comportamento empreende
dor. Na tabela a seguir, são apontados os traços empreendedores, os fatores dificultadores pçira o desenvolvimento de cada 
traço e a utilização trafarista de cada um deles. 
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Traço Fatores Dificultadores Utilização Trafarista 
1 Estabelecimento de Metas Foco no curto prazo, ignorância Perda do foco evolutivo, 

quanto à proéxis. objetivos pequenos. 
2 Planejamento Auto-desorganização, falta de lnflcxíbilidadc, rigid~z. 

--- pri?.Ei.?:ação. 
3 Persistência Pouca priorização, falta de metas, Teimosia, automimese 

impulsividade, preguiça. dispensável. 
4 Comprometimento Impulsividade, falta de foco, Obsessão, workaho/ic. 

pusilanimidade, medo . 
. ..,.., . .,._ .. .., . ., . .,..,.~.,.,......~ 

5 Busca de Oportunidade e Medo, ínteríorose,-(Íq;endêncía. ~-Oportunismo, falta de aeabativa. 
lnicíatíva 

6 Exigência de Qualidade e Desleixo, desorganização. Perfeccionismo. 
Eficiência 

7 Riscos Calculados Excesso de controle, não confiar na Eliminação do risco, atuação 
equipe extrafisica. disnl.iccntc. 

8 Busca de Informações Preguiça mental, preocupação com Paralisia por análise, 
auto-imagem. ,..... ... "teoricão". postergação. 

9 Persuasão e Rede de Encapsulamento, egocentrismo, Manipulação, sedução 
Contatos individualismo, inibição. holochacral. 

10 Parapsiquísmo Gurulatria, ranço religioso, Fenômeno pelo fenômeno. 
misticismo. 

11 Autoconfiança Baixa auto-estima, Local de Controle Auto-suficiência, centralização. 
Externo. 

·-

III. Empreendedorismo Consciencial 

Comportamento. Segue-se aprofundamento de cada um dos 11 trafores, acima expostos, desejáveis no compor
tamento da conscin empreendedora para melhor compreensão de seu uso pró-evolutivo: 

1. Metas. O estabelecimento de Metas dá sentido a todas as demais características empreendedoras, pois todo o 
esforço e motivação devem levar ao atingimento dos objetivos. Este é o motor do empreendedor. 

Elaboração. Para elaboração das metas, o empreendedor deve considerar cinco aspectos: 
A. Especificação: detalhamento das ações a ponto de o empreendedor enxergar mentalmente a materialização 
ou realização da meta; 
B. Mensuração: que permita ser medida, quantificada; 
C. Temporalidade: data-limite para a realização (se possível dia, mês e ano); 
D. Assistencialidade: auto e hetero-assistencial; pró-evolutiva; 
E. Bússola Consciencial: o atingimento gera bem-estar íntimo. 

2. Planejamento. O planejamento é o mapa de percurso. O empreendedor estabelece no planejamento as etapas 
a serem cumpridas e monitora ao longo do período de desenvolvimento, se as situações estão ocorrendo conforme o pla
nejado. O planejamento serve de referência para tomar a decisão de mudar algo sem se afastar da sua meta, caso aconteça 
algum evento inesperado, ou mesmo para retomar a rota, caso ocorra algum desvio. 

Proéxis. Planejar é imprescindível para a execução da proéxis. Para quem estiver interessado em desenvolver 
um bom planejamento existencial, os laboratórios da Proéxis e de Auto-organização (campus do CEAEC) são excelentes 
ferramentas. 

Questões. O planejamento deve responder a essas cinco perguntas básicas: 
A. O quê? Objetivo, a meta. 
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B. Como'! Etapas e atividades a serem realizadas. 
C. Quando? Cronograma das atividades. 
D. Quem? Pessoas envolvidas no planejamento e suas responsabilidades. 
E. Quanto? Recursos necessários para o atingimento do objetivo. 
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3. Persistência. A persistência é a energia a mais do empreendedor. Esta característica dá ao empreendedor a 
capacidade de agir frente às dificuldades. É o combustível necessário para conseguir reciclar um traço. A assistência e a 
proéxis exigem persistência, continuidade e acabativa. 

4. Comprometimento. O comprometimento é a capacidade do empreendedor de cumprir aquilo que promete ou 
aquilo a que se propõe. A consciência compromete-se no dia-a-dia a cumprir aquilo que planejou para si mesma no período 
intermissivo. 

5. Busca de Oportunidade e Iniciativa. É o "radar" do empreendedor. O empreendedor consciencial está sempre 
atento às oportunidades assistenciais e sempre disposto a aproveitá-las. Esta característica é utilizada pelos empreendedores 
conscienciais quando aproveitam as voltas da "espiral evolutiva" para promoverem recins. É a característica que faz com 
que a consciência enxergue novas formas de agir. Está intimamente ligada à flexibilidade, criatividade e neofilia. 

6. Exigência de Qualidade e Eficiência. É a característica que demonstra a preocupação do empreendedor em 
fazer sempre o seu melhor, de não se conformar com assistência meia-força. É a busca incessante por aperfeiçoamento, 
desenvolvimento e qualificação: auto-superação. 

7. Riscos calculados. Esta característica está muito ligada à leitura e percepção dos indicadores. Quando o empre
endedor passa a querer "controlar" as situações, ele perde ou distorce a percepção dos indicadores e põe tudo a perder. A 
capacidade de se colocar em situações de riscos calculados traz ao empreendedor a condição de sair da "zona de conforto", 
buscando desenvolver atividades novas sem agir de maneira inconseqüente. 

8. Busca de Informações. É a base para o empreendedor pesquisador. O Empreendedor busca informações, lê 
e faz cursos mantendo alto nível de criticidade e aplicabilidade das informações obtidas. Além de buscar informações, 
mantém-nas organizadas e sistematizadas. 

9. Persuasão e Rede de Contatos. A evolução acontece a partir das inter-relações. A persuasão exercida pelo 
empreendedor consciencial acontece por meio de argumentação lógica dos fatos, com isenção, intencionalidade sadia e 
sem a pretensão de convencimento. É imprescindível expandir a rede de contatos - grupocarmalidade, policarmalidade 
- ampliando sua atuação de minipeça dentro de um maximecanismo. Os encontros intra e extrafisicos são proporcionados 
pela equipe extrafisica e o empreendedor aproveita ao máximo a oportunidade de manter contatos, promover resgates, 
ampliando sua atuação na teia multidimensional. 

10. Parapsiquismo. O parapsiquismo potencializa a atuação do empreendedor, favorece a obtenção de conheci
mento, a percepção dos indicadores e auxilia na atuação mais efetiva e assistencial no dia-a-dia, juntamente com a equipe 
extrafisica de amparadores. 

11. Autoconfiança. É conquistada a partir da utilização pró-evolutiva das outras características e retroalimentada 
pelos resultados obtidos. O empreendedor é autoconfiante e assume tanto seus trafores, quanto as responsabilidades deles 
decorrentes, conquistando assim amparo de função. 

Gargalo. As metas são o grande gargalo do empreendedorismo. As pessoas têm dificuldade de escrever metas 
por auto-sabotagem ou por baixa auto-estima. A maioria das consciências tem medo de escrevê-las e frustrarem-se por não 
conseguirem alcançá-las. A mesma coisa é feita com a proéxis. São traçadas no intennissivo metas a serem atingidas e, 
por baixa auto-estima e autocorrupção, vem o medo de não conseguir os resultados e a fuga dos objetivos estabelecidos. 

Valores. O desenvolvimento do local de controle interno tem papel fundamental no estabelecimento de metas, pois 
traz a responsabilidade para a própria consciência, assim como, torna a meta uma busca por conquistas pautadas em valores 
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internos, pessoais. Esse é o fator que faz com que muitos empresários de sucesso consigam tudo o que programam, mas 
ainda mantêm a sensação de incompletude (sentem melin). Nesses casos, as metas traçadas buscam atender os valores 
externos e não os internos, ou, o ponteiro consciencial pode estar deslocado. 

Destaque. Destacam-se quatro características, já citadas anteriormente, por mobilizarem o empreendedor para o 
resultado: 

l. As metas motivam o empreendedor, dão significado ao momento presente, sendo este uma construção diária para 
· o compléxis, que é a meta máxima da conscin. Sem meta, as outras características ficam vazias. 

· 2. O planejamento é o mapa de percurso, o guia para a consecução das metas. Ele só faz sentido em função de uma 
meta. Planejar sem saber aonde chegar é o mesmo que ir ao aeroporto comprar uma passagem sem saber qual o 
destino. O planejamento deve ser flexível e conduzir sempre ao alcance das metas. 

3. A Persistência e o Comprometimento são os combustíveis para o empreendedor chegar aonde quer. Estas carac
terísticas darão sustentação ao empreendedor consciencial. 

IV. Empreendimento e Proéxis 

Proéxis. A programação existencial é o empreendimento máximo desta vida intrafisica, planejada no período 
intennissivo, para execução nesta existência. Para execução da proéxis é necessário, dentre outros fatores, o trabalho. As 
profissões, empresas e instituições são ferramentas para a execução da proéxis, embora muitas consciências as confundam 
com a própria proéxis. 

Analogia. Fazendo analogia entre proéxis e empresa convencional, algumas con-elações são ressaltadas no quadro 
abaixo 

-------------------------~-------·· -.......---.--.... 
Empresa Proéxis 

Muitas são abertas sem pesquisa de mercado Muitas pessoas acham que estão cumprindo a proéxis 
sem pesquisar os indícios dela. 

Muitas pessoas optam por abrir empresa por não Muitas pessoas optam por ll11Ctar a busca da 
terem mais opção no mercado. realização da prnéxis por não supo11arem ma is a 

melin (melancolia intrafísica). 
Precisa de gerenciamento e acompanhamento de Precisa de auto-gestão e acompanhamento de 
resultados. rcsu I ta dos. 
Só é possível mensurar resultados a partir de fixação A fixação de metas auxilia na mensuração de 
de metas. resultados, assim como o bem-estar íntimo. 
Requer organização e métodos. Requer <mio-organização, métodos e auto-

cnfrcntamentos. 
Não existe sozinha. Precisa de fornecedores, Envolve o cgocarma, grupocarma e, em alguns casos. 
consultores e clientes. ---·--· LP.2.l.\9arma. Reguer interde.pendência. .._,. --
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'Não --cxisl:- -;;0~;-1;1;a. 
------ -------· 

J~~·1{~ccdorcs, ·Envolve o egocanna, grupocarma e, em alguns casos, Precisa de 
consultores e clientes. policanna. Requer interdependência. 
Exige planejamento estratégico. Exige técnica, tática e estratégia. 
Exige mudanças circunstanciais, em função de Além de mudanças circunstanciais, são necessanas 
alterações nos contextos. flexibilidade e acuidade para perceber as alterações 

nos contextos. 
Exige reciclagens pr:ofissionais constantes. Exige reciclagem intraconsciencial constante. 
Exige avaliação de mercado. Exige avaliação dos "teatros" assistenciais. 
Exige administração de recursos: Humanos, Exige administração de recursos finitos: Soma, 
Tecnológicos e Financeiros. Tempo e Dinheiro. 
A permanência baseia-se na Ética. Sua execução se baseia na Cosmoética. 
Os lucros das empresas são medidos com base em No caso da Proéxis, os lucros são as reciclagens 
indicadores financeiros. intraconscienciais, os resultados positivos· deixados 

nas inter-relações, a recuperação de cons e geração de 
novas sinapses. A qualidade do rastro pensênico 
deixado equivale aos "lucros ou prejuízos" 
alcançados. 

Analisa seus negoc10s com base no risco: pode O Risco é a capacidade ele investir na proéxis, abrindo 
ganhar ou perder dinheiro. mão dos ganhos secundários. É o salto no escuro com 

os amparadores. 
A competitividade é exercida pautando-se pela sua A auto-superação é conquistada avaliando seu 
sobrevivência no mercado. desempenho atual em relação aos seus próprios 

desempenhos anteriores. Quanto nmis presente for o 
Local ele Controle Interno, maior o referencial próprio 
enquanto parâmetro. 

A produtividade é medida pelos resultados "Produtividade (Proexologia): 
numéricos alcançados, seja na t:edução de tempo, l. Automotivação: proéxis, decisão, vontade 
seja 110 aumento de produção. inquebrantável. 

2. Auto liderança: priorizações, planejai11ento, 
autoclisciplina. 

3. Organização: recursos, competências, 
otimizações. 

4. Criatividade: autoconscientização 
multidimensional, hiperacuidade, heurística. 

5. Implantação: teática, gestações 
conscienciais, tares. 

6. Continuísmo: flexibilidade, sustentab.ilídadc 
energética, auto-revezamento. 

7. Assistencialidade: policannalidade, catiílise 
evolutiva, compléxis". 

(O pilar da produtividade consciencial foi proposto no 
Curso para Formação do Conscienciólogo 
Pesquisador, cm Porto Alegre, 31.05.2002, pelos 
pesquisadores: Letícia Scheidt, Teresinha Garcia, 
Carlos Sprcnger e Cecília Oderich, sob orientação do 
Prof. Tony Musskopf. Fonte: Anais da l Jornada de 
Administração Conscienciológica, pp. 38 e 39). 

Teste. Você tem tido postura de empreendedor na realização de sua proéxis? 

Análise. Sua motivação de realizar projetos está mais pautada na competitividade ou na auto-superação? 

Desvios. O dinheiro é um dos mata-burros que mais desvia os empreendedores. O assédio muitas vezes "patro
cina" sucesso financeiro de modo a desviar o empreendedor de sua proéxis. 
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Questões. Quanto vale sua proéxis? Você está vendendo sua proéxis? Suas priorizações são em prol da sua programação 
existencial? Ou você ainda está esperando ficar milionário e se aposentar para se dedicar à execução da proéxis? 

CONCLUSÃO 

Inversão. A "inversão empreendedora" é conquistada quando a conscin conscientiza-se da existência da multidi
mensionalidade e consegue inverter o fluxo pensênico convencional, muitas vezes automimético, da busca por Dinheiro, 
Status e Poder, passando a ser um Empreendedor Consciencial buscando Assistência, Auto-superação e Evolução: pessoal 
e grupal. 

Posicionamento. A inversão empreendedora exige coragem, posicionamento firme e escolhas conscientes, pró
evolutivas e assistenciais. Uma decisão postergada encontrará motivos, de lado a lado, para manter-se o murismo. 

A DÚVIDA É UMA DAS MAIORES AUTO-SABOTAGENS, POIS 
IMPEDE O EMPREENDEDOR CONSCIENCIAL DE DAR TUDO 

DESI. 

Sustentabilidade. A sustentabilidade do empreendedor está pautada no trinômio Iniciativa-Manutenção-Acabativa. 

Síntese Trivocabular. Compléxis: Empreendedorismo Consciencial. 
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INTRODUÇÃO 

Fontes e Usos do Poder 
Superação de Trafares 
Relativos a Poder 
Sources and Uses of Power 

Overcoming Power-related Weak Traits 

Fuentes y Usos del Poder 

Superación de Trafares Relativos al Poder 

Resumo: 
Este texto enfoca os mecanismos e usos do poder dentro das inter-relações 
conscienciais na socin - sociedade intrafisica. Busca identificar as duas faces da 
manipulação, uma das formas de uso do poder, mostrando as visões cosmoética e 
anticosmoética do poder. Enfatiza, ainda, o uso da força presencial e do exempla
rismo da consciência enquanto ferramentas assistenciais e evolutivas; demonstra, 
ainda, as imaturidades praticadas pelas conscins (consciências intrafisicas), através 
de seus condicionamentos mesológicos, autornimeses pluriexistenciais e auto-cor
rupções, sem perceberem a possível alavancagem ao fazer uso pró-evolutivamente 
do poder, com elevado nível de cosrnoética. 

Abstract: 
This text focuses on both power rnechanisms and power uses within intrapbysical 
society's consciential interrelations. lt seeks to identify both sides of manipulation, 
which is one of the uses of power, presenting both cosmoethic and anticosmo
ethic views of power. lt exernplifies the cosmoethic use of power by employing 
moral authority, personal hallmark and exemplarism as assistantial evolutionary 
too Is. It lists intrapbysical consciousnesses ' immaturities through their mesologic 
conditionings, pluriexistential self-mimicries and self-corruptions. Those con
sciousnesses do not perceive the possible consciential upgrading following the 
pro-evolutionary, bighly cosmoetbic use ofpower. 

Resumen: 
Este texto enfoca los mecanismos y usos dei poder dentro de las interrelaciones 
concienciales en la socin - sociedad intrafisica. Busca identificar los dos aspectos 
de la manipulación, una de las maneras de uso dei poder, mostrando las visiones 
cosmoética y anticosmoética dei poder. Ejemplifica el uso dei poder cosmoético 
en el empleo de la autoridad moral, fuerza presencial y ejemplarismo corno 
herramientas asistenciales y evolutivas. Apunta las inmadureces de las concines 
(conciencias intrafisicas), por medio de sus condicionamientos mesológicos, 
automimesis pluriexistenciales y autocorrupciones, sin darse cuenta de la posi
bilidad de progreso conciencial ai usar proevolutivamente el poder, con elevado 
ni vel de cosmoética. 

Escolha. A escolha do tema do artigo originou-se da dificuldade encontrada pelos autores nas inter-relações es
tabelecidas no dia-a-dia, em que se evidenciam conflitos, incômodos, choques de opiniões e processos de competição, nos 
momentos de colocação de idéias, na explicitação de posturas e na utilização de diferentes técnicas para se realizar algum 
trabalho, seja na IC (Instituição Conscienciocêntrica), em sala de aula (enquanto docente) ou nas relações familiares. 

Objetivo. O objetivo deste artigo é explicitar o mecanismo de poder existente nas inter-relações multidimen
sionais, das formas mais evidentes às mais sutis e veladas, quase imperceptíveis. Além disso, pretende apontar posturas 
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a serem recicladas (desapego contrapondo-se ao apego), sugerir maneira de auto-observar os momentos de instalação do 
mecanismo de poder e propor técnicas de auto-enfrentamento e superação. A finalidade é o alcance do emprego cosmoético 
do poder, visando a evolução pessoal, assistência e cumprimento da proéxis. 

Hipótese. A hipótese apresentada por este artigo é a de que certas condutas e posturas ligadas ao exercício do 
poder foram desenvolvidas pela consciência no passado, muitas vezes para sobreviver, mas hoje evidenciam trafares 
(traços-fardo), freqüentemente não auto-percebidos em função de mecanismos defensivos conscienciais automáticos, e 
possivelmente até considerados traços-força (trafores), por si e pelo meio social onde vive, devido a baixo discernimento 
cosmoético. Apego aos trafares configura-se travão evolutivo e indica necessidade de reciclagem, ou mesmo o desenvol
vimento de traços conscienciais faltantes - trafais 1

• 

Metodologia. As metodologias empregadas pelos autores foram: a autupesquisa das inter-relações multidimensio
nais (vivências) com reciclagens e assistência, apoiada em conteúdos de cursos (especialmente AST -Autoconscientização 
Assistencial, da Associação Internacional para a Evolução da Consciência -ARA CÊ) e pesquisa bibliográfica. 

Definição. O apego patológico é o ato de a consciência aferrar-se a algo ou a alguém de forma excessiva, gerando 
dependência e interprisão grupocármica, para manter status e ganhos secundários consolidando posturas anti-evolutivas, 
obsoletas, demonstradas nas inter-relações doentias e nas relações imaturas com objetos. 

Etimologística. O vocábulo apego é formado pela junção do prefixo a derivado do Latim, "aproximação" e do 
termo peg- também do Latim, pix,picis 'pez', "sujar(-se) com breu ou piche, impregnar(-se) de breu ou piche; ter em si, 
trazer para si; pegajoso". Surgiu no século XVII. O teimo patológico deriva do grego pathulugikós,é,ón "que trata das 
enfermidades'', surgido em 1789 na forma histórica patholugicu. 

Sinonímia: 1. Afeição desmedida; afinidade assediadora; amor patológico; encanto mórbido; fascinação cega; 
interesse robotizado; inter-relação energívora; síndrome da ectopia afetiva. 2. Aferro; amarras; compulsão; dedicação 
cega; dominação; dependência; evocação obsessiva; fidelidade iITacional; interprisão grupocármica; ligação trafarista; 
possessividade; vínculo anticosmoético. 

Antonímia: 1. Altruísmo; amor puro; apego cosmoético; fraternismo; interesse sadio. 2. Abrir mão; acerto 
grupocám1ico; anti-posse; anti-propriedade; desapego; desprendimento; interdependência; inter-relação pró-evolutiva; 
liberação de interprisão; relação sadia; vínculo assistencial. 

Definição. O puder é a capacidade da consciência de influenciar, dominar ou controlar algo ou alguém, através 
do exercício de sua vontade, de modo consciente ou inconsciente e de modo cosmoético ou anticosmoético, segundo a 
intencionalidade associada. 

· Sinonímia: 1. Arbítrio; acrasia; autocracia; auto-poder; autoridade moral; comando; condução; dominação; go
vemança; liderança; mando; orientação; regência. 2. Influenciação; interferência; manipulação; predomínio. 3. Energia, 
força bruta, força presencial; potência; vontade inquebrantável. 

Antonímia: 1. Acídia; debilidade; comodismo; indolência; ineficácia; inércia; nulidade; preguiça. 2. Aquiescên
cia; mTepsia; decidofobia; dependência; murismo; obediência; titubeação; submissão; subordinação; sujeição. 3. Apatia; 
fraqueza; impotência; prostração. 

Seções. Este artigo compõe-se de 4 seções além da Introdução e Conclusão. São elas: Tipos de Poder; Fontes de 
Poder; Usos do Poder; e Técnicas de Autoenfrentamento e Superação. 

TIPOS DE PODER 

Mesologia. A herança cultural do meio social impõe relações interconscienciais baseadas em poder, desde as mais 
claras, escancaradas, quanto ao emprego da força, até as mais sutis e veladas, onde o uso do poder está subliminarmente 
embutido ou escondido em falsas aparências de benignidade e humanidade. Listados a seguir; 5 tipos de poder presentes 
na Intrafisicalidade: 

1 Vieira, Waldo; Traja/ismo; Tertúlia 06/09/2005; Foz do Iguaçu, PR. 
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1. Poder coercitivo. A coerção é o domínio estabelecido de um sobre outro através do uso da força bruta ou leis 
exageradamente rigorosas e unilaterais. Não há diálogo ou acordos entre as partes, simplesmente a imposição da vontade 
de urri sobre o outro, na maioria das vezes explicitamente, onde cada um exerce um papel: dominador-dominado; superior
subalterno; rei-vassalo; amo-servo; assediador-assediado. O único uso apropriado do poder coercitivo é por necessidade 
social, a exemplo de polícia, leis, normas éticas e de convivência. 

§ Exemplos: absolutismo; cesarismo (imperialismo político); ditadura de Estado ou pessoal; pessoas excessiva
mente dominadoras ou controladoras. Tais condições ou situações geram e mantêm interprisões grupocármicas. 

Trafares: arrogância; egocentrismo; ignorância. 
Trafais: cosmoética; diferendação pensênica; discernimento; inteligência evolutiva. 

2. Poder compensatório. Na socin, a relação de poder compensatório baseia-se na troca ou compensação entre 
as consciências envolvidas, partindo de pré-acordo consciente ou inconsciente, expresso ou não, quanto à prevalência da 
vontade de um sobre outro, em função de recompensa - beneficio pecuniário, afetivo, sexual, comercial, energético - ou 
punição acenada. Segundo Galbraith ( 1984, p.25) "é fundamental a relação entre a recompensa oferecida ou a punição 
acenada e a submissão obtida". 

Ganho. Nas relações inter-pessoais, as consciências sujeitas a esse tipo de poder, em geral mantém apego a al
gum ganho secundário, não prioritariamente escolhido ou mesmo identificado, mas que de alguma forma alivia e conforta 
incômodos pessoais. 

Exemplos: _apresentador de TV-telespectadores; cafetão-prostituta; líder religioso-fiéis; marido-mulher; patrão
empregado; propaganda-consumidor. 

Càracterísticas: troca de interesses, pactos espúrias, uso anticosmoético de ceitas .capacidades e habilidades 
conscienciais em beneficio próprio, segundas intenções, egoísmo, obnubilação evolutiva, foco no ganho secundário. 

Exceção. Lembrar, porém, os beneficios mútuos, por exemplo, da dupla evolutiva e da assistência em geral, 
quando ocorrem doação e recebimento legítimos e cosmoéticos, sem segundas intenções ou pactos espúrios. 

Trafares: anticosmoética, bifrontrismo, egoísmo, ganância, inautenticidade, murismo. 
Trafais: Altruísmo, autoconscientização dà Cosmoética, discernimento, intencionalidade hígida, lucidez, universalismo. 

3. Poder econômico. Usa-se, ainda, o poder econômico para controlar pessoas e situações. "O poder econômico, de 
modo específico, não raro está nas mãos de conscins incapazes, doentes e viciadas em dinheiro" (VIEIRA, 1997, ·p. l 00). 

Exemplos: controle de pais sobre filhos pelo dinheiro; criação de monopólios e cartéis; domínio de nação sobre 
outra pelo poder econômico; empresa causando falência de concorrente. 

Trafares: corrupção, ganância, imperialismo (econômico), monopólio, sectarismo, suborno, venalidade. 
Trafais: altruísmo, autoconscientização da Cosmoética, discernimento, intencionalidade hígida, lucidez, univer

salismo. 

4. Manipulação. A manipulação é manobra pela qual se influencia um indivíduo, lima coletividade, por meio de 
pressão energética, psicológica e/ou mental, freqüentemente recorrendo-se a ameaça, chantagem, ideologias, suborno, 
vitimização, entre outros.. As inter-relações de manipulação são mantidas por dois tipos de condicionamentos retro-ali
mentados: os mesológicos e os paragenéticos, analisados a seguir. 

Mesológicos. Os condicionamentos mesológicos são difíceis de serem desvendados, pela sutileza, inculcados na 
educação formal da socin, através da escola, meios de comunicação de massa, abarcando regras, leis, normas de conduta, 
etiqueta, educação familiar, escolar, religiosa e filosófica, tradições e costumes â1Taigados, inquestionáveis, transmitidos 
de geração em geração e constituindo-se "convenção social". Muitos desses condicionamentos são retroalimentados pela 
socin ou grupocarma e aceitos pela conscin automimética ou fraca, de modo irrefletido e automático. 

Paragenéticos. Os condicionamentos paragenéticos são únicos para cada consciência, adquiridos ao longo de 
múltiplas existências, contendo hábitos arraigados, robotizados e visões cristalizadas do mundo, de si mesma e de outras 
consciências do próprio grupocarma. · 

. Comportamentos. A manifestação dessa condição ocorre através das reações automáticas durante as inter-rela
ções, quando a conscin reage a determinada ·ação/fala/postura, de outra ÜTefletidamente, sem se dar conta de sua própri_a 
atitude e comportamento. · · 

Exemplos: achar que sabe o que é melhor para os outros; aplicar ou submeter-se a chantagem em0cional; assumir 
o conjunto de valores cultúrais do local onde vive; buscar na parceira/companheira, de modo inconsciente, o mesmci mo
delo-padrão da figura materna; não saber dizer não; reproduzir com o marido o mesmo comportamento espelhado da mãe; 
seguir mesma carreira do pai e do avô; ser mãe por acréditar que a gestação humana é intrínseca à natureza feminina. 

Chantag~m. A chantagem emocional, um tipo de manipulação, é "forma espúria e egocêntrica de obtenção ou 
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manutenção de um estado de coisas, que resulta em domínio e controle de uma consciência sobre outra." A chantagem 
emocional é atitude essencialmente assediadora, baseada em !rafares psicossomáticos e "toma quem a executa uma fonte 
de energias desequilibradas e tóxicas, que atrai a atenção de consciências extrafísicas interessadas na manutenção desta 
condição patológica" (VICENZI, 2001, p.89 e 92). 

Característica. A manipulação baseada em !rafares psicossomáticos constitui inter-relação estabelecida entre 
conscin/conscin(ns)/consciex(es), em geral baseada ria falta de discernimento por parte da conscin submissa ou manipu
lada que atua como bucha-de-canhão sob a influência de assediadores. Nesta relação, em geral, não existe consciência do 
domínio ou influência, no papel desempenhado, pela falta de lucidez do processo. 

Trafares: agressividade; anticosmoética; autoritarismo; calculismo; dramatização; egocentrismo; emocionalis
mo; exploração (relação ganha-perde); infantilismo; masoquismo; psicopatia; sadismo; satisfação egóica; subjugação; 
vitimização. 

Trafais: auto-enfrentamento; capacidade de recin (reciclagem intraconsciencial); cosmoética; discernimento; 
inteligência evolutiva; lucidez; postura assistencial. 

Amparadores. Contudo, existe a manipulação cosmoética, por exemplo a praticada pelos amparadores (intra ou 
extrafísicos) com foco assistencial e de caráter traforista, visando ao esclarecimento (tares - tarefa do esclarecimento), 
usando o poder ao modo de ferramenta evolutiva com vistas à influência positiva, pró-evolutiva. 

Intencionalidade. A manipulação dos amparadores nunca ultrapassa a intencionalidade expressa pela conscin, 
nem gera estupro evolutivo. Exemplos de manipulação de amparador são: os processos de acoplamento da tenepes (tarefa 
energética pessoal), visando à assistência a consciexes ou conscins projetadas e acertos grupocármicos; os desbloqueios 
energéticos visando ao aumento de auto-lucidez da conscin; inspirações e sugestões quanto à condução da proéxis - pro
gramação existencial. 

A MANIPULAÇÃO REALIZADA SEM DISCERNIMENTO 
E SEM VISÃO DE CONJUNTO EVIDENCIA CARÁTER CONSCIENCIALRO

BOTIZADO, TRAFAIUSTA, EM SUB-NÍVEL ASSISTENCIAL.. 

5. Poder consciencial cosmoético. A consciência, dona de si, autoconsciente de seus trafores e trafares, usa seus 
atributos mentaissomáticos de forma pró-evolutiva, impulsionada por seu mega-trafor, para executar seus auto-enfrenta
mentos; promover recins e desempenhar o seu melhor na concretização de sua proéxis. Talvez o único poder realmente 
legítimo, supondo-se ho/omaturidade nos convívios, seja o poder de, não o poder para, nem o poder sobre outrem. Ou 
seja, o poder cosmoético sobre si mesmo, de ser capaz de, o poder consciencial, embasado em vontade, intencionalidade 
e auto-organização, e na lei geral de evolução. 

Exemplos: 
§ Conscin com megatrafor na comunicabilidade aplica a tares de modo calculado, ponderando o nível evolutivo 

das demais consciências, sem estupro evolutivo, reciclando !rafares de conflito e intransigência. . 
§ Conscin com megatrafor na intelectualidade, usa a racionalidade e auto-organização para, por éxemplo, 

tomar-se docente da Conscienciologia, reciclando !rafares de autoritarismo e misantropia. 
§ Conscin com megatrafor no parapsiquismo, usa as parapercepções e sinalética para assistência, reciclando 

medos e egoísmo. 
Lucidez. Qualquer poder consciencial deve ser vivenciado de modo sereno, sem agressividade negativa, com

petição egóica, megalomanias, triunfalismos ou despotismos, nem depressões ou rancores. 
Autoridade. Mesmo no caso da agressividade positiva;ao modo de firmeza, domínio energético, intervenções apro

priadas, deve-se ponderar sobre a conveniência de deparar-se continuamente com situações de exercício de autoridade. 
Compensação. Muitas vezes, a "necessidade" de exercício de poder e autoridade deriva de mecanismos de defesa, 

conforme apresentado no item poder compensatório. É inteligente pesquisar e enfrentar o trajar que originou tal tentativa 
de compensação. 

FONTES DE PODER 

Consciência. Pela Conscienciologia, o universo é composto basicamente de dois elementos: energia e consciên
cia. Nas inter-relações, a consciência realiza dois movimentos, absorção e exteriorização, em cada qual absorve a energia 
imanente, por exemplo. quando em contato com a natureza, em seguida processa essa mesma energia e transforma-a, 
impregnando-a com seu hÓlopensene (conjunto de pensamentos, sentimentos e energia) pessoal no momento da exterio
rização. O pensene exteriorizado para o ambiente e/ou para outras consciências ao redor carrega a informação pensênica 
pessoal, única, da consciência emissora. 
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Penseni:iação. O ato de pensenizar é o poder maior evidenciado pela consciência, cuja qualidade permite a iden
tificação da força presencial pessoal do Homo sapiens sapiens (VIEIRA, 2003). 

Conscienciometria. A qualidade da energia exteriorizada e emanada pela conscin - consciência intrafisica- pode 
ser medida pela auto-avaliação conscienciométrica, demonstrada nos diferentes níveis de desempenho nas inter-relações 
diárias, auto e hetero-assistencial, bem como o nível de equilíbrio ou desequilíb1io deixado em qualquer ambiente intera
gido pela conscin. 

Diferenciação pensênica. A autopercepção do padrão holopensênico é ferramenta de autopesquisa. Diferenciar 
o padrão pensênico hígido, cosmoético, assistencial, característico dos amparadores, do padrão patopensênico dos asse
diadores, guias cegos, e mesmo daquele originado da autopatopensenidade. 

Vontade. O verdadeiro poder nasce do uso assistencial feito pela conscin de sua força presencial, de seu poder 
pessoal de influenciar através de sua pensenidade, de seu exemplarismo e teática de suas idéias, princípios e valores com 
foco na assistencialidade. Neste sentido, a fonte-mater é a Vontade. 

Intencionalidade. A conscin com excesso de energia - usina ambulante- apresenta alta capacidade de imposição 
energética sobre outras consciências, envolvendo suas psicosferas com energia, assistencial ou não. O resultado cosmo
ético vai depender da intencionalidade e da maturidade com que essa conscin expressa sua pensenidade, carregada mais 
no ene (de energia), resultando daí o uso traforista (assistencial, com predomínio da tares) ou trafarista (assediador ou 
assistencialista, com predomínio da tacon) do poder energético. 

USOS DO PODER 

Anticosmoético. Com níveis variáveis de autoconsciência, a maioria das conscins ainda manifesta o poder de 
maneira predominantemente anticosmoética, evidenciando a obtenção de proveitos próprios, ganhos secundários, sem 
refletir sobre a repercussão dos atos praticados nas inter-relações. Há reduzido nível de discernimento e pouca matmidade 
intraconsciencial, pois o foco ainda encontra-se na satisfação do ego. 

Cosmoético. Diferente da ética humana, o poder consciencial cosmoético é o exercício diário das inter-relações 
praticadas com visão de conjunto, demonstrado através de atitudes e comportamentos, objetivando o benefício da maioria 
("que aconteça o melhor para todos"). Na prática, o uso do poder cosmoét!co eleva o nível evolutivo das consciências 
envolvidas; gerando maior equilíbrio, menor entropia e mudança de pat_amar evolutivo. Neste caso, há maior nível de 
discernimento, associado à lucidez, com vistas à policaimalidade, buscando-se ficar disponível à multidimensionalidade 
na condição de isca assistencial. 

Sedução. Algumas conscins, em geral do sexo feminino, usam o poder energético demonstrado através do soma e 
maneirismos sensuais, com intenção de seduzir e dominar o homem, manipulando-o para fins sexuais e/ou outros ganhos. 
Passa a ser o- exercício do poder energético em subnível quando predomina o subcérebro abdominal (VIEIRA, 1994). 

Abuso. Quando se usa o poder de forma imatura, praticam-se abusos e excessos nas posturas e comportamentos e 
tende-se a exercer o domínio e controle sobre outra conscin. Uma forma de reciclar esse comportamento é através do exer
cício do desapego ao poder, praticando a mudança de postura, abrindo mão de seu controle sobre outra(s) conscin(ns). 

Controle. Exemplificado a seguir o binômio poder x controle em 4 instâncias distintas. 
1. Egocármica. Na vivência egocármica patológica, por exemplo, a conscin utiliza-se de mecanismo defensivo, em 

geral a projeção, chegando ao ponto de controlar as atitudes, os comportamentos e mesmo as decisões do outro, 
a fim de proteger-se, sentir-se segura (falsa segurança) e dona de si. Contudo, neste comportamento, a conscin 
encontra-se encapsulada e indisponível para quaisquer assistências, sejam externa (hetero-assistência) ou interna 
(auto-assistência), não percebendo que a origem de seus problemas está nela mesma (projeção). 

2. Grupocármica (1). Na vivência grupocármica familiar, o controle pode ser exercido por quem na socin conven
cionalmente denomina-se chefe de família, porém, o gosto pelo controle, o apego ao poder, o perfeccionismo, o 
autoritarismo, são aspectos trafarinos desse exercício do poder, c1tjo desempenho de cada um resulta na criação 
de rastros antievolutivos. O mando de campo do pai sobre o filho, ou da mãe sobre a filha, tem forte apelo dentro 
da socin, sendo aceito como "natural" ou "normal". Cada papel poderá ser desempenhado de forma antievolutiva 
ou pró-evolutiva, dependendo do grau de lucidez e discernimento das consciências envolvidas, gerando rastros 
antievolutivos ou pró-evolutivos. 
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3. Grupocármica (2). Na vivência grupocármica com o grupo evolutivo, observa-se a possibilidade do uso traforista 
do poder, exercido por aquele componente do grupo com maior visão de conjunto, maior lucidez e discernimento, 
contribuindo para a superação de trafares individuais dos elementos do grupo, além de favorecer a execução de 
proéxis individual e grupal. 

4. Policármica. Na vivência policármica cosmoética, abre-se mão do controle e o uso do poder torna-se assistencial, 
voltado para a policarmalidade, a melhoria de todos, havendo a expressão máxima da força presencial, na qual 
a consciência exerce seus atributos de forma cosmoética e em alto nível de discernimento, assistencialidade e 
fratemismo. Exemplo: serenão. Como contraponto, vale citar a condição policármica anticosmoética, vivenciada 
por mega-assediador. 

Compreensão. A autopercepção do trafar "controle", associado ao poder, oco1Te, em geral, através da inter
venção assistencial de alguém mais lúcido na inter-relação. A partir da autodescoberta desta característica, apontada por 
outra pessoa, a conscin adentra o processo de compreensão da própria estrutura pensênica em relação ao poder implícito 
e presente no ato de controlar. Com isso, tem condições de desconstruir esse mecanismo, que, na maioria dos casos, tem 
origem pluriexistencial. 

Auto-enfrentamento. O processo de compreensão do tipo de poder usado por ela própria abre caminho para o 
auto-enfrentamento e entendimento de como a manipulação de seu poder pessoal influencia as escolhas e o crescimento 
de outras consciências. 

Autocorrupção. A autocorrupção é demonstrada quando se foge dos incômodos. A atitude mais comum para não 
se fazer auto-enfrentamento é fugir. O mecanismo de fuga (negação da realidade) alivia, temporariamente, o incômodo 
diante daquele trafar que pulsa e emerge constantemente durante as crises recorrentes (VIEIRA, 2003, p.324). 

Bolsões. Confo1me o conjunto de trafares, a conscin afiniza-se com determinados bolsões holopensênicos, forma
dos por antigos "cúmplices evolutivos" (VIEIRA, 1994, p.626), que ainda estão presos a esses bolsões. Através do padrão 
pensênico afim, é possível o acoplamento da consciência com estas consciexes direta ou indiretamente, via amparadores, 
para que mostre a elas o percurso de saída daquele trafar (característico do bolsão) e consiga chancelar a assistência, pela 
força do exemplarismo da auto-superação. 

Afinização. No caso do bolsão ligado ao poder, essa afinização acontece fortemente nas conscins com vivências 
passadas em posição de poder, liderança, domínio, posse, manipulação, controle. 

Recin. Quando disposta a mudar, a consciência pode tudo e experimenta o uso de sua vontade e força presencial, 
com base em seus trafores, para assistir e auxiliar a si mesma e a outras consciências a realizarem suas próprias reciclagens 
e auto-enfrentamentos. Somente através da recin a consciência pode alterar sua situação de viciada em poder sob a forma 
de controle. 

Apego. A exagerada estima pelo poder gera desequilíbrios nas inter-relações, mantendo interprisões desneces
sárias e vínculos conscienciais antievolutivos, aumentando negativamente a conta grupocármica. Há maior probabilidade 
de praticar domínio de maneira assediadora do que exercer influência amparadora. 

Guia cego. A predominância do emocionalismo e ausência de discernimento nas inter-relações colocam a conscin 
. no papel de guia cego, influenciando mais do que permitindo o livre arbítrio do outro, induzindo-o, muitas vezes, a fazer 
escolhas prejudiciais para sua proéxis ou, então, mantendo-o preso a seus próprios trafares, sem reciclá-los. 

Imaturidade. Neste sentido, ações tais quais as de guias cegos demonstram o nível de imaturidade e falta de visão 
de conjunto das conscins, deixando-as em subnível com relação a seus trafores, abafados pela resistência a mudanças, 
recins, crescimento evolutivo. 

Desapego. O despojamento íntimo, resoluto, decidido, quanto à necessidade de não gerar apegos materiais e 
afetivos, leva a conscin ao exercício pleno de seu auto-domínio, do desapego aos seus próprios vícios, hábitos, condicio
namentos pluriexistenciais e posturas antievolutivas, anti-assistenciais. A vontade deve ser a única soberana. 

Apego-desapego. A vivência diária do binômio apego-desapego enriquece a qualidade das inter-relações, bem 

Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 4 • nº 61 2006 159 



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCl~NCIA 

como mede o grau de profundidade das recins oriundas dessa teática. O discernimento na hora da escolha a quê e como se 
apegar e se desapegar é o balizador da consciência madura, valendo-se de sua inteligência evolutiva, para chegar ao estágio 
de desperto (desassediado permanente total), que se apega às consciexes assediadoras (assimilação) para desapegar-se 
delas logo em seguida (desassim), após assistência e esclarecimentos. 

TÉCNICAS DE AUTO-ENFRENTAMENTO E SUPERAÇÃO 

Autopesquisa. O processo da autopesquisa consiste em identificar, aceitar e assumir o traço-fardo em si mesmo 
e promover o auto-enfrentamento necessário. Para tanto, o reconhecimento, em contrapartida, dos próprios traços-força 
auxilia o enfrentamento e superação dos trafares. Agir segundo o emprego de algum traço-força, a exemplo de organiza
ção, comunicação, conhecimento, assistência, vontade inquebrantável e outros, é o momento ímpar para a consciência 
demonstrar a plenitude de sua força presencial, exercendo o poder da forma traforista e criando rastros pró-evolutivos. 

Recin. Com isso, a recin muda p.osturas e comportamentos, alterando o padrão pensênico da conscin, que evolui 
e amadurece com os auto-enfrentamentos de traços-fardo inclusive pluriexistenciais. Mais vale uma recin bem sucedida 
na prática do que milhares de informações em teoria (VIEIRA, 1994). O exemplo deve partir de cada um de nós. 

Exemplarismo. O modo mais eficaz e categórico para se praticar a tares é dando o exemplo e não servindo de 
exemplo para as demais consciências. Feita a recin na prática, as transformações na postura e nas inter-relações da conscin 
com seu meio, já é o indicador-base de assistência. 

Assistencialidade. A realização da proéxis necessita do uso otimizado de nosso poder pessoal, da competência 
no manejo de nossos atributos (trafores e trafares) em prol da hetero e auto-assistência, indicando que, neste nosso atual 
estágio evolutivo, predomina a inter-assistência. 

Teática. Teoria não aplicada pouco vale. O acesso a milhares de informações e teorias, mesmo que corretas, 
com qualidade, com boa intenção, não garante o crescimento e amadurecimento evolutivos da conscin. Para superação 
dos traços-fardo, é necessário aplicar a teoria, ter a teática (teoria+ prática) do conhecimento acumulado, associado ao 
abertismo consciencial e neofilia. 

CONCLUSÃO 

Traforismo. Pela Recexologia, o uso do poder pró-evolutivo (visão traforista) denota maturidade consciencial e 
propicia a vivência de reciclagens existenciais (recéxis), bem como as reciclagens intraconscienciais (recins) necessárias 
para a evolução da consciência. 

Complexidade. É bastante complexo o estudo sobre o uso do poder, pois depara-se com diferentes níveis de rela
cionamentos estabelecidos entre as conscins e consciexes, confom1e os rastros evolutivos firmados e resgates do passado, 
retroalimentados pelos diferentes bolsões aos quais já pertencemos. 

Grupocarmalidade. Tal entendimento impele o uso do poder pessoal de forma multifacetada, buscando discernir 
o nível de abordagem possível com cada consciência, com base nos princípios e diferentes estágios da grupocarmalidade 
(interprisão, vitimização, recomposição, libertação e policarmalidade) (VIEIRA, 1994, p.626). 

Maturidade. A conscin, imbuída da vontade de realizar reciclagens intraconscienciais úteis, avança em sua linha 
evolutiva, alcançando patamares com maior grau de maturidade cada vez que auxilia no processo assistencial multidimensio
nal, praticando suas próprias recins, e, com isso, desatando laços antievolutivos e estabelecendo rastros pró-evolutivos. 

Proéxis. No exercício de seu poder evolutivo, contrapondo-o ao poder temporal, consegue intensificar sua com
petência no desempenho da proéxis planejada (VIEIRA, 2003, p. 1068). 
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INTRODUÇÃO 

Projeto do Sistema Heurístico 
Prático em Ensino 
Practic Heuristic System Education Project 

Proyecto del sistema Heurístico Práctic 

de la Ensefianza 

Resumo: 
O presente trabalho propõe novo sistema de ensino formal na Socin. Explica-se 
como funciona sua metodologia de aprendizado, método de avaliação, grade 
curricular, além de apresentar hipótese de benefícios à sociedade após sua 
impledientação. A proposta visa tornar o sistema educacional mais abrangente, 
desafiador e preparatório, objetivando a formação do senso de responsabilidade 
e aumento do autoconhecirnento do aluno. 

Abstract: 
The present work proposes a new formal education system to lntraphysical Society. 
It is here explained how its learning methodology, its evaluation method and its 
schedule should work, besides presenting the hypothesis of benefits for society 
after its irnplementation. The proposal airns to tum the present educational sys
tem into a more comprehensive, challenging and enabling one, in order to form 
responsibility sense, as well as to increase student's self-knowle?ge. 

Resumen: 
El presente trabajo propone un nuevo sistema de enseíianza formal en la Socin. 
Se explica cómo funciona su metodologia de aprendizaje, método de evaluación, 
currículos, además de presentar hipótesis de beneficios a la sociedad después de 
su implantación. La propuesta enfoca el sistema educacional a fin de volverlo 
más amplio, desafiador y preparatorio, buscando la formación dei sentido de la 
responsabilidad y aumento dei autoconocimiento dei alurnno. 

Heurística. O dicionário Houaiss define heurística como: "arte de inventar, de fazer descobertas; ciência que 
tem por objeto a descoberta dos fatos", "método educacional que consiste em fazer descobrir pelo aluno o que se lhe quer 
ensinar". 

Definição. O Sistema Heurístico Prático de Ensino é o sistema de educação, para aplicação no Ensino Médio com 
foco no indivíduo enquanto pesquisador e objeto de pesquisa. Funciona a partir de abordagem heurística, onde o aluno 
aprende pelo autodidatismo. Utiliza-se uma abordagem cujo objetivo final é a autosuficiência do aluno, notadamente no 
campo do autoconhecimento. 

Sinonímia: l. Escola do desenvolvimento consciencial. 2. Escola heurística. 3. Escolé;l preparatória para a proéxis. 
4. Sistema de aprendizado autodidático. 5. Incubadora de idéias originais. 

Antonímia: l. Ensino vigente na Socin. 2. Escola de inversores. 3. Escola de superdotados. 4. Pedagogia Tradi
cional. 5. Escola de Conscienciologia. 
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Ensino. O projeto aqui apresentado refere-se ao sistema de ensino formal da Socin. O sistema visa substituir o atual 
Ensino Médio (Brasil, ano-base 2005), e atender jovens com idade média entre 14 e 18 anos. Apresenta mudanças, e hipótese 
de possíveis melhorias, com objetivo de dispor ao aluno motivado possível f01ma de aprendizado mais flexível e desafiadora. O 
sistema visa otimizar o modo de captação do conhecimento, e inovar a relação aluna-professor-aprendizado. 

Formação. Esse novo método vai muito além de aprender somente o conhecimento básico e formal de algumas 
ciências (química, física, geografia, entre outras). Aspira-se à substituição das matérias convencionais por matérias mais 
práticas e úteis no dia-a-dia fora da escola. Essas matérias poderão auxiliar o aluno em seu amadurecimento consciencial, 
e também o prepare para uma vida independente na Socin. Além do conhecimento científico, o aluno também estará apto 
a buscar o autoconhecimento a partir da metodologia da escola. 

Cotidiano. A intenção é tornar o conteúdo da escola mais útil e prático. Aprendendo os conhecimentos prioritários 
ao cotidiano o aluno também aprenderá as matérias da grade convencional. Exemplo: aprendendo nutrição e gastronomia 
o aluno também aprende química e biologia. Contudo, ele terá mais maturidade e cosmovisão para lidar com esses conhe
cimentos. 

Autodidatismo. As mudanças propostas também são relativas à abordagem do aluno na obtenção de conhecimento. 
Planeja-se implementar abordagem mais ativa (pesquisa) em contraponto ao aprendizado passivo (aulas expositivas com 
professores). 

Princípio. A premissa básica de funcionamento do sistema é a confiança na autopesquisa do aluno. O colégio 
funcionará como base de operações dos autodidatas. 

PARTE-SE DO PRINCÍPIO DE QUE O ALUNO DO SISTEMA 
HEURÍSTICO PRÁTICO DESEJA O CRESCIMENTO PESSOAL E 
INTELECTUAL. SENDO ASSIM, A ESCOLA ATUA MERAMENTE 

COMO EMBASAMENTO AO ESFORÇO INDIVIDUAL. 

Experiências. Enquanto aluno, o autor teve a opo1tunidade de vivenciar várias metodologias pedagógicas di
ferentes. Essas experiências no ensino f01mal e a prática autodidática pessoal contribuíram muito para a formulação das 
diretrizes do projeto. 

Hipótese. Algumas das afümações apresentadas no texto ainda são meras hipóteses. O desenvolvimento do 
Projeto do Sistema Heurístico Prático foi baseado em pesquisas, teorizações e experiências pessoais práticas vivenciadas 
pelo autor. Não há ainda comprovação dos resultados aqui propostos . 

. 1. Aprendizado 

Responsabilidade. A abordagem heurística aqui proposta é diferenciada devido ao fato de ser um sistema onde o 
aluno é autodidata e responsável por si. A responsabilidade do professor não será de passar o conhecimento diretamente. O 
aluno do sistema terá de buscar o conhecimento e a informação. Ele se tomará, a partir daí, menos dependente do professor 
e dos órgãos de ensino. 

Estímulo. A didática básica utilizada no Sistema heurístico acontecerá da seguinte forma: serão apresentados 
temas, problemas e situações desafiadoras. Será dada aos alunos a responsabilidade de resolvê-los como fo1ma de esti
mular a pesquisa autodidática dos mesmos. Com os estímulos ao raciocínio (problemas) apresentados segue-se com um 
embasamento à desenvolução do pensamento do aluno. O professor não usará técnicas para expor o conhecimento, ao 
invés disso, ele ajudará o aluno a descobrir, e resolve·r os problemas por si mesmo. 

Inteligências. Essa mesma metodologia será usada no caso da autopesquisa. Por exemplo, o problema inicial 
poderia ser definir alguma característica pessoal. A partir da'í o aluno iniciaria a autopesquisa, utilizando o meio mais 
conveniente. Com isso ele desenvolverá duas inteligências simultaneamente: o autodidatismo e a autopesquisa. 

Etapas. O processo de aprendizado ocorre em 8 etapas básicas, listadas aqui em ordem lógica: 
1. Introdução. Apresentação de uma breve introdução da problemática a ser tratada. O problema pode ser de 

natureza interior ou exterior à consciência. 
2. Situação. Descrição do contexto e das possíveis variáveis. 
3. Estímulo. O problema em si. A situação onde os alunos deverão absorver, solucionar ou descobrir o objeto 

oculto pe1tencente àquele contexto. 
4. Orientação. Possível ponto de pa1tida ou início da pesquisa. Será dada aos alunos uma hipótese da "linha de 

pensamento" possível de ser utilizada para descobrir a solução, sem "podar" outras sugestões dos alunos. 
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5. Pesquisa. A busca do conhecimento dos objetos envolvidos e o desenvolvimento de uma possível solução. 
Nesse ponto, o produto obtido é fruto exclusivo do empenho individual de cada aluno. Os professores e a infra-estrutura 
da escola dão o suporte técnico necessário. Eles atuam como otimizadores e orientadores da pesquisa individual e da 
dedução lógica dos alunos. 

6. Interação. Troca de experiências entre os alunos, e análise das diferentes formas de pensamento. Serão reali
zados debates diários orientados e supervisionados. 

7. Avaliação. Os professores e os alunos avaliam como foi o desenvolvimento da pesquisa e a troca de experi
ências entre os alunos. 

8. Feedback. Os professores expõem suas conclusões aos alunos, havendo uma troca de experiências e percep-
ções. 

Importância. As etapas mais significativas são a quinta e a sexta etapas, pesquisa e interação, respectivamente .. 
Essas etapas são as mais importantes, se analisarmos seu potencial de desenvolvimento de habilidades. Esses são os mo
mentos-chave de funcionamento da metodologia do Sistema Heurístico. 

Ferramentas. As ferramentas disponíveis aos alunos para o desenvolvimento da pesquisa e da obtenção do 
conhecimento, entre outras, estão aqui listadas em ordem alfabética: 

01. Autodidatismo. 
02. Autopesquisa. 
03. Captação de idéias originais. 
04. Conscienciometria. 
05. Consulta ao acervo especializado. 
06. Dedução lógica. 
07. Pesquisa através da Informática. 
08. Pesquisa formal orientada. 
09. Reflexão íntima. 
1 O. Troca Cle experiências. 
Técnicas. O sistema autodidático füncionará a partir da individualidade. Existirá um catálogo de técnicas e 

metodologias para o autodidatismo. Porém, a escola priorizará o desenvolvimento da autosuficiência no aluno. A técnica 
autodidática mais valorizada será a técnica de autoria do próprio aluno. Deseja-se a independência do aluno em relação à 
escola e aos professores o mais cedo possível. 

2. Características Gerais 

Características. As características gerais mais marcantes na metodologia de aprendizado do Sistema Heurístico 
são: a interdisciplinaridade, o estímulo à criatividade, a interação a partir da argumentação lógica e o estímulo à autopes
quisa. É fünção dos gestores estimular e orientar o desenvolvimento desses traços em todas as atividades da escola. 

Inteligências. A interdisciplinaridade atua como desenvolvedora das múltiplas inteligências do aluno. A análise 
do mesmo objeto por vários pontos de vista e suas inter-relações podem qualificar a capacidade de associação de idéias e 
desenvolver raciocínio mais sofisticado no aluno. · 

Comunicabilidade. A troca de experiências e os debates entre os alunos servirão para a ampliação do ponto de 
vista, desenvolvimento do senso crítico e enriquecimento da pesquisa. O desenvolvimento do relacionamento saudável e 
da comunicabilidade produtiva é ferramenta útil no desenvolvimento de empreendimentos evolutivos. Por essa razão os 
debates expositivos acontecerão o tanto quanto possível e necessário. 

Ressalva. Apesar dos debates constantemente promovidos pela escola, não haverá estímulos à competitividade, 
sob nenhuma forma. Pelo contrário, será incentivada a intercooperação e o senso assistencial, sendo o debate uma forma 
de complementar os estudos, e não de descobrir o melhor argumentador ou pesquisador. 

Tolerância. Tomar conhecimento do ponto de vista de todos é importante, pois poderá gerar nos alunos uma 
postura de tolerância e respeito à liberdade de expressão. Os gestores da escola irão avaliar os debates e as posturas dos 
alunos. Eles tentarão esclarecer a importância da tolerância e procurarão desenvolvê-la nos participantes. 

Criação. A criatividade é a principal ferramenta na busca de novas soluções. Será estimulada a criação de novo 
ponto de vista, ou nova maneira de solucionar o problema. Constará no currículo da escola um tempo reservado exclusi
vamente para criação de novas idéias e para o processo de desenvolvimento da criatividade. Essa característica, apesar de 
personalíssima, será trabalhada diariamente objetivando ampliar os horizontes e atuação do aluno. 

Autoconscienciometria. A escola incentivará a autopesquisa constante dos alunos. Será fornecido material para a 
autoconscienciometria. Os professores colocarão em questão a importância da descoberta dos valores pessoais e dos traços 
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da personalidade. Isso proporcionará aos alunos maior visão de si mesmo e facilitará a organização de metas e escolhas 
para a vida, notadamente após o término do período escolar. 

Dinâmicas. Durante a autopesquisa, os alunos terão inúmeras dinâmicas para potencializar a autopesquisa. Du
rante essas dinâmicas, o aluno poderá utilizar-se do julgamento dos colegas e professores, além do ui.ateria! e das planilhas 
conscienciométricas. 

· Autopesquisologia. Além dá autosuficiência obtida a partir do desenvolvimento do autodidatismo científico, 
o Sistema Heurístico desenvolverá também o autodidatismo autopesquisológico. O aluno desencadeará situações onde 
ele aprende a se pesquisar, sendo esta a habilidade mais importante e útil para o aluno, notadamente no cumprimento da 
proéxis. 

Conjugação. A coleta e organização de dados (pesquisa e interdisciplinaridade), somadas à ampliação do ponto 
de vista gerado pelos debates (interação), conjugados com a criatividade e a autopesquisa constante, proporcionarão ao 
aluno campo fértil para o desenvolvimento de idéias originais. 

Gestor. Dentro da Autopesquisologia e da aplicabilidade dos talentos pessoais, a característica diferencial mais 
marcante do Sistema Heurístico é o foco na individualidade, exposta na tendência de autogestão dos traços pessoais. 

Condusão. O aluno terá de apresentar, para a formatura na Escola Heurística, trabalho ou projeto ao modo das 
monografias de finalização de curso superior. Essa ferramenta será importante para a auto e hetero avaliação das capacidades 
autodidáticas proporcionadas pelo sistema. A tese, de livre escolha do aluno, será defendida e passará pela aprovação dos 
professores e estudantes. 

Planejamento. A partir dos conhecimentos adquiridos na escola, o aluno estará mais apto a fazer planejamento 
de suas futuras realizações de vida. O aluno será incentivado, ao finalizar o curso, a entregar seu planejamento de vida, 
conjuntamente com a monografia. É importante ao planejamento o desenvolvimento do plano para realização de metas e 
estratégias. Para a elaboração desse planejamento é interessante ao aluno colher o maior número possível de aconselha
mentos com os professores, utilizando suas experiências de vida. 

Formatura. A tese de conclusão e o planejamento de vida serão utilizados na avaliação final do aluno. Serão 
observados todos os fatores relevantes e feitas as últimas recomendações. Faz-se a formatura e a conclusão do Ensino 
Médio, tornando o aluno apto para o ingresso no Ensino Superior. 

3. Gestão de Talentos 

Gestor. A escola, os professores e os alunos atuarão ao modo de gestores de talentos e desenvolvedores de au
todidatas. O vínculo do profissional do aprendizado será mais personalizado e complexo. Ele terá responsabilidades de 
auxiliar o aluno no autodesenvolvimento e crescimento de características prioritárias. Isso implica em responsabilidade, 
assistência e discernimento. 

Dinâmicas. Os professores coordenarão dinâmicas de autopesquisa dos alunos, proporcionando campo adequado 
para tanto. Essa será uma dinâmica ao modo das outras práticas da escola, mas o enfoque não estará no conhecimento 
científico, e sim na intraconsciencialidade. 

Auto-avaliação. Os alunos serão incentivados a realizar periodicamente uma apreciação minuciosa das próprias 
características. A avaliação poderá ser em conjunto com o professor. Esse ampliará seu conhecimento do aluno tomando 
conhecimento da auto-avaliação dentro do permitido por ele. 

Personalismo. A análise terá alto grau de individualidade.Serão aplicados testes conscienciométricos e avaliações 
do contexto familiar dos alunos. A partir dos resultados dessa avaliação, incentivam-se a descoberta e o reconhecimento 
de seu maior potencial (hipótese de Megatrafor). 

Convergência. O aluno em conjunto com os professores estabelece uma carteira de tarefas específicas e dife
renciadas com a intenção de uso diário pelo aluno de seu megatrafor. Dentro desta abordagem, o aluno tentará descobrir 
como aplicar suas habilidades em todas as tarefas desempenhadas. Aspira-se convergir o megatrafor ao materpensene do 
aluno. 

Adultidade. O jovem, entre 14 e 18 anos, utilizando diariamente seu megatrafor ao máximo em atividades pro
dutivas, chegará à maturidade com muita experiência prática e know-how sobre as próprias capacidades. Isto otimizará a 
realização de qualquer atividade a ser praticada no futuro, principalmente a realização da proéxis. 

Sinergias. O uso eficaz da sinergia megatrafor-materpensene será uma das maiores conquistas proporcionadas 
pelo Sistema Heurístico aos alunos. 
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CONJUGANDO AUTOPESQUISA, CRIATIVIDADE, CONVIVIALIDADE 
SADIA, AUTODIDATISMO, DESENVOLVIMENTO DE IDÉIAS ORIGINAIS E 

A SINERGIA MEGATRAFOR-MATERPENSENE, O FORMANDO 
ESTARÁ PREPARADO E AUTOSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO 

DA PROGRAMAÇÃO DE VIDA. 

Trafares. Assim como se trabalha com os trafores, serão aplicadas as mesmas dinâmicas para o autoconhecimento 
dos trafares pessoais a partir da mesma metodologia de estímulo à autopesquisa. 

4. Grade Curricular 

Necessidades. As matérias estudadas no Sistema Heurístico serão escolhidas com y intuito de suprir as neces
sidades do cotidiano da conscin. A intenção é extrair de cada ciência a parcela mais importante para a formação moral e 
intelectual, não apenas acadêmica, dos alunos. 

Independência. A grade curricular será eclética, com a intenção de suprir as necessidades de conhecimento na 
maioria das áreas. Prioriza-se as disciplinas mais preparatórias para a execução de seu projeto de vida e abrangentes quanto 
ao desenvolvimento do autodidatismo, gerando independência. 

Panorama. Cada uma das matérias principais terá subdivisões conectadas a outros campos de conhecimento. Isto 
trará maior flexibilidade e complexidade a ambos os campos de conhecimento envolvidos. Este tipo de abordagem propor
cionará o desenvolvimento da visão panorâmica nos alunos em relação aos campos do conhecimento da humanidade. 

Generalista. Lidar com a grade curricular mais ampla e completa vai demandar esforço maior dos professores, 
pois estarão lidando muitas vezes com conhecimentos extra à sua especialidade. Será necessário um profissional mais 
qualificado e com conhecimentos básicos amplos, verdadeiro generalista com maior potencial de ajudar os alunos. 

Benefícios. Não se tem o intuito de ensinar matérias avançadas de pesquisa científica universitária, mas sim 
priorizar os conhecimentos práticos para o aluno. Notadamente o utilizado após o término do período escolar. 

Listagem. As sugestões de matérias da nova grade curricular, e seus respectivos campos de interconexão estão 
listadas abaixo, em ordem alfabética: 

O 1. Abordagem às carreiras profissionais. 
02. Axiologia: valores pessoais, valores morais, valores sociais e progressão histórica de valores. 
03. Comunicologia: gramática, oratória, semântica, redação, análise, síntese, debates e língua estrangeira: 
04. Conviviologia: etiqueta, apresentação pessoal, interrelações e anticonflituosidade. 
05. Ecologia: biologia, geografia, desenvolvimento sustentável e bioética. 
06. Economia doméstica: administração de patrimônio, economia de mercado e matemática financeira. 
07. Educação emocional: psicologia básica, anticonflituosidade, afetividade e estudo das emoções. 
08. Educação física: cinética, profilaxia e primeiros socorros. 
09. Educação moral: civilidade, cidadania, tolerância e ética. 
10. Educação sexual: biologia, sexualidade, hormônios, DSTs e anatomia. 
11. Filosofia: filosofia da ciência, educação moral e história do desenvolvimento do pensamento humano. 
12. Geopolítica: geografia, geologia, sistema político-judiciário, modelos econômicos, conflitos mundiais, di

plomacia e sociologia. 
13. Introdução às Artes: música, artes plásticas, teatro e história da arte. 
14. Literatura Universal: heterocrítica, história da arte e história do desenvolvimento do pensamento 

humano. 
15. Metodologia Científica: desenvolvimento de pesquisa e tecnicismo. 
16. Nutriciologia: química, biologia e gastronomia. 
17. Tecnologia: robótica, informática e mecatrônica. 
Prioridades. As matérias acima representam as prioridades sugeridas pelo autor, devendo haver estudo apurado 

das necessidades da maioria dos cidadãos, visando o conjunto da sociedade. 
Inacabado. A grade curricular proposta para a escola do Sistema Heurístico Prático representa apenas resultado 

parcial, sendo necessário estudo mais profundo sobre as necessidades dos alunos e da sociedade onde o aluno está inserido. 
A lista acima não pretende esgotar o assunto. 
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Individualidade. A avaliação do aluno será feita individualmente com base em diversas variáveis. Serão avalia
das ceitas características do processo de busca de cada um, a exemplo de: postura emocional, pesquisa, desenvolvimento, 
conclusão, resolução de determinado problema e principalmente a utilização feita pelo aluno das próprias potencialidades. 
A avaliação é completa, analisando desde o comportamento e até o desenvolvimento do conhecimento. 

Aptidão. Não serão aplicadas avaliações escritas de pergunta e resposta, como se vê nas escolas de ensino da Socin. Os 
pontos principais avaliados estão relacionados à aptidão do aluno em lidar e resolver problemas e dificuldades pessoais. 

Objetivos. Durante a avaliação não existirá ce1to e errado em relação aos resultados obtidos pelos alunos. Não 
serão entregues notas entre O e 1 O. A avaliação servirá para entender o funcionamento do aluno e perceber as maneiras 
pelas quais o aluno poderá produzir e amadurecer mais. 

Peculiaridades. O resultado da avaliação formal será estipulado e discutido entre os professores, até se chegar 
a um consenso. Os resultados serão muitas vezes subjetivos, por isso o consenso é importante. Cada aluno é avaliado 
individualmente, sendo levadas em conta as peculiaridades de cada um. 

Etapas. As avaliações serão todas feitas em 4 etapas básicas: 
l. Auto-avaliação: a aluno faz auto-avaliação periódica autoconscienciométrica. Pode acontecer a utilização de 

planilhas ou outras ferramentas otimizadoras. 
2. Avaliação conjunta: o professor em conjunto com o aluno faz uma análise dos resultados da auto-avaliação da 

primeira etapa. 
3. Avaliação dos Professores: os professores avaliam individualmente cada aluno, utilizando-se das duas primeiras 

etapas para isso. . 
4. Feedback: os professores passam as conclusões e os resultados da avaliação ein fonna de relatório. 
Diagnóstico. Testes conscienciométricos serão feitos com os alunos periodicamente, mantendo-se monitoramento 

detalhado sobre crescimento moral, mudanças emocionais, sociabilidade, dificuldades e facilidades de cada um. Haverá 
análise de diagnóstico sobre a personalidade de cada aluno feita periodicamente por profissionais da Psicologia, servindo 
de suporte aos professores, pais e alunos. 

Variáveis. As variáveis usadas para perceber e avaliar o aprendizado do aluno serão, entre outras, estas listadas 
em ordem alfabética: 

O 1. Auto-aproveitamento. O quanto dos potenciais pessoais o aluno utilizou. 
02. Autodesenvolvimento. O quanto o aluno buscou a autosuperação. 
03. Emoções. Quais emoções ele manifestou ao efetuar a tarefa. 
04. Empenho. Quanto ele se esforçou para cumprir suas obrigações. 
05. Desenvoltura. As facilidades mostradas pelo aluno para resolver o problema. 
06. Dificuldades. Os pontos onde houve mais dificuldades durante a pesquisa. 
07. Memória. Quanto de conhecimento adquirido o aluno fixou em sua memória. 
08. Inovação. Quão inovador e inesperado foi o desenvolvimento e a conclusão do aluno. 
09. Resultado. Qual foi a solução do problema mostrada pelo aluno. Ou qual o resultado final obtido pelo aluno. 
1 O. Raciocínio. Como o aluno chegou àquela conclusão. 
11. Sociabilização. Quanto do conhecimento adquirido foi repassado aos colegas e quanto do conhecimento ele 

recebeu dos colegas. 
Equipe. Para efetuar avaliação completa, o professor tem de dispor de algum conhecimento básico em psicolo

gia, pedagogia e psicoterapia. O corpo docente será amparado por uma equipe de psicólogos auxiliares nas avaliações. A 
avaliação específica do aluno (etapa 3 -Avaliação dos Professores) será feita individualmente por um professor e depois 
exposta à equipe de avaliadores. 

Auto-avaliação. A avaliação mais irnpo1tante será a do próprio aluno. Ela será usada posteriormente como 
referência aos professores para suas conclusões. Durante a auto-avaliação o aluno será incentivado a perceber as mudan
ças pessoais: as melhoras ou pioras ocorridas no período. Será utilizado um padrão de autoreferência, importante para a 
aquisição do autoconhecimento. 

Progressão. É importante na dinâmica da avaliação, alunos e professores perceberem a progressão e desenvol
vimento dos envolvidos no processo escolar. 

OS PONTOS MAIS VISADOS NA AVALIAÇÃO SÃO: O RACIOCÍNIO, 
O PROCESSO DE DESCOBRIMENTO E O A UTODESENVOLVIMENTO 

DO ALUNO PARA CHEGAR AOS RESULTADOS, e NÃO TANTO 
OS RESULTADOS EM SL 
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Esclarecimento. Caso a avaliação geral aponte o subnível de algum dos alunos, nova abordagem será efetivada 
com os pais, professores, psicólogos e o próprio aluno. O foco será incentivar o afloramento do megatrafor do aluno, es
clarecendo-lhe os beneficios de postura mais produtiva na escola e a necessidade do esforço pessoal para a busca de novas 
maneiras de otimizar o próprio aprendizado. Portanto, será utilizado o esclarecimento, e não a punição. 

Liberdade. As medidas tomadas em relação ao aluno subaproveitado objetivam cercear ao mínimo a liberdade 
de escolha do mesmo. O respeito à opinião do aluno, dentro do possível, será priorizado. Porém, o princípio básico de 
funcionamento da escola será mantido. Respeitará-se o princípio onde o aluno do Sistema Heurístico quer aprender e 
melhorar-se. 

6. Outras Abordagens 

Peculiaridades. O Sistema Heurístico assemelha-se em algumas características a outras linhas pedagógicas. As 
principais diferenças entre o Sistema Heurístico e as linhas pedagógicas convencionais são, entre outros, esses 3 listados 
em ordem alfabética: 

1. Objetivo: objetivo final da escola heurística é a autosuficiência, amadurecimento e a evolução consciencial 
dos lunos, não somente crescimento acadêmico ou qualificação profissional. 

Como se realiza a Papel do professor Papel do aluno 
aprendiza2em 

Pedagogia Memorização do conteúdo Passar todo o conteúdo O aluno deve somente 
Tradicional exposto pelo professor. para o aluno. memorizar os conteúdos. É 

agente passivo na obtenção 
do conhecimento. 

Construtivismo O conhecimento é Deve ser vigilante sem ser O aluno recebe estímulos 
construído a partir da restritivo, procurando do meio e é incentivado a 

Piaget interação entre a criança e "antecipar" respostas desenvolver suas respostas 
o meio. Conhecer é agir. possíveis, encorajando a sem restrição. Tem 
Aprendizado pelos criança a encontrá-las, liberdade e se desenvolve 
próprios erros e acertos. aceitando hipóteses livremente. 

provisórias surgidas nas 
aulas. 

Montessori Na alfabetização usa-se o Seu dever principal é O aluno é considerado 
método fonético explicar o uso do material. capaz de aprender por si 
apresentando para a O professor representa a mesmo, e seu papel é 
criança a letra e seu som. ligação entre o material e desenvolver a inteligência 
Associa-se o som a uma a criança. através do uso dos 
imagem conhecida. materiais. Cada material é 
Utilização de material feito para desenvolver as 
pedagógico para múltiplas capacidades e 
desenvolver a inteligência sentidos do aluno. O 
do aluno. desenvolvimento pessoal é 
É método de educação decorrente da manipulação 
infantil. dos brinquedos educativos. 

Freinet Tateamento experimental. É um orientador e usa seu O aluno observa e cria, e a 
A criança vai dando conhecimento como partir de suas demandas e 
passos até acertar. As instrumento de mediação. temas recorrentes acontece 
aulas acontecem a partir É amigo, age e aprende a aula. O aluno da 
de uma demanda dos com os alunos. O método metodologia Freinet 
alunos. Boa parte do estimula a criatividade e escreve e debate com os 
aprendizado acontece pela propõe relacionar o professores e colegas. Tem 
troca de experiências. aprendido na escola com o liberdade nas escolhas e na 
Propõe o trabalho-jogo dia,a-dia do aluno. criação. 
como atividade Recursos utilizados: 
fundamental. passeios e excursões e 

diálogo. 

Metodologia Varia conforme a faixa Deve ser conhecedor do O aluno cria laços fortes 
Waldorf etária: O a 7 anos, por ser humano, deve usar a de afetividade com o 

imitação; 7 a 14 por afetividade como base da professor. Desenvolve 
Steiner vivências emocionais e 14 relação com os alunos. O pensamento livre e criativo 

a 21 por cognição professor deve ter e capacidades intelectuais. 
intelectual. O ensino qualidades artísticas, e, a O aluno desenvolve 
teórico é sempre partir de aulas expositivas, habilidades e não somente 
acompanhado pelo instiga a criatividade do acumula informações. 
prático, incluindo aluno de modo a 
atividades corpóreas, desenvolver um 
artísticas e de pensamento pensamento livre. 
abstrato e moral. 
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Inteligências Inteligência não é apenas 
Múltiplas a capacidade de entender 

alguma coisa, mas 
Gardner também criatividade e 

compreensão. Utiliza-se 
das várias inteligências 
para explorar o 
aprendizado, com 
abordagem individual de 
cada aluno. 

PBL - Problem Aprendizagem 
Based Learning autodidática. A partir de 

problemas apresentados 
pelo professor, os alunos 
traçam um plano de 
aprendizagem e buscam o 
conhecimento através de 
pesquisas. É usado 
basicamente no Ensino 
Superior. 

Escola O aprendizado ocorre a 
Summerhill partir da iniciativa do 

aluno cie freqüentar as 
Niel aulas orais e expositivas. 

Sistema Aprendizagem 
Heurístico autodidática. O aluno 

recebe estímulos a partir 
Ferreira dos quais sai em busca do 

conhecimento, 
utilizando-se das 
ferramentas 
disponibilizadas pela 
escola. 

' 

É um "fisioterapeuta da 
inteligência". Deve 
abandonar o conceito 
unitário de inteligência e 
ver-se não como um 
repetidor de conceitos, 
mas como um estimulador 
de talentos. Ele avalia 
cada inteligência e 
principalmente as 
peculiaridades de cada 
aluno. 

Ele não dá aulas sobre os 
temas tratados, apenas 
expõe o problema a ser 
pesquisado pelos alunos. 
Ele deve garantir o bom 
funcionamento do grupo, 
interferindo apenas o 
necessário. 

O único papel do 
professor é dar as aulas. 
Não cobra presença nem 
avaliação dos alunos. O 
professor não interfere 
diretamente em nenhuma 
escolha do aluno. 

Atua como coadjuvante 
da pesquisa dos alunos. 
Ele auxilia no necessário, 
mas não interfere 
diretamente. Auxilia mais 
das avaliações pessoais 
dos alunos. 

O aluno é estimulado a 
partir da avaliação feita 
pelo professor de suas 
inteligências. A partir 
dessa análise individual, 
incentiva-se o uso de 
outras inteligências 
(também prioritárias) a 
serem desenvolvidas pelo 
aluno. Ex.: um aluno com 
talento pictórico, mas 
necessitado de estímulos 
para escrever. 

O aluno é tido como o 
centro da metodologia. Ele 
pesquisa, debate e é 
responsável pelo próprio 
aprendizado. 

O aluno tem total liberdade 
na escola. A administração 
da escola é dirigida pelos 
próprios alunos em 
assembléias semanais. O 
aluno escolhe freqüentar as 
aulas ou não. 

O aluno é autodidata. Tem 
liberdade e 
responsabilidade sobre as 
próprias escolhas. Atua 
como pesquisador, 
descobridor e 
autopesquisador. 

~ 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCliNCIA 

: 1 2. Profundidade: objetiva-se trabalhar os valores e os traços dos alunos em nível individual, com profundidade. 
3. Paradigma: a escola funcionará a partir do paradigma consciencial. Não será incentivado o ensino de Cons

cienciologia na escola, mas a abordagem da metodologia é conscienciocêntrica. 
Quadro. Segue-se quadro comparativo das linhas pedagógicas e suas características, para melhor entendimento 

do Sistema Heurístico. 

Foco. Fica claro não existir ainda nas metodologias pedagógicas mais influentes escola com foco na autosuficiência 
e no autoconhecimento objetivando a evolução consciencial do aluno. A ciência convencional ainda não vê a consciência 
como objeto prioritário para ser pesquisado e compreendido. O Sistema Heurístico propõe mudar esse tipo de abordagem 
colocando o aluno no centro, como aprendiz e como objeto de estudo. 

Relevância. O Sistema Heurístico mostra-se mais vantajoso para o aluno interessado na auto-evolução, princi
palmente no referido à autosuficiência. A maior relevância da Escola Heurística em relação às outras linhas pedagógicas 
existentes diz respeito à formação do aluno priorizando a independência das instituições de ensino. Independente não só 
em relação à obtenção do conhecimento científico, mas também em relação a autoconhecimento e escolhas lúcidas. 

Liberdade. Além da liberdade de escolhas, o aluno terá qualificação para aprender e crescer sozinho. O formando 
da Escola Heurística não precisará de professor, escola ou qualquer tipo de instrutor para poder realizar em alto nível as 
escolhas do planejamento da vida. 

7. Análise pela Conscienciologia 

Áreas. Eis a análise do projeto do Sistema Heurístico Prático de ensino, pelo ponto de vista de 30 especialidades 
da Conscienciologia: 

01. Imersão. Pela Paracronologia, esse sistema de aprendizado requer mais horas diárias de estudo no colégio 
e em casa. Será necessário turno integral de estudo. Durante o período escolar é provável acontecer de o aluno ficar com-
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pletamente absorvido pela tarefa de aprender, usando a maior parte do seu tempo para isso. 
02. Base. Pela lntrafisicologia, necessita-se de infra-estrutura física mais avançada para funcionamento da Escola 

Heurística. Um edifício com instalações suficientes às necessidades dos alunos. Tanto em termos de acervo intelectual 
quanto tecnológico. 

03. Acessibilidade. Em Infocomunicologia, faz-se necessária ampla rede de computadores, e acesso de alta 
velocidade à Internet, pois esses serão acessórios básicos necessários à pesquisa autodidática dinâmica dos alunos. Os 
avanços da cibernética permitirão aos alunos acesso aos maiores bancos de dados do Planeta, a diversos tipos de pesquisa 
e campos do conhecimento sem sair do espaço físico da escola. 

04. Desenvolvimento. Na Conscienciocentrologia, as escolas do Sistema Heurístico Prático não deverão ser 
administradas por empreendedores visando lucros. O administrador ideal é o educador, cuja preocupação é fonnar indiví
duos críticos e capazes, sem segundas intenções egoístas ou anticosmoéticas. O foco da escola e dos. gestores deve ser o 
desenvolvimento consciencial de cada aluno. É intrínseco à Escola Hemistica a característica de ser empresa de terceiro 
setor sem fins lucrativos. 

05. Reciclagem. Pela Recexologia, para criar-se a Escola Heurística, necessita-se da quebra de alguns conceitos 
arcaicos sobre educação, mudança da forma de a sociedade ver a escola, e reciclagem no paradigma dos pais e educadores. 

06. Mesologia. Pela Holorresomática, para o Sistema Heurístico Prático entrar em vigor no ensino médio, é 
necessária primeiramente ampla mudança no sistema de aprendizado, o mais cedo possível. Necessita-se da implantação 
de postura de aprendizado ativo já no ensino fundamental. Porém, mais importante ainda, é necessária postura de apren
dizado heurístico dos próprios pais, sendo o papel da família e da mesologia de suma importância para o funcio~amento 
do sistema. 

07. Jurisprudência. Em Paradireito, para o Sistema Heurístico funcionar, uma mudança na legislação faz-se 
necessária. Bem como reciclagem nos molde da política e dafurisprudência da educação. No Sistema Heurístico, os obje
tivos, a metodologia e principalmente os conceitos de educação e aprendizagem são discordantes dos moldes da educação 
atual, sendo necessária a reformulação das diretrizes legais. 

08. Público-alvo. Pela lntermissiologia, a maioria dos alunos aptos a ingressarem na Escola Heurística serão os 
egressos de curso intermissivo avançado, pois já estão familiarizados com a abordagem e liberdade proporcionada pelo 
Sistema Heurístico. Porém, isso não exclui a possibilidade de ingresso de qualquer consciência motivada e ambiciosa de 
crescimento pessoal, aproveitando as possibilidades oferecidas pelo Sistema Heurístico. 

09. Independência. Perante a Experimentologia, o autodidatismo prático a ser utilizado pelo aluno trará maior 
independência. Após o aluno aprender a "aprender sozinho", aumentará sua autoconfiança para pesquisar em qualquer 
área do conhecimento, como quiser, quando quiser e onde quiser. : 

1 O. Intraconsciencialidade. Pela Pensenologia, a pesquisa individual e a resolução dos problemas apresentados 
poderão gerar no aluno o hábito de leitura, pesquisa, questionamento, escrita. Esses hábitos poderão desenvolver o pensamento 
retilíneo, auferindo maior higidez aos pensenes. Em suma, tr?rá mais higiene ao contexto intraconsciencial dos alunos. 

11. Absorção. Pela Mnemossomática, o fato de o aluno acompanhar o processo de pesquisa e esforçar-se mais 
para absorver o conhecimento, as matérias estudadas possivelmente serão mais facilmente fixadas na memória, em com
paração com a didática expositiva em vigor nas escolas comuns. 

12. Qualificação. Em Comunicofogia, a paiiir dos debates e da ampliação do ponto de vista pessoal pela anáiise 
do ponto de vista grupal, será desenvolvida no aluno a inteligência contextual, conferindo-lhe a capacidade de ouvir, falar 
e se posicionar nos momentos mais adequados. Os debates serão berços de contrapensenizadores, ou técnicos no debate 
e na argumentação. Acontecerá uma qualificação da capacidade de intercomunicação. O aluno aprenderá a valorizar a 
opinião alheia e saberá a hora de expor a opinião pessoal_ exercitar argumentos mais coerentes e lógicos. 

13. Avaliação. Pela Conscienciometria, os professores, a equipe de avaliação da escola e também os alunos 
atuarão como coscienciômetras, ou técnicos da conscienciometria. Eles utilizarão técnicas coscienciométricas para avaliar 
os alunos e diagnosticar suas personalidades. Também usarão a conscienciometria para verificar o nível de recins e de 
recuperação de cons dos envolvidos no processo de aprendizagem. 

14. Responsabilização. Mediante a Holomaturofogia, espera-se postura pró-ativa do aluno, sendo ele mesmo 
responsável pelo seu próprio aprendizado. Não há transferência de responsabilidade para terceiros, assumindo o aluno 
qualquer prejuízo pela sua displicência. Isto melhora seu senso de responsabilidade, desenvolvendo posteriormente o senso 
assistencial. 

15. Planejamento. Pela Proexofogia, as matérias estudadas sobre as carreiras profissionais, somadas a auto e 
hetero conscienciometria, possibilitarão ao aluno um campo otimizado para o descobrimento da proéxis. Haverá, na es
cola, incentivo ao planejamento de vida, permitindo inclusive a construção de espaço propício, ao modo do Laboratório 
da Proéxis (no CEAEC) ou Laboratório da Carreira Profissional. Esses laboratórios poderão ser utilizados para o plano de 
execução da proéxis, de modo lúcido ou instintivo, e estarão ao dispor de qualquer aluno. 
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16. Convergência. Pela Homeostática, a priorização da convergência megatrafor-materpensene traz ao aluno 
maior equilíbrio e autosuficiência para lidar com as situações desafiadoras da existência. O aluno aprende a lidar e resolver 
problemas utilizando o seu melhor, tornando-se mais responsável, hígido e homeostático. 

17. Mutualidade. Em Assistenciologia, a assistência prestada pelos professores aos alunos não é em relação 
ao conhecimento, e sim quanto ao esclarecimento sobre o aproveitamento dos trafores pessoais. Os professores terão de 
conhecer técnicas assistências para efetivar o esclarecimento mais avançado possível. Os alunos prestarão assistência 

1. · . entre si nos debates e na interação mútua; e também aos professores ao demonstrarem na prática suas renovações. Cabe 
·1 
1 aos professores assistir os alunos e, conseqüentemente, ser assistido por eles. 

18. Pesquisa. Pela Cosmanálise, as pesquisas autodidáticas dos alunos terão as bases fundamentadas em co
nhecimento já estabelecido e em fatos já constatados. Poderá instituir-se na Escola Heurística uma fatoteca, e os alunos 
poderão utilizar-se da técnica do cosmograma como implemento das pesquisas pessoais. 

19. Prôfessor. Na Parapedagogia, o professor cosmoético do Sistema Heurístico atuará enquanto mini-peça da 
equipe parapedagógica extrafisica. As técnicas do Sistema Heurístico apresentam, por instituição de ensino formal, tares 
avançada. 

20. Terapia. Pela Consciencioterapia, o professor gestor de talentos aplicará técnicas consciencioterápicas nos 
alunos. As técnicas consciencioterápicas farão parte do acervo à disposição da equipe da escola. Os professores utilizarão 
essas técnicas para trabalhar com a conscientização dos alunos sobre a importância da utilização de seus trafores, auxilian
do-os a utilizá-los ao máximo. No futuro, poderão constar consciencioterapeutas na equipe de psicoterapeutas da escola . 

. 21. Exemplarismo. Em Conviviologia, o contato personalizado entre professor e aluno proporciona ganhos evo
lutivos para ambos, através da ferramenta do exemplarismo cosmoético e da troca de experiências. O convívio produtivo 
entre os colegas de classe é um dos pontos principais trabalhados no Sistema Heurístico, sendo os alunos "cobaias úteis" 
uns dos outros. · 

22. Tecnicidade. Na Paratecnologia, a Escola Heurística será um fulcro de criação de técnicas de autodidatismo 
e técnicas de parapedagogia heurística. Isso erribasará também o desenvolvimento e a captação de idéias extrafisicas sobre 
paratecnologia de ponta. 

23. Captação. Pela Parapercepciologia, através da redação e da pesquisa diária desde a juventude por paiie do. 
aluno do Sistema Heurístico, o mesmo poderá desenvolver a capacidade de captar idéias extrafisicas. Na prática diária 
dessa captação de idéias extrafisicas, o aluno terá facilidade, posteriormente, de desenvolver o parapsiquismo e de entender 
melhor suas parapercepções. 

24. Expansão. Na Menta/somática, a Escola Heurística corresponderá a uma bolha mentalsomática heurística, 
ampliadora da utilização dos atributos mentaissomáticos e criará campo otimizador de expansões da consciência. 

A IMERSÃO NO HOLOPENSENE INTELECTUAL DA ESCOLA 
ALIADA À TEÁTICA INDIVIDUAL DIÁRIA 

DO SISTEMA HEURÍSTICO ACARRETARÁ, MAIS CEDO OU 
MAIS TARDE, AMPLO DESENVOLVIMENTO DOS ATRIBUTOS MENTAIS

SOMÁTICOS DO ALUNO. 

25. Equilíbrio. Pela Holossomática, os alunos terão subsídios para desenvolver o holossoma conjugado e sau
dável através dos seguintes fatores: 

A. Soma: busca pelo conhecimento de saúde corporal, sexossomática, fisiologia e anatomia auxiliarão no 
bom cultivo do soma. 

B. Holochacra: informações sobre nutrição ajudarão na homeostase e vitalidade do holochacra. 
C. Psicossoma: convivência sadia entre professores e colegas auxiliará no equilíbrio emocional dos mesmos. 
D. Mentalsoma: hábitos da prática da pesquisa diária auxiliará no desenvolvimento das capacidades men

talsomáticas. 
26. Responsabilidade. Pela Cosmoética, a vivência do aluno em ambiente hígido e mentalsomático proporcionará 

o afloramento das melhores intenções do aluno. O processo das companhias cosmoéticas dos colegas e principalmente da 
equipe de educadores, dinamizará a evolução dos envolvidos. Será necessário do aluno, alto nível de cosmoética para utilizar 
as priorizações com vistas ao autodesenvolvimento da maneira mais assistencial· possível. As habilidades desenvolvidas 
dentro da Escola Heurística pode;·ão ser utilizadas tanto cosmoética como anticosmoeticamente, cabendo aos professores 
efetuar a tares para explicitar as responsabilidades do aluno perante a assistência e. a execução da proéxis. 

27. Esclarecimento. Pela Policarmalogia, o professor, gestor de talentos atua como agente assis.tencial 
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policármico, expandindo a utilização dos trafores dos alunos, gerenciando o seu melhor aproveitamento, além de elevar 
seu nível de autolucidez. Eles prestam serviços de tares avançada propícios a repercutir além do grupo evolutivo. 

28. Precocidade. Na Invexologia, o Sistema Heurístico possibilitará o aparecimento de número maior de inver
sores existenciais, se considerarmos o fato das características desse sistema subsidiarem o amadurecimento hígido desde 
a adolescência. O aluno da Escola Heurística está menos vulnerável aos desvios de proéxis. · 

29. Ferramenta. Pela Despertologia, o aluno adaptado ao Sistema Heurístico possui muitas responsabilidades 
perante o gmpo evolutivo, pois tem, em termos de aprendizado, ferramenta potencializadora da auto-evolução. Por hipótese, 
caso o aluno souber aproveitar todas as possibilidades oferecidas pelo Sistema Heurístico, terá potencial para assistência 
avançada, possibilitando-o atingir mais facilmente a condição de Ser Despeito. 

30. Evolução. Em Evoluciologia, a desenvolução do Sistema Heurístico pelos governos da Terra possibilitará 
maior número de conscins homeostáticas no Planeta. A implantação do Sistema Heurístico como educação básica das 
conscins será impo1tante passo para a Era Consciencial, tendo em vista as hipóteses de melhoras possíveis de serem atin
gidas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dificuldades. A implementação da Escola Heurística enfrenta muitas dificuldades. Porém, as circunstâncias 
demonstram a possibilidade de, a pa1tir do aperfeiçoamento da metodologia proposta, somado com as mudanças na me
todologia educacional vigente de ser viável implementação futura do projeto-piloto. 

Inacabado. O projeto do Sistema Heurístico ainda está incompleto, sendo essa a primeira etapa de desenvolvi
mento. De fato, é ainda apenas o início esboçante de idéia maior, em expansão. É de intenção do autor ampliar o projeto 
ainda no futuro a fim de atender melhor à nova proposta. As teorias do Sistema Heurístico só poderão ser comprovadas 
e analisadas mais profundamente em experiência prática. Por isso a necessidade de um projeto-piloto, pois sem ele não 
haverá sua implementação teática. 

Fundamentação. Faz-se necessária a realização de um projeto introdutório anterior ao Sistema Heurístico de 
aplicação nó Ensino Fundamental. Algum sistema preparatório à Escola Heurística desde a infância. Esse possível sistema 
deverá atender estudantes de 6 a 14 anos de idade do Ensino Fundamental. Essa preparação é de extrema importância.e, 
se efetivada, tornará o Sistema Heurístico muito mais acessível aos estudantes. 

Formação. Fazem-se necessárias maiores informações sobre a formação do professor da Escola Heurística. Fica 
claro a necessidade de ampla qualificação direcionada dos professores. Tão importante quanto o projeto de introdução do 
Sistema Heurístico é o programa de formação do Professor. Ainda está para ser formulado. 

Implementação. É de interesse do autor trabalhar em tais projetos com vistas a tomar o Sistema Heurístico mais 
completo e eficiente. Mais informações poderão ser implementadas no futuro para haver a maturação do Sistema Heurístico 
causando a saída do estágio de formulação e entrada no estágio de implementação. 

Atualidade. O objetivo desse texto não é criar uma Escola Heurística hoje, mas sim implementar pequenas 
mudanças no pensamento pedagógico atual. Isso possibilitará às diretrizes do projeto a capacidade de beneficiar alunos 
na atualidade, mesmo sem existir ainda uma Escola Heurística ativa. As mudanças percebidas como mais necessári·as 
seriam a implementação da autopesquisa e do autodidatismo como práticas pedagógicas comuns. O objeto de estudo mais 
importante é a própria consciência. 

Amanhã. Com o entendimento e a ampliação da metodologia aqui proposta, será possível iniciar o processo de 
implementação da escola do Sistema Heurístico Prático, em futuro não muito distante e de maneira sólida. Provavelmente 
o sistema avançado de formação dos indivíduos constitua as bases de funcionamento da Socin mais evoluída. Para os 
objetivos serem alcançados amanhã, deve-se trabalhar arduamente hoje em prol do mais evolutivamente inteligente. 
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CONSCIENCIOLOGIAAPLICADA 

A ConsdenciologiaAplicada é um conjunto de conhecimentos que tem por essência a prática dos. princípios do paradigma consciencial. É 
a Linha de Pesquisa que se dedica ao estudo dos mecanismos para se colocar em prática as teorias da Conscienciologia. 

Fundamentação. A aplicação da Conscienciologia· associada à Intrafisicologia, à Grupocarmalogia e à Serenologia, especialidades da 
Conscienciologia que compõem o materpensene da ARA CÊ, fundamentam todos os cursos, publicações e atividades da instituição. 

Teática. As temáticas da Conscienciologia Aplicada estão relacionadas à autopesquisa e são sistematizadas a partir do binômio teoria
prática (teática). Os temas de estudo surgem com base nos principais fatos ocorridos no dia-a-dia da equipe de pesquisadores-voluntários, 
originando nóvos cursos, aulas, artigos e publicações. 

CURSOS DE CONSCIENCIOLOGIAAPLICADA 

Autoconscientizacão Multidimensional CAMD) 

Especialidades. Estudo desenvolvido nas áreas da Evoluciologia e 
da Holossomática abrangendo: Conviviologia; 
Assistenciolo gia;Ho Jorres somática; Ho locarmalogia; 
Holomafürologia; Cosmoética; Somática;Energossomática; 
Psicossomática; e Mentalsomática. 

Objetivos. · Visa promover a identificação e compreensão de 
mecanismos evolutivos geradores da Autoconscientização 
Multidimensional a partir da condição da conscin. 

Perfil. Curso introdutório. Sem pré-requisitos. Duração: 2 anos. 

Autoconscientizacão Pluriexistencial (APL) 

Especialidades. Estudo desenvolvido na área da Evoluciologia, 
abrangendo: Conviviologia; Assistenciologia; 
Holorressomática;Holocarmalogia; Holomaturologia;Cosmoética; 
Psicossomática; e Mentalsomática. 

Objetivos. Visa propiciar ferramentas para o desenvolvimento do 
continuísmo evolutivo e a compreensão da dinâmica dos 
mecanismos assistenciais contextualizados na lógica 
pluriexistencial. 

Perfil. Curso de aprofundamento. Pré-requisitos: AMD. Duração: 2 
anos. 

AutoconscientizacãoAssistencial (AST) · 

Especialidades. Estudo desenvolvido na área da Comunicologia 
abrangendo: Assistenciologia e Parapedagogia. 

Objetivos. Visa aprimorar a qualidade da assistência praticada no 
cotidiano priorizando a docência conscienciológica na condição de 
instrumento assistencial. 

Perfil. Curso de aprofundamento.Pré-requisitos: AMD /CIP/ CPC. 
Duração: 2 anos. 

Autoconscientizacão Grupal (AGR) 

Dupla Evolutiva (GDE) 

Especialidades. Estudo desenvolvido nas áreas daAssistenciologia, 
·da Grupocarmalogia, e da Somática. 

Objetivos. Visa aprofundar a compreensão e.aprimorar a qualidade 

da assistênci~ praticada na e a partir da menor célula grupal: a Dupla 
Evolutiva. 

Perfil. Curso de aprofundamento. Pré-requisitos: AMD e APL. 
Duração: 2 anos. 

Conscienciologia Organizacional Pessoal (COP) 

Gestão de Recursos Intrafísicos (GRI) 

Especialidades. Estudo desenvolvido nas áreas da Comunicologia, 
da Intrafisicologia e da Parassociologia, abrangendo: Conviviologia, 
Proexologia e Conscienciocentrologia. 

Objetivos. Visa aprimorar a qualidade do uso dos recursos 
intrafisicos para a realização da proéxis. 

Perfil. Curso de aprofundamento. Pré-requisitos: AMD / CPC /CIP. 
Duração: 2 anos. 

Conscienciologia Organizacional Empresarial (COE) 

Teática Empresarial (CTE) 

Especialidades. Estudo desenvolvido nas áreas da Comunicologia, 
da Intrafisicologia e da Parassociologia, abrangendo: Conviviologia, 
Proexologia e Conscienciocentrologia. 

Objetivos. Visa desenvolver alternativas organizacionais e 
financeiras contextualizadas à Dinâmica dos Mecanismos 
Assistenciais, e promover a interface com a socin na prática 

'cotidiana. 

Perfil. Curso . de aprofundamento. Pré-requisitos: AMD, GRr. 
Duração: 2 anos. 

Implantacão de Campus Conscienciocêntrico (1 CC) 

Especialidades. Estudo desenvolvido nas áreas da Intrafisicologia, 
da Parassociologia e da Holocarmalogia,.abrangendo: Proexologia; 
Conscienciocentrologia; Egocarmalogia; · Grupocarmalogia e 
Policarmalogia. 

Objetivos. Visa propiciar conhecimento estrutural específico à 
implantação de campi conscienciocêntricos. 

Perfil. Curso de aprofundamento. Pré-requisitos: AMD /CIP/ CPC. 
Duração: 2 anos. 

Imersões. Imersões periódicas no Campus ARACÊ integram as atividades dos cursos da ConscienciologiaAplicada. Durante os eventos 
de imersão, realizados eni finais de semana, são utilizados os ambientes do campus: o Plenarium, conjunto de quatro salões de arquitetura 
esférica onde são reálizados cursos, reuniões, debates, plenárias, oficinas e pesquisas; a Casa do Pesquisador, conjunto de apartamentos 
estruturados . em jlats, próximo ao Plenarium, para hospédagem de alunos e pesquisadores-visitantes; a Praça Laboratorial 1 
(experimentos de lh30m) e a Praça Laboratorial LRH-Serenarium (experimentos de 72h), áreas destinada aos Laboratórios de 
Autopesquisa Consciencial; e a Vila Ellotis, área destinada ao alojamento de pesquisadores, em permanência prolongada. 
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