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EDITORIAL 
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Conscienciologia Aplicada, trabalhos inéditos apresentados no I 
Congresso Internacional de Grupocarmologia (I CIG) e I 
Encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia (I ECICs ), 
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interassistenciais, na busca de novos modelos para as inter
relações na CCCI:foco na solucionática . 
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Leitura. Desejamos aos leitores o melhor proveito desta edição 
especial da Conscienciologia Aplicada na exploração teática do 
universo consciencial. 
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Núcleo EditorialARACÊ 



Programação 
do Evento 

Quinta-feira, 22 de maio de 2008 

10h às 12h 

14h às 15h 

15h às 15h30 

15h30 às 17h 

17h às 17h30 

17h30 às 19h 

19h às 20h30 

Credenciamento dos Participantes 

Credenciamento dos Participantes 

Solenidade de Abertura 

Conferência 1: Limites da lnterassistencialidade 

Graça Souza, Lúcia Maklouf 
e Mariangela Lückmann - ARACÊ 

Intervalo 

Mesa de debates 1 

Mediador: Leonardo Firmato - CEAEC 

• A Projeção Consciente e o Binômio 
Reconciliação-Superação da lnterprisão Grupocármica 
Sandra Tornieri - CEAEC e Colégio Invisível da Conviviologia 
• Reencontros e Reconciliações 
Ninarosa Manfroi - llPC, Colégio Invisível da 
Conscienciometria e Colégio Invisível da Assistenciologia 
• Desenvolvimento do Epicentrismo e Grupocarmologia 
Aurea Andriolo - UNICIN 

Conferência 2: Dinâmica lnterassistencial dos 
Grupos Evolutivos - Proposta Inicial 

Luciano Melo - COMUNICONS 

Sexta-feira, 23 de maio de 2008 

09h às 10h30 

1 Oh30 às 11 h30 

11 h30 às 15h 

1 Sh às 17h 

17h às 17h30 

17h30 às 19h 

Conferência 3: Grupocarmalidade Conscienciológica 
nos Colégios Invisíveis dos Conscienciólogos 
Roberto Almeida - Colégios Invisíveis da Conscienciologia 

Tema Livre: Relato da Criação e Realização do 
Primeiro Experimento no Laboratório Grupal 
de Serenologia 

Pesquisadores do INTERCAMPI 

Almoço 

Painéis: Colégios Invisíveis da Conscienciologia 

Intervalo 

Mesa de debates 2 
Mediador: Eduardo Balthazar - Programa Amigos 
da Enciclopédia 

04 Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 8 - N.7 - 2008 



19h às 20h30 

• Autopesquisa Aplicada à Qualificação da 
Conviviologia e Grupocarmologia 
Nilse de Oliveira - llPC 
• Papel da Grupalidade na Superação de Patologias: 
Um Estudo de Caso 
Maria Luzia Machado - ARACÊ 
• Grupocarmologia: Sinergia lnterassistencial 
Ana Regina Seno, Gessé Antunes, Grace Anne Borges, 
Janete Such e Olga Tanaka - ARACÊ 

Conferência 4: Holoteca, Extensão Social e 
Representatividade Grupal 

Roberto Leimig , Miryam Sanchez e Nara Oliveira - CEAEC 

Sábado, 24 de maio de 2008 

09h às 10h30 

1 Oh30 às 11 h30 

11 h30 às 15h 

15h às 1 ?h 

17h às 17h30 

17h30 às 19h 

19h às 20h30 

Workshop sobre Colegiologia 
Colégios Invisíveis da Conscienciologia 

Tema Livre: Paradiásporas Assistenciais a partir 
do Laboratório Radical da Heurística - Serenarium 
Claudete Colangelo, Eliane Stédile, Maria lzabel da Conceição 
e Teima Crespo - ARACÊ 

Almoço 

Painéis: Colégios Invisíveis da Conscienciologia 

Intervalo 

Mesa de debates 3 

Mediador: Alexandre Balthazar - ARACÊ 
• Auto-superação da lnterprisão Partidária 
Conviviolé>gia e Grupocarmologia 
Rosemary Salles e Tânia Guimarães - CEAEC 
•Mãos que Abençoam e Ferem: Considerações 
sobre Religião e Violência 
Marcelo da Luz - Colégio Invisível da Assistenciologia 
• Maxidissidência e Inversão Existencial 
Karina Borges - ARACÊ 

Conferência 5: Dinâmica lnterassistencial na CCCI 
João Aurélio Bonassi - UNICIN 

Domingo, 25 de maio de 2008 

09h às 10h30 Conferência 6: Empresas Conscienciocêntricas: 
Sustentáculos das Cognópolis 

José Carlos Trintinália , Marcond de Marchi e Meire Rodrigues - ARACÊ 

10h30 às 12h Mesa de Debate Especial e Encerramento 

Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 8 - N.7 - 2008 05 



ASSOCIAÇÃO INTHNACIONAL 
rARA A EVOLUÇÃO DA CONSCliNCIA 

• 

1 Congresso Internacional de 
GRUPOCARMOlOGIA 
llNtONUOOOStOL(CilOSINVISIUIS 

OACOIUCHll(IO\OlilA 

Mariangela Lückmann * 
Lúcia Makhlouf ** 
Graça Souza *** 

*Administradora de Empresas, Psicóloga, Especialista 
em Gestão de Recursos Humanos. Voluntária da 
Conscienciologia desde 1990. Voluntária, 
Pesquisadora e Docente da Associação ARACÊ. 
mariangela@arace.org. 

**Advogada, Especialista em Regulação das 
Telecomunicações e Administração e Marketing. 
Voluntária, Pesquisadora e Docente da da Associação 
ARACÊ. lucia@arace.org. 

***Analista de suporte, Contabilista, Especialista 
Financeiro e Controladoria. Voluntária, Pesquisadora 
e Docente da Associação ARACÊ. graca@arace.org. 

Palavras-chave 

Interassistenciologia 

Grupalidade 

Inter-relações 

Livre-arbítrio 

Paraterapêutica 

Tares 

Tecnologia de Abordagem 

Keywords 

Interassistanciology 

Groupality 

lnter-relationships 

Freewill 

Paratherapeutics 

Clarification Task 

Approach Technology 

Palabras-clave 

lnterasistenciología 

Grupalidad 

Interrelaciones 

LibreAlbedrío 

Paraterapéutica 

Tares 

Tecnologia deAbordaje 

06 Revista Conscienciologia Apl icada -Ano 8 - N.7 - 2008 

Conferência: Limites da 
Interassistencialidade 
Conference: Interassistenciality Limits 

Conferencia: Limites de la Interasistencialidad 

Resumo: 
O estudo apresenta reflexões sobre as tecnologias de abordagem, 
perfis e componentes da teática interassistencial multidimensional, 
com ênfase tarística. O embasamento teórico encontra-se na 
Conscienciologia e a fatuística re laciona-se, principalmente, a 
investigações vivenciais em todas as estruturas da Associação 
lntemacional para a Evolução da Consciência -ARA CÊ, a partir da 
autopesquisa, da beteropesquisa e da Refutaciologia. Na Tares, 
sustenta que o limite da interassistência reside na permissão do 
assistido para que a assistência se efetive, condição sine qua non. 
Conclui pela incidência do aprendizado evolutivo nas áreas afins, 
individual e coletivo, sistemático e contínuo, a partir do Código 
Pessoal de Cosmoética -CPC. 

Abstract: 
This study analyzes approach tecbnologies, profiles, and 
components of multidimensiona l interassistential tbeorice, 
empbasizing clarification task. Its theoretical fundaments lays on 
conscientiology, whilst the facts refor, mainly, to empirical inquiries 
experi enced in ali structures of the lntemational Association for 
Consciousness Evolution - ARACÊ, departing from self-research, 
hetero-research and refutationology. lt claims that within the 
clarification task, interassistential limit lays on the permission to 
assistance from the assisted, a sine qua non condition . lt concludes · 
for tbe incidence, in akin areas, of evolutionary apprenticeship, both 
individual and collective, systematic and continuous, and after the 
Cosmoethical Personal Code -CPC. 

Resumen: 
Este estudio presenta reflexiones sobre las tecnologias de abordaje, 
perfiles y componentes de la teática interasistencia l 
multidimensional, con énfasis en la tares. La fundamentación 
teórica se encuentra en la Concienciología y la fatuística se 
relac iona, principalmente, a las investígaciones vivenciales en 
todas las estructuras de la Asociación Internacional para la 
Evo lución de la Conciencia - ARACÉ, a partir de la 
autoinvestigación, de la heteroinvestigación y de la Refutaciología. 
Sostiene que el límite de la interasistencia se basa en la permisión 
dei asistido para que la asistencia ocurra, condición sine qua non. 
Concluye por la incidencia dei aprendizaje evolutivo en las áreas 
afines, individual y colectivo, sistemático y contínuo, a partir dei 
Código Personal de Cosmoética-CPC. 



INTRODUÇÃO 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Cosmos. Segundo a Parafisiologia do Cosmos, a evolução só funciona devido ao processo de 

interassistencialidade. 1 

Premissa. Pela premissa evoluciológica de que ninguém evolui sozinho, concebecse a importância das vivências 

grupais enquanto favorecedoras da evolução individual e grupal. 

Interferência. Consoante a Proxêmica, todas as consciências interferem de algum modo em seu derredor, nas 

manifestações de outras consciências. 

Diversidade. Nas diversas interações multidimensionais estabelecem-se as seguintes inter-relações: conscin-

conscin; conscin-consciex; e consciex-consciex. 

Cenário relacional. Se o processo evolutivo consiste na dinâmica de revezamentos entre assistir e ser assistido, 

podem ser considerados os grupos de relacionamento cenários otimizadores para os tratamentos e reciclagens de traços

fardos ( trafares ), acréscimo de traços-faltantes ( trafais ), e utilização de traços-força ( trafores). 

Tipos. Destac.am-se a seguir, em ordem alfabética e de modo plural, 25 tipos de inter-relações a partir da dimensão 

intrafisica; algumas inevitáveis, nas quais são testados sistematicamente os uiveis de capacidade interassistencial 

multidimensional ( conscin-conscin; conscin-consciex): 

1 

1. Abastecimento. Fornecedores. Prestadores de serviço. 

2. Afetividade. Namorado-namorada (ficação ). 

3. Amizade.Amigos.Amigas.Colegas de escola. 

4. Amparalidde.Assistidos; pacientes; clientes ( conscins e consciexes ). Porta-assistidos. 

5. Amparo.Amparadores extrafisicos.Amparadores intrafisicos. 

6. Casamento. Maridos-esposas. Maridos-esposas e ex-cônjuges. 

7. Comercialidade. Dirigentes de empresas. Sócios. Parceiros comerciais. 

8. Dissidência. Minidissidentes. Maxidissidentes. 

9. Duplalidade.DuplaEvolutiva. 

10. Educação. Professores-alunos. Diretores-coordenadores. Reitores-diretores. 

11. Familiaridade. Irmãos. Irmãs. Cunhados. Cunhadas. 

12. Hierarquia. Colegas de trabalho (verticalidade). Empregadores-empregados. 

13.Horizontalidade. Companheiros de trabalho; mercado de trabalho (competitividade). 

14.Informalidade. Mercado Informal. 

15.Internacionalidade. Estrangeiros. 

16. Liberalidade. Profissionais liberais. 

VIEIRA, Enciclopédia da Conscienciologia, 2007, p. 1371. 
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17. Maternidade. Mães-filhas. Mães-filhos. Madrastas-enteadas. Madrastas-enteados. Sogras-genros. 

18. Mídia. Imprensa (o chamado Quarto Poder). 

19. Modelos. Ícones sociais. Personalidades-referência. 

20. Paternidade. Pais-filhas. Pais-filhos. Padrasto e enteados. Padrasto e enteadas. Sogros-noras. 

21. Poderes Paralelos. Eminências pardas. Representantes. Lobistas. Politiqueiros. Traficantes. Belicistas. 

22. Poderes Públicos. Executivo. Legislativo. Judiciário. 

23. Subumanidade. Zooconvivência. Fitoconvivência. 

24. Vizinhança. Vizinhos. 

25. Voluntariado. Colegas de voluntariado (CCCI; Socin). 

Origem. Este estudo originou-se da necessidade de compreensão dos limites interassistenciais tarísticos entre 

conscins intermissivistas, lúcidas, e suas relações de entorno. 

Interassistenciologia. Da prática cotidiana do voluntariado e da docência em uma instituição conscienciocêntrica, 

surgem continuamente cases, situações, contextos inter-relacionais, onde os questionamentos sobre a mais adequada 

tecnologia de abordagem, paraterapêutica, e paraprofilática, estão presentes na busca da compreensão de condutas-padrão 

e condutas-exceção no âmbito dalnterassistenciologia. 

Ambiente. O ambiente de desenvolvimento do estudo, de caráter grupal, tem sido a Associação Internacional para 

a Evolução da Consciência -ARA CÊ, em todas as suas estruturas de funcionamento, antes mesmo de sua oficialização, em 

abril de 2001. 

Populaçã.o. A população abrange seus voluntários, num total de 166, sendo 89 associados, e 81 docentes 

institucionais (Base: Fevereiro de 2008), cobaias conscientes da própria autopesquisa conscienciológica, comunicantes, 

em um processo integrado e integrativo em via de mão dupla quanto aos achados e resultados. 

DESENVOLVIMENTO 

Compreensão. Existem aspectos de dificil compreensão relacionados aos limites, no que tange à prática 

interassistencial do pré-serenão. Os limites assistenciais afetam também as outras categorias conscienciais: "Há limites, 

ainda obscuros à compreensão dos pré-serenões, quanto à assistência interconsciencial, em função dos estupros 
2 

evolutivos. Tais limites afetam todas as categorias das consciências: Pré-serenões, despertos, evoluciólogos e Serenões ". 

Crescendo. A partir da prática, é possível sintetizar alguns extremos experienciais inevitáveis ao pré-serenão, e 

refletir, de modo pertinente ao aprendizado interassistencial, sobre as transições implícitas e explícitas entre esses 

elementos, ao longo do tempo: 

1. Da assistência à para-assistência. 

2
VIEIRA, Homo sapiens pacificus, 2007, p. 939. 
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2. Da auto-ignorância ao autoconhecimento técnico e planificado. 

3. Da ética à cosmoética. 

4. Da imaturidade à maturidade assistencial. 

5: Da Instituição Conscienciocêntrica aos Colégios Invisíveis avançados. 

6. Da lógica à paralógica. 3 

7. Da parapercepção à parapercepciologia ideal. 

8. Da psicossomática à mentalsomática. 

9. Da superficialidade à profundidade. 

1 O. Da visão fragmentada à visão de conjunto. 

11. Do amadorismo ao profissionalismo. 

12. Do assistido ao assistente. 

13. Do egocarma ao policarma. 

14. Do egoísmo ao altruísmo. 

15. Do empirismo ao cientificismo. 

16. Do erro ao acerto. 

17. Do fechadismo ao abertismo. 

18. Do individual ao coletivo (grupal). Da "euquipe" à equipe multidimensional. 

19. Do paroquialismo ao universalismo. 

20. Do pensar convencional ao pensar multidimensional e pluriexistencial. 

21. Do simples ao complexo. 

Definição. O limite é a linha imaginária que determina uma extensão espacial ou temporal que separa duas 

extensões. Em sentido figurado, significa o que determina e marca os contornos de um dominio abstrato e separa dois 

desses domínios, indicando aquilo que não pode ou não deve ser ultrapassado. 

Sinonímia. 1. Divisa; balisa; beira; confinança, margem, termo. 2. Fronteira, limiar, linha, raia. 3. Limitação. 4. 

Medida; fim, termo, término. 5. Limite entre o normal e o patológico. 

Antonímia. 1. Unidade; inteiro. 2. Conjunto; complexo. 2. Indivisível, indelimitação. 3. Sem bordas; não 

demarcado. 4. Integralidade. 

Definição. A interassistencialidade é a vivência da assistência interconsciêncial, mútua, fundamentada 

notadamente na reeducação por intermédio da tarefa de esclarecimento (tares), inteligência evolutiva (IE), cosmoética, 
4 

policarmalidade e no principio cósmico de "quem é menos doente assiste ao mais doente". 

Sinonímia. 1. Assistência interconsciencial; Interassistenciologia. 2. Mutualidade assistencial cósmica. 

3 
lesquisa sobre Paralógica apresentada por João Luiz BONASSI, no 1 Congresso de Verponologia, julho de 2007. 

VIEIRA, Enciclopédia da Conscienciologia, 2007, p. 1370. 
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~ 
ASSOCIAÇÃO INTtRNACIONAl 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCl~NCIA 

3.Mutuação assistencial. 4. Permutação assistencial. 5. Interdependência evolutiva. 
5 

Antonímia. 1. Desassistência interconsciencial. 2. Falta de assistência. 3. Privação da interassistencialidade. 

4.Assistencialismo demagógico (populismo, catequese). 5. Interprisão grupocármica; Interprisiologia. 
6 

Etimologia. O termo limite vem do idioma Latim límes,itis 'atalho; caminho; estrada; sulco, rastro; divisão, 

fronteira, raia'. Surgiu no ano 1310, na Idade Média. O prefixo inter deriva do idioma latim, inter, 'no interior de dois; entre; 
7 

no espaço de'. O termo assistência vem também do idioma Latim, assistentia, "ajuda, socorro". Surgiu no Século XVI. 

Laboratório. A dinâmica da aprendizagem evolutiva para a conscin interrnissivista favorece a teática assistencial 

nas inter-relações sendo, os grupos multidimensionais de relacionamento, meios facilitadores para tentativas, erros .e 

acertos da prática interassistencial. 

Prevalência. Os limites de atuação do assistente, quando em situação crítica de interação, estão condicionados ao 

respeito pelo livre-arbítrio do assistido, permitindo a prevalência de sua liberdade de escolha pessoal. 

Geração.Ainterprisão gmpocármica pode ser gerada por 1 patopensene. 

O LIMITENAINTERASSISTÊNCIADUAL, GRUPAL, 

INSTITUCIONAL OUMAXIGRUPAL 

ÉA NÃO-GERAÇÃO DE INTERPRISÃO GRUPOCÁRMICA 

Prática. No dia-a-dia, nem sempre é fácil, simples ou agradável, perceber e agir até o limite cosmoético com 

destemor e firmeza. Perceber quando a coragem assistencial confunde-se com a violação de privacidade requer do 

assistente, respeito cosmo ético e foco nas condições apresentadas pelo assistido. 

Destemor. Por mais que a assertividade seja buscada, o trinômio tentativa-erro-acerto, ainda é o método teático 

que possibilita o aprendizado, levando em consideração que, até para errar o destemor é necessário. Neste sentido, para o 

pré-serenão é melhor, com o discernimento máximo tentar o acerto e errar, a não tentar. 

Autopensenidade. A consciência pré-serenona ainda heteropatopenseniza porque autopatopenseniza. O 

heteropatopensene começa no autopatopensene, gerador do auto e do hetero-assédio. 

Exercício. Ainterassistência é um exercício diário, multidimensional, onde a intencionalidade, a autopensenidade, 

a tecnologia de abordagem e o trabalho conjunto com consciexes amparadoras técnicas ( equipex) e do assistido, afetam 

diretamente os resultados a curto, médio e longo prazo 
8

• O aspecto mais relevante na interassistência nem sempre é o seu 

início, mas principalmente a sua manutenção, o que envolve a disponibilidade íntima e não apenas pontual do assistente. 

Implica na assistência continuada a conscins e consciexes de modo acolhedor e irrestrito. 

Impedidores. Segue abaixo listagem com 110 fatores, condições e elementos dificultadores e/ou impedidores da 

interassistência para a conscin intermissivista: 

5 
Inf., p. 1370. 

6 Inf., p. 1370. 
7 

Inf., p. 1370. 
8 Ver Anexo 1. 
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1. Abordagens assistenciais inadequadas. Erro de abordagem. 

2. Aborrecimento. 

3. Absolutismo. 

4. Acídia Consciencial. 

5. Acrasia. 

6. Adolescência consciencial. Rebeldia. Revolta. 

7. Alienação. 

8. Amadorismo assistencial. Achismos. Baixo desenvolvimento de atributos conscienciais. 

9. Anacronismo. 

10. Ansiosismo. Impaciência. 

11. Anticosmoética. Má intenção. 

12. Anti-exemplarismo. 

13. Antirretilinearidade Consciencial. 9 

14. Apedeutismo. 

15. Apriorismose. 

16. Assimilação energética antipática. 

17. Ausência de disponibilidade íntima para a assistência. 

18. Ausência de força presencial. 

19. Ausência de postura assistencial. 

20. Ausência de priorização. Autodespriorização. 

21. Ausência de sustentabilidade. 

22. Auto boicote. Autocastração. Auto-sabotagem. Suicídio branco. 

~ 
ASSOCIAÇÁO~INTERNACIONp..l 

PARA A EVOLUÇAO DA CONSCIENCIA 

23. Autocorrupção. Falácias Ilógicas 10 e Lógicas (Mecanismos de Defesa Intraconscienciais: Conscientes). 

Artimanha. 

24. Autoculpa. 

25. Auto-ignorância. Ausência de auto-enfrentamento sadio. 

26. Auto-imagem distorcida. 

27. Automimeses dispensáveis. 

28. Autoritarismo. 

29. Baixa auto-estima. 

30. BaixaHigidezPensênica. Patopensenidade. 

31. Baixa lucidez. Obnubilação. 

32. Baixo condicionamento físico. Cansaço Físico. Sonolência. Estresse negativo. 

9 
VIEIRA, Antirretilinearidade Co11scie11cial. Enciclopédia da Conscienciologia. Disponível em: http://www.tertuliaconscienciologia.org. 
_Acesso em 08.03.2008. 

10
TELES, Profilaxia das Manipulações Conscienciais, 2007, páginas 100-105. 
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33. Banalização daAssistência. 

34. Competição. Cabo de guerra. Beligerância. 

35. Complacência. Autocomplacência. Heterocomplacência. 

3 6. Comunicabilidade ineficaz. Alexitimia. 

3 7. Condição deAgente de Sustentação Patopensênico. Acumpliciamentos anticosmoéticos. Pactos mórbidos. 

3 8. Condição de Conscin eletronótica. 

39. Conflituosidade. Desafeição. Hostilidade. 

40. Descompensação sexochacral. 

41. Desconexão com a equipe extrafisica de amparadores. 

42. Desconfiança. Falta de confiança. 

43. Desequilíbrio na vivência do binômio admiração-discordância. 

44. Desistência. Autodesistência. Heterodesistência. Condição de abandonador. 

45. Deslumbramento. Genuflexão. Gurulatria. Endeusamento. 

46. Dispersividade. 

4 7. Dogmatismo. Anti-cientificidade. 

48. Egoísmo consciencial. Egolatria. Mesquinhez. Supervalorização egóica. 

49. Encapsulamento. Auto-encapsulamento e Hetero-encapsulamento patológicos. 

50. Estar fora do ambiente intrafisico do holopensene assistencial tarístico instalado. Fora do local de poder; estar 

no "covil dos lobos'', sem a competência ou retaguarda necessária; sem mando de campo. 

51. Estupro evolutivo. 

52. Evitação ou superficialização intencional das inter-relações. 

53. Expectativas pessoais em relação ao assistido ou ao resultado da assistência. 

54. Falta de isenção. Parcialidade. Tendenciosidade. 

55. Fechadismo consciencial. 

56. Fronteirismo. Bifrontismo. 

57. Ganhos secundários. Assistir ou deixar de assistir para ficar "bem na fita". Preservação de auto-imagem 

idealizada nos grupos de convívio. 

58. Hedonismo. 

59. Hipomnésia. 

60. Humor deslocado. Mau humor. 

61. Impontualidade. 

62. Inatividade sexual. Eunuquismo. 

63. Inconsciência. Não se perceber na condição de bola da vez assistencial. 

64. Indiferença. Baixa empatia. 

65. Indiferenciação pensênica. Possessão. 

66. Inépcia. 
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67. Infantilismo adulto. 

68. Ingenuidade. Romantismo. 

69. Insegurançaíntima. 

70. Instabilidade Psicossomática. 

71. Ira. Raiva. Ódio. 

72. Ironia. Sarcasmo. Cinismo. 

73. Irresponsabilidade evolutiva. 

74. Mágoa. Ressentimento. 

75. Medrar. 

76. Melindres. Suscetibilidades. 

77. Mercenarismo. 

78. Não-ditos. 

79. Neofobia. 

80. Omissão deficitária. 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

81. Parapsiquismo Incipiente. Debilidade energossomática. 

82. Passividade anti-evolutiva. Cameirismo.Acriticismo. 

83. Perda do timing assistencial. 

84. Perfeccionismo. 

85. Permissividade. 

86. Porão consciencial. Subcérebro abdominal. 

87. Postergação assistencial. · 

88. Posturaamaurótica. 

89. Preconceituação. Rotulação. 

90. Profissão anti-evolutiva. 

91. Promiscuidade sexual. 

92. Pseudo-concessão. 

93. Pseudo-desapego. 

94. Pusilanimidade assistencial. Decidofobia. 

95. Queixume. Lamentação. 

96. Rejeição ao público-alvo assistencial intrafisico e extrafisico (explicitação máxima do preconceito 

consciencial). 

97. Rigidez. Inflexibilidade. Teimosia burra. 

98. Robéxis. 

99. Satisfaçãomalévola. 

100. Sedução holochacral. 

101. Seletividade assistencial egoística. Exemplos: assistir com empenho quem não se conhece, mas não assistir 
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quem está ao lado, no dia-a-dia, e vice-versa. 

102. Subestimação da capacidade de compreensão do assistido. 

103. Terceirização assistencial. 

104. Traumas psicossomáticos. 

105. Unilateralidade assistencial; presunção evolutiva; não aceitar ser assistido. 

106. Uso dos grupos de convívio para auto-escondimentos proexológicos. 

107. Vícios. Manias. 

108. Vitimização; Projeção; Racionalização (Mecanismos de Defesa Intraconscienciais: Inconscientes). 

109. Vulnerabilidade. Alcova contaminada. 

11 O. Workaholic. Tarefeiro obsessivo. 

Autopensenização. "O Limite da Autopensenização é aquela linha de demarcação, raia, extremo, zona pontual 

limítrofe, nevrálgica, crítica ou nível específico, até onde as manifestações da consciêDN:ia se mantêm sadias, cosmoéticas 

e evolutivas dentro da megafratemidade sem invadir o direito das outras consciências." 

Pensenidade. Em relação ao(s) assistido(s) - conscin(s) e consciex(es) - a interassistência inicia pela 

autopensenização hígida, saudável, cosmoética, a partir do princípio cosmoeticológico: que aconteça o melhor para todos. 

Definição. "O Limite Cosmoético é a linha de demarcação, raia, extremo, zona pontual limítrofe, nevrálgica, 

crítica, entre a autoconsciencialidade cosmoética evolutiva e a extrapolação anticosmoética ou a ultrapassagem 4fl linha da 

fraternidade teática sob o domínio da leniência, da comparsaria ou do acumpliciamento da consciência incauta." 

Oscilação. De acordo com a Teaticologia, uma das principais oscilações errôneas na interassistência para o pré

serenão se dá entre a omissão deficitária, o estupro evolutivo e a omissão superavitária. 

Pactos. A interassistência não ocorre mediante a existência de pactos implícitos ou explícitos, evidenciadores de 

chantagens conscienciais veladas, sutis ou manifestas. 

Grupocarma. Nas inter-relações grupocármicas próximas casais, pais e filhos podem ser citados, entre outros, os 

seguintes pactos e chantagens conscienciais: 

1. Casais: dependência emocional; dependência financeira; dependência intelectual; dependência sexual. Entre 

outros, eis 6 motivos relacionados a medos (reais ou imaginários) usados por conscins e consciexes amauróticas (guias

cegos) ou mal-intencionadas: perder o outro; solidão; auto-enfrentar-se; autoconhecer-se; dar certo socialmente (status); 

assumir responsabilidades proexológicas (dar certo). 

2. Pais e Filhos: dependência emocional; dependência financeira; dependência intelectual; dependência 

energética (kundalínica). Entre outros, eis 7 motivos relacionados a medos (reais ou imaginários) usados por conscins e 

consciexes amauróticas (guias-cegos) ou mal-intencionadas: distanciamento tisico; solidão; auto-enfrentar-se; 

autoconhecer-se; dar certo socialmente (status); assumir responsabilidades proexológicas (dar certo); além de carências 

cronicificadas. 

11 
VIEIRA, Enciclopédia da Conscienciologia, 2007, p. 1451. 

12 
VIEIRA, Enciclopédia da Conscienciologia, 2007, p. 1448. 
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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

CCCI. Nas inter-relações na CCCI, podem ser citados, respectivamente, os seguintes pactos e chantagens: 

1. Docente-Aluno: medo de perder o aluno. Motivos comuns: razões de subsistência da IC; questões egóicas. 

2. IC - Voluntário: medo de perder o voluntário. Motivos comuns: razões de subsistência da IC; inabilidade 

interassistencial. A IC finge assistir ao voluntário e o voluntário finge cumprir sua proéxis. 
13 

3. IC - IC: medo da heterocrítica, de se indispor ou gerar conflitos. Motivos comuns: razões de subsistência da IC; 

complacência; inabilidades paradiplomática e interassistencial. 

Definição.A omissão é o ato ou efeito de não agir, não assumir, não cuidar, não dizer, não escrever, não intervir, não 

mencionar, não publicar e outras não-ações. 

Sinonímia: 1. Abstenção. 2. Esquecimento. 3. Murismo. 4. Silêncio 5. Tirar o corpo fora. 

Antonímia: 1. Ação. 2. Fazeracontecer. 3. Participação. 4. "Suar sangue". 

Tipos. De acordo com a Cosmo ética e Holocarmalogia, existem 2 tipos de omissões: 

1. Omissão deficitária. Negativa, anti-evolutiva. 

2. Omissão superavitária. Positiva, pró-evolutiva~4 

Definição. A omissão deficitária é manifestação consciencial faltosa, descuidada, insuficiente e inefetiva quanto 

às demandas assistenciais intra e interconscienciais, resultando aos envolvidos condição a menor, anti-evolutiva, por 

desconhecimento ou pelo posicionamento omisso, consciente ou inconsciente. 

Etimologia. O termo omissão procede do latim omissio,ónis 'omissão', surgido no século XV. O vocábulo 

deficitário vem do francês déficitaire, utilizado em Economia 'que tem deficit ou insuficiência de dinheiro'. Apareceu em 

1909. 

Sinonímia: 1. Omissão a menor; ausência consciencial. 2. Inação; inoperância consciencial; ação consciencial a 

menor. 2. Síntese lacunar dos atributos da consciência. 3. Erro de abordagem assistencial. 4. Posicionamento egóico não

lúcido. 5. Terceirização da assistência. 

Antonímia: 1. Omissão superavitária. 2. Ação pertinente, pontual, precisa e oportuna. 3. Manifestação 

consciencial a maior. 4. Silêncio interventor assistencial; silêncio cosmoético. 5. GNU Free Documentation License; 

Política de privacidade. 

Grau. Quanto ao grau de omissão deficitária, existem: 

1. Miniomissão deficitária. Devido a esquecimento ou desconhecimento. 
15 

2. Maxiomissão deficitária. Devido à negligência. 

13 • 
Matéria publicada sobre o tema no Jornal da ARACE, Ano 6, Nº 58, Janeiro de 2008, p. 2 e 3. 

14 
"Http://pt.conscienciopedia.org/Omissao", acessado em 01.05.2008. 

15 
"http://pt.conscienciopedia.org/Omissao_deficitaria, acessado em 01.05.2008. 
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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Tipos. Segundo Vicenzi (2005), "há 3 tipos de omissão consciente deficitária: 1. A omissão por ignorância .. 

Procura atender ao princípio cosmoético da economia de males. "Na dúvida, abstenha-se". 2. A omissão por falta de 

coragem. Medo em expor o que pensa. Encaixa-se na pusilanimidade. 3. A omissão mal intencionada. Anticosmoética, 

visa algum ganho pessoal". 
16 

Tocha. Na Socin patológica, é comum "ver o circo pegar fogo e permanecer de braços cruzados". Para a conscin 

intermissivista a postura descrita revela-se anti-assistencial na maioria dos casos pela omissão deficitária, pelo estupro 

evolutivo e por vezes, pela satisfação malévola. 

Exemplificação. A título de reflexão, no voluntariado conscienciológico, o anti-exemplarismo na interassistência 

ocorre quando o colaborador: 

1. "Finge" que não vê; faz "ouvidos moucos" ou "ouvidos de mercador". 

2. Afirma falaciosamente que: "em briga de marido e mulher, não se mete a colher"; "o problema não é meu porque 

não afeta o meu bolso"; ou ainda, "eles que são brancos que se entendam". 

3. Atua ao modo de "laranja podre" ou "lata de lixo"
11

, tentando agradar a todos ou ficar "bem na fita". 

4. Deixa conscientemente a "tocha" passar e nada faz enquanto o assédio atua livremente. 

Ignorância. "Só o ignorante evolutivo confunde o nobre trabalho voluntário de assistir aos outros, através da tares, 
18 

com o ato obtuso de tentar agradar a todos, através da tacon". 

Responsabilidade. Pela teática, a responsabilidade assistencial é do primeiro que viu a "tocha" passar e não 

"apagou o fogo", seja por condicionamentos mesológicos, por medo de enfrentamento do extrafisico envolvido, 

pusilanimidade, ou por holopensene pessoal conflituoso. 

Processo. Quando a "tocha" não é apagada, ganha força ao passar de uma consciência a outra. O extrafisico 

doentio envolvido aumenta o mando de campo, gradativamente, através do reforço holopensênico dos agentes de 

sustentação patopensênicos. O posicionamento de brecar o processo assediador e assediado demanda esforço, energia e 

força presencial proporcionais ao tamanho do "incêndio" provocado. 

Desassédio. O desassédio inicia na identificação e explicitação dos agentes de sustentação patopensênicos dos 

campos e consciexes patológicas. 

Destemor. Para assistência ser efetiva, é imprescindível que a pessoa com postura assistencial aja com destemor 

frente aos ataques extrafisicos inevitáveis nessas ocasiões. 

Definição. O estupro evolutivo é a ação com intenção esclarecedora de uma consciência sobre outra que ainda não 

está preparada para compreender tal informação, seja por falta de sinapses, visão de conjunto, ou holomaturidade, 

resultando em ação anti-evolutiva para a conscin assistida. 

Etimologia. O termo estupro vem do idioma Latim stuprum, í 'violação, crime que consiste no constrangimento a 

16 
VICENZI, Coragem para Evoluir, 2005, p. 96. 

17 
CEAECNEWSLETTER. Revista. Grupalidade. Aprendizagem Evolutiva. Volume 3, Nº 1, CEAEC Editora, Foz do Iguaçu, Paraná, 2002, p. 28. 

18 VIEIRA, Homo sapiens reurbanisatus, 2003, p. 237. 
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relações sexuais por meio de violência ou grave ameaça'. Surgiu em 1572. O termo evolutivo originou-se do idioma 

Francês évolutif, surgido em 1830, deduzido do radical évolution, 'evolução'. 

Sinonímia. 1. Superdose tarística; exagero informacional. 2. Violação consciencial. 3. Illibidor evolutivo; efeito 

desestabilizante; ação anti-evolutiva. 4. Excesso na tares. 

Antonímia. 1. Omissão superavitária. 2. Assistência eficaz; tares em alto nível. 3. Assistência amparada. 4. Ação 

estimuladora de evolução. 5. Moréxis; maximoréxis. 

Falácia. Segundo Vieira, esta é uma afirmação irracional: "Só devemos ajudar aos outros quando nos pedem, 

porque não devemos interferir, em função do livre arbítrio, no destino das consciências". Sustenta ainda que ninguém vive 

isolado ou sem interdependência. Todos interferem na vida de todos em suas proximidades intra e extrafisicas. É 

inevitável. Deve-se evitar o estupro evolutivo. 
19 

Exceção. Em contextos críticos, pode ser necessário que o assistente se desloque fisicamente até o assistido, em 

função da obnubilação consciencial produzida por consciexes patológicas, notadamente assediadoras (mal intencionadas) 

e conseneres. 

Postura. Na prática, uma conscin em surto psicótico dificilmente pedirá ajuda. A interassistência, antes de ser 
20 

solicitada, implica para o assistente interconsciencial o desenvolvimento da postura assistencial permanente , íntima e 

contínua, propiciando pela conexão amparadora antevisão e atuação paraprofilática em casos de desassédio. 

Policarma. O policarma significa a assistencialidade interconsciencial ininterrupta.
21 

É o ato da inteligência 

evolutiva, cosmoética, de dar prioridade aos excluídos de qualquernatureza, sem privilégios, nem estupros evolutivos.
22 

Eis a seguir, a título de exemplificação, em ordem alfabética, 1 O perfis comuns de assistidos: 

1. Acomodado. Quer a resposta pronta; busca "receitas de bolo". 

2. Autocomplacente. Privilegia a tacon. 

3. Auto-suficiente. Recusa a hetero-assistência por considerar-se auto-suficiente, quando de fato, ainda não o é. 

4. Autovitimizado. Sente-se culpado por tudo que acontece ao seu redor e no Planeta. 

5. Defendido. Não ouve as colocações que lhe são feitas; independente da técnica de abordagem sente-se atacado 

e projeta em seu entorno no( s) outro( s) ou no grupo as suas dificuldades e incômodos. 

6. Disponível. Aproveita as oportunidades para ser assistido e assistir. Enquanto conduta-padrão, não resiste à 

assistência. 

7. Filosofastro. Não objetiva suas dificuldades. Prolixo. 

8. Resistente. Resiste a hipótese de uma conscin ser porta-voz ou embaixadora de consciex( es) amparadora( s ). 

9. Seletivo. Seleciona o assistente; preconceitua quem o está assistindo e conseqüentemente, não o ouve e não se 

deixa assistir. 

10.Teflon. Impermeabilidade assistencial. Não permite que o neoconhecimento se implante 

intraconsciencialmente, perdendo-se o efeito assistencial; não permite que a paraterapêutica faça efeito. 

19 VIEIRA, Homo sapiens pacificus, 2007, p. 920. 
20 ARACÊ, Infográfico Temático; Curso Autoconscientização Assistencial-AST, aula 1, 2003. 
21 VIEIRA, Homo sapiens pacificus, 2007, p. 973. 
22 VIEIRA, Homo sapiens pacificus, 2007, p. 880. 
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Anistia. "Os amparadores extrafisicos praticam a anistia. Há sempre o momento critico específico da viragem 

23 

evolutiva e da reciclagem intraconsciencial". 

O MEGADESAFIO ASSISTENCIAL É PROMOVER 

A TRANSFORMAÇÃO DO ASSISTIDO 

EM ASSISTENTE INTERCONSCIENCIAL. 

Definição. A omissão superavitária é manifestação consciencial assistencial, precisa e efetiva dentro de 

determinada interação multidimensional, pelo posicionamento lúcido em omitir-se, não se envolvendo em atividades anti

evolutivas e anticosmoéticas, gerando saldo holocármico positivo. 

Etimologia. O termo omissão procede do latim omissio,ónis 'omissão', surgido no século XV. A palavra superavit 

vem do latim supero,as,ávi,átum,áre 'elevar-se acima de, subir ao alto, passar por cima', vale dizer, 'sobrepassou, 

ultrapassou'; utilizado em Economia. Apareceu no século XX. 

Sinonímia. 1. Omissão a maior, manifestação consciencial a maior. 2. Ação pertinente, pontual, precisa e oportuna; 
24 

não-ação evolutiva. 3. Atuação lúcida pró-evolutiva. 4. Abrir mão. 5. Silêncio cosmoético. 6. GNU Free Documentation 

License; Política de privacidade. 

Antonímia. 1. Omissão deficitária. 2. Ausência consciencial; inoperância consciencial; ação consciencial a menor. 

2. Erro de abordagem assistencial. 3. Posicionamento anti-evolutivo. 4. Pusilanimidade. 5. Terceirização da assistência. 

Disponibilidade. Para a conscin intermissivista, o primeiro pré-requisito da prática assistencial é estar disponível 

para pensar e agir enquanto amparador intrafisico. Pela disponibilidade, amplia-se a conexão com o amparo extrafisico, 

aumentando a visão de conjunto sobre a realidade do assistido pelo acesso holopensênico ao seu universo consciencial e ao 

seu(s) amparador(es). 

Acesso. Um dos limites da interassistência é a capacidade de acessar o amparador do assistido. Outro aspecto a ser 

considerado nesse contexto é a mordomia 
25

, isto é, não fazer pelo outro a parte que lhe cabe. 

Retorno. Na Interassistenciologia, outra questão que se evidencia complexa para o pré-serenão, em determinados 

contextos, é a prática da Assistência sem Retomo 26
• 

Pares. Um exemplo típico é a condição da interassistência nas relações de par: casais incompletos, namorados, 

casamentos convencionais, e até mesmo na dupla evolutiva: o parceiro ou parceira aparentemente dispensa - de modo 

integral - qualquer tipo de retomo ou compensação. Ao longo do tempo, a cobrança pelo beneficio prestado volta a 

aparec_er na inter-relação de modo implícito ou explícito. Fato ainda comum à parcela de conscins pré-serenonas 

intermissivistas, revela a falta de teática interassistencial básica, elementar, e essencial na grupalidade. 

Espelhamento. A dupla evolutiva pode ser entendida enquanto uma ponte para a grupalidade e convivialidade 

23
VIEIRA, Homo sapiens reurbanisatus, 2003, p. 236. 

24 
"http://pt.conscienciopedia.org/Omissao _superavitaria", acessado em O 1.05.2008. 

~:VIEIRA, Homo sapiens reurbanisatus, 2003, p. 236. 
VIEIRA, Homo sapiens pacificus, 2007, p. 357. 
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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÁO DA COt-:iSCIÊNCIA 

sadias 21
, o pré-requisito para a desperticidade. Do ponto de vista teórico, esta afirmação fundamenta-se na necessidade do 

espelhamento paraterapêutico para que ocorra o afloramento e tratamento dos traços conscienciais a serem reciclados 

(trafares), acrescentados (trafais) e daqueles a serem utilizados de modo pleno (trafores). É na menor célula grupal que a 

interassistência inicia. 

Paraterapêutica. A dupla evolutiva se constitui numa das dez técnicas paraterapêuticas para superação da 

parapatologia holossomática estagnante. 
28 

Público-alvo. A intensa dinâmica de interação multidimensional da dupla evolutiva, incluindo a sexualidade diária 

madura - técnica e interassistencialmente desejável - faculta a chegada contínua de consciências a serem assistidas, 

notadamente consciexes (bolsões holopensênicos), caracterizando o seu público-alvo assistencial. A irradiação e 

ampliação da assistência às consciências do convívio multidimensional da dupla evolutiva são inevitáveis e esperadas. 

Revivescência. A riqueza do processo de espelhamento consciencial reside no fato de que ao aflorarem as 
29 

imaturidades (porões conscienciais) em teatros assistenciais multidimensionais , podem ser identificadas 

simultaneamente outras consciências - consciexes e conscins - afins aos bolsões holopensênicos evocados, os 

revivescentes de contextos e pensenizações a serem assistidos na dupla evolutiva, nas duplas de trabalho e nos grupos 

multidimensionais de convívio. 

Atmosfera. A capacidade empática e a afetividade sincera são elementos facilitadores à emergência das 

imaturidades e dos porões conscienciais multirnilenares em atmosfera de confiança e fratt;mismo para que, na seqüência, 

possam ocorrer os atendimentos, caso a caso. 

Interação. Atuar com objetivo de promover assistência intra e extrafisica a dois, pode ser um facilitador quando a 

dupla evolutiva se propõe ao diálogo franco, aberto, não sonegando informações um ao outro. É a busca da interação sem 

limites. 

Sexualidade. Em termos de interassistência, a sexualidade é considerada um ponto crítico da interação na dupla 

evolutiva. Em decorrência do choque energossomático gerado pelo ato sexual, as consciexes presentes na psicosfera da 

dupla, ainda relutantes quanto à interação, podem mesclar-se a um holopensene mais hígido que o delas naquele 

momento. 

Pressão. Uma das pressões holopensênicas mais comuns às duplas evolutivas diz respeito à prática da Técnica do· 

Sexo Diário - favorecedora da interação e da interassistência. A ausência da prática sexual resulta em prejuízo 

interacional. Sem interação, a interassistência cessa ou "estaciona" a meia-força. Técnica que contribui para romper 

círculos viciosos dessa natureza é usar de imprevisibilidade pensênica e comportamental hígida. 

Indicador. Para os duplistas, a falta da libido pode ser compreendida na condição de indicador multidimensional 

de que pressões holopensênicas estagnadoras podem estar se instalando ou estão instaladas no ambiente dupla!. Valem as 

27 
VIEIRA, Homo sapiens re11rbanisatus, 2003, p. 261. 

28 
VIEIRA, Homo sapiens re11rbanisatus, 2003, página 261. 

29 ARA CÊ, Infográfico Temático; Curso Autoconscientização Assistencial-AST, aula !, 2003. 
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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

reflexões: "se não há vontade de me relacionar sexualmente, pode haver pressão, interferências extrafisicas e/ou 

intrafisicas? De que tipo? Por quê? Para quê?"; "Como está a interassistência na dupla evolutiva?". 

Técnica. Por outro lado, não se pode "decretar" o sexo diário. Há que se ter técnica, tática e estratégia para a 

manutenção da atividade com foco interassistencial: mapear onde a dupla evolutiva sucumbe e o que a impulsiona adiante. 

Fatores. Segue para análise e reflexão, para este mapeamento, tabela contendo 50 fatores otimizadores e 50 fatores 

dificultadores, correlacionados, à manutenção da sexualidade diária sadia na dupla evolutiva 
30

: 

FATORES OTIMIZADORES FATORESDIFICULTADORES 

1. Aceitação. Identificação e aceitação do público-alvo a 1. Rejeição. Preconceito; rejeição; ojeriza ao público-

ser assistido pela dupla evolutiva, notadamente durante alvo a ser assistido pela dupla evolutiva, 

a atividade sexual. notadamente durante a atividade sexual. 

2. Acolhimento. Acolhimento assistencial. Exemplo: 2. Repulsa. Frieza; objetividade exagerada; 

permitir e facilitar o acesso do( a) parceiro( a) à prática distanciamento; rejeição; repulsa. Exemplo: "não 

sexual, estar receptivo( a) às trocas de carinhos, me toque". 

caricias, olhares. 

3. Admiração. Visão traforista; admiração maior que 3. Discordância. Visão trafarista e/ou com ênfase no 

discordância (mais de 51 %). trafal. Exemplo: só perceber os trafares do outro 

e/ou o que está faltando, discordância maior que a 

admiração (mais de 51 % ) . 

4. Afinização. Afinização pensênica; saudade sadia. 4. Desgaste. Antagonismo; desgaste. Exemplo: sentir 

Exemplo: vontade de reencontrar o(a) parceiro( a). alívio quando o(a) parceiro( a) não está. 

5. Assins. Rapport, assins e desassins com o(a) 5. Promiscuidade. Rapport com ex-parceiros na hora 

parceiro( a), dupla evolutiva. da sessão sexual; anticosmoética. Exemplo: abrir 

"brecha" pela sedução holochacral de 

"admiradores( as)". 

6. Atração. Tesão pelo( a) parceiro( a). 6. Inoperância. Kundalini inativa, morta. 

7. Autoconhecimento. Diferenciação pensênica 7. Desconhecimento. Indiferenciação pensênica; 

automática. possessão. 

8. Auto-aceitação. Auto-aceitação somática; focar e 8. Auto-rejeição. Vergonha do próprio soma, de 

oferecer o seu melhor. espelhar-se sem roupa; pensar somente nas 

deficiências somáticas, principalmente durante a 

atividade sexual. Exemplo: celulites; gordurinhas. 

9. Auto-estima. Autoconfiança; auto-estima sadia, 9. Baixa auto-estima. Autopatopensenes durante a 

notadamente durante a atividade sexual. atividade sexual; cunhas mentais; auto-assédios. 

10. Blindagem. Alcova Energeticamente Blindada. 10. Promiscuidade. Alcova Energeticamente 

Contaminada. 

30 
Anotações pessoais, Curso Duplologia, aula 3, Rio de Janeiro, 2008. 
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11. Concentração. Concentração da atenção na 11. Devaneio. Preocupações deslocadas, alheias 

atividade sexual durante a prática. à atividade sexual, durante a prática. 

Exemplo: trabalho, dinheiro. 

12. Confiança. Confiança com discernimento. 12. Desconfiança. Desconfiança 

Compreensão de que ninguém pertence a pluriexistencial mútua ou de um dos 

ninguém; constância monogâmica avançada. parceiros; sentimentos de posse em relação 

ao outro; inconstância monogâmica 

(imaturidade). 

13. Conforto. Temperatura ambiente agradável. 13. Excessos. Excessos de calor ou frio. 

14. Contraceptivos. Uso de métodos 14. Risco. Risco de gravidez indesejada. 

contraceptivos regularmente. 

15. Convergência. Produção de gescons conjutas, 15. Divergência. Objetivos divergentes; 

geradoras de vínculos; cooperação. ausência de gescons; competição. 

16. Cuidados. Medicação com receituário para 16. Automedicação. Descuidos pessoais; 

equilíbrio hormonal ou estimulantes físicos irresponsabilidades; automedicação; 

(ginossoma) e/ou estimulantes físicos hipocondrismo. 

(androssoma), em casos específicos. 

17. Cumplicidade. Cumplicidade 17. Acumpliciamento. Acumpliciamento 

multidimensional e pluriexistencial. multidimensional e pluriexistencial; postura 

de Dupla Estacionária, Dupla caranguejo. 

18. Desinibição. Vale tudo entre quatro paredes, a 18. Repressão. Inibições; recalques; 

dois, desde que dê prazer à dupla. Exemplo: uso preconceitos. Exemplo: vergonha de entrar 

de produtos eróticos, vídeos eróticos, ou outros em um sex-shop. Evocadores doentios. 

estímulos sadios, adquiridos pela dupla Exemplos: televisão ligada na hora da 

evolutiva. atividade sexual; filmes violentos ou fora de 

contexto evocativo assistencial. Uso de 

estímulos sem consenso. 

19. Desnudamento. Nudez; roupas sensuais (na 19. Encobrimento. Excesso de roupas (na 

intimidade); roupas novas. intimidade); roupas velhas. Exemplo: trajes 

íntimos usados em relacionamentos 

anteriores. 

20. Diálogo. Diálogo franco, aberto. Exemplo: 20. Melindres. Circunlóquio; não ditos; 

dizer o que gosta que o parceiro faça para que mentiras. Exemplo: suportar, até não 

se sinta prazer e o que não se gosta; entender. agüentar mais, algo que o outro faça porque 

que o outro não tem bola de cristal para saber. a intenção dele é dar prazer, mesmo que se 

deteste, por falta de coragem para explicitar. 
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21. Energossomática. Domínio energético. 

Aplicação de técnicas e manobras 

bioenergéticas a dois; para o outro; Exemplo: 

M.B.E. (Estado Vibracional; Absorção; 

Exteriorização; Assim; Desassim, Clarividência 

Facial; entre outros). Aprimoramento constante 

do autoparapsiquismo. 

22. Estabilidade. Sustentabilidade energética, 

notadamente durante e na manutenção da 

prática do sexo diário. 

23. Exercícios. Exercícios físicos regulares: 

caminhada em esteira elétrica (ativação da 

kundalini pelos plantochacras), caminhadas ao 

ar livre, natação, entre outros. 

24. Explicitação. Afetividade madura, explicitada. 

Exemplo: verbalização dos pensamentos e 

sentimentos, com ·todas as letras, quantas vezes 

forem necessárias. 

25. Incremento. Busca de interação sadia 

constante. Exemplos: trocas de presentes 

românticos, cartões, flores, recadinhos; café da 

manhã na cama; refeições conjuntas; banhos 

conjuntos; viagens a dois. 

26. Informação. Autoconscientização da 

importância da atividade sexual diária. 

Pesquisa, leitura freqüente, participação em 

cursos afins à temática. 

27. Iniciativa. Predisposição pensênica para a 

atividade sexual; prontidão; postura pró-ativa 

para a união sexual. Exemplo: não esperar pela 

iniciativa do(a) parceiro( a), justificando-se com 

expressões do tipo "você não me procura". 
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21. Travamentos. Bloqueios energossomáticos. 

Não-desenvolvimento do 

autoparapsiquismo; casca grossa. 

22. Inconstância. Instabilidade energética, 

emocional e volitiva na prática do sexo. 

Exemplo: "hoje se quer, amanhã não se 

quer". 

23. Indolência. Sedentarismo. Preguiça. Sono 

excessivo. 

24. Ocultação. Indiferença afetiva; ocultação de 

sentimentos; alexitimia; uso de falácias 

lógicas para não expressar os sentimentos. 

Exemplo: não expressar sentimentos porque 

o(a) parceiro(a)já sabe. 

25. Isolamento. Encapsulamento; cobranças, 

exigências; insensibilidade quanto às 

oportunidades de interação. Exemplos: 

viagens individuais; emburrar-se; colocar o 

outro no gelo, permanecer na frente do 

notebook ou da televisão durante horas e 

não interagir intencionalmente. 

26. Retrogradação. Ignorância e 

incompreensão quanto à importância do 

sexo diário na Dupla Evolutiva; 

ingenuidade; entender o sexo enquanto 

obrigação. 

27. Dependência. Indisposição pensênica para a 

atividade sexual; uso de falácias lógicas 

para justificar o adiamento da prática sexual 

diária. Exemplo: "vamos deixar para mais 

tarde". 



27. Iniciativa. Predisposição pensênica para a 

atividade sexual; prontidão; postura pró-ativa 

para a união sexual. Exemplo: não esperar pela 

iniciativa do( a) parceiro( a), justificando-se com 

expressões do tipo "você não me procura". 

28. Intimidade. Privacidade a dois. 

29. Leveza. Alimentação leve e saudável, 

notadamente, antes da atividade sexual. 

30. Limpidez. Ambiente holopensenicamente 

hígido, assistencial, acolhedor. 

31. Mando de campo. Amparo de função; mando 

de campo. 

32. Masturbação. Automasturbação, enquanto 

conduta-exceção. Exemplo: quando o(a) 

parceiro(a) encontra-se em viagem. 

33. Mentalsoma. Estar disponível para a 

assistência necessária. Busca da pacificação 

íntima, na dupla evolutiva e em derredor. 

Predomínio mentalsomático. 

34. Naturalidade. Espontaneidade, especialmente 

durante a atividade sexual. 

35. Organização. Auto-organização crescente. 

36. Pensar no outro. Interessar-se em conhecer o 

microuniverso consciencial do outro. Exemplo: 

o que o(a) parceiro(a) gosta e o que não gosta 

na hora do sexo. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Dependência. Indisposição pensênica para a 

atividade sexual; uso de falácias lógicas 

para justificar o adiamento da prática sexual 

diária. Exemplo: "vamos deixar para mais 

tarde". 

Invasão. Ausência de privacidade. 

Exemplos: visita e permanência prolongada 

de parentes; residir com terceiros. 

Flatulência. Alimentação pesada, flatulenta, 

notadamente, antes da prática sexual. 

Bagulhos. Falta de "clima"; presença de 

bagulhos energéticos na base física 

(ambiente de convívio da dupla evolutiva). 

Exemplos: presentes "saudosos" de ex-

parceiros( as). 

Perda do mando. Predomínio da 

assedialidade; ressaca energética. Exemplo: 

deixar-se manipular, ser devorado, engolido 

energeticamente, por consciexes 

( conseneres). 

Dificuldades. Carência sexual; pudor. 

Exemplo: vergonha de tocar-se. 

Psicossoma. Querer a razão sempre; 

teimosia burra. Conflituosidade. 

Agressividade doentia. Predomínio 

psicossomático. 

Automatismo. Robotização. Exemplo: 

seguir um "roteiro" na prática sexual. 

Desorganização. Autodesorganização. 

Confusão. Entropia. 

Pensar em si. Pensar somente no próprio 

prazer. Ficar no achismo quanto ao prazer 

do(a) parceiro(a). Exemplo: achar que o que 

dá prazer a si, também agrada ao outro. 
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37. Presença. Força presencial. Presença 

holossomática. 

3 8. Projetabilidade. Projeções e atendimentos 

extrafísicos conjuntos. 

3 9. Resultados a maior. euforins; ciprienes; 

recéxis; acelerações da história pessoal. 

40. Sexualidade Assistencial. Foco na assistência 

às consciexes durante a relação sexual; postura 

in terassistenc ia!. 

41. Soma. Higiene física. Hábitos saudáveis. 

42. Sons. Preliminares (ginossoma): música 

romântica; sussurros. Gemidos, suspiros no 

ouvido, durante a prática sexual. 

43. Surpreendência assistencial. Flexibilidade; 

adaptabilidade; imprevisibilidade sadia. 

Exemplo: surpreender positivamente o outro, 

fazer diferente. 

44. Tares. Interdependência; concessões lúcidas, 

assistenciais. 

45. Técnica. Ter técnica, tática e estratégia ao 

buscar soluções para o relacionamento a dois. 

Exemplo: conversar sobre as dificuldades e 

facilidades da relação depois do ato sexual, ou 

depois da prática da tenepes. 

46. Tempo. Priorizações evolutivas; 

encapsulamento do tempo, notadamente para a 

atividade sexual. 

47. T enep es. Aplicação da Tenep es pelos dup listas; 

com objetivo futuro de Ofiex(es). 

48. Up. Bom humor; postura antiqueixa. 

49. Vigor. Saúde holossomática; disposição física. 

50. Vontade. Vontade firme, decidida. 
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37. Ausência. Ausência energética. Exemplo: 

estar fisicamente presente, mas, não 

energeticam ente. 

3 8. Projetabilidade. Projeções patológicas; 

vampirização energética. Exemplo: 

promiscuidade extrafísica. 

3 9. Resultados a menor. Melins; marcar passo 

evolutivo em função de tamponamentos 

recíprocos e vínculos interprisionais. 

40. Sexualidade Egóica. Visão convencional; 

sexo pelo sexo; foco no desempenho 

pessoal; postura egóica. 

41. Desatenção. Falta de higiene física; mau-

cheiro; mau-hálito. 

42. Ruídos. Rangidos (cama); barulhos 

extemporâneos; campainhas de celulares; 

vozes externas, durante a atividade sexual. 

43. Previsibilidade. Previsibilidade com 

inflexibilidade. Rigidez. Exemplo: fazer 

algo do mesmo modo, durante anos, de 

maneira patológica (maus hábitos). 

44. Tacon. Dependência constante (em mais de 

51 % ou absoluta) de qualquer ordem. 

45. Inabilidade. Discutir a relação antes da 

prática sexual, ou antes da prática da 

tenepes, quando as consciexes ainda não 

foram assistidas. 

46. Tempo. Excesso de trabalho; atividades 

desordenadas; descontrole do tempo, 

prejudicando a instalação e manutenção do 

sexo diário sadio. 

47. Incipiência. Dupla Evolutiva sem aplicação 

de Tenepes. 

48. Down. Rabugice; reclamações; ironias. 

49. Fadiga. Cansaço físico e mental; dores 

físicas. DSTs. Exemplo: herpes simplex. 

50. Desânimo. Deixar-se dominar pela apatia, 

acrasia, acídia, desânimo e preguiça. 



Relações. A tendência consciencial para o pré-serenão ainda é fugir de suas próprias verdades evolutivas mais 

incômodas. Com vistas ao profissionalismo interassistencial, seguem abaixo exemplos de explicitações inerentes ao 

processo de espelhamento consciencial, oportunizador da auto-análise mais profunda para o amadurecimento 

consciencial: 

1. A capacidade heteroassistencial reflete o auto-enfrentamento vivenciado. 

2. Ahetero-aceitação inicia pela auto-aceitação. 

3. Aheterocobrança patológica reflete autocobrança patológica. 

4. Aheterocomplacência reflete autocomplacência. 

5. Aheterocompreensão inicia pela autocompreensão. 

6. A heterotacon reflete autotacon. 

7. A postura de heteroculpar reflete a postura de autoculpar-se. 

8. Areclamação do outro reflete a reclamação de si próprio. 

9. Enganar aos outros significa enganar, primeiro, a si próprio. 

1 O. Evitar assistir ao outro significa evitar ~~sistir-se ou ser assistido. 

11. Heterovitimizar reflete postura autovitimizadora. 

12. O heteroassédio inicia no autoassédio. 

13. Os heteroconflitos existem em função dos autoconflitos. 

14. Os heteropatopensenes existem em função dos autopatopensenes. 

15. Os heteropreconceitos refletem autopreconceitos. 

Vínculos. Pela Assistenciologia, "assistir ou ser assistido, é necessidade evolutiva somente atendida 
32 

interconsciencialmente. Quem assiste está assistindo a si próprio através das necessidades do outro, necessidades 

anteriormente próprias e com as quais tem vínculos, não raro até dentro do holopensene das interprisões grupocármicas". 

Intraconsciencialidade. A Autoconscienciometria revela-se instrumento técnico poderoso para o auto-

enfrentamento sadio e o autoconhecimento profundo, necessários, entre outros, para que a interassistência se efetive de 

modo cada vez mais cosmoético, potente e abrangente. 

Plenárias. Tecnologia específica é necessária para lidar com os processos da grupalidade multidimensional 

avançada. O Sistema de Plenárias desenvolvido na Associação ARACÊ busca ser um instrumento de trabalho nos 

processos interassistenciais grupocar:mológicos, com o objetivo de dar vazão aos teatros assistenciais grupais e propiciar o 

esclarecimento e a paraterapêutica necessária, de modo personalizado. 

31 VIEIRA, Homo sapiens reurbanisatus, 2003, p. 239. 
32 VIEIRA, Homo sapiens reurbanisatus, 2003, p. 238. 

Revista Conscienciolo~iaAplicada-Ano 8 - N.7 - 2008 25 



Definição. O Sistema de Plenárias Multidimensionais (SPM) é um método de trabalho baseado em _campos 

pensênicos, com objetivos tarísticos; paraprofiláticos e/ou paraterapêuticos, onde, a partir da participação igualitária, 

todas as consciências reunidas para tal propósito podem vivenciar a expressão livre, a partir da volição e da afinidade 

pessoal consoante aos campos instalados durante a atividade. 

Sinonímia. 1. Campos Paraterapêuticos Mentaissomáticos. 2. Para-assistência grupal mentalsomática. 

3.Exercício da Refutaciologia. 4. Auto-exposição livre; manifestação desreprimida. 5. "Bola da vez" multidimensional. 

6.Convergência de objetivos assistenciais. 7. Disponibilidade assistencial grupal. 8. Leitura parapsíquica. 

Antonímia. 1. Monólogo; solilóquio. 2. Reunião com pauta fixa. 3. Campo holopensênico entrópico. 

4.Manifestação por indicação; Manifestação por nomeação. 5. Auto-exposição mediada. 6. Manifestação reprimida. 

Etimologia. O termo plenária é substantivo feminino derivado do adjetivo Plenário,do idioma latim tardio 

plenarius,a,um 'completo', sendo antepositivo, do latimpleo,es,plévi,plétum,plére 'encher', cujo adjetivo éplénus,a,um 

'pleno, cheio'. Surgiu no Século XV. 

Desenvolvimento. O desenvolvimento dos trabalhos em uma plenária multidimensional ocorre a partir da 

movimentação pensênica e da leitura paraperceptiva dos seus campos constituintes, dos questionamentos, das associações 

de idéias e do exercício prático da refutação. 

Participação. A atuação de qualquer participante durante uma plenária depende da capacidade de entrada oportuna 

no movimento mentalsomático do campo instalado. Coloquialmente pode-se traduzir esta capacidade pela utilização de 

técnica própria para "pegar o bonde andando" sem estresse negativo. A participação de cada um é dinâmica e imprevisível, 

de acordo com suas predisposições. Cada plenária é única e multidimensional. 

Escolha. De modo parcial ou integral, um indivíduo pode estar pensenicamente hígido, ser ativo, contribuinte e 

participante ou permanecer em condição de encapsulamento parapatológico. Todos são livres para escolher como agir. 

Qualquer participante pode ser questionado ou vivenciar uma intervenção assistencial a qualquer momento. Durante o 

evento, um dos aprendizados ocorre quando cada um aprende a abrir o seu próprio espaço de participação. Não há 

"jeitinho" para entrar no campo. Ninguém é convidado a falar. Por outro lado ninguém é impedido de participar do 

movimento plenário se assim decidir. A repercussão quanto ao acerto ou erro da entrada em plenária tende a ser imediata ou 

quase, pois a repercussão no campo é instantânea. 

Refutaciologia. A intenção principal no exercício da refutação no SPM é desenvolver e aprimorar o senso da 

criticidade cosmoética e fortalecer a aprendizagem de todos os que necessitarem, através da autocrítica e da heterocrítica 

em tempo real. A técnica permite o acesso a idéias originais relativas aos contextos analisados e conflui para fortalecer a 

todos os interessados nos diversos aspectos que convergem para o desenvolvimento do arrimo interconsciencial 

assistencial. 

Instrumentos. No SPM, um dos principais instrumentos de trabalho é a para-intervenção. 
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Definição. A para-intervenção é a técnica do processo paraterapêutico que utiliza a tares enquanto reflexão 

máxima adequada ao momento evolutivo das consciências envolvidas, com a função de explicitar o que está implícito aos 

próprios assistidos, conscins e consciexes. 

Etimologia. O prefixo para- de origem grega significa 'para além de', sendo elemento compositivo. O vocábulo 

intervenção vem do Latim interventio,ónis 'abono, fiança, garantia' derivado de interventum, interveníre 'estar entre, 

sobrevir, assistir; entremeter-se, ingerir-se, intervir, meter-se de permeio, embaraçar-se, impedir'. A palavra intervenção 

surgiu em 1652. 

Sinonímia. 1. Para-assistência; Para-esclarecimento. 2. Tares extrafisica; Paratares. 3. Dupla assistência; Dupla 

ação assistencial. 

Antonímia. 1. Para-assedialidade; Para-consolação. 2. Estupro evolutivo. 3. Invasão intraconsciencial; Violação 

intraconsciencial. 4. Omissão deficitária. 

Neologismo. O vocábulo para-intervenção é neologismo técnico daParaterapêutica. 

Descortinamento. No âmbito da Conscienciometria, a para-intervenção propicia o descortinamento de 

mecanismos conscienciais e contextos extrafisicos, holocármicos e pluriexistenciais para conscins e consciexes 

envolvidas, contribuindo para a auto e hetero análises profundas. 

Imprevisibilidade. Segundo a Paraterapêutica, a Área relativa às para-intervenções é vasta e demanda certa 

imprevisibilidade na ação. O objetivo é propiciar a desmontagem dos bloqueios próprios das resistências e racionalizações 

defensivas. Para a conscin assistente, a imprevisibilidade assistencial se constitui em aprendizado técnico a partir do 

manejo cotidiano consoante à equipex, caso a caso, ao longo dos anos. 

Classificação. Enquanto hipóteses de trabalho, segue a classificação básica de 2 categorias de para-intervenções 

identificadas em ConscienciologiaAplicada: 

1. Direta. Promovida de modo direto; de consciência para consciência, pode envolver conscins e/ou consciexes. 

2. Indireta. Situacíonal. Promovida a partir de contextos impactantes de caráter interventor, tais como: 

acontecimentos imprevistos; acidentes; e dessomas inesperadas. 

Auto-intervenção. Identificou-se ainda outra conduta interventora, realizada pela própria consciência, 

direcionada a si, na condição de autodiagnosticadora e de prescribente (autoconsciencioterapia profunda, essencial, 

radical). É a consciência que, em relação às suas reciclagens mais profundas, não espera.faz acontecer. Sua ocorrência é 

registrada de modo infrequente na população abarcada neste estudo. Para tanto, levanta-se a hipótese de que sua efetivação 

demande condições mais avançadas de holomaturidade. 

Tipos. Quanto à forma, eis alguns tipos de para-intervenções que podem ser utilizados de acordo com a 

necessidade assistencial: 

1. Clarificações. 

2. Confrontamentos. 

3. Impactoterapia. 

4. Perguntas reflexivas. 

5. Silêncio. 
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Equipex. A tecnologia de abordagem junto à intenção hígida da conscin-interventora abrem campo para a atuação 

em conjunto dos amparadores das consciências envolvidas. A orientação quanto ao local (placing), o momento (timing), a 

categoria e o tipo de para-intervenção a ser realizada advém de equipex técnica especializada. 

Autoparapsiquismo. Nesse contexto, o autoparapsiquismo é fundamental para o correto acesso e leitura de: 

campos patopensênicos 33 
, matéria-prima assistencial; padrões pensênicos de consciexes envolvidas; campos 

assistenciais 
34

; e consciexes amparadoras do(s) assistido(s) e da equipex técnica. 

Papel. Nos campos paraterapêuticos propícios às para-intervenções, é importante o entendimento da conscin

interventora acerca de seu papel multidimensional ao provocar a explicitação e/ou a desinstalação de algum mecanismo 

intraconsciencial. Além da equipex, a atuação da equipe técnica intrafisica ocorre diretamente com as consciexes que 

interagem com a conscin-assistida por afinidade holopensênica. 

Ponta. "A assistência da conscin às consciexes evidencia a ponta mais avançada dos trabalhos da 

Assistenciolo gia". 
35 

Pacificação. O holopensene pessoal de energias pacificadoras (autopacificação íntima) facilita o processo 

paraterapêutico além do momento da para-intervenção, pois na maioria dos casos, envolve tratamento, manutenção, de 

modo a otimizar as reciclagens necessárias aos envolvidos. 

Porta-assistidos. A condição de porta-assistidos é fundamental no tratamento mais profundo do caso abordado. 

Reurbanização. As para-intervenções tem papel central na reurbanização de bolsões conservantistas sustentados 

pelas interprisões grupocármicas. 

Serenarium. As experiências da equipe intrafisica de apoio do Laboratório Radical da Heurística - Serenarium, 

instalado no Campus ARACÊ, tem mostrado que, quanto mais avançada é a assistência, mais é customizada. A "incisão 

assistencial" quanto às verdades evolutivas de cada experimentador é feita a laser, pontual, específica, profunda, não

violativa. Cada pesquisador ou atendimento é único. O padrão de acolhimento assistencial incondicional é uma constante 

no holopensene do Laboratório a todas as consciexes e conscins envolvidas. 

Xadrez. Quando se está disponível para a assistência, podem-se perceber os movimentos das peças no tabuleiro do 

xadrez assistencial. Neste sentido, não se direcionam os acontecimentos pelas expectativas pessoais, mas sim, busca-se 

paraperceber, identificar os campos assistenciais-paraterapêuticos instalados e acompanhar a pró-atividade do fluxo 

assistencial, sendo útil, atrapalhando o menos possível. 

Facilitadores. Segue listagem com 11 O condições e elementos facilitadores da interassistência para a conscin 

intermissivista: 

1. Abertismo. Open mind. 

2. Abnegação cosmoética. 

33 
ARACÊ.Infográfico Curso Autoconscientização Assistencial - AST, 2002 - 1. 

34 
ARACÊ.lnfográfico Curso Autoconscientização Assistencial -AST, 2002 - 1. 

35
VIEIRA, Homo sapiens reurbanisatus, 2003, p. 238. 
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36 

37 

3. Acolhimento. Fratemismo. 

4. AfetividadeMadura. 

5. Aglutinação distributiva. 36 

6. Altruísmo. Foco no outro. 

7. Antidogmatismo. 

8. Argumentação cosmoética. 

9. Atenção concentrada. Anti-dispersividade. Atenção dividida. 

1 O. Atitude pró-amparador extrafisico. 

11. AutenticidadeConsciencial. Coerência. Verbação. 

12. Autocomprometimento proexológico. Responsabilidade evolutiva. 

13. Autoconscientização Assistencial. PosturaAssistencial Permanente. 

14. Autodesassédio. 

15. Autodiscemimento. 

16. Auto-enfrentamento sadio. 

17. Auto-exposição cosmoética. 

18. Auto-incorruptibilidade. 

19. Auto-organização. Planejamento proexológico. Balanço existencial. 

20. Autopacificação. 

21. Autopesquisa. Autoconscienciometria. Autoconhecimento. 

22. Autoposicionamento. 

23. Base fisica própria. 

24. Blindagem da alcova. 

25. BomHumor. 

26. Calculismo. Detalhismo. Exaustividade. 

27. Cientificidade. 

28. Concessão. 

29. Condição da Assistência sem Retomo. 

30. Condição deAgente de Sustentação Ortopensênico. 

31. Confiança. Autoconfiança. Interconfiança. 37 

32. Cosmoética. Código Pessoal de Cosmoética (CPC). 

33. Criticidade. Autocrítica e heterocrítica cosmoéticas. Refutaciologia. 

34. Desassombro cosmoético. Coragem. 

35. Desenvolvimento daAutoconscientização Multidimensional. 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

VIEIRA, Aglutinação. Enciclopédia da Conscienciologia. Disponível em: http://www.tertuliaconsciencioloiga.org. Acesso em 02.04.2008. 

VIEIRA, Interconfiança. Enciclopédia da Conscienciologia. Disponível em: http://www.tertuliaconsciencioloiga.org. Acesso em 25.04.2008. 
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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCJi:NCIA 

36. Desenvolvimento daAutoconscientização Pluriexistencial. 

37. Desrepressão. Despojamento. 

3 8. Diferenciação Pensênica. Desassim. Assepsia energética. 

3 9. Disponibilidade íntima irrestrita. 

40. Docência conscienciológica. 

41. Domínio Energético. Estado Vibracional. Assim. Desassim. 

42. Empatia. 

43. Encapsulamento parassanitário. 

44. Energias Conscienciais anticonflituosas. Pacificação íntima. 

45. Epicentrismo. Liderança Cosmoética. 

46. Equilíbrio na vivência do binômio admiração-discordância. 

4 7. Escuta Paraterapêutica. 

48. Estofo assistencial. Sustentabilidade evolutiva. 

49. Eumatia. Teática evolutiva. 

50. Eutirnia. 

51. Exemplarismo Cosmoético. Autoridade Moral. 

52. Extrapolacionismo evolutivo. 

53. Flexibilidade.Adaptabilidade. 

54. Foconasoluçãoenãonoproblema. 

55. Fortalecimento do ego.Auto-estima. 

56. Generosidade. 

57. Grupalidade. Senso de equipe. Voluntariado pró-evolutivo. Vínculo consciencial. 

58. Heurística. 

59. HigidezPensênica. 

60. Hiperacuidade. 

61. Hipocrisia. Demagogia. ERRATA Fatore D ti 
1 s 1 teu tadores 

62. Homeostasia Holossomática. Equilíbrio Psicossomático. 

63. Imprevisibilidade. 

64. Inclusão.Auto-inclusão. Hetero-inclusão. 

65. Incorruptibilidade. 

66. Inteligência Evolutiva. 

67. Intercompreensão. 

68. Interconectividade pró-evolutiva. Conexão amparadora. Conexidade. Sincronismo. Continuísmo. 

69. Intercooperação. 

70. Isenção. Imparcialidade. 

71. Lucidez intrafisica. 

3 O Revista Conscienciologia Aplicada - Ano 8 - N. 7 - 2008 



72. Macrossoma. 

73. Maturidade quanto ao binônio apego-desapego. 

74. Mecanismos intervencionais (conhecimento e uso). 

75. Megafoco. Visão de Conjunto. Pensar grande. AmplitudeAutopensênica. 

76. Neofilia. Pluriprospectividade. 38 

77. Objetividade. 

78. Parassinapses assistenciais. 

79. Passividade-ativa. 

80. Pensar grande. PersonalidadeLarge. 

81. Poliglotismo. 

82. Pontualidade. 

83. PosturaAntiqueixa. 39 

84. Posturastrongprofile. Conscin-trator. 

85. Pré-disposição para a reconciliação. Mediação. Paradiplomacia. 

86. Primener. Cipriene. 

87. Primener. Cipriene. 

88. Priorização assistencial do tempo. 

89. Profissão pró-evolutiva. 

90. Profissionalismo Assistencial. 

91. Projetabilidade Lúcida. Lucidez extrafisica. 

92. Rapport. 

93. Respeito ao livre-arbítrio consciencial. 

94. Rotinas úteis. Hábitos sadios. 

95. SaúdeFísica. 

96. Senso de gratidão. Retribuição. 

97. Sexualidade sadia. 

98. SinaléticaAnímico-parapsíquica pessoal. 

99. Sistema de Plenárias Multidimensionais. 

100. TécnicadaDuplaevolutiva. 

1O1. Técnica do Espelhamento consciencial. 

102. Tecnologia de Abordagem Assistencial. 

103. Tenepes. Ofiex. 

104. Trafores. Megatrafores. 

ASSOCIAÇÃO INilRNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

38
VIEIRA, Postura Antiqueixa. Enciclopédia da Conscienciologia. Disponível em: http://www.tertuliaconsciencioloiga.org. Acesso em 29.04.2008. 

39 
VIEIRA, Postura Antiqueixa. Enciclopédia da Conscienciologia. Disponível em: http://www.tertuliaconsciencioloiga.org. Acesso em 13.04.2008. 
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105. Tridotação Consciencial. Desenvolvimento de Atributos Conscienciais. Intelectualidade; Comunicabilidade; 

Parapsiquismo. 

106. Trinômio Automotivação-trabalho-lazer. 

107. Trinômio Iniciativa-manutenção-acabativa. 

108. Universalismo. 

109. Uso dos Laboratórios deAutopesquisa Consciencial (LACs ). 

11 O. Vida Financeira Estável. Buffers financeiros. Sustentabilidade Financeira. 

111. Vontade inquebrantável. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aprendizado. Um dos principais exercícios da grupalidade e da interassistência é aprender a não desistir. Não 

desistir do outro significa não desistir de si mesmo. Refere-se aqui à desistência sutil, muitas vezes implícita, que pode se 

traduzir ao longo do tempo em dificuldades crescentes e/ou crônicas na inter-relação. Refere-se aqui a acomodação que se 

traduz no senso comum.pela idéia de que as pessoas são do jeito que são e ponto. Nesta idéia, não há vírgula no final da 

frase, há determinismo. 

Minipeça lúcida. Um amparador não desiste, mas sim, compreende, respeita o livre-arbítrio do assistido e aguarda 

o momento de "entrar em cena", no fluxo dos movimentos do XadrezAssistencial-Evolutivo. 

Esforço. O amparador extrafisico ou o evoluciólogo sempre aponta o caminho ideal. Contudo, quem percorre a 

estrada tom teaticidade e vivência é a conscin esforçada. O amparador ajuda bastante, no entanto, não resolve. Quem faz 

tudo, afinal, somos nós mesmos. 40 

Amparador. A conscin intermissivista pode ser um amparador intrafisico. O Autoposicionamento indicará se essa 

manifestação se dará durante a atual existência intrafisica na condição de conscin com a mesma eficácia do período 

intermissivo, extrafisico, mais recente, ao vivenciar a condição de consciex amparadora. Aproximar-se da manifestação de 

consciex enquanto conscin. Pela Voliciologia, o primeiro passo nessa caminhada é a escolha íntima pela adultidade 

consciencial. 41 

O ÊXITO DE UM GRUPO É RESULTADO DIRETO 

DA INTERASSISTENCIALIDADE. ASSISTIR DE FATO AO OUTRO É IR ATÉ 

AS ÚLTIMAS CONSEQUÊNCIAS COM VOCÊ MESMO. 

40
VIEIRA, Homo sapiens reurbanisatus, 2003, p. 1.108. 

41 Anotações pessoais, Curso Autoconscientização Evolutiva, aula 6, São paulo, Agosto de 2007. 
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ASSOCIAÇÁO·INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Definição. Acordo entre duas ou mais consciexes que sujeitam entre si alguma obrigação recíproca, assistencial, proexológica, a ser cumprida 

na próxima ressoma grupal, assinada pensenicamente no período intermissivo, relativo à pararealidade evolutiva das consciências envolvidas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Sinonímia. 1. Contrato bilateral extrafisico. 2. Contrato sinalagmático extrafisico. 3. Compromisso assumido no extrafisico. 4. Combinado 

assumido antes da ressoma. 5. Acordo pré-ressomático. 

Antonímia. 1. Quebra de contrato. 2. Rompimento de compromisso assumido. 3. Descumprimento de combinados. 

Extrafisicologia. AExtrafisicologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos estudos e pesquisas das relações e vivências da conscin 

nas outras dimensões, além da intrafisicalidade. 

Megapensenologia. Eis um megapensene trivocabular sintetizando o tema: combinado assumido intercobrado. 

Introdução. Este texto originou-se de reflexões ocorridas durante experimento no Laboratório Radical da Heurística - Serenarium, no Campus 

ARA CÊ, de 25 a28 de abril de 2008. 

Vivência. A reflexão sobre o tema dos acordos pré-ressomáticos surgiu das vivências do Autor, uma conscin-filho, e sua família nuclear. O 

Autor, em determinada época resolveu mudar-se de cidade, ou seja, distanciar-se de sua família núcleo. Logo no início da mudança, visto que se tratava de 

uma família muito unida, houve reclamação por parte dos pais quanto ao distanciamento do filho. 

Proéxis. No entanto, como o filho mudou-se prioritariamente para, em sua percepção, focar a proéxis, percebeu diminuição na cobrança por 

parte dos pais, permanecendo menos pressionado por sua ausência. 

Impressão. Do ponto de vista do Autor, os integrantes da família nuclear melhoraram, confirmando o acerto da escolha. Sua ausência estimulou 

a independência financeira dos familiares em relação ao mesmo. 

Tempo. Com o passar dos anos, o Autor desfocou-se um pouco de sua proéxis, reduzindo a efusividade no cumprimento da mesma. Sem desistir 

dos compromissos proexológicos, continuava morando em campus conscienciológico, mas experimentando conflitos íntimos. 

Percepção. Simultaneamente à perda de foco proexológico, o Autor começou a registrar a retomada da cobrança familiar com relação a sua 

ausência. Eram comuns frases de expressão queixosa, tais como: "daqui um tempo não teremos mais nem saudades", ou "é, devo ter vindo aqui só para te 

colocar na Terra, porque nem está mais aí para mim". O próprio Autor começou a se cobrar pela ausência junto à família. 

Descoberta. Notavelmente, a cobrança diminuía conforme ele discorria aos pais sobre o que estava fazendo, a importância para ele, o 

sentimento de felicidade em relação ao que havia decidido fazer em sua vida; que estava bem, com um bom trabalho profissional, conseguindo se 

desenvolver; enfim, devolutivas sinceras que todos os pais gostariam de ouvir de um filho. 

Reflexão. As reflexões aprofundavam-se pela autopesquisa permitindo compreender o que ocorria além dos fatos, e o motivo pelo qual a 

cobrança da família nuclear havia recomeçado. Após algumas conversas com colegas do grupo evolutivo, iniciou reflexão sobre o papel de subnível que o 

Autor desempenhava naquele período na proéxis grupal, e como, provavelmente, estava sem força presencial na hora de transmitir a informação aos pais, 

eles continuavam a cobrá-lo. 

Hipótese. Após análise, o autor estabeleceu a seguinte hipótese de pesquisa: será que toda vez que estiver fora do fluxo proexológico e 

assistencial, distante do combinado assumido no período pré-ressomático com aquelas consciências, aumentará o nível de cobrança, mesmo que 

inconsciente? 
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ASSOCIAÇÃO INTUHAOOHAl 
l'AlA A EVOLUÇÃO DA CONSCl{NCIA 

Contrato. Partindo dessa hipótese, provavelmente deve haver entre as consciências que se comprometem a a lgum trabalho no intrafisico um 

combinado. em que, e alguma das partes estiver descumprindo qualquer que seja a cláusula do contrato, a outra parte, mesmo que inconscientemente, irá 

cobrá-la da forma que puder, até reversão positiva da situação; ou seja, asswnimos um compromisso no extrafisico e, no momento da ressoma, durante o 

restringimento, e quecemos os acordos; no entanto, como as energias conscienciais não são "apagadas", a qualquer percepção de descumprimento, uma 

das partes reclamará. 

Semelhança. Outras ocorrências foram registradas ao longo do tempo. Em algumas ituações, o Autor percebeu, em inter-relações no grupo 

evolutivo, cobranças da consciência A aparentemente descab idas sobre a consciência B. Depois, com uma simples mudança de postura da consciência 

B, a consciência A deixou de reclamar e começou até mesmo a apoiar o mesmo projeto que inicia lmente gerara discórdia. 

Isenção. É frequente a perda da isenção nos contextos em que a consciência está envolvida de modo direto ou indireto. Desse modo reduz-se a 

percepção dos teatros assistenciais a que se é ubmetido e muitas vezes projeta-se a responsabilidade pelos acontecimentos desfavoráveis no outro. 

Projeção. Por muitas vezes, o Autor reclamou e culpou o pais pela exce siva cobrança, pelo desrespeito às escolhas dos outros e até mesmo 

pelo excesso de egoísmo. Vergonho o discorrer sobre isso, porém, o mais egoísta era o próprio Autor que, além de estar se desviando de seu compromisso 

proexológico e as istencia l, projetou nos pais sua imaturidade espúria, sua pusilanimidade assistencial. 

Teatros. Na autopesquisa a conscin ubmetida aos teatros da vida, podendo percebê-los ou não, o fato é que eles acontecem. Cabe aumentar a 

lucidez para visualizaros modos inter-relacionais no dia-a-dia . 

Pesquisa. Este estudo não e tá encerrado, pelo contrário, é o início de uma possível virada de mesa. Cabe a este autor verificar se dentro de 

alguns meses, à medida que retomar sua proéxis, as cobranças das consciexes e conscins a serem assistidas no processo grupocarmalógico diminuirão. 

Importante salientar que a lgumas percepções já são reais sobre os resultados de retomada da proéxis e do cumprimento do contrato pré-estabelecido. 

Curso lntermissivo. Para reflexão dos leitores, suponha você imermissivista e relacionando-se com familiares ou parceiros também 

intem1issivistas, o quão profundo e especializado foram os contratos extrafisicos desenvolvido entre os envolvido nas" alas de aula" da disciplina de 

Paradireito do curso intermissivo. 

O CUMPRIMENTO DOS CON TRATOS EXTRAFÍSJCOS É CONDIÇÃO 

SINE QUA NON PARA O COMPLETISMO EXISTENCIAL NESTA EXISTÊNCIA. 

Ponteiro Consciencial. Yale apresentar a hipótese de que a conscin intermissivista com o ponteiro consciencial funcionante e 

autod iscernimento evidente provavelmente cumprirá seus contratos extra físicos. 

Questionologia. Vem você, conscin intermissivista, mais cumprindo ou de cumprindo as cláusulas de seus contratos extrafisicos? 
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Dinâmica Interassistencial 
dos Grupos Evolutivos 
Proposta Inicial 
Evolutionary Groups Interassistantial 
Dynamics - Initial Hypothesis 
Dinâmica Interassistencial dos Grupos 
E volutivos Proposta Inicial 

Resumo: 

O artigo é a proposta inicial de como ocorre a e colha, 
ainda no curso iotermissivo, da conscio-chave consciência mai 
adequada à ioterassistênciajunto a determinado grupo, explicitando 
as principais variáveis intervenientes deste processo: as variáveis 
multiexistenciais, as holocármicas e as conscienciais. 

Na segunda etapa, propõe gráficos para explicar a 
Dinâmica loterassistencial Evolutiva a partir do traço comum da 
conscin-chave e do grupo, mo trando que é necessária para a 
primeira já haver superado em, no mini mo, 51 % do traço-fardo 
grupal, caso contrário não haverá sustentabilidade e cosmoética 
uficiente para o acoplamento junto aos amparadores. 

Apresenta o estudo de caso da ressocialização do grupo de 
voluntários do lnstituto de Pesquisa da Coo ciência - IPC, para 
esclarecer melhor o processo de escolha e do proce so de atuação da 
conscio-chave. 

Para concluir, sugere extrapolaçõe em relação à coo cin
chave recompo itora, quando a mesma toma-se neoamparadora 
daquela função ou em relação ao traço comum, podendo auxiliar 
extrafisicamente outras conscins-chaves que entraram na mesma 
dinâmica interas istencial evolutiva através da mesma problemática. 

Abstract: 

This es ay is a hypothesis of how the Intraphysical 
Consciousne plans still on the lntermissive Course, to become the 
most uitable Consciousnes (key lntraphysical Consciousne s) for 
the intera si tance in the Group, expliciting it most important 
interveoing variables of the proces : Multiexi teotial, holokamúc 
and coo cientia l variables. 

Secondly, it suggest a graphical representatioo of the 
Evolutionary lnterassistantial Dynamics, from the common trait 
betweeo the key-lntraphysical Coo ciou nes and the Group, 
showing it is paramount to have overcome the weak trait, in at least 
51 %, otherwise there won't be Cosmoetbics and sustainability 
enough to cope with the Helpers. [t preseots a case-study of tbe re
socialization of IPC (ln tituto de Pesquisa da Consciência) 
volunteers, to clarify tbe Key lotraphysical Consciousness acting 
and choice process. 

To conclude, it suggests extrapolatioos related to the 
recompo ing key Intraphysical Consciousness, when it become a 
oew-functional-helper ora new-helper related to tbe cornmoo trait, 
being ab le to aid extraphysica lly other key Intraphysica l 
Consciou nes es that have entered ia the sarne evolutiooary 
interassistaotia l dynamics over analogous problem . 
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!-ARGUMENTOS PREMILIMINARES 

Resumen: 

Este artículo es la propuesta inicial de como ocurre la 
e!ección, todavía en e! curso intermisivo, de la concin clave, 
conciencia más adecuada a la interasistencia dentro de determinado 
grupo, explicitando las principales variab!es intervenientes de este 
proceso: las variab!es multiexistenciales, las holokármicas y las 
concienciales. 

En la segunda etapa, propone gráficos para explicar la 
Dinámica Interasistencial Evolutiva a partir de! rasgo común de la 
concin clave y de! grupo, mostrando que es necesaria para la primera 
ya haber superado, en e! mínimo, e! 51 % de! trazo fardo grupal, en e! 
contrario no habrá sostén y cosmoética suficientes para e! 
acoplamiento con los amparadores. Presenta e! estudio de caso de la 
resocialización de! grupo de voluntarios de! IPC Instituto de 
Investigación de la Conciencia, para esclarecer mejor e! proceso de 
e!ección y de! proceso de actuación de la concin clave. 

En conclusión, sugiere extrapolaciones en relación a la 
concin-clave recompositora, cuando la misma se cambia en 
neoamparadora de aquel!a función o en relación a! trazo común, 
pudiendo auxiliar extrafisicamente otras concines claves que han 
entrado en la misma dinámica interasistencial evolutiva a través de la 
misma problemática. 

Base. Este artigo foi construído tendo por base pelo menos 4 atuações ou momentos vivenciados por este autor, aqui 

dispostos em ordem cronológica: 

1. Ressocialização. A participação ativa na ressocialização dos voluntários do IPC - Instituto de Pesquisa da 

Consciência ocorrida em setembro de 2003; 

2. Docência. A docência em cursos de Comunicologia da COMUNICONS, no período de setembro de 2005 a 

dezembro de 2007; 

3. Conselho. A atuação junto ao Conselho das ICs da UNICIN enquanto representante da COMUNICONS no 

período de junho de 2005 a março de 2008; 

4. Serenarium. A imersão no Laboratório Radical da Heurística (LRH) Serenarium, no Campus ARA CÊ, em junho 

de2007. 

Método. O conteúdo segue a metodologia da formulação teórica a partir da observação e da prática, no intuito de 

contribuir com o arcabouço paracientífico da Conscienciologia. 

Bastidores. É fruto da tentativa do entendimento dos bastidores das relações grupocármicas, especialmente, dos 

motivos pelo qual determinada consciência é mais adequada à determinada tarefa interassistencial em determinado 

momento evolutivo. 

Proposta. O artigo, embrionário, é a proposta inicial, redigido no intuito de abrir debate entre os pesquisadores da 

especialidade Grupocarmologia e da própria Comunidade Conscienciológica. 

Tese. Fundamenta-se na seguinte tese, aqui exposta em 4 etapas interdependentes: 
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ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

!.Partida.As atividades interassistenciais de modo geral ocorrem a partir de epicentro consciencial. 

2.Definição.A definição deste epicentro por parte da equipe extrafisica segue gama de quesitos bastante específicos. 

3.Adequação. Estes quesitos possuem relação direta com determinadas características das consciências envolvidas. 

4.Evolução. A dinâmica que se forma a partir disto, é a que auxilia no processo de recomposição e, portanto, na 

evolução do grupo. 

Problemas. É possível a formulação de diversas questões-problema relativas à dinâmica interassistencial grupal, ao 

exemplo destas 5: 

1. Variáveis. Quais são as variáveis na definição do melhor epicentro da dinâmica interassistencial grupal? 

2. Mecânica. Como ocorre esta dinâmica interassistencial grupal a partir do epicentro? 

3. Terceirização. É possível terceirizar a assistência? 

4.Embaixada. Em que momento a consciência é considerada embaixadora dos amparadores para a atuação em 

casos específicos? 

5.Referência. Quando o epicentro toma-se referência interassistencial de qualquer grupo, independente de 

atrelamentos diretos? 

11-FUNDAMENTOSDACONSCIN-CHAVE 

Interdisciplinologia. A argumentação tem por fundamentação básica 9 especialidades da Conscienciologia, 

especificamente, aqui listadas em ordem alfabética: 

1. Comunicologia. A autoconscientização multidimensional necessária à cosmovisão da situação do grupo. 

2.Epicentrologia. O desenvolvimento de epicentrismo consciencial mínimo, fundamental para o auto e 

heterodesassédio. 

3.Evoluciologia. A utilização da dinâmica interassistencial grupal enquanto mola propulsara da evolução 

grupocárrnica. 

4. Grupocarmologia. A análise dos diferentes estágios em que se encontram as consciências do grupo, evidenciando 

o líder e o liderado. 

5.Interassistenciologia. Ameritocracia, liberando a consciência para ser a peça-chave interassistencial. 

6.Paradiplomacia. Arepresentatividade em relação a grupos de conscins e consciexes. 

7.Paradireito. A análise do processo multissecular das consciências envolvidas, engendrando ações reeducativas 

para todos. 

8.Proexologia. A relação entre a tarefa e a programação da consciência. 

9.Seriexologia. As múltiplas existências influenciando e afetando nas tarefas interassistenciais da consciência nessa 

vida humana. 
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Definologia. A conscin-chave é a consciência, atualmente intrafisica, mais afeita à interassistência junto a 

determinado grupo evolutivo devido à especificidade da caracterologia grupal, à afinidade desenvolvida ao longo das 

existências, às ligações e atrelamentos holocármicos inerentes a esta convivência e ao maior grau de rapport e 

possibilidades reais de êxito na execução da tarefa. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Sinonimologia: l.Epicentro consciencial contextual. 2. Interassistente técnico(a) multidimensional. 3. 

Embaixador( a) específico( a) dos amparadores. 4. Referência consciencial em determinada área da Interassistenciologia. 5. 

Pré-neoamparador(a) de determinada função. 6. Recompositor(a) existencial lúcido. 

Antonimologia: l.Epicentro consciencial. 2. Epicentro consciencial situacional 3. Consciência sem tecnicidade 

específica.4. Consciência sem rapport. 5. Guia amaurótico(a). 6. Assediador( a). 8. Interprisioneiro(a) existencial. 

Variáveis. Eis a listagem de 9 possíveis variáveis intervenientes indispensáveis na definição da conscin-chave 

(recompositora) pela equipe extrafisica de amparadores, aqui listadas em ordem alfabética: 

1. Autoridade. A conscin-chave possui autoridade-moral mínima em relação ao grupo. 

2.Estratégia. A atuação enquanto conscin-chave é próprio da estratégia traçada pelo(s) Evoluciólogo( s ). 

3.Evolução. A ação salda as dívidas de outrora, auxiliando na positivação do resultado da Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP) da conscin-chave. 

4.Holobiografia. A conscin-chave já viveu série de existências intrafisicas junto ao grupo. 

5.Holocarma. A ação recompositora faz parte do mecanismo de ação e reação do holocarma aplicado ao grupo, 

dirimindo a interprisão e a vitimização. 

6.Proéxis. A tarefa interassistencial é parte do rol de atividades planejadas e traçadas durante o período intermissivo 

da conscin-chave. 

7.Singularidade. O êxito da empreitada interassistencial tem por ponto de apoio a singularidade consciencial da 

conscin-chave e as disciplinas cursadas no curso intermissivo. 

8. Tipologia. A conscin-chave possui conjunto de características conscienciais semelhantes aos do grupo: traço 

imaturo afim, em fase de superação ( <51 % ) e traço maduro mais desenvolvido que a média (>51 % ). 

9. Universalismo. Não há por parte da conscin-chave quaisquer preconceitos ou apriorismos em relação ao grupo. 

A CONSCIN-CHAVE NEM SEMPRE É O EPICON LÚCIDO DA ESCALA EVOLUTIVA. É A 

CONSCIÊNCIA INTERMISSIVISTA ESPECÍFICA, MAIS ADEQUADA AO CONTEXTO 

INTERASSISTENCIAL MULTISSECULAR GRUPAL. 

ID-DINÂMICAINTERASSISTENCIALDOGRUPOEVOLUTIVO 

Elucidação. Para que haja melhor elucidação da proposta da Dinâmica Interassistencial Evolutiva, propõe-se o 

estudo de caso de ressocialização do grupo de conscins e consciexes integrantes do IPC - Instituto de Pesquisa da 
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Consciência, ocorrida em setembro de 2003 . 

ASSOCIAÇÃO INTHNACIONAl. 
'AaA A IVOLUÇÃO DA CONSCllNCIA 

Generalização. Torna-se, entretanto, necessário entender primeiro, a dinâmica interassistencial evolutiva de modo 

genérico, para depois aplicar o caso supracitado. 

QUADRO 1: DINÂMICA INTERASSISTENCIAL EVOLUTIVA GERAL 

CONSCIEX-LIBERTÁRIA 
w - Reurbanizadora dos m .... bolsões parapatológicos o z SUPERVISOR INTRAFÍSICO e: w DO PROCESSO GRUPAL - Supervisora dos processos .... Holocármicos ""C 
(/) - Poder consciencial m 
(/) - Fase de Libertação Grupocánnica >< 
(/) )> 
<( PARADIPLOMATA AMPARADORES C/) 

C/) z üi e.. -f 
::> CONSCINS MAIS PREDIS- NEOAMPARADOR (> 51%) m 
o POSTAS AO AUXILIO AO GRUPO - lntennissivista - (4° tempo - Colheita z 
w -f 

lntermissiva) m 
CONSCIN-CHAVE (= 51%) -Ampara e inspira a conscin-chave 
- lntennissivista (2° tempo - executivo) 
- Fase de recomposição grupocánnica 

PR~ CONSCIN-CHAVE (< 51%) 
CONSCINS MAIS PREDIS- - lntermissivista (1° tempo - aquisitivo) G) o POSTAS À MUDANÇA - Acompanha e pesquisa a conscin-chave ::a e e: 

~ ""C 
~ CONSCINS MENOS PREDIS- GUIAS AMAURÓTICOS, m 
(/) POSTAS À MUDANÇA ASSEDIADORES >< 
(/) )> 
<( C/) 

z CONSCIEX-DOMINADORA C/) 
- Mantenedora dos üi e.. CONSCINS NÃO PREDIS- bolsões parapatológicos 

::> POSTAS MUDANÇA - lnterpriosioneira 
-f 

~ - Poder coercitivo e 
e:> - Fase de lnterprisão Grupocármica o 

Conscin-chave. A conscin-chave é a consciência intermissivista do segundo tempo executivo, e que possui pelo 

menos 51 % do traço-fardo do grupo a que pertence resolvido. 

Amparo. Extrafisicamente é acompanhada mais diretamente por neoamparador, ou seja, ex conscin-chave, 

consciência intermis ivi ta do 4° tempo colheita intermissiva, e que além de ter superado o traço-fardo grupal no último 

período intrafisico, tomou-se referência no assunto ou função, provavelmente deixando gestação consciencial. 

Pesquisa. Também é acompanhada pela pré-conscin-chave, intermissivista do 1° tempo aquisitivo e que ainda terá 

de renascer para superar o mesmo traço. Neste caso, o modus operandi da conscin-cbave é pesquisado pela pré conscin

cbave no intuito de apreender os métodos utilizados no intrafisico para a resolução de determinado problema e de 

determinados traços conscienciais. 

Amparalidade. Ampliando a cosmovisão da situação, a conscin-cbave ainda é amparada indiretamente por 

amparadores (amparadores dos neoamparadores) e megamparadores, (megamparadores dos amparadores), consciências 
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especialistas na reurbanização dos bolsões parapatológicos específicos ligados ao grupo envolvido. 

Pressão. De outro lado, a conscin-chave sofre a pressão dos grupos extrafisicos infraevoluídos, ou seja, de guias 

amauróticos, assediadores e, indiretamente, megasseadiadores, interessados na não execução da interassistência e 

mantenedores dos bolsões parapatológicos cablados ao grupo. 

Representação. Intrafisicamente, a conscin-chave tem de realizar movimentos que afetam positivamente primeiro 

os grupos extrafisicos e depois os intrafisicos, que no fundo, são representantes nesta dimensão humana das consciências 

que se encontram nas diversas dimensões extramateriais. 

Abrangência. Pode ainda, dependendo da abrangência da interassistência, ser auxiliada por conscins 

intermissivistas (2º e 3º tempo), paradiplomatas e pelo supervisor intrafisico do processo grupal. 

Paradiplomata. Vale lembrar que a conscin-chave não é o paradiplomata, consciência especializada em mediações 

multidimensionais. Em muitos casos, o paradiplomata deve encontrar, resguardar e assistir a conscin-chave, aquela que irá 

de fato abrir o processo grupal. 

IV - ESTUDO DE CASO: RESSOCIALIZAÇÃO DO IPC 

Totais. Seguem informações da instituição IPC, formada por grupo de voluntários, na cidade de Porto Alegre, RS, 

Brasil (data-base: setembro de 2003): 

1.Idade. Fundada em julho de 1988, possuía em 2003 , 15 anos. 

2. Materpensene. O materpensene da instituição eraAutopesquisologia (Experimentologia). 

3. Base. A base conceituai utilizada pela instituição era formada pelos livros e tratados da Projeciologia e 

Conscienciologia. 

4. Voluntariado. Possuía duas unidades (Porto Alegre e Caxias do Sul), ambas no Rio Grande do Sul, perfazendo 

total de 120 voluntários. 

5.Gescons. Gerou duas antologias artigos e relatos projetivos e 1 anais do III EPECON- Encontro de Pesquisa da 

Consciência. 

6. Problemática. IC paralela à CCCI (Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional). 

Caracterologia. Eis 3 características conscienciais críticas do grupo, aqui listadas em ordem alfabética: 

1. Bairrismo. A atuação da instituição era restrita ao Rio Grande do Sul. 

2.Manipulação. Havia tentativa da manutenção do atrelamento dos voluntários à instituição. 

3.Poder. O poder decisório era centralizado em poucas pessoas, muitas delas da mesma familia. 

Trafar-síntese. O trafar-síntese do grupo era do antiuniversalismo. 

ANÁLISEDAESCOLHADACONSCIN-CHAVE 

Variáveis. Eis algumas variáveis a serem analisadas na escolha da conscin-chave para o processo de ressocialização 
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!.Identidade. Aconscin-chave também possui os três traços críticos e o trafar-síntese grupal, mas 51 % resolvidos. 

2.Holobiografia. Viveu diversas existências junto às demais consciências ligadas à instituição (rapport e afinidade). 

3.Interprisão. A interprisão ocorreu em existência pretérita, quando a conscin-chave auxiliou o grupo (liderança 

anticosmoética) na minidissidência da Conscienciologia. 

4.Reciclagem. Houve a reciclagem mínima do traço do antiuniversalismo ao longo das vidas, fazendo-a acessar o 

curso intermissivo da maxiproéxis grupal e cursar disciplinas específicas para resolução da problemática em si. 

5.Holocarma. Estava, nesta existência intrafisica, no período de
0

recomposição dos erros relacionados a este fato 

passado. 

6.Entrada. Possuía menor índice de rejeição de ambos os lados (IPC e CCCI). 

7.Bagagem. Obteve cargos políticos em diversas existências anteriores, que auxiliaram no desenvolvimento do 

traço-força da articulação, essencial para a tarefa de ressocialização do grupo. 

PREPARAÇÃO DACONSCIN-CHAVE 

Inconsciência. Nem todo intermissivista possui lucidez para perceber que ele ou ela é a conscin-chave em 

determinado empreendimento. 

Despertamento. No caso IPC, coube aos amparadores auxiliar no processo de "despertamento'', tendo utilizando 

pelo menos 6 métodos: 

!.Projeções. Projeções conscientes elucidativas do processo. 

2.Sincronicidades. Série de sincronicidades intrigantes e, até certo ponto, óbvias. 

3.Pressão. A conscin-chave passou a sentir pressão para resolver a questão, "não agüentando mais o patamar em que 

se encontrava". 

4.Hiperacuidade. A conscin-chave ganhou, por determinado período, maior hiperacuidade e passou a perceber 

mais agudamente os atrelamentos, problemas, trafares e a possível solução do processo grupal. 

5.Massa-crítica. Os amparadores utilizaram colegas evolutivos do próprio grupo, fazendo-os evidenciar à conscin

chave que ela era a pessoa certa a liderar a tarefa de recomposição. 

ATUAÇÃO DA CONSCIN-CHAVE 

Companhia. Durante a atuação, a conscin-chave passou a receber a companhia de equipe técnica específica. No 

caso da ressocialização do IPC, o amparador que liderou o processo é especializado em Parapoliticologia e 

Paradiplomacia, especificamente na área das (re )unificações e resolução de cisões (diásporas anticosmoéticas ). 

Sobrepairo. A proximidade da equipex imunizou a conscin-chave em relação aos assediadores tanto intrafisicos 

quanto extrafisicos, dando a sensação de sobrepairarpositivamente todo o processo. 

Desperticidade. Ocorreu a extrapolação em relação ao patamar evolutivo, colocando a conscin-chave próxima ao 
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patamar do ser desperto. Percebia-se o assédio, mas em momento algum, deixava-se sofrer a interferência. 

Estrategismo. A conscin-chave ficou mais "inteligente", conseguindo em pouco tempo estabelecer estratégias de 

ação eficazes, articulações eficientes e alterações de rota, quando necessárias. 

Rede. Começou a se formar verdadeira rede interassistencial. Apareceram as pessoas certas, na hora certa e no lugar 

certo, auxiliando na dinâmica da recomposição grupal. Estes ind ivíduos são àqueles que possuem maior afinidade com a 

conscin-chave. 

Irresistibilidade. A conexão junto à equtpex promoveu holopensene hígido na conscin-chave, tornando-a 

extremamente atraente e com força presencial inegável. 

Cosmoética. A conscin-chave passou a usufruir de retilinearidade pensênica, querendo que ocorresse realmente o 

melhor para todos. 

Multidimensionalidade. Conseguiu ultrapassar a miopia do dia-a-dia, assistindo em conjunto conscins e 

consciexes. Passou, inclusive, a prestar assistência extrafisica junto à equipex, dirimindo as parabrigas e as paradesavenças. 

Indício. A atuação nesse nível foi o indício da linha da proéxis pessoal. Uniu as pontas entre as biografias passadas e 

a atual. 

Preparação. Preparou a conscin-chave para atuações mais complexasi amplas e abrangentes dentro da mesma 

perspectiva. 

O FLUXO CÓSMICO ATUA EM PROL DA OMNl-COMPREENSÃO MÚTUA. CABE AO 

INTERMISSIVISTA PESQUISAR QUAL O CONTEXTO ESTÁ LIGADO A 

SUA ATUAÇÃO ENQUANTO CONSCIN-CHAVE. 

V-ARGUMENTOS CONCLUSIVOS 

Extrapolação. É de se supor que ao passar pelo processo de recomposição junto ao grupo básico, a conscin-chave já 

pode tornar-se referência naquele tipo específico de assistência, extrapolando as variáveis definidoras do papel na dinâmica 

interassistencial. 

Rapport. Não será mais necessário, por exemplo, o rapport advindo do conjunto de existências vividas em comum, 

pois a ligação se dará mais através dos traços conscienciais do que pela vivência. 

Estágio. Por hipótese, nesse caso, a conscin-chave encontra-se mais afeita ao estágio de libertação grupocármica do 

que ao estágio de recomposição. 

Questionologia. Você já pesquisou em quais contextos você pode ser a conscin-chave? Esta atuação tem ligação 

direta com sua holobiografia e com sua proéxis? 
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INTRODUÇÃO 

Grupocarmalidade Conscienciológica nos 
Colégios Invisíveis dos Conscienciólogos 
Conscientiological Groupkarmality in the Invisible 
College of the Conscientiologists 
Grupokarmalidad Concienciológica en los Colegios 
Invisibles de los Concienciólogos 

Resumo: 

Este artigo apresenta uma análise sobre os aspectos 
holocármicos decorrente do convívio e paraconvívio de 
pesquisadores conscins e consciexes a partir da formação dos 
Colégios Invisíveis da Conscienciologia ou grupocarma intelectual. 
Aborda os desafios e a responsabilidade sobre o desenvolvimento 
científico da Conscienciologia, apresenta o desenvolvimento 
conscienciométrico do Conscienciólogo como estratégia de 
consolidação científica da neociência Conscienciologia e suas 
subdisciplinas. Propõe a reflexão sobre a Parassociologia do 
Conhecimento e a necessidade de aprofundar a Parapesquisagogia 
ou Parapedagogia da pesquisa conscienciológica. 

Abstract: 

This paper analyzes holocarmic aspects following both 
conviviality and para-conviviality of intra and extra-physical 
researchers after the formation of conscientiology's invisible 
colleges, or intellectual karmic group. It approaches challenges and 
responsibilities for conscientiology's scientific development, 
presenting conscientiologist's conscientiometric development as a 
strategy for the scientific consolidation of the neo-science 
conscientiology and its sub-disciplines. It proposes the reflections 
about para-sociology of knowledge, and the necessity to deepen 
conscientiological research's para-researchagogy and para
pedagogy. 

Resumen: 

Este artículo presenta un análisis sobre los aspectos 
holokármicos consecuente de la convivencia y paraconvivencia de 
investigadores concines y conciexes a partir de la formación de los 
Colegios Invisibles de la Concienciología o grupokarma intelectual. 
Trata de los desafios y de la responsabilidad sobre e! desarrollo 
científico de la Concienciología; presenta el desarrollo 
concienciométrico de! Concienciólogo como estrategia de 
consolidación científica de la neociencia Concienciología y sus 
submaterias. Propone la reflexión sobre la Parasociología del 
Conocimiento y la necesidad de profundizar la Parainvestigaciología 
o Parapedagogía de la investigación concienciológica. 

A reunião de pesquisadores, com vínculo consciencial pela idéia, em tomo das especialidades da Conscienciologia 

para otimização das pesquisas através de encontros multidimensionais, comunicação efetiva de seus achados e qualificação 

das gestações conscienciais caracteriza o novo patamar de grupocarmalidade intelectual presente na proposta dos Colégios 
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O problema na pesquisa conscienciológica, analisado neste trabalho, envolve três aspectos: a questão 

metodológica da pesquisa em si, o desenvolvimento conscienciométrico do Conscienciólogo e a implicação holocármica 

entre os pesquisadores. 

A Parassociologia do Conhecimento evidencia a importante articulação intrafisica e multidimensional dos 

pesquisadores na produção do conhecimento a partir das pesquisas conscienciológicas e atuação dos colégios invisíveis. 

O PROBLEMANAPESQUISACONSCIENCIOLÓGICA 

A aquisição de conhecimento é fundamental no processo evolutivo da consciência, disso decorre a importância da 

pesquisa enquanto estratégia de evolução. O problema da pesquisa é o assunto controvertido ainda não satisfatoriamente 

respondido, trata-se do foco de investigação da realidade. O problema na pesquisa é a discussão em tomo da metodologia, 

do paradigma, da epistemologia, da validação do conhecimento entre outros aspectos. O problema na pesquisa 

conscienciológica é complexo e podemos identificar três pontos prioritários: a questão metodológica da pesquisa 

conscienciológica, o desenvolvimento conscienciométrico ·do Conscienciólogo e a implicação holocármica dos 

pesquisadores. 

A QUESTÃO METODOLÓGICADACONSCIENCIOLOGIA 

A Ciência, enquanto maior e mais respeitável empreendimento humano colaborativo para evolução do 

conhecimento, deixou a pesquisa da consciência de lado por séculos devido estratégias materialistas de seleção de dados 

empíricos. As recentes tentativas de reaproximação promovidas pelas neurociências e filosofias modernas trazem 

tendências limitadoras sustentadas por paradigmas reducionistas e fisicalistas. Os valores cognitivos da Ciência 

convencional estão relacionados às dificuldades de pesquisa da Consciência. A expressão do filósofo australiano David 

Chalmers: o problema dificil da consciência (TheHard Problem of Consciousness) reflete tais dificuldades. 

As neociências Projeciologia e Conscienciologia foram propostas no Brasil pelo pesquisador Waldo Vieira a partir 

da publicação do tratado Projeciologia: Uma paranorâmica das experiências fora do corpo humano (1986) e do livro 700 

Experimentos da Conscienciologia (1994). Atualmente, este pesquisador veterano dedica-se, em tempo integral, à 

produção de sua obra-prima a Enciclopédia da Conscienciologia. Tais livros apresentam a fundamentação do paradigma 

consciencial, considerado o mais adequado à pesquisa da consciência. 

A partir de 1988, várias instituições sem fim de lucro (Instituições Conscienciocêntricas) foram criadas, com base 

no voluntariado, para divulgação do paradigma consciencial e ensino de conceitos e neologismos destas neociências e suas 

subespecialidades. Atualmente, (Ano-Base: 2008) são 18 Instituições Conscienciocêntricas ativas em diferentes estágios de 

maturação. 

A produção científica de novos conhecimentos a partir do paradigma consciencial proposto pela Conscienciologia 

é um desafio atual e futuro. Existe uma demanda de mais pesquisadores da consciência para produção de textos, artigos e 

livros científicos da Conscienciologia. 
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Existem, atualmente, dois periódicos científicos a Revista Conscientia e o Journal o Conscientiology. Ambas 

publicações, com 1 O anos de existência, através de seus editores relatam dificuldade em conseguir artigos de qualidade para 

publicação. 

A Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) é representada por milhares de pessoas 

interessadas no estudo e aplicação prática dos princípios propostos pela Conscienciologia. Tais pessoas participam de 

cursos de forma regular e são incentivadas a tomarem-se pesquisadores da autoconsciência. 

A partir de agosto de 2002 teve início a estratégia de articulação de pesquisas e pesquisadores em tomo das 

especialidades da Conscienciologia através da criação dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. Atualmente, (Ano

Base: 2008) são 9 colégios invisíveis ativos em diferentes estágios de maturação parassocial. 

O principal problema na pesquisa conscienciológica é que toda pesquisa é autopesquisa evolutiva e, de acordo com 

o paradigma consciencial, o único instrumento capaz de promover a pesquisa profunda da consciência é a própria 

consciência. Decorre o problema metodológico na Conscienciologia. Esta proposta do pesquisador ser simultaneamente o 

objeto de pesquisa entra em conflito com os valores cognitivos da Ciência convencional. Tanto a tese da neutralidade 

(isenção sobre as conseqüências'das teorias científicas) quanto a tese da imparcialidade (isenção nos pressupostos teóricos) 

são frontalmente impactados. Além da autopesquisa a questão da investigação multidimensional e holobiográfica de outras 

existências rompe completamente com os critérios de objetividade e replicabilidade dos experimentos proposto pela ciência 

convencional. Desses fatos surge então a necessidade de maiores estudos sobre uma nova metodologia mais adequada: a 

Parametodologia. 

Decorrente deste problema metodológico central está a questão epistemológica da Conscienciologia. A 

Epistemologia é a teoria do conhecimento e lida com a produção de conhecimentos pela ciência convencional. Na 

Conscienciologia ocorre uma atualização deste conceito trata-se da Parepistemologia ou pesquisa através do paradigma 

consciencial da origem, natureza e valor do conhecimento e da produção científica e paracientífica. A Parepistemologia é a 

teoria conscienciológica do conhecimento e lida com a produção paracientífica de verpons ou verdades relativas de ponta. 

A Parepistemologia e Parametodologia implicam no parapsiquismo do pesquisador e isso leva ao segundo 

problema na pesquisaconscienciológica: o desenvolvimento conscienciométrico do Conscienciólogo. 

O DESENVOLVIMENTO CONSCIENCIOMÉTRICO DO CONSCIENCIÓLOGO 

Estudar Conscienciologia, ter interesse na aplicação dos princípios apresentados e até fazer reciclagens no estilo e 

filosofia de vida a partir das verpons caracteriza a atuação do conscienciologista ou estudioso da Conscienciologia. 

A publicação de gescons (gestações conscienciais) para expor a produção de conhecimento ou verpons articuladas 

com o Corpus da Conscienciologia, a partir das autopesquisas, empregando o parapsiquismo é o que caracteriza a atuação 

do Conscienciólogo ou pesquisadorparapsíquico da consciência. 

Partindo da análise da escala evolutiva da consciência, os dados da Evoluciologia colocam a condição de 

Conscienciólogo no patamar de 40% em relação ao desempenho do serenão. Portanto, tomar-se um parapesquisador 

envolve um empenho no desenvolvimento conscienciométrico de competências, traços e aptidões, praticamente não 
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Este fato levanta duas possibilidades ou o pesquisador já tem, de forma inata, o nível evolutivo de 

Conscienciólogo e precisa recuperar cons (unidades de lucidez evolutiva) ou o pesquisador está abaixo desse patamar 

evolutivo e precisa adquirir cons. O desempenho na produção científica destes será, necessariamente, diferente. 

As publicações da Conscienciologia irão· refletir, nitidamente, essa realidade do pesquisador candidato à 

Conscienc~ólogo. Os dois tipos de publicação são importantes: uma para o avanço da ciência Conscienciologia através das 

megaverpons e outra para o avanço dos pesquisadores através do exemplarismo teático da autopesquisa. 

A Verponologia ou pesquisa de verpons na Conscienciologia exige maturidade do Conscienciólogo no domínio da 

tridotação parapsiquismo-intelectualidade-comunicabilidade. 

Considerando a produção científica através do paradigma consciencial como resultado de um comportamento 

científico fundamentado em diferentes competências e para atender a demanda de transformar conscienciologistas em 

Conscienciólogos algumas estratégias já foram iniciadas, eis abaixo uma relação em ordem alfabética: 

1. Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

2. Curso formação de autores. 

3. Curso formação de pesquisadores. 

4. Dinâmicas para desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

5. Eventos científicos da CCCI. 

6. Laboratórios de autopesquisa. 

7. Oficinas do Holociclo. 

Uma solução instrucional está sendo preparada para apoiar os pesquisadores dos Colégios Invisíveis da 

Conscienciologiana aquisição de hábitos saudáveis, rotinas úteis e priorização evolutiva dos atributos do Conscienciólogo. 

Trata-se do Programa Teáticas do Conscienciólogo, uma planilha de autodesenvolvimento conscienciométrico com ênfase 

nas vivências, estudos e experimentações em cinco pilares: 

1. Pilar daAutopesquisologia. A base parametodológica. 

2. Pilar daParapercepciologia. O fundamento parepistemológico. 

3. Pilar da Verponologia.Aobjetivo assistenciológico. 

4. Pilar da Gesconologia. O meio cosmoético. 

5. Pilar da Refutaciologia. A estratégia paraprofilática. 

A proposta deste programa prevê, numa fase inicial, a sustentabilidade do pesquisador candidato à 

Conscienciólogo a partir da dedicação de pelo menos um dia da semana para cada pilar. A questão da autorganização é 

fundamental neste processo. Com o amadurecimento e consolidação das competências e atributos desenvolvidos nos 

pilares ocorrerá a criação de turnos mentaissomáticos singulares à autorganização de cada Conscienciólogo para 

maximização da produtividade paracientífica. 

O desenvolvimento conscienciométrico do Conscienciólogo é evolução técnica programada e não dispensa a 
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reflexão sobre o terceiro problema na pesquisa conscienciológica: a implicação holocármica dos pesquisadores da 

consciência. 

A IMPLICAÇÃO HOLOCÁRMICADOS PESQUISADORES 

Ninguém evolui sozinho. Esta máxima da Evoluciologia conduz à inarredável implicação holocarmológica e 

associativa dos pesquisadores no desenvolvimento da atividade científica. 

A ciência convencional já admitiu, na prática, o processo grupocármico da relação entre os cientistas a partir do 

reconhecimento da importância das publicações científicas, das revisões bibliográficas e citações na produção do 

conhecimento. Existem problemas cosmoéticos relacionados à competitividade, egocentrismo e vaidade intelectual 

refletida das distorções e omissões da Citaciologia. 

Os cientistas maduros da ciência convencional já vislumbram indícios da policarmalidade quando dedicam-se, a 

vida inteira, à programas de pesquisa para solucionar grandes problemas da humanidade. Por exemplo a pesquisa de uma 

vacina ou cura de alguma enfermidade muito prevalente. 

A pior ou mais nefasta conseqüência da ciência convencional é o envolvimento de cientistas em projetos bélicos. 

Tais cientistas do belicismo demonstram falta de inteligência evolutiva e completa ignorância ou negligência das 

implicações holocármicas de suas pesquisas. 

A longo da história da humanidade a relação estabelecida entre consciências e conhecimentos foi marcada por 

atitudes anticosmoéticas, eis alguns fatos históricos exemplificadores: esoterismo, rituais de iniciação, criptografia, . 

sonegação de informação, destruição de livros, morte de adversários ideológicos, inquisição, índex librorum prohibitorum, 

palimpsesto, dogmatização entre outros. 

O acesso à infonnação e conhecimento no passado era restrito a algumas categorias sociais, notadamente os 

representantes do clero, monarquia, nobreza e militares. Quem tem lucidez e maior conhecimento hoje esteve vinculado, 

holobiograficamente, com algum destes grupos, pois pela lógica o conhecimento inato está registrado na paragenética ou 

compilação das experiências das retrovidas. 

Os pesquisadores são as consciências com maior curiosidade epistemológica, criticidade e questionadoras das 

explicações atuais sobre a realidade. Fazem pesquisas para descobrir novas respostas e se aproximarem do real. Esse 

trabalho demanda empenho ao longo de vidas. As descobertas científicas ou frutos das pesquisas podem ser aplicados, 

cosmoética ou anticosmoeticamente, em tecnologias e programas sociais. O pesquisador sempre será, holocarmicamente, 

responsável pelas suas descobertas ou omissões investigativas. A Conscienciologia oferece, hoje, a possibilidade de 

pesquisa da realidade intraconsciencial para suprir as omissões históricas na pesquisa da consciência. As empreitàdas nas 

pesquisas comoéticas sobre a realidade multidimensional é uma oportunidade de pesquisadores de várias períodos da 

história da humanidade realizarem a recomposição e assistência das antigas vítimas de suas produções científicas ou 

omissões. 

Ninguém pode dar aquilo que não possui. O mais lúcido, menos doente, ajuda o menos lúcido mais doente. Aceitar 

a hetoroassistência é uma forma sutil de assistência. Tais princípios da Interassistenciologia fundamentam o momento atual 
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de recomposição grupocármica relacionada ao conhecimento. A Conscienciologia através da tares, da docência itinerante, 

da parapedagogia, do livro conscienciológico promove a divulgação do conhecimento (verpons) e cria oportunidades 

evolutivas de acertos grupocármicos. 

A verpon é a chave geral para a interassistência libertadora das consciências. Todos os problemas conscienciais 

refletem a maneira como se penseniza e isto está relacionado, em algum momento, com o grau de conhecimento das 

realidades do microcosmos e macrocosmos. Uma verpon abre novos caminhos cognitivos, gera novas atitudes e possibilita 

criar novas soluções para problemas antigos aprisionadores. Portanto, divulgar verpons é a essência da tares na promoção 

das reciclagens e reaprendizados evolutivos. 

A criação de neoverpons e seu registro (verponografia a maior) é o fruto da produção científica dos pesquisadores 

ou Conscienciólogos de primeira ordem. A proéxis para dinamizar a evolução holocármica dos Conscienciólogos envolve o 

comprometimento com a produção de verpons e sua divulgação científica através de artigos, livros conscienciológicos e 

registros infocomunicológicos. A grupocarmalidade conscienciológica consiste na sinergia do elenco da maxiproéxis em 

promover a superação de interprisões e desentendimentos do passado através da construção de projetos cosmoéticos de 

alcance policármico. A parceria entre instituições conscienciocêntricas e colégios invisíveis da Conscienciologia é 

fundamental. 

A Ciência é um empreendimento humano social para produção de idéias. Sempre há necessidade de intercâmbios 

científicos para promover o crescimento do conhecimento. Este aspecto sociológico da Ciência demanda a reflexão sobre a 

Parassociologia do conhecimento promovida pelaneociência Conscienciologia. 

APARASSOCIOLOGIADO CONHECIMENTO 

A produção de conhecimento sempre depende das pessoas. O binômio consciência-conhecimento é inarredável do 

ambiente de pesquisa. 

A Sociologia da Ciência estuda as relações estabelecidas entre os cientistas ou pesquisadores e suas pesquisas com 

enfoques nas instituições sociais produtoras de idéias científicas. As instituições científicas são universidades, laboratórios 

de indústrias, centros de pesquisa entre outros. A pesquisadora Diane Crane propõe a instituição social "colégio invisível" 

como a responsável pela expansão do conhecimento científico. A definição de colégio invisível proposta por esta 

pesquisadora é: " um pequeno grupo de cientistas altamente produtivos que, dividindo o mesmo campo de estudo, 

comunicam-se entre si e então monitoram as rápidas mudanças na estrutura de conhecimento em tais campos científicos". 

Essa ênfase na comunicação eficiente da comunidade científica como elemento chave atividade científica é 

também expressa por outros autores, é o caso dos valores cognitivos partilhados de Hugh Lacey, a metodologia dos 

programas de pesquisa referido por Imre Lakatos e o clássico paradigma científico apresentado por Thomas Khun. 

A sociometria entre pesquisadores revela a influência de alguns membros da comunidade científica na formação 

subgrupos com maior afinidade para produção do conhecimento. Existe um processo expansão cognitiva através de 

contágio psicológico na difusão de idéias e linhas de pesquisa. São diferentes motivos ligando os pesquisadores, mas o mais 

importante é a criação do engajamento na pesquisa. Existem pesquisas que demandam a dedicação completa durante a vida 
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toda. Quem lidera tais pesquisas, geralmente, terceiriza investigações para outros pesquisadores iniciantes. 

No contexto criado pelas verpons da Conscienciologia, as observações da Sociologia do Conhecimento aplicada à 

Ciência ganham novas dimensões. A inclusão de consciexes pesquisadoras afinizadas com o tema de pesquisa promove a 

especialização, conceito de amparador de função - é o amparador de pesquisa atuante na expansão paracognitiva das 

investigações. Tais consciexes atuam independente da autoconscientização multidimensional dos pesquisadores em 

diferentes subdisciplinas da Ciência. Geralmente a atuação de tais amparadores está presente nas etapas criativas da 

produção científica: desenho de experimentos, formulação de hipóteses, elaboração de teorias entre outros. Devido aos 

problema cosmo éticos e holocármicos das pesquisas e pesquisadores, a Parassociologia da Ciência também prevê a intrusão 

de assediadores da pesquisa. 

Desta forma a Sociologia da Ciência atualizada pelo paradigma consciencial ou Parassociologia do conhecimento 

redefine o alcance dos Colégios Invisíveis da Ciência e aponta a necessidade do parapsiquisrno do cientista. A 

Conscienciologia é apresentada pelo pesquisador Waldo Vieira corno Ciência das Ciências em sua obra-prima a 

Enciclopédia da Conscienciologia. Antes de considerar esta expressão um arroubo de jactância é preciso refletir na 

pertinência do encadeamento etimológico do termo Conscienciologia - [Consciência]+ [Logia] (Estudo ou Ciência da 

Consciência); Consciência [Con] +[Ciência] (Com Conhecimento). Assim, a Conscienciologia é a única ciência capaz de 

estudar, profundamente, o cientista ou consciência pesquisadora e a articulação multidimensional de consciências em torno 

das pesquisas. O parapsiquisrno será a chave para o avanço lógico de todas as ciências. Todo cientista de ponta irá se deparar 

com as limitações do paradigma materialista e procurará mais cedo ou mais tarde, nesta ou nas próximas vidas, entender e 

aplicar o paradigma consciencial nas suas pesquisas. 

A pesquisa ou busca do conhecimento é um processo inerente à evolução consciencial. Em tese e sensu latu, todos 

somos pesquisadores de tudo. Existem dois grandes focos da pesquisa o intraconsciencial e o extraconsciencial. A pesquisa 

extraconsciencial é promovida pelos cientistas convencionais apesar de suas limitações programáticas e paradigmáticas. 

Essa estratégia materialista da ciência está em declínio. O foco intraconsciencial da pesquisa é a grande ênfase da 

Conscienciologia e sua subdisciplinas sustentando o conceito de Conscienciólogo ou pesquisador parapsíquico da 

consciência. No futuro, novas gerações de cientistas com fundamentação conscienciológica irão revolucionar a ciência 

pela inclusão da abordagem multidimensional ou do paradigma consciencial nas pesquisas extraconscienciais criando o 

movimento da Paraciência, um novo patamar da história da Ciência. A conseqüência será a reciclagem do paradigma 

científico e instalação da era paracientífica. 

Para promover essa transição no paradigma científico é preciso entender o papel da organização dos Colégios 

Invisíveis da Conscienciologia. 

O PAPEL DOS COLÉGIOS INVISÍVEIS DA CONSCIENCIOLOGIA 

Os egressos dos primeiros cursos intermissivos, ressornados na atual existência, possuem características 

específicas entre elas está o interesse nas pesquisas da Conscienciologia. A proéxis de muitas conscins é a fundamentação 

científica das especialidades da Conscienciologia. 
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Se tais intermissivistas conseguem escapar da tentação automimética e glamour do academicismo irão sentir a 

necessidade de encontrar seus pares para promover novos programas de pesquisa a partir do neoparadigrna consciencial. 

A holobiografia das consciências gera especializações do materpensene pessoal e cria predisposição e interesses 

holocármicos, proexológicos e recexológicos em certas áreas do conhecimento. Essa condição ajuda entender qual 

especialidade da Conscienciologia está na base das priorizações desta vida atual. Assim, cada consciência desenvolve uma 

identidade parapesquisística ou afinidade específica com a pesquisa conscienciológica em algum subcampo. Esta 

identidade é uma qualificação da identidade assistencial relacionada às diretrizes da proéxis. 

Os Colégios Invisíveis da Conscienciologia reunem os pesquisadores parapsíquicos ou Conscienciólogos com 

autoposicionamento existencial nas diferentes especialidades ou subdisciplinas paracientíficas da Conscienciologia. Desta 

maneira, o Proexólogo é um Conscienciólogo especializado em Proexologia, o Invexólogo é um Conscienciólogo 

especializado na Invexologia e assim por diante. A noção de proexista enquanto conscin com proéxis e invexista enquanto 

conscin inversora exemplifica a especialização da diferença entre conscienciologista e Conscienciólogo. 

Desta reflexão sobre o papel da especialização do Conscienciólogo na estruturação das neociências derivadas da 

Conscienciologia decorre o papel dos colégios invisíveis dos Conscienciólogos uma instituição parassocial formada por 

parapesquisadores conscins e consciexes altamente produtivos e comprometidos com a comunicação multidimensional 

efetiva de seus achados buscando a sinergia cognitiva e paracognitiva no monitoramento da criação das neoverpons. 

Nas pesquisas apresentadas na Enciclopédia da Conscienciologia, o pesquisador Waldo Vieira menciona os 

colégios invisíveis nos seguintes verbetes listados abaixo em ordem alfabética: 

O 1. Administração da vida intelectual. 

02. Articulador 

03 .Auditoria da Pancognição. 

04.Autocognição. 

05.Cognopolita. 

06.Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. 

07.Conceito. 

08.Conexão interdimensional. 

09 .Consciência Cosmoética. 

1 O. Cosmoconsciência. 

11.Desenbaraço intelectual. 

12.Elenco da Conscienciologia. 

13 .Elencologia. 

14.Ensino. 

15.Epiconlúcido. 

16.Grupopensene. 

17.Impasse na pesquisa. 
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18.lncompatibilidade Ciência/ Religião. 

19 .Inspiração. 

20.Interconscienciologia. 

21.Meta existencial final. 

22.Musa científica. 

23 .N eoverpon. 

24.Parapsiquismo despercebido. 

25 .Pesquisador independente. 

26.Portfolio da Conscienciologia. 

27.Potencialização evolutiva. 

28.Prole mentalsomática. 

29 .Prova geral de Conscienciologia. 

30.Radicação vitalícia na Cognópolis. 

31.Reserva de leitura 

32.Semiparapercepção. 

33 .Ser Desperto. 

34. Tangenciologia. 

35. Tertúlia conscienciológica. 

36.Viaexpressadopensamento. 

O rigor paracientífico da Parametodologia, as reflexões ponderadas sobre Parepistemologia, a sistematização de 

tratados das neociências e a organização da produção científica dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia é a maneira de 

criar o ambiente multidimensional para acolhimento, orientação e encaminhamento dos pesquisadores convencionais com 

mérito para ingressarem em cursos intermissivos (tares a menor) e para recepcionar e promover a retrocognição dos 

pesquisadores egressos dos cursos intermissivos (tares a maior) com vocação inata para a pesquisa conscienciológica. 

A observação do funcionamento dos colégios invisíveis aponta algumas vantagens operacionais para a pesquisa, 

eis abaixo uma listagem em ordem alfabética: 

1. Cri ti cidade elevada quanto aos trabalhos dos membros. 

2. Desenvolvimento de abordagens específicas do campo científico. 

3. Estilo de trabalho ( confor) consensual a partir de encontros periódicos para revisão de manuscritos. 

4. Motivação e humor elevados nos intercâmbios. 

5. Rápida conversação e diálogo facilitado pelo domínio de jargões e interesses comuns. 

6. Valorização do exemplarismo cognitivo (musas científicas). 
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A vida intrafísica no Século XXI através dos avanços tecnológicos refletidos nas possibilidades 

infocomunicológicas possibilita intercâmbio interpessoal e acesso a fontes de informações inimagináveis no passado. Esta 

questão da Infocomunicologia aproxima o funcionamento do intrafísico à realidade multidimensional, é bom lembrar que 

tudo no intrafísico é cópia do extrafísico. Desenvolver infofilia ou superar a infofobia é pré-requisito para o pesquisador 

atualizado e para implentação da proposta dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

Existe uma demanda para o ensino da pesquisa conscienciológica ou uma parapedagogia especializada para 

educação paracientífica. Os programas de mestrados, doutorado e pós-doutorados da ciência convencional não atendem às 

necessidades de qualificação do Conscienciólogo. Isso reforça a adoção da estratégia parapesquisagógica ou 

Parapesquisagogia nos Colégios Invisíveis da Conscienciologia. 

ARGUMENTOS CONCLUSIVOS 

Ainda a heterocrítica à Conscienciologia tratar-se de uma ciência de um só cientista encontra algum respaldo na 

mínima quantidade de publicações científicas e livros feita por outros Conscienciólogos além do propositor da neociências. 

O papel das instituições conscienciocêntrias é promover a difusão das verpons. O papel dos colégios invisíveis é 

promover a produção de verpons. O momento de expansão das instituições conscienciocêntricas prevalecendo sobre o 

número de colégios invisíveis caracteriza o predomínio de conscienciologistas sobre Conscienciólogos. Esta condição é 

natural no contexto parassocial e representa a criação de massa crítica para a implantação da era consciencial. No entanto, 

urge maior priorização da organização paracientífica da CCCI. 

O problema na pesquisa conscienciológica persiste e se reflete na baixa produção científica da CCCI. A questão 

parametodológica e parepistemológica ainda é objeto de poucas publicações e pouca discussão nos debates e eventos 

científicos. 

A qualificação conscienciométrica do Conscienciólogo é, para este autor, o ponto chave para mudar o cenário atual 

da cientificidade na Conscienciologia. Não existe adesão aos Colégios Invisíveis da Conscienciologia porque não há 

priorização do autodesenvolvimento da condição de Conscienciólogo. A faceta consciencial do parapesquisador está pouco 

desenvolvida na CCCI. Se para tomar-se um ser Desperto (50% do Serenão) nesta vida são necessários empenho 

disciplinado ao longo de 20 anos, a meta de tomar-se Conscienciólogo ( 40% do Serenão) nesta vida demanda no mínimo 16 

anos de implantação de hábitos saudáveis, rotinas úteis e priorizações evolutivas .. A produção de gescons está intimamente 

relacionada à maturidade das pesquisas do Conscienciólogo. 

As implicações e complicações holocármicas dos conscienciologistas podem ser fatores otimizadores ou 

bloqueadores de sua transformação em Conscienciólogos. Como sempre a inteligência evolutiva pode apresentar a melhor 

solução para cada caso. Existem genialidades adormecidas. Falta autorrevelação pela autopesquisa conscienciométrica. A 

infrangibilidade dos erros e atos passados não justifica a inércia e a permanência em subnível. Assumir o desafio de tomar-se 

um pesquisador de primeira ordem ou Conscienciólogo vai produzir a revolução consciencial. 

Os Colégios Invisíveis dos Conscienciólogos representam uma oportunidade de otimização das reciclagens 

necessárias ao fortalecimento do vínculo consciencial com as idéias da Conscienciologia, de atuação no voluntariado na 

pesquisa e de criação do megacomprometimento existencial. Importante lembrar a noção de convergência de interesses 
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presente na vínculação parapesquisística. Uma autopesquisa ajuda na autoconscienciometria, no autodiagnóstico, na 

autocura, na autossuperação, na autorecin, no autoexemplarismo, na autassistencialidade, na autoproexidade, na 

autogesconabilidade e no autocompletismo existencial. 

Cada consciência ressoma no intrafisico e possui um papel parassocial a desempenhar perante o maximecanismo 

multidimensional assistencial. O papel de Conscienciólogo está sua proéxis? 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Almeida, Roberto; Colégios Invisíveis da Conscienciologia; Conscientia, 4(3): 196-201,jul./set., 2000. Págs.: 208-213. 

2. Almeida, Roberto; Dinâmica Evolutiva Verponológica; Conscientia, Vol. 11 Suplemento 2,jul. 2007; págs: 18-29. 

3. Baldus, Hebert & Willems, Emilio; Dicionário de Etnologia e Sociologia; Companhia Editora Nacional; São Paulo; 1939; 

págs. 62-65. 

4. Chalmers, David J.; The Conscious Mind: ln Search o/ a Fundamental Theory; Oxford University Press; 1996. 

5. Crane, Dia~a; b1visible Colleges: Diffusion o/ Knowledge in Scientific Communities; The University of Chicago Press; 

Chicago; 1972;págs.: 35, 37, 45-56, 83, 136, 138, 140. 

6. Epstein, Isaac; Divulgação Científica: 96 Verbetes; Pontes Editores; Campinas, SP; 2002; pág. 81. 

7. Khun, Thomas;AEstmtura das Revoluções Científicas; 3ª Ed.; Editora Perspectiva; São Paulo, SP; 1994. 

8. Lacey, Hugh; Valores e atividade científica; Discurso Editorial; São Paulo, SP; 1998. 

9. Lakatos, Imre; O falseamento e a metodologia dos programas de pesquisa científica. ln: Lakatos, Imre & Musgrave, 

Alan ( org. ); A crítica e o desenvolvimento do conhecimento; São Paulo, SP; Cultrix; 1979. 

10. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21x14 cm; br.; Instituto Internacional de 

Projeciologia e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1997 (Edição em Português: ISBN 85.86019.24.0) pág. 200. 

li.Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 764 p.; 700 caps; glos. 284 termos; 5116 refs; ono; geo; alf; 27 x 

19,5 x 7 cm; enc; Rio de Janeiro, RJ, Brasil; IIP Instituto Internacional de Projeciologia; p. 82, 84, 306, 442, 696. 

12. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; 3ª Edição Protótipo 2007 720 verbetes prescritivos; 2 volumes; Foz do 

Iguaçu, PR; Associação Internacional EDITARES; 2007; págs.: 25, 123, 316, 396, 796, 813, 818, 830, 841, 922, 994, 1038, 

1043, 1064, 1065, 1124, 1230, 1308, 1373, 1521, 1554, 1577, 1709, 1728, 1739, 1796, 1816, 1843, 1932, 1947,2006,2050; 

2113,2248,2260,2309,2326,2331,2383,2422. 

13. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacíficus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 

241 termos; 9.625 refs. alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia (CEAEC) &Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; págs.: 540, 919, 995. 

14. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 

termos; 7655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; págs.: 98, 103-105; 193, 242, 339, 405,489, 837. 

5 6 Revista Conscienciologia Aplicada - Ano 8 - N. 7 - 2008 



ASSOClAÇÃO INTEltNACONAL 
P'ARA A EVOLUÇÃO DA CONSClNCIA 

15.Vieira, Waldo;Projeciologia: Pa11orama das Experiê11cias da Co11sciê11cia Fora do Corpo H11111a110; 1.248 p.; 525 cap .; 

43 ilus; 1.907 refs.; glos. 300 termo ; 150 abrev.; ono. ; geo.; alf. ; 27 x 18,5 x 6 cm; enc. ; 4'. edição; Rio de Janeiro; RJ; Brasi l; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia; 1999; pp. 20, 365, 977. 

16.Vieira, Waldo; Projeções da Co11sciê11cia: Diário das Experiê11cias Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos; alf. ; 2 1 

x 14 cm; br. 6ª Ed. revi ada; Instituto Internacional deProjeciologia; Rio de Janeiro, RJ, 2002; p. 8. 

Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 8 - N.7 - 2008 57 



ASSOCIAÇÃO INTttNAOON.Al 
P'AIA A EVOLUÇÃO DA CONSOÊNClA 

• 

1 Congresso lnternaoonal de 
GRUPOCARMOLOGIA 
1 lNCONI 10 DOS COllfilOS INVl,1'111~ 

OACONSCIOICIDICtfilA 

Roberto de Albuquerque Leimig* 
Myriam Sanchez Leite ** 
Nara Oliveira*** 

* Biólogo, Mestre em Ecologia. Professor 
Universitário. Coordenador da Holoteca do 
CEAEC. 
raleimig@hotmail.com 

** Psicóloga. Empresária. Coordenadora da 
Holoteca do CEAEC. 
myriam.leite@gmail.com 

***Assistente Social. Professora Universitária. 
Voluntária da Holoteca do CEAEC. 
naraoliveira@cybermais.net 

Palavras-chave 

Colecionismo 

Cosmovisão 

Diversidade 

Exposições 

Holoteca 

Taxologia de Grupos 

Keywords 

Keywords 

Collection.ismo 

Cosmovision 

Diversity 

Exhibits 

Holotec 

Group Taxology 

Palabras-clave 

Coleccionismo 

Cosmovisión 

Diversidad 

Exposiciones 

Holoteca 

Taxología de los Grupos 

5 8 Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 8 - N.7 - 2008 

HOLOTECA, Extensão Social 
e Representatividade Grupal 

HOLOTEC, Social Extension and Group Representation 

HOLOTECA, Extension Social y Representación Grupal 

Resumo: 

A Holoteca do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia tem se caracterizado desde a sua abertura pública, 

em junho de 2003 , como um pólo intelectual cujas atividades são 

voltadas para o atendimento dos mais diversos interesses 

pesquisísticos, em especial quanto à realidade consciencial. A 

diversidade do acervo é apresentada como o principal elemento de 

rapport para os distintos grupos sociais. O elo de ligação entre os 

grupos tem ocorrido principalmente por meio de visitações 

orientadas, exposições temáticas e oficinas técnicas. A estrutura do 

ambiente de coleções é considerada um pólo difusor de 

conhecimento capaz de atingir os grupos sociais de maneira 

interassistencial. É apresentada uma classificação de grupos 

conforme 5 categorias: Homeostáticos, Neutros, Nosográficos, 

Profissionais e Técnicos. Estas categorias estão relacionadas às 

principais coleções constantes e disponíveis no acervo. A casuística 

apresenta as atividades de extensão social com os respectivos grupos 

atendidos na região de Foz do Iguaçu. 

Abstract: 

The Holotec in the CEAEC - Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia, has been characterized since its public opening, 

on june 2003 , as an intelectual beacon, which main activities focus 
on responding the most diverse research interests, in special those 

related to the Consciential reality. The diversity of its collections of 
artifacts leverages the link, the identification to various social 

groups. The connection link between those groups has occurred 

mainly through oriented visiting, thematic exhibits and technical 

workshops. The structure of the collections environment is 

considered a knowledge broadcast beacon capable ofreaching social 

groups in a interassitantial manner. There is a classification os 

groups in 5 categories: Horneostatic, Neutral, Nosographic, 

Professional and Technicians. Those categories are related to the 

main collections available. Case-studies present activities of social 

extension with groups frorn Foz do Iguaçu region. 



Resumen: 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSClfNCIA 

La Holoteca dei Centro de Altos Estudos da 
Conscienciologia se ha caracterizado desde su apertura ai público, 
en junio de 2003, como una referencia intelectual donde las 
actividades atienden a los más distintos intereses de investigación, 
especialmente aquellos intrínsecos a la realidad conciencial. La 
diversidad dei acervo se presenta como e! principal elemento de 
conexión, o identificación con los distintos grupos sociales. La 
conexión principal entre los grupos ocurre durante las visitas 
orientadas, exposiciones temáticas y talleres técnicos. La estructura 
dei ambiente dei acervo es considerada un difusor de conocimiento 
capaz de alcanzar grupos sociales de una forma interasistencial La 
clasificación presentada para los grupos se divide en 5 categorías: 
Homeostáticos, Neutros, Nosográficos, Profesionales y Técnicos. 
Estas categorías se relacionan cone! acervo disponible. Estudios de 
caso presentan actividades de extensión social con grupos de la 
región de Foz de Iguaçu. 

Definologia.AHoloteca é o ambiente cultural do CEAEC destinado à pesquisa e exposição de artefatos do saber. 

Etimologia. A palavraHoloteca deriva do Grego, holos, "total, inteiro, completo"; e theke, coleção, "local onde se 

guardam coleções". 

Sinonimologia. 1. Coleções de coleções; 2. Portal do saber; 3. Pólo intelectual libertário; 4. Ponto de encontro 

entre leitores; 5. Ponto de encontro de autores. 

Grupos. Conjunto de pessoas, seres ou coisas que apresentam características, traços, objetivos e/ ou interesses 

comuns e pelos quais podem ser identificados ou ser reconhecidos em um determinado ambiente. 

Sinonímia: 1. Agrupamento; 2. Associação, Assembléia; 3. Coletivo; 4. Sociedade; 5. População, subpopulação; 

6. Tribo. 

Extensão. As atividades de extensão social fundamentam-se em um compromisso com o desenvolvimento da 

sociedade através do conhecimento, utilizando-se de recursos didáticos e pedagógicos capazes de estimular o apreço pelas 

descobertas científicas. A ação extensionista busca a partilha do saber, a democratização da informação, a difusão da 

sabedoria, de forma aberta, irrestrita e transparente entre grupos sociais das mais diversas origens, desde que afins a cultura 

da educação. 

Representatividade. A Holoteca coleciona artefatos do saber, recursos para a expansão dos atributos 

conscienciais. Estes artefatos funcionam ao modo de ferramentas evolutivas, criando oportunidades de auto-evolução para 

quem quer priorizar o estudo de si mesmo. Eis, em ordem alfabética, 1 O condições capazes de caracterizar a 

representatividade social e parassocial da Holoteca: 

O 1. Acumulador de extenso acervo sobre a realidade evolutiva humana. 

02. Ambiente promotor de acesso a neoidéias. 

03. Amostragem da produtividade cognitiva humana. 
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04. Banco de informações para acesso à história evolutiva. 

05. Base de dados para pesquisas atuais. 

06. Centro de mudança de padrão pensênico. 

07. Colecionismo científico e investigativo. 

08. Espaço favorável à conexão energética com os fatos humanos. 

09. Estrutura de acolhimento propiciadora da recuperação de cons. 

1 O. Representação intrafisica da Psicoteca. 

Objetivo. Este trabalho objetiva estabelecer uma correlação entre as atividades extensionistas da Holoteca 

dirigidas para os diversos grupos sociais e fundamentadas na postura e conduta interassistencial do voluntariado 

conscienciológico. 

Liberdade. O ambiente da Holoteca é libertário, pois favorece a autonomia de pensamento e a renovação de idéias. 

A ausência de formatação e sectarismo propicia o acolhimento de pessoas das mais diferentes origens e grupos sociais, pois 

um de seus pilares é o respeito à diferença, à diversidade e à heterogeneidade. 

Trinômio. No ritmo cotidiano da Holoteca é essencial a convivência pacífica, positiva e proficua com os mais 
1 

diversos interesses de pesquisa e perfis holobiográficos de pesquisadores e visitantes. A prática do trinômio acolhimento-

orientação-encaminhamento ilustra o traquejo na forma de se conduzir.perante esta diversidade: 

-Acolhimento. O holopensene de acolhimento não-diretivo permite ao usuário maior liberdade para relacionar-se 

com a equipe de holotecários, com o acervo e a estrutura. Esta conduta reforça um ambiente favorável às 

descobertas sobre a identidade do pesquisador, de acordo com suas necessidades e formações culturais. 

- Orientação. A orientação é realizada com base na parapedagogia e tem como fator motivacional o estudo, Estudo: 

eis tudo. Toda orientação e esclarecimento são expostos de modo a favorecer o autodidatismo. 

- Encaminhamento. A partir da orientação autodidata o pesquisador encontra-se habilitado a encontrar fatos, dados 

e conhecimentos imprescindíveis ao seu posicionamento quanto às prioridades e necessidades de ações concretas 

dentro da trajetória evolutiva. 

Pilares. A garantia de oportunidade a todo e qualquer grupo social para estudar, conhecer e autopesquisar-se deve

se, principalmente, à sustentação da Holoteca sob 3 pilares ideológicos: 

1. Mentalsomática. A manifestação livre da mentalsomática por meio do estabelecimento de relações dialógicas 

com o acervo possibilitando o acesso a redes ideativas avançadas pela conexão com o fluxo cósmico, sincronicidades, 

reduzindo progressivamente o nível do apedeutismo consciencial. 

2. Liberdade. Garantia de liberdade de expressão pelo respeito e confiança imantado no holopensene local. A 

segurança gerada por este holopensene permite a extensão do acolhimento, por meio da diplomacia, a distintos grupos 

sociais. 

3. Cosmovisão. A estrutura e a dinâmica do acervo, em constante renovação, possibilita o desenvolvimento da 
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cosmovisão, em especial, pela diversidade dos artefatos do saber, capazes de fomentar a pesquisa em distintas abordagens e 

a partir de quaisquer grupos ou origens culturais interessados. Os fatos orientam o trabalho. 

Colecionismo. A coleção técnica é assentada na investigação da sociedade humana, na sua produção intelectual e 

cultural, sendo estruturada por um acervo cuja disposição é interativa, estabelecendo maior conexão entre o pesquisador, as 

obras e artefatos do saber. 

Evolução. As atividades de extensão social assinalam a saída do pesquisador das questões puramente egocármicas 

para as questões grupo e policármicas. O Holopensene vincado pela cosmovisão repercute amplamente no pesquisador, na 

sua demanda de conhecimento, na remissão da mediocridade, na valoração mais adequada do saber, na formação do hábito 

de ser generalista, na alimentação da curiosidade sadia, na associação de idéias e na expansão mentalsomática propiciadora 

derecin. 

Monovisão. A condição do apedeutismo ainda se apresenta como um dos maiores problemas da humanidade. O 

nível predominante na sociedade intrafisica ainda caracteriza-se pela mediocridade. As defesas de necessidades egóicas ou 

de pequenos grupos para satisfazer interesses pessoais e imediatistas fazem persistir a manutenção de uma visão curta e 

estreita da realidade humana. 

Autoconsciencioterapia. A oportunidade de aprofundar a autopesquisa, principalmente pela cosmovisão ofertada 

pelo acervo, facilita a mudança de padrão pensênico, promovendo a terapêutica da monovisão. Dentre as possibilidades 

terapêuticas está a técnica de se estabelecer o rapport com os autores reconhecendo seus trafores e trafares em comum. A 

partir deste espelhamento o pesquisador pode adquirir uma elevação ou upgrade do seu autoconhecimento. 

Proxêmica. A forma e disposição do acervo permitem mais proximidade e maior possibilidade de interação com as 

obras e artefatos, favorecendo a conexão das necessidades pessoais de cada pesquisador com a base de dados dos artefatos. 

Cronêmica. Importa considerar o tempo de acumulação do acervo, datando o seu início no ano de 1941, 

completando neste ano de 2008, 67 anos de duração. 

Método. O pesquisador tem total liberdade de opções para construir o seu conhecimento de forma a realizar sua 

reeducação, especialmente quanto a princípios e valores pessoais. 

Taxologia. Dentro da diversidade do acervo é possível apresentar uma classificação para os grupos freqüentes na 

sociedade e as respectivas coleções com as quais podem ser estabelecidas conexões afins. Eis a seguir uma listagem em 

ordem alfabética de 5 categorias, 120 grupos e 150 coleções interrelacionadas: 
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GRUPOS. TIPOLOGIA COLEÇÕES 
Homeostáticos Amparadores Abjuncioteca, Assistencioteca, Atencioteca, 

Ativistas Cosmoeticoteca, Cosmoteca, Democracioteca, 
Autênticos Despertoteca, Diplomacioteca, 
Autossuficientes Ecoteca, Eticoteca, Heuristicoteca, Holisticoteca, 
Bem-nutridos Idiomaticoteca, Intelectoteca, Intermissioteca, 
Cosmo éticos Logicoteca, Macrossomaticoteca, Mnemoteca, 
de apoio N eologisticoteca, Onomásticoteca, Pacifico teca, 
Diplomáticos Pesquisoteca, Invexoteca, 
Discentes Recexoteca, Reurbanoteca, 
Docentes Serenoteca, Teaticoteca, 
Evolucionistas Traforoteca, Volicioteca. 
Intermissivistas 
Inversores 
Libertários 
Neofilicos 
Otimistas 
Pacifistas 
Reciclantes 
Tenepessistas 
Vanguardistas 

Neutros Afortunados Bizarroteca, Brinquedoteca, Cartofilioteca, 
Agitadores Catalogoteca, Comicoteca, Controversoteca, 
Assalariados Convivioteca, Criptoteca, 
Consciexes Criticoteca, Cronoteca, 
Consumidores Curiosoteca, Dedicatorioteca, Diarioteca, 
Desempregados Dietoteca, 
de gênero Distimicoteca, Dogmaticoteca, Efêmeroteca, 
Efêmeros Ego teca, 
Escolares Elencoteca, Energoteca, 
Etários Etiquetoteca, Fatoteca, 
Étnicos Fenomenoteca, Fototeca, 
Evolutivos Gibiteca, Heraldicoteca, 
Excluídos Hipnoticoteca, Ideoteca, 
Familiares Imageticoteca, Imagisticoteca, Laboroteca, 
Fortunados Logicoteca, 
Governamentais Mapoteca, Musicoteca, 
Humanos Pensenoteca, Periodicoteca, Potencioteca, 
Internacionais Projecioteca, Terapeuticoteca, Turismoteca. 
Itinerantes 
Majoritários 
Minoritários 
Mistos 
Nacionais 
Não-governamentais 
Parapsíquicos 
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Nosográ.ficos AnticosITXJéticos Agrilhoteca, Antissormticoteca, ApriorisITXJteca, 
Assediadores Belicosoteca, Bulimioteca, Cacofoteca, 
Autistas Celibatoteca, Cinisrmteca, Conflitoteca, 
Belicistas Criminoteca, 
Carentes Fobioteca, Nosoteca, 
Conservadores Patopensenoteca, Plagioteca, Psicopaticoteca, 
deconsréus Tabacoteca, Teratoteca, Toxicoteca, Trafaroteca 
Criacionistas 
Dependentes 
Dissirrntladores 
Dogmíticos 
Eletronóticos 
Esclavagistas 
Esquizofrênicos 
Fronteiriços 
Manipuladores 
Manipulados 
Mi.nistas 
Neofóbicos 
Pessimistas 
Queixosos 
Radicais 
Religiosos 
Revolucionários 
Sectários 
Sexistas 
Subnutridos 
Velados 

Profissionais Artísticos Administroteca, Agroteca, Antropoteca, 
Científicos Arquiteturoteca, Artesanatoteca, Artisticoteca, 
Errpreendedores Cinemateca, Comunicoteca, Oilinarioteca, 
Errpregados Desenhoteca, Desportoteca, Dialeticoteca, 
Estilistas Estiloteca, Fanmcoteca, 
Filósofos Filosofoteca, Filatelioteca, 
Intelectuais Fisicoteca, Fisiologoteca, 
Políticos Fonoteca, Geografoteca, 
Roteiristas Historioteca, Juridicoteca, Medicinoteca, 
Terapeutas Nutroteca, Pedagogoteca, Psicoteca, 

Teatroteca, Teoteca, Teosofoteca, Voluntarioteca, 
Zoo teca 

Técnicos Arquivistas Aforisrmteca, Argw:rentoteca, Biblioteca, 
Autores Biografoteca, 
Bibliófilos Ciencioteca, Cognoteca, Consciencimretroteca, 
Biógrafos Consciencioteca, Consciencioterapeuticoteca, 
Catalogadores Criativoteca, Cronoteca, Dessormticoteca, 
Commicólogos Didaticoteca, Docurrentoteca, Eletricoteca, 
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Extensão. As atividades de extensão da Holoteca permitem estabelecer ligação e interação com os mais distintos 
grupos, em especial na região de Foz do Iguaçu pela diversidade de coletivos culturais, contando atualmente com 
representantes de 82 nacionalidades e pelo fluxo turístico. 

Casuística. Eis 4 exemplos de atividades de extensão e respectivas coleções e grupos envolvidos: 

ATIVIDADE COLEÇÕES GRUPOS 
Exposição Lastanosa - Arqueoteca, Astronomoteca, Acadêmicos, Empresários, 
Centro de Recepção de. Biblioteca, Biografoteca, Familiares, Funcionários, 
Visitantes da Itaipu Bioteca, Cartografo teca, Turistas, Espanhóis. 
Binacional- de 15.06.07 Ciencioteca, Conquilioteca, 
a 15.07.07. Cosmoteca, Culturoteca, 

Curiosoteca, Datilioteca, 
Entomoteca, Estiloteca, 
Filosofoteca, Gliptoteca, 
Numismaticoteca, Pinacoteca, 
Raroteca, Zooteca. 

Exposição Lastanosa - Arqueoteca, Astronomoteca, Acadêmicos, Empresários, 
Ecomuseu da Itaipu Biblioteca, Biografoteca, Familiares, Funcionários, 
Binacional- de' 15.10.07 Bioteca, Cartografoteca, Turistas, Espanhóis. 
a 31.05.08. Ciencioteca, Conquilioteca, 

Cosmoteca, Culturoteca, 
Curiosoteca, Datilioteca, 
Entomoteca, Estiloteca, 
Filosofoteca, Gliptoteca, 
Numismaticoteca, Pinacoteca, 
Raroteca, Zooteca. 

Exposição mensal da Almanacoteca, Comunicoteca, Consumidores locais, 
Holoteca no Shopping Conquilioteca, Didaticoteca, visitantes nacionais e 
JL Cataratas - desde Fozteca, Gibiteca, Ginoteca, internacionais, diversas 
novembro de 2007. Holoteca, Infoteca, etnias. 

Mentalsomaticoteca, 
Miniaturoteca, Pacificoteca, 
Pedagogoteca. 

Oficinas - regulares ou Astro no mo teca, Biografo teca, Acadêmicos de ensino 
de acordo com parcerias. Curiosoteca, Cosmoteca, fundamental e médio, de 

Ecoteca, Filatelioteca. escolas municipais, estaduais 
e particulares, de faculdades 
privadas, de universidades 
públicas, grupos de adultos 
em alfabetização. 

Visitas Acadêmicas - Holoteca e Holociclo. Alunos de ensino 
regulares. fundamental, alunos de 

ensino médio, universitários 
e grupos sociais diversos. 

Visitas Internacionais - Holoteca e Holociclo. Argentinos, chineses, 
eventuais. estadunidenses, finlandeses e 

paraguaios. 
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Interassistência. O resultado mais proficuo destas atividades consiste na oportunidade de ampliação e 

qualificação interassistencial promovida pelas relações mutuamente benéficas entre os grupos visitantes e os grupos de 

voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

Pontoações. Atualmente a Holoteca conta no acervo com os seguintes totais de itens capazes de fortalecer a 

conexão cornos grupos supracitados (data-base: 21.03.08): 

- 639.O18 Artefatos do saber; 

- 79. 732 Livros e obras escritas; 

- 3 .244 Periódicos do mundo inteiro; 

-275Tecas; 

- 54 Coleções prontas para expor; 

- 659 Coleções de periódicos diferentes; 

-385 Coleções de revistas diferentes. 

- 300 Coleções de edições N° 1 de revistas; 

Prospectiva. Eis uma listagem de projetos futuros de extensão social da Holoteca: 

1. Itinerância com a Exposição Lastanosa para outras localidades; 

2. Projeto de expansão para novo local, ampliando o acervo e a possibilidade de visitação e consulta; 

3. Projeto de Exposição da Consciência Hídrica, em parceria com o Programa Cultivando Água Boa da Itaipu 

Binacional; 

4. Atividades de educação ambiental em parceria com o Shopping JL Cataratas. 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou com quais destes grupos estabelece maiores relações? Em 

qual ou quais destes grupos está assentado seu materpensene? Você já consultou na Holoteca as coleções pertinentes a estes 

temas? Você já elencou suas atividades de extensão social norteadas pelo paradigma consciencial? 
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Cognopolis 

Empresas Concienciocéntricas: Sostén de las 
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Resumo 

Ne te e tudo, os Autores apresentam a hipótese de que as Empresas 
Coo cienciocêntricas (ECs) impelirão, alicerçarão e sustentarão as 
Cognópoli . O artigo conceitua Empre a Con cienciocêntricl! 
Apoiante ECAP - ressaltando ua importância na condição de co
participadora do processo de pe quisa da IC, por seu laboratório 
vivencial na Socin. Sistematiza o mecani mo financeiro auto-
u tentável da Associação Internacional para a Evolução da 

Consciência - ARACÊ, originário de nova linha de pesquisa, a 
Conscienciologia Organizaciona l Aplicada COR, e propõe a 
reeducação e capacitação técnica de con cins na gestão de recursos 
intrafi ico para a viabilização da proéxis individual e da 
maxiproéxis grupal. 

Abstract 

ln this study, the authors present the hypothesis that the 
Conscientiocentric Enterprises (CES) will propel, structure and 
support the cognopolis, the cities of knowledge. The paper defines 
Supporting Conscientiocentric Enterprise (SCE), stressing its 
importance as co-participant of the Conscientiocentric lnstitution's 
(Cl's) research process through its experiential laboratory in 
lntraphysical Society. lt systematizes the elf-sustainable financial 
mechani m of the International Association for Consciou nes 
Evolution -ARACÊ, an outcome ofa new re earch tine, theApplied 
Organizational Conscientiology (AO ), proposing re-education and 
technical capacitating of intraphysical consciousnesses for the 
managernent of intraphysical re ource to execute their own 
individual existential programs, as well as group rnax.i-existential 
program. 

Resumen 

En este estudio los autores presentan la bipótesis de que las Empresas 
Concienciocéntricas EC impulsarán , a entarán y soportarán las 
Cognópolis . El artículo expone el concepto de Empresa 
Concienciocéntrica Apoyante - ECAP fijando su importancia en la 
condición de coparticipadora dei proceso de investigación de la IC, 
por u laboratorio vivencial en ai Socin. Sistematiza el mecanismo 
financiero autosustentable de la A ociación Internacional para la 
Evolución de la Conciencia ARACÉ, originando nuevo campo de 
investigación, la Conscienciología Organizacional - COR y 
propone la reeducación y la capacitación técnica de las concines en la 
gestión de los recursos intrafisicos para la viabi lidad de la proex.is 
individual y de la maxiproex.is grupal. 
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INTRODUÇÃO 

Propósito. Esta conferência relata experimentos vivenciados desde outubro de 2006, por pesquisadores da 

Associação Internacional para a Evolução da Consciência- ARACÊ, em Grupocarmologia e Intrafisicologia, focando o 

tema das Empresas Conscienciocêntricas (ECs) e derivações. Aborda o modo como a Grupocarmologia vivenciada em 

Empresa ConscienciocêntricaApoiante (ECAP) e Empresas ConscienciocêntJ:icas (ECs ), podem alavancar as Cognópolis. 

Continuidade. As vivências embasando a conferência decorreram dos experimentos apresentados à Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) na conferência da Cooperativa de Serviços Especializados Teática, 

sob o título: "Balão de Ensaio de Empresa Conscienciocêntrica: um Estudo de Caso", exposta na 1 Jornada de 

. Intrafisicologia, no CEAEC, em Foz do Iguaçu, Paraná, em junho de 2006. 

Diretrizes. Apresenta-se neste artigo o direcionador do planejamento da criação e ocupação do Campus ARACÊ, 

em Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil, atribuindo-se às Empresas Conscienciocêntricas o papel de aglutinadoras, 

fixadoras e alavancadoras, na formação e sustentação de uma Cognópolis. 

DEFINOLOGIA 

Conceitos. Neste trabalho, empregam-se os seguintes conceitos: 

1. Empresa Conscienciocêntrica - EC. É uma sociedade civil com fins lucrativos, baseada no paradigma 

consciencial, prestadora de serviços em vários ramos de atividade, com foco na Assistência Multidimensional através das 

inter-relações (cliente-empresa, empresa-colaboradores e empresa-fornecedores), objetivando resultados prioritariamente 

conscienciais, além dos financeiros e de suprir meios para a realização de proéxis. 

Etimologística. O termo empresa provém do Italiano impresa. Surgiu em 1276. O vocábulo Conscienciocêntrica 

foi criado a partir de conscientia, "conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; 

senso íntimo", e este do verbo conscire "ter conhecimento de". Apareceu no século XIII. O elemento de composição 

centrica vem também do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kentron, "centro". Surgiu em cultismos da 

terminologia Científica, no século XVIII. 

Sinonímia. 1. Empresa Conscienciológica. 2. Empresa de Conscienciólogos. 

Neologística. A expressão composta Empresa Conscienciocêntrica é neologismo técnico da 

Conscienciocentrologia. 

Antonímia. 1. Empresa Conscienciocêntrica Apoiante. 2. Empresa convencional; 3. Associação; 4. Instituição 

Conscienciocêntrica (IC). 

2. Sustentáculo. 1. O que sustém (algo): apoio, escora, suporte. 2. Aquilo sobre o qual se constrói: fundamento, 

alicerce, base, esteio, fulcro, princípio. 3. O que sustenta (algo ou alguém), que concorre para a sua subsistência: proteção, 

amparo, apoio, arrimo, baluarte, defesa, escudo, esteio, guarida, refúgio, resguardo, respaldo, segurança, socorro, suporte, valia. 
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Etimologia. O vocábulo sustentáculo foi criado a partir do Latim, sustentaculum, e este do verbo sustentare 
• 

"segurar, sustentar", do mesmo idioma, surgiu no Século XN. 

Antonímia. 1. Abandono. 2. Desabrigo. 3. Desamparo. 4. Desapoio. 

3. Cognópolis Conscienciológica. Local onde vive uma comunidade conscienciológica cosmoética internacional, 

formada por seus voluntários, na condição de docentes, discentes, pesquisadores e pesquisados. 

Etimologística. O elemento gno, "conhecer", provém de raiz da família de idiomas Indoeuropeus. O vocábulo 

polis vem do idioma Gi:ego,polis, "cidade". Apareceu, no idioma Português no século XIX. 

Sinonímia. 1. Cidade do Conhecimento Conscienciológico. 2. Comunidade avançada; 3. Aglomeração 

conscienciológica. 4. População voltada ao paradigma consciencial. 

N eologística. A expressão Cognópolis Conscienciológica é neologismo técnico da Intrafisicologia. 

Antonímia. 1. Cidade comum. 2. Sociedade convencional. 3. Sociedade intrafisica vulgar. 

4. Instituição Conscienciocêntrica. "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, 2007, p. 24). 

Etimologística. O termo instituição vem do idioma Latim, institutio. Surgiu no Século XV. O vocábulo 

Conscienciocêntrica foi criado a partir de conscientia, "conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; 

conhecimento; consciência; senso íntimo", e este do verbo conscire "ter conhecimento de". Apareceu no século XIII. O 

elemento de composição centrico vem também do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kentron, "centro". Surgiu 

em cultismos da terminologia Científica, no século XVIII. 

5. Empresa Conscienciocêntrica Apoiante. Empresa Conscienciocêntrica Apoiante (ECAP) é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos, baseada no paradigma consciencial e vinculada ao materpensene de uma IC específica, constituída 

para: sero laboratório de vivências dessa I C, a partir de suas especialidades de pesquisa. 

Etimologística. O termo empresa provém do Italiano impresa e surgiu em 1276. O vocábulo Conscienciocêntrica 

foi criado a partir de conscientia, "conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; 

senso íntimo", e este do verbo latino conscire "ter conhecimento de". Apareceu no século XIII. O elemento de composição 

centrica vem também do Latim, centrum, e este do Grego, kentron, "centro". Surgiu em cultismos da terminologia 

Científica, no século XVIII. O vocábulo apoiante vem do Italiano, appoggiare, "encostar uma coisa a outra; sustentar; 

favorecer", e este do Latim vulgar, appodiare. A palavra apoiar surgiu no Século XV. 

Sinonímia. 1. Empresa Conscienciológica Apoiante. 2. Incubadora de Empresas Conscienciológicas. 3. 

Laboratório de maxiproéxis grupal. 4. Capacitadora de consciências. 5. Sustentadora das atividades remotas da IC. 6. Porta 

da IC para a Socin. 7. Empresa Facilitadora. 
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Neologística. A expressão composta Empresa Conscienciocêntrica Apoiante é um neologismo técnico da 

Conscienciocentrologia. 

Antonímia. 1. Empresa convencional. 2. Firma. 3. Companhia Limitada. 4. Sociedade Anônima (S.A.). 5. 

Instituição Conscienciocêntrica. 

ECAP. A expressão composta Empresa Conscienciocêntrica Apoiante (ECAP) é neologismo técnico original 

apresentado neste artigo, adstrito à Conscienciocentrologia. 

APRESENTAÇÃO 

Este estudo classifica, a partir das características supracitadas, a Associação Internacional Teática, de São Paulo, 

fundada em 13 de outubro de 2006, na condição de ECAP. 

Finalidade. A Associação Internacional Teática, de São Paulo, foi Think Tank da Associação Internacional para 

a Evolução da Consciência -ARA CÊ, em São Paulo, em Intrafisicologia, Conscienciocentrologia e Grupocarmologia. 

Definição. O Think Tank (do inglês "reservatório de idéias", "tanque de idéias", "catalisador de idéias") é 

organização, instituto, empresa, ou grupo de especialistas de várias áreas, que pesquisa e desenvolve áreas como a política 

social, a estratégia política, ciência ou tecnologia, questões políticas industriais ou comerciais, ou pareceres militares. 

Recursos. Muitos Think Tanks não têm fins lucrativos, podendo ser financiados por governos, grupos de interesse 

ou empresas. Alguns grupos também obtêm rendimentos de consultoria ou trabalhos de pesquisas relacionados com o seu 

estatuto. (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Think_ tank) 

Geradora de Conhecimento. Pode-se considerar Think Tanks instituições de infra-estrutura informal, geradoras 

de conhecimento de ponta, que asseguram processo aberto, plural e transparente para análise de problemas, investigação 

conjunta e suporte a decisões. 

FATUÍSTICAl 

1. O Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) funciona desde 1951 como Think Tank da Fundação Getulio 

Vargas - FGV. É responsável pelo levantamento de dados embasando o cálculo dos índices de preços mais utilizados no 

Brasil. Foi o IBRE que, pela primeira vez, contabilizou o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

Teorias. Assim, o IBRE utiliza-se de todas as teorias de ponta do conhecimento mundial de gestão e economia 

ministrado pela FGV, em seus cursos de graduação, pós-graduação, mestrado, entre outros, para pesquisas setoriais, de 

preços, custos, tributos, sondagem da indústria, consumidores, finanças e pesquisa aplicada a políticas públicas. 

Prática. Por outro lado, as tendências, indicadores e anomalias, encontradas na prática pelo IBRE, retro-
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alimentam as pesquisas da FGV para alterações conceituais e reelaborações teóricas. É a prática intervindo no 

academicismo. 

2. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, 

criada em 1973 para apoiar o Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo (FEA-USP), destacando-se em pesquisa e ensino. 

Objetivo. Os estudos sócio-econômicos da FIPE embasam-se no instrumental teórico e metodológico da 

Economia para contribuir com: 

D o debate dos problemas econômicos e sociais do País; 

D a formulação de políticas econômicas e outras políticas públicas; 

D a avaliação da importância dessas políticas para o crescimento sustentável da economia brasileira, o 

fortalecimento do sistema produtivo, o aumento da competitividade nacional, a melhor distribuição da renda e a 

eliminação da pobreza. 

Estrutura. Para alcançar seus objetivos, a FIPE conta com equipe especializada em Ensino e Pesquisa, com 

estrutura para: 

. colaborar com instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, acadêmicas ou não, na elaboração, gestão 

e avaliação de programas de desenvolvimento econômico e social; 

. promover cursos, simpósios, seminários, conferências e estudos que estimulem o ensino e o debate sobre teoria 

econômica, contribuindo para o aprimoramento de profissionais liberais, de empresas, da administração pública e demais 

entidades da sociedade civil, isoladamente ou em parceria com entidades nacionais, internacionais e multilaterais; 

. apoiar a divulgação de conhecimentos econômicos e correlatos por meio de publicações técnicas, periódicos, 

monografias, internet e outros canais de comunicação; 

. pesquisar demandas públicas e privadas, dentro dos padrões acadêmicos, produzindo simultaneamente 

informações e capacitando pessoal especializado; 

. fornecer bolsas de estudo a alunos e professores ligados ao Departamento de Economia da FEA-USP, 

colaborando para a formação de profissionais de elevado nível técnico. (Fonte: http://www.FIPE.org.br/web/index.asp) 

Analogia. À semelhança das instituições IBRE e FIPE, a Teática está para a ARA CÊ como o ~RE está para a FGV 

ou como a FIPE está para a USP. 

Tecnopolo. Assim, a ECAP, quando estruturada e funcionante, constituir-se-á em um pólo tecnológico, 

Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 8 - N.7 - 2008 71 



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

especializado em incubação de empresas, capacitação consciencial e profissional de seus sócios, além de sistematizar e 

catalisar pesquisas vivenciadas em Intrafisicologia, Conscienciocentrologia e Grupocarmologia. 

Objetivos explícitos. Os principais fins est~tutários da Associação Internacional Teática são: 

A. Centro de Pesquisa. Pesquisar, experimentar e desenvolver novas tecnologias, novos modelos de sistemas 

alternativos de produção, comércio, gestão, emprego, crédito, serviços, instituições do terceiro setor e cooperativas. 

B. Disseminar informações. Divulgar informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às 

atividades daAssociação. 

C. Grupocarmologia. Oferecer infra-estrutura de laboratórios empresariais produtivos, onde os envolvidos possam 

efetivamente se autoconhecerem, se auto-enfrentarem e, principalmente, se auto-superarem, nas interassistências. 

D. Incubadora. Implantar e manter Incubadora de Projetos visando servir de referência de administração 

conscienciocêntrica, fomentando, desenvolvendo e apoiando as células empreendedoras. 

E. Capacitação. Organizar e orientar as interações assistenciais, educacionais, tecnológicas e econômicas de seus 

associados; bem como capacitar técnica e financeiramente. 

F. Empreendedorismo. Implementar o empreendedorismo interassistencial. 

Definição. O empreendedorismo interassistencial é a escolha íntima da consciência empreendedora quanto à 

maxipriorização assistencial sobre qualquer ganho, inclusive o comercial, tendo como princípio de conduta: perde-se, 

eventualmente, o negócio, mas não a assistência. 

Etimologística. O termo empreendedorismo origina-se do Latim, emprehendere, "empreender", e do sufixo 

grego, -ismós. Apareceu no Século XX. O prefixo inter deriva também do Latim, inter, "no interior de 2; entre; no 

espaço de". A palavra assistência procede do mesmo idioma Latim, assistentia, "ajuda; socorro". Apareceu no Século 

XVI. 

Sinonímia: 1. Gestão empreendedora assistencial. 2. Neocultura empreendedora. 3. Metodologia gerencial 

multidimensional. 4. Criação de organizações modelares. 5. Despertamento do talento criativo. 6. Maximização das 

oportunidades evolutivas. 

Antonímia: 1. Gestão administrativa comum. 2. Retrocultura empreendedora. 3. Metodologia gerencial antiquada. 4. 

Modismo universitário. 5. Minimização das oportunidades evolutivas. 

EMPREENDEDORISMO INTERASSISTENCIAL: 

PERDE-SE, EVENTUALMENTE, O NEGÓCIO, 

MAS, NÃO A ASSISTÊNCIA. 

a) Auto-sustentação financeira. Ter auto-sustentação econômico-financeira, promovendo, para tanto, nova 

concepção de gestão dos recursos financeiros. 
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b) Intrafisicologia. Pesquisar a especialidade lntrafisicologia e a IC na abordagem do empreendedorismo. 

c) Apoio.ApoiarasECs. 

Objetivos Implícitos. Além da finalidades estatutárias, a Teática, foca outras premis as alavancadoras da 

rnaxiproéxi grupal: 

a) Base física. Ser a base fisica otimizada para os trabalhos da ARA CÊ na cidade de São Paulo, dispondo de auditório para 

cursos e palestras, salas para reuniões de docentes, voluntários e para administração da IC. 

b) Auto-sustentável. Ser auto-sustentável, promovendo as atividades da ECAP, com independência financeira da 

ARA CÊ. 

c) Inversores. Capacitar inversore , consciencial e profissionalmente, para a auto-sustentabilidade e financeira 

emocional, e parapsíquica. 

d) Cognópolis. Fomentar o crescimento das ECs associadas promovendo parcerias, inclusive com as ECs sediadas no 

campus ARACÊ, para intercambiar trabalhos e projetos, propiciando a radicação vitalícia do maior número de 

Consciências nas Cognópolis. 

Base Física. A Associação Internacional Teática é locatária de imóvel de 370 metros quadrados, na região da 

Avenida Paulista, em São Paulo SP, principal centro financeiro nacional, de propriedade de condomínio formado por doze 

cotas de ócio deliberativos da própria A sociação. 

Orçamento. Seu orçamento para 2008 prevê despesas em tomo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A sua receita 

provém: 

1. Da contribuição dos sócios deliberativos (19) e efetivos 

(23), totalizando 42 associados em março de 2008, 

gerando 42% das receitas. 

2 . Aluguel do auditório para eventos da ARACÊ ou para 

terceiros: 25%. 

3. Aluguel de cinco salas para funcionamento das ECs 

instaladas na própria Associação: 22%. 

4. Aluguel de quatro vagas na garagem, as quais a IC tem 

direito para associados e/ou terceiros: 5 %. 

5. Renda auferida com a lanchonete e eventos entre os 

associados: 6%. 

EQ; 

22% 

Audtório 
25% 

St'x:ic<; 

42% 
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Modelo. A experiência de São Paulo busca atualmente sistematizar o modelo funcional de associação a ser 

reproduzido em outras localidades. O próprio campus ARA CÊ deverá, ainda em 2008, ter sua própria Associação Teática, 

para orientar e fomentar novas ECs ativas no Campus e região. 

HISTÓRICO 

Décimo experimento. A criação da Teática-SP sucede dez experimentos prévios de pesquisadores da 

Conscienciologia, vivenciados desde 2000, quando se cogitou criar em Foz do Iguaçu, estado do Paraná, uma Cooperativa 

de Serviços Especializados, inicialmente para sustentar financeiramente, com horário móvel de trabalho, voluntários da 

construção, administração e promoção dos eventos no CEAEC Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da 

Conscienciologia. 

Mutante.Ao longo desses anos a Cooperativa Teática experimentou: 

1.IC. Voluntariar junto ao CEAEC e à ARA CÊ. 

2. Sede. Ter sua sede em: Foz do Iguaçu, Paraná; Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo; e São Paulo, São Paulo. 

3. Atividade. Editar guia turístico, revistas, prestar consultorias e desenvolver complexos sistemas em tecnologia 

da informação. 

4. Consciência. Atuar com reciclantes e inversores. 

5. Capacitação. Trabalhar com profissionais com vasto know-how em suas especialidades, capacitando outros, 

antes sem conhecimento técnico, pela técnica de download. Essa técnica consiste em propiciar a formação do 

recurso em um campo de trabalho altamente otimizado, na qual a informação é acessada em bloco e o processo de 

aprendizado acelerado. 

6. Gestão. Trocar o modelo de gestão de cooperativa para associação e empresa convencional. 

7. Projetos finitos. Saber começar (iniciativa) e ter a coragem de finalizar e/ou desconstruir (acabativa), sempre 

que necessário, a seus projetos. 

8. Laboratório. Ser o laboratório de embasamento da dinâmica financeira aprendida na gestão financeira das ICs 

(CEAEC, 1995-2002, eARACÊ, 2001-) aplicada à auto-organização pessoal, gerando a tecnologia dos cursos na 

linha de pesquisa da Conscienciologia Organizacional Aplicada- COR. 

9. Internacionalização. Internacionalizar-se pela vivência com EC no Chile. 

10. Comunicação. Aprender a comunicar-se on-line com a rede de profissionais, independentemente da 

localização fisica. 

11. Equipe. Escalar nova equipe, a cada balão de ensaio. Como o modelo de gestão escolhido pela Teática foi 

sempre a administração por projetos, cada tarefa, com início, meio e fim determinados, permite a formação de 

equipes adequadas ao tipo da atividade. 

12. Grupalidade. Trabalhar com a sinergia das singularidades individuais. 
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ANALOGIA 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIENClA 

Analogia. Associando-se cada balão de ensaio vivenciado pela Teática desde 2000 a uma existência intrafisica, é 

possível comparar a seqüência dos balões de ensaio com a serialidade existencial. 

Comparação. Cada balão de ensaio equivale a uma proéxis. Existem metas, com as reciclagens conscienciais 

(recins e recéxis) correspondentes, a serem realizadas. 

Lucidez. Alguns entram no balão de ensaio mais lúcidos, sabendo que o trabalho é integrante de reurbanizações 

extrafisicas e intrafisicas, que determinados teatros assistenciais multidimensionais junto aos clientes e membros da equipe, 

ocorrem pelos ajustes grupocármicos. Os menos lúcidos participam, porém, sem a mesma visão de conjunto. Destes, alguns 

amadurecem pela autopesquisa e reciclagens proporcionadas pelo laboratório multidimensional. A minoria passa pela etapa 

obnubilados, finalizando o experimento autovitimizados e projetando suas dificuldades pessoais no grupo de trabalho. 

Curso intermissivo. Considerem-se os períodos, entre um balão de ensaio e outro, equivalentes a um curso 

intermissivo. Há participantes atuando nesse período na condição de professores, planejando o próximo balão de ensaio. 

Outros são alunos, compreendendo, aprendendo para se capacitarem para novos experimentos. 

Euforin. Existem aqueles que dessomam de um balão de ensaio em euforin, sentindo-se completistas e 

ingressando automaticamente no próximo "Curso Intermissivo". Outros dessomam lúcidos, sabendo que não fizeram tudo, 

mas possuem maturidade e exemplarismo para ingressar em novo "Curso Interrnissivo'', construindo nova programação 

existencial, planejando novo balão de ensaio. 

Melin. Nesse período interexperimentos, consciências que poderiam e deveriam participar permanecem em suas 

realidades congeladas, ou em melin, sofrendo pela abstenção no balão de ensaio anterior ou se cobrando por omissões 

deficitárias, numa condição de autovitimização patológica. 

Reações. Enfim, as reações pós-dessoma variam. Comparativamente, existem dessomados completistas em 

euforex e incompletistas em melex, que lidam com suas condições de modo pró e/ou anti-evolutivo. Os incompletistas 

podem apresentar padrões de mágoa, ressentimento, raiva, autoculpa, frustração de expectativas pessoais anacrônicas, 

inconscientes para as novas oportunidades ou preparam-se, com auto e heterocrítica sadias, para o próximo experimento. 

Continuísmo evolutivo. A finalidade deste exercício interexperimentos é a ampliação da autolucidez para 

diminuir o período da "melin-resgate" pós-balão, para aqueles que necessitam de assistência específica, reduzindo o gap 

consciencial entre um balão de ensaio e outro. 

Planejamento. Assim como as proéxis são planejadas pelas consciências pré-ressomáticas com o evoluciólogo, o 

planejamento dos balões de ensaio pode ser treino intrafisico para futuros planejamentos de proéxis no curso intermissivo. A 

hipótese é considerar a experiência no intrafisico a teática dos cursos intermissivos. 

FATUÍSTICA 2 

Indicadores. Paralelamente às atividades da Teática, observaram-se uma série de fatos, considerados indicadores 
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que subsidiam a hipótese apresentada neste estudo: 

!.Radicação vitalícia ao Campus. Dificuldade de se obter trabalho nas diversas especializações profissionais, na 

região próxima ao campus ARACÊ, por ser tipicamente agrícola. A Vila Elliotis, no Campus, passou a ser alternativa para 

pessoas aposentadas ou que já tenham alguma outra fonte de renda. 

2.0pção. Mesmo em quem chegou e conseguiu trabalho em cidades próximas ao Campus e, pela distância 

geográfica, passou a ter dupla residência, observou-se o fenômeno da escolha do domicílio oficial: morar no 

Campus e trabalhar fora, ou morar fora e vir voluntariar no Campus. Pela prática, o posicionamento íntimo faz a 

diferença no engajamento e comprometimento do voluntário. 

3.Dissidência. Outros voluntários, mesmo com priorização inicial da maxiproéxis grupal no Campus, ao 

reconfigurarem suas existências, sucumbiram perante as reciclagens intraconscienciais não efetuadas, ficando no 

meio do caminho. 

4.Transferência. É rara a consciência que conseguiu reproduzir, junto ao Campus, seu negócio de atuação da 

cidade de origem. 

5.Inversores. Dificuldades para fixação de inversores no Campus, em primeiro lugar, por aspectos 

conviviológicos, dadas as diferenças etárias, e, em segundo lugar, pela ausência, até então, de lazer. Tal contexto é 

considerado sustentador da falácia lógica: vida ou proéxis. 

6.Empresários. As empresas constituídas, notadamente antes de· o pesquisador conhecer a Conscienciologia, são 

as principais amarras e alvos de assédios extrafisicos, impedindo sua radicação no Campus. 

Constatação. Diante de tais evidências, apesar do movimento migratório, com a ampliação em 2007 da Vila 

Elliotis se comparada à demanda populacional local, permanece ainda pequena a população residente no Campus, 

mantendo em níveis minimamente suficientes as energias energossomáticas para construção, pesquisa, educação e suporte 

aos experimentos no Laboratório Radical da Heurísca-Serenarium. 

Censo. Em abril de 2008, existem 14 chalés construídos e 2 basecons com 4 acomodações cada. A população fixa 

do Campus compõe-se de 12 conscins. Outras 7 duplas evolutivas também já possuem seus chalés na Vila: 6 duplistas estão 

presentes aos finais-de-semana, e 8 duplistas, têm programado estar no Campus pelo menos uma vez por mês. Outros 6 

voluntários são assíduos, porém, ainda não possuem acomodações exclusivas. Desta forma, a população máxima atuando 

no campus Aracê é de 32 conscins. 

COGNÓPOLIS NO ESPÍRITO SANTO 

Mapeamento. Um simples ensaio para identificar possíveis atividades produtivas, comerciais, de prestação de 

seryiços, entre outras, em uma cognópolis, levou a Teática a listar 133 atividades a serem implementadas para suprir as 

necessidades dos moradores. De imediato, há a oportunidade para criação de mais de uma centena de ECs na região do 

campus ARA CÊ. (Anexo 1) 

Planejamento. Esta simulação pressupôs cognópolis com 1.000 conscins residentes em médio prazo. Assim, o 
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ensaio visa criar infra-estrutura planejada para possibilitar a chegada e acomodação desses integrantes da Comunidade 

Conscienciológica Internacional CCCI. 

Infra-estrutura. Atualmente, o Campus não possui infra-estrutura para 1.000 moradores, além da falta de 

ocupação profissional em larga escala para subsistência. Diferentemente de Cognópolis em cidade de médio ou grande 

porte, não existe, em curto prazo, modo da região do distrito Aracê absorver tamanho contingente de mão-de-obra 

qualificada, a maioria com nível superior. 

Desafios. Como construir ordenadamente esta cidade do conhecimento? Como gerar oportunidades de trabalho 

para a auto-sustentação financeira dos membros da Comunidade diante da maxiproéxis grupal, contemplando, além da 

subsistência, projetos pessoais, itinerância, cursos, moradia, entre outros investimentos? 

TRINÔMIO TÉCNICA-TÁTICA-ESTRATÉGIA 

Segue-se proposta planificada para se implantar uma Cognópolis, pela criação e fortalecimento das ECs, a partir de técnicas 

conscienciológicas. 

ESTRATÉGIA D E MOBILIZAÇÃO 

Globalização. No mundo contemporâneo, um indivíduo liga para um serviço de atendimento ao cliente e é 

orientado em Português por atendente de cal/ center a partir de escritório na Finlândia. Pode-se encomendar e receber 

software desenvolvido na Índia. Encaminhar o original de um livro pela internet e receber o mesmo editado por uma gráfica 

nos Estados Unidos. A tecnologia possibilita executar uma série de atividades, de qualquer lugar do Planeta. 

Presença local. Por outro lado, não há como renunciar à presença fisica junto ao cliente em determinados 

procedimentos comerciais, no entendimento de suas necessidades operacionais, e, acima de tudo, nos processos 

assistenciais. 

ECs remotas. Este é o papel reservado às ECs localizadas no front assistencial: promover, captar, especificar, 

negociar e suprir com trabalho as ECs parceiras domiciliadas na Cognópolis. 

Associações Teática. A atribuição da ECAP é a de qualificar as ECs para a gestão técnica, administrativa, 

financeira, comercial, cosmo ética e assistencial em seus business plans. 

Radicação. Esse é o papel das incubadoras de empresas na formação de mão-de-obra especializada: treinar o 

recurso consciencial onde ele se encontre, para depois inseri-lo capacitado na Cognópolis, juntamente com sua atividade 

profissional. 

São Paulo. A escolha estratégica de São Paulo para fundação da primeira ECAP ocorreu pela: abundância da oferta 

de trabalho; força holochacral do núcleo de voluntários; presença de epicentros capazes de sustentar técnica e 

gerencialmente os desafios impostos na formação das primeiras ECs e das primeiras "fornadas" de mão-de-obra qualificada 

consciencialmente, profissionalmente e com maturidade na gestão dos recursos intrafisicos. 
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AS ASSOCIAÇÕES TEÁTICAS SÃO FARÓIS INTRAFÍSICOS PARA A CHEGADA, SEM PERDA DE 

CONTINUIDADE, DAS CONSCINS INTERMISSMSTAS RECENTES. 

Primeiro módulo de ECs. Concomitantemente ao fortalecimento das ECs e à capacitação dos recursos, instala-se, 

no campus ARACÊ, a infra-estrutura residencial de chalés e ba econs na Vila Ell iotis ou nos futuros condomínios na região. 

Está previsto, para o começo do segundo semestre de 2008, o início da construção do primeiro módulo empresarial que 

acomodará 6 empresas radicadas no Campus. 

Revezamento. Pelos poucos experimentos já realizados, constatou-se ser sadio o mecanismo de revezamento dos 

participantes das ECs domiciliadas no Campus com as conscins das ECs lotadas nos offices remotos. Por exemplo, uma 

conscin que atue em uma EC no Campus, ao sair para o estágio junto à EC remota, poderá compreender melhor as 

necessidades específicas dos clientes, as características do projeto em que estiver trabalhando o papel das conscins 

parceiras, além de contatar mais diretamente a Socin. Por outro lado, a visita da conscin do office remoto ao Campus, além 

dos ganhos profissionais, contribui para a revitalização do próprio ambiente. 

Auto-revezamentos Conscienciais. "A partir da Grupocarmologia, o sistema de auto-revezamento operacional, 

lúcido, é o caminho mais curto para a consciência entrar na policarmalidade, quando esta consciência se entrosa a grupo de 

outras conscins auto-revezadoras, dentro do maximecanismo assistencial" (Vieira, 2003 , p. 988). 
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TÁTICA=EMPRESACONSCIENCIOCÊNTRICA 

{:~_ 
~? 

Definição. A Conscienciologia Implícita é a atuação interassistencial tarística da conscin intermissivista na Socin 

através de organismos empresariais, subentendida na condução pública e intrafisica. Basea-se no Princípio do 

Exemplarismo Pessoal. 

Conscienciologia implícita. A EC é um empreendimento funcionando na Conscienciologia implícita, cenário de 

teatros multi dimensionais e pluriexistenciais para a conscin que deseja e escolhe se auto-enfrentar diretamente na Socin. 

Interassistenciologia. Em interação com a Socin, prioriza-se a assistência e a autovivência cosmoética. 

Possibilita-se o desenvolvimento da relação sadia entre conscins e consciexes no contrafluxo do holopensene planetário 

patológico. 

Hipótese. A reunião dos integrantes de uma EC se dá pelo curso intermissivo, pela afinidade pensênica, e tem no 

modelo de negócio as oportunidades assistenciais. 

Ações. Com base experimental, sintetizam-se 4 ações para a criação das ECs: 

1.Células de Trabalho. Formação de pequenas células de trabalho com perfis conscienciais e níveis de COR 

semelhantes para evitar acomodações. Define-se como nível de COR ou nível de tesaurização, o estágio de gestão de 

recursos intrafisicos e suas necessidades para execução da proéxis. 

Definição. "A tesaurização é a ação ou efeito de a conscin lúcida tesaurizar, entesourar ou acumular bens ou 

haveres para formar o próprio patrimônio ou reservas financeiras para viver dignamente a existência humana, com relativa 

independência econômica e financeira, sem parasitismos pessoais ou institucionais, para cumprir as exigências naturais da 

programação existencial, pessoal, com todos os respectivos recursos disponíveis, tanto econômicos quanto administrativos 

e intelectuais. 

Etimologia. A palavra tesaurização vem do idioma Latim, thesaurizatio, "ação de entesourar, de acumular bens e 

haveres". 

Sinonímia: 1. Formação do pé-de-meia, poupança. 2. Previsão econômico-financeira. 3. Vida autorganizada. 

Antonímia: 1. Voto de pobreza. 2. Imprevidência econômico-financeira. 3. Vida desorganizada. 4. Autovivência 

anárquica." (Vieira,Waldo; Tesaurização.Enciclopédia da Conscienciologia. Disponivel em: 

http://www.tertuliaconscienciologia.org. Acesso em 08.03 .2008). ', 

2.Pressão holopensênica. Fomentar a criação do maior número de ECs possível. Quanto maior número de células · 

existentes, maior a dispersão da pressão holopensênica antagônica. A estabilidade de uma EC é fruto do consenso 

cosmoético dos seus integrantes. Pela teática, quanto maior o número de participantes da mesma EC, maior a possibilidade 

de desacordos egóicos, permitindo a atuação de consciexis amauróticas ou assediadoras através de conscin(s) agente(s) de 

sustentação patopensênica, o que pode bloquear o empreendimento. 

3. Reserva financeira. Que os sócios em um empreendimento possuam reserva financeira para, pelo menos, 2 

anos. 
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~ 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

4. Vida-proéxis. Estabelecer sociedade entre sócios com mesmo nível de compreensão e prática do binômio vida 

convencional-proéxis. 

Questionamentos: A seguir, alguns questionamentos fundamentais para candidatos a sócios-proprietários de uma 

EC, antes de se decidirem por esse empreendimento: 

!.Intenção. Por que abrir uma Empresa Conscienciocêntrica? 

2. Caracteriologia. Quais são as suas características? Basta que seus sócios façam parte do quadro de voluntários, 

pesquisadores, e/ou docentes da Conscienciologia, para identificá-la como Empresa Conscienciocêntrica? 

3. Proexologia. A empresa fará parte da sua proéxis? 

4. Disponibilidade.A empresa permitirá a seus sócios disponibilidade para realizar a proéxis? 

5. Atividade. O ramo de atividade escolhido é cosmoético? 

6. Mercado. Quais são as práticas comuns de mercado nesse segmento? 

7. Funcionários. Haverá funcionários? Existirão funcionários não-participantes da Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)? 

8. Sócio-investidor. Haverá sócio-investidor? 

9. Comprometimento. Todos os sócios terão o mesmo nível de comprometimento? 

1 O. Liberação ou Interprisão. Estou criando interprisão na escolha do( s) meu( s) sócio( s )? 

11. Ganhos Secundários. Ativo algum mecanismo ao escolher meu( s) sócio( s )? Há ganhos secundários? Quais? 

12. Dupla. Pode-se constituiruma EC em Dupla Evolutiva? Quais são os beneficios evolutivos? 

13. Tesaurização. E se os sócios forem duplistas, o nível de tesaurização pessoal e o da dupla evolutiva 

encontram-se alinhados e consensados para viabilizar a EC? 

14. Endividamento. Posso me endividar para viabilizar minha EC? 

15. Patrimônio. AEC poderá ter bens? 

16. Dívidas. AEC pode ter dívidas? 

17. Boas práticas. Quais são as boas práticas cosmoéticas norteadoras das atividades de uma EC? 

18. Posicionamento. Qual o posicionamento de uma EC perante seus clientes e fornecedores? 

19. Administração. Como será administrada aEC? Escolhi administração por projetos? 

20. Buffer. Tenho recursos suficientes para 2 anos? 

21. Unidade. Qual a unidade de medida de uma EC? ·' 

"Epicons. Com a perseverança dos esforços no espaço e no tempo, a empresa intrafisica conscienciológica será um 

centro de epicentros conscienciais, ou epicons, com os pré-serenões participantes, cientes de suas proéxis e um mínimo de 

ectopias conscienciais. Daí vão nascer, em futuro próximo, as sementes das ofiexes grupais ". (Vieira, 1994, p. 312) 
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TÉCNICA= CONSCIENCIOLOGIA ORGANIZACIONALAPLICADA- COR 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

COR. A Conscienciologia Organizacional Aplicada (COR) é uma linha de pesquisa dedicada ao estudo e 

sistematização dos processos de auto-organização consciencial e empresarial, a partir da Conscienciologia Aplicada. A 

pesquisa nesta área propicia à conscin intermissivista conjunto de técnicas específicas para a gestão e leitura de indicadores 

de proéxis, racionalizando a utilização dos recursos intrafisicos planejados no intermissivo com objetivos completistas e 

maxiproexológicos. 

Pré-requisito. O pré-requisito para utilizar a Conscienciologia Organizacional Aplicada enquanto instrumento 

gestor e balizador dos rumos de uma EC é o uso cotidiano do modelo COR para gestão financeira pessoal introjetado por 

seus sócios-proprietários. 

Carta de vôo. Pode-se comparar o modelo COR a uma carta de vôo. Saber onde se está (localização) e aonde se 

quer chegar (destino), considerando: navegação; altitude; velocidade; e meteorologia; entre outros. 

Primeiro momento. Inicialmente, elabora-se a carta de vôo por instrumentos, por parâmetros matemáticos pré

definidos e conhecidos. Em seguida, diagnosticar os pontos conhecidos e já identificados: qual(is) produto(s) oferecer? 

Qual o potencial do mercado? O que será necessário para o negócio decolar? Fornecedores, preços, impostos incidentes 

sobre o negócio, entre outros. Este planejamento é convencionalmente denominado de Plano de Negócios. 

Segundo momento. Em um segundo momento, durante o vôo e considerando os fatores presentes, ocorrem ajustes 

através da leitura de indicadores (carta de vôo por imagem, por exemplo, satélite) para garantir o pleno sucesso da viagem. 

Aqui, considera-se que o modelo COR não é uma ciência exata. Para a leitura dos indicadores multidimensionais as 

informações necessitam estar assépticas. 

Vontade própria. Peter Ferdinand Drucker (1909-2005), filósofo e economista austríaco, considerado o pai da 

Gestão moderna, afirmou que as únicas coisas que evoluem por vontade própria em uma organização são a desordem, o 

atrito e o mau desempenho. 

CICLO: TRINÔMIO ESCLARECIMENTO-CAPACITAÇÃO-EVOLUÇÃO 

Moto-contínuo Assistencial. A Dinâmica Financeira Multidimensional embasada na Conscienciologia 

Organizacional Aplicada (COR); o processo Parapedagógico utilizado na capacitação e equalização docente (EQD) em 

conjunto com o núcleo de Pesquisas em Conscienciologia Aplicada (PCA); e, o processo da Paraterapêutica (SCO) 

estendida a todos os voluntários da Associação ARA CÊ constituem, na prática, um verdadeiro moto-contínuo assistencial, 

gerador de movimento expansionista, através do crescimento auto-sustentado da IC, das ECs e dos próprios associados. 

Demonstra-se a seguir como as energias conscienciais e financeiras geradas pela dinâmica multidimensional da Associação 

ARA CÊ reverberam e se retro-alimentam, de modo pró-evolutivo. 

Contato. Uma conscin conhece a Conscienciologia através de conversa com amigos; pela mídia; por panfleto; 

entre outros modos. Interessa-se e assiste a uma palestra pública, travando contato com uma IC. 
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Senha. Na palestra, conhece alguns princípios básicos, empatiza com o(s) palestrante(s), que atuam ao modo de 

senhas retrocognitivas, e decide inscrever-se em um curso de entrada. No caso da Associação ARACÊ, o Curso é o 

Autoconscientização Multidimensional (AMD). 

Investidor compulsório. Com esta escolha, o aluno passa a investir, mesmo que inconscientemente, no 

desenvolvimento e na fixação da Conscienciologiano Planeta, pois 100% do valor pago (torneira) no curso é destinado a um 

projeto de imobilização no Campus (ralo), nunca a um projeto de consumo. Qualquer projeto na Associação ARACÊ 

somente inicia se os recursos a ele destinados estiverem, atrelados e tecnicamente encapsulados. 

Indicador Multidimensional. Enquanto conduta-padrão e saindo da análise convencional dos fatos, a falta de 

alunos para formação de turma, de modo geral ou pontual, pode indicar a ocorrência dos seguintes problemas, entre outros: 

1. Crise. Crise dentro da equipe que conduz o projeto. 

2. Promiscuidade financeira. Algum erro ou promiscuidade financeira no projeto, mesmo que a falha seja 

acidental e inconsciente. 

3. Interassistência atrasada. Falta de interassistênciano grupo. 

4. Atrasos intraconscienciais. Falta de auto-enfrentamento e atraso ou ausência de reciclagens conscienciais 

(recins e recéxis) nos voluntários que compõem o office local. 

Crises docentes. O tipo de crise de crescimento vivenciada por um docente pode indicar, por exemplo, a 

necessidade de constituição de nova turma para que ele possa vivenciar, enquanto docente, o aprofundamento sadio destas 

crises evolutivas. 

Exemplo APL. Assim, se um docente vivenciar de inodo sistemático, em seu cotidiano multidimensional, teatros 

com conteúdos pluriexistenciais, pode ser indicador da necessidade de atuar enquanto docente no Curso 

Autoconscientização Pluriexistencial (APL). 

Exemplo COR. Se constatada a dificuldade no trato com os recursos intrafisicos, sua alocação parapedagógica 

provavelmente ocorrerá no Curso deAutoconscientização Organizacional (AOG). 

Metodologia. NaAssociaçãoARACÊ, o docente de um curso não é escolhido apenas por estar apto para ministrá

lo, mas sim, pela sua necessidade de estar à frente deste.curso. A técnica utilizada para reconhecer a necessidade de abertura 

de cursos, bem como a quantidade de turmas para cada curso, advém da identificação, quantificação de docentes, -e 

indicadores multidimensionais sobre tais necessidades. As turmas não são abertas mediante a necessidade de recursos 

financeiros para a IC. A chegada de recursos é considerada conseqüência e não causa. 

Voluntariado. Decorrido um ano, tendo assistido pelo menos 10 aulas completas do Curso de EntradaAMD, o 

aluno já possui conhecimento mínimo para fazer uma escolha, e, se for de seu interesse, poderá optar pelo voluntariado na 

ARA CÊ em sua cidade. Os offices são mantidos e administrados pelos colaboradores locais. Por definição, na ARACÊ, 

recursos advindos de qualquer fonte são direcionados ao Campus institucional; a manutenção do office local é um 

investimento do voluntário para prover sua própria proéxis. 
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Sócio efetivo. No caso de São Paulo, a instituição legalmente constituída é a Associação Internacional Teática. 

Esta ECAP tem a função de dar suporte a todas as atividades da Associação ARA CÊ, em São Paulo. O voluntariado em São 

Paulo toma a conscin sócio-efetivo da Associação Internacional Teática. Poderá atuar, fisicamente, em setores de apoio às 

atividades da ARACÊ, tais como: planejamento de cursos; cadastro de alunos; financeiro; distribuidora de livros; 

divulgação; entre outros, em sintonia com e orientados pelos órgãos centralizados no Campus da instituição. 

Despesas Variáveis. Na condição de sócio-efetivo, o voluntário pagará mensalidade de associado. Este valor, 

juntamente com a contribuição de outros sócios efetivos, se destinará ao pagamento das despesas variáveis da Associação 

Teática. Despesas variáveis são aquelas não-impeditivas do funcionamento daAssociação. Por exemplo: se em determinado 

mês faltarem recursos, e não houver condições de bancar o salário da faxineira, os próprios voluntários, em revezamento, 

poderão limpar o chão e retirar o papel sujo dos banheiros. 

Pressão holopensênica. Tal prática visa minimizar a pressão holopensênica antagônica sobre o futuro voluntário, 

e, também, a pressão da Associação em ter, a qualquer custo, maior número de associados. 

Autopesquisa. Nesta situação, o que não pode deixar de ser analisado pelo grupo são os acertos e os erros: onde se 

acerta, mantendo e aumentando o fluxo de entrada de recursos e a capacidade interassistencial? E onde se erra, provocando a 

queda da "vazão de entrada" da respectiva torneira ou até mesmo, secando-a? 

Sócio deliberativo. Concluído, no mínimo, o Curso AMD, o associado autoceptrado, poderá participar, se assim 

quiser, do laboratório grupal do empreendedorismo assistencial ao tomar-se sócio deliberativo da Teática. Para tanto, há 

necessidade de referendo na Assembléia Geral Ordinária (AGO). 

Despesas fixas. Ao aumentar o comprometimento do voluntário, sua contribuição de sócio deliberativo cobre 

despesas fixas, tais como: aluguel, impostos, condomínio entre outras. Pela prática, no caso das despesas fixas, ao faltar 

recursos, o principal indicador multidimensional é a estagnação ou a força do atraso no grupo. Alguma situação crítica 

geralmente escapa aos gestores da associação. 

Marcas pró-evolutivas. Ao longo do tempo, à medida que um aluno busca aprofundar novos conhecimentos e 

participa de outros cursos na Associação ARA CÊ, a aplicação indireta de seus recursos passa a deixar marcas pró-evolutivas 

no Campus: 

1. Curso Autoconscientização Multidimensional (AMD): infra-estrutura (exemplo: abertura e pavimentação de 

estradas). 

2. Curso Autoconscientização Assistencial (AST): praça laboratorial 1 (construção dos Laboratórios de 

Autopesquisa Consciencial, com experimentos de lh30m a 3h30m). 

3. Curso Autoconscientização Pluriexistencial (APL): praça laboratorial 2 (construção dos Laboratórios Radicais· 

da Heurística Serenarium, com experimentos de 72h). 

4. Curso Autoconscientização Organizacional (AOG): legalização do campus institucional (pagamento de 

impostos e taxas). 

5. CursoAutoconscientização Evolutiva (AEV): construção do Pesquisarium. 

6. Curso deDuplologia(DPL): infra-estruturada VilaElliotis. 
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Associado ARA CÊ. O aluno passa a autovivenciar o Campus e seu holopensene nas imersões de cada curso 

institucional. Ao compreender a sua dinâmica e importância maxiproexológica, pode decidir associar-se à Associação 

Internacional para a Evolução da Consciência ARACÊ. Neste momento, conscientemente, toma-se-á mantenedor do 

Campus. Sua contribuição financeira será direcionada à manutenção da sede institucional. Em função desta metodologia, 

por exemplo, se as atividades parapedagógicas cessarem, por imprevisto, a sobrevivência institucional está garantido. 

Bolsista. Em algum momento, o associado da Teática (Ano-Base: 2008), poderá ter interesse em se tomar bolsista 

na própria Associação Teática para receber formação profissionalizante e conscienciológica, podendo conquistar em médio 

prazo, a partir de seus esforços, sustentabilidade econômico-financeira. 

Empresa de Conscienciólogo. Em outro instante, o bolsista de ontem, ou o profissional de mercado já maduro, 

poderá optar por abrir sua própria EC, recebendo da Associação Internacional Teática, enquanto incubada, treinamento e as 

melhores práticas gestoras consolidadas para viabilizar seu empreendimento. 

Lei da Retribuição. Pela Lei da Retribuição estará em condições de: 

a) Promover o desenvolvimento sustentado de outro bolsista. 

b) Contribuir na capacitação consciencial e profissional de outras conscins. 

Docência. A qualquer momento, este voluntário poderá optar pela docência, independentemente da condição de 

sócio-deliberativo da Associação Teática ou de ter atuado em uma EC. Itinerará com recursos próprios, sustentando sua 

própria proéxis. 

Ciclo virtuoso. Nesta situação, por exemplo, poderá ser escalado para ministrar uma palestra pública. Alguém 

poderá chegar por folheto ou a convite de amigo para assisti-la, e o palestrante servirá de agente retrocognitor à chegada 

deste novo aluno, e, com ele, a possibilidade de novos esclarecimentos, iniciando outro ciclo virtuoso. 

Política financeira. Evidencia-se no contexto supracitado a característica pragmática do mecanismo financeiro 

norteador da Associação ARA CÊ, caracterizado pelas seguintes premissas básicas: 

1. Administração por Projetos. Realizar a administração por projetos. 

2. Pagamento à vista. Só assumir compromissos financeiros com o montante do projeto já provisionado. 

3. Dependência financeira. Não criar pressão em alunos e/ou voluntários por manter dependência financeira. 

4. Torneira-ralo. Atrelar a origem (torneira) de um recurso à sua destinação (ralo), considerando o 

comprometimento do recurso, se para despesas fixas ou variáveis. 

5. Bujfers. Trabalhar com reserva financeira (buffer) para cada item de despesa e para um período de tempo que 

possa eliminar a pressão sobre a entrada dos recursos financeiros. 
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CONSIDERAÇÕE FINAIS 
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Atraso. Apesar da primeira ECAP, ter sido a Associação Internacional Teática, em São Paulo, há quase 2 anos da 

fundação e ter patrocinado, neste período, bolsas e capacitação técnica-conscienciológica para 7 inversores existenciais, a 

equipe ainda sente-se defasada na aplicação de suas hipóteses, principalmente pela morosidade na operação e na 

implementação das ECs (Data-Base: Março/2008). Pode o atraso ser atribuído mais à inércia grupal no primeiro ano da sua 

existência do que, efetivamente, aos contrafluxos paralisantes. 

Aceleração. A prática têm evidenciado que o aprendizado da grupalidade sadia, através de tentativas, erros· e 

acertos, pode promover a aceleração da história pessoal aos pesquisadores interessados. A interassistência têm se mostrado 

um dos mais eficientes instrumentos nesse contexto, ao efetivar-se de modo tarístico. 

Nivelamento. A partir da Grupocarmologia busca-se aprender a nivelar, na média, o grupo por cima, contra todas 

as evidências históricas e para-históricas no Planeta. Esse esforço conjunto, de conscins e consciexes em um laboratório 

multidimensional permanente, visa, através das neoverpons, aproximar a Era Consciencial, ao propiciar a aceleração 

simultânea da história pessoal, talvez, não de apenas uma consciência, mas de várias, em grupos, a partir das afinizações e 

injunções holocármicas. 

Interassistência total. A partir do autoposicionamento proexológico; da autocentragem consciencial; do 

engajamento; e da disponibilidade íntima da conscin intermissivista, poderá a mesma atuar em ECs e/ou ICs, funcionantes 

ao modo de fundo, cenários, ou ambientes multidimensionais, alternados de acordo com as necessidades 

maxiproexológicas. 

Neoverpons. Pela Intrafisicologia, novas formas de atuação organizacional junto às Socins, são inevitáveis no 

macro-planejamento de reurbanizações extrafisicas e intrafisicas iniciadas no Planeta. Importa não perder o megafoco, 

mantendo "o mentalsoma no cosmos e os pés na terra". 
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Anexo 1 

Listagem básica de Empresas Conscienciocêntricas necessárias à uma Cognópolis 

1. Academia. 

2. Açougue. 

3. Agencia de empregos. 

4. Agencia de turismo. 

5. Agência do Correio 

6. Alfaiataria. 

7. Aluguel de bicicletas. 

8. Ambulatório médico. 

9. ARACÊKids. 

10. Armarinhos. 

11. Assistência técnica a informática. 

12. Assistência técnica de eletrodoméstico. 

13. Auto-elétrica. 

14. Auto-escola. 

15. Banca de jornal. 

16. Banco. 

17. Barbearia. 

18. Biblioteca. 

19. Bicicletaria. 

20. Boliche. 

21. Borracharia. 

22. Cafeteria. 

23. Carpintaria. 

24. Cinema. 

25. Clínica de estética. 

26. Coleta seletiva de lixo. 

27. Construtora/Empreiteira. 

28. Consultor financeiro. 
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29. Consultório Dentário. 

30. Consultóno médico. 

31. Contador. 

32. Corretora de plano de saúde. 

33. Corretora de seguros. 

34. Costureira/Conserto de roupas. 

35. Cuidadores de cachorro. 

36. Cybercafé. 

37. Decoradores. 

38. Depósito de material de construção. 

39. Desenvolvedor de web. 

40. Despachante. 

41. Drogaria. 

42. Eletricista. 

43. Emissora de rádio. 

44. Encanador. 

45. Escola de ensino médio e fundamental. 

46. Escola de informática. 

47. Escola técnica. 

48. Escolas de idiomas. 

49. Escritório de advocacia. 

50. Escritório de arquitetura. 

51. Eventos. 

52. Fabrica de software. 

53. Faculdade. 

54, Farmácia de manipulação. 

55. Ferro-velho. 

56. Floricultura. 

57. Guia turístico. 

58. Heliporto. 

59. Help desk. 

60. Hospital. 

61. Hotel para animais. 

62. Engenheiro. 

63. Hotel, pensão, pousada. 
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64. Imobiliária. 

65. Jardinagem. 

66. Joalheria. 

67. Karaokê. 

68. Laboratório de análises. 

69. Lan house. 

70. Lavanderia. 

71. Lava-rápido de veículos. 

72. Livraria. 

73. Loja de artigos esportivos. 

74. Loja de áudio e vídeo. 

75. Loja de autopeças. 

76. Loja de cama, mesa e banho. 

77. Loja de congelados. 

78. Loja de conveniência. 

79. Loja de decoração. 

80. Loja de eletrodomésticos. 

81. Loja de material de construção. 

82. Loja de moveis. 

83. Loja de pneus. 

84. Loja de produtos dietéticos. 

85. Loja de produtos eletrônicos. 

86. Loja de produtos naturais/orgânicos. 

87. Loja de roupas. 

88. Loja de tecidos. 

89. Lojas de utensílios domésticos. 

90. Marcenaria. 

91. Marmoraria. 

92. Mercadinho. 

93. Mini-shopping. 

94. Modista. 

95. Nutricionista. 

96. Oficina mecânica. 

97. Ótica. 

98. Ourives relojoeiro. 

99. Padaria. 
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100.Paisagista. 

101.Papelaria. 

l 02.Pedreiro. 

103.Pet shop. 

l 04.Pizzaria. 

105.Posto de gasolina. 

106.Provedor de Internet. 

107.Psicólogo. 

l 08. Quitanda/Frutaria. 

109.Recarregador de carro elétrico. 

110.Restaurante/Fastfood/Churrascaria/ Comidas típicas. 

111. Rodoviária. 

112. Rotisserie. 

113.Salão de beleza. 

114. Sapataria/Sapateiro. 

115.Sebo. 

116. Serviço técnico em energia solar. 

117. Serviços de entrega. 

118. Serviços de tradução. 

119. Sorveteria. 

120. Supermercado. 

121. Tapeçaria. 

122. Teatro. 

123 . Telefone. 

124.Terapeutas. 

125. Transporte. 

126. Tratamento de esgoto. 

127.Tratamento de lixo. 

128. Usina de adubo orgânico. 

129. Veterinário. 

130. Videolocadora. 

131 . Videotecas. 

132.Vidraçaria. 

133 .Vigilância e segurança. 

ASSOCIAÇÃO INTHNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNciA 

Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 8 - N.7 - 2008 91 



~:> 
pru:!0~~ru~·::1E:~~~~c~t~CIA 

1 Co11g1essolntemacional de 
GRUPOCARMOLOGIA 
1 rrHo r1~!~g~!tW~~~~~~~~:1s1v t11 

INTERCAMPI - Associação Internacional dos 
Campi de Pesquisas da Conscienciologia 

Palavras-chave 

Experimentologia 

Grupocarmologia 

Laboratório Consciencial 

Serenologia 

Keywords 

Consciential Laboratory 

Experimentology 

Groupkarmalogy 

Serenology 

Palabras-clave 

Experimentología 

Grupokarmología 

Laboratorio Conciencial 

Serenología 

92 Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 8 - N. 7 - 2008 

Relato da Criação e Realização do 
Primeiro Experimento no Laboratório 
Grupal de Serenologia 

Report on the Elaboration and Execution of the First 
Experiment in the Serenology's Group Laboratory 

Relato de la Creación y Realización del Primer 
Experimento en el Laboratorio Grupal de Serenología 

Resumo: 

Este artigo apresenta o desenvolvimento de dinâmicas 

investigativas grupais, anteriormente, informais, acerca do Homo 

sapiens serenissimus, a proposta de criação do Laboratório Grupal de 

Serenologia pelo INTERCAMPI - Associação Internacional dos 

Campi de Pesquisas da Conscienciologia, e os resultados da 

realização do seu primeiro experimento que teve como hipótese a 

existência de uma Serenona no estado do Rio Grande do Norte, na 

Região Nordeste do Brasil. O Laboratório Grupal de Serenologia é o 

conjunto de atividades que integram laboratório consciencial 

específico, multidimensional, assentado no paradigma consciencial, 

de modo que a consciência interessada pode desenvolver a 

compreensão acerca do Serenismo e potencializar a sua autopesquisa 

pela dinâmica investigativa grupal acerca do holopensene dos 

Serenões. O experimento proporcionou a identificação de supostos 

padrões assistenciais, ainda esboçantes para os participantes, da 

Sereno na Rosa dos Ventos que apesar de não constituírem base sólida 

para novos estudos, não podem ser desconsiderados e serão 

utilizados como novas hipóteses para experimentos vindouros no 

âmbito da Serenologia, até que sejam obtidas informações mais 

consistentes, de modo que o INTERCAMPI possa estar em uníssono 

com o trabalho assistencial do Homo sapiens serenissimus 

investigado. 

Abstract: 

This article presents the development of group 

investigation tools referring to the Homo sapiens serenissimus, 

personality that integrates the proposal of Serenology's Group 

Laboratory, as well as the results carried through the INTERCAMPI 

- International Association of Campi Research of Conscientiology. 

The Serenology's Group Laboratory reunites various activities 

constituting a specific laboratory, based on the consciental 

paradigma, that propitiates the understanding about the Homo 

sapiens serenissimus. Also the investigation stimulates self-research. 



INTRODUÇÃO 

ASSOCIAÇÃO INTUHAOONAl 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSC1iNClA 

The experiment allowed to identify alleged assistantial standards of 

the serenissimus Rosa dos Ventos, and can also be used in future 

inquiries about Serenology so that the INTERCAMPI could act in 

accordance with theRosa dos Ventos' assistential work. 

Resumen: 

Este artículo presenta el desarrollo de dinámicas 

investigativas grupales, anteriormente, inforrnales, acerca dei Homo 

sapiens serenissimus, la propuesta de creación dei Laboratorio 

Grupal de Serenología por el INTERCAMPI - Asociación 

Internacional de los Campi de lnvestigaciones de la 

Concienciología, y los resultados de la realización de su primer 

experimento que tuvo como hipótesis la existencia de una Super 

Serena en la provincia de Río Grande dei Norte, en la región 

Nordeste de Brasil. El Laboratorio Grupal de Serenología es un 

conjunto de actividades que integran laboratorio conciencial 

específico, multidimensional, asentado en el paradigma conciencial, 

de modo que la conciencia interesada puede desarrollar la 

comprensión acerca de i Serenismo y potencializar su 

autoinvestigación por medio de la dinámica investigativa grupal 

acerca dei holopensene de los Super Serenos. El experimento ha 

proporcionado la identificación de supuestos padrones asistenciales, 

aunque incipientes para los participantes, de la Super Serena Rosa de 

los Vientos que sin embargo no constituyen base sólida para nuevos 

estudios, no pueden ser desconsiderados y serán utilizados como 

nuevas hipótesis para experimentos futuros en e! ámbito de la 

Serenología, hasta que sean obtenidas informaciones más 

consistentes, de modo que el INTERCAMPI pueda estar en unisono 

con e! trabajo asistencial dei Hom o sapiens serenissimus 

investigado. 

INTERCAMPI. A Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia é uma instituição 

conscienciocêntrica de educação e pesquisa, fundada em 23 de Julho de 2005, em Natal, Rio Grande do Norte, na Região 

Nordeste do Brasil, com atuação no terceiro setor (voluntariado), que objetiva o estudo da consciência e sua evolução. 

Campus. O interesse inicial dos voluntários do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia-IIPC, na 

Região Nordeste, manifesto durante o encontro do voluntariado, em Recife, em Abril de 2004, era a implantação de um 

campus de pesquisa na região. Para tanto, foi adquirido em Outubro do mesmo ano um terreno de 1,2 ba. 
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Criação. Em Abril de 2005, durante a realização do segundo encontro de voluntários do !IPC, foi proposta a criação 

de uma nova IC e em Outubro do mesmo ano, foi vendido o pequeno terreno e adquirido a área de 19 ha para o campus, no 

município de Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte. 

Materpensene. Foi realizada uma discussão sobre o materpensene institucional, sendo levantado, na época idéias 

acerca da Mentalsomática, da Holorressomática, da Holomaturidade, da Serenologia e Paratecnologia e, delineado e 

divulgado, posteriormente, por Waldo Vieira, o seguinte materpensene do INTERCAMPI: Mentalsomática; Serenologia e 

Paratecnol o gia (VIEIRA, 2004). 

Mentalsomática. "AMentalsomática é a especialidade da Conscienciologia que estuda o mentalsoma, o paracorpo 

do discernimento, e suas conseqüências evolutivas para a consciência. É subcampo científico da Holossomática" 

(VIEIRA, 1999,p. 40). 

Serenologia. "A Serenologia é a 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, 1999, p. 43). 

Paratecnologia. "A Paratecnologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda a tecnologia da consciência 

dentro das abordagens da consciência "inteira" e suas conseqüências, aplicando toda a metodologia específica para a 

ampliação do autoconhecimento da conscin, incluindo, aí, as técnicas projetivas em geral. É um subcampo científico da 

Extrafisicolo gia" (VIEIRA, 1999, p. 42). 

Rastreamento. No período de 1996 a 2004, voluntários da Conscienciologia, em Natal, capital do Rio Grande do 

Norte, realizaram viagens informais e esporádicas pelo interior deste estado com o objetivo de ampliar o entendimento 

acerca do holopensene assistencial específico do Homo sapiens serenissimus habitante na região, uma Serenona, 

percebida, inicialmente, por Wagner Alegretti e posteriormente, nomeada por Waldo Vieira de Rosa dos Ventos, após o 

curso Teoria dos Serenões, realizado por ele, em 1994, em Natal e, nomeada assim, pela abundância de energias eólicas 

existentes nesta localidade. 

Hipótese inicial. Os rastreamentos paraperceptivos empíricos supracitados, realizados por pesquisadores do IIPC

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia no período de 1996 a 2004, estudo de campo exploratório, 

trazia a seguinte hipótese de trabalho: a existência de uma conscin da condição evolutiva Homo sapiens serenissimus, do 

sexo feminino (ginossoma) Serenona, no Nordeste do Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Norte. 

Metodologia.Nestas viagens informais, ocorridas entre 1996 e 2004, utilizava-se a seguinte metodologia: 

1. Levantamento de dados dos locais visitados (cultura, demografia, acontecimentos importantes, entre outros). 

2. Observação e registro de sincronicidades, correlações e associações de idéias acerca do Serenismo, nos períodos 

das incursões, em notícias divulgadas em revistas, jornais, emissoras de rádio e de televisão. 

3. Compartilhamento do registro de campo dos participantes da pesquisa. 

Retomada. Em 2007, o INTERCAMPI -Associação Internacional dos Campi de Pesquisas da Conscienciologia

retomou a investigação outrora informal acerca da atuação assistencial do Homo sapiens serenissimus, na Região Nordeste 

do Brasil e, especificamente, no estado do Rio Grande do Norte, pela elaboração e execução do Laboratório Grupal de 

Serenologia. 
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Objetivos. Os objetivos dessa pesquisa são, a partir do rastreamento paraperceptivo (subjetivamente) e da exploração 

do ambiente intrafísico delimitado pela hipótese de trabalho (objetivamente), conhecer e identificar o holopensene da 

conscin Serenona e/ou as áreas de ação holopensênicas, bem como repercussões intrafísicas e extrafísicas da sua atuação 

multidimensional na Região Nordeste do Brasil. 

Grupalidade. A proposta do INTERCAMPI é de que, a cada experimento neste laboratório, seja realizada pesquisa 

grupal como forma de ampliação das parapercepções do holopensene dos Serenões e a vivência interassistencial entre os 

experimentadores, constituindo-se em laboratório não-convencional, sem fronteiras, podendo ser realizado em qualquer 

local no planeta, onde haja a hipótese da existência intrafísica de um Serenão. 

Ferramenta. Ainda há poucas informações acerca dos Serenões, seus locais de atuação, especificidades assistenciais 

e os trabalhos multidimensionais que realizam. Ademais, o Laboratório Grupal da Serenologia pode configurar-se em mais 

uma ferramenta auxiliar nas pesquisas serenológicas, pelas seguintes razões: 

1. Os dados obtidos e compilados sobre a Serenona Rosa dos Ventos podem possibilitar maior compreensão do 

trabalho assistencial a serrealizado pelo INTERCAMPI na região. 

2. A organização sistemática de informações do laboratório itinerante pode contribuir com outras ICs e com a futura 

elaboração de tratado científico da Serenologia, especialidade da Conscienciologia. 

3. O experimento faculta itinerância assistencial e ampliação da assistência a outras localidades ainda não atendidas 

pela Conscienciologia, permitindo também a prospecção do local visitado, onde podem ser avaliadas possibilidades de 

experimentos futuros. 

4. ·Representa mais uma oportunidade de captação de recursos financeiros para projetos assistenciais do 

INTERCAMPI e da Conscienciologia, através da parceria com outras ICs. 

LABORATÓRIO GRUPALDE SERENOLOGIA 

Definição. O Laboratório Grupal de Serenologia é o conjunto de atividades que integram laboratório consciencial 

específico, multidimensional, assentado no paradigma consciencial, de modo que a consciência interessada pode 

desenvolver a compreensão acerca do Serenismo e potencializar a sua autopesquisa pela dinâmica investigativa grupal 

acerca do holopensene dos Serenões. 

Etimologística. O termo laboratório, adaptação de laboratoire (idioma Francês), derivado do idioma Latim, 

laboratorium, surgiu em 1716. 

Sinonímia. 1. Laboratório vivencial da consciência. 2. Percurso tecnicamente preparado. 3. Programa para a 

potencialização da interassistência. 4. Laboratório Radical da Heurística, Serenário, Serenarium. 

Antonímia. 1. Laboratório convencional. 2. Passeio, viagem. 3. Programa de regressão da interassistência. 4. 

Roteiro Turístico. 

Especialidades. O Laboratório Grupal de Serenologia está relacionado com as seguintes especialidades: 

1. Experimentologia. "A Experimentologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos experimentos 

evolutivos da consciência em todas as formas, naturezas e categorias" (VIEIRA, 2003, p. 194). 
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2. Grupocarmologia. "A Grupocarmologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo das relações 

ou princípios de causa e efeito atuantes na evolução da consciência quando centrados no grupo evolutivo" (VIEIRA, 2003, 

p. 403).Aunidade de medida dentro da Grupocarmologia é o grupopensene. 

3. Serenologia. "A Serenologia é a 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 

Holossomática" (VIEIRA, 1999, p .4 3). 

Complemento. Os Laboratórios Grupais da Sereno/agia são experimentos ao ar livre, complementares às imersões 

individuais dentro de Laboratórios Radicais da Heurística (Serenarium ), ao modo dos existentes no Campus da ARA CÊ -

Associação Internacional para a Evolução da Consciência, em Domingos Martins , ES. 

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

voluntária e concentração do experimentador durante 3 dias, em condição de isolamento intrafisico. O objetivo é captar, 

profundamente, idéias originais a respeito da própria evolução. O laboratório dispõe de ambiente para aplicação de método 

analítico objetivando descoberta de verdades relativas de ponta (verpons), com base na raiz dos fatos" (Fonte: 

www.arace.org). 

Objetivos. Esta atividade grupal visa fornecer ferramentas e oportunidades aos pesquisadores da Conscienciologia 

para a construção e compilação científica de dados relativos ao holopensene dos Serenões. São, também, objetivos 

específicos desse laboratório: 

1. Ampliar o conhecimento acerca das especificidades assistenciais e do modus operandi dos Serenões. 

2. Favorecer a ampliação da acuidade e das parapercepções pessoais, de modo lúcido, pela utilização ativa do 

holossoma durante todo o desenvolvimento do experimento. 

3. Predispor à projetabilidade lúcida. 

4. Promover maior entendimento sobre a dinâmica da evolução consciencial. 

5. Contribuir para o aprofundamento da autopesquisa. 

6. Desencadear crises de crescimento sadias. 

7. Possibilitar acesso ao curso intermissivo e a rememoração de cláusulas específicas da proéxis pessoal e grupal. 

8. Favorecer o desenvolvimento da grupalidade e da interassistência grupocármica fundamentais para o 

desenvolvimento de proéxis grupal. 

9. Facilitar extrapolações mentaissomáticas e captação de idéias originais, pela conexão com o holopensene dos 

serenões. 

1 O. Catalisar entrevistas com o Homo sapiens serenissimus. 

Participantes. Esse laboratório tem enquanto publico-alvo, conscins que tenham concluído cursos introdutórios à 

Conscienciologia, exercitem as bioenergias e conheçam a Teoria do Homo sapiens serenissimus. 
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Procedimentos. Na organização e execução do experimento, é necessária estratégia interassistencial antecipada 

contemplando os seguintes procedimentos: 

1. Visitação dos locais antes da definição do percurso tecnicamente planejado de cada laboratório, levantando 

informações ambientais, sociais, culturais e históricas a serem repassadas durante o laboratório. 

2. Definição dos locais de hospedagem, de apoio para necessidades fisiológicas e para estudos, discussões e trocas 

de experiências, bem como dos locais e respectivas práticas bioenergéticas a serem realizadas antes, durante e depois do 

experimento. 

3. Definição das técnicas projetivas a serem aplicadas, quando houver pernoite no percurso tecnicamente planejado. 

4. Escalação de dois professores e monitor para a condução do experimento grupal. 

5. Inscrições e fechamento da turma com antecedência mínima de 2 semanas (devido a transporte e hospedagem). 

6. Recomendação aos participantes, antes do experimento, de intensificarem os exercícios bioenergéticos, 

procurando expandir a acuidade para o levantamento de possíveis sincronicidades. 

7. Recomendação de roupas apropriadas para o experimento, nos locais de cada percurso tecnicamente planejado. 

8. Levantamento de especificidades e/ou limitações de participantes (visão deficitária, locomoção dificil e 

medicação). 

9. Preparação de kit de primeiros socorros e levantamento dos locais de apoio em caso de acidentes. 

1 O. Organização do material de apoio a serutilizado pelos participantes durante o laboratório. 

Recursos. Os seguintes recursos são necessários à completa realização do Laboratório Grupal de Serenologia: 

1. Instalações. Local adequado ao início do experimento, com recepção dos participantes, apresentações iniciais, 

explicação da dinâmica do laboratório e prática bioenergética. 

2. Transporte. Veículo apropriado para a quantidade de participantes, com ar condicionado. 

3. Material didático. Pranchetas em igual quantidade ao número de participantes; cópias das planilhas e do 

questionário de parapercepções gerais pessoais (material do pesquisador), canetas esferográficas, folhas de papel. 

4. Mantimentos. Água mineral e alimentação leve (lanches) em quantidade suficiente para todos os participantes. 

5. Materiais de proteção e higiene. Kit de primeiros socorros, lanterna, repelente de insetos, protetor solar, papel 

higiênico e lenços de papel. 

6. Materiais para venda. Bonés, camisetas e livros Conscienciograma para venda durante o experimento. 

7. Livros de apoio. Projeciologia; 700 Experimentos da Conscienciologia; Homo sapiens reurbanisatus; Homo 

sapiens pacificus; Enciclopédia da Conscienciologia; dicionários; entre outros. 

8. Acomodações. Local adequado para a hospedagem no local de destino da pesquisa de campo, ou nas cercanias, 

para acomodação dos pesquisadores participantes. 

9. Locais de apoio. Locais de apoio no trajeto para alimentação, necessidades fisiológicas e para os momentos de 

estudo, discussão e trocas de experiências. 

Otimizações. Toda atividade interassistencial pode ser otimizada antes, durante e depois do evento. Exemplos: 

1. Definição prévia de tema de pesquisa pelo pesquisador para sua vivência laboratorial, caso já não o tenha 
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definido. 

2. Intensificação das práticas bioenergéticas (mobilização básica de energias, instalação do estado vibracional e 

busca de conexão com a Central Extrafisica de Energias). 

3.Ampliação da acuidade para observação e registro de sincronicidades (fatos e parafatos) nos dias antecedendo o 

laboratório. 

4.Apresentação da dinâmica do experimento grupal, do percurso tecnicamente planejado e do experimento, 

propriamente dito, serenando os participantes. 

5. Enfatizar o foco a ser mantido na autopesquisa e na mentalsomaticidade durante todo o percurso, conservando a 

autocrítica e a serenidade, evitando-se emocionalismos, auto-sugestões e misticismos. 

6.Apresentação dos principais aspectos sociais, culturais e históricos de cada local ou cidade do percurso, durante a 

permanência nos mesmos. 

?.Aplicação, no caso de pernoite, das seguintes técnicas projetivas: Auto-relaxação Psicofisiológica (VIEIRA, 

1999, p. 432); Fator Projecional (VIEIRA, 1999, p. 452) e ProjeçãoAssistida(VIEIRA, 1999,p. 468). 

8. Registro fidedigno e orientação pessoal dos dados construídos ao longo do experimento. 

9. Vivência da grupalidade e da interassistência entre os participantes. 

10. Avaliação cosmoética do laboratório grupal com heterocríticas e sugestões assistenciais para qualificar futuros 

experimentos. 

RESULTADOS DO EXPERIMENTO REALIZADO 

Experimento. "O Experimento é o ato, processo ou tentativa de experimentar(-se) o trabalho científico destinado a 

verificar algum fenômeno, fato ou parafato" (VIEIRA, 2003, p. 194). 

Experimento realizado. Primeiro Laboratório Grupal de Serenologia. 

Locais do experimento: Serra Caiada e Acari - Cidades do interior do estado do Rio Grande do Norte, Brasil. 

Serra Caiada. Cidade a 72 quilômetros de Natal, cujo nome é oriundo de rocha com manchas que lembram pintura 

de cal, considerada o pedaço mais antigo da América Latina, com datação feita em 1996, pelo geólogo Elton Luiz Dantas, 

durante o seu doutorado pela Universidade Estadual Paulista de Rio Claro, no estado de São Paulo (DIÁRIO DE NATAL, 

2007). 

Datação.Arocha formou-se há 3 bilhões 450 milhões de anos, no períodoArqueano, fase mais antiga do período pré

cambiano, quando a terra começou a esfriar, criando a crosta terrestre. Levando-se em conta que a terra tem 4,5 bilhões de 

anos, Serra Caiada só perde em idade para as rochas dos rincões da Groelândia, da África, Canadá e Austrália, que têm entre 

3,8 e 3,9 bilhões de anos (IICA, 2004). 

Acari. Cidade localizada em região inicialmente habitada pelos índios cariris, tomou-se município durante o século 

XVII, durante a expansão do ciclo do gado, em 1833. O nome deriva do peixe-cascudo Acaris, comum no Poço do Felipe, 

localizado no Rio Acauã que banha a cidade e é popularmente conhecido como o peixe 'limpador de aquário' (FERREIRA, 

2007). 
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Títulos e Prêmios. Acari foi eleita, em 1973, a Cidade Mais Limpa do Brasil e procura, até hoje, manter o título 

recebido. O município ganhou o Prêmio Mérito Potiguar da Educação, pelo menor índice de defasagem idade/série nos 

biênios 2001/2003 e 2004/2006. Recebeu o Prêmio Selo Unice/ na edição 2006. E foi considerada a cidade de Melhor 

Educação do Rio Grande do Norte, com patamar acima da média nacional, pelo IDEB - Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica, em 2007. 

Represa. Em um estreito vale, entre as Serrás do Abreu, da Camaubinha, Olho Dágua e Gargalheiras, foi construída 

a represa do Açude Marechal Dutra, conhecida por Gargalheiras, cuja estrutura deixada no entorno do açude pelo DNOCS -

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca - serve de povoado para a comunidade local e de equipamento turístico, 

ainda rudimentar. A bacia hidráulica ocupa uma área de 780 hectares e a capacidade máxima de armazenamento chega aos 

40 milhões de metros cúbicos. A água é utilizada para abastecer as cidades deAcari e Currais Novos. 

Período de realização: 03 e 04 de Novembro de 2007. 

Participantes. Seguem-se alfabeticamente elencados, os 11 (onze) participantes experimentadores, procedentes de 

três localidades (Natal/RN, Fortaleza/CE e Niterói/RJ), sendo 7 tenepessistas (64%): Alvarez Dantas, Ana Carolina 

Chaffin, Ana de Sena, Darticléa Cattaneo, Fátima Cattaneo, Jailson Carlos, Josabel Ferra, Jussara Ramos, Leuzene 

Salgues, Lúcio Galvão e Luziânia Medeiros. 

Parapercepções. Os 11 participantes tiveram parapercepções em relação à equipe extrafísica ( equipex) atuante e/ou 

correspondente ao holopensene dos Serenões. 

Autopesquisa. Desenvolveram-se os seguintes temas de autopesquisa expostos alfabeticamente: 

1. Afetividade. 

2. Assistencialidade. 

3. Bioenergias e Compensações Bioenergéticas. 

4. Desenvolvimento Para psíquico. 

5. Materpensene Pessoal e Correlações com o Holopensene dos Serenões. 

6. Maturidade Consciencial e Superação do Infantilismo. 

7. Parafisiologia e Serenologia. 

8. Parassociologia e as Reverberações Interdimensionais. 

9. Reciclagem Intraconsciencial, Maturidade, Grupocarmalidade e Sexualidade. 

1 O. Reconciliação, Reeducação Holossomática, Paradiplomacia e Holopensene dos Serenões. 

11. Vontade e Cosmoética. 

Correlações. Durante a vivência laboratorial, os participantes correlacionaram a própria realidade consciencial com 

o nível evolutivo do Homo sapiens serenissimus, ampliando a compreensão da temática, descrita abaixo: 

! .Percepção da distinção dos níveis de domínio energético (usina bioenergética) e da pensenidade ( ortopensenidade ). 
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2. Identificação de nossa compreensão ainda esboçante da serenidade. É inteligente investir na reeducação emocional 

para compreender, implantar e consolidar a serenidade íntima. O domínio bioenergético favorece a reeducação de todo o 

holossoma. 

3. Compreensão de que a evolução é individual quanto ao processo de reciclagem e depende da vontade e 

determinação da própria consciência, logo, o Serenão exercitou sua vontade. 

4. Em relação à assistência ao grupocarma, se houver maior lucidez, melhor a capacidade de assisti-lo. Já em relação 

aos Serenões, somos invariavelmente assistidos. Maior maturidade consciencial levará à compreensão desse mecanismo 

assistencial. 

5. Se bem utilizada, a energia da kundalini, básica, instintiva, assiste e pode ser transmutada para o nível do 

mentalsoma pelo holorgasmo. "O próprio Serenão, quando ressomado, patrocina o despertamento hígido, consciente, do 

sexochacra (kundalini), potencializando profundas e generalizadas transformações da bioenergia atuante no soma" 

(VIEIRA, 2007, p. 978). 

6. As imaturidades podem ser superadas pela autopesquisa em auto-organização e pelo desenvolvimento do senso 

universalista, ultrapassando posturas egóicas e sectárias. O Serenão vivencia a fraternidade cósmica (Maxifraternismo ). 

7. Percepção dos distintos níveis de abertismo consciencial (neofilia). O Serenão evoluiu pela diversidade de 

experiências. 

8. Compreensão de inversão no predomínio dos veículos de manifestação: o pesquisador, mais centrado no soma e 

psicossoma (impulsividade), e o Serenão, mais centrado no mentalsoma (serenidade). 

9. Foco do cuidado, assistência e preocupação ainda pouco direcionado aos outros: o Serenão está em condição 

inversa. 

10. O nível imaturo de auto-organização pensênica do pesquisador que ainda pensa mal de si ou dos outros, 

comprometendo a sua assistência e os Serenões com o seu holopensene, por si só, assistencial. 

11. Necessidade de aumentar o desempenho energético para favorecer a projetabilidade lúcida. O Serenão vivencia a 

Autoconscientização Multidimensional. 

12. Realidade consciencial do pesquisador, com predomínio egóico e ingenuidade e alienação em relação ao 

processo assistencial. O Serenão não despreza nada e atua no policarma, prioritariamente. 

Situações marcantes. A partir do posicionamento multidimensional para a participação no Laboratório Grupal de 

Serenologia, alguns pesquisadores observaram e registraram temáticas ocorridas antes ou durante o experimento, 

relacionadas a fatos e parafatos marcantes, ao modo destes descritos a seguir: 

1. Constatação da urgência de preservação ambiental (reciclagens de materiais e implantação de sistemas de 

energias alternativas). 

2. Correlações entre a propriedade privada e os processos de interprisão grupocármica (registro de imóveis; 

Movimento dos Sem Terra- MST; festa de inauguração de casa de parentes de participante; castelos; realeza). 

3. Divulgação em mídia e conversas relacionadas à Comunicação (diálogos; cooperação; correios; rádio; 

lançamento de satélite chinês; e antena parabólica, entre outras). 
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4. Divulgação em mídia e vivências de projeções conscientes de alguns participantes relacionadas à sexualidade e à 

afetividade (Síndrome da Ectopia Afetiva; promiscuidade; prostituição; prostituição infantil; homossexualismo; 

pedofilia). 

5. Expansão das energias com clarividência viajora de região com águas e montanhas rochosas ao redor, 

comprovada posteriormente. 

6. Extrapolação das parapercepções na evocação da Central Extrafisica da Fraternidade, com padrão nítido de 

fraternismo, idéias universalistas e sentimento de gratidão aos amparadores; idéia da possibilidade de comunicação com 

todas as consciências do Universo pelo fraternismo sincero. 

7. Hipótese de reurbanização de bolsões extrafisicos relacionados a consciexes parapsicóticas referentes ao período 

de colonização do Brasil (Europa, portugueses, realeza, massacres, escravidão). 

8. Identificação de assistência realizada a componentes do grupocarma. 

9. Identificação de consciexes afinizadas com o padrão de adrenalina gerado pela prática de rappell em Serra 

Caiada. 

1 O. Identificação de necessidade de assistência em Serra Caiada e de bolsão de energias assistenciais e fraternas em 

Gargalheiras. 

11. Identificação de religiosidade e repressão afetivo-sexual das mulheres na cidade deAcari. 

12. Imaturidade quanto à Zooconvivialidade (ferro de marcar animais no Museu de Acari; adoecimento do burrico 

de morador do campus; animais mortos na estrada; festividade local "Encontro de Vaqueiros", com caça de animais). 

13. Intensificação do EV e da clarividência com relação às consciexes observando a atividade, durante a aplicação da 

técnica de rastreamento das energias e acesso ao holopensene dos Serenões. 

14. Mesologia favorável à exacerbação de porão consciencial (geoenergias; hedonismo; drogas; processos afetivo

sexuais patológicos). 

15. Mudança de comportamento no grupo de participantes de acordo com os diferentes ambientes visitados. 

16. Percepção de familiaridade com pedras grandes agrupadas em locais diversos no trajeto e toque em rocha 

próxima à Serra Caiada, com retrocognição relacionada ao Druidismo. 

17. Percepção da necessidade de inclusão consciencial (inclusão evolutiva; inclusão digital; inclusão bioenergética; 

inclusão multidimensional). 

18. Assistência às deficiências conscienciais; Síndrome de Berardinelli (estudada e publicada pelo médico 

endocrinologista Waldemar Berardinelli (1903-1956), também conhecida como Lipodistrofia Generalizada Congênita 

que se traduz numa abordagem rara no metabolismo dos carboidratos e dos lipídeos, caracterizada pela ausência de tecido 

adiposo, subcutâneo e musculatura proeminente, que dá feição hercúlea ao paciente, além de forte ataque da bioquímica da 

hiperlipemia triglicéride e da hiperglicemia, com casos identificados nos estados do Rio Grande do Norte e Minas Gerais. 

(Fonte: ASPOSBERN -Associação de Pais e Portadores da Síndrome de Berardinelli do Rio Grande do Norte). 

19. Protagonismo de jovem aluna da escola (local de apoio do experimento), Andressa Soares, premiada com o 1º 

lugar em Acari e no Rio Grande do Norte, no Programa Jovem Empreendedor - 4ª edição/2007 - entre 4.000 alunos do 

Ensino Médio do estado do RN. O Programa objetiva qualificar em internet e empreendedorismo os jovens concluintes do 
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Ensino Médio da escola pública, despertando-lhes o espírito criativo e empreendedor, ensinando-lhes a montar um plano 

de negócios. 

20.Percepção da necessidade e importância de preservação da holomemória (associação entre museu de Acari e 

Holoteca do CEAEC). 

21.Assistência na tenepes, anterior ao laboratório, relacionada à Nísia Floresta (1809-1885), educadora e precursora 

dos direitos da mulher e sua elevação pela instrução, educação e trabalho. Confirmação fisionômica posterior em fotos. 

Insight de interassistência entre essa consciência e o INTERCAMPI. 

22.Reflexão sobre as interações compulsórias organizadas pelo parageneticista e evoluciólogo em vilarejos 

pequenos existentes no 'meio do nada'. 

23. Reflexão sobre Reeducação Consciencial x Educação Tradicional (palmatórias no Museu deAcari). 

24.Sincronicidade entre as parapercepções durante o laboratório e o tema de estudo no Grupo de Desenvolvimento 

Mentalsomático. 

25.Situações automiméticas intra e extrafísicas e o reforço da socin para que as mesmas aconteçam (estagnação 

evolutiva). 

26. Tópicos de conversas, leitura em outdoor no trajeto, leitura em caminhão na rodovia, e notícias em mídia 

televisiva relacionadas a locais ou proximidades de atuação de outros Serenões (China, Minas Gerais, Argentina e 

Canadá). 

27. Lançamento de Satélite Chinês em 24/10/2007 (FOLHA DE SÃO PAULO, 2007); Reportagem de capa da 

revista mensal Aventuras na História sobre a China Imperial (CAVALCANTE, 2007). 

28. Realização do II Simpósio de Sinologia e da VII Imersão na Cosmoética, na China, no período de 23/10 a 

07/11/2007. 

29. A realização, no dia 21 de outubro de 2007, em Foz do Iguaçu, Paraná, da Assembléia de Constituição da IC 

Reaprendentia -Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial. 

30. O lançameoto da primeira ONG formada exclusivamente por voluntários da Conscienciologia, em 04 de 

novembro de 2007, em Foz do Iguaçu, Paraná, cuja principal meta é contribuir para a qualificação das metodologias 

didático-pedagógicas da escolarização formal. 

Conversas. Outra fonte de identificação da interação do grupo de pesquisadores com o holopensene dos locais e/ou 

interação com o holopensene dos Serenões foi a predominância de determinadas temáticas nas conversas entre os 

participantes do experimento, ao modo das 20 (vinte) elencadas a seguir: 

1. Afetividade, ectopia afetiva e fratemismo. 

2. Alimentação, comidas e plantas medicinais. 

3. Assistência à região onde foi realizada a pesquisa. 

4. Comunicação (antena parabólica, diálogo, satélite chinês). 

5. Conscins desportistas radicais. 

6. Consciexes indígenas, curumins. 
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7. Construção de dupla evolutiva. 

8. Equipes extrafisicas de amparadores na região em estudo. 

9. Grupocarma, convivialidade e interassistência grupocármica. 

1 O. Holopensene da região e influências mesológicas e superação da mesologia. 

11. Implementação do INTERCAMPI. 

12. Padrão de energias imanentes nos locais visitados. 

13. Parapsiquismo e desenvolvimento parapsíquico. 

14.Preservação ambiental; consciência ambiental; energias e materiais alternativos; qualidade de vida para 

populações carentes. 

15. Propriedade privada e interprisão grupocármica, realeza e castelos. 

16. Reeducação infanto-juvenil e comunitária. 

17. Serenologia (holopensene da Rosa dos Ventos). 

18. Sexualidade imatura (repressão sexual, prostituição infantil, pedofilia e homossexualismo). 

19. Universalismo e busca de cosmovisão. 

Holopensene. Os participantes do Laboratório Grupal de Serenologia elaboraram hipóteses acerca do trabalho 

assistencial da SerenonaRosa dos Ventos, a partir de idéias, parapercepções e insights, descritos a seguir: 

1. Atendimento às necessidades assistenciais multidimensionais das consciências envolvidas para aumento de 

maturidade integral. 

2. Promoção de conexões pensênicas sadias, profiláticas e paraprofiláticas para trabalho da pensenidade 

assistencial. 

3. Fixação da ConscienciologianaRegião Nordeste do País. 

4. O rapport com a Serenona promove o desenvolvimento do raciocínio mentalsomático. 

5. Recomposição planetária pela reeducação ambiental. 

6. Reeducação afetiva e sexual (desrepressão religiosa e sexual; desenvolvimento da grupalidade e 

interassistencialidade; melhoria das ectopias afetivas). 

7. Renovação e reeducação pensênica mentalsomática da região, principalmente em questões ambientais e afetivo

sexuais. 

8. Reurbanização holopensenênica e das energias patológicas estagnadas na região visitada. 

9. Cooperação e responsabilidade assistencial do INTERCAMPI no desenvolvimento mentalsomático da região 

pesquisada em ressonância ao trabalho da Serenona. 

10. Sustentabilidade bioenergética pró-assistência, com uso da exuberância energética da região visitada 

(intensidade de energias eólicas e geoenergias ). 

Especialidade assistencial. Em função da vivência laboratorial grupal, os pesquisadores levantaram as possíveis 

hipóteses quanto às especialidades assistenciais da SerenonaRosa dos Ventos, relacionadas adiante, em ordem crescente de 
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3 indicações: 

1. Comunicologia, Parapedagogia, Paraprofilaxia e Conscienciometria. 

2. Assistênciainterdimensional e Interplanetária (Assistenciologia) e Cosmoconscienciologia. 

3. Holomaturologia e Reeducação Holossomática (Holossomática). 

Holomaturologia. "A Holomaturologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda a holomaturidade da 

consciência humana, ou maturidade integral, biológica, psicológica (mental) e multidimensional ou holossomática, em 

todas as suas formas de manifestação e suas conseqüências evolutivas. É um subcampo científico da Evoluciologia" 

(VIEIRA.1999,p.40). 

Holossomática. "A Holossomática é a especialidade da Conscienciologia que estuda o holossoma, o conjunto dos 

veículos de manifestação, suas funções e aplicações pela consciência ( conscin ou consciex). É um subcampo científico da 

Pensenologia" (VIEIRA .1,999, p. 40). 

Reeducação. "A reeducação é o ato ou processo de tomar a educar, ou reeducar, através de meios e métodos 

específicos, capazes de assegurar à consciência melhores níveis de autopesquisa e compreensão mais profunda dos 

princípios evolutivos" (VIEIRA. 2007, p. 836). 

Taxologia. VIEIRA (2007) apresenta 12 aspectos específicos da reeducação, conforme os princípios da 

Conscienciometria: 

01. Reeducação autopensência: oumentalsomática; a fórmula dapensenização linear. 

02. Reeducação comunicativa: a interpessoal; a da dupla evolutiva; a grupal. 

03. Reeducação consciencial: a mais relevante do reeducandarium; a vivência. 

04. Reeducação cosmoética: o fundamento para a convivialidade e a megafratemidade. 

05. Reeducação evolutiva: em crescendum; a inteligência evolutiva; as autopesquisas. 

06. Reeducação generalizada: ou geral, coletiva, de todos; a heterorreeducação. 

07. Reeducação integral: a holossomática; a formal, a autodidata e parapsíquica. 

08. Reeducação intraconsciencial: ou da recin; a profunda, do microuniverso pessoal. 

09. Reeducação pessoal: a reeducação individual potencializa a geral. 

10. Reeducação planetária: a reciclagem mais abrangente, para bilhões. 

11. Reeducação recultural: o combate aos tradicionais idiotismos culturais. 

12. Reeducação somática: ou corporal; os cuidados profiláticos com o soma. 

Insight. Ao final do laboratório, foram levantadas as idéias originais dos participantes, algo nunca pensado antes ou 

insight sobre o Homo sapiens serenissimus. As idéias estão expostas, a seguir: 

1. A cosmovisão é uma visão constante para esta personalidade cuja casa é o Planeta. A Humanidade é o seu 

grupocarma. 

2. Uma amostra de vivência de pensenes universalistas intensos, perceptíveis na evocação da Central Extrafisica da 

104 Revista ConscienciologiaAplicada -Ano 8 - N.7 - 2008 



Fraternidade e da Central ExtrafiSica de Energias. 

3. Assistência pura, sem ruídos anticosmoéticos. 

4. Serenão: promotor de movimentos eólicos como fluxos de energias assistenciais. 

-~ 
ASSOCIAÇÃOHINTERNACION!'L 

PARA A EVOLUÇAO DA CONSCIENCIA 

5. O laboratório grupal é assistência itinerante pontual afinizada com o holopensene dos Serenões. 

6. O mentalsoma como possibilidade de raciocínio polifásico. 

7. O meu objetivo é me tornarum Serenão. O conscienciograma é um caminho. 

8. O Serenão é uma consciência igual a nós que priorizou mais o processo evolutivo. 

9. Os trafores e maturidade são compatíveis com as necessidades no processo de reurbanização do local onde o 

Serenão atua. 

10. Serenão: vislumbre do que é a vivência do amor incondicional, o respeito ao nível evolutivo e escolhas dos 

outros; a extrapolação quanto à redução do emocionalismo e vivência do abertismo consciencial. 

Avaliação. Ao final do experimento, o evento foi avaliado pelos pesquisadores participantes, que apontaram os 

aspectos positivos e os que precisam ser otimizados para que o Laboratório Grupal de Serenologia proporcione condições 

cada vez mais favoráveis à percepção e acesso ao holopensene do Homo sapiens serenissimus em situação investigativa. 

Aspectos positivos: 

I. Visita a locais desabitados e de grande quantidade de energia imanente; ambiente favorável às assistências. 

2. Pernoite, na cidade de destino, considerando a possibilidade de ampliação das parapercepções pela projeção 

lúcida. 

3. Meio de transporte adequado e viagem de todos participantes juntos em um único transporte, por exemplo, van. 

4. Exercícios bioenergéticos e leitura energética dos ambientes visitados. 

5. Momentos de discussão e análise do experimento. 

6. Oportunidade e ferramentas para a autopesquisa e acesso ao holopensene dos Serenões in loco (da SerenonaRosa 

dos Ventos na região). 

7. Aprendizado e aumento de conhecimentos para qualificação assistencial. 

8. Roteiro de viagem pré-estabelecido e conhecimento prévio dos locais pela equipe. Locais escolhidos: Serra 

Caiada e Gargalheiras. 

9. Entrosamento, pioneirismo e despojamento do grupo (neofilia). 

I O. Fraternismo dos professores. 

II .Interação com a equipex apresentando alto nível assistencial. 

12.Reciclagem e assistência durante a viagem. 

Aspectos a melhorar: 

1. Checar as condições adequadas para hospedagem de qualidade e apoio local (higiene, conforto e distante de locais 

festivos); procurar sala de aula sem poluição pensênica. 

2. Dedicar atenção especial à segurança dos pesquisadores nos locais de risco, evitando dar trabalho aos 
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amparadores (evitar o acesso a pontos críticos, sujeito a acidentes; levar kit de primeiros socorros). 

3. Substituir visita ao museu de Acari por uma atividade de aprofundamento na intraconsciencialidade através do 

conscienciograma, sorteando alguns temas para ampliação das discussões. 

4. Incluir os custos de visitação ao museu deAcari no valor de investimento da inscrição para o laboratório. 

5. Inserir atividade de observação do Cosmos aproveitando o isolamento do local e iluminação escassa (a exemplo 

de atividade desenvolvida pelo CEAEC, 'Imersão no Cosmos'). 

6. Orientar os participantes para atentarem para o domínio energético, evitando ser 'engolidos' pelo holopensene dos 

locais visitados. 

7. Reunir os participantes do laboratório antes da viagem para facilitar a interação entre os mesmos. 

8. Utilizar temas específicos para cada laboratório, com acesso às 3 centrais extrafisicas (Central Extrafisica de 

Energias, Central Extrafisica da Fraternidade e Central Extrafisica da Verdade). 

9. Intensificar os trabalhos ao ar livre, com exercícios bioenergéticos mais prolongados, mantendo os pesquisadores 

sentados ou deitados. 

1 O. Possibilitar mais conforto aos participantes durante as atividades (cadeiras, água mineral, água de coco). 

11. Roteiro pré-estabelecido de locais para alimentação. 

12. Rever o cronograma do laboratório; permanecer mais tempo em cada local visitado para acessar o holopensene 

do local; prolongar a duração do laboratório até a tarde do domingo, viajando no início da noite para Natal, Rio Grande do 

Norte; ampliar o tempo de discussão sobre as parapercepções dos participantes. 

13. Incentivar os registros, acompanhar detalhadamente a utilização do caderno de campo pelos pesquisadores. 

CONCLUSÕES PARCIAIS 

Maxiproéxis grupal. O trabalho multidimensional assistencial de uma Instituição Conscienciocêntrica, 

comportando maxiproéxis grupal, por hipótese, foi planejado de modo a estar em uníssono com os desafios assistenciais de 

consciências mais maduras e lúcidas, tais como Despertos, Evoluciólogos e Serenões. 

Avaliação. Segundo VIEIRA (2003, p. 405), pelo materpensene grupal, qualquer conscin pode avaliar, com sincera 

autocrítica, a área em que o seu nível evolutivo está dependente. Desse modo, a necessidade de desenvolvimento 

mentalsomático implica em desenvolvimento, também, da holomaturidade, da homeostase consciencial e da 

comunicabilidade. 

Interassistencialidade. As primeiras consciências a serem assistidas no desenvolvimento da maxiproéxis grupal do 

INTERCAMPI são as próprias consciências voluntárias da instituição que buscam, no aprendizado e vivência da 

interassistencialidade, a aquisição de maior nível de maturidade e de discernimento grupal favorável à qualificação da 

assistência policármica. 

Experimento. No experimento realizado o processo de autopesquisa e vivência da interassistencialidade 

corroboraram com o aprofundamento das reflexões e discussões suscitadas, promovendo a ampliação de correlações e 

associações de idéias. 
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Correlações. A partir do experimento, foi possível correlacionar as Especialidades da Conscienciologia com maior 

indicação dos participantes do primeiro Laboratório Grupal de Serenologia acerca do suposto trabalho assistencial da 

Serenona Rosa dos Ventos: Holomaturologia e Holossomática (Reeducação Holossomática), consideradas 'para

entrelaçadas' em dinâmica assistencial favorável à reeducação das consciências, em prol da aquisição de um maior nível de 

maturidade integral, principalmente para as interessadas na evolução interassistencial. 

Hipóteses. Pela vivência experimental e pelos resultados compilados, foram confirmadas as parapercepções de 

padrões holopensênicos maduros e elevados, principalmente de níveis de fratemismo e serenidade, nunca antes 

vivenciados, corroborando com a hipótese inicial da existência de um Homo sapiens serenissimus na região, 

especificamente, no estado do Rio Grande do Norte. Diante do exposto, também se comprova a segunda hipótese, da 

utilização do Laboratório Grupal de Serenologia como instrumento favorável às parapercepções do holopensenes dos 

Serenões. 

Especialidade. Diante da pesquisa realizada, aqui exposta, levanta-se mais uma hipótese, agora acerca da 

especialidade assistencial da SerenonaRosa dos Ventos, como especialista em 'Reeducação Holossomática' pela realização 

de estratégias assistenciais, multidimensionais, favoráveis à reeducação das consciências para o autoconhecimento e o 

amadurecimento, pela vivência e compreensão dos princípios evolutivos. 

Parcialidade. Os resultados apresentados acerca da especialidade assistencial da SerenonaRosa dos Ventos ainda não 

embasam solidamente estudos vindouros, uma vez que representam, no momento, o início de investigação sistemática que 

pretende contribuir, cientificamente, para o delineamento dos holopensenes do Homo sapiens serenissimus. No entanto, os 

dados apresentado não podem ser desconsiderados e servirão de hipótese até que outros trabalhos investigativos, no âmbito 

da Serenologia, possam trazer novas informações cada vez mais consistentes. 

Cooperação. No momento, para estar em uníssono com o suposto trabalho assistencial da SerenonaRosa dos Ventos, 

o INTERCAMPI, tendo em seu materpensene a Mentalsomática, pode contribuir com estratégias assistenciais 

multidimensionais favoráveis à criação de neossinapses e parassinapses, para o desenvolvimento da inteligência evolutiva 

e da linearidade do pensamento. 
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Assistential Paradiasporae after the Radical 

Heuristics Laboratory - Serenarium 

Paradiásporas Asistenciales a partir dei 

Laboratorio Radical de la Heurística - Serenarium 

Resumo: 
Este artigo apresenta investigação da dinâmica 

paraterapêutica, intrínseca à implantação e funcionamento do 

Laboratório Radical da Heurística (LRH) - Serenarium no Campus 

ARACÊ, em Domingos Martins, Espírito Santo, Brasil. Serão 

ana lisadas parapercepções relacionadas ao impacto da interassistência 

pela paradiáspora inerente aos experimentos; a condição de porta

ass istidos; a disponibilidade assistencial multidimensional requerida 

da equipe intrafisica de apoio; e os aprendizados obtidos nas interações 

com a equipe extrafisica equipex que superintende o trabalho 

assistencial. 

Abstract: 
This paper presents a survey about the parathetapeutic 

dynamics, which is intrinsic to the implantation and functioning ofthe 

Radical Heuristics Laboratory - Serenarium at the ARACÊ Campus, 

in Domingos Martins, Espírito Santo, Brazil. Para-perceptions wi ll be 

analyzed that are related to the impact caused by the inter-assistance 

through the para-diaspora inhering the experiments; the condition of 

assisted-carrier; the availabili ty to the multidimensional assistance 

required from the supporting intraphysical team; and the teachings 

obta ined from the interactions with tbe extrapbysical team 

superintending tbe assistential work. 

Resumen: 
Este artículo presenta la investigación de la dinámica 

paraterapéutica, intrínseca a la implantación y funcionamiento dei 

Laboratorio Radical de la Heurística (LRH)-Serenarium en el Campus 

ARACÉ, en la ciudad Domingos Martins, de la provincia Espírito 

Santo, Brasil. Serán analizadas las parapercepciones relacionadas ai 

impacto de la interasistencia por medio de la paradiáspora inherente a 

los experimentos; la condición de portaasistidos; la disponibilidad 

asistencial multidimensional requerida dei equipo intrafisico de apoyo; 

y los aprendizajes obtenidos en las interacciones multidimensionales 

coa el equipo extrafísico equipex, que superentende el trabajo 

asistencial. 



INTRODUÇÃO 

Investigação. A pesquisa teve inicio a partir da constatação do aumento da suportabilidade assistencial da equipe 

intrafisica de voluntários pesquisadores residentes no Campus ARACÊ, que acompanha os experimentos no Laboratório 

Radical da Heurística (LRH) Serenarium, ao longo de três anos. Enquanto conscins iscas conscientes, lúcidas, aprendizes 

de porta-assistidos, busca-se o aperfeiçoamento interassistencial para a condição de Arrimo InterconsciencialAssistencial a 

partir da grupalidade. A investigação compreende o período entre janeiro de 2005 e janeiro de 2008. 

Finalidade. O escopo desta pesquisa é sistematizar o aprendizado coletivo, contínuo, das conscins que direta ou 

indiretamente participaram dos experimentos no LRH Serenarium, reverberando interassistencialmente em praticamente 

todas as áreas de atuação do voluntariado no campus institucional. 

Hipótese. Os fatos sugerem a hipótese, apresentada neste estudo, de que o espectro de atuação e a ressonância 

assistencial derivados do LRH Serenarium, em todos os seus aspectos, transcende o convencional, estendendo-se na 

paraterapêutica a conscins e consciexes em qualidade e quantidade imprevisíveis e, por vezes, surpreendentes. A equipe 

intrafisica, pelo registro das ocorrências, busca mapear e compreender a repercussão multidimensional da paraterapêutica 

empregada pela equipex. 

Patamar interassistencial. No transcorrer do trabalho, a equipe intrafisica de apoio ao experimento constatou 

aprendizado e superação de desafios individuais e grupais relacionados à dinâmica paraterapêutica inerente ao LRH 

Serenarium, evidenciados por fatos que, gradativamente, elevaram o patamar interassistencial grupal. 

Autopercepção. Por serem graduais e sutis, as mudanças íntimas eram frequentemente imperceptíveis ao próprio 

pesquisador que integra a equipe intrafisica de apoio aos experimentos. Embora não reconhecendo em si traços 

conscienciais reciclados, era capaz de identificar claramente reciclagens intraconscienciais em parceiros de equip~. 

Temas de pesquisa. Foram investigados, entre outros temas: percepção da condição de porta-assistidos; iscagem 

lúcida de consciexes; paradiáspora assistencial; ampliação das parapercepções; decodificação pensênica dos bolsões 

extrafisicos a serem assistidos (leitura paraperceptiva de campo); e conhecimento do modus operandi multidimensional, 

segundo a paraterapêutica necessária. 

Metodologia. O método baseia-se em registros escritos e depoimentos orais individuais da equipe intrafisica e 

vivências grupais, levantados em 28 debates usando-se o Sistema de Plenárias Multidirnensionais (SPM), correlações, 

associações de idéias e os impactos identificados dos experimentos no holopensene do campus e em seus voluntários. 

Sistema de Plenárias. "Em plenária, as questões são discutidas em grupo, de forma livre e aberta. As idéias de 

ponta não necessitam de um autor específico, mas apenas da capacidade de cada membro da equipe em sintonizar-se com a 

multidimensionalidade. As proposições avançam como resultado desta inter-relação grupal" (ARA CÊ, 2001 ). 

Especialidades da Conscienciologia. Autopesquisologia; Extrafisicologia; Grupocarmologia; 

Interassistenciologia; Intrafisicologia; e Serenologia. 

Definição. Serenarium. "O Laboratório Radical da Heurística (LRH) Serenarium é base fisica adequada à 

imersão e concentração do experimentador durante três dias consecutivos, em condições de isolamento completo, 
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favorecendo o autoconhecimento. Preparado segundo o Paradigma Consciencial, isto é, considerando os quatro 

pilares da Conscienciologia Holossomática, 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 heurística pessoal com base na raiz dos fatos" (ARA CÊ, 2006). 

Definição. Serenauta. O Serenauta é o experimentador, homem ou mulher, que se predispõe a vivenciar o 

Laboratório Radical da Heurística (LRH) Serenarium, fazendo imersão profunda em si mesmo visando descortinar 

mecanismos estagnadores da auto-evolução, bem como acessar idéias originais catalisadoras de recins e recéxis. 

Pontoações. Seguem-se pontoações relativas ao LRH Serenarium, referentes ao período de janeiro de 2005 a 

janeiro de2008: 

1. Experimentos. 

1.1. Quantidade: 62 experimentos. 

1.1.1. De janeiro a dezembro de 2005: 24 experimentos. 

1.1.2. De janeiro a dezembro de 2006: 14 experimentos. 

1.1.3. De janeiro a dezembro de 2007: 21 experimentos. 

1.1.3. Em janeiro de 2008: 3 experimentos. 

1.2.Dias: 186. 

1.3. Horas: 4.464. 

2.Gênero. 

2.1. Feminino. 64,51 %. 

2.2. Masculino. 35,48 %. 

3. Faixa-etária. 

3.1. De 17a19 anos: 3,2%. 

3.2.De20 a29anos: 6,45%. 

3.3. De 30 a39 anos: 29,07%. 

3.4. De40 a49 anos: 32,25%. 

3.5. De 50 a 59 anos: 22,58%. 

3.6. De 60 a 69 anos: 6,45%. 

4. Tenepessistas. 93%. 
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5. Duplistas. 39%. 

6. Áreas de Atuação: 

6.1.Administração: 30,65%, sendo: 8 Empresários; 6Administradores; 5 Consultores. 

6.2. Saúde: 22,60%, sendo: 6 Psicólogos; 2 Médicos; 2 Massoterapeutas; 2 Fisioterapeutas; 1 Odontólogo; 1 

Bioquímico. 

6.3. Educação: 11,30%, sendo: 7 Professores. 

6.4. Financeira: 8,06%, sendo: 4 Bancários; 1 Contabilista. 

6.5. Jurídica: 8,06%, sendo: 4Advogados; 1 Escrevente. 

6.6. Engenharia/Arquitetura: 6,45%, sendo: 2 Engenheiros; 1 Arquiteto Urbanista; 1 Decorador de interiores. 

6.7. Tecnologia da Informação: 4,83%, sendo: 2Analistas de Sistemas; 1 Desenvolvedor de Sistemas. 

6.8. Estudantil: 3,22%, sendo: 2 Estudantes. 

6.9.Ambiental: 3,22%, sendo: 2Paisagistas. 

6.10. Comunicação Social: 1,61 %, sendo: 1 Jornalista. 

7. Ocorrências freqüentes. Seguem-se, alfabeticamente ordenadas, as 17 ocorrências mais freqüentes relatadas 

pelos experimentadores: 

7.1. Acesso a idéias originais relacionadas ao contexto evolutivo pessoal. 

7.2. Aplicação incompleta da Técnica da Imobilidade Física Vígil. 

7.3. Aumento da ingestão de líquidos. 

7.4. Clariaudiência. 

7.5. Descoincidência holossomática. 

7.6. Diminuição do apetite. 

7.7. Extrapolação das expectativas com relação aos resultados do experimento. 

7.8. Homeostasia holossomática. 

7.9. Intensificação da grafopensenidade. 

7.10. Parapercepção do holopensene instalado no laboratório, traduzido por acalmia e serenidade. 

7 .11. Perda momentânea da noção do tempo. 

7.12. Peso corporal inalterado. 

7 .13. Retrospectiva da vida pessoal descrita ao modo de linha do tempo. 

7.14. Sensação de acolhimento. 

7.15. Sensação de estar sendo observado por consciex e/ou conscin projetada. 

7.16. Transcrição minuciosa dos acontecimentos nas 72 horas de experimento laboratorial. 
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7.17. Vontade expressa de permanecer por mais tempo no laboratório. 

8. Equipe intrafísica. A equipe de voluntários que acompanha o experimento é composta por 21 voluntários, 90% 

dos quais realizou experimento neste laboratório. 

DESENVOLVIMENTO 

Evento. A pressão holopensênica correspondente ao LRH - Serenarium, mesmo o experimento sendo individual, 

requer infra-estrutura de evento de médio ou grande porte. Pela atuação multidimensional, quanto maiores a compreensão e 

a autodisponibilização do voluntariado nas atividades deste laboratório, mais se constata o fenômeno de aceleração da 

história pessoal. 

Minipeça. O mecanismo multidimensional é sutil e pontual. Impossível dinamizar o LRH - Serenarium sozinho, 

daí a importância dos papéis exercidos pelos integrantes da equipe de apoio. Esta foi a constatação efetiva do funcionamento 

enquanto minipeça no maximecanismo assistencial. 

Estrutura funcional. O trabalho de apoio ao serenauta é epicentrado por equipes especializadas desenvolvendo 

atividades programadas segundo a dinâmica paraterapêutica. Cada atividade requer a participação de no mínimo dois 

integrantes. A programação compreende o período de dois dias anteriores e posteriores ao experimento propriamente dito, 

no qual o serenauta permanece no campus. Eis listadas em ordem funcional 12 atividades relativas ao experimento: 1. 

Agendamento/inscrição; 2. Organização do evento; 3. Limpeza/higienização; 4. Alimentação; 5. Recepção/suporte; 6. 

Debate Laboratorial; 7. Orientações sobre o funcionamento do LRH Serenarium; 8. Cosmo grama e Autovivenciograma; 9. 

Entrevistas Paraterapêuticas pré e pós-experimento; 10. Filmograma/Biblioteca; 11. Visita Técnica ao Campus ARACÊ; 

12. Acompanhamento de Plantonistas durante as 72 horas do experimento. 

PRÉ-EXPERIMENTO 

Experimentadores. Pela profundidade do experimento, a conduta-padrão observada, até o presente, é a chegada 

dos experimentadores ao Campus ARA CÊ com alto nível de disponibilidade e despojamento. 

Pré-experimento. De acordo com a disponibilidade do experimentador para o auto-enfrentamento, o trabalho da 

equipex pode ser intensivo e cirúrgico, daí a relevância do período pré e pós-experimento para descompressão e reintegração 

necessárias do experimentador. As repercussões também são observadas antes e depois do experimento na equipe intrafisica, 

podendo modificar a conduta-padrão de alguns integrantes,já na condição de aprendizes de porta-assistidos. 

Pré-operatório. Observa-se semelhança do padrão pensênico inicial do processo paraterapêutico com o "pré

operatório". Analogamente o experimentador aguarda os acontecimentos, introspectivo, em recolhimento íntimo, durante 

este período. 
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Paraterapêutica. Tem sido exaustivamente discutida pelos pesquisadores a dinâmica paraterapêutica da 

paradiáspora assistencial correspondente ao LRH - Serenarium. Observou-se que a paradiáspora assistencial acontece 

sistematicamente a cada experimento, alternando-se apenas o cenário relacional, onde atores e atrizes atuam em 

conformidade com o seu nível de afinidade holobiográfica e de priorizações, elencadas em suas proéxis. A paradiáspora é 

fenômeno similar à diáspora. 

Definição. A diáspora é a dispersão de um povo em conseqüência de preconceito ou perseguição política, religiosa 

ou étnica. Ligado ao verbo diaspeiró, passar através de todos os lados, dispersar (HOUAISS, 2001 ). 

Definição. "Aparadiáspora é a dispersão de toda a parapopulação, extrafisica (consciexes), em conseqüência de 

reurbanizações e reciclagens evolutivas nas comunidades e ambientes da extrafisicalidade" (VIEIRA, 2003, p.265). 

Definição. AParadiáspora dos Experimentos no LRH - Serenarium é a dispersão das consciexes relacionadas ao 

holopensene dos bolsões extrafisicos afins ao experimentador, para serem assistidas em decorrência do experimento. As 

consciexes atendidas são iscadas para a psicosfera das conscins voluntárias, porta-assistidos, co-participantes dos contextos 

multidimensionais e/ou pluriexistenciais do experimentador, e entram no circuito assistencial instalado. 

Mensuração. Ainda não é possível a mensuração completa e o detalhamento das repercussões e o alcance da 

paradiáspora, bem como os efeitos benéficos, catalisadores de recins e recéxis nos serenautas. 

Identificação. Nem sempre o porta-assistidos identifica imediatamente que entrou no fluxo da paradiáspora 

assistencial. Inicialmente é comum ao voluntário confundir-se com o padrão pensênico acessado por ele. 

Rapport. O padrão pensênico atual do porta-assistidos resulta dos traços vincados em sua holomemória, 

promovendo o rapport com as consciexes. Pelo fato de a conscin intermissivista já ter vivenciado incontáveis "papéis" nas 

existências pretéritas, abre-se a possibilidade de rapport com diversos padrões holopensênicos. A equipe extrafisica de 

amparadores patrocina o acoplamento de consciexes-alvo daquela assistência com padrões pensênicos afins. É o porta

assistidos que dá o link, consciente ou inconscientemente, para assistência efetiva àquele bolsão extrafisico. 

Isca lúcida. Na medida em que o voluntário está lúcido para atuar na condição de isca, passa a ser um facilitador da 

equipe extrafisica na condução da tarefa, ancorando as consciexes no momento da paradiáspora. 

Entrecruzamento. O entrecruzamento de dados durante as atividades do experimento acontece 

independentemente da interferência da equipe intrafisica. A extrapolação da compreensão destes dados ocorre durante o 

processo paraterapêutico. A conscin, na condição de porta-assistidos, recebe influência da pressão holopensênica 

característica do bolsão extrafisico acessado, por hipótese, de modo proporcional ao auto-enfrentamento realizado pelo 

serenauta. 

Padrões patológicos. Listam-se em seguida, 100 padrões pensênicos/holopensênicos patológicos, 

alfabeticamente ordenados, acessados pela equipe intrafisica do LRH - Serenarium: abandono; acanhamento; acusação; 

afrontamento; agonia; alienação; alteração; angústia; aprisionamento; arrependimento; arrogância; autoculpa; 

autodesvalorização; auto-exclusão; autoflagelo; baixa auto-estima; cansaço; carência afetiva; carência sexual; castração; 

coerção; comparação; competição; confusão mental; convencimento; culpa; defesa; depressão; desconfiança; desespero; 
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desistência; deslealdade; desmotivação; desprezo; doutrinação; egoísmo excessivo; emburrecimento; enclausuramento; 

estresse; esvaziamento mental; euforia excessiva; exacerbação da libido; exclusão; gula; impotência; inaceitabilidade; 

incapacidade; inconformismo; indiferença; indiferenciação pensênica; indignação; indisposição; indolência; 

inferiorização; insatisfação; insegurança; insensibilidade; intolerância; irresponsabilidade; irritabilidade; julgamento; 

letargia; loucura; mágoa; manipulação; medo; melancolia; monoideísmo; necessidade de agradar; necessidade de 

isolamento; necessidade de justiça; noção de atemporalidade; obnubilação; obrigação; omissão; opressão; perda da libido; 

permissividade; preconceito; pressão encefálica; punição; pusilanimidade; raiva; rebeldia; recalcamento; reclusão; rejeição; 

religiosidade; repressão; ressentimento; revolta; sede excessiva; sensação de estar sendo vigiado; sensação de somatização 

de doença; sideração; sofrimento; superioridade; tristeza; vazio mental; vitimização. 

Mecanismos. Sendo o holopensene acessado na sua maior parte, de caráter nosográfico, não raro, a tendência 

inicial da conscin é querer rapidamente entender aquela realidade, rotulando-a, na tentativa de justificar o incômodo sentido. 

Nesta etapa de indisponibilidade consciencial, comumente ativam-se Mecanismos Intraconscienciais de Defesa MIDs 

(ARACÊ, 1999), tais como racionalização, vitimização, autocorrupção, e Mecanismos de Configurações Pensênicas MCPs 

(ARACÊ, 2003), principalmente setups anti-evolutivos, dificultando o processo assistencial, pela rejeição ao público-alvo 

extrafisico a ser atendido. (ARACÊ, 2002). 

Acoplamento energético. A assistência completa requer que o porta-assistidos se permita sentir o que as 

consciexes trazidas para a sua psicosfera sentem, por mais doloroso e confuso que possa parecer, sem contudo se contaminar. 

A assistência ocorre quando o porta-assistidos acolhe as consciexes, mobiliza suas Energias Conscienciais (ECs) buscando a 

compreensão pensênica do padrão que está vivenciando, com lucidez. A conscin atrai por afinização pensênica, na condição 

de senha evolutiva para as consciexes, e pode reagir diferentemente diante dos fatos, com imprevisibilidade sadia, 

promovendo a interassistência. 

Diferenciação Pensênica. A reversão do fluxo pensênico inicia pela aplicação da Técnica da Diferenciação 

Pensênica, sendo possível não se contaminar nem sucumbir diante dos efeitos do padrão pensênico das consciexes (ARA CÊ, 

1999). 

Definição. A Técnica da Diferenciação Pensênica é a ação de diferenciar pela vontade, reflexão, mobilização de 

ECs, e sinalética energética anímica-parapsíquica, o holopense pessoal e os autopensene dos xenopensenes de conscins, 

consciexes, e de holopensenes externos. 

Marcador. Outra técnica bastante eficaz, contribuidora no processo da Diferenciação Pensênica é a do "Marcador 

de Autolucidez" fixação de padrão pensênico mais lúcido, com autocontrole (ARACÊ, 2003). Por hipótese, estando a 

conscin acoplada e indiferenciada pensenicamente, pode resgatar de modo consciente marcadores de autolucidez, 

dinamizando, pela auto-evocação de trafores, a desassim. "A vocação do epicon, na vivência diária, é manter o holopensene 

pessoal de alto nível, o tempo todo, capaz de suportar a condição permanente de porta-assistidos extrafisicos" (VIEIRA, 

2003,p.240). 

Tares. No decorrer dos 3 dias de experimento, intensifica-se o acoplamento. Gradualmente, ou repentinamente, a 

conscin isca consciente passa à condição de porta-assistidos esclarecedor das consciexes quanto à realidade atual, pelo 

exemplarismo pessoal, pensene a pensene, atuando temporariamente, na condição de arrimo interconsciencial assistencial. 
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Definição. "O arrimo interconsciencial assistencial é aquela conscin assistente, autoconsciente da tarefa de 

assistir às consciexes carentes de todas as naturezas" (VIEIRA, 2003, p. 238). 

Acolhimento. Atualmente, o trabalho contínuo permite à equipe intrafisica identificar quem está no papel de 

porta-assistidos "da vez", acolhendo-o seri1 preconceitos ou rejeições. O acolhimento do grupo desencadeia na conscin 

porta-assistidos a auto-aceitação para que consiga conviver, o tempo necessário, com as consciexes, também as acolhendo 

em sua psicosfera. Nesta condição, a conscin identifica e pode explicitar de modo lúcido, quando necessário, a 

parapatologia das consciexes assistidas, o público-alvo. 

Fraternismo. Após significativo número de experimentos - 68 até janeiro de 2008, identificou-se o crescimento 

da maturidade consciencial da equipe intrafisica, que não menospreza o aprendiz de porta-assistidos, ao contrário, 

manifesta-lhe profundo fratemismo e respeito por sua a~ação enquanto "isca assistencial explícita", condição geralmente 

desconfortável. 

Exemplarismo. Permitindo-se acessar a realidade trazida pelas consciexes, o porta-assistidos pode influenciá-las 

positivamente pelo auto-enfrentamento, demonstrando diversas formas e abordagens novas e/ou diferentes, para análise e 

interpretação de um mesmo fato/parafato. Pelo exemplarismo, pode-se assistir as consciexes ainda paralisadas em 

realidades intraconscienciais anacrônicas. 

Desconstrução. A Técnica da Desconstrução de Realidades (ARACÊ, 2003), permite desmontar realidades 

anacrônicas, frequentemente o alvo principal das chantagens extrafisicas. A chantagem extrafisica atua principalmente no 

medo da perda de valores e condições anacrônicas onde se apóia e se sente seguro. No movimento da desconstrução é 

necessário desmontar o referencial desta realidade mantida pelas consciexes e retroalimentada pela conscin neste caso, 

agente de sustentação patopensênica. 

Definição. A Técnica da Desconstrução de Realidades é a ação voluntária de desconstruir cenários reais prováveis 

e/ou improváveis resultantes de vivências pluriexistenciais e planificar consequências e ações possíveis na atualidade, pela 

Mentalsomática, através de atributos, tais como: Associação de Idéias; Autodiscemimento; Criticidade; Calculismo; 

Detalhismo; Imagística; e Volição. 

Finalidade. A técnica acima descrita objetiva reduzir, minimizar, esvaziar, e até mesmo eliminar pressões 

holopensênicas patológicas, chantagens extrafisicas, e estresses negativos, pela desdramatização antecipada de cenários 

negativos, visando ações diferenciadas, calculadas e planejadas, para uso se necessário em novos teatros assistenciais, no 

fluxo dos movimentos do xadrez evolutivo (ARACÊ, 2003). 

Atacadismo assistencial. Entende-se que o experimento no LRH - Serenarium não é assistencialmente varejista, 

mas atacadista em essência, porque, mesmo exigindo várias conscins e consciexes para assistir a uma única conscin, 

paradoxalmente, quando esta conscin, epicentro da assistência, é assistida, gera efeito-halo assistencial de abrangência 

ainda incalculável. O atacadismo assistencial extrafisico propiciado pelo LRH - Serenariwn requer o entrosamento entre as 

equipes intra e extrafisicas, co-responsáveis pelo encadeamento, qualidade e alcance assistencial. 

Patamar evolutivo. Os fatos têm evidenciado os aprendizados e recins de cada integrante da equipe intrafisica 

concomitantes aos experimentos. O somatório das reciclagens individuais eleva sistematicamente o patamar evolutivo grupal. 
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Recins. Nos eventos do LRH - Serenarium identifica-se a proximidade entre e a suportabilidade assistencial do 

aprendiz de porta-assistidos e a compreensão do mecanismo gerador dos "teatros multidimensionais" assistenciais, caso · 

a caso. 

Padrões pró-evolutivos. Seguem-se, alfabeticamente ordenados, 100 padrões pensênicos sadios, positivos, pró

evolutivos, acessados na conclusão dos experimentos por integrantes da equipe intrafisica e por experimentadores do LRH 

Serenarium, chancelando a importância e amplitude da interassistência, superadora das pressões holopensênicas derivadas 

das paradiásporas: abundância; acalmia; acesso ao Código Pessoal de Cosmoética - CPC; acesso à Central Extrafisica de 

Energia - CEE; admiração: auto e hetero-admiração; afeiçoamento; alegria, contentamento, felicidade; amabilidade; amor 

incondicional; ampliação da Autoconscientização Multidimensional (AM); animação, motivação; aplicabilidade; 

aquisição de neossinapses assistenciais; aumento da autolucidez; aumento da capacidade de associação de idéias; aumento 

da disposição; aumento da Força Presencial; auto-aceitação; auto-acolhimento, acolhimento; autoconfiança, confiança no 

grupo, confiança na equipex; autodomínio; auto-estima fortalecida; autossuperação; altruísmo; benevolência; bem-estar; 

bom humor; identificação da própria capacidade; clareza quanto ao cumprimento da proéxis; comedimento; competência; 

complacência; completude; consentimento; continuísmo evolutivo; deferência, aquiescência; desembaraçamento; 

despojamento; determinação; diligência, agilidade; dinamismo; discrição; enaltecimento; entendimento; equilíbrio; 

euforin; exaltação; expansão; fidelidade; flexibilidade; fortalecimento do ego; ganho evolutivo; gratidão; harmonia; 

homeostasia holossomática; inclusão; interesse pela proéxis;júbilo; lealdade; leveza; libertação; moderação, ponderação; 

mudança de patamar; necessidade de retribuir; otimismo; pacificação íntima; percepção da personalidade forte (strong 

profile); perspicácia; plenitude; primener; profissionalismo assistencial; prudência; realinhamento do ponteiro 

consciencial; recolhimento; sensação de ter sido recompensado; relaxamento; reserva; respeito; satisfação; placidez; 

segurança, seguro de si; sensação de "estar no colo dos amparadores"; sensação de apreço; sensação de completismo 

existencial; sensação de êxito; sensação de pertencimento; sensatez; sensibilidade; serenidade; seriedade; levar-se a sério; 

simpatia; singeleza; soltura holochacral; sossego, mansidão; ternura; tolerância; vigor; virtuosidade; vontade de realizar 

ações; vontade de viver. 

Casuística. Seguem-se 3 casos ilustrativos de paradiáspora do LRH- Serenarium. 

Case 1. "Integrava, no Campus ARACÊ, a Equipe de Apoio Voluntário do LRH - Serenarium. Na sexta-feira, 

primeiro dia de experimento, detectei um nódulo na mama esquerda. Pelo histórico familiar pessoal, concluí que poderia 

estar com câncer. Esta dúvida, a cada momento, se tomava certeza. No segundo dia, de madrugada, acordei com chantagens 

extrafisicas do tipo: 'agora você vai ficar sozinha; vai ficar careca; vai definhar; não vai mais poder trabalhar'. Concluí que 

deveria levar às últimas consequências as idéias pelas quais estava sendo chantageada. Enfrentei a situação. Se estamos 

nesta dimensão para aprender e este for o cenário do meu aprendizado, então o que tenho a fazer é tentar entender porque 

passo por isso. Intimamente tinha noção de que, se compreendesse o que sente uma pessoa nessa condição-limite, poderia 
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auxiliar também aos familiares enfrentando tais ocorrências. Ao assumir esta postura de modo claro, a chantagem extrafisica 

cessou instantaneamente. No terceiro dia, acessei padrão pensênico de profunda tristeza. Percebi que não estava sozinha e 

questionei-me: quem mais está comigo? o que sentem estas consciências? Neste momento é que me dei conta que fizera 

rapport com o experimentador que estava no LRH - Serenarium, que também tinha histórico relacionado a câncer. Decidi 

fazer a 'e!!cuta terapêutica', 'ouvir' as consciexes. Conscientizei-me de que estava na condição de porta-assistidos. Eram 

sentimentos de autoflagelo, baixa auto-estima, abandono, exclusão. Estavam em estado de sofrimento muito grande. Teria 

de fazer uma escolha na presença das consciexes: poderia concordar, 'chorar junto' com elas e entrar na vitimização, ou fazer 

diferente do que sempre foi feito. Não entrando no mecanismo de defesa, dei vazão à idéia de que não seria mais necessário 

contrair uma doença, um câncer para sermos amadas, para que recebamos atenção, para que nos queiram bem, para sermos 

aceitas. Neste exato momento houve um alivio, uma acalmia. Entendi que se não estivesse com câncer mas entrasse no 

monoideísmo das consciexes sideradas, poderia, em segundos, instalar a doença. Era uma questão de opção. Após esta 

vivência, permaneci tranqüila até o final do experimento. Ao procurar um médico, na terça-feira após o evento, foi 

diagnosticado um cisto benigno, que sumiu dois dias depois. Tive uma pequena noção do que é a paradiáspora das 

consciexes que estão sendo assistidas por ocasião do LRH-Serenarium" (Voluntário A). 

Case 2. "As primeiras sensações foram de indisposição, cefaléia, mal-estar, náuseas, vontade de chorar. Fiquei 

pensenicamente indiferenciada. Naquele momento pensei que eram apenas problemas físicos. Apesar de correlacionar com 

o experimento no LRH- Serenarium, desconhecia porque aquilo acontecia. A reflexão remeteu ao passado desta existência, 

onde me vitimizava em determinadas situações. Identifiquei que o bolsão acessado estava relacionado à traição, e que havia 

muita culpa inerente àquele padrão pensênico. Conscientizei-me de que a culpa leva à vitimização. Quando compreendi que 

o que ocorria relacionava-se ao padrão pensênico já vivenciado, iniciei diálogo mental com as consciexes, explicitando-lhes 

que este era um outro momento, uma outra realidade. O mal-estar foi passando, fui sentindo alívio e voltando ao padrão 

pensênico habitual. Ao final do experimento, constatei que o serenauta possuía histórico de relação com o mesmo padrão 

pensênico acessado por mim naqueles dias" (Voluntário B). 

Case 3. "Participava da equipe de apoio ao LRH - Serenarium, e na véspera do experimento percebi mudança no 

meu padrão energético, mostrando-me irritadiça e nervosa. Era uma violência interna. Devido ao fato de que eventualmente 

sou acometida pelo padrão pensênico de 'fuga' da realidade que estou vivenciando, fiquei indiferenciada em relação às 

consciexes, tendo plena convicção de que tudo que estava acontecendo era somente a minha realidade. Optei pela 

experiência de ser 'pesquisadora-residente em permanência prolongada' Campus ARACÊ, porém, neste dia, verbalizei aos 

colegas da equipe que queria ir embora, morar em outro local. A chantagem extrafisica à qual era submetida referia-se a 

permanecer no campus "contra a minha vontade". Permaneci nesse padrão por quase 2 dias. Ao final o depoimento do 

serenauta chancelou que esse era o mesmo padrão holopensênico acessado por ele no laboratório. Em alguns momentos ele 

quis sair do laboratório (o que encerraria prematuramente o experimento) e irritou-se por estar lá. Somente consegui retomar 

o meu padrão pensênico habitual após perceber que estava na condição de porta-assistidos e diferenciar-me pensenicamente 

das consciexes, o que ocorreu de modo crescente, nos últimos dois dias do experimento" (Voluntário C). 
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Temas relacionados. Eis, para fins de aprofundamento da pesquisa, 11 temas correlacionados, aqui listados em 

ordem alfabética: Auto-enfrentamento Profundo; Autovivenciograma; Diferenciação Pensênica; Interassistenciologia; 

Isca Assistencial Lúcida; Parapsiquismo; Porta-assistidos; Recéxis; Reciclagem Grupal; Recin; Serenologia; e 

SuportabilidadeAssistencial. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cosmoética. Dentre os aprendizados obtidos, a equipe intrafisica constatou a importância de trabalhar ombro-a

ombro com a equipex que superintende os experimentos. A assistência acontece de acordo com a disponibilidade 

intraconsciencial de cada participante. Nos experimentos acompanhados, o esclarecimento aconteceu na medida exata, e a 

assistência possível efetivou-se. No decorrer dos experimentos, observou-se o amadurecimento consciencial da equipe 

intrafisica, demonstrado no acolhimento, respeito e fratemismo pelo experimentador. 

Equipex. A percepção da equipe intrafisica é que a equipex é especializada para a assistência proposta neste tipo de 

laboratório, sendo uma característica o acolhimento "incondicional" ao experimentador. A abordagem paraterapêutica é 

sutil, delicada e, em termos de profundidade, personalíssima para cada experimento. 

Continuísmo. Pelo caráter inovador deste trabalho, as pesquisas continuam a cada novo experimento realizado. 

Os três laboratórios LRH - Serenarium, ativos em 2008, estão disponíveis aos que escolherem aprofundar sua 

intraconsciencialidade, acessando idéias originais sobre sua evolução, assumindo o epicentrismo na assistência 

multidimensional. 
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Resumo: 

Este artigo apresenta a importância e a utilidade da Projeção 
Consciente na reconciliação e superação da interprisão 
grupocármica. Para isto, relata projeções da Autora, além de 
experiências de outros autores com reconciliação grupocármica 
planejada. Conclui-se que não só a partir da projeção lúcida, mas do 
parapsiquismo menta/somático, é possível avançar na 
interassistência. 

Abstract: 

This paper presents the importance and utility of lucid 
projection in the reconciliation and overcoming of groupkarmic 
interprison. For such, it reports projections of the author, besides 
experiences from other authors with planned groupkarmic 
reconciliation. It is concluded that not only after lucid projection, but 
by the use of mentalsomatic parapsychism, progress in 
interassistance is possible, reducing perhaps even the necessity of 
new resomas. 

Resumen: 

Este artículo presenta la importancia y la utilidad de Ia 
Proyécción Conciente en Ia reconciliación y superación de la 
interprisión grupokármica. Para eso, relata proyecciones de la 
Autora, además de las experiencias de otros autores con 
reconciliación grupokármica planeada. Concluye que no solo a 
partir de la proyección lúcida, pero también dei parapsiquismo 
menta/somático, es posible avanzar en la interasistencia, 
reduciendo, quizá, la necesidad de nuevas resomas. 

- -1 
_____ ,_ ~~ ---~ - -~ j 

As utilidades da projeção consciente foram amplamente apresentadas no tratado Projeciologia, de Waldo Vieira. 

Dentre elas, provavelmente a mais importante é a assistência extrafisica, para conscins e consciexes. Essa assistência 

extrafisica aparentemente começa pelo próprio projetor lúcido interessado em melhorar sua assistencialidade. 

Este artigo expõe as experiências extrafisicas desta autora e de outros pesquisadores para agregar mais uma utilidade 

às projeções assistenciais grupais, questionando: até que ponto as projeções lúcidas possibilitam reconciliações e superação 

das interprisões grupocármicas? 
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~ 
ASSOCiAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Para isso, o trabalho foi dividido em 5 seções: 

1. O binômio reconciliação-superação dá interprisão grupocármica. 

2. Casuística Pessoal: Projeções Lúcidas com Balanço Holocármico. 

3. Experiências de Revisão da Vida perto da Dessoma. 

4. Hipótese da Visão Panorâmica Voluntária. 

5. Técnica da Síntese da VidaHumanaAtual. 

1. O BINÔMIO RECONCILIAÇÃO-SUPERAÇÃO DA INTERPRISÃO GRUPOCÁRMICA 

Definição. A interprisão grupocármica é a prisão ou amarra entre consciências de um mesmo grupo devido às 

conseqüências negativas das ações anticosmoéticas realizadas em conjunto. Geralmente foram comparsas e/ou tiveram 

algum tipo de acumpliciamento em erros passados ou presentes. 

Exemplo. Uma simples fofoca gera interprisão grupocármica, envolvendo duas ou mais pessoas, além da vítima. 

Um simples "pensar mal de alguém" também gera interprisões grupocármicas. 

Superação. Na superação efetiva da interprisão grupocármica, não basta uma das partes começarem a agir 

cosmo eticamente, é necessário resgatar o grupo, na medida do possível, assistindo-o em vários aspectos. Não importa nesse 

caso, saber quem foi o algoz ou quem foi a vítima, quem cometeu o primeiro erro ou quem continuou errando. O mais lúcido 

ajuda quem está menos lúcido. 

Definição. O binômio reconciliação-superação da interprisão grupocármica é o esforço da consciência mais lúcida 

pela reconciliação, esclarecimento e, ao mesmo tempo, desligamento dos erros passados, estabelecendo novo patamar 

evolutivo. 

Paratecnologia. A projeção lúcida pode representar ferramenta para reconciliação e superação da interprisão 

grupocármica. A assistência extrafísica facilita a desamarra da parte anticosmoética, fortalecendo laços pretéritos, em novo 

patamar evolutivo. Tal mecanismo corrobora com a teoria da inseparabilidade grupocármica proposta por Vieira, pela qual 

ninguém perde ninguém. 

2. CASUÍSTICA PESSOAL: PROJEÇÕES LÚCIDAS COM BALANÇO HOLOCÁRMICO 

Aluno. Por volta de 1993, ministrando aulas de Projeciologia no IIPC, na Filiada São Paulo, um aluno indagou-me 

sobre suas projeções experimentadas na época, relatando: 

"Encontrei-me (na mesma experiência) com várias pessoas do meu trabalho, com quem não tinha me relacionado 

muito bem. Tive várias projeções do mesmo tipo e com outros grupos de profissionais. O que isto significa?" 

Experiência. Também havia experimentado projeções lúcidas parecidas com as que o aluno relatou e pude 

apresentar a ele minhas hipóteses, as quais relato a seguir. 

Megapensene. Quando experimentei estas projeções (1991), meu holopensene pessoal traduzia-se em: resolver 

problemas, pendências e reconciliar-me ao máximo com o maior número de pessoas. 
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Projeção Lúcida 1: Reconciliação com GrupocarmaEscolar 

Confraternização. Chego a local onde iniciava pequena comemoraçãq ou confraternização. O local é uma grande 

sala com paredes transparentes ou de vidro. Ao chegar, reconheço uma "colega de ginásio". O detalhe é que justamente com 

ela não me relacionei bem. Surpresa, encontro outra "colega", agora do colégio, na mesma situação da primeira. Percebi que 

tudo era muito real e que eu deveria enfrentar a situação. Daí em diante não cons_egui recordar-me do que ocorreu. 

Análise. Na época ficou claro que a suposta festa era a reunião dos meus desafetos colecionados durante o período 

escolar, e que era crucial uma acareação extrafisica. O ideal seria fazer as pazes com essas pessoas. Quem as convidou para 

aquela reunião? Será que fui eu mesma com meu megapensene de querer reconciliar-me? Será que houve ajuda de 

amparadores? Provavelmente as duas coisas. 

Projeção Lúcida 2: Reconciliação com Grupocarma Familiar 

Encontro. Tive várias projeções onde me encontro com diversos familiares, conscins e consciexes. Na época, 

cheguei a pensar que iria morrer e por isso me encontrava com elas. 

Salas. Na experiência mais marcante, encontro-me em local com várias salas circulares. Membros de minha família 

nuclear e periférica estavam dentro dessas salas, sentados lado a lado. Com um detalhe substancial: família nuclear primeiro, 

família periférica depois. Vestiam roupas soltas e brancas. 

Ataque. Naquele momento observei-os e cumprimentei um a um, começando pela família nuclear, mas percebendo 

os outros. Cumprimentei alguns, quando me aproximei de determinada parenta (próxima), fui tremendamente atacada por 

várias consciexes doentias, que me retiraram de lá, e voltei automaticamente para o corpo. 

Análise. Novamente a característica da reunião com acareação extrafisica. Esse grupo foi o maior, dentre todas as 

experiências. Após o ataque, percebi que a tarefa em curso· fora interrompida. Acompanho aquela parenta até hoje e 

considero-a, dentre os familiares, a que mais precisa de assistência. 

Assistencialidade. Um grau maior de assistencialidade foi exigido naquele momento crucial. Quanto maior o estofo 

energético, maior a capacidade de assistir. O preparo e o condicionamento energético-assistencial são contínuos. 

Projeção Lúcida 3: Reconciliação com Grupocarma Profissional 

Mesa. Nesta projeção, encontrei-me com o menor grupo. Só duas consciências em tomo da mesa. Eu cumprimentava 

a consciência sentada, conversando com ela. Dessas duas, uma era do grupocarma profissional, e a outra, do grupocarma 

evolutivo da Instituição Conscienciocêntrica onde voluntariava na época, o IIPC. 

Análise. Provavelmente, não me lembro totalmente ou ainda não me sentei para conversar com os demais. Na 

ocasião, pareceu-me ocorrer despedida grupal dos vários grupos aos quais pertenci. Mais tarde, comecei a estudar o 

fenômeno da Visão Panorâmica e percebi que poderia ser realmente algo proporcionado por amparadores para auxiliar nas 

reconciliações grupocármicas. 
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ASSOCIAÇÃO INTERNAOONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIENCIA 

Reconciliações. Pela Projeção Lúcida as reconciliações podem ser realizadas no atacado. Percebo que as projeções 

relatadas foram promovidas devido ao holopensene pessoal de reconciliação grupal ou pelo megapensene da reconciliação 

Perdão. O megapensene da reconciliação inclui a predisposição ao perdão e também ao reconhecimento de 

possíveis credores. Segundo Balona (2003 ), é necessário o questionamento quanto ao interesse ainda egocêntrico perante as 

reconciliações. 

Razão. Não importa quem foi algoz ou quem foi a vítima se a conscin está disposta a eliminar as amarras do passado. 

Segundo Vieira não basta perdoar é necessário acompanhar e assistir a conscin ou consciex até as últimas conseqüências 

cosmoéticas. Na dúvida, promova assistência. 

Convite. Convido o leitor e leitora a experimentar o megapensene da reconciliação grupocármica. 

Questão. Será esse mecanismo eficaz na superação das interprisões grupocármicas? 

Primener. Após esse período, entrei em primener durante 2 meses aproximadamente. Um outro fator colaborou de 

modo positivo: na época, registrei numa folha de papel o desejo sincero de tornar-me uma pessoa mais calma. Parece-me 

que a acalmia se instalou e minha hiperacuidade aumentou em vários sentidos. 

Saldo. Estudando a Conscienciologia, mais tarde descobri que a unidade de medida da primener é o balanço da conta 

holocármica com saldo a maior. 

Avaliação. Avalio, após esses experimentos, que a evolução se faz por etapas, e as reconciliações e superações das 

interprisões grupocármicas se produzem por camadas. Primeiro, retiram-se as partes mais grosseiras, até buscar no passado 

mais remoto aquilo que já é possível compreender e superar. 

3. EXPERIÊNCIAS DE REVISÃO DA VIDA PERTO DA DESSOMA 

Preparo. Idosos, ou, como denominamos em Projeciologia e Conscienciologia, pré-consciexes, geralmente 

começam a repassar suas vidas, quando ainda lúcidas, uma espécie de nostalgia. Algumas consciências pré-dessomantes 

lamentam, reclamam, e outras, ainda com certo tempo de vida, começam a utilizar a própria vida para doar aos outros aquilo 

que não poderão carregar consigo, fazendo um trabalho voluntário ou até escrevendo um livro. 

Caso 1. Certo dia, um senhor de 87 anos me relata: "sei que minha morte está próxima, a sensação é que alguém do 

outro lado me pedirá a ficha de tudo que fiz e de tudo que deixei de fazer. Sabendo disso agora, procuro terminar meus dias 

com o melhor de mim; mesmo que não saibam, já estou me preparando para esse dia". 

Análise. Essa revisão mostra que, na iminência da dessoma, a conscin começa naturalmente a repassar sua 

existência. Parece ser um fenômeno natural. O mesmo aconteceria com quem estivesse prestes a deixar seu país e mudar-se 

definitivamente para outro lugar. Faz-se o balanço e vira-se a "página". 

Caso 2. O autor do livro "Claro como o Dia: Como a Certeza da Morte Mudou a Minha Vida'', Eugene O 'Kelly, relata 

o planejamento que fez ao saber que tinha aproximadamente 100 dias de vida. Chamou esse processo de "rebobinamento" 

da vida e dos relacionamentos, buscando despedir-se e reconciliar-se. Iniciou pelos círculos de relacionamentos periféricos 

( 6º CÍRCULO), até finalizar com o círculo de relacionamento da família nuclear (1 ºCÍRCULO). 
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Diagrama. Elaborou a seguinte divisão para iniciar seus reencontros: 

1 ºCÍRCULO: esposa. 

2º CÍRCULO: filhos. 

3º CÍRCULO: parentes próximos. 

4º CÍRCULO: amigos da vida toda. 

5º CÍRCULO: amigos adquiridos na vida profissional. 

~ 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCJÊNCIA 

6º CÍRCULO: pessoas que compartilham experiências ou paixões, por isso são amigos que enriquecem a minha vida 

e eu a vida deles". (páginas 92 a94) 

Valorização. O autor ainda relata: "Se houvesse desenhado o meu diagrama de círculos concêntricos mais cedo na 

vida, quando supunha ter a eternidade pela frente, quem sabe eu tivesse definido a importância de certas pessoas ... Talvez 

tivesse achado tempo, na última década, para almoçar durante a semana com a minha mulher mais que duas vezes" (página 

100). 

Análise. O autor cumpriu quase totalmente seu planejamento inicial. É possível avaliar que tenha feito grande 

reciclagem existencial ao reconciliar-se com seu grupo evolutivo. 

Semelhança. A experiência relatada por O'Kelly assemelha-se à técnica proposta por esta autora, transcrita a seguir, 

apresentada no I Fórum Internacional de EQM, realizado no Centro de Convenções Rebouças na cidade de São Paulo, 

promovido pelo Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), nos dias 1 e 2 de Junho de 1996. 

Balanço. Os balanços ou julgamentos tão mencionados nos relatos de visão panorâmica na EQM podem comparar

se ao mito ou à crença no "Juízo Final", difundidos pelas religiões. Pode até ser que no final de um ciclo Planetário se faça um 

balanço do que ocorreu, avaliando fatos e conseqüências. Porém, pelos relatos apresentados, conclui-se que esse balanço é 

individual e intransferível. 

Efeitos. Nos relatos de Visão Panorâmica, o experimentador vê sua vida transcorrer em milésimos de segundos à sua 

frente. Incidem muitas visões relacionadas aos fatos marcantes para a conscin ou consciex, envolvendo os diversos 

relacionamentos tidos durante a vida. O aspecto comum e importante nesses relatos são os relacionamentos interpessoais, 

fatos envolvendo pessoas. 

Autojulgamento. O grande peso no tal do "julgamento" de você com você mesmo pertence, justamente, aos 

relacionamentos interconscienciais. O que se pode aprender ou ensinar e, ainda, o modo como se inter-relacionou nestes 

processos, é muito relevante. 

Questionamento. Quais são os frutos da sua FEP ou Ficha Evolutiva Pessoal? Que tipo de produto e assinatura 

pensênica você deixará desta vida humana? Existe alguma·gescon ou gestação consciencial em andamento ou já realizada? 

4. HIPÓTESE DA VISÃO PANORÂMICA VOLUNTÁRIA 

Definição. A Visão Panorâmica Voluntária é provocada pela própria conscin interessada no balanço holocárrnico ou 

balanço da proéxis. Pode ser também patrocinada por ou receber o auxílio dos amparadores. 
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Sinonímia: 1. Visão Panorâmica projetiva provocada. 2. Revisão autobiográfica. 

Antonímia: 1. Visão Panorâmica pré-dessoma, visão panorâmica pós-dessoma. 

Hipótese. Através de uma Pesquisa de Opinião Pública realizada por esta autora, em 1999, e pelas vivências 

pessoais, levanta-se a hipótese de que é possível provocar a visão panorâmica pela vontade. 

Intervenção. Durante a pesquisa, observou-se que na maioria dos casos onde ocorreu acesso direto à holomemória, 

houve a intervenção benigna de amparadores. A partir desses dados, concluiu-se que é possível criar padrões apropriados 

para a ocorrência da Visão Panorâmica, predispondo-se o acesso ao fenômeno e aos amparadores. 

Megafoco. O megafoco da Visão Panorâmica Voluntária é o balanço holocármico e o balanço da proéxis, a fim de 

dinamizar a própria evolução. 

Megapensene. Um dos desencadeadores e provocadores da Visão Panorâmica é a intenção cosmoética traduzida no 

megapensene eficaz proposto por esta autora: Reconciliação Intergrupal. 

Técnicas para obtenção da Visão Panorâmica Voluntária 

Técnica da/mobilidade Física Vígil 

Casuística. A autora do livro "Mudar ou Mudar", Flávia Guzzi, professora e pesquisadora de Conscienciologia, 

relatou que obteve a Visão Panorâmica Voluntária aplicando a Técnica da Imobilidade Física Vígil, proposta pelo 

pesquisador Waldo Vieira, na qual o experimentador fica recostado numa poltrona, de olhos abertos, sem se mexer, durante 3 

horas. 

Laboratórios. A Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia - CEAEC possui 18 

laboratórios que podem ser utilizados para potencializar o parapsiquismo pró-evolutivo, dentre estes, o Laboratório da 

Imobilidade Física Vígil. 

Vontade. Para atingir voluntariamente a Visão_Panorâmica a conscin pode utilizar a própria vontade ou a técnica da 

auto-hipnose. A conscin, ao deitar-se, pode ter como alvo mental a recapitulação da vida humana. 

Predisposição. É desnecessário forçar imagem ou lembrança, apenas se predispor e liberar a mente para recordar-se. 

Análises. A técnica pode ter efeito rápido, ocorrendo instantaneamente; ou pode vir de modo parcial, com cenas do 

passado. De qualquer modo, é importante ter em mente quais análises serão feitas quando se alcançar a Visão Panorâmica. 

Objetivo. Para que buscar a Visão Panorâmica? 

Recin. Existe real interesse em mudar o que é necessário reciclar? 

Enfrentamento. Como "limpar" os rastros anti-evolutivos? 

Intenção. O desejo sincero da conscin de reconciliar-se com o maior número de conscins e consciexes pode 

predispô-la a projeções lúcidas, promovidas por amparadores interessados em melhorar o grupo evolutivo de modo geral. 

Observação. Mais adiante, apresenta-se técnica facilitadora da retrospectiva da vida atual, pela Visão Panorâmica 

Programada. 
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5. TÉCNICA DA SÍNTESE DA VIDA HUMANA ATUAL 

Esta técnica visa trazer o mais rápido possível uma visão panorâmica da vida atual. Com esses dados, a consciência 

interessada poderá fazer uma reprogramação existencial ou sua reproéxis. A partir desse quadro-balanço de sua vida, poderá 

ser feito o acompanhamento, ano a ano, das próximas experiências, medindo o que foi feito e buscando as priorizações 

inteligentes. 

Técnica. Elabore tabela com a seguinte seqüência de colunas: 

1. Ano. Enumere de trás para frente, a partir do ano-base atual ou outro escolhido pelo pesquisador. 

2. Idade. Coloque a idade atual ou da época. 

3. Escolaridade. Ao lado da coluna "idade'', registre sua escolaridade. Esse fator pode ajudar a rememoração de 

fatos importantes. 

4. Trabalho. Relacione as empresas onde trabalhou. 

5. Fatos e Parafatos. Descreva os fatos marcantes daquele ano ou naquela idade, utilize uma "palavra-chave". Se 

necessário, utilize mais de uma palavra para identificar os fatos. 

6. Gescons. Descreva as principais gestações conscienciais ou a produtividade de cada ano, atualizando a própria 

FichaEvolutivaPessoal (FEP). 

Síntese. Este quadro resume seus estudos, trabalho, relacionamentos pessoais e rendimentos conscienciais ou 

Gestações Conscienciais. 

Modelo: Tabela de Retrospectiva da Vida Atual 

Ano Idade Estudo Trabalho Relacionamentos Fatos- Parafatos/ Resultados/ 

Chave Para psiquismo Realizações 

Perguntas-chave. Ao analisar cada ano, é importante refletir sobre os seguintes autoquestionamentos: 

a) Saldo. O que fiz no ano que estou analisando? Algo que mereça serregistrado como saldo positivo ou negativo? 

b) Contribuições. Contribui para algum trabalho edificante em equipe? 

c) Conquistas. Quais foram as conquistas, os desafios ou as derrotas? 

d) Aprendizado. O que foi aprendido ou apreendido durante esse ano? Acrescentou algo em minha evolução? 

e) Relacionamentos. Como foram meus relacionamentos interpessoais? 

t) Zôo e Fitoconviviologia. Como foi meu relacionamento com a natureza? 
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Conscienciograma. É possível analisar-se mais profundamente pela Técnica do Conscienciograma, de Waldo 

Vieira. Nesse livro-laboratório é possível a auto-análise a partir de 2 mil perguntas relativas às principais características da 

consciência, tendo como modelo evolutivo o Homo sapiens serenissimus ou Serenão. 

Levantamento. Levantando dados sobre si mesmo e compondo seu dossiê pessoal, é possível recorrer a outros 

recursos, tais como: diários, diário projetivo, agendas e entrevistas com familiares. 

Conviviologia. Para aprofundar a análise dos relacionamentos interpessoais e possíveis reconciliações, listar os 

vários níveis de relacionamentos e respectivos componentes. 

Nível 1. Convivência afetiva dentro da família: 

1. Família Nuclear 1 (pai, mãe, irmãos) 

2. Família Periférica 1 (avós, tios, tias, primos( as)) 

Nível 2. Convivência afetiva fora da família: 

1. Namoro(s) 

2.Amigos(as) 

3. Família Nuclear 2 (dupla evolutiva, esposo( a), companheiro( a), filhos) 

4. FamíliaPeriférica2 (sogro( a), cunhado( a), genro, nora) 

Nível3. Convivência com colegas de escola e professores: 

1. Pré-primário 

2. Ginásio (1 ºGrau; Ensino Fundamental) 

3. Colégio (Ensino Médio) 

4. Faculdade (Ensino Superior) 

5. Pós-graduação 

6. Cursos extracurriculares 

7. Cursos técnicos ou de idiomas 

Nível 4. Convivência com colegas de voluntariado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética 

Internacional (CCCI): 

l.Líderes 

2. Liderados 

3. Colegas de trabalho 

Nível 5. Convivência com colegas de trabalho, chefes, clientes, fornecedores: 

1. Estágio( s) 
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2. Primeiro Emprego 

3. Outros empregos 

4. Colegas de profissão 

Nível 6. Convívência com outros grupos em geral: 

1. Vizinhos, motorista, cobrador de ônibus, padeiro, jornaleiro, hóspedes. 

Questionamento. Você valoriza, sem exceção, as pessoas do seu grupo evolutivo? 

Técnicas Evolutivas 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
P~ A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Diversidade. Existem centenas de técnicas e paratécnicas apresentadas pelas ciências Projeciologia e 

Conscienciologia. Destacam-se as mais assistenciais nas reconciliações grupocármicas: 

1. Técnica da Retrospectiva Diária: Atitudes para o Epicentrismo Consciencial (VIEIRA, 1994, p. 735). 

2. Técnica de Mais lAno de Vida Intrafísica (VIEIRA, 1994, p.607). 

3. TécnicadaTabulaRasa(VIEIRA, 1994,p.107). 

4. Tenepes. A Tarefa Energética Pessoal parece ser a maneira mais otimizada para se obter o aproveitamento máximo 

de uma existência crítica, do ponto de vista das retribuições assistenciais. 

FEP. A Visão Panorâmica possibilita a atualização do "banco de dados" consciencial quanto ao acervo de atitudes 

pessoais. É possível apresentar a FEP mais "limpa" para o trabalho multidimensional futuro? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Intencionalidade. A partir da intenção cosmoética é possível desenvolver o parapsiquismo de modo mais 

sofisticado e eficaz para atender à demanda assistencial existente na socin e sociex. 

Pesquisa. As projeções pessoais relatadas a seguir possuem características semelhantes ao relato do aluno de 

Projeciologia. Muito provavelmente devem existir inúmeras experiências semelhantes, ainda não devidamente relatadas e 

registradas. Caso você, leitor ou leitora, identificar-se com este tipo de experiência e constatar que já vivenciou algo muito 

próximo, envie para esta autora seu relato. Este será muito valioso e contribuirá para a pesquisa científica da Projeciologia. 

Interassistência. Conclui-se que, além da projeção lúcida, o parapsiquismo menta/somático, em geral, auxilia na 

interassistência de modo cada vez mais avançado, diminuindo, possivelmente, a necessidade de futuras ressomas. 

Propostas. Para aprofundar o tema, propõe-se o estudo sobre: 

1. Parapsiquismo Mentalsomático. 

2. Grupos Evolutivos Intelectuais. 

3. Colégios Invisíveis Interassistenciais. 

4. Preparo para a próxima ressoma grupal (proéxis grupal). 
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Reencontros e Reconciliações 
Re-encounters and Reconciliations 
Reencuentros y Reconciliaciones 

Resumo: 

A Autora apresenta o resu ltado parcial de autopesqllisa, 
cuja intenção inicial foi reconci liar consciências, propiciando 
posterior identificação, nesta vida intrafisica, do encontro de 
destino . Através desta oportw1idade evolutiva pôde promover 
reconciliações, realinhamento de proéxis, identificação de papéis e 
amizades evolutivas. O estudo conclui ser importante a aplicaçã.o de 
técnicas autoconscienciométricas para associar idéias, além do 
direcionamento e utilidade do conhecimento intraconsciencializado 
no processo de revisão existencial e reconciliações vivenciadas pela 
Autora. Tais ações aprofundam a compreensão do alcance da 
interassistência planificada em proéxis durante o curso interrnissivo. 
Materpensene do artigo: programações reconciliatórias. 

Especialidades da Conscienciologia: Assistenciologia; 
Conscienciometria; Conviviologia; Grupocarmologia. 

Abstract: 

The autbor presents the partia! result of self-research, 
whose initial intention was to reconciliate consciousnesses, allowing 
ulterior identification, in this intrapbysical life, of tbe destiny 
encounter. By means of this evolutionary opportunity, she could 
arrange reconciliations, existential program's re-aligoment, 
identification of roles and evolutionary friendships. The study 
concludes of being important tbe application of self
conscientiometric techoiques to associate ideas, besides the 
direction and utility of the intraconscientialized koowledge in the 
existential re-evaluation, as well as reconciliations experienced by 
the author. Sucb actions deepen tbe understandiog about the reach of 
the ioterassistance planoed for one's existentia l program during the 
intermissive course. Article's matertbosene: Reconciliatory 
programs. 

Co nscientiologica l specia lties : Assistantiology; 
conscientiometry; conviviology; groupkarmalogy. 

Resumen: 

La Autora presenta el resultado parcial de 
autoinvestigación , cuya intención inicial fue reconciliar 
conciencias, proporcionando posterior identificación, en esta vida 
intrafisica, dei encuentro de destino. Por medio de esta oportunidad 
evolutiva se ba podido promover reconciliaciones, aproximaciones 
de proexis, identificación de papeles y amistades evolutivas. EI 
estudio concluye ser importante la aplicación de técnicas 
autoconcienciométricas para asociar ideas, además dei sentido y 
utilidad dei conocimiento intraconciencializado en el proceso de 
revisión existencial y reconciliaciones vivenciadas por la Autora. 
Tales acciones profundizan la comprensión dei alcance de la 
interasistencia planeada en proexis durante el curso intermisivo. 
Materpensene dei artículo: programaciones reconciliadoras. 

Especialidades de la Concienciología: Asistenciología; 
Concienciometría; Conviviología; Grupokarmología. 

Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 8 - N.7 - 2008 13 3 



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

INTRODUÇÃO 

Partiu-se do pressuposto de que alguns encontros de destino, talvez a maioria, são encontros agendados no curso 

intermissivo recente, sendo esta a hipótese deste estudo. 

Enfatizou-se a reconciliação mola propulsora nesta autopesquisa, pois, a partir desta, houve o entendimento do 

encontro de destino para a Autora. Assim, criaram-se novas denominações para se classificar as consciências envolvidas, a 

partir do critério de identificação e reconhecimento energético consciencial abrangendo outras existências. Não se utilizou, 

portanto, a identificação nominal dos envolvidos nesta vida intrafisica. Tal procedimento evita comprometer eventuais 

processos de imaturidade emocional. A dificuldade principal associada, desta Autora, foi o despreparo até então de não 

aceitar ou não saber lidar com os traços-fardo das consciências em questão e/ou com os próprios. 

Neste caso específico, a Autora associou o encontro consciencial à reconciliação devido à interligação e 

aprendizado ocorridos concomitantemente. 

Objetivos 

1. Aproveitar a oportunidade da proximidade entre as conscin-alvo e conscin-epicentro, oportunizando a 

renovação de posturas, ainda nesta existência, por meio da reconciliação. 

2. Identificar os trafores e trafares da Autora a serem trabalhados para dinamizar o convívio saudável com a 

conscin-alvo e conscins-respingos. 

3. Promover rastros energéticos mais saudáveis no aprendizado e convívio com outras consciências na existência 

atual. 

Definição 

Encontros de destino são encontros de afinidades e interesses, capazes de fazer mutações existenciais, que definem 

as vidas das conscins e, até certo parâmetro, as próprias Socins. No presente estudo, o encontro de destino é enfocado como 

um encontro consciencial aproximando duas consciências para o processo reconciliatório. 

CASUÍSTICA PESSOAL 

No princípio desta autopesquisa havia a preocupação em modificar e superar a repetição de algumas vivências 

improdutivas com determinada consciência contando já com 10 anos de relacionamento. Tal consciência passou a ser de 

convívio próximo após o encontro de destino, que foi reconhecido como tal recentemente, quando a autopesquisa já estava 

em andamento e cujo objetivo principal era a reconciliação. 

As ferramentas evolutivas de apoio utilizadas foram: autoconscienciometria, na aplicação sistemática do 

conscienciograma; mobilizações energéticas, com assimilações e desassimilações simpáticas; e projeções conscienciais. 

Ao levantar a hipótese de, em próxima seriéxis não haver o reencontro consciencial em condições tão otimizadas 

de proximidade intrafisica quanto a atual com a consciência em questão, esta Autora optou por essa autopesquisa. Para 

melhor compreensão da reconciliação multidimensional, a Autora denominou-a de "conscin-alvo", reclassificando 

também as outras consciências envolvidas no contexto grupocármico. 
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O objetivo era despersonalizar as consciências, passando a identificá-las pela representatividade energética, mas, 

principalmente, procurando rastrear papéis e momentos vividos em outras existências indicando atualmente reconciliação. 

Porém, o motivo principal na aplicação de nova denominação para análise foi gerar o distanciamento possível do próprio 

experimento durante a investigação, pelo próprio pesquisador, como se estivesse sendo observado "de fora" e por "outra 

consciência". O uso da técnica de denominação analítica possibilitou: despersonificar as consciências envolvidas; aumentar 

o uso da racionalidade sobre a emocionalidade; e manter o foco na melhor atitude a ser tomada, a cada momento. 

Seguem-se abaixo as denominações aplicadas no estudo e suas características básicas, funcionalmente ordenadas: 

1) Conscin-epicentro: possui objetivo assistencial definido. É a consciência atuante pelo entendimento e 

compreensão do mecanismo assistencial e das repercussões multidimensionais, que fazem diferença no processo 

reconciliatório, envolvendo ações ou omissões superavitárias. É a consciência que necessita, identifica e promove a 

reconciliação ou qualquer outra ação lúcida com finalidade direcionada e específica. 

2) Conscin-alvo: é a consciência com quem se pretende reconciliar e, dependendo da relação com a conscin

epicentro, reage antagônica ou harmonicamente, reverberando no grupo das conscins-respingos. 

3) Conscin-respingo: é a conscin envolvida diretamente com a conscin-alvo e com a conscin-epicentro e, em 

função disto, beneficiada, em caso de reconciliação. Porém, também é afetada ou recebe 'respingos' de animosidade 

consciencial, vivenciando, em decorrência, desequilíbrios holossomáticos (repercussões). 

4) Conscin-facilitadora: é a conscin-chave com quem se marca o encontro de destino; tal encontro, quando 

exitoso, pode proporcionar a retomada da programação existencial (proéxis ), além de aproximar determinadas consciências 

para as reconciliações, aperfeiçoamentos e dinamizações da evolução pessoal de cada uma. É a consciência que, mesmo 

inconsciente quanto ao processo multidimensional e multiexistencial, faz diferença em nossa existência a partir do referido 

encontro de destino. 

5) Consciexes Amparadoras: são as consciências extrafisicas interessadas nas reconciliações e dinamizações 

evolutivas grupais. 

A adoção da técnica de denominação analítica proporcionou maior liberdade de registro das ocorrências e das 

percepções para posterior análise e avaliação pelaAutora. 

O investimento mais intenso na autopesquisa ampliou a percepção e o entendimento quanto ao fato de a 

reconciliação interconsciencial ser facilitada pelo encontro de destino, e ele desencadeou outras oportunidades evolutivas, 

tais como: identificação e reconhecimento do papel pessoal desempenhado dentro do grupo nuclear; reencontro com 

amizades evolutivas; retomada da caminhada evolutiva; e, oportunidade de exercer o voluntariado no Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia - IIPC. 

O encontro de destino facilitador desta reconciliação não foi imediatamente identificado, senão após análise 

detalhada de certa seqüência factual, retrospectivamente relembrada, e de op01iunidades proporcionadas pelos mesmos 

acontecimentos. 

1. VIEIRA, Waldo. 100 testes da conscienciometria. l' edição Rio de Janeiro:Jnstituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, 1997, p. 128. 
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Constatou-se no encontro de destino a possibilidade de o mesmo levar a outros encontros e, com o passar do tempo 

e a ampliação da hiperacuidade, identificá-los em diferentes graus de comprometimento. Não se desmerece um encontro em 

detrimento de outros, apenas apresentam finalidades específicas e diferenciadas proporcionando aprendizagem 

consciencial. O entendimento desses encontros, novas reconciliações, novas atitudes levam à reciclagem intraconsciencial 

(recin). 

Partindo da constatação pessoal, a Autora compreende e classifica os encontros de destino e seus derivados, 

alfabeticamente enumerados a seguir: 

1. Encontro-ramificado: decorre do encontro de destino considerando-se este a chave para identificação dos 

demais. 

2. Encontro-catalisador: quando a conscin-epicentro se identifica enquanto agente catalisador da evolução de 

outrem. 

3. Encontro-compartilhado: aquele onde se caminha lado a lado compartilhando conquistas, chamamentos à 

lucidez e apoio mútuos entre amigos evolutivos. 

4. Encontro-compreensivo: aquele onde ocorrem trocas sem cobranças, sem gerar interprisão. 

5. Encontro-libertador: aquele identificado como liberação de compromissos já cumpridos. 

6. Encontro-precoce: aquele onde ainda falta maturidade para inter-relações mais próximas. 

7. Encontro-chave: é o encontro de destino-chave, visto como desencadeador de possibilidades conscienciais na 

realização da proéxis, não necessariamente significando facilidades, mas sim, superação de desafios proporcionados pelo 

próprio evento. 

A partir deste entendimento fica o questionamento: existe a reciprocidade nos encontros de destino ou apenas 

ajustes compensatórios? 

Ao identificar o encontro de destino-chave, cria-se a agudez de eleger a prioridade para aquele momento evolutivo. 

Por exemplo, no caso apresentado neste trabalho, priorizou-se iniciar reconciliação com vistas a solucionar 

pendência grupocármica de existência passada, fato este que resultará, possivelmente, em reencontro mais saudável em 

existências futuras. 

Quando se compreendeu a importância do encontro de destino, a busca pelo objetivo intensificou-se, propiciando 

seu alinhamento com o foco. Percebe-se que a meta é única: a reconciliação. Porém, o foco assistencial muda e varia 

segundo a demanda do momento. Por exemplo, a prioridade interassistencial poderá ser, em determinado momento, as 

conscins-respingos, cujos resultados retomarão à conscin-alvo. O objetivo (reconciliação) determina o foco 

interassistencial da vez. Objetivo e foco precisam estar alinhados, caso contrário, dificulta-se a chegada ao ponto de 

intersecção com o encontro de destino. 

Para chegar a tal constatação, foi preciso ampliar o campo de visão, de atuação, de compreensão da 

multidimensionalidade para o entendimento das ocorrências. O entendimento consciencial deu-se qual paciente costura de 
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colcha de retalhos, onde se uniram, pouco a pouco, pequenos quadros da holomemória para o entendimento do "todo" 

possível de ser suportado para o momento evolutivo em questão. 

Para a Autora, algumas sinaléticas personalíssimas questionadas e percebidas contribuíram na identificação da 

necessidade reconciliatória: repercussões de insegurança geradas por querer agradar; desconfortos energéticos por não se 

sentir à vontade para atuar com autenticidade consciencial; sentimentos de autoculpa em relação à conscin-alvo. Esse 

conjunto sinalética levou à saturação e à decisão de reverter a situação aproveitando o reencontro ocorrido nesta 

programação existencial. 

Incômodos psicossomáticos. e energossomáticos repercutiram fortemente no soma, ao modo de tremedeiras e 

calafrios, identificados em ocasiões oportunas. 

A Autora vivenciou o paradoxo de compreender a paralógica dos encontros de destino e, ao mesmo tempo, a 

facilidade de renegá-los, devido a 2 fatores: as influências mesológicas e o apoio de consciexes contrárias aos objetivos 

assistenciais. 

As energias patológicas parapercebidas pela conscin-epicentro estimularam a autolucidez reconciliatória, 

procurando atentar ao máximo para o processo empreendedor, identificado como oportunidade evolutiva de reconciliação. 

Coube à conscin-epicentro estabelecer estratégias evitadoras da reincidência da atuação trafarista pessoal 

específica, envolvendo: orgulho; falta de posicionamento; falta de objetividade; insinceridade; insegurança; e ciúme. 

A seguir, são listadas 6 estratégias adotadas pela conscin-epicentro, alfabeticamente ordenadas: 

1. Alvo Mental. Estabeleceu como alvo mental projetivo a reconciliação entre conscin-alvo e conscin-epicentro. 

Houve manhãs em que o despertamento fisico trouxe a sensação de projeção consciente afim, porém, sem rememoração. 

2.Autoconscienciometria. Aplicou o conscienciograma e o Método SAP Avançado para o autoconhecimento e 

auto-enfrentamento dos traços a serem mudados ou reforçados para melhor atuação com a conscin-alvo. 

3.Exteriorizações. Ao lembrar-me da conscin-alvo, imediatamente enviava melhores energias a seus 

amparadores e da concin-respingo. 

4. Rigidez Pensênica. Afastou profilaticamente qualquer pensene de julgamento ou juízo crítico sobre a atuação 

da conscinalvo. 

5.Mobilizações. Antes de receber a conscinalvo, a conscin-epicentro mobilizava suas próprias ECs para melhor 

recepcioná-la. 

6. Técnicas.Aplicou técnicas retrocognitivas para melhor entendimento do processo reconciliatório. 

Com o tempo, o relacionamento entre a conscin-epicentro e a conscin-alvo mudou. Houve acalmia das energias, 

compreensão das atitudes, ajuda mútua, abraços carinhosos e sensação de bem-estar. 

O processo multidimensional reconciliatório a partir do "encontro de destino" pode ser representado no seguinte 

esquema: 

2. O Método SAP Avançado Síntese, Análise, Pergunta, Aprofundamento Reflexivo e Autoprescrição - foi apresentado no VII Encontro do Colégio Invisível 
da Conscienciometria, em fevereiro de 2004, permitindo um aprofundamento na autoconscienciometria, no autodiagnóstico e a intensificação das reciclagens intimas. Após 
destacar a síntese da questão do Co11scie11ciograma, faz-se uma análise sobre a síntese, elabora-se uma nova pergunta voltada para o microuniverso intraconsciencial com 
base na análise, em seguida reflete-se sobre as atitudes pessoais e por fim, prescreve-se autodiagnóstico profilático. 
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Observou-se algumas ações combativas entre a conscin-alvo e a conscin-epicentro repercutirem energeticamente 

na conscin-facilitadora e, depois, nas conscins-respingos. Es a dinâmica resultava em novo recomeço interassistencial 

sign ificando , por vezes, não partir do último ponto de renovação da relação, mas retroceder a pontos anteriores, por se 

encontrarem mal resolvidos. 

As retomadas intera istenciais trouxeram novo entendimento sobre os mecarusmos de funcionamento da conscin-

alvo e, conseqüentemente, propiciaram a reciclagem intraconsciencial da conscin-epicentro pela aplicação dos trafores e 

identificação das inabilidades trafarina . 

O encontros promovidos pela conscin-alvo entre a conscins-re pingos, conscin-epicentro e conscin-facilitadora 

denotaram o aperfeiçoamento e melhora no trato intrafísico momentâneo, ainda que superficial, entre o envolvidos, porém, 

com repercussões energeticamente prolongadas devido às ruminações pensênicas da conscin-epicentro. 

Com o passar do tempo e com o foco nos benefícios multidimensionais de tal reconciliação, percebeu-se a 

implantação gradativa de novo padrão pensênico. Vivenciou-se a transição entre o desagradável e emocionalmente 

de equilibrado em direção ao padrão fraternal de reconciliação, entendimento, apaziguamento, resultando na dissolução 
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Com a lucidez ampliada em relação ao tema da autopesquisa e a reconciliação em andamento, a Autora identificou 

o ciclo dos encontros de destino grupocármicos. Cada encontro intrafisico foi considerado oportunidade de atuação e 

aprendizado cada vez mais otimizado. Inicialmente, nem sempre foi possível, mas, com o passar do tempo, foi tomando-se 

clara a atuação intra e interconsciencial. 

Constatou-se não ser possível considerar ou caracterizar todo e qualquer encontro de "encontro de destino". Este 

caracteriza-se, principalmente, mas não exclusivamente, pelo fato de, compreendidas e vivenciadas suas decorrências 

cosmoéticas e interassistenciais, propiciar a mudança de paradigma existencial reelaborando conceitos, valorizando e 

reciclando traços conscienciais, melhorando a conscin na proporção do reencontro dela consigo mesma. 

O entendimento desse processo foi facilitado à Autora pelo conhecimento adquirido a partir do paradigma 

consciencial, sendo a consciência sujeito e objeto de pesquisa. A atualização dos traços conscienciais aproxima a 

consciência da realização da programação existencial individual e grupal. 

Quanto mais próximo do entendimento e aplicação da multidimensionalidade no cotidiano, mais a consciência se 

distancia das picuinhas e opiniões alheias negativas, influenciadoras e contrárias às reconciliações, comuns à socin 

patológica, contribuindo para incompreensão dos encontros de destino. Com base na percepção dessas patologias, é 

possível estabelecer ciclo de autoquestionamentos sadios relativos às inter-relações estabelecidas: 

1. Qual o papel de cada consciência em minha programação existencial? 

2. Qual o meu papel na programação existencial de cada consciência? 

3. Qual o meu papel consciencial, personalíssimo e intransferível, na própria programação existencial atual? 

Com essa abordagem, foca-se o resultado assistencial extrafisico, multidimensional, aumentando a visão de 

conjunto da atual existência, apresentando, conseqüentemente, melhor programação para a próxima seriéxis. Aqui não 

importa o pensamento e valores dos outros, mas a percepção multidimensional em relação à própria atitude. É a consciência, 

envolvida no processo, a possuidora do entendimento específico do que vivencia, e não do outro, com seus valores e 

experiências pessoais. 

A autopesquisa apresentada neste estudo permitiu à Autora olhar o outro de modo diferenciado: 

1) Isso ocorreu com questionamentos egocármicos e, depois, dentro do grupo nuclear. Nesse, houve reações de 

afetividade, fraternidade e compreensão melhor e maior do outro e de si em relação aos papéis desempenhados na atual 

existência, proporcionando relaxamento em relação às cobranças mais simples e desnecessárias. 

2) A observação voltou-se para o grupocarma e para a identificação dos encontros de destino dos amigos e 

parceiros evolutivos. Entende-se por amigos e parceiros evolutivos aquelas consciências chamadoras à lucidez, 

esclarecedoras, com as quais pode-se contar e compartilhar conquistas e dificuldades. 
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CONCLUSÕES PARCIAIS 

A participação desta Autora no Colégio Invisível da Conscienciometria, com a prática efetiva do Método SAP 

Avançado na aplicação diária do conscienciograma, facilitou e incrementou a associação de idéias, o direcionamento e a 

utilidade do conhecimento até então adquirido, compreendido e intraconsciencializado, através das análises das folhas de 

avaliação e dos cosmo gramas. 

Os encontros de destino poderiam ser classificados como reencontras. O entendimento da Autora quanto a esse 

fato ocorreu pelas retrospectivas da atual vida intrafisica vivenciadas ao modo de retrocognição, revisão existencial dos 

últimos quatorze anos, estabelecendo ligações e correlações de momentos-chave da atual existência. 

O autoconhecimento e o conhecimento adquirido e experienciado a partir do paradigma consciencial 

proporcionaram a visão de conjunto sobre o processo desencadeado pelo encontro de destino. 

As reconciliações renovaram o rastro pensênico em relação às consciências envolvidas, beneficiadas pela auto e 

hetero-assistência. Para tanto, a nova postura da consciência autopesquisadora foi fundamental, quando aprendeu a "abrir 

mão" de conceitos e padrões sociais intrafisicos anacrônicos, atualizando traços conscienciais e recuperando cons. 

O maior aprendizado durante esta autopesquisa foi estender a assistência às conscins-respingos, daí, 

compreendendo parte do processo dos arranjos interassistenciais planificados durante o curso intermissivo, facilitadores da 

realização de cada proéxis. 
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INTRODUÇÃO 

Desenvolvimento do Epicentrismo 
e Grupocarmologia 
Epicentri m Development and Groupkannalogy 

Desarrollo dei Epicentrismo y Grupokarmología 

Resumo: 
O pre ente artigo apresenta a importância da con cin 

assumir seus potenciais como epicentro consciencial em benefício 
das tarefas grupais assumidas no período intermi sivo. Revela as 
bases do epicentrismo, aspectos favoráveis e desfavoráveis ao seu 
desenvolvimento e expõe como o fato de assumir essa função 
propicia o crescimento pessoal e grupal. 

Abstract: 
The present paper presents the importance, for the 

intraphysical consciousness, to recognize its potentialities as a 
consciential epicenter, carrying out group ta ks that had been self
assigned during its intermissive period. The text uncovers the bases 
of epicentrism, as well as a pects that either favors or not it 
development, exposing how the fact of taking over that function 
leverages both personal and group maturity. 

Resumen: 
Este artículo presenta la importancia de la concín asumir 

sus potenciales como epicentro conciencial en beneficio de las tareas 
grupales acordada en el periodo intermisivo. Revela las bases dei 
epicentrismo, aspectos favorables y desfavorables en su desarrollo y 
enfatiza que el simple hecho de asumir esa función proporciona el 
crecimiento personal y grupal. 

Automotivação. A automotivação encontrada para escrever este artigo foi a identificação de que a iniciativa 

estaria relacionada com a necessidade de reciclagem intraconsciencial (recin) específica do momento evolutivo atual da 

autora: desfazer ranços de idéias relacionados a poder e liderança, pois quando, associados a fatores como tendência à 

submissão, reduzem as pos ibilidades de vivências dessa condição pró-evolutiva. 

Objetivo. O presente estudo busca identificar com profundidade elementos pró e anti-epicentrismo passíveis de 

reciclagem pelo pesquisador automotivado a qualificar ou implantar seu epicentrismo consciencial. 
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Hipótese. A autora apresenta a hipótese de que a melhor compreensão dos beneficios evolutivos da postura 

madura de epicentrismo consciencial pode auxiliar na impulsão do movimento de recin e a teática do pequisador perante 

essa condição. 

Metodologia. Este estudo foi realizado com base no registro e análise técnica de vivências pessoais da autora. 

Epicentro 

Definição (1 ). É o líder que possui autoconsciência de sua atuação multidimensional. " ... ponto principal, ponto de 

apoio, local onde o processo tem início" (VIEIRA, 2004, p. 294). O epicentrismo consciencial inicia-se quando, no 

processo de interassistência, o indivíduo menos doente. passa da condição de assistido a assistente com objetivos 

cosmoéticos. 

Definição (2). É a conscin mais lúcida do que a média, que primeiro recebe e percebe o impacto da "onda 

multidimensional" de um determinado contexto (TAKIMOTO, 2006, p. 272). 

Definição (3). "Epicentrismo é um modo de pensar e agir, um conjunto de trafores que diferenciam a conscin" 

(TAKIMOTO, 2006, p. 272). 

Definição (4). Pelo Paradigma Consciencial, o epicentro consciencial é quem assume a responsabilidade 

multidimensional atuando na condição de epicon ou epicentro da assistencialidade interconsciencial e interdimensional. 

Aplica a inteligência evolutiva deforma teática em beneficio de todas as consciências com as quais se relaciona (VIEIRA, 

2004, p. 1099). 

Neologística. O termo epicentrismo consciencial é neologismo técnico da Parapercepciologia 

(http://pt.conscienciopedia.org/Epicentrismo _ conscienciai). 

Sinonímia: 1. Maturidade parapsíquica. 2. Responsabilidade multidimensional. 3. Fulcro de lucidez 

(http://pt.conscienciopedia.org/Epicentrismo _ consciencial). 4. Pião interdimensional (VIEIRA, 2004, p. 1099). 

Antonímia: 1. Conscin vulgar. 2. Imaturidadeparapsíquica. 3. Irresponsabilidade multidimensional. 4. Fulcro de 

obnubilação. 5. Fonte de entropia. 

Economia evolutiva. Dentro da economia evolutiva, o epicentrismo é postura sadia, necessária e otimizadora da 

evolução grupal. 

Epicentrismo e Convivialidade 

Grupalidade. Liderança e epicentrismo dizem respeito, essencialmente, a grupalidade, um conjunto de seres 

agrupados por afinidade. 

Convivialidade. A convivialidade se caracteriza pelo contato freqüente e pela proximidade entre as consciências. 

Vivemos num mundo de inter-relações. Pode-se dizer que a evolução se processa através delas e aprende-se inais a respeito 

de si próprio, se a consciência souber aproveitar as vivências em reflexão e auto-aprimoramento. 

Invéxis. O exercício da convivialidade do jovem inversor se inicia já no contexto familiar e escolar, onde, muitas 
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vezes se destaca por apresentar mani fes tações diferenciadas em relação à média das pessoas de sua idade no que se refere a 

seus interesses pela assistencialidade, un iversa li smo, parapsiquismo e/ou intelectualidade. 

Dupla Evolutiva. Procurar compor uma dupla evolutiva auxilia o exercício da convivialidade e da grupalidade, 

pois permite a eliminação mais rápida e efi ciente de carências afetivas, intelectuais, econômico-financeiras de ambos os 

parceiros. Constitui o laboratório de convivialidade mais intenso dada a proximidade e constância da inter-relação. 

Cooperação. "A dupla evoluti va é a reunião de intercooperação existencial de 2 conscins afins, maduras e 

lúcidas, de sexos diferentes, obj etivando a potencialização planificada de suas performance evolutivas, através do 

convívio produtivo, integra l, multímodo e constante" (VIEIRA, 1994, p. 7 17). 

Voluntariado. Havendo a possibilidade de parti cipar do vo luntariado ass istencial em Instituição 

Conscienciocêntrica, por exemplo, também se vivencia um laboratório riquíssimo de conviviologia. O voluntário se 

fortal ece em seus propós itos de autopesqui a, auto-enfrentamentos e de tarefas assistenciais libertárias através do convívio 

com pessoas afins. No caso, a Instituição baseada no Paradigma Consciencial auxilia na recuperação de unidades de 

lucidez - CONS - das consciências que fizeram curso intermissivo devido a seus enfoques evolutivo, multidimensional e 

multiex istencial. 

Autodiagnósticos. As relações não se estabelecem ao aca o correspondem a afinizações devido a necessidades 

evolutivas, imaturidades e talentos da consciência. Através da convivência, surgem dinâmicas que, inevitavelmente, 

refl etem os traços de cada consciência envo lvida, tanto os talentos pessoais como a defi ciências que podem ser 

aproveitados pelas conscins atentas para enriquecer suas autopesquisas e auto-superações evolutivas. 

Benefícios. Convivialidade produtiva implica em interassistencialidade e na existência de lideranças evolutivas. 

As inter-relações representam uma oportunidade de vivenciar a interass istência através de: 

1. Resgates cárrnico onde a conscin terá a oportunidade de transformar laços energéticos que deixou malparados 

no passado, em existências pretéritas. 

2.Aprendizado pelo feedback, confronto com as imaturidades pessoais, propiciando oportunidades de 

amadurecimento e de renovação de antigas posturas inadequadas. 

3. Somatório de conhecimento , habilidades e experiências. 

4. Realização de tarefas conjuntas com resul tados produtivos, potencializados e sustentados pela sinergia grupal. 

Tipos de assistência. Pelo Paradigma Consciencial, a assistência consiste em exercer um efeito positivo na 

mani festação de outras consciências em diferentes nívei : 

! .Material: dar suporte para que conqu iste condições melhores de vida, de trabalho, com foco no desenvolvimento 

da autonomia do ass istido. 

2. Emocional: colaborar com o equilíbrio emocional/ bioenergético. 

3. Das bioenergias: instalação de campo energético assistencial ( desassédio ). 

4 . Mental: promover esc larecimentos através do auxíl io à recuperação de CONS (auto e hetero) e aprendizado 

evolutivo auxí lio no desenvolvimento da autonomia consciencial. Dentro deste aspecto, escrever, por exemplo, um artigo, 

representa assumir epicentrismo consciencial - interassistencial. 
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Maxiproéxis. Com o avançar da evolução ocorre um aumento nos desafios evolutivos relativos às tarefas a serem 

desempenhadas no intrafisico. "Amaxiproéxis constitui programação existencial em grupo, máxima, par atacado, a maior, 

avançada, dedicada ao bem da coletividade" (VIEIRA, 1997, p. 17). 

Inversores. Os inversores tendem a identificar, desde cedo, a premência de trabalharem em grupo a fim de 

obterem êxito em relação às metas existenciais que dizem respeito a maxiproéxis e realizações grupais. 

Construção. Atividades em grupo requerem o exercício da liderança pois a conscin líder constrói o edificio da 

maxiproéxis através do estabelecimento de objetivos e mobilização de motivações e recursos do grupo. 

Motivações. Epicentros conscienciais não criam motivação, eles liberam ou canalizam as já existentes. 

Reconhecem os trafores dos integrantes da equipe e sabem colocá-los para trabalhar em sinergia. Segundo Gardner (1990), 

o grupo tem um emaranhado de motivos, os líderes eficazes estimulam aqueles que servem aos propósitos da ação coletiva 

em prol de objetivos comuns. Têm visão de conjunto, conseguem alinhar objetivos pessoais e grupais, definem objetivos 

que unem o grupo e concentram energias. 

Estímulos. Os epicentros conscienciais mantém o foco na evolução das consciências, são assistenciais, 

estimulam a desrepressão e a autoconfiança dos integrantes da equipe a fim de contribuir com suas idéias e opiniões para 

que o grupo se beneficie da variedade de enfoques e da singularidade de cada um. 

Desenvolvimento do Epicentrismo Consciencial 

Autoconsciencialidade. No desenvolvimento do epicentrismo lúcido fazem-se renúncias íntimas exeqüíveis que 

revelam indiscutível autoconsciencialidade. Através do autoconhecimento, a conscin sabe o que é prioritário em cada 

contexto e coloca-se em segundo plano sem se sentir prejudicada. Esta vivência da renúncia sincera conquista a confiança e 

a assistência de amparadores para si próprio e para seus empreendimentos libertários. 

Atitudes. De acordo com Vieira (1994), há 3 atitudes íntimas, avançadas, sem conotações místicas, que provam 

que a conscin interessada vestiu a camisa no serviço de implantação das condições de epicon: 

1.Pedidos. Não mais pede nem reclama condições ou facilitações que constituam tão somente interesses 

personalistas, para si próprio, por mais sutis que sejam. 

2. Autoconscienciometria. Promove estudo acurado de trafares (traços-fardos) e trafores (traços-força) através 

de listagens elaboradas por si próprio e através de consulta a pessoas, até mesmo os desafetos. 

3. Exame autocrítico. Anatomiza e recompõe, ao fim de cada dia, em severo exame autocrítico, as oportunidades 

existenciais para a implantação do epicentrismo consciencial, que recebeu, utilizou ou desperdiçou nas últimas 24 horas, 

revendo a imagem de cada pessoa com quem se relacionou e tenha agido menos corretamente ou gerado alguma 

incompreensão quanto aos seus objetivos cosmoéticos, emoldurando o rosto de cada um em um halo de Energias 

Conscienciais sadias e fraternas. Essa atitude continuada elimina raízes de mágoas, aperfeiçoando o holopensene dos seus 

climas interconscienciais. 
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Auto-enfrentamentos. Para a evolução na capacidade assistencial faz-se necessário o desenvolvimento do 

epicentrismo. Este, por sua vez, desenvolve-se através de auto-enfrentamentos, reciclagens pessoais e a partir da busca por 

atender, de modo responsável, às próprias necessidades. 

Tares. No momento em que a pessoa se esforça por compreender melhor suas possibilidades para a auto

assistência, amplia sua visão relativa à temática específica da qual necessita. Com isso, passa a ter a possibilidade de 

esclarecer, posteriormente, outras consciências a respeito desse tema em função do auto-esclarecimento e auto-superações 

conseguidos (Teática). 

Anticonflituosidade. A auto-segurança e desapego possibilitam a ausência de conflitos íntimos e a homeostase 

necessários ao epicentrismo. 

Bases do Epicentrismo 

Características. São características importantes de um líder: visão de conjunto, capacidade~ de planejamento e 

fixação de prioridades, organização, capacidade de zelar pelo continuísmo dos empreendimentos grupais, inspirar 

confiança, perfil conciliador que administre bem conflitos de interesses evitando que bloqueiem o progresso em direção 

aos objetivos, boa comunicabilidade para esclarecer e delegar. Todo grande líder está ensinando, todo grande mestre está 

liderando (GARDNER, 1990,p. 34). 

Atributos. O epicentro consciencial tem seu foco no desenvolvimento consciencial e cada contexto 

grupocármico necessita de atributos específicos de seus líderes, tais como, o nível de disponibilidade pessoal para a 

demanda do momento e o saldo de sua ficha evolutiva em relação às consciências envolvidas nesse contexto que 

influenciam a qualidade das relações interpessoais. 

Força presencial. A conscin epicentro se conscientiza da influência que exerce e a utiliza de modo responsável e 

eficiente. Constitui presença energética catalisadora, organizadora, exemplarista, conquistada através da verbação. Em que 

a conscin possui autoridade moral em relação ao que defende. Manifesta-se por inteiro, com os veículos em harmonia 

(http ://pt.conscienciopedia.org/F orça _presencial). 

Fraqueza presencial. Já a conscin que possui fraqueza presencial apresenta uma anulação da interatividade 

consciencial decorrente do padrão holopensênico e conscienciométrico empobrecido, egocêntrico. É a pessoa tímida, sem 

autoconhecimento e autoconfiança, que mantém excessiva auto-imagem protetora, encolhimento e mecanismos de defesa 

do ego que entram em conflito direto com as posturas de abertismo necessárias ao epicentrismo assistencial 

(http ://pt.conscienciopedia.org/Fraqueza _presencial). 

Chapa quente. Por vezes, somente mediante uma situação crítica, na qual a conscin não tem a possibilidade de 

pensar em sua auto-imagem, é que ela expressa de modo espontâneo seus trafores relacionados às possibilidades de 

epicentrismo assistencial. 

Abertismo. Há líderes que conduzem seu grupo por velhos caminhos em direção a antigos objetivos. A atuação do 

epicentro consciencial exige flexibilidade mental e abertismo, pois lida constantemente com as várias dimensões, cujas 

realidades são menos estáveis do que no intrafisico exigindo constantes renovações. 
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Pensene e epicentrismo consciencial 

Pensenes. Unidade de manifestação básica da consciência, o pensene integra pensamento, sentimento e energias. 

É o primeiro direcionador e organizador da consciência e de suas ações. O epicentro consciencial necessita ter permanente 

vigilância quanto à qualidade de seus pensenes para que resulte na assistência pretendida, portanto, a primeira liderança 

que precisa ser exercida é a da própria autopensenidade. 

Holopensene. De acordo com Vieira (1994), o holopensene é o somatório de pensenes agregados, seja pessoal ou 

grupal (família, equipe de trabalho, bairro, cidade etc.). Pode-se afirmar que o holopensene pessoal determina os 

acontecimentos da nossa existência e a qualidade das nossas inter-relações. 

Padrão. O holopensene pessoal determina a qualidade de epicentrismo ou liderança exercidos. O holopensene da 

equipe terá forte influência do holopensene de seu epicentro. Seu reconhecimento possibilita a busca pelo aprimoramento 

da qualidade desses holopensenes. 

Posicionamento Qualificado e Epicentrismo 

Componente. Um componente importante do holopensene pessoal favorável ao epicentrismo é o posicionamento 

qualificado. 

Escolhas. Nossos posicionamentos são testados a cada momento. No cotidiano temos escolhas a serem feitas com 

maior ou menor repercussão em nossos desempenhos evolutivos. 

Consciexes. Apesar de .aparentemente sentirmo-nos sozinhos, nossos posicionamentos são percebidos pelas 

consciências extrafisicas e estas podem nos apoiar ou não. O esclarecimento dessas consciências acontece, principalmente, 

através do exemplarismo pessoal, do auto-esclarecimento. 

Autodesassédio. Quando a pessoa se define perante si mesma, ou seja, tendo um autoposicionamento, elimina 

cunhas mentais que dariam vazão à influência de consciências extrafisicas doentias. Com isso, ela pode atuar como 

minipeça dentro de um maximecanismo assistencial. O posicionamento assistencial possibilita maior lucidez e prontidão 

para prevenir a instalação de situações mais críticas, por exemplo, no caso de desentendimentos e incompreensões que 

atraiam assediadores extrafisicos, agravando a situação. 

Posicionar-se. De acordo com Houaiss (2001 ), posicionar-se é assumir uma opinião, declarar sua posição quanto 

a determinado fato ou situação. Para tal, faz-se necessária a reflexão e ponderação cuidadosa antes de qualquer 

comunicação. Conforme a aplicação do autodiscernimento as pessoas vivem a mercê "das marés" ou reconhecem as 

correntes pensênicas e escolhem como vão lidar com elas. 

Posicionamentos pessoais. Portanto, a qualidade do epicentrismo depende de posicionamentos claros e bem 

definidos por parte da conscin; eles possibllitam a liberdade de expressão, desassédio pessoal e grupal. 

Auto-assistência. O posicionamento pessoal é essencialmente um processo de auto-assistência, em que, por 

iniciativa própria, a pessoa busca informações, conhecimento e, após reflexão por si mesma, define questões, desassedia 

idéias, desfazendo, assim, a base dos heteroassédios. 
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Direcionamento. Ao estabelecer um posicionamento, a conscin passa a ter foco pensênico, ou seja, 

direcionamento de suas ações para atingir os objetivos pretendidos, aumentando as possibilidades de atingi-los. 

Definição: Posicionamento qualificado consiste no posicionamento mais coerente, cosmoético, alinhado aos 

objetivos da proéxis e ao processo evolutivo pessoal e grupal. Será mais qualificado quanto mais atrelado à inteligência 

evolutiva e, com isso, mais efetivo do ponto de vista assistencial e da promoção da evolução dos envolvidos. 

Influências. Quando inserida no contexto de vida intrafísica, a conscin está submetida a inúmeras influências que 

interferem na tomada de decisão e posicionamentos. Quando está à frente de um grupo, as repercussões serão ainda mais 

amplas, portanto, é preciso atenção redobrada em relação a elas. 

Ordens. As influências podem ser de diferentes ordens, tais como: biológicas, no caso dos hormônios; 

mesológicas, como as influências de marketing; educacionais, que despertam valores na conscin; ou extrafísicas, 

energéticas, relativas à paragenética, aholopensenes específicos e às consciexes. 

Posturas. A postura íntima assumida pela conscin pode favorecer ou dificultar a ação das diferentes ordens de 

influências. 

Ações práticas. Haymann (2004) expõe alguns exemplos de ações práticas e posturas que um epicentro 

consciencial, líder com visão multidimensional e evolutiva, pode ter com sua equipe: 

1. Esclarecimento contínuo de seus "liderados" sobre aspectos multidimensionais envolvidos nas atividades 

diárias. 

2. Fornecer sustentabilidade energética a quem esteja passando por momentos de crise mais aguda. 

3. Atentar às sinal éticas energéticas que podem indicar ações importantes pendentes ou que precisam ser 

realizadas em benefício do grupo. 

4. Manter visão traforista e distribuir tarefas de acordo com o perfil individual. 

5. Atentar para o nível de assedialidade da equipe, realizando o desassédio em tempo hábil, evitando seus efeitos, 

como por exemplo, o abandono da atividade. 

6. Atuar como mediador de conflitos gerados pelas crises de crescimento da equipe e pela interferência extrafísica 

de assediadores. 

7. Reconhecer os méritos dos membros da equipe pelos seus acertos. 

Anti-epicentrismo e desempenho grupal 

Emocionalismos. Energias densas são mobilizadas através do emocionalismo e diminuem a lucidez e a 

racionalidade, predominando os instintos. Pode levar a percepções tendenciosas ou atitudes precipitadas, como assumir 

compromissos sem condições reais para tal, prejudicando a si próprio e ao grupo ao qual pertence, entre outras atitudes. 

Foco. Nesse momento, é fundamental evitar-se a precipitação e manter o foco pensênico no prioritário a longo 

prazo, sem se pautar por benefícios imediatos ou valores do senso comum, não correspondentes aos valores conscienciais e 

grupais, no caso de ser representante de um grupo. 
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Dependências. Pessoas dependentes agem em função da opinião alheia, desejam sempre agradar, dependem da 

aprovação dos outros para se sentirem bem consigo mesmas. Tal condição anula a possibilidade de se exercer o 

epicentrismo consciencial, cuja base de atuação é a autoconfiança e autonomia na tomada de decisões. 

Grupocarma. "A subordinação ao grupocarma, quando excessiva, não permite o desenvolvimento da tares 

assentada em bases policármicas" (VIEIRA, 1994, p. 73 7). 

Mulheres. De acordo com Matarazzo (2003 ), as mulheres têm maior tendência a manter posturas de dependência 

e submissão em função de sua natureza hormonal, afetiva, educacional e cultural (Marianismo). Muitas vezes sentem-se 

reféns de sua afetividade, sofrem acanhamentos, intimidações, ou seja, permitem que outros invadam seu microuniverso 

através de suas imaturidades. 

Papéis sociais. Andriolo (2004) afirma que a conscin feminina, com proéxis avançada, necessita perceber e 

avaliar a pressão exercida pelas sociedades intra e extrafisicas quanto ao desempenho de determinados papéis sociais que 

podem não corresponder com suas necessidades evolutivas atuais, tais como: a maternidade; o casamento; a 

supervalorização das atividades domésticas e da aparência fisica. 

Mimeses. Essas posturas são reforçadas quando a conscin tem em sua holobiografia hábitos pensênicos, ainda não 

trabalhados, que minam a autoconfiança, por exemplo, relacionados a vivências de escravatura ou de subjugação das 

mulheres, ou à postura religiosa de considerar "responsabildade" dos outros a decisão de seu destino. 

Subserviência. Em função da necessidade de aceitação e medo de exclusão, conscins dependentes afetivamente 

podem entender que assistir é mera prestação de serviços, de corresponder às expectativas de outros e não de reciprocidade. 

Tal situação inicia-se pelo auto-assédio, estimulado por guias-cegos e/ou assediadores que se beneficiam 

multi existencialmente do status quo daquela condição, por não terem interesse na renovação de postura dos envolvidos. 

Subjugação. As consciências com dependência afetiva acabam não desenvolvendo vontade própria, têm 

dificuldade de expressar o que sentem e o que querem para si. Podem, com isso, submeterem-se voluntariamente às 

vontades e até aos caprichos alheios. Acabam aceitando as diretrizes fornecidas por outros até mesmo em relação à própria 

existência. 

Grupo. Quando inserida num grupo, a conscin subserviente ou subjugada, acaba condicionando sua manifestação 

à opinião e ao nível de maturidade da média, permanecendo, muitas vezes, em subnível, não utilizando sua capacidade de 

perceber a realidade de maneira mais ampla, deixando de contribuir para a evolução grupal. 

Despriorizações. A conscin subserviente quando percebe que não está correspondendo ao que se espera dela, tem 

a tendência de apresentar sentimentos de culpa e acaba se sobrecarregando para atender às necessidades não prioritárias 

dentro do seu momento evolutivo. É preciso ter consciência de que não é possível controlar o que os outros pensam. 

Autonomia afetiva. A pessoa que identifica esse padrão de comportamento deve investir, o quanto antes, no 

desenvolvimento da sua autonomia afetiva que, segundo Zolet (2007), consiste na capacidade da consciência de se 

autodeterminar segundo sua cosmoética pessoal, diante de suas inter-relações afetivas. Caracteriza-se por desprendimento 

em relação a pessoas, objetos, locais, grupos, de maneira a preservar sua identidade enquanto consciência diante das 

influências externas. 

Carências. Carências representam pontos de vulnerabilidade na manifestação consciencial. Mesmo que estejam 
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temporariamente equilibradas, tendem a aparecer em situações de maior pressão energético-psicológica, comuns em 

situações de epicentrismo de tarefas avançadas. As carências podem até monopolizar a pensenidade da conscin, 

influenciando a qualidade da pensenização cotidiana. Não se pode negá-las, pois, cedo ou tarde, exercem pressão negativa 

na manifestação consciencial. 

Tipos. As carências podem ser relativas a diferentes níveis de manifestação: 

1. Somática: necessidades de nutrição, de atividade fisica e de sexo. 

2.Energética: envolvem descompensações em chacras específicos. 

3.Emocional: carências relativas à afetividade. 

4.Mental: carência de esclarecimentos. 

5. Consciencial: carência de evolução. 

Auto-respeito. Estar consciente e atento às carências é atitude de auto-respeito, pois, possibilita manter o 

discernimento nos posicionamentos e melhorar os desempenhos em frentes de trabalho assistenciais mais avançadas e 

desafiadoras. 

Homeostase. A conscin necessita estar bem atendida em diferentes níveis de necessidades, manter sua saúde 

holossomática, para não permanecer em subnível em relação a suas potencialidades de atuação. 

Baixa Auto-estima. A pessoa com baixa auto-estima não apresenta homeostase holossomática. Mantém um 

padrão de atitudes e escolhas em que tende a nivelar-se por baixo em suas manifestações. Não consegue enxergar o outro de 

igual para igual ou conceber a si própria em condições mais avançadas de atuação, que solicitem mais o emprego de seus 

talentos, em função essencialmente do falso autoconceito. 

Autoconceito. Esses falsos autoconceitos são construídos ao longo das experiências vividas na fase de 

crescimento e desenvolvimento, além das experiências relativas a existências pretéritas. 

Pusilanimidade. Mantendo uma postura pusilânime, de indefinição, acaba vivenciando uma paralisação em sua 

evolução, reforçada por guias amauróticos ou mesmo assediadores. 

Trafores. O ideal é fazer o melhor dentro do que lhe cabe, potencializando seus trafores, melhorando o que 

penseniza e alterando a autovisão pela valorização dos resultados advindos de suas ações. 

Manipulações. Os traços imaturos citados, especialmente a insegurança pessoal, predispõem às manipulações 

pelas idéias, emoções e energias, gerando uma obnubilação na lucidez e racionalidade da vítima que, na verdade, tem 

parcela de responsabilidade pela condição de manipulado. 

Convivência. De acordo com Telles (2007), importa compreender que afeição e amor não implicam 

necessariamente concórdia e acumpliciamentos antiéticos, bem como o posicionamento pessoal discordante s~gnifica falta 

de amor ou desentendimento. 

Ingenuidade. A ingenuidade representa falta de coerência pessoal, autocorrupção, quando já se tem condições de 

reconhecer a abrangência de um fenômeno e se mantém a visão simplista por acomodação ou neofobia (medo do novo). 

Conscienciometria. A autoconscienciometria (VIEIRA, 1996 p. 8) é uma técnica conscienciológica que favorece 

o autoconhecimento e a identificação de parâmetros pessoais mais amplos e realistas para os posicionamentos. Evita que a 

pessoa permaneça ingênua em relação aos contextos multidimensionais em que está inserida e com visão simplista quanto a 
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seus próprios pontos fortes e fracos, possibilitando, com isso, também a melhor compreensão em relação ao outro que é 

base para a hetero-assistência. 

Autanálise. Checagens constantes de direção nos permitem avaliar quais têm sido os referenciais e/ou 

tendenciosidades no momento de assumir determinados posicionamentos: se o foco é no melhor para si apenas por egoísmo 

e carências; ou no que é melhor para o outro apenas, por querer agradar, a qualquer preço; ou o parâmetro mais equilibrado e 

interassistencial do que é melhor para todos envolvidos. 

Co-dependência. A co-dependência consiste na condição de reforçar inconscientemente as ações do assistido 

(indivíduo ou grupo) que esteja prejudicando a si próprio ao manter posturas de acomodação, falta de iniciativa e 

dependência. Em um contexto assistencial, o posicionamento pessoal, lúcido, claro e firme, impede que o assistente se 

coloque na condição de co-dependente. 

Discernimento. Se não há discernimento, a relação de assistência pode se transformar em mera troca de carências, 

não promovendo mudança em nenhum dos envolvidos. 

Flexibilidade. A liderança não é uma atuação metódica; desafia a flexibilidade pensênica, especialmente do líder, 

para rever decisões sempre que necessárias. 

Ansiedade. É recomendável ao candidato a epicentro vencer tendências emocionais e mesmo fisicas, a exemplo 

da ansiedade, cuja sensação ou sentimento decorre da demasiada excitação do Sistema Nervoso Central em conseqüência 

da interpretação de situação de perigo. A ansiedade assemelha-se ao medo, sendo dificil, muitas vezes, caracterizar a 

diferença entre si. Uma distinção possível é que o medo tem fator desencadeante real e palpável, enquanto que o fator de 

estímulo na ansiedade tem características mais subjetivas. 

Controle. A principal medida para auxiliar no controle da ansiedade é não querer controlar o que não está em suas 

mãos (www.ansiedade.com.br). Muitas vezes as pessoas se perdem na identificação dos assuntos perante os quais terá 

alguma possibilidade efetiva de atuação com resultados positivos. 

Orgulho. A vaidade e o orgulho mantêm a pessoa em condição de defesa da auto-imagem, em primeiro lugar, não 

permitindo que haja o despojamento necessário para encarar a realidade e para a vivência de novas possibilidades de auto

renovação e do desenvolvimento de posturas mais úteis do ponto de vista evolutivo. 

Pró-epicentrismo e Desempenhos Grupais 

Coerência Intermissiva. Procurar vencer medos e ganhos secundários é atitude favorável à autocoerência 

intermissiva em relação aos posicionamentos e empreendimentos pessoais. Aumenta a autodefesa energética, pois 

conscins e consciexes não afinizadas com esse posicionamento tendem a se afastar. Em contrapartida, conquista a 

assistência de amparadores, representando uma economia energética. 

Autenticidade. A autenticidade mantém a pessoa em sintonia com suas reais necessidades evolutivas. Por 

exemplo, quando se está inserido num ambiente (holopensene) muito conservador, como a cultura de certos locais ou 

ambientes de trabalho, é mais dificil para a conscin manter sua liberdade de pensar e de renovar suas idéias devido à pressão 

holopensênica exercida por outras conscins e consciexes. 
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Ousadia. Nesse caso, pode ser melhor uma atitude mais cirúrgica para mudar de companhias e de ambiente, 

praticando uma ousadia refletida (reciclagem existencial) em que se estabelecem novas bases para a própria existência. 

Cria-se um outro contexto mais otimizado para se viver. 

Autoconfiança. Através da autoconfiança e do desenvolvimento do parapsiquismo, a conscin passa a perceber e 

manter rapport com os amparadores, mesmo em circunstâncias mais críticas, através da intencionalidade sadia e bem 

resolvida, sem autocorrupções, sustentando a assistencialidade sem os recuos da pessoa insegura. 

Segurança. Muitas vezes o que falta é reconhecer, assumir os trafores já existentes em si e colocar a mão na massa 

para vencer a insegurança pessoal. 

Crises de crescimento. Em situação de emergência, não se tem tempo para pensar no que os outros vão pensar a 

respeito de você. Por vezes, é nesses momentos que ocorrem recuperação de CONS, manifestação de conhecimentos e 

habilidades inatos ainda não utilizados na existência atual e possibilidade de aplicação de trafores latentes, inoperantes e 

não auto-reconhecidos. Essa condição acaba resultando em autoconfiança. 

Oportunidades. A autoconfiança proporciona bom aproveitamento de oportunidades e possibilita à conscin 

assumir novas responsabilidades. É um sentimento que permeia todas as manifestações conscienciais, gerando 

holopensene pessoal favorável ao epicentrismo consciencial. Dessa forma, a conscin auto confiante sabe ser alvo de atenção 

para exercer seu potencial de liderança, fazer escolhas e expressar com clareza suas opiniões. Ser autoconfiante é ter postura 

assistencial. 

Desencadeantes. Alguns exemplos de fatores que podem ser desencadeantes da falta de autoconfiança: 

1. Frustração, decepção consigo mesmo, com seus desempenhos. 

2.Autocobrança excessiva. 

3. Perfeccionismo. Ex: planejar tanto que já fica satisfeito, ou fica sem tempo para agir. 

4. Ganhos secundários, que geram perdas primárias, ou seja, de aspectos mais importantes para si. 

5. Vitimização que gera acomodação. 

Autocrítica. A autocrítica funciona ao modo de vacina e a auto-reflexão é o meio inoculador do discemimento 

(Takimoto, 2006, p.276). Através da reflexão, com autocrítica, é possível qualificar as próprias intenções e verificar, por 

exemplo, se a busca por desenvolver epicentrismo é pelo desejo genuíno de assistência ou mera vaidade. 

Amparadores. Quando a conscin não tem autocrítica, a presença de amparadores na psicosfera pessoal pode gerar 

a auto-inflagem do ego, surto de egocentrismo, impedindo sua atuação sadia, provocando o afastamento da equipe 

extrafisica. 

Auto-exposição. Em contrapartida, assistência implica em maior exposição a holopensenes patológicos e 

estímulo à manifestação de trafares; com isso, surgem oportunidades impulsionadoras de autoreciclagens (Takimoto, 2006, 

p.276). 

Revisão. Qualificando o posicionamento pessoal, através da autocrítica, a conscin tem a chance de rever o 

direcionamento dado a suas ações quando não obtinha os resultados esperados e consequentemente prevenindo a instalação 

de situações mais críticas. 
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Continuísmo. O posicionamento pessoal qualificado é essencial aos candidatos a epicon (epicentro 

consciencial), pois propicia a manutenção da rota quando os empreendimentos fogem do convencional, em função do 

contrafluxo natural da tarefa, como por exemplo escrever um livro com idéias renovadoras e libertárias para determinados 

grupos de consciências. 

Sintonia. O posicionamento pessoal permite à pessoa manter a acalmia íntima e a neutralidade necessária para 

discernir e identificar as prioridades de determinado contexto mais complexo de pressões psicológicas e energéticas, 

evitando impulsividades. Com essa postura íntima, os amparadores têm a condição de auxiliar através de intuições. Cabe 

lembrar que o limite da capacidade assistencial de alguém é sua própria capacidade de auto-assistência. 

Antecipação da maturidade. O ideal é os jovens desenvolverem o atributo da autocriticidade o mais cedo 

possível, pois permitirá a manutenção da autopesquisa através de críticas cosmoéticas e realistas sobre si mesmo, 

auxiliando na antecipação da maturidade (Wauke, 2007), aspecto tão necessário ao epicentrismo consciencial. 

Liderança assistencial. O posicionamento qualificado permite à pessoa exercer a liderança assistencial, pois 

aumenta a habilidade de reconhecer o melhor para cada integrante de um grupo. Sintoniza, com isso, amparo de consciexes 

orientadoras evolutivas, potencializadoras de talentos assistenciais. 

Percepções. É possível qualquer conscin funcionar como epicentro evolutivo em diferentes contextos onde sua 

percepção se mostre mais avançada do que a média. 

Experimentos. O que toma as vivências do epicon em experimentos laboratoriais é a aplicação de análises 

sistemáticas e do discernimento em relação à situação vivenciada. O autopesquisador estabelece parâmetros e critérios 

auxiliadores para mensurar o ocorrido e a qualificar sua atuação. 

Autodidatismo. O Autodidatismo inclui os experimentos pessoais e o estudo das temáticas pertinentes ao 

contexto, no caso dos desempenhos pessoais no epicentrismo consciencial (TAKIMOTO, 2006, p.276). 

Novos Patamares deAatuação 

Oportunidades. Novos posicionamentos desencadeiam novas oportunidades evolutivas, por exemplo, a de atuar 

como epicentro consciencial, na medida em que se estabelecem sintonias pensênicas diferenciadas em relação ao padrão 

habitual. 

Tares. A assistência avançada tares é pautada nos atributos do Mentalsoma da racionalidade, discernimento e 

inteligência evolutiva. A assistência pautada nas emoções (Psicossoma) é atávica, mimética, instintiva, muitas vezes 

pretensiosa e arrogante, na medida em que o assistente se considera com poder de mudar a condição de vida do assistido. O 
4 

posicionamento maduro permite ao assistente interagir com o assistido sem sofrer interferência dos padrões pensênicos 

patológicos, respeitando e estimulando sua autonomia e livre arbítrio. 

Segurança. O desenvolvimento do posicionamento qualificado traz satisfação íntima e maior segurança pessoal 

permitindo que a pessoa não se exima de interações assistenciais, reconhecendo, ao mesmo tempo, oportunidades e seus 

limites para as interações. 
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Qualificações. Para a qualificação do epicentrismo consciencial, será preciso cuidar dos seguintes aspectos: 
' 

1.Mentais: intencionalidade básica, se não qualificada, pode levar a recuos imprevisíveis em relação à sua 

manifestação, por exemplo, no caso de comportar-se com arrogância (falsa segurança). Ou, ainda, falta de cosmovisão, de 

discernimento e racionalidade; ter impulsividades. 

2. Emocionais: inseguranças, ansiedades, carências, imaturidade afetiva/sexual, dependências. Por exemplo, no 

caso da conscin dependente que não sustenta seu equilíbrio emocional se não for apoiado em outras consciências. Com isso 

tolhe, por si mesma, sua liberdade de expressão, para não desagradar aos outros, por entender que estaria correndo o risco 

de perder a relação com alguém; ou, ainda, por estar em competitividade doentia. 

3. Bioenergéticas: incompetência energética, falta de autodefesas, assimilações energéticas doentias, defasagens 

energéticas, assedialidade interconsciencial (permissão de interferência negativa de outras consciências sobre a forma de 

pensar, sentir e agir nas situações). 

4. Somáticas: uso de drogas com destruição de neurônios em prejuízo das suas capacidades cerebrais; esportes 

radicais que colocam sua vida em risco; higiene pessoal; sedentarismo. 

Disponibilidade. Quando se atinge certo nível de maturidade, a disponibilidade pessoal para a assistência 

aumenta e, então, os amparadores podem contar com a sustentabilidade do seu representante intrafisico em qualquer 

circunstância. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

! .Responsabilidade. Para a conscin que compreende as idéias avançadas da Conscienciologia, assumir a 

possibilidade de ter maxiproéxis não é mera vaidade ou arrogância; é um ato de responsabilidade da conscin perante os 

recursos disponíveis para sua evolução e de outras consciências dentro de estratégias de proéxis assumidas no período 

intermissivo. Esse reconhecimento implica em sair da condição de expectador dos cenários evolutivos e colaborar mais 

efetivamente participando das decisões grupais. 

2. Conceito. Existem falsos conceitos a respeito de liderança e poder. Esses conceitos foram criados em função de 

observações e/ou vivências de lideranças anticosmoéticas na condição de algozes ou vítimas em alguma circunstância na 

seriéxis atual e/ou anterior. Quando a pessoa está bem intencionada e com discernimento, assumir o poder, não é ter 

arrogância, prepotência; é usar de inteligência evolutiva e de maturidade consciencial. Por lógica e analogia, pode-se dizer 

que maxiproéxis exige maxipoder. 

3. Atacadismo. Para as conscins que direcionam suas vidas para o atacadismo evolutivo (Maxiproéxis), o 

epicentrismo consciencial é um meio essencial para assumir tal condição. 

4. Assistência. Liderar, epicentrar cosmoeticamente não é prevalecer o egão, ter egoísmo, vaidade patológica ou 

ainda, manipular; pelo contrário, é atitude doadora. Uma oportunidade assistencial. O epicentro consciencial é minipeça 

dentro de um maximecanismo assistencial. 
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INTRODUÇÃO 

Autopesquisa Aplicada à Qualificação da 
Conviviologia e Grupocarmologia 

Self-research Applied to the Qualification of 
Conviviology and Groupkarmalogy 
Autoinvestigación Aplicada a la Calificación 
de la Conviviología y Grupokarmología 

Resumo: 

A Conviviologia e a Grupocarmologia são especialidades da 
Consc ienciologia que estudam, respectivamente, a dinâmica das interações 
conscienciai e os princípios de causa e efeito em evolução grupal. 
Conjugados a e ses temas, são expo tos aspecto que visam expandir a 

compreen ão sobre ambos, qualificando as inter-relações pessoais. Além de 
pesquisas bibliográficas sobre a temática, as proposições apresentadas 
baseiam-se em vivências e autopesqu i a da Autora. A chamada para o 
autoconhecimento marca o texto, instigando recorrentemente o leitor à auto
reflexão e autoquestionamentos. O artigo infere que a autopesquisa nos 

convívios grupais melhora a manifestação intraconsciencial, qualifica a 
atuação grupal e dinamiza a evolutividade gera l. 

Abstract: 

Coexistenciology and groupcarrnology are conscientiology' s 

specialties, respectively for the study of the dynamic of consciential 
interactions and the principies of cause and effect in the evolution focused on 
working groups. Along with these objects of study, aspects aiming at 
expanding the understanding of botb arcas are exposed that qualify inter
personal relationships. ln addition to bibliographic searcbes on the subject, 
the proposa ls presented here are based on the author' s personal experiences 
and self-searching. The call for self-search ing marks the text, instigating the 
reader to self-reflection and self-questioning along the reading. The article 
infers that self-searching in coexistences groups, in addition to improving 
consciential expressions, qualifies group action and contributes to genera l 
evolution. 

Resumeo : 

La Cooviviologia y la Grupokarrnología son especialidades de la 
Concienciologia que estudian, respectivamente, la dinámica de las 
interacciones concienciales y los principios de causa y efccto en evolución 
grupal. Conjugados a esos temas, son expuestos aspectos que visan expandir 
la comprensión sobre ambos, ca li ficando las interrelaciones personales. 
Además de las investigaciones bibliográficas obre la temática, las 
proposiciones presentadas se basan en vivencias y en autoinvestigación de la 
Autora. EI llamamiento para la autoinvesti gación marca el texto, instigando 
recurrentemente el lector a la autorreflexión y autocuestiones. EI artícu lo 
infiere que la autoinvestigación en las convivencias grupales mejora la 
manifestación intraconciencial , califica la actuación grupal y dinamiza la 
evolutividad general. 

Motivação. A pesquisa foi motivada pela decisão da autora em aprofundar a compreensão dos contextos grupais e 

auto-superar dificuldades de inter-relacionamentos, reconhecidamente 

assistencial e afetiva. 
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Objetivo. O propósito do artigo é suscitar catalisadores evolutivos, estimulando e propondo elementos para a 

autopesquisa questionadora pelas consciências interessadas em qualificar-se no convívio interconsciencial 

multidimensional e otimizar as suas interações grupais e assistenciais. 

Fundamentos. As análises, fundamentadas em casos de vivências pessoais (casuísticas) e também em fatos 

observados em condutas alheias nos convívios em grupos (fatuísticas), serviram de aporte para a composição dos auto

experimentos descritos no desenvolvimento do texto. 

Elencologia. Dentre as diversas casuísticas, destacam-se estas 4 categorias que se caracterizam em dilemas, dos 

quais se deriva uma série de situações-problema na convivialidade: 

1. Apegacionismo: postura onde se exige que todos no grupo tenham interesses parecidos aos seus buscando, 

dessa forma, fazer com que tudo aconteça da sua maneira e o grupo todo siga junto. Falta disposição para abrir mão dos seus 

pontos de vista e para aceitar, com tranqüilidade intima, que as demais consciências companheiras se afastem e sigam 

outros caminhos. 

Exemplo: na fase de infância-adolescência, gosto acentuado por ler e insistência junto aos irmãos para que eles, 

que tinham outros tipos de interesses também se dedicassem às leituras. Este tipo de atitude, transposto na vida adulta, 

reflete-se na tendência a "querer" que outros componentes dos grupos onde esteja tenham pontos de vista e níveis de 

empenho iguais aos seus. 

· 2. Ansiosismo: condutas no sentido de agilizar e fazer logo aquilo que precisa ser realizado. No trabalho em grupo, 

isso gera estresse sobretudo nas pessoas que tenham outras prioridades, métodos diferentes ou ritmo mais lento. 

Exemplo: dentro do trabalho de voluntariado no IIPC, no afã de concluir as atividades propostas no grupo, aborda 

os colegas de modo enfático para que realizem as suas tarefas, sendo isso muitas vezes interpretado com cobranças. Este 

tipo de atitude propicia contrapensenes, desgastes na interação e dá margem a assédios. 

3. Introspeccionismo: temperamento introspectivo tendendo a focar a concentração em um determinado assunto 

ou raciocínio. Enquanto mantém o foco da atenção absorta em algo específico, deixa de perceber outras ocorrências que se 

passam em volta. 

Exemplo: ao computador escrevendo o artigo, é cumprimentada por alguém que chega, responde da cabeça baixa 

e nem olha para aquela pessoa. Este tipo de atitude, repetidas vezes, emite uma mensagem de pessoa fria nos grupos onde 

convive. 

4. Pacatismo: comportamento acanhado conservando postura retraída. Quando isso ocorre, mantém-se na 

condição de uma observadora reservada sem nem mesmo impulso volitivo para se apresentar e se expressar. 

Exemplo: sobretudo diante de pessoas desconhecidas, deixa de exercer a espontaneidade e de expor o seu confor 

intraconsciencial. Este tipo de atitude, não só compromete possibilidades de novas interações e a interassistência, como 

também fixa a imagem de conscin amorfa e inexpressiva, oportunizando que não lhe seja dado crédito quanto às suas reais 

competências. 

Paradigma. Além dos fatos perceptíveis na manifestação intrafísica, no decorrer da pesquisa são consideradas 

ainda as repercussões e decorrências multidimensionais, dentro das abordagens do paradigma consciencial. 

Escrita. Na escrita, usando a técnica do texto apostilhado, privilegiou-se o emprego do sufixo "ade" nos termos 
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propostos para auto-reflexão. Adotou-se tal forma devido à significação de qualidade implícita nesse elemento semântico e 

a sua raiz etimológica indicadora de exemplarismo. 

Auto-experimento. A quem adentrar nesta leitura, convida-se aplicar experimentos próprios dentro do princípio 

da descrença e contribuir na expansão das idéias aqui expostas a partir dos princípios científicos da Conscienciologia. 

PRINCÍPIOS DA GRUPALIDADE CONSCIENCIAL 

Primordialidade. Segundo investigações em Conscienciologia e Projeciologia, a formação dos grupos 

relaciona-se aos processos conscienciais dos envolvidos tendo por base alguns princípios, conjuntos ou não, ao modo 

destes 15, apresentados em ordem alfabética: 

1. Afinidade: a afinidade de interesses entre os membros do grupo. 

2. Animosidade: a existência de questões pendentes ou mal resolvidas a serem superadas. 

3. Anterioridade: as experiências pregressas e os históricos existenciais de cada componente em vidas anteriores. 

4. Compatibilidade: a conciliação de traços pessoais dentro de condições específicas de coexistência, passíveis 

de serem conduzidas. 

5. Compulsoriedade: a necessidade premente para solução de determinados aspectos na inter-relação para 

prosseguimento dos processos evolutivos. 

6. Expansibilidade: as possibilidades de expansão do contexto consciencial. 

7. Finalidade: os propósitos de promover aprendizagens adequadas à evolução. 

8. Indissociabilidade: o caráter pró-evolutivo indissociável da natureza consciencial. 

9. Inseparabilidade: a inseparabilidade das consciências interconectadas energeticamente. 

1 O. Intermissibilidade: os planos de vida traçados pela consciência intermissivista na condição de consciência 

extrafisica ( consciex) lúcida antes da sua ressoma (renascimento). 

11. Intrafisicalidade: as chances dos encontros no intrafisico durante a vida. 

12. Multidimensionalidade: a desenvoltura da consciência nas múltiplas dimensões. 

13. Oportunidade: a oportunidade de avanço evolutivo naquele contexto. 

14. Pensenidade: a propensão a estabelecer o rapport com o conjunto indissociável de pensamentos, 

sentimentos e energias para o encontro do grupo. 

15. Sagacidade: as aptidões individuais para ensinar e aprender com os demais. 

Questionabilidade. Quais desses princípios são verificáveis em cada grupo que você integra ou já integrou nesta 

vida? Existe anseio sincero por identificá-los e superar os desafios? 

Vontade. Nos empreendimentos conscienciais é crucial sustentar a vontade motivadora e conservar atributos 

impulsores na superação de desafios. 

COADJUVANTESDAVONTADESUPERADORA 

Superabilidade. No âmbito da Energossomática, a partir da vontade inquebrantável, a consciência domina as 
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energias que a permeiam, sejam provenientes dela mesma ou do ambiente. Seguem-se, alfabeticamente ordenados, 12 

contextos coadjutores da força impulsionadora à superação de contratempos, divergências e conflitos grupocármicos: 

O 1. Alcançabilidade: a predisposição franca para reconhecer o outro, sua forma de manifestação e seus valores. 

02. Amplexidade: a relevância dada ao inter-relacionamento sadio, ultrapassando barreiras. 

03. Aproveitabilidade: o aproveitamento do cenário evolutivo no momento de enfrentamento das maiores 

dificuldades. 

04. Capacidade: a capacidade de resistir a frustrações para perseguir as metas. 

05. Compromissividade: o compromisso inarredável de transpor os óbices e a autodeterminação em persistir no 

intento de conquistas pró-evolutivas. 

06. Exeqüibilidade: o discernimento sobre o que é executável, considerando todos os envolvidos, sem 

autocorrupções. 

07. Expressividade: a expressão pensênica firme rompendo os bloqueios à inter-relação sadia. 

08. Habilidade: o bom uso dos recursos cosmoéticos disponíveis. 

09. Meticulosidade: a observância dos detalhes, atentando para seus efeitos, muitas vezes sutis, mas potentes. 

10. Objetividade: a ação inteligente para antecipar a solução em detrimento de lucubrações pensênicas que 

perpetuam e retroalimentam o problema. 

11. Operosidade: o empenho e os reais esforços pessoais na dissolução dos obstáculos presentes. 

12. Prioridade: o grau de premência para resolvera situação em si. 

Questionabilidade. Quais são as suas ações para resolver questões de inter-relacionamento além de querer vê-las 

solucionadas? Qual é seu empenho, começando pela própria solução? 

Imprescindibilidade. Sendo \(ocê uma das partes nas suas inter-relações e sendo a sua parte mais próxima do 

seu próprio entendimento, então nos impasses estabelecidos é imprescindível olhar-se antes de qualquer ação relativa ao 

outro. 

HIPÓTESEDAIMPRESCINDIBILIDADEAUTOPESQUISÍSTICA 

Imperatividade. Eis, no âmbito da Experimentologia, uma hipótese proposta pela autora tendo por base as suas 

experiências pessoais: as consultas bibliográficas ajudam, mas para o saber tácito sobre as inter-relações é imprescindível 

a autopesquisa para a consciência conhecer mais sobre si mesma, entender sobre os demais e compreender a repercussão 

das suas atitudes. 

Multidimensionalidade. As vivências pessoais são multidimensionais e entremeadas por um círculo de 

interações mais amplo do que os relacionamentos intrafisicos evidentes, pois é composto também de consciências 

extrafisicas companheiras do passado e/ou que sejam afins aos pensenes presentes. 

Intrafisicalidade. A vida intrafisica, através do corpo humano composto de energias densas, restringe a lucidez, 

obscurecendo o reconhecimento da realidade multidimensional e obnubilando o entendimento de ser esta apenas mais uma 
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etapa do processo evolutivo. 

Serialidade. Na serialidade existencial, congruente ao processo evolutivo, no rol seqüente de vidas intrafisicas e 

de períodos intermissivos, as interações conscienciais se sucedem conforme com as afinidades e interprisões estabelecidas, 

as experiências defrontadas e as aprendizagens adquiridas. 

Holossomaticidade. Na sucessão de experiências, as respostas interativas e as formas de interação representam a 

expressão dos veículos de manifestação da consciência, evidenciando os atributos desenvolvidos no âmbito 

mentalsomático, psicossomático e energossomático, além da maturidade do corpo biológico ou da idade fisica. 

Mentalsomaticidade. Sendo o mentalsoma o veículo mais evoluído de manifestação da consciência, quanto mais 

utilizado for, mais qualificada será a manifestação geral em todas as áreas da vida. 

Psicossomaticidade. A mentalsomaticidade inclui também lidar mais apropriadamente, com as emoções, 

evitando as emoções aflitivas, relativas à psicossomaticidade oriunda de processos afetivos mal resolvidos ou dolorosos do 

passado. 

Energossomaticidade. Saber lidar com as energias conscienciais, intermediadoras da conexão entre as 

dimensões intrafisica e extrafisica, influi diretamente nas inter-relações, na qualidade de vida como um todo e inclusive na 

saúde somática. 

Acuidade. Cabe a cada interessado em autopesquisa experimentar para autocomprovar as proposições 

apresentadas, elevando sua acuidade. 

INDÍCIOS DE ACUIDADE NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

Idealidade. Segundo a Holomaturologia, as companhias perfeitas, compatíveis a maior parte do tempo com 

nossos interesses e modos de pensenizar, só existem na idealidade dos desejos humanos ainda imaturos. No entanto, é 

inteligente averiguar os prós e contras de cada relação. Dentre outros, seguem-se 13 indícios úteis para nortear e questionar 

a forma de agir em cada contexto: 

O 1. Apreensibilidade. As opiniões diversas são consideradas, ou são sempre desestimuladas? 

02. Astuciosidade. As ações são permeadas de integridade e lisura, ou existe entre uma das partes algum 

comportamento anticosmoético favorecedor de vantagem própria? 

03. Causalidade. Os resultados daquilo que se propõe realizar são mais construtivos para todos os envolvidos, ou 

é destrutivo para alguém? 

04. Coercitividade. Existe espaço para todos se exporem de modo único e singular, ou a relação é permeada de 

censuras e repressões explícitas ou implícitas? 

05. Compreensibilidade. As idéias expostas são claras, ou cheias de meandros e desfocadas? 

06. Contagiosidade. Sobrevém convergência nas asserções ou influenciação impensada? 

07. Defensibilidade. As autodefesas resguardam fins cosmo éticos ou contra-atacam opositores? 

08. Falsidade. As escolhas, razões e formas de conduzir são íntegras e autênticas, ou dissimuladas e 

inautênticas? 
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09. Ingenuidade. Existe apreensão de incoerências nas entrelinhas, ou falta de percepção das mordacidades? 

10. Labilidade. O parapsiquismo é sustentáculo inteligível nas decisões típicas de amparadores ou se constitui 

em algo instável que desestabiliza/ 

11. Liberdade. Há liberdade de expressão na prática, ou exige-se atuação moldada? 

12. Manipula bitidade. Sobressai o esclarecimento ou o direcionamento premeditado? 

13. Suj eitabilidade. Há interdependência nas ações, ou prevalece a subserviência? 

Questionabilidade: qual é seu grau de discernimento nas inter-relações? O que você aprendeu nos eventuais 

desapontamentos pelos quais tenha passado? 

Efetividade. Ao que os estudos da Evoluciologia indicam, o cômputo de ganhos evolutivos ocorrem quando 

ocorre a sedimentação intraconsciencial de um aprendizado. 

EXPOENTES DA EFETIVIDADE EVOLUTIVAGRUPAL 

Sutilidade. Em relação à Cosmoética, existem diversos aspectos muitas vezes sutis, contudo incontestes na 

dinâmica e nos resultados grupais, diferenciando os resultados pró-evolutivos. Eis, alfabeticamente ordenadas, 22 

pontuações relevantes neste sentido: 

O 1. Abordabilidade: o nível de abertismo a novas idéias e formas de trabalho. 

02. Acessibilidade: o rompimento das fronteiras para agregar novos participantes. 

03. Adaptabilidade: os mecanismos e processos de ajustes nas situações imprevistas. 

04. Afetividade: o grau de suportabilidade e continuidade dos planos nas intempéries. 

05. Amizade: a intensidade das relações interassistenciais no grupo. 

06. Amparalidade: a afinização de pensenes para um amparo extrafisico de gabarito. 

07. Apresentabilidade: os cartões de visita ou as realizações citadas na apresentação do grupo. 

08. Competitividade: a existência ou não de concorrência, inveja e rivalidade entre as conscins. 

09. Conciliabilidade: a propensão a conciliar planos e estabelecer acordos internos. 

1 O. Confiabilidade: o teor de crédito nas atribuições de responsabilidades. 

11. Conflituosidade: os choques de interesse e as insurreições dos liderados. 

12. Escrupulosidade: a compreensão e emprego de atos cosmoéticos, além de discursos. 

13. Flexibilidade: a predisposição a alianças, beneficiando-se das contingências. 

14. Heterogeneidade: a liberdade de expressão e o aceite de opiniões divergentes. 

15. Impetuosidade: evitação das impulsividades e insolências de líderes. 

16. Intencionalidade: os caprichos e os atos para realizar desejos inconfessos. 

17. Onerosidade: os afazeres mal distribuídos, com sobrecargas a uns e acídia em outros. 

18. Prestabilidade: a serventia do grupo para seus membros e demais consciências. 

19. Recursividade: o número de vezes que se repete problemática de igual natureza. 

20. Retributividade: a demonstração de gratidão ao que recebe e a produção do grupo. 

21. Singularidade: as marcas registradas daquele grupo e suas peculiaridades únicas. 
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22. Sugestionabilidade: a sucumbência de membros do grupo a pressões e intempéries. 

Questionabilidade. Como você diagnostica cada grupo de que participa em relação a essas pontuações? O que, de sua parte, pode ser 

feito para melhorar o resultado grupal em cada item? 

Agregabilidade. A partir da predisposição de cada componente do grupo em agregar sua melhor contribuição, 

seja no papel de líder ou liderado, gera-se a sinergia produtiva interassistencial grupal. 

Diagnóstico do grau de agregabilidade nas discordâncias 

Combinabilidade. Mediante a Conviviologia, seguem 21 confrontos de comportamentos passíveis em contatos 

interconscienciais nas situações de discordância, classificados como sensatos ou insanos em relação à combinabilidade das 

divergências em prol da evolução grupal: 

Sensatez (conduta mentalsomática) Insânia (atitude subcerebral) 

01. Aceitabilidade: aceite; leniência. Hostilidade: enjeitamento; repúdio. 

02. Adequabilidade: ajustável; conforme. Pusilanimidade: covardia; fraqueza. 

03. Aglutinabilidade: coesão;convergência. Facciosidade: parcial; sectário. 

04. Assistencialidade: apoio; empatia. Assedialidade: cerceio; manipulação 

05. Autoridade: exemplarismo; homadez. Arbitrariedade: despotismo; opressão. 

06. Compassividade: brandura; altruísmo. Perversidade: aversão; birra. 

07. Conciliabilidade: conciliável; probo. Contraditoriedade: desvairado; rude. 

08. Construtividade: bem-intencionado. Destrutividade: lesivo; prejudicial. 

09. Credibilidade: plausível; verossímil. Ambigüidade: impreciso; equivocado. 

10. Dignidade: brio; homadez. Vaidade: pedantismo; presunção. 

11. Diversidade: contraste; dessemelhança. Adversidade: contestação; disputa. 

12. Elucidabilidade: discernimento; tino. Falibilidade: enganos espúrios; ilusões. 

13. Fidedignidade: autêntico; verídico. Artificialidade: dissimulado; falso. 

14. Genuinidade: franco; sincero. Capciosidade: ardiloso; espertalhão. 

15. Honestidade: decência; integridade. Ardilosidade: cambalacho; fraude. 

16. Longanimidade: paciência; placidez. Atrocidade: intolerável; truculento. 

17. Pacificidade: paz; trégua. Belicosidade: contenda; briga. 

18. Ponderabilidade: reflexivo; prudente. Abstrusidade: confuso; inconseqüente. 

19. Prestimosidade: prestativo; útil. Esterilidade: improdutivo; ineficaz. 

~O. Racionalidade: coerente; lógico. Impulsividade: irrefletido; precipitado. 

21. Realidade: exatidão dos fatos. Ficcionalidade: criação fantasiosa. 
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Questionabilidade. Em que coluna predomilla o seu comportamento diante de idéias divergentes da sua? 

Prepondera a reatividade, com comportamentos medíocres e antievolutivos? 

Interatividade. Considerando que interagir é inevitável no desenvolvimento evolutivo e que desta prática é 

inviável fugir, pode-se ponderar sobre quais atitudes são mais adequadas para qualificar o nível de teática, isto é, o grau de 

compreensão e de aplicação do que se sabe nas interações conscienciais. 

TEÁTICADAINTERATIVIDADEMULTIDIMENSIONALPRODUTIVA 

Inevitabilidade, Na Jntrafisicologia, as inter-relações,- desde as amenas e agradáveis, até as mais intensas e 

repulsivas, é elemento indispensável nas circunstâncias da vida humana, em função destes 3 aspectos inevitáveis: 

1. Impossibilidade: a impossibilidade de uma vida humana inteiramente independente. 

2. Necessidade: a interdependência requerida para satisfazer necessidades individuais. 

3. Vincularidade: os vínculos holobiográficos de afinização pensênica e dependência. 

Afetividade. O desempenho no processo interativo decorre do nível de afetividade, isto é, do conjunto de 

fenômenos psíquicos capazes de se manifestar sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, ·acompanhados sempre de 

impressão de dor ou prazer, da satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza (Vieira, 2007, p. 

135). 

Comunidade. A manifestação afetiva intervém nos resultados evolutivos individuais e grupais, e procede da 

importância dada aos companheiros de jornada, além dos interesses egoísticos voltados para o próprio umbigo. Quais são 

os seus valores intraconscienciais manifestos nas comunidades das quais faz parte? 

Assistencialidade. Como as afinidades se estabelecem pelos nexos pensênicos, quando há valorização, 

disposição e realização da assistência qualificada e efetiva, além do discurso teórico do senso assistencial, conectam-se 

companheiros extrafisicos competentes. Você faz jus à aproximação de amparadores gabaritados? 

Amizade. Os laços de amizade denotam os tipos de companhia preferidos e a condição consciencial de interagir e 

se afeiçoar. O que caracteriza seus companheiros e o que você faz para colaborar em sua evolução? 

Sexualidade. O instinto sexual é fisiológico e inerente à vida intrafisica, sendo o seu exercício equilibrado um 

aspecto importante ao desempenho da vida humana. No entanto, as lavagens cerebrais e os escrúpulos tomam a 

sexualidade um campo em que a maioria das pessoas tem algum tipo de desequilíbrio. Como você lida e que atenção tem 

dado a essa área da sua vida? 

Comunicabilidade. Boa parte dos problemas pessoais envolve interações mal resolvidas arraigadas em 

comunicação inapropriada. O que você faz para melhorar sua comunicabilidade? 

Cosmoeticidade. Os desvios dos princípios íntimos em geral em função de traços intraconscienciais empregados 

de modo inadequado ou de ganhos secundários à evolução minam antes de tudo, a interação da consciência consigo mesma. 

Qual é o seu nível de autenticidade e coerência ao seu Código Pessoal de Cosmoética? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conviviologia. No percurso das investigações para compreender as relações interconscienciais e superar as 

dificuldades pessoais nos convívios, esta autora-pesquisadora concluiu que a Conviviologia é uma área instigante de ser 

estudada, havendo ainda muito a trilhar para qualificar os desenvolvimentos evolutivos individuais, grupais e universais. 

Grupocarmologia. O aprimoramento conviviológico promove o crescendum dos grupocarmas formados cada 

vez mais pelo conjunto de afinidades intercooperativas e cada vez menos pelas interprisões grupais, migrando da conjunção 

patológica para a condição evoluciológica interassistencial, dentro da Grupocarmologia. 

Autopesquisa. Neste processo, a autopesquisa é um acelerador sine qua non da evolução, onde cada consciência, 

a partir da sua autociência, com ciência, é micropeça essencial no macrouniverso libertário. 
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Resumo: 

Este trabalho traz estudo de caso sobre a patologia Letargia 

e a auto-superação da mesma pela interação grupal. Propõe nova 

denominação para o quadro consciencial nosográfico: Letargia 

Holossomática. O quadro clínico dessa patologia inicia, segundo a 

vivência da Autora, pela vontade débil, desajuste psicossomático, 

inoperância mentalsomática e conseqüente descoordenação 

holossomática, má administração da programação existencial -

proéxis e patinação evolutiva. As dificuldades e condicionamentos 

para o emprego do mentalsoma a partir da meia-idade também são 

abordadas, bem como a superação da patologia pela atuação em 

equipe de voluntários na área da docência e da pesquisa de Instituição 

Conscienciocêntrica, na CCCI. 

Abstract: 

This work is a case study about the pathology "Lethargy'', 

and its overcoming through group interaction. It proposes a new 

denomination for the nosographic condition: Holosomatic Lethargy. 

The clinica! symptoms of this disease starts, after the author's 

experience, by lack of will, unfit of psychosoma and mentalsomatic 

failure, causing holosomatic disorder, bad administration of the 

existential program and evolutionary stagnation. The difficulties and 

conditioning in using the mentalsoma, from middle-age to old age, are 

also addressed, along with the overcoming of the pathology through 

instructorship and research in conscientiological institution. 

Resumen: 

Este trabajo muestra un estudio de caso sobre la patologia 

Letargia y la autosuperación de la misma por la interacción grupal. 

Propone nueva denominación para el cuadro conciencial nosográfico: 

Letargía Holosomática. El cuadro clínico de esa patología comienza, 

según la vivencia de . la Autora, por la voluntad débil, desajuste 

psicosomático, inoperancia mentalsomática y consecuente 

descoordinación holosomática, mala administración de la. 

programación existencial - proexis y patinación evolutiva. Las 

dificultades y condicionamientos para e! empleo del mentalsoma a 

partir de la mayor edad también son tratadas, como la superación de la 

patología por la actuación en equipo de voluntarias en e! campo de la 

docencia y de la investigación de Institución Concienciocéntrica, en la 

CCCI. 
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INTRODUÇÃO 

Foco. A proposta da patologia Letargia Holossomática, a partir da meia-idade, é enfocada nesta pesquisa, que se 

embasa metodologicamente na experiência de vida desta autora aos 61 anos de idade (Data-base: janeiro de 2008), 

considerando os últimos seis anos de sua atual existência, período de seu acesso à Conscienciologia, com ênfase nos últimos 

três anos. Define-se a meia-idade como o período compreendido entre os 40 anos e 1 dia até aos 65 anos e a terceira idade a 

partir dos 65 anos (Vieira, 2007,p. 261). 

Este trabalho propõe-se a ser embrião de uma gestação consciencial maior, pró-compreensão da temática 

abordada. A Autora se impõe o desafio de não retardar por traço perfeccionista ou negligenciamento, o aprofundamento 

dessa pesquisa. 

A teoria conscenciológica norteia o presente trabalho, estruturado basicamente a partir da teática da Autora, que 

busca enriquecê-lo com a literatura clássica, correlacionada ao tema. 

Definição. A Letargia é a completa indolência do corpo e da mente, insensibilidade, omissão, especialmente, 

mania de dormir, só se despertando esporádica e incompletamente (DORSCH, 2004). De acordo com a autopesquisa da 

Autora, manifesta-se na forma de sonolência, improdutividade, auto e hetero-abandono, fuga por desvios, autoculpa e 

subestimação. Decorre da inoperância do mentalsoma, corpo magno das idéias, enquanto gerenciador do holossoma e 

principal veículo consciencial na administração da proéxis. As correlações e o enfoque dado pela Autora neste estudo 

direcionam-se à holossomática. 

Etimologia. O termo letargia vem do latim liturgia, derivado do grego lethargía, de lethe "esquecimento" e argía 

'descanso, inércia'. Apareceu no Século XV. O elemento de composição halo vem do idioma Grego, do los, "total, completo, 

inteiro". A palavra soma vem do idioma Grego, soma, "relativo ao corpo humano; o corpo em oposição à alma". Apareceu 

no Século XX. 

Sinonímia. 1. Sonolência holossomática. 2. Prostração holossomática. 3. Desarmonia holossomática; 

desarticulação holossomática. 4. Improdutividade holossomática. 5. Dormência evolutiva. 

Antonímia. 1. Despertamento holossomático. 2. Prontidão holossomática. 3. Harmonização holossomática; 

articulação holossomática. 4. Produtividade holossomática. 5. Dinamismo evolutivo. 

1. LETARGIA HOLOSSOMÁTICA: CAUSAS, EFEITOS, SINTOMAS, INCIDÊNCIA E QUADRO 

GERAL 

1.1. Causas 

Entre as causas da Letargia Holossomática destacam-se a debilidade da vontade da consciência e os desajustes do 

soma, energossoma e psicossoma, que, aliados, afetam o mentalsoma levando-o à inoperância, e vice-versa. Tais desajustes 

conduzem a consciência à prostração, à inércia, à indolência e, em última análise, mantém o círculo vicioso da patinação 

evolutiva pelas implicações decorrentes. 
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1.2. Efeitos 

A Letargia Holossomática resulta em desmotivação, improdutividade e debilidade intelectual anacrônicas, 

manutenção de automimeses dispensáveis, comprometimentos interprisivos, desassistencialidade e patinação evolutiva. 

1.3. Sintomas 

Entre os sintomas apresentados pela Letargia Holossomática podem ser destacados: 

• Sonolência crônica intermitente, às vezes profunda; 

• Desmotivação para o estudo e a pesquisa, que requerem o uso sistemático do cérebro; 

• Ativação de Mecanismos Intraconscienciais de Defesa (MIDs) como fugas, subestimação, autoculpas, 

projeções, vitimizações e envolvimento com práxis dispensáveis (ativismo); 

• Improdutividade na realização da proéxis; 

• Insuficiência e não-efetivação da assistência pelo descumprimento da proéxis; 

• Acomodação evolutiva. 

1.4. Incidência 

A Letargia Holossomática pode incidir sobre todas as faixas etárias, manifestando-se caracteristicamente em cada 

uma delas. Contudo, pode agravar-se e tomar-se mais evidente no limiar da meia idade. 

1.5. Hipótese 

AAutora formula a hipótese de que, em seu caso, esta patologia é pluriexistencial, e que teria se autodeterminado a 

vencê-la efetivamente na atual existência. 

1.6. Grupo de risco 

O grupo de risco pode ser representado pelas consciências que, em qualquer idade, tempo ou condições, se 

permitem estar em subnível e na estagnação evolutiva. 

1. 7. Quadro Geral 

Incapacidade. A incapacidade da conscin em utilizar o mentalsoma como gerenciador do holossoma propicia o 

estado letárgico que a afeta. Dentro desse quadro, é como se o psicossoma assumisse o comando do holossoma, com a 

subserviência e acomodação do mentalsoma, o apoio do energossoma e a manifestação dos sintomas pelo soma; que expõe a 

patologia. 

Descoordenação. A Letargia Holossomática configura-se pela desordenação funcional dos corpos de 

manifestação da consciência. 

Despriorização. Nesta descoordenação, o mentalsoma é despriorizado no gerenciamento holossomático, o que 

leva a conscin a manifestações desordenadas e evolutivamente improdutivas como estas: 

• Negligência com o soina por escassez ou por excesso de cuidados; 

• Defasagem e desequilíbrio energéticos, pelo bloqueio holochacral; 

• Descontroles emocionais, patrocinados pelo desajustes do psicossoma; 

• Improdutividade mentalssomática. 

Comparação. O acumpliciamento do mentalsoma aos desajustes dos demais corpos de manifestações criam uma 

espécie de "travesseiro" ou "cadeira de balanço" sobre o qual a consciência se recosta e se aninha para "aproveitar" a 
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Letargia Holossomática, displicente e irresponsavelmente, na maioria das vezes inconscientemente. 

Dormideira. É mecanismo semelhante ao da planta comumente chamada de dormideira, que, ao menor toque, se 

retrai, fechando suas folhas como se buscasse proteção em si mesma, na tentativa de interromper a comunicação com 

qualquer estímulo externo. Encapsula-se. Fecha-se em si própria. 

Retraimento. Nesse quadro, a conscin desenvolve um mecanismo de "proteção" do mentalsoma que se retrai para 

não responder aos estímulos com formação de neossinapses, única maneira de sair da condição patológica a que se permitiu. 

Inércia. Com o retraimento da atividade mentalsomática, a conscin entra em inércia e prostração frente às 

dificuldades, sem esboçar reação ou iniciativa. Esse imobilismo resiste fortemente às mudanças. 

Imobilismo. O imobilismo é falso, pois na realidade a consciência está mobilizada. Contudo, é mobilização 

resistente à mudança necessária, despende assim energia, tempo e talentos na manutenção de patamar evolutivo anacrônico. 

Link. Com tal postura, mantém-se acoplada a consciências assediadoras, potencializadoras de patologias anti

evolutivas. Constrói imaginariamente moldura limitadora da capacidade e do desempenho mental, expressa em posturas e 

formas de agir e reagir. 

Sono letárgico. Nessa moldura, ignora seus trafores, priorizando trafares. Desse modo, "saboreia" o sono 

letárgico da incompetência evolutiva, podendo literalmente dormir, sentada, debruçada sobre os livros enquanto tenta 

estudar. 

Autovitimização. Permanece, na moldura, com a expressão anti-evolutiva de vítima de si mesma, "coitadinha de 

mim" ( autovitimização ), procurando justificar sua indolência. 

Sonolência. A Letargia Holossomática, quando na forma de sonolência, manifesta-se no soma; contudo, é tão só 

sintoma da inoperância do mentalsoma. Na maioria das vezes, dificulta e até impede a conscin de se dedicar à leitura e à 

escrita, tarefas elementares e necessárias ao exercício e alimentação do cérebro, na formação de novas sinapses . 

. Fatuística. Em muitos casos, ao modo deste em estudo, surge a célebre observação: "não consigo ler, pois logo que 

começo, durmo" ou "sempre que me sento para alguma tarefa metódica exigindo concentração e reflexões, adormeço 

facilmente". 

Torpor. Assemelha-se a um indivíduo entorpecido, ficando, muitas vezes, literalmente apagado. Sente-se travado, 

os neurônios maneados por poderosas amarras irremovíveis. É identificada a sensação de incapacidade, podendo ocorrer a 

omissão em assumir responsabilidades que demandem o uso do mentalsoma, por exemplo a docência e a pesquisa 

conscienciológicas. 

Justificativas. Ironicamente, tal conduta é justificada pela maioria, de modo falacioso, de fácil aceitação e 

compreensão. Sentimentos de complacência e piedade são comuns. Instalam-se, assim, as condições indutoras da 

assedialidade potencializadora da patologia por acoplamentos a conscins e consciexes de padrão pensênico similar. 

Contentamento. Dentro desse contexto letárgico, pode ser auto-impingido o rótulo da incompetência e da 

"burrice". Em qualquer tentativa de produção mental mais arrojada, o indivíduo, passando por esta situação, é "tentado" e 

impelido à desistência. Contenta-se com tarefismos demandando tão somente locomoção ou habilidades manuais 

primárias. Quando muito, a conscin holossomaticamente letárgica permite-se debates e discussões de atividades onde atua 

enquanto figurante. 
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2. A LETARGIAHOLOSSOMÁTICAAPARTIRDAMEIA-IDADE 

Autopesquisologia. Pela autopesquisa, a autora analisa fatos vivenciados, correlacionando-os com a temática. 

Evidencia-se que as escolhas pessoais norteiam significantemente o direcionamento ou o desvio da proéxis pessoal. 

Fatuística. Nesse contexto, a educação formal é um exemplo prático: embora pretendesse desde a pré

adolescência dedicar-se aos estudos, esta Autora se desfocou dos mesmos logo depois da graduação em Serviço Social e da 

especialização em Saúde Pública, aos 30 anos. 

Desvio. Seu gosto e interesse pelos estudos não se arrefeceram ao longo da vida; porém, deixou de ser prioridade 

nessa existência, o que pode configurar desvio na fase preparatória da proéxis. 

Priorização. Seguindo a linha do tempo para analisar suas idéias inatas e o contexto social e familiar, a Autora 

conscientiza-se, a posteriori, que o estudo e a pesquisa representaram os principais meios para o cumprimento de sua 

proéxis. Na execução da mesma, identificou barreiras a serem transpostas, entre as quais a Letargia Holossomática, e que tal 

patologia, para ser superada, exigiria empenho e destemor. 

Severidade. A Letargia Holossomática pode manifestar-se em qualquer idade. Porém agrava-se a partir da meia

idade, podendo piorar na terceira idade, sendo reforçada pelas condições somáticas nesse período da vida e pelos 

condicionamentos sociais, impingindo ao idoso a condição de incapacitado ou inábil. 

Quadro. Na infância, adolescência e mesmo na adultidade, o quadro não chama tanto a atenção, pois pode ser 

disfarçado pelo viço da criança, pelo arroubo e destemor do jovem ou pelo vigor e entusiasmo do adulto. Na meia-idade e na 

terceira idade, declara-se por inteiro, com todo seu intrincado de sintomas, causas e efeitos, contudo ignora-se esse quadro, 

preferindo optar pelas omissões e subestimações. 

Rebeldia. Ao contrário do apregoado, a rebeldia, típica da adolescência, pode também se manifestar na meia-idade 

e na terceira idade. É possível ocorrer em contextos de chamada à responsabilidade evolutiva. O individuo, nesta condição, 

tende a esquivar-se argumentando: "não quero, não gosto, não sou capaz, não faz meu gênero, não tem nada a ver comigo, 

estou fora, deixa para a próxima". Ao ser questionado, são comuns falácias lógicas, representando egoísmo e descaso 

consigo e com os demais, a exemplo do refrão da música da cantora e compositora brasileira, Luka: "Tô nem ai! Tô nem ai! 

Não vem falar dos seus prÕblemas que eu não vou ouvir". 

Excessos. Nessa etapa da vida, comedimento e cautela excessiva pautam as escolhas pessoais, visando, em última 

análise, prolongar a sobrevivência somática, confundindo-se com o "invólucro", que é o corpo fisico. O indivíduo esquece 

ser consciência, só utilizando o soma para interagir intrafisicamente, buscando realizar e consolidar seus ajustes evolutivos. 

Contradição. Mesmo sabendo da impossibilidade de acelerar a evolução sem o emprego do mentalsoma, na 

constante formação de novas sinapses e parassinapses, a conscin age contraditoriamente, como se nada soubesse. A partir da 

meia-idade esse "faz-de-conta" pode virar conduta-padrão. 

Equívocos. Por esse quadrante ou visão equivocada e monoideísta da vida, a consciência continua a pautar 

decisões e escolhas. Nesse caso, a pusilanimidade decorre do temor desenfreado da desintegração do soma. A rotina de auto

enganos acontece pela fuga doentia de situações que poderiam levar a reflexões mais profundas. Usando de melindres, a 
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pessoa se justifica dizendo não se permitir mais certos arroubos, aos modos dos jovens, por ter mais experiência conferível 

de equilíbrio emocional e mais discernimento. 

Ampliação. Contudo a partir da meia-idade, todas as imaturidades e fissuras do psicossoma podem continuar 

intactas e até mais arraigadas e comprometedoras. Há o risco de ampliarem-se pela resistência às mudanças e fortalecidas 

pelo crescente medo da dessoma, agora mais iminente. 

Restrições. Essa situação leva a consciência a confundir o mentalsoma com o cérebro fisico, concorrendo para que 

se assuma como incapaz, restringindo seus desempenhos, principalmente o mentalsomático. 

Capacidade Instalada. Intrinsecamente, a consciência pode manter inalterada, nos vários momentos e 

circunstâncias da caminhada evolutiva, sua lucidez com discernimento máximo. Basta acioná-la e exercitá-la pela vontade, 

determinação e persistência, entendendo que a consciência não tem idade, sexo, nem limitações. 

Mecanismo. O envelhecimento fisico talvez ~eja o mecanismo inteligente utilizado, em certos casos, como último 

recurso para instigar a conscin a perceber a deterioração e o anacronismo da "repetitividade evolutiva" em patamares 

obsoletos. 

NA DESSOMA, O SOMA SE DESINTEGRA PARA A CONSCIÊNCIA VOLTAR A SE INTEGRAR, 

SEM RESTRINGIMENTOS, FRENTE A SEU HISTÓRICO PLURIEXISTENCIAL. 

3.SUPERAÇÃODALETARGIAHOLOSSOMÁTICAPELAINTERAÇÃONOGRUPO 

Auto-superação. AAutora encontrou no grupo de voluntários da Conscienciologia e no grupocarma familiar as 

oportunidades para a auto-superação da Letargia Holossomática. 

Relutância. Mesmo reconhecendo a interdependência, reluta-se em reconhecer a importância imensurável da 

grupalidade na auto-superação de desafios da evolução. Convencionalmente, pelo senso comum, os grupos de convívio são 

considerados redutos onde se extravasam imaturidades, aplaca-se a solidão, trocam-se idéias e distrai-se. É a visão do grupo 

"socioso" - ócio grupal ou partilhado. Nesse patamar, ainda não se percebe os grupos enquanto instrumentos evolutivos, 

substituindo o grupo "socioso", por um estilo de grupo "operoso" (mecanismo operador de intercooperação evolutiva em 

todos os momentos e situações). 

Fato. No caso da Autora, a conduta, nesse contexto, prosseguiu durante cinqüenta e cinco anos, na atual existência 

intrafisica~ 

Exercício. Desde cedo, mesmo não entendendo, fez do grupo e das interações sociais a tônica do seu dia-a-dia. 

Embora apresentasse traços de timidez e sentimentos de inferioridade, buscou constantemente algum grupo onde 

conseguisse exercitar o mentalsoma e sua capacidade natural de liderança. 

Compreensão. Mesmo se envolvendo de modo ininterrupto e marcante com diversos grupos, a profunda 

compreensão para tal comportamento só se esboçou, para a Autora, aos 55 anos. Configurou-se oportunidade evolutiva 

evidente nos últimos três anos, entre os 58 e os 61 anos de idade, quando integrou o Núcleo de Pesquisa em Conscienciologia 
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Aplica (PCA) e o Núcleo de Parapedagogia (PPD), na condição de voluntária-docente da Associação Internacional para a 

Evolução da Consciência ARA CÊ pelo Office de Porto Alegre - RS. 

Lentidão. De acordo com a autopesquisa, realizada pela Autora, a lenta compreensão de questões tão cruciais 

deveu-se a posturas conduzidas pelo pensamento convencional adotado. Tal conduta desconsiderava a 

pluriexistencialidade, desconhecia a multidimensionalidade e compreendia a bioenergia tão somente enquanto combustível 

para máquinas e motores. O grupo ainda servia de reduto de convivialidade e de troca de idéias. 

Mudanças. A mudança esboçou-se após muitos percalços, incluindo crises por falências afetiva e financeira, 

seguidas de separação conjugal aos 25 anos de casamento, de desmantelamento do grupo familiar, tendo como ponto crítico 

a tendência daAutora pela autodestruição. 

Retomada. A busca por ajuda profissional psicológica por sete meses e reflexões profundas sobre o sentido da 

vida, realizadas por sete dias em imersão solitária, em ambiente florestal no estado de Santa Catarina, no final do ano 2000, 

reconfiguraram os fatos diante daquele contexto. Hoje a Autora percebe que a imersão permitiu-lhe acessar o grupo de 

amparadores, iniciando período de melhoruso do mentalsoma e de retomada da proéxis. 

Temas. Faz parte dessa retomada o abertismo para questionamentos, começando com a produção de artigos sobre 

temas de pesquisa relacionados à dessoma intrafisica e a inércia consciencial, entre outros. 

Ponto de Inflexão. O novo acesso ao grupo de amparadores e o decorrente aperfeiçoamento no emprego do 

mentalsoma serviram para uma análise aprofunda das situações críticas vivenciadas e para o início do hábito de registrar 

fatos e realizar reflexões significativas. Essa mudança marcou o ponto de inflexão na retomada da proéxis e na aceleração 

evolutiva. Delineia-se aqui o início da auto-superação da Letargia Holossomática pluriexistencial, para esta Autora. 

Desafio. Esse momento de crise culminou com o acesso ao Paradigma Consciencial, após participação em palestra 

pública relacionada à temática proexológica, em outubro de 2001. De imediato, foi possível assimilar o holopensene 

proposto - Evolução pelaAutopesquisa, e o desafio por mudanças passou a ser sua busca constante e determinada. 

Teática. O novo paradigma não provocou mudanças mágicas, por ser avançado. As reciclagens intraconscienciais 

deflagradas a partir do acesso às neoidéias se devem à teática da Autora pela vontade férrea e irreversível de mudar. 

EVOLUÇÃO É MUDANÇA CONSTANTE: REQUER MOVIMENTO E DESACOMODAÇÃO. 

Abordagem. As novas abordagens conscienciológicas dos temas grupo e inter-relações, propiciaram a revisão. de 

posturas e deflagraram recins pró-evolutivas. O novo enfoque para questões tão conhecidas e vivenciadas contribuiu para a 

reformulação da visão sobre o assunto e a compreensão da forte afinidade natural com o mesmo, redefinindo desta maneira, 

sua prática nas inter-relações grupais. 

Reconhecimento. Reconheceu-se no grupo evolutivo a oportunidade de reencontro entre consciências para a 

resolução de animosidades pluriexistenciais e o cenário indicado para exercitar o mentalsoma em resposta a 

questionamentos suscitados nas interações, agora percebidos não só pela visão do "socioso" mas pelo enfoque do 

"operoso". 

Oportunidade. A Autora identificou no voluntariado conscienciológico oportunidade para analisar suas 
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resistências ao estudo e pesquisa, temas de destaque inquestionável em sua proéxis. 

Descoberta. A partir dessas análises, detectou em si a patologia aqui abordada, a Letargia Holossomática, 

passando então a empreender esforços na compreensão e superação da mesma. 

Feedback. A superação da Letargia Holossomática passa pela vivência das inter-relações grupais. No grupo, o 

feedback é mais abrangente e condizente com a realidade consciencial manifesta por seus integrantes, pela diversidade de 

pontos de vista. A intervenção, comumente no momento da auto-exposição e no exercício da heterocritica sadia, permite que 

ângulos despercebidos aos olhos de uns, sejam observados pelo ponto de vista de outros. 

Intervenções. Intervenções de colegas do grupo de pesquisa da IC, foram decisivas nos processos de mudança, 

abordados neste artigo. A exemplo disso, pode ser citado o fato ocorrido em junho de 2007, durante atividade de Pesquisa 

em Porto Alegre, quando um participante fez contundente intervenção a partir da dificuldade da Autora em manter-se focada 

e desperta nos debates. Esse lhe sugere, com veemência, o estudo do tema Desassédio Mentalsomático, do livro Homo 

sapiens reurbanisatus. A sugestão é acatada e colocada em prática. 

Contradição. A partir daí amplia-se a contradição entre o gosto pelos estudos e a dificuldade, quase incapacidade 

em otimizá-los. Formula-se a hipótese de que a intercorrência pode tratar-se de assédio pluriexistencial cronificado. 

Estratégia. Enquanto estratégia para analisar tal questão, autodeterminou-se a participação na Imersão de PCA, 

que seria realizada no Campus ARA CÊ, no estado do Espírito Santo, no final de setembro do ano em curso. 

Objetivo. Ir a esta imersão tinha objetivo bem claro: analisar as dificuldades pessoais no uso do mentalsoma, 

considerando a possibilidade de um processo de assedialidade. 

Escolha. Durante o evento, tendo que escolher um entre 32 Paraconstructos da Conscienciologia Aplicada, a 

serem estudàdos e redigidos pelos presentes, optou-se pelo considerado mais dificil e portanto o mais desafiante: 

Mecanismo de Funcionamento Intraconsciencial. 

Pressão. A pressão extrafisica foi imediata e quase insuportável. A Autora percebeu intensa movimentação de 

consciexes em sua psicosfera, porém manteve-se serena e disponível para a assistência necessária. 

Chantagem. No dia seguinte à escolha, quando questionada sobre o interesse em trocar de tema, foi fortemente 

chantageada por consciexes para desistir da opção. Não cedendo à pressão extrafisica, precisou suportar repercussões, tais 

como: sons intracranianos seguidos .de forte impacto na cabeça e uma desestabilização fisica momentânea. 

Parapercepção. No momento da ratificação da escolha, detectou sentimentos de incapacidade, medo, frustração, 

desistência, inércia, postergação, subestimação e tristeza intensa, entre outros. A parapercepção e distinção destes padrões 

pensênicos foi facilitada pelo conhecimento e emprego da Técnica da Diferenciação Pensênica, proposta e investigada pela 

ConscienciologiaAplicada. 

Diferenciação. Esta técnica foi colocada em prática durante toda a imersão e, em especial, no momento da 

chantagem extrafisica. A lucidez, mantida todo o tempo, possibilitou a identificação do padrão das consciexes presentes na 

psicosfera. 

Exemplarismo. Compreendeu-se ter consolidado a assistência pelo exemplarismo, ao se manter firme na escolha 

e ter conseguido redigir o paraconstructo mencionado. 

Nova intervenção. Durante outra Oficina de Pesquisa em Porto Alegre (outubro de 2007), a intervenção feita por 
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voluntário, em tom de brincadeira, foi levada a sério por esta autora. Ao dizer que a "expulsaria" do grupo se voltasse a 

cochilar durante os debates de estudos, desencadeou inúmeras reflexões, entre as quais a questão da inércia, da prostração, 

da postergação e, com maior ênfase, a idéia de letargia. 

Abertismo. Contudo, o aproveitamento deste mecanismo instalado pela interação grupal na auto-superação de 

dificuldades, tais como a Letargia Holossomática, só se completa havendo abertismo para as auto e heterocríticas 

cosmoéticas. Nos casos de fechadismo por melindres ou necessidade de aprovação social, as intervenções podem não 

resultar em recins ou recéxis, mas em ranço relacional, comprometedor da situação instalada e gerador de interprisões 

grupocármicas. 

Diferença. Pela experiência analisada, o abertismo a toda e qualquer crítica do grupo evolutivo é fundamental e 

imprescindível para o continuísmo na resolução do problema da inércia e da improdutividade no uso do mentalsoma e no 

aprofundamento dos questionamentos sobre a problemática aqui estudada. 

Dificuldade. Tal postura toma-se mais desafiadora a partir da meia-idade. Nesse momento, ao contrário do que 

pensamos, ainda persiste em muitos a necessidade de aprovação social e, nesses casos, aumentam os melindres, esquiva-se 

da auto-exposição e das manifestações em público, expondo apenas aquilo de que se tem certeza e que se pensa, poderá ser 

controlado, em termos de resultados. 

AS IMATURIDADES EVOLUTIVAS MANIFESTAM-SE NAS DIFERENTES IDADES: NA ADOLESCÊNCIA, 

QUANDO HÁ O MEDO DE NÃO SER ACEITO E INCLUÍDO NOS GRUPOS DE CONVÍVIO; NA MEIA

IDADE, QUANDO HÁ O TEMOR DO RIDÍCULO E A EXCLUSÃO SOCIAL. 

Adiamento. No exagero do resguardo da auto-imagem vinculada a um soma temporário, pode-se negligenciar a 

proéxis. Fica-se no débito assistencial gerador das interprisões grupocármicas. Nesse contexto, adia-se para a próxima 

existência as reciclagens necessárias. É inteligente questionar-se: na próxima existência será diferente? 

Reversão. É possível reverter o quadro da Letargia Holossomática rumo à dinamização evolutiva por uma decisão 

intraconsciencial de intencionalidade hígida na utilização do mentalsoma. No grupo evolutivo cada um é continuamente 

instigado a mudanças de patamar. Respostas cosmoéticas aos estímulos recebidos podem favorecerrecins e recéxis. 

Percepção. Nas inter-relações faz-se necessário descobrir, perceber, considerar e respeitar as diferenças; atentar 

para as simpatias ou antipatias, as afinidades por atração ou repulsas. É útil perceber as oscilações na dinâmica grupal, 

procurando identificar onde o desempenho de cada integrante contribui ou atrapalha no avanço evolutivo ind.ividual e/ou 

grupal. 

Incômodos. É fundamental questionar os incômodos relativos aos colegas de grupo, objetivando decodificar o que 

cada um precisa aprender sobre si próprio pelas reações observadas e parapercepções. Atentar para as intenções íntimas nas 

intervenções, explícitas ou não, e para a automotivação na permanência ou desistência do grupo. 

Insônia produtiva. As costumeiras insônias, próprias da idade avançada, podem aliar-se aos estudos e pesquisas. 

Ao invés de rolar na cama ou ficar ansioso permitindo o auto-assédio, pode-se utilizar estes momentos para aprofundar 

investigações e reflexões. A essa utilização do tempo que outrora se desperdiçaria na cama em devaneios, denomina-se aqui 
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Técnica da Insônia Produtiva. 

Técnicas. As Técnicas Espelhamento Consciencial, Auto-enfretamento, Diferenciação Pensênica; e mesmo a 

Insônia Produtiva foram usadas com por esta autora na auto-superação da Letargia Holossomática. 

Reciclagens. Avançando a idade intrafisica, é possível entender melhor o papel do autodidatismo na evolução e 

chegar-se mais eficientemente à contextualização dos fatos e parafatos diuturnos. Efetivamente, pode-se apreender e 

decodificar a essência, o que provavelmente contribuirá na inversão pensênica, na recin e na recéxis. 

NO CONTEXTO DA AUTOPESQUISA, URGE SUBSTITUIR A MALETA DE MEDICAMENTOS PELOS 

LIVROS E LAPTOP PARA ACELERAR A CAMINHADA EVOLUTIVA, ALMEJANDO A COSMOVISÃO PELO 

EMPREGO DO MENTALSOMA E DA PROJEÇÃO CONSCIENTE. 

CONCLUSÃO 

Desafio. A lógica clássica mostra a oposição entre avanço da idade e prolongamento da vida. Este é o desafio com o 

avançar da idade, resultando em menor perspectiva de tempo para o aprendizado e as recins, necessitando-se aproveitar, 

com inteligência, de momentos e oportunidades. Ao contrário do convencionalmente apregoado, esse é um período em que 

se necessita aguçar o raciocínio pelo uso do cérebro e do paracérebro na formação de neossinapses e parassinapses. 

Preparação. Priorizando-se o mentalsoma, é possível gerar parassinapses avançadas, irradiadoras de 

exemplarismo, podendo representar senha evolutiva para as demais consciências do grupo evolutivo, evitando-se a Letargia 

Holossomática, enquanto herança paragenética, e a melex. Qual o alcance desta assistência? 

Teia multidimensional. Com esta postura a Autora vivencia sua prática na condição de voluntária na Docência e 

na Pesquisa da Associação ARA CÊ, admitindo para si ser: o grupo evolutivo o laboratório e as inter-relações a matéria

prima, indispensáveis na autopesquisa, rumo ao aprimoramento pessoal, repercutindo na teia evolutiva multidimensional 

onde se insere. 

ADMITINDO O MENTALSOMA ENQUANTO CONSULTOR E ORIENTADOR 

DE NOSSA QUALIFICAÇÃO EVOLUTIVA PARA A REMISSÃO DE PARAPATOLOGIAS, 

CONTRIBUIREMOS NA MELHORIA DO PLANETA. NO EMPREENDIMENTO EVOLUTIVO, CADA 

CONSCIN TEM SUA PARCELA PARA A REALIZAÇÃO DA MAXIPROÉXIS GRUPAL. 
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Resumo: 

Este artigo apresenta preparação e realização de evento 

institucional (entrevista no programa "Ciência e Consciência", da 

TV Japi, em Jundiaí - SP), dia 04/10/2007, por voluntários da Equipe 

de Divulgação do Office São Paulo da Associação Internacional para 

a Evolução da Consciência - ARACÊ. Focaliza-se a assistência 

grupal resultante de ações e posturas cooperativas. As vivências 

individuais dos voluntários envolvidos revelam extrapolações e 

sincronicidades, chancelando a noção de teia multidimensional e 

suas implicações. Os aprendizados reforçam a pesquisa e 

descobertas grupais em Grupocarmologia. 

Abstract: 

This paper presents the preparation and execution of an 

institutional event (interview for the television show "Science and 

Consciousness", of the TV Japi, from Jundiaí, SP, Brazil), in 

10/04/2007, by communication volunteers of the International 

Association for Consciousness Evolution - ARACÊ - São Paulo 

Office. Group assistance resulting from cooperative actions and 

postures is focused. The personal experiences obtained by the 

volunteers involved evidence extrapolations and synchronicities, 

confirming the notion of multidimensional web and its implications. 

The corresponding teachings strengthen both researches and 

collective findings in Groupkarmalogy. 

Resumen: 

Este artículo presenta la preparación y realización de 

evento institucional (entrevista en e! programa "Ciencia y 

Conciencia", de la TV Japi, en la ciudad de Jundiaí, provincia de São 

Paulo), en el día 04/10/2007, por voluntarias dei Equipo de 

Divulgación de la Oficina São Paulo de laAsociación Internacional 

para la Evolución de la Conciencia - ARA CE. Enfoca la asistencia 

grupal resultante de acciones y posturas cooperativas. Las vivencias 

individuales de los voluntarias participantes revelan 

extrapolaciones y sincronías, confirmando la noción de la tela 

multidimensional y sus implicaciones. Los aprendizajes refuerzan ~a 

investigación y descubiertas grupales en Grupokarmología. 



INTRODUÇÃO 

Evolução. As dificuldades inerentes à evolução grupal podem propiciar mudança de patamar evolutivo e 

cornpletisrno individual e grupal. 

Desafios. Coordenar projetos conscienciocêntricos, grupais, é desafio multiplicado. 

Sincronicidade. Os fatos e parafatos sincrônicos aqui relatados detalham indicadores rnultidirnensionais só 

identificáveis pelo questionamento (autopesquisa), superando reações defensivas automáticas, para ampliar a visão de 

conjunto e identificar o teatro multidimensional do momento. 

I. FATUÍSTICA: APRESENTAÇÃO CRONOLÓGICA 

Início. Durante divulgação dos cursos da Associação Internacional para a Evolução da Consciência - ARACÊ, 

doravante denominada simplesmente ARACÊ, em outra IC em São Paulo, foi informada a possibilidade de divulgação 

televisiva em programa transmitido por TV a cabo na região de Jundiaí (SP). 

Agendamento. A Equipe de Divulgação do Office São Paulo da ARACÊ agendou para 4 de outubro de 2007 

gravação de entrevista na TV Japi (Jundiaí SP), com antecedência de 15 dias. 

Novidade. Acostumados a divulgar eventos da Instituição por outros meios (anúncios em jornais, cartazes, e

mails, entrevistas radiofônicas, folhetos e panfletos), a novidade maior em divulgar em meio televisivo mobilizou a Equipe 

para a preparação do evento. 

Acontecimentos. Eis, cronologicamente ordenados, os acontecimentos prévios e os do próprio dia 04/10/2007. 

Disponibilidade. Vinte dias antes, a coordenadora da Equipe convidou docentes e palestrantes mais experientes 

para participarem da entrevista, dos quais somente dois compareceram. 

Incômodo. Na Equipe de Divulgação, duas colaboradoras se incomodaram com o fato e comunicaram essa 

preocupação à coordenadora: devido ao tipo de evento, sua importância, além da atuação característica da instituição por 

duplas, a participação deveria ser maior- urna das colaboradoras faltantes inclusive se dispusera a acompanhar a Equipe. 

Contrafluxo. Três dias antes da entrevista, urna docente confirmada cancelou sua ida devido a cirurgia marcada 

por seu parceiro evolutivo, configurando impasse. 

Crise. Escasseando os candidatos para dar a entrevista, e surgindo disponibilidade por parte da coordenadora, esta 

aceitou ser entrevistada com outro pesquisador docente, também disponível. 

Release. O entrevistador do programa televisivo solicitou release indicando os ternas a serem abordados. Pela 

novidade do tipo de divulgação, o material elaborado foi compilado rapidamente, sob tensão, até tarde da noite de segunda

feira, e enviado ao Núcleo Editorial, no Campus ARACÊ, para revisão e orientações sobre quem daria a entrevista, e corno 

conduzi-la. 

Reunião de Divulgação. Na mesma noite, a Equipe de Divulgação reunira-se para balanço das atividades da 

semana. Participaram quatro pesquisadoras: duas participariam do evento televisivo. A coordenadora do Núcleo de 

Pesquisa em ConscienciologiaAplicadajá rejeitara participar, embora fosse opinião geral que seria ela a mais indicada. 
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AutQmóvel. Uma voluntária destacou a oportunidade de entrevista, sugerindo a ida de quatro voluntários, e cedeu 

seu próprio automóvel, pelo fato de a numeração da placa do mesmo estar de acordo com o rodízio de veículos estabelecido 

na capital São Paulo para o dia da entrevista. 

Editorial. O Núcleo Editorial ARACÊ revisou o release preparado para o evento e indicou uma voluntária, da 

equipe de coordenação do Núcleo de Pesquisa em Conscienciologia Aplicada, por seu envolvimento com as pesquisas 

institucionais. 

Telefonema. Para incentivar essa pesquisadora-docente, a coordenadora do Núcleo Editorial lhe telefonou na 

véspera, destacando-lhe a importância da visão de conjunto e conhecimento dos cursos institucionais, para que participasse 

do evento. 

Equipe. Configurou-se, então, a equipe de voluntários para participar da gravação: Ana Seno, Gessé Antunes, 

GraceAnne Borges e Olga Tanaka. 

Trajeto. Durante o trajeto, os quatros integrantes da Equipe expuseram, cosmoeticamente, idéias, emoções e 

sentimentos referentes à situação e como se reuniram para representar a Instituição na entrevista. 

Patopensenes. Em debate saudável e interassistencial, explicitaram os campos patopensênicos, campos cinzas 

(Balthazar et al., 2005, p. 355) acessados, desfazendo mágoas e ressentimentos. 

Foco. Enfocou~se principalmente a finalidade comum, sem exaltações egóicas nem promoções de auto-imagem. 

Entrevistador. A chegada a Jundiaí foi tranqüila. O entrevistador recepcionou a equipe inicialmente em sua casa, 

de modo acolhedor, simpático e aberto. 

Destaque. O entrevistador logo observou: "vocês devem ter algo muito importante a dizer na entrevista, pois meu 

dia hoje foi muito dificil". 

Associação de idéias. Esse comentário alertou a equipe, reforçando o indicador sobre a importância daquela 

entrevista televisiva, pois se percebeu que o entrevistador, voluntário de outra instituição conscienciocêntricarecém-criada, 

associava as dificuldades do dia à movimentação extrafisica, causada por todos os envolvidos, devido à tarefa a ser realizada 

no programa televisivo (tares tarefa de esclarecimento). Essas dificuldades costumam caracterizar pressão holopensênica 

de origem extrafisica. 

Texto. O entrevistador, depois de leitura do release, externou preocupação com sua extensão, temendo faltar 

tempo: o programa dura 60 min, sendo 45 min de entrevista e 15 de propagandas. Entretanto, o entrevistador deixou a 

temática a critério da equipe. 

Estúdio. A indisponibilidade do estúdio maior para o horário e pequeno problema na câmera principal alteraram o 

plano previsto. 

Impasse. Sendo menor o estúdio, selecionou-se um voluntário para iniciar e outro para fechar a entrevista. 

Decisão. Um dos programados para falar foi unanimemente indicado para iniciar a entrevista. As inter-relações 

grupais estavam bem equilibradas e centradas. 

Improviso. A tensão aumentou quando o entrevistador descartou o release contendo roteiro de perguntas, por 

estar aparecendo na filmagem em tela. Aparentemente, o entrevistador não se abalou com o imprevisto e improvisou. 
1 
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Entrevista. Contudo, a entrevista transcorreu em perfeita harmonia, com bons desempenhos de ambas as partes, 

surpreendendo o próprio entrevistador. 

Blocos. Foram gravados três blocos de 15 minutos, com pequenos intervalos para refazimento e avaliação. A cada 

pausa, a equipe ratificava a manutenção da voluntária-docente entrevistada, pelo bom desempenho sintonizado ao amparo 

de função. 

Efeitos. Destacou-se o campo energético instalado durante a gravação, quando os participantes, principalmente a 

dupla entrevistado-entrevistador, sentiram o amparo extrafisico. 

Resultado. A avaliação do evento foi positiva. A Equipe saiu do estúdio em primener (primavera energética) e 

euforin (euforia intrafisica) por ter cumprido a tarefa com ótimo resultado, considerando-se o ineditismo do fato. Além 

disso, o programa poderia alcançar média de 70 mil telespectadores. 

Analogia. A dinâmica entrevistador-entrevistada assemelhou-se à proposta parapedagógica da Associação 

ARACÊ de atuação por dupla de docentes nos Cursos de ConscienciologiaAplicada (CAP), funcionando ao modo de 1 ªvoz 

(entrevistada) e 2ª voz (entrevistador), e os demais integrantes da equipe na condição de apoio à "aula televisiva". (Balthazar 

etal.,2005,p. 355) 

II. CASUÍSTICA-RELATOS PESSOAIS 

Fatos. Seguem-se os relatos de cada participante da Equipe de Divulgação presente à entrevista televisiva e dos 

voluntários que indiretamente contribuíram para o sucesso do evento. Neles, serão abordados os fatos sincrônicos 

relacionados à preparação e desenlace da entrevista na televisão. Os relatos encontram-se na primeira pessoa, com o intuito 

de transmitir do modo mais fidedigno as vivênçias, impressões e interpretações acerca dos fatos expostos neste estudo. 

"O EXTRAPOLACIONISMO DE ALTO NÍVEL PODE POTENCIALIZAR A AMPLIFICAÇÃO DA 

CONSCIENCIALIDADE E DO HOLOPENSENE PESSOAL DE MODO SURPREENDENTE, CONTUDO, EM 

GERAL, É OCORRÊNCIA EFÊMERA" (VIEIRA, 2006, p.117). 

Relato 1: Voluntário A 

Primeiro contato. Quinze dias antes da entrevista ocorreu o primeiro contato com a TV Japi, que nos esclareceu 

detalhes sobre o programa objetivo, horários, gravações e como participarmos de uma entrevista. 

Definições. Em reunião da Equipe de Divulgação foram discutidos os seguintes pontos a serem definidos: 

1) Tema: ConscienciologiaAplicada; 

2) Entrevistado: levantamos nomes de voluntários mais experientes em entrevista (rádio) e/ ou docência; 

3) Data: seria verificada com os entrevistados e a direção do programa. 
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Disponibilidade. Dez dias antes, os cogitados em reunião foram convidados para participarem da entrevista. 

Dentre os que se manifestaram, quatro se colocaram à disposição para entrevista, montagem do roteiro e debate do tema, 

sendo escalados dois deles. Uma das integrantes da equipe de divulgação se ofereceu para o apoio aos entrevistados. 

28/09/2007. Foi confirmada a data mais próxima para gravação: 04/10. As demais datas de outubro ou estavam 

ocupadas para outras gravações, ou conflitavam com a agenda institucional. Decidimos fazer a entrevista na data proposta. 

Participação. No início, minha postura foi participar enquanto coordenadora para que a entrevista acontecesse. 

Não cogitava ser entrevistada por dois motivos convencionais: dou aula às quintas-feiras à noite, horário da gravação; com 

tantas pessoas mais experientes, não seria obviamente o meu nome que constaria na lista. Porém, uma colega da ARACÊ 

comentou que me via como uma pessoa importante para estar na entrevista, e esse fato me chamou a atenção. 

Release. Pela novidade do tipo de divulgação, faltava release indicando os temas a serem abordados. A primeira 

versão foi elaborada, e a versão final seria fechada dois dias antes em reunião com os docentes envolvidos. 

Reunião pré-entrevista. Uma reunião entre docentes disponíveis para a entrevista e Equipe de Divulgação foi 

agendada para dois dias antes da gravação. Seu objetivo era fechar a versão final do texto, definir quem apoiaria os 

entrevistados e combinar local e horário de saída. 

Imprevistos. Às 19h, apenas eu, um dos docentes escalados para entrevista e mais uma colega da Equipe de 

Divulgação estávamos no ofjice para a reunião pré-entrevista, quando soube que haveria reunião urgente sobre outro 

assunto institucional em meia hora. Todos os envolvidos na entrevista, exceto eu, estariam na outra reunião. Como fechar os 

detalhes para a entrevista? Como iríamos para a TV sem o roteiro final discutido entre os entrevistados? Mais: acabara de ser 

alertada que esse roteiro devia ter sido enviado ao Núcleo Editorial, localizado no Campus ARACÊ, para revisão e 

orientações gerais de como conduzir a entrevista. Além disso, havia a possibilidade de a 2ª pessoa escalada para entrevista 

cancelar sua ida devido a cirurgia marcada pelo seu parceiro evolutivo. Quem iria em seu lugar? 

Plano B. Diante dos imprevistos, levantamos como plano B a ida de três pessoas: o voluntário já escalado como 1 ª 

voz, eu, como 2ª voz, e a colega da Equipe de Divulgação seria docente de apoio. Pouco depois, o segundo escalado (Plano 

A) confirmou o cancelamento de sua ida. Prevalecia o plano B até então. 

Editorial. Recebendo o roteiro (release) para revisão, o Núcleo Editorial ARA CÊ indagou sobre a experiência dos 

docentes em entrevista televisiva. Um deles já dera entrevistas em rádio. Eu não tinha experiência midiática, apenas 

docente. Diante disso, sugeriu-se a coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Conscienciologia Aplicada, embora essa 

pesquisadora manifestasse anteriormente sua vontade de não participar. 

Concordância. Então, concordei com o Núcleo Editorial, aliviando-me da responsabilidade de representar a IC na 

TV. Por outro lado, entristeci-me por perceber que ainda não confiavam em mim. 

Debate final. Na noite anterior à entrevista, a pesquisadora sugerida para ser 2ª voz ainda relutava em participar. 

Ela concordava com a idéia de que eu deveria ir, achando-me bem preparada, apesar de não ter experiência na mídia. Mesmo 

com uma parte de mim querendo ser reconhecida pela minha disponibilidade e competência, minha razão dizia que a 

assistência deve superar o ego. Dispus-me a ser entrevistada apenas se houvesse imprevisto com a docente sugerida para 2ª 

voz. Assim, terminamos o debate final do roteiro. 

Papéis. Voltando para casa, comentei com meu marido as mudanças e deixei escapar minha tristeza, já que 
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contribuíra para o roteiro, junto com o outro docente, e agora eu não seria entrevistada. Nesse momento, ele questionou: "E 

se era esse seu papel? E se for só isso a sua parte?". Automaticamente percebi meu egocentrismo, minha preocupação, 

novamente, em ser reconhecida. Estava sem visão de conjunto, sem postura assistencial para com a própria colega, já que 

essa reconfiguração exigia dela auto-enfrentamento perante seu chefe no trabalho para sua liberação, teatro 

multidimensional recorrente. 

Decisão. Pelo que conheço de cada docente, propus que a conscin inicialmente escolhida para 2ª voz detalharia no 

primeiro bloco a -Conscienciologia e a Instituição. Nos demais blocos, o outro docente aprofundaria temas da 

ConscienciologiaAplicada. A sugestão foi consensualmente aceita. 

Acerto. Durante o programa, a percepção da equipe intrafisica, ao final do 1 º bloco, foi de que a mesma pessoa 

deveria continuar à frente nos demais blocos. Isso foi ratificado pelo campo assistencial instalado e pelo amparo de função 

do voluntário que estava sendo entrevistado. A gravação ficou ótima, a interação da equipe, o campo instalado deixaram-nos 

em primener e euforin, com a certeza íntima de tarefa cumprida. 

Aprendizado. Nem sempre há visão de conjunto para entender o papel de minipeça dentro de maximecanismo 

evolutivo, nos teatros evolutivos, onde nem sempre se escolhem os papéis pela vontade pessoal. São necessários: 1) 

Disponibilidade para a tarefa, independente do papel; 2) Abertismo multidimensional, para além da lógica convencional 

(paralógica); 3) Rigidez pensênica para sintonizar com o amparo; 4) Despojamento, com diálogo franco interassistencial, 

esclarecendo os mal-entendidos. 

Relato 2: Voluntário B 

Convite. A coordenadora da Equipe de Divulgação no Office São Paulo, convidou-me, além de outros, para dar 

uma entrevista agendada no programa "Ciência e Consciência" da TV J api, televisão a cabo de Jundiaí (SP). Aceitei e propus 

um tema para a entrevista, relacionado ao binômio Apego-Desapego. 

Release. Elaborei release e enviei-o para a coordenadora, para leitura e comentários. Não pude participar do debate 

do conteúdo do release. Enquanto definia-se a equipe para o evento, o release foi enviado para o Núcleo Editorial, para 

revisão e aprovação. 

Patopensenes. No dia seguinte à reunião, tomei conhecimento de que a indicação institucional para a entrevista 

televisiva era de outro docente. Esta informação impactou-me, caindo no meu "Departamento de Patopensenes'', "Divisão 

Egóica", "Setor de Baixa Auto-estima" e afins. Pensei: "Acho que nem vou. Não, eu vou, mas nem contem comigo, fico lá e 

deixo que os outros dêem a entrevista. Afinal, se o outro é melhor, ele que se vire". 

Inversão de fluxo pensênico. Em seguida, reverti minha reação automática de recusa em participar do evento. 

Concentrei-me na viabilização da ida a Jundiaí. Após algum tempo, concluí ser melhor colaborar na concretização do 

mesmo, demonstrando postura assistencial. Apliquei, então, a máxima assistencial: que aconteça o melhor para todos. 

Disponibilizei-me para dar ou não a entrevista. Com isso, reduzi minha ansiedade a respeito. 

Dia 04/10/07. Cheguei sem problemas ao Office ARA CÊ por volta das l 6h, horário combinado. O Voluntário "C", 

que nos emprestaria o automóvel, chegou às l 6h35, dentro do previsto. 
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Transparência. Logo que entramos no carro, começamos a falar sobre amenidades durante os primeiros 30 min. 

Em seguida, cada um começou a externar suas vivências antecedendo a entrevista. Era a oportunidade para a explicitação do 

campo patopensênico: expus meu desconforto e incômodo com a situação desde quando soube da indicação do outro 

voluntário para dar a entrevista. 

Assistência. Relatei como, inicialmente, lidara com aqueles fatos até a escolha assistencial. Do mesmo modo, cada 

um a seu tempo, expressou sentimentos, chantagens extrafisicas identificadas e dificuldades pessoais relativas ao tema. 

Observou-se que cada um conseguiu reverter o fluxo pensênico dentro dos processos individuais e assumir postura mais 

assistencial visando ao objetivo grupal. 

Programa televisivo. Após a "limpeza" do campo patopensênico, chegamos facilmente a Jundiaí, dirigindo-nos à 

casa do idealizador e entrevistador do programa "Ciência e Consciência" da TV Japi. O mesmo esclareceu-nos sobre os 

detalhes do programa. Comentou, ainda, sobre os caminhos percorridos para chegar à direção desse programa televisivo, no 

ar desde julho de 2007. 

Obnubilação provocada. Em determinado momento, o entrevistador exemplificou com simples pergunta: O que 

é a Conscienciologia? Imediatamente, pensei na possível resposta, que não me ocorreu, deixando-me com a sensação 

desconfortável de "emburrecimento" temporário. Neste momento, entendi, por insight, que realmente eu não seria 

entrevistado. 

Estúdio. Chegando ao estúdio, o entrevistador pediu-me para que me sentasse na poltrona e iniciássemos a 

gravação do primeiro bloco da entrevista. Naquele momento, sentia-me um pouco melhor do "emburrecimento" temporário 

e pensei que o teatro multidimensional estava se configurando para que eu desse a entrevista. Arrumei o microfone e fiquei 

pronto. 

Reconfiguração. Quando começaríamos a gravação, a câmera 1 apresentou problema. Um dos voluntários 

perguntou-me se eu não achava melhor o Voluntário "E" (indicado institucionalmente) gravar o primeiro bloco, ao que 

concordei, e levantei-me da poltrona com tranqüilidade. Em seguida, foram gravados o primeiro, o segundo e o terceiro 

blocos com muita qualidade, contentando-nos a todos; logo entendemos que, naquele momento, era realmente esse 

voluntário a senha evolutiva ou porta-voz mais adequado ao contexto, os demais seriam coadjuvantes do processo 

assistencial. Retomando a São Paulo, ponderamos os fatos e entendemos porque o Voluntário "E" fora cogitado para dar a 

entrevista: era a "bola da vez" naquele teatro multidimensional. 

Relato 3: Voluntário C 

Dia 03/10/2007. Participei da Reunião da equipe de divulgação do Office São Paulo e inteirei-me dos preparativos 

para a entrevista televisiva do dia seguinte. Durante a reunião, ofereci meu automóvel aos 4 voluntários que participariam da 

entrevista. 

Dia 04/10/2007. Cheguei ao Office São Paulo daARACÊ e troquei de carro com o voluntário "B", que levaria a 

equipe para a entrevista em Jundiaí. Tive um dia muito intenso. Alegrei-me com a sensação de dever cumprido. Mantive, 
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Entendimento. Várias ocorrências relacionadas à autopesquisa, especialmente, à auto-organização, permearam 

intensa e explicitamente os 3 dias anteriores ao evento, proporcionando-me profundas reflexões e acuidade mental elevada. 

Assemelharam-se a condições de extrapolação, ao compreender as correlações por trás de cada fato cotidiano, por mais 

simples que fosse. A lucidez mais acentuada, de modo particular, possibilitou-me perceber sincronicidades anteriores à 

disponibilização quanto ao uso do meu automóvel durante o dia do evento. Essas reflexões relacionaram-se à autopesquisa e 

geraram a compreensão mais ampla das relações explícitas e implícitas dos acontecimentos - fatos e parafatos. A 

participação indireta no evento proporcionou-se a percepção do quanto o dia pode render em termos de produtividade 

assistencial. Percebo ter interagido de modo intenso e mais lúcido com conscins e consciexes nesse período. 

Relato 4: Voluntário D 

Patopensenes. Após a aceitação inicial de dois voluntários para a entrevista ocorreu-me que deveria estar presente 

um grupo de apoio, opinião manifestada à coordenadora da Equipe de Divulgação. Agressivamente, respondeu ser 

desnecessário. No momento, senti impacto energético e acessei campo patopensênico - campo cinza, instalado entre nós. 

Explicitado na hora, esclareceram-se os fatos e a interassistência se deu pela contra-argumentação aos patopensenes. 

Sustentabilidade. Participei de todo o processo, detectei antes e durante o evento: disponibilidade pessoal, auto e 

hetero-esclarecimento, abandono de posturas viciadas e, principalmente, sustentabilidade e amparo de função. 

Relato 5: Voluntário E 

Resistência 1. Ao saber da entrevista na TV, alegrei-me e, ao mesmo tempo, preocupei-me com o melhor modo de a 

Equipe de Divulgação organizar o evento. Dúvidas surgiram sobre como ajudar, mas, inicialmente, não me prontifiquei para 

viajar até Jundiaí para a gravação. 

Empresa. Trabalho em empresa com controle de presença por sistema eletrônico com senha pessoal. Geralmente, 

programo meus compromissos de voluntariado fora do horário normal de trabalho (das 9h às 18h). A entrevista estava 

marcada para as 20h, mas seria necessário sair de São Paulo às 16h devido ao rodízio de veículos, afetando o voluntário que 

nos levaria até o estúdio. 

Questionamento. Até a véspera do evento, estava convicta de que não seria escalada para a entrevista. Entretanto, 

a coordenadora do Núcleo Editorial ARA CÊ me telefonou, insistindo para que eu fosse uma das entrevistadas, levando-me à 

reflexão e ao questionamento. Dei-me o beneficio da dúvida. 

Resistência 2. Na noite anterior ao evento, ainda hesitava quando relatei o telefonema recebido, discutindo 

também o e-mail do Núcleo Editorial com release revisado e já veiculado entre os voluntários envolvidos na divulgação. 

Alegava que não combinara com meu chefe a saída antecipada do trabalho. Porém, a rigidez pensênica já cedia, 

flexibilizando meu posicionamento a respeito. 

Decisão. Decidi, então, bancar intimamente minha ida a Jundiaí, antes de acertar a liberação no trabalho. No dia 
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seguinte, conversei com meu chefe, preparada para qualquer resposta, que foi compreensiva e positiva, pois eu dissera ter 

compromisso inadiável e imprevisto em Jundiaí. 

Rapport. Em Jundiaí, acompanhei o entrevistador em seu automóvel até o estúdio, conversando temas pessoais e 

conscienciológicos, ignorando que já estava fazendo rapport pensênico com ele antes da entrevista. Formaríamos a dupla 

entrevistador-entrevistado. 

Entrevista. A sinergia entre os voluntários assistiu-me, fortalecendo a autoconfiança para a tarefa inédita, para 

mim, de dar entrevista televisiva. A certeza do apoio e suporte dos integrantes da equipe tranqüilizou-me, tomando segura 

minha comunicação. 

Aprendizado. Durante a entrevista, os fatos extrapolaram as expectativas pessoais, pela sintonia com o 

entrevistador, que apresentou postura assistencial e amparadora. 

Resultado. A conexão com o campo pensênico assistencial durante a entrevista resultou em bom desempenho, 

muito acima da capacidade comunicativa que julgava ter, razão pela qual classifico o fato de extrapolação pessoal. O 

resultado da entrevista gerou-me estado de primener, em processo explicitamente amparado, intra e extrafisicamente. 

IV.ANÁLISE E SÍNTESE 

Análise. Pode-se observar nos relatos o aprendizado individual e grupal no evento, denotando esforço pessoal de 

cada voluntário em participar e contribuir para o melhor resultado. 

Características. Seguem-se 6 características principais do trabalho em equipe, alfabeticamente ordenadas: 

1) Coesão. Os auto-enfrentamentos de cada integrante da Equipe de Divulgação potencializaram as forças agindo 

sobre o grupo, estimulando a participação e a cooperação. A mesma motivação e identidade de objetivos, acrescidos de 

confiança mútua, foram expressas pela coesão de seus membros. 

2) Consenso. Após a interassistência pela explicitação dos patopensenes, houve consenso, unanimidade e 

consentimento nas decisões pessoais. 

3) Cooperação. Segundo Mucchielli (1980), a cooperação é a participação intencional e coordenada dos 

membros de um grupo (ou de duas ou mais pessoas) numa ação comum. Os obstáculos habituais à cooperação são a 

competição, o egocentrismo, a não-consideração pelo outro (falta de confiança) e os obstáculos comunicativos, entre outros. 

4) Interação. A base da participação individual num grupo compreende a troca ou intercomunicação, no sentido 

mais simples, porém, geradora de efeitos positivos nos sistemas individuais de opiniões e na evolu_ção consciencial 

individual. 

5) Pertencimento. "Sentir" o gntpo no qual se está e "sentir-se" a si mesmo desse gntpo engloba um conjunto de 

atitudes individuais e de sentimentos, compreendidos por "pertencimento" (Mucchielli, 1980, p.147). O sentimento de 

pertencer àquela equipe reforçou as ligações pluriexistenciais recíprocas e a convergência da programação existencial grupal. 

6) Posicionamento. O posicionamento pessoal fortaleceu a equipe, enfocando os "princípios, objetivos e metas 

grupais, através de consenso, frente à multidimensionalidade. Quando é cosmoético, afere a maturidade do grupo" 

(Machado, 2003, p.152). 
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Sinergia. A sinergia dos trajares (Vieira, 2007, p. 1966) desencadeou interassistência grupal sobrepujando trafares 

e, para os quatros integrantes da Equipe, empenho nos auto-enfrentamentos e auto-superação, ocasionando até 

extrapolações. Pela lógica multidimensional, a sinergia dos trajares revela maior inteligência no uso dos talentos pessoais, 

interarticulados, para alcançar objetivo comum, do que ao se insistir em atuação individual e egóica. 

Extrapolações. Sintetizam-se, abaixo, extrapolações individuais e sincrônicas com a identificação do traço 

extrapolado, vivenciado durante o evento relatado: 

Voluntário Trafar Mecanismo Intraconsciencial Extrapolação Trafor 

A Competição ComparaÇão entre as pessoas Concessão, Sustentabilidade, 

desapego (abrir epicentrismo 

mão) 

B Egocentrismo Tendência à baixa auto-estima Cooperação grupal Assistencialidade 

c Desorganização Não-linearidade do pensamento Auto-organização Disponibilidade 

assistencial 

D Timidez Acessar campos patopensênicos Auto-exposição Disponibilidade 

assistencial 

E Complexo de Mecanismo de fuga, medo de Comunicabilidade Comunicabilidade, 

rejeição e auto- assumir responsabilidades e os oral cooperação 

exclusão; próprios talentos 

isolamento 

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Disposição. A disposição pessoal propicia teatros multidimensionais assistenciais, formando-se neossinapses 

pela ampliação do autoconhecimento. 

Envolvimento. O envolvimento e compromisso pessoal qualificam o projeto ou experimento. Sem auto

enfrentamento, poderão ocorrer fracasso, desistência e conseqüente desperdício da oportunidade interassistencial. 

Ganhos. A consciência em evolução, vivenciando experiências grupais, eventualmente ultrapassa seu estágio 

atual, utilizando extraordinariamente atributos conscienciais ou talentos (extrapolação). 

Grupalidade. Pela Grupocarmologia, o desprendimento individual dinamiza a evolução grupal, renúncia sadia ao 

ego em prol de metas comuns. As interações grupais bem-sucedidas em pelo menos 51 % das metas ocorrem quando cada 

consciência contribui em projeto maior (proéxis grupal), relevante para a evolução de número maior de consciências, com 

interassistência tarística. 

Teia multidimensional. A dinâmica grupal descortina-se nas ações e inter-relações no grupo evolutivo, 

modelando a teia multidimensional em movimento, afetada pelas escolhas individuais. As decisões lúcidas, com 

discernimento, em tais situações, fazem a diferença no movimento evolutivo sintonizado ao fluxo cósmico. 

Cooperação. A experiência revelou o potencial cooperativo de cada participante nas tarefas em prol da proéxis 
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grupal. A sinergia grupal experimentada, o amparo-de-função acessado e os resultados colhidos mostraram-se marcadores 

evolutivos, vincando em cada um a sinapse do trabalho em grupo, formando equipe coesa e unida, centrada no objetivo. 

Despojamento. Sair do próprio ego, auto-enfrentar traços carentes de reciclagem, coroou a compreensão do 

trabalho de minipeça dentro de maximecanismo assistencial evolutivo. 
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Resumo: 
Este artigo objetiva debater a relação Interprisiologia X 
Grupocarmologia com base em duas histórias de vida na 
militância de partidos políticos , símbolos de grupos 
revolucionários. Análise específica dos cases 1 e 2 configuraram 3 
categorias: Histórico pessoal, Militância na Politologia, Auto
conhecimento; arcabouço ana lítico conformado em 16 aspectos 
do pretérito acumpliciamento grupal. A hipótese inicial do 
trabalho é que assistência fraterna e lúcida entre as consciências 
envolvidas elimina a estigmatização interprisional grupocármica 
mudando a realidade multidimensional, nas seriéxis. Neste 
entendimento, assumem as 2 possibilidades de revolução 
cosmoética intraconsciencial representada pela inversão 
existencial antecipada (invéxis) e a recéxis, dentro das neociências 
Traforologia, Discernimentologia e Pensenologia. 

Abstract: 
This paper discusses the relationship between intetprisionology 
andgroupkarmalogy related to two militant life stories in political 
parties symbolizing revolutionary groups. The specific analysis 
of cases 1 and 2 produced 3 categories: personal background, 
political militancy, self-knowledge, structured on 16 aspects from 
the past group accompliceship . The departing hypothesis ofthis 
work is that fraternal and lucid assistance arnong the involved 
consciousnesses elirninates groupkarmic interprision stigma, 
changing this way multidimensional and multi-existencial reality. 
Accordingly, they adopt the 2 possibilities of intraconsciential 
cosmoethic revolution, represented either by the early existential 
inversion or by the existential recycling within the sc ientific study 
ofthe weak traits, discemrnent and thosenes. 

Resumen: 
Este artículo objetiva discutir la relación Interprisiología X 
Grupokarmología coo base en dos historias de vida en la 
militancia de partidos políticos , símbolos de grupo 
revolucionarios. Análise específica de los casos 1 y 2 configuran 3 
categorias: Histórico personal, Militancia en la Politología; 
Autoconocimiento; rasgos analíticos constituidos en 16 aspectos 
dei pretérito de complicidad grupal. La hipótesis inicial dei trabajo 
es que la asistencia fraterna y lúcida entre las conciencias 
participantes elimina la estigmati zación interp ri siona l 
grupokármica cambiando la realidad multidimensional, en las 
seriexis. En este sentido, asurnen las dos posibilidades de 
revolución cosmoética intraconciencial representada por la 
inversión existencial anticipada (invexis) y la recexis, dentro de las 
neociencias Traforología, Discernimientología y Pensenología. 



INTRODUÇÃO 

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

Interprisão. A militância em movimentos revolucionários é fonte de interprisões grupocármicas pelos vínculos 

ideológicos, psicossomáticos e bélicos envolvidos nestas atividades. Sendo o foco na intrafisicalidade, os aspectos 

multidimensionais e as repercussões multiexistenciais destas ideologias sequer são ignoradas completamente. 

Hipótese. A hipótese levantada neste trabalho é de que a maneira mais eficaz de se romper com a interprisão é a 

interassistência às consciências envolvidas com grupos revolucionários. A autoconsciencialidade oferece recursos para que 

o nível de assistencialidade seja cada vez mais aprofundado, eficaz e assertivo, utilizando-se da tares e do exemplarismo. "A 

Revolução Consciencial consiste na mudança do pensene individual, que alterará o padrão de holopensene da sociedade 

gerando uma transformação social" (SALLES, 2003). 

Definição. Segundo a Grupocarmologia, interprisão é comprometimento coercitivo no grupo derivado da ação 

corruptora e anti-evolutiva das afinidades, com forte sujeição dos( as) envolvidos( as). 

Sinonímia: 1. Inseparabilidade limitante. 2. Estigma grupocármico carcerário. 3. Grupocarma negativo. 4. 

Convívio mafioso anti cosmo ético. 

Antonímia: 1. Reconciliação grupocármica. 2. Pararessocialização assistencial ampla. 3. Interassistencialidade 

vivida. 4. Conviviologia fraterna cosmoética. 

Definição. Partido é parte de um todo, fragmentado em sua essência. O partido político é uma instituição legal de 

pessoas que conjuminam dos mesmos ideais políticos e apresentam suas propostas com vistas a ocuparem cadeiras nos 

cargos públicos elegíveis para governar determinado segmento da sociedade. 

Sinonímia: 1. Parcela; facção. 2. Rompido, dividido. 3. Varejismo. 4. Burocracia partidária. 

Antonímia: 1. Integral, inteiro. 2. Multifacetado. 3. Universalismo;Atacadismo. 4. Organização anárquica. 

Definição. Grupo revolucionário é aglomeração de consciências ideologicamente afins que se organiza para 

planejarumarevolução social e implantarumnovo sistema político e social. 

Sinonímia: 1. Grupos irreverentes ectópicos. 2. Bandos, clã. 3. Cultos carcerários. 4. Militantes de movimentos 

revolucionários. 

Antonímia: 1. Grupos religiosos. 2. Forças armadas; Máfia. 3. Pacificadores ( satyragaia). 4. Ativistas, pacifistas. 

Autopesquisologia. Segundo Autopesquisologia, auto-superar é participar de holossoma na vivência, saindo da 

autovitimização inicial para recompor e libertar, através de tarefas auto e hetero esclarecedoras às consciências interessadas 

e neofilicas. 

Homeostase. Segundo a Parapedagogia, conhecer, (re)conhecer e representar as neociências 

Discernimentologia, Holomaturologia, Policarmologia junto às Filosofias práticas da Cosmoética e do Universalismo é 

estar consciência revolucionária homeostática. Esta é uma megapretensão possível. 
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Autocrítica. A autocrítica mais crítica da situação é homeostase poderosa que reverbera no grupo. 

Neoformas. Novas formas grupais de pensenidade sadia são construídas pela intenção qualificada do 

agente/ator/atriz desencadeante. Há formação de neoidéias no Cosmos. 

Expansão. Para expandir informação libertária na intrafisicalidade, é necessário gestar modelos inusitados de 

comunicação. Este artigo se insere nesta visão extra-pauta de ser. 

CCCI. A rede de apoio construída com as idéias renovadoras, revolucionárias, reciclantes da Conscienciologia 

entre colegas evolutivos, pesquisadores(as) da consciência integral (o cenário da CCCI), encoraja ao debate, ao 

questionamento e ao alcance de vantagens evolutivas. 

Revolução. A revolução consciencial mais íntima é aproveitar possibilidades para conquistas assistenciais, 

desempenhos críticos, realizações utéis, verbações necessárias e vitórias policármicas. O princípio cosmoético é primeiro 

fazer e depois calar no anonimato útil. 

Objetivo. O presente artigo objetiva compor aspectos singulares de 2 ginossomas atuantes no movimento 

partidário, relacionando-os a conceitos da Conscienciologia, a Ciência da Consciência, mostrando trajetórias distintas da 

passadologia interprisional. 

Comunicologia. Segundo a Comunicologia, disponibilizar retrolabcons pessoais sem medo de ser feliz e lúcido( a) 

é modelo comunicativo interessante porque tem a força do exemplarismo vivido. 

Cultos carcerários. O debate deste artigo enfoca grupos revolucionários políticos, formatadores de cultos 

políticos carcerários. 

Contexto. No desenvolvimento da escrita, há comunicados de auto-superação pessoal e grupal. Novas idéias 

revolucionárias, sadias, oriundas da neociência Conscienciologia, baseados em conceitos originais do pesquisador 

independente Waldo Vieira (1932 - ), criador da Ciência em pauta, sustentam aAutopesquisa. 

MOMENTO PRIMEIRO: CASUÍSTICA 

Cases. Segundo a Casuística, ao traçar paralelo entre dois cases de atuação em grupos revolucionários, foi possível 

uma análise teática e profunda quanto à manifestação da consciência revolucionária. 

Sincronicidades. Pela Evoluciologia, ocorreram sincronismos nos dois cases, tais como: as 2 consciências 

possuíam mães donas de casa e pais militares; as 2 atuaram no Espiritismo. 

Similaridades. As demais semelhanças dizem respeito à própria atuação em partido político na vida intrafisica, 

sendo este o motivo que levou a elaboração deste artigo em conjunto. 

(Des)semelhanças. A partir das vivências diversas e até mesmo opostas em algumas experiências, foram 

esquematizadas 3 grandes categorias de arcabouço analítico, tabuladas a seguir: 
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lª CATEGORIA DE ANÁLISE: HISTÓRICO PESSOAL 

Pais 

Case 1 Case2 

Militar Ativista: com participação política Militar Conservador: de acordo com as idéias 

revolucionária nos grupos dos onze (Leonel militaristas, fazia acreditar na idéia de que os 

Brizola), tendo exercido influência ideológica. Foi "Comunistas iriam tomar as propriedades de 

presidente do PTB, em Nova Iguaçu até março de todos". 

1964. Foi preso na vitória da ditadura militar. 

Perfil pessoal Criança calma: devido a processo de repressão Criança rebelde: desde muito pequena, criava 

na infância 

Escolaridade 

doméstica, tornou-se tímida, calma, cumpridora do atritos com pais e irmãs. Extremamente exigente, 

que lhe era determinado. não aceitava qualquer ordem ou determinação que 

não estivesse de acordo com sua vontade. 

Aluna aplicada: com ótimas notas, aprovada em Aluna relapsa: com notas baixas, passava nos 

concursos federais, fez diversos cursos de exames de recuperação. 

especialização. 

Ideal na Cura da Lepra: desejava encontrar a cura para Parapsicologia e Psicologia: inicialmente 

Infância 

Adolescência 

Profissão 

Voluntariado 

e esta doença desde 9 anos de idade. desejava entender sobre Parapsicologia. Depois, 

como não existia o curso em sua cidade, gostaria 

de entender a si mesma. 

Farmacêutica Bioquímica: chegou a ser aprovada Ciências Econômicas: por ter facilidade com 

no vestibular para Medicina, tendo optado ser números, optou por Ciências Econômicas. 

farmacêutica bioquímica, embora não tenha Também fez vestibular para Farmácia Bioquímica, 

exercido de fato a profissão. Docente desde 16 não tendo sido aprovada. 

anos de idade. 

Música: monitoria de Teoria Musical desde 13 Saúde: voluntária da Cruz Vermelha Brasileira por 

anos, no Conservatório Brasileiro de Música (Nova dois anos, onde chegou a fazer curso de Socorrista. 

Iguaçu, RJ). Conscienciologia: colaborou desde o primeiro 

Universidade: após a aposentadoria, permaneceu evento do IIPC em sua cidade em 1994 onde 

Professora-Associada, voluntária por mais 10 anos. permaneceu até 2005. Ajudou na fundação da 

Conscienciologia: desde março de 1999, iniciando Editares, permanecendo de 2004 até 2005. 

no IIPC (RJ), depois Campus Saquarema e CEAEC Colaboradora do CEAEC desde 2004. 

(2004). 

Revista Conscienciologia Aplicada - Ano 8 - N. 7 - 2008 19 3 



~ 
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

3ª CATEGORIA DE ANÁLISE: AUTOCONHECIMENTO 

Casei 

Espiritismo Pré-militância: foi espírita na infância (aula de 

(Religião) moral cristã) e adolescência (mocidade espírita) 

por influência materna. 

Adultidade. Na cnse do reprovismo houve 

recaída para o espiritismo, com duração de 6 

meses, em 1994. 

Conscienciologia Autoconscientização: o questionamento pessoal 

(Ciência) em busca de um sentido maior para a própria vida. 

Desde 1970, ocorrência de senhas, de modo 

permanente, com "sonhos lúcidos". 

Em agosto de 1998 faz o primeiro Pl, no RJ. 

MOMENTO SEGUNDO:ANÁLISEDAINTERPRISÃO 

Case2 

Pós-militância: mesmo tendo família espírita 

kardecista, separava em sua mente as próprias 

experiências parapsíquicas dos ideais 

materialistas. Após o trauma, houve a busca por 

respostas quanto à vida após a morte, 

ingressando, assim, nos estudos das obras de 

Alan Kardec (1994). 

Investigação: foi buscadora-borboleta mesmo 

depois de fazer os primeiros cursos de 

Projeciologia e Conscienciologia, em 1994 em 

MS. 

Análise. Pela Conformática, análise é decomposição dos elementos integrantes do objeto a ser investigado. No 

paradigma da Conscienciologia, o sujeito investigador é, ao mesmo tempo, o objeto a ser pesquisado. 

Picotador. A ferramenta adequada para "picotar" até os mínimos detalhes o processo fossilizador é a vontade do 

autopesquisador e da autopesquisadora,_interessados( as) em se conhecer. 

Passadologia. Entender o passado com rastros indesejáveis, porém importantes, permite mais acertos, na 

atualidade consciencial. Importa avançar do retrolab pretérito para o neolab assistencial. 

Interprisão. Segundo a lnterprisiologia, existem afinidades grupais, durante diversas vidas em revezamentos de 

papéis, mantendo integrantes interligados pela pensenidade anticosmoética simpática. Assim, geram-se cultos políticos, 

multimilenares baseados na idéia (pen do pensene). 

Empatia. Esta empatia, em cada novo renascimento gera (re )conhecimentos, mesmo que inconscientes, daqueles 

velhos amigos, sendo, em tese, patológica frente à Cosmoética e à Evoluciologia. 

Sintonia. Nos primeiros contatos, há aproximação para realização de atividades em comum, pois é raro não haver 

intewrisões intrafisicas. À interprisão se contrapõe a inter-relação evolucionária produtiva. 

Afinidade. Pode ocorrer afastamento intrafisico, mudança de endereço, mudança de dimensão, mas com o tempo, 

tal qual um ímã, ocorre o (re)encontro pela afinidade pensênica. O ciclo pode permanecer bastante sutil, em muitas vidas 

humanas. 

Forma holopensênica. A autopensenidade das consciências em muitas vidas e variados somas moldam a forma 

holopensênica. A forma é fator da evocação continuada para outras consciências possuidoras da mesma pensenidade 
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Pág. 194 - Inclusão da tabela abaixo: 

2ª CATEGORIA DE ANÁLISE: MILITÂNCIA NA POLITOLOGIA 

Casei Case2 

Ingresso na Influência paterna: a convivência com Baixa auto-estima: o fato de ter poucos ami-

Politologia a ideologia desde pequena, ouvinte das reu- gos na faculdade e receber um convite para 

niões partidárias exerceu forte influência na ser membro do Centro Acadêmico, trouxe 

decisão de militar em partido politico. uma perspectiva de obter reconhecimento 

social. 

Motivação Ingenuidade poliânica suicida: queria salvar Justiça Social: queria eliminar a pobreza 

o povo brasileiro da ditadura militar armada. e a injustiça social no mundo. 

Duração Curta: permaneceu por 3 anos na militância, Longa: permaneceu por 10 anos na mili-

com 5 meses de clandestinidade. tância. 

Ocultismo Clandestinidade: militância em plena ditadu- Democracia: militância em época de plena 

ra militar (1967-1970) nos "anos de chumbo". liberdade de expressão (1987-1997). 

Partido PCBR: partido comunista foquista. Permane- PT e PSTU: partidos socialistas. Iniciou 

Político ceu fiel ao mesmo partido político, até aban- a militância no PT e depois, ao romper com 

donar tudo e todos. este, ajudou na fundação do PSTU. 

Movimentos Organizações Populares: Movimento Estu- Movimentos Populares. Militou em Sindica-

Sociais dantil (ME); Movimento da igualdade indíge- tos e Associações de Classe, Movimento Es-

na (EC0-92); Sócio-fundador da Associação tudantil, Movimento de Mulheres, Defesa dos 

de Docentes (ADUFF); Movimento ambien- Direitos Humanos, Movimento a favor do Ne-

talista. gro, MST, dentre outros. 

Afastamento Decisão Lúcida: a partir da convicção pes- Trauma: a partir da dessoma de um ente 

soai, na tomada de uma decisão, optou pela amado (também militante), houve um afasta-

ruptura imediata em maio de 1970. mento para evitar a lembrança. Com a busca 

Reprovismo: duas reprovações "injustas" na de conhecimento sobre a espiritualidade, ten-

década de 1991-1993 foram traumas na crise tou conjugar esta com militância. 

crítica. 



carregada no pen (idéia fixa). 
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Fórmula. Descobrir, pela autopesquisa, a fórmula de forma holopensênica anacrônica permite construir outra 

forma-matriz mais adequada. O autoconhecimento, acoplado ao amparo é mais eficiente. 

Salvacionismo. Na vertente improdutiva da atuação em partido político, além da afinidade grupal, há ideologias 

fortes embasadas em sentimentos salvacionistas de "mudar o mundo", principalmente se relacionados com idéias 

revolucionárias intrafísicas. 

Rebeldia. Os integrantes de grupos revolucionários nosográficos possuem sentimentos arraigados de revoltas 

contra o sistema vigente, acoplados às indignações com as injustiças. O ímpeto de romper com a estrutura governamental e 

implantar uma sociedade mais igualitária é imaturidade consciencial confessa. 

Ectopia. Um traço da personalidade dos integrantes destes grupos, é a assistencialidade ectópica. Os grupos 

revolucionários imaturos sentem-se assistenciais ao ter como ideal a "luta pelos fracos e oprimidos". Desta forma, aceitam 

convictamente a premissa de que os "fins justificam os meios": se uma minoria está prejudicando uma maioria, então, 

elimina-se a minoria e a questão se resolve. 

Belicismo. A revolução, neste contexto, é a vontade da maioria fazendo-se prevalecer através de meios bélicos. É 

tentativa de tomada de poder pela força. O entendimento de que não há possibilidade de negociações e, sendo os interesses 

sempre contraditórios entre a minoria dominante e a maioria dominada, leva os grupos revolucionários a incentivarem o uso 

de armas. 

Psicossoma. Emoções imaturas de caráter psicossomático ocorrem pela ignorância quanto à 

multiexistencialidade. Esta lacuna na manifestação consciencial mostra-se no "ponto de briga", em contraposição aos 

traços de serenidade íntima e anticonflituosidade característicos de consciências mais evoluídas. 

Emoção. A exacerbação da emoção exalta a subcerebralidade do bicho humano ainda inconsciente de que, lutar de 

"peito aberto" contra um exército armado é suicídio ( antissomaticidade ). 

Porão. A faixa etária que apresenta maior índice de envolvimentos em grupos revolucionários é a adolescência. 

Este fato se deve a maior manifestação do porão consciencial neste período. É a rebeldia típica da juventude que colabora 

para o desvio das programações existenciais e a atração às consciências ligadas interprisionalmente. 

Comunicabilidade.Nesta idade também é possível identificar a conscin revolucionária pelo perfil comunicativo 

de agressividade e reivindicações constantes. A tendência são as típicas maneiras de agir e de falar permanecerem pela 

adultidade e até por várias vidas, servindo as reciclagens intraconscienciais para "depurar" e "suavizar" a comunicabilidade, 

seja escrita ou falada. 

Conseqüências. A atuação político-partidária gera duas conseqüências (molde paliholossomático) para a 

consciência: 

1) Interprisão junto ao grupocarma Iilultiexistencial ligado à política (participantes ativos). 

2) Comprometimento pensênico com as consciências convencidas, induzidas ou seduzidas tanto pelas propostas 

quanto pela ideologia defendida (aderentes, satélites). 

Ruptura. Uma ruptura com o partido político, legal ou ilegal, independente do motivo gerador, promove 
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rompimento temporário em relação ao clã partidário. Os laços emocionais; oriundos da psicossomaticidade irracional unem 

integrantes. Esta união permanece até ser depurada, (re )composta e liberada. 

Riscomania. Atitudes da Riscomania nos grupos encarcerados da Politologia, comuns na juventude mundial, 

mostram ideal romântico da visão ingênua, de "querer salvar o povo brasileiro". 

Apatricidade. Segundo Vieira (1996), o atributo consciencial Universalidade maturidade quanto a cosmoética 

definitiva pode transformar o Homo civicus, (cidadão preso ao grupopátrio) em Homo universalis (senso da para

humanidade e policarma), a partir da apatricidade da cidadania cósmica. 

Maxidissidência. PelaEnergossomática, consciências integrantes do velho grupo não compreendem o motivo do 

afastamento do "maxidissidente" e cobram retornos pelas energias, clamando pela sua presença. 

Mentalsoma. A decisão de romper intrafisicamente com a ilusão revolucionária já revela indícios de uma atuação 

de atributos mentaissomáticos no que diz respeito ao uso da racionalidade, ponderação e determinação. 

Afastamento. Enquanto não mudam o pensenizador e o megapensene, traços-base da personalidade e da 

afinização com determinado padrão de consciências, não ocorre a ruptura supra citada. 

Trinômio. O trinômio reciclagens constantes-autodiscernimento-autoconsciencialidade leva a consciência 

maxidissidente-fraterna a se desligar gradualmente das afinidades imaturas, aproximando-se das companhias 

evolutivamente mais adiantadas. 

Isenção. A isenção cosmoética do autopesquisador de sua própria história de vida, para sua reciclagem efetiva, 

convida neoamparadores( as) a se acoplarem à pesquisa. 

Desassédio. Segundo a Desassediologia, importa na autopesquisa para desassedialidade grupal nas interprisões 

multimilenares, a interassistencialidade vivida a maior. 

Compulsória. Há reciclagens compulsórias, extremamente amplas, violentas e inéditas. Em alguns casos 

representam megamparo gerador de supercrise produtiva. 

Rastros. O rastro ou a assinatura pensênica de ex-militantes partidários expande-se porque o envolvimento com 

idéias amplas em termos de sistemas governamentais, inevitavelmente, envolve número elevado de consciências. A 

influência exercida às demais consciências apresenta porte macro: populações e parapopulações de cidades e nações. 

Tese. Em tese, até mesmo serenões e serenonas tem rastros a limpar versus pessoas a resgatar até que se irrompa 

totalmente o psicossoma, na liberação da serialidade na terceira dessoma ( Consciex livre). 

Coletividade. Uma simples panfletagem de campanha eleitoral acessa inúmeras consciências. Questiona-se para 

um caso específico: quantas pessoas são acessadas em várias panfletagens, pichações de muros, comícios, boca-a-boca ou 

mesmo no dia-a-dia de um militante político em conversas informais ao longo de uma vida inteira? 

Recin. A reciclagem existencial ou revolução intraconsciencial significa rompimento com hábitos, atitudes e 

companhias, porém, os laços estabelecidos, com conscins e consciexes não se rompem de maneira violenta. As dessomas 

não separam as consciências. 

Continuidade. A evolução não se dá de modo abrupto; não se chega à condição de evoluciólogo sem passar pelos 

estágios da desperticidade, do epicentrismo e da isca consciente. A otimização do padrão pensênico pessoal ocorre da 

mesma forma, gradual e constante. 
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Autoconscientização. A tendência natural, em estado de maior lucidez, é a assistência ao grupocarma de modo 

natural, intraconsciencial. Neste cenário, ampliam-se as oportunidades da auto e heterotares (tarefa do esclarecimento), 

muitas vezes promovida por amparadores. 

Holopensene. O holopensene da reciclagem existencial não é encontrado na socin pois está fora do imaginário 

banal. Neste sentido, 7 idéias-força são vitais na próxima senha evolutiva para reciclagem revolucionária: 

1. Assistencialidade precoce a maior.Na infância já saber da assistência esclarecedora. 

2.Maioridade antecipada. Ficar junto com os adultos e não com ameninada. 

3.Neofilia paragenética. Estudar, experimentar, registrar a sério, desde muito cedo (paragenética de excelência). 

4.Patologias reconhecidas. Eliminar o academicismo, egocentrismo, arrogâncias do saber, fabulações estudantis, 

auto-imagem descompromissada e outras nosografias da socin patológica. 

5.Prioridades evolutivas. Preencher espaço intraconsciencial com ocupações prioritárias. 

6.Rede gigante. Manter boa assistência familiar, boas professoras e bons professores; ser bom(a) aluno(a) e 

melhor cidadão(ã) do Cosmos. 

7.Vivacidade cronológica. Estar presente, de holossoma, em tempo-espaço útil. 

MOMENTO 1ERCEIRO: SÍNTESEDAAUTO-SUPERAÇ.~.O 

Auto-superação. Crise existencial é oportunidade, segundo alntrafisicologia. A síntese da proéxis é auto-superar

se reciclando para traduzir, em teática consciente, a teoria aprendida no Curso Interrnissivo. 

Economia de Males. A ferramenta mais adequada, conforme a Experimentologia, é a vontade granítica do auto

superador e da auto-superadora para separar o melhor do pior, o essencial do acessório, a mensagem da moldura até o limite 

cosmoético da Economia de Males. Mais vale o menor mal, do mal maior, em cada situação. 

Energia. A interatividade das energias nos grupos revolucionários políticos consolidam interprisões e se mostram 

na força presencial de cada participante fossilizado ideologicamente. 

Evolução. A saída da interprisão, na geração da grupalidade evoluída, envolve 6 megatalentos: 

1.Decisão. Necessidade da lucidez e determinação para se desconectar do grupo anacrônico de modo fraterno. A 

vontade débil não promove rompimentos cosmoéticos de fato e de direito. 

2.Manutenção. Estudo aprofundado dos traços da personalidade mantenedores da interprisão. Se permanece 

forma holopensênica anacrônica, a tendência é neoafinidade patopensênica enraizada. 

3.Grupos evolutivos avançados. Envolvimento com tarefas policármicas de assistência e autoconsciencialidade, 

em reciclagens intraconscienciais constantes, desconectam as interprisões. 

4.Gescons tarísticas referentes à política. O "desdizer o que disse de errado" no passado é maneira de esclarecer 

consciências tanto ligadas ao grupo do passado, quanto aquelas prestes a se inserir no mesmo grupo por simpatia com as 

ideologias e propostas partidárias. 

5.Assistência extrafísica. A disponibilização íntima da assistência oportuniza contar~se com auxílio de 
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amparadores nas visitações extrafisicas em ambientes afinizados aos grupos partidários. 

6.Energias sadias. A responsabilidade pelo auto e heteroamparo sadio, bem como a assistência holochacra-a

holochacra durante a vigília fisica, também são fundamentais. 

Taxologia. Os trajares necessários para romper interprisões estão elencados em 11 essências, em ordem alfabética: 

l.Abertismo: reconciliar com grupos opositores. Por exemplo: os esquerdistas que desejavam "colocar no 

paredão" os detentores do poder. 

2.Atacadismo: a assistência por atacado e não apenas para o grupo ou para os "fracos e oprimidos". Estes podem 

estar apenas sofrendo a lei da ação e reação. 

3.Auto-sustentação: atenção e cuidado com armadilhas ideativas da ( com)parceria anacrônica. 

4.Coragem: ousadia no enfrentamento de contrafluxos inevitáveis. 

5.Determinação lúcida: a retidão e manutenção do ponteiro da consciência na direção estabelecida. 

6.Flexibilidade: disponibilização íntima paraneoidéias e mudanças úteis superação de traços-fardos (trajares) e 

descoberta de traços-faltantes (trajais). 

7.Senso de Gratidão: não "cuspir no prato que comeu". Reconhecer o aprendizado adquirido em qualquer 

instância ou grupo. 

8.Senso de Responsabilidade: ajudar no resgate e retomada da lucidez dos( as) antigos( as) colegas. 

9 .Senso de Retribuição: devolver informações na composição da inteligência evolutiva complexa. 

10. Universalismo: abrir mão do partidarismo em prol do universalismo de fato. 

11.Volição: vontade granítica direcionada ao cumprimento das metas de recomposição. 

Homeostase. Os megatrafores permitem homeostase do holossoma gerando a dinâmica multidimensional das 

recins necessárias e suficientes. 

Voluntariado. "Pelos conceitos da Grupocarmalogia, o megatrafor grupal mais relevante é o vínculo consciencial 

cosmoético do voluntariado" (VIEIRA, 2006, p.535). Esta vinculação está comprometida com a dinâmica cosmoética 

assistencial. 

Cosmoética. O Código Pessoal de Cosmoética (CPC) é peça-chave da vivência homeostática dinâmica. 

Pré-superação. Segundo a Evoluciologia, pré-serenão e pré-serenona atacadistas, não mais presos aos cultos do 

varejismo, continuam lucidamente inter-relacionados às consciências neofilicas. 

Tridotação. O( a) conscienciólogo(a) revolucionário(a)-lúcido(a) apresenta 3 megaspectos básicos: 

1.Comunicador: inversor consciencial com dupla evolutiva; 

2.Intelelectual: escritor com, pelo menos, 2 livros publicados da Conscienciologia; 

3.Parapsiquista: tenepessista com ofiex. 
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Revolução. A técnica da Inversão existencial (lnvéxis) é o planejamento, ainda na menoridade física da atual vida 

intrafisica, afim de se buscar a concretização do planejado no período intermissivo, sem influências de outrem (grupos 

revolucionários). Nesta completude, mudam política, diplomacia, sociologia; todo o marxismo, capitalismo, religiões, 

seitas. Antecipação é vital. 

Profilaxia. O inversor e a inversora grafam gescons oportunas nos primeiros anos de vida humana realizando 

profilaxia da idéia justiceira. Importa dar valor à lucidez, discernimento, criticidade no uso do cérebro e paracérebro sadios. 

Taxologia da Invéxis. A Taxologia apresentada dentro da lnvexologia, lista itens de possibilidades da próxima 

existência, importante ao reciclante desta vida. 25 categorias necessárias foram listadas em ordem alfabética estando 

relacionadas a 51 especialidades conscienciológicas: 

1. Acalmia energética - Energossomática, Holochacralogia ( ciprienes ). 

2. Ação com reflexão - Parapedagogia, Teaticologia. 

3. Anti-vácuo evolutivo - Extrapolacionismo, Projeciologia. 

4. Atuação multifacetada- Pensenologia, Paragenética, Paracerebrologia. 

5. Autorevezamento continuado -Auto-criticismo, Holobiografologia. 

6. Competência lúcida - Paradiplomacia, Parassociologia. 

7. Coragem progressiva- Consciencioterapia, Paraproxêmica. 

8. Detalhismo eficaz - Conscienciometria, Tudologia. 

9. Direção megafocal sem dispersão - Coerenciologia, Orismologia. 

1 O. Experiência catalisadora- Autopesquisologia, Experimentologia. 

11. Intelectualidade sem academicismo - Criteriologia, Discemimentologia. 

12. Interdependência policármica- Evoluciologia, Holocarmalogia. 

13. Intrafisicalidade universalista - Cosmoética, Policarmalogia. 

14. Inversão existencial -Automotivologia, Invexologia. 

15. Maioridade evolutiva- Mentalsomática, Proexologia. 

16. Medalha ao mérito - Cosmovisiologia, Holomaturologia. 

17. Mentalsoma amplificado - Heurística, Voliciologia. 

18. Organização da excelência-Jntraconscienciologia, Intrafisicologia. 

19. Produtividade máxima - Po/iconscienciologia, Priorologia. 

20. Questionamentos insuportáveis -Refutaciologia, Universalismo. 

21. Responsabilidade coletiva- Desassediologia, Parapercepciologia. 

22. Sabedoria vivenciada - Jnterassistenciologia, Verbaciologia. 

23. Sentimentos pacificados - Homeostática, Psicossomática. 

24. Vitórias evolutivas sem arrogância - Morexologia, Multintermissiologismo. 

25. Vivacidade cronológica- Paracronologia, Presenciologia. 
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Sutileza. Segundo a Assistenciologia, revoluções intraconscienciais são atributos importantes, tanto de posturas 

paragenéticas, quanto de forma holopensênica de maneira decidida, obstinada e definitiva. 

"Cada um pode ser capaz de promover o próprio "Movimento Revolucionário Individual". Movimento 

pessoal e intransferível que pode gerar profundas mudanças na maneira de pensar e agir. Capaz de 

eliminar traços-fardos da personalidade como autoculpas, egocentrismo, autoritarismos e complexos de 

inferioridade. Capaz ainda de aprimorar atributos conscienciais como: autoconfiança, automotivação, 

auto-organização, discernimento, persistência, auto-incorruptibilidade, cosmoética. Também serve 

como motivador para o desenvolvimento da autoconscientização multidimensional enquanto parâmetros 

além da intrafisicalidade e de acordo com o paradigma consciencial" (Salles, 2003, p. 163). 

PELA PENSENOLOGIA, EXISTE A REBELDIA COSMOÉTICA NO 

ENTENDIMENTO LÚCIDO DE POSSIBILIDADES FRATERNAS E FORA DA PAUTA. 

ESTE REBELDE É PARADIPLOMATA E SUSTENTA, DE MODO CONTINUADO, 

EM SILENCIOSA TEÁTICA, A ASSISTÊNCIA COSMOÉTICA. 

Paradoxo. No confronto entre lnvéxis e Recéxis, assinalam-se a positividade das mudanças estruturais e a 

·realização da programação existencial definida antes da ressoma, "passado um tempo" ou "antecipando" as possibilidades 

de reciclagens revolucionantes íntimas. 

Autodesempenho. Importa o desempenho da conscin na sua trajetória para completar a tarefa intermissiva 

apreendida e planejada antes da ressoma neste planeta hospital-escola. 

Início. Na Cosmovisiologia, ter disponibilidade à tares consciente-crítica inicia fatos e parafatos concretos nas 

multidimensões onde agente/ator/atriz se manifeste. 

Prazer. Pela Paracronologia, revolucionar dentro do prazo certo, com as companhias adequadas, no local 

perfeito, com flexibilidade pensênica, transforma a tarefa em empreendimento prazeroso. É hoje o dia. 

Amparo amplo. Permitir assistir e/ou ser assistido( a) é tomar-se minipeça efetiva na recomposição com o grupo, 

abrindo ficha policármica.Antigos (as) parceiros( as) revolucionários( as) também evoluem. 

Cosmoética. A cosmoética vivenciada na intenção assistencial, no dia-a-dia, estrutura nova assinatura pensênica, 

nova força presencial sadia em novas revoluções continuadas configurando crises sadias no antigo cárcere revolucionário 

político. 

Qualidade. Revolução qualificada a maior, pessoal ou grupal, usa ferramentas das especialidades da 

Discemimentologia, da Cosmoética e da Interassistencialidade. A autoqualificação produz beneficios, repercussões e 

neoidéias para muitos e muitas. 

Compromisso. O compromisso evolutivo é realizar o melhor para todos e todas, com máxima lucidez. 

Extra-pauta. Conforme a Cosmovisiologia, realizar novas ações refletidas gera extrapolações sadias em 

compromissos insólitos que abrem portas de inúmeras prisões grupocármicas. 
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INTRODUÇÃO 

Mãos que Abençoam e Ferem: 
Considerações sobre Religião 
e Violência 
Hands that bless and hurt: Reflections about 
Religion and Violence 
Manos que Bendicen y Hieren: 
Con_~i~~raci~1!~s so_l~E~_Relj~i~11:Y Y!_ol~~cj~-

Resumo: 
Este artigo propõe-se a analisar o nexo entre religião e 

violência - duas realidades idealmente opostas, contudo 
inexoravelmente unidas pelos fatos da História. Após elaborar o 
conceito e construir uma tipologia da violência religiosa, o Autor 
discorre sobre possíveis variáveis envolvidas nos conflitos 
religiosos. Entre essas variáveis, destaca-se a violência subjacente 
aos livros sagrados das religiões. A fé no conteúdo desses livros qual 
verdade absoluta e a necessidade de sua defesa contra eventuais 
dissidentes são apontadas pelo Autor como fatores originários da 
violência religiosa. A violência não é apenas elemento tangencial à 
manifestação religiosa, mas parte intrínseca da mesma. 

Abstract: 
The proposal ofthis article is to analyze the link between 

religion and violence - two realities ideally opposed, but inexorably 
united throughout History. After the elaboration of the concept and 
the typology ofreligious violence, the author exposes the possible 
variables involved in religious conflicts. Among these variables, is 
worthy of mention the violence which underlies the sacred books. 
Faith upon the contents of these books as absolute truths, and the 
need of its defense against potential deviants are pointed by the 
author as primary causes of religious violence. Violence is not only 
tangential to religion, but an inner part of it. 

Resumen: 
Este artículo se propone a analizar el vínculo entre religión 

y violencia - dos realidades idealmente opuestas, sin embargo 
inexorablemente unidas por los hechos de la Historia. Después de 
elaborar el coi:tcepto y construir una tipología de la violencia 
religiosa, el Autor discurre sobre posibles variables asociadas a los 
conflictos religiosos. Entre esas variables, se destaca la violencia 
subyacente a los libros sagrados de las religiones. La fe en el 
contenido de estos libros tal cual verdad absoluta y la necesidad de 
defensa contra eventuales disidentes son sefíaladas por el Autor 
como acontecimientos originarios de la violencia religiosa. La 
violencia no es solo elemento tangencial a la manifestación religiosa, 
pero parte intrínseca de la misma. 

Uma das mais características atribuições dadas à religião é o seu determinante papel na pacificação do coração 

humano. Na origem das maiores tradições religiosas está a pregação de valores sublimes - amor, perdão, paz e fraternidade 

universal, entre outros. No entanto, essas mesmas tradições são, paradoxalmente, protagonistas de grande parte dos conflitos 

202 Revista ConscienciologiaAplicada -Ano 8 - N.7 - 2008 



ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA A EVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA 

bélicos da sangrenta história da humanidade. Um sério problema se estabelece: a religião, ainda a maior escola assistencial do 

Planeta, desencadeia, simultaneamente, violência e conflito. 

Este trabalho procura elucidar se a religião causa a violência apenas incidentalmente, ou se algo em sua conjuntura 

estrutural a toma intrinsecamente violenta. Quatro passos serão tomados ao longo da investigação: 

A. A delimitação do conceito de violência, subseqüente tipologia e constatação fatual da sua ocorrência na práxis dos 

movimentos religiosos; 

B. Identificação de variáveis presentes em um conflito religioso; 

C. Exame dos livros-fonte das religiões quanto ao seu potencial de geração da violência; 

D. Elaboração de hipótese acerca da origem da violência religiosa. 

O texto aqui apresentado é apenas uma fração do desenvolvimento dado ao tema em projeto a ser publicado 

oportunamente. 

1. QUAL VIOLÊNCIA? 

A palavra violência deriva do vocábulo latino violentia, ae - o qual designa, em sentido amplo, qualquer 

comportamento ou ação derivada de vis (força, vigor): impetuosidade do vento; ardor do sol; ferocidade; rigor; sanha; força 

aplicada contra coisas, ambientes, seres, sejam esses humanos ou subumanos, indivíduos ou grupos. Mais especificamente, a 

violência se distingue da simples aplicação da força. Enquanto a força designa genericamente a energia ou intensidade aplicada 

em determinado movimento, a violência é o elemento qualificador negativo da força: ação corrompida ou contaminada pelas 

emoções negativas - desprezo, rancor, ressentimento, raiva, ira, cólera, fúria, ódio - e intencionalmente voltada à agressão, 

intimidação, coerção, eliminação ou destruição de outrem. Portanto, uma definição preliminar de violência inclui ao menos 

estes dois elementos: emoção e intenção. Quanto à sua aplicação, a violência pode ser realizada tanto impulsivamente quanto 

de modo deliberado e calculado. 

Quando nos referimos à realidade da violência, automaticamente pensamos em sua manifestação fisica. Contudo, a 

tipologia da violência é complexa, e mesmo a agressão corporal possui ascendentes níveis de intensidade e conseqüências 

(desde um leve ataque, sem maiores danos, até a destruição completa do corpo ou objeto agredido). 

Possíveis tipos de violência incluem: 

A) Autoviolência: desenvolvimento de comportamentos ou expressões agressivas do indivíduo contra si mesmo. A 

intenção de uma pessoa ao se punir, provocando auto-sofrimento, pode ser motivada pela necessidade de expiar culpa ou 

preencher vazios existenciais. Formas comuns de autoviolência incluem vícios, entre estes, o alcoolismo; o tabagismo; o 

consumo de drogas; o workaholism; a compulsão alimentar; a fixação pelos exercícios fisicos; os comportamentos sexuais 

compulsivos. O suicídio ou sua tentativa é o ápice do ódio a si mesmo. Muitas práticas autopunitivas são comuns entre as tradições 

religiosas: o jejum; os castigos corporais auto-infligidos; as peregrinações extenuantes; os votos e sacrificios cumpridos 

anualmente em santuários; o cilício; as vestes inibidoras da sexualidade; o celibato; o voto de pobreza; a humilhação diante dos 

superiores; a ingestão de substâncias alucinógenas, para citar algumas. O suicídio religioso recebe o nome de martírio. 
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B) Violência psicológica: atitudes agressivas não são necessariamente cruentas. É possível minar a auto-estima e 

desfigurar a organização do universo mental de alguém por meio do recurso à rejeição, depreciação, preconceito, 

discriminação, ameaça, desrespeito, humilhação, assédio moral, silenciosa hostilidade, entre outras atitudes. Graves seqüelas 

emocionais podem acompanhar, durante muito tempo, os indivíduos ou grupos afetados. Programas educacionais promovidos 

pelas instituições religiosas contêm, em geral, processos de desagregação psicológica, baseando sua metodologia na adequação 

do indivíduo a modelos pré-estabelecidos (santos, místicos, autoridades eclesiásticas). Essas instituições propõem a 

substituição do ego pessoal pelo ego ideal do modelo escolhido, deixando pouco ou nenhum espaço para a originalidade 

pessoal. Uma vez admitido o processo, o membro do grupo religioso perde sua autonomia e passa a viver segundo padrões 

sociológicos anacrônicos, quais sejam: obediência cega aos superiores, vestes especiais (há religiosos vestidos segundo 

costumes medievais), adoção do vocabulário e ideário da instituição como única chave válida de compreensão do mundo, entre 

outros. Exemplos vívidos são os seminários, conventos e mosteiros católicos. O mosteiro católico medieval é a matriz original 

de muitas instituições totais (estabelecimentos fechados, a exemplo das prisões e hospitais psiquiátricos, os quais funcionam 

em regime integral de internato, sob rígido regramento do tempo e das ações individuais) surgidas no Ocidente - hipótese de 

Castel (1978), Foucault (1982), Goffman (1987) e Benelli (2002). Ainda dentro da Igreja Católica, o movimento Opus Dei tem 

sido responsável até mesmo pela regressão de algumas pessoas ao estado de demência, tamanho o grau de lavagem cerebral ao 

qual foram submetidas ( cf. Ferreira, Lauand e Silva, 2005). 

C) Violência verbal: consiste no uso da palavra escrita ou falada para humilhar, insultar, ofender, diminuir, ameaçar, 

coagir, enganar, manipular ou agredir alguém. Incluem-se aqui, entre tantos exemplos, os anátemas proferidos ao longo dos 

séculos por alguns Papas contra os hereges e outros supostos inimigos da Igreja Católica; a ordem de matar o escritor Sa:lman 

Rushdie (1947- ) dada pelo Aiatolá Khomeini (1900-1989) em 1989; as veementes ameaças de condenação ao inferno, 

costumeira estratégia dos pastores evangélicos no Brasil. 

D) Violência cultural: a imposição substitutiva de valores, crenças, símbolos, idéias, conceitos e costumes a 

indivíduos ou grupos de indivíduos. A lavagem cerebral, a imposição dos catecismos e as missões religiosas incluem-se nesta 

categoria. Em 12 de outubro de 1995, o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio van Helde, em cadeia nacional de 

TV, xingou e chutou imagem de Nossa Senhora Aparecida - um dos símbolos mais eloqüentes da religiosidade católica no 

Brasil. 

E) Violência política: a interferência, invasão ou dominação de um grupo político sobre outros grupos ou de um 

Estado dominante sobre outro Estado ou grupo de Estados dominados. A violência política inclui, entre outros meios, 

protecionismo ou bloqueio econômico; a ameaça armamentista; a invasão militar; a guerra; a revolução armada; a cassação de 

direitos políticos; o exílio; a supressão da soberania nacional, a prisão, repressão e eliminação de dissidentes ideológicos; a 

restrição da liberdade de expressão; o suborno de autoridades; a fraude eleitoral; o golpe de Estado; o nepotismo; a propaganda 

ideológica; a instauração de regimes totalitários e absolutistas; a guerrilha; a escravidão; o fanatismo nacionalista; o terrorismo. 

Alguns exemplos, entre os muitos possíveis: a Inquisição Espanhola (14 78-1834 ); as "patrulhas da moralidade" no Irã, a partir 
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de 1979; a imposição da sharia (código de leis islâmicas baseadas no Alcorão) no Sudão, em 1983, quando amputações, 

chibatadas e apedrejamentos foram realizados em cerimônias públicas previamente anunciadas; a guerrilha entre católicos e 

protestantes na Irlanda do Norte; as violentas manifestações de cristãos radicais contra as clínicas abortivas nos Estados 

Unidos; os assassinatos de Anwar El Sadat (1981) no Egito, Yitzhak Rabin (1995) em Israel e Benazir Bhutto (2007) no 

Paquistão; os atentados terroristas assumidos por diversos grupos muçulmanos ao redor do globo no início do século XXI. 

F) Violência social: manifesta-se nos conflitos oriundos da integração entre diversos organismos e classes 

componentes das sociedades humanas. Figuram, entre outros exemplos, a criminalidade; as agudas desigualdades entre classes 

sociais; a fome; a miséria; o precário sistema público de saúde; a corrupção generalizada; a poluição sonora; os conflitos no 

trânsito; a mortalidade infantil; a ausência de oportunidades educativas; a prostituição forçada; o desemprego; os baixos 

salários; os impostos abusivos; o desvio de verbas públicas; a concentração de renda. Ao longo da História, muitas religiões 

tomaram-se opulentas, impondo pesadas taxas aos fiéis, enquanto seus líderes acumulavam e ostentavam riqueza. Exemplos 

clássicos são os Fariseus e Saduceus, grupos judaicos predominantes no tempo de Jesus; muitos Papas católicos, especialmente 

durante a Baixa Idade Média e toda a Idade Moderna; o místico hindu Bhagwan Shree Rajneesh (1931-1990), mais conhecido 

como "Osho". Exemplos hodiernos envolvem muitos líderes das igrejas neo-pentecostais no Terceiro Mundo, envolvidos em 

casos de sonegação e estelionato. 

G) Violência física: compreende vasta gama de manifestações agressivas contra o corpo e contra a vida de indivíduos 

ou grupos sociais. O emprego da violência fisica pode realizar-se no embate corpo-a-corpo ou no emprego de instrumentos que 

causam a morte ou infligem dor. Desde a invenção do cajado até as atuais armas de destruição de massa, a sofisticação da 

capacidade humana para a aniquilação de sua própria espécie é um fato permanente. Dentre as ações autofágicas reproduzidas 

ordinariamente pela espécie humana, estão incluídas, entre outras, o espancamento; o trabalho forçado; a tortura; a mutilação; o 

homicídio; o genocídio; a limpeza étnica; a guerra. Este tipo de violência causado pelas religiões, ou a elas relacionada, sobeja 

na História. Exemplos contundentes são os sacrificios humanos realizados pelas religiões pagãs; as Cruzadas (1095-1278); a 

Inquisição católica (Baixa Idade Média e Idade Moderna); as guerras entre protestantes e católicos na Europa nos séculos XVI e 

XVII; a Rebelião de Taiping na China (1850-1871 ), com seus vinte milhões de vítimas; a profunda influência do Zen-Budismo 

na cultura de guerra japonesa nos séculos XIX e XX; os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 em New York e 

Washington, D.C., assumidos por radicais islâmicos. 

H) Violência sexual: modalidade de abuso fisico ou mesmo psicológico, no qual o corpo de uma pessoa é molestado 

ou violado sexualmente contra sua própria vontade. Contam-se, entre suas possíveis expressões, o assédio libidinoso, o 

estupro, o incesto e os atos de pedofilia. Um dos exemplos mais pungentes é a avalanche de casos de pedofilia revelados ao 

público a partir de 2002, envolvendo sacerdotes e bispos católicos nos Estados Unidos e vários outros países. 

I) Violência ambiental: integra ampla série de agressões contra o meio-ambiente. São exemplos, entre outros, a 

poluição dos mares, rios e fontes; o desperdício de água; o desmatamento; a poluição sonora; a emissão de gás carbônico na 
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atmosfera; a caça ou pesca esportiva e predatória; o extermínio de espécies vivas; a extração abusiva de recursos naturais. 

Grandes quantidades de metais preciosos foram extraídas na América Latina, África e Extremo Oriente para a fabricação de 

estátuas, templos e objetos sagrados. O extermínio de algumas espécies animais também foi, em diversas regiões, resultado do 

uso das mesmas em rituais religiosos primitivos. Exemplo comum de violência ambiental é o barulho imposto, no Brasil, por 

muitos templos e igrejas aos seus vizinhos, compelidos a ouvir sermões e cânticos despejados de alto-falantes intrusivos. 

J) Violência simbólica: recurso à violência sublimada em atividades canalizadoras da agressividade humana para 

formas controladas e socialmente "aceitáveis", reproduzidas em settings artificiais. Dentre as modalidades mais difundidas 

deste tipo de violência estão os esportes, o Cinema; a Teledramaturgia; determinados videogames e jogos individuais ou grupais 

via internet. Este tipo de violência aparece em muitas religiões, qual sublimação da primitiva necessidade dos sacrificios 

humanos para aplacar a ira dos deuses. No Catolicismo, o sacramento da Eucaristia, encenação diariamente repetida do 

sacrificio de Jesus Cristo, ocupa lugar central na hierarquia de ritos e mistérios. 

K) Violência contra minorias: combinação de várias modalidades de opressão dirigidas a grupos ou subgrupos 

específicos, contra os quais se alimenta preconceito. Exemplos notáveis são as manifestações de agressão fisica e psicológica 

contra as mulheres e crianças em todas as nações do mundo. Estes dois grupos são especialmente vítimas de violência sexual. 

Mais uma vez, incluem-se aqui os numerosos casos de pedofilia perpetrados por sacerdotes católicos e os constantes abusos aos 

quais mulheres são submetidas em vários países de tradição islâmica. 

Na presente análise da vinculação entre religião e violência, o significado desta última compreende todos os tipos de 

violência elencados acima. Abrange, em especial - mas não exclusivamente - a erupção da violência organizada, isto é, as 

atrocidades apoiadas ou causadas por grupos e tradições religiosas, cujos interesses políticos e doutrinários levaram aos 

extremos a perseguição sistemática aos seus párias, a prática da tortura, a disseminação da "guerra santa" e a consumação do 

extermínio de inteiras populações. 

2. CONFLITOS RELIGIOSOS 

Em muitas das guerras, massacres e outros episódios violentos do passado e do presente da Humanidade, a religião 

aparece ora como causa principal do conflito, ora qual fator de significativo relevo, somado a outros no trágico desenlace. 

Impressionantes listas de sangrentos embates de fundo religioso preenchem as páginas de enciclopédias e livros, dos quais os 

recentes best se/lers "Perseguições Religiosas" (2003) e "O Livro Negro do Cristianismo" (2007) são exemplos. A simples 

leitura diária dos jornais é suficiente para se constatar o fato dos choques entre religiões estarem contados entre as mais 

ameaçadoras fontes de conflitos no mundo. 

Tomando-se como critério sua abrangência ou alcance universal, as colisões explícitas entre sistemas de fé podem ser 

classificadas em quatro níveis, aqui apresentados em ordem decrescente: 

1. Mega-conflitos religiosos: compreendem os choques beligerantes entre diferentes civilizações, os quais conferem 
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a estes confrontos uma dimensão global ou intercontinental. São exemplos históricos: as Cruzadas, campanhas militares nas 

quais a civilização ocidental, munida da religião cristã-católica, se opôs às civilizações árabe, de religião muçulmana, e 

bizantina, de religião cristã-ortodoxa, na disputa pelos territórios da Palestina; a conversão forçada ao cristianismo das 

civilizações indígenas nas Américas, processo no qual a Cruz mimetizou a Espada. 

2. Macro-conflitos religiosos: referem-se às guerras religiosas entre diferentes países ou blocos de países, partícipes 

da mesma civilização. O alcance desse tipo de situação é internacional. São exemplos os sangrentos embates da "Guerra dos 

TrintaAnos" entre católicos e protestantes, os quais arrasaram os países da Europa Central entre 1618 e 1648. 

3. Mini-conflitos religiosos: referem-se às agressões e manifestações belicistas entre grupos regionais dentro da 

mesma nação. Exemplos: os violentos choques entre hindus, muçulmanos e sikhs na Índia; os banhos de sangue envolvendo 

muçulmanos, cristãos e animistas no Sudão; as rivalidades entre sunitas e xiitas em vários países islâmicos; as guerrilhas entre 

católicos e protestantes na Irlanda do Norte. É possível incluir nesta categoria os mecanismos repressivos criados pela religião 

de Estado para garantir a obediência compulsória aos seus dogmas, a instalação da Teocracia e a punição dos dissidentes. 

Recorde-se o "governo de Deus na terra" estabelecido no Irã pelo Aiatolá Khomeini em 1979; a Inquisição Católica durante a 

Baixa Idade Média e Idade Moderna. 

4. Microconflitos religiosos: são situações cotidianas nas quais indivíduos se agridem - verbal ou fisicamente - em 

decorrência de suas crenças divergentes. Pode também se encaixar aqui vasta gama de situações rotineiras e incruentas, nas 

quais a discriminação, a intolerância, o fanatismo e o espírito de seita condicionam o comportamento dos indivíduos. Atitudes 

agressivas de menor proporção - evitar a comunicação com membros de outra fé, usar camisetas e adesivos de propaganda 

sectária, manifestar força por meio de gigantescas passeatas e mega-shows, entre outras - não deixam de representar uma tácita 

ruptura da paz. 

O alto número de episódios violentos ao redor do Globo especialmente aqueles em nível macro e, mais recentemente, 

os atentados terroristas assumidos por movimentos radicais islâmicos , têm levado muitos acadêmicos e debatedores a 

considerarem a religião uma das fontes primárias da violência contemporânea ( cf. o boom editorial de obras críticas à religião 

publicadas no Brasil em 2007, o qual incluiu os livros de R. Dawkins, C. Hitchens e M. Onfray, entre outros). Por outro lado, os 

líderes e apologistas religiosos negam peremptoriamente qualquer relação causal entre suas crenças e as manifestações de 

violência ou terrorismo, atribuindo a responsabilidade de tais situações à interpretação distorcida de indivíduos ou grupos 

isolados. Faz-se necessário perguntar: que tipo de variável representa a religião dentro dos conflitos belicistas cujo aparente 

estandarte é a defesa de uma específica tradição? 

Seria ingênuo considerar os motivos religiosos como os únicos fatores desencadeantes dos certames denominados 

"guerras santas". Na zona de conflito, a religião tem sido, inegavelmente, fator de estímulo, exasperação ou justificativa das 

hostilidades entre grupos humanos. De fato, as maiores tradições religiosas do mundo possuem vasto histórico de legitimação 

do uso da violência, o recurso à chamada "guerra justa". No entanto, os confrontos bélicos freqüentemente envolvem outras 
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variáveis, tais como questões étnicas, disputa de território, retaliações e ideologias políticas. 

Ao menos dois fatores devem ser considerados em uma análise do vínculo entre religião e violência que pretenda ser . 
ponderada. O primeiro fator é o conteúdo dos livros sagrados das religiões, nos múltiplos trechos justificando todo tipo de 

violência. O segundo fator é a necessária contextualização sócio-político-econômica dos atores envolvidos nos conflitos 

religiosos, pois a religiosidade não é realidade atemporal. Ao contrário, ela reproduz e potencializa as tendências mais amplas 

da sociedade na qual se insere. Quando vistas sob a luz da História, as tradições religiosas apresentam um traço comum em seu 

desenvolvimento: todas elas buscaram, em algum momento, aliança com os poderes estatais para assegurar a supremacia de 

seus dogmas e estender o domínio e a riqueza de seus sacerdotes. 

3. A AMBIGUIDADE DOS LIVROS SAGRADOS 

Os textos sagrados - oráculos, escrituras e revelações, nos quais as maiores religiões fundamentam suas origens -

apresentam grave problema: estão repletos de apelos à violência descritos em linguagem ambivalente. A ambigüidade da 

linguagem religiosa reside no fato de um mesmo texto servir tanto a interpretações intolerantes, geradoras de cruel fanatismo, 

quanto a interpretações condescendentes, inspiradoras de movimentos pacifistas. Esta ambigüidade toma-se letal no momento 

em que os religiosos atribuem a autoria do texto aos seus respectivos deuses ou divindades. 

Estas são apenas três citações tiradas dos livros sagrados das três maiores religiões monoteístas do planeta: 

A) Judaísmo. No livro dos Salmos, um dos escritos do Antigo Testamento, o orador sagrado assim se dirige aos seus 

inimigos persas: 

"Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que 

pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra" (Salmo 137:8-9). 

B) Cristianismo.No Evangelho segundo Mateus, parte do Novo Testamento, Jesus afirma o seguinte: 

"( ... ) aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis 

que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai; entre a 

filha e sua mãe e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa" (Evangelho 

segundo Mateus, 10:33-35). 

C) Islamismo. O Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, recomenda: 

"Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras, onde quer que os acheis; capturai-os, 

acossai-os e espreitai-os; porém, caso se arrependam, observem a oração e paguem o zakat, abri-lhes o caminho. Sabei 

que Deus é Indulgente, Misericordiosíssimo" (Sura 9:5). 
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Centenas de trechos de conteúdo semelhante são encontrados nas três obras supracitadas. Nesses textos, massacres, 

extermínios, mutilações, saques e estupros são praticados em obediência à vontade divina. Este fato deveria bastar para li;:var o 

leitor religioso a, de um lado, duvidar da superioridade étiêa das revelações recebidas e, de outro, questionar o caráter 

antropomórfico dos discursos divinos, isto é, perguntar-se o quanto as características atribuídas aos deuses são, no final de tudo, 

a projeção externa dos próprios interesses humanos. 

Tomadas isoladamente, há outras tantas passagens nesses livros capazes de inspirar nobres iniciativas. Mas é também 

verdade - e uma verdade predominante na história humana - que os textos violentos conduziram e continuam a conduzir 

indivíduos e grupos a protagonizarem to_do tipo de tragédia. Acentuar os trechos pacíficos desses livros não apagará a presença 

de outros tantos inspiradores de segregação, ódio e carnificina. E - consideremos este fato - as próprias religiões armaram para si 

mesmas uma cilada hermenêutica: não é possível subtrair nenhum trecho dos livros sagrados, pois todas as suas palavras são 

consideradas, integralmente, "verdade revelada", "palavra de Deus". Portanto, os textos-fonte das religiões, em razão de 

conterem em si as sementes da violência, continuarão a alimentar nacionalismos, absolutismos e fanatismos. Nos livros 

sagrados, a guerra santa e todos os seus horrores não são simples desvios de interpretação, mas iniciativas anunciadas e 

encorajadas pelas maiores autoridades religiosas: patriarcas, sumos-sacerdotes, profetas, santos e pregadores de todas as 

classes. Os eventos sangrentos são parte central da mensagem desses livros. 

4.ADEFESADAS VERDADES DE FÉ: NASCENTE DA VIOLÊNCIARELIGIOSA 

A problemática dos livros sagrados nos reporta à estrutura sui generis das religiões: suas instituições, lideranças e 

códigos normativos reivindicam origem divina. Afirmam serem depositárias de uma verdade transcendental e absoluta, 

definindo o destino último da humanidade. O fiel adere a esta verdade religiosa por meio da fé. 

A experiência da fé, uma vez codificada em estatutos ou expressa em escrituras, toma-se objetiva referência para a 

uniformização de doutrinas, rituais, comportamentos e organização hierárquica. Divergências quanto à legítima interpretação 

das verdades de fé serão sempre motivos de contenda dentro de uma organização religiosa. Como a verdade revelada é absoluta, 

e parte desta revelação é a investidura de autoridades que a possam interpretar corretamente, eventuais discordâncias nunca 

serão bem-vindas. Surge a necessidade de proteger a interpretação oficial contra o perigo de oposição interna e externa. A 

história das religiões nos ensina que a defesa da ortodoxia, partindo da simples censura à voz dissidente, pode recrudescer em 

um crescendum, até atingir os sombrios patamares da eliminação física dos adversários ideológicos. 

Embora este processo de autodefesa institucional seja recorrente em todas as tradições religiosas, o núcleo potencial 

da violência parece residir em instância ainda anterior à própria institucionalização da fé. Indivíduos dotados da convicção de 

ser a sua crença a vontade de um deus a eles confiada, e que do conhecimento dessa mensagem depende o destino do mundo, 

podem - mesmo desvinculados de qualquer instituição - perpetrar atos violentos para fazer valer seus ideais. É como se eles 

tivessem, em sua imaginação, um salvo-conduto emitido pela própria divindade, em nome da qual os objetivos de conversão 

devam ser atingidos, não importando os meiqs empregados. Assim, é na estrutura irracional da fé que se esconde a semente da 

Revista Conscienciologia Aplicada -Ano 8 - N. 7 - 2008 209 



violência praticada pelos crentes de todas as denominações religiosas da Terra. Alguns objetarão ser esse o processo do 

fanatismo fundamentalista, o qual não deveria ser tomado pela religião como um todo, mas simplesmente como sua . 
excrescência doentia. No entanto, as expressões de virulência fundamentalista ou os atos insanos cometidos pelos fanáticos 

. religiosos são apenas extrapolações da intolerância que permeia sub-repticiamente a estrutura da religião. 

A apresentação de qualquer idéia sob a capa de suposta verdade absoluta, provocará, inevitavelmente, manifestações 

de força para garantir sua predominância. A eliminação a priori da possibilidade de discussão ou debate a respeito de tal idéia, já 

lhe confere caráter impositivo. Tal é a natureza das assim chamadas "verdades de fé": revestem-se de autoridade 

inquestionável. Sua formulação se equaciona à própria verdade dos deuses, quaisquer sejam os nomes e idiossincrasias a eles 

atribuídos. O crente comum tem sempre a convicção de que sua tradição detém a verdade única, pela qual ele ou ela será 

exortado a dar a vida. O sentimento de possuir uma missão aquela de propagar a verdade divina quando assumido com fervor, 

desencadeia a atividade da persuasão, cujos mecanismos são de coerção psicológica, uma vez que o mensageiro traz a verdade 

absoluta e, a seu interlocutor, não resta alternativa senão render-se à sua pregação. 

Comunidades religiosas, em geral, alimentam poderoso ego coletivo, pela idéia de ser, cada uma delas, o "povo 

escolhido". Esta crença é o elemento propulsor das missões religiosas, cujos objetivos fundamentais são a multiplicação de 

conversões à fé e a expansão da área territorial de influência da religião. Um agressivo proselitismo contribui para o 

desmantelamento da identidade cultural de indivíduos e grupos sociais. Uma eventual rejeição da "proposta" de salvação 

apresentada será retribuída com a condenação ao sofrimento eterno. Esta coerção - a princípio apenas psicológica - pode evoluir 

para formas mais incisivas de ameaça: castigos físicos, depredação ou destruição de bens associados a idéias divergentes 

(livros, templos, objetos de arte, entre outros), expulsão da comunidade com subseqüente alienação da vida social, morte física 

(pena capital) e espiritual (condenação à perdição eterna). Em última instância, é possível ocorrer a deflagração do genocídio ou 

a declaração de guerra a grupos opositores. 

Os mecanismos coercitivos tomam-se mais eficazes quando a religião se alia ao poder estatal.Neste caso, há simbiose 

de interesses para a afirmação inquebrantável do Poder. Os líderes religiosos precisam do Estado para consolidar a 

homogeneidade da fé imposta e legalizar a repressão a possíveis dissidências. Governantes, por sua vez, controlam melhor as 

massas e estendem sua permanência no Poder ao identificarem sua administração com os símbolos e princípios imutáveis da 

religião. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À questão inicial - é a violência apenas conseqüência acidental das manifestações religiosas ou é a religião, na sua 

conjuntura estrutural, o gatilho para a deflagração de violência? - este autor responde: a religião é intrinsecamente violenta. 

As razões desta hipótese baseiam-se na longuíssima série de episódios históricos violentos envolvendo direta ou indiretamente 

as religiões. As sementes da violência podem ser encontradas nos livros sagrados - textos-fonte das religiões - aos quais seus 

adeptos dão incondicional consentimento de fé. Esses livros, cujo conteúdo é sempre atribuído a uma divindade ou a 
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representantes divinamente autorizados, inspiram a criação de estruturas coercitivas contra vozes dissidentes. Os objetivos 

expansionistas dos credos religiosos, quando em aliança com os poderes governamentais, são potenciais estopins para o 

estabelecimento de regimes opressivos e a deflagração de guerras e genocídios. 
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Maxidissidência e Inversão Existencial 
Maxi-dissidence and Existential Inversion 

Maxidisidencia e Inversión Existencial 

Resumo: 

O trabalho apresenta desafios na mudança paradigmática 

pessoal, contextualizando-os na vivência da autora, que, nesta 

existência, participou durante 14 anos da Igreja Católica, no 

Movimento da Renovação Carismática. Conhecendo as propostas da 

Conscienciologia, passou a atuar na condição de autopesquisadora 

utilizando a técnica da Inversão Ex istencial (lnvéx is) para a 

maximização da evolução pessoal. 

Abstract: 

This work presents some challenges conceming personal 

paradigmatic change, contextualizing them witb personal 

experiences of the author, who has participated during 14 years in 

this li fe of the Catholic Church's Charismatic Renovation 

Movement. Having known conscienctiology's proposals, she 

initiated self-researcb through tbe existential inversion technique, in 

order to maximize her evolution. 

Resumen: 

Este trabajo presenta desafios en el cambio paradigmático 

personal , contextualizándolos en la vivencia de la autora, que, en esta 

existencia, ha participado durante 14 anos de la lglesia Católica, en el 

Movimiento de la Renovación Carismática. AI conocer las 

propuestas de la Concienciología, ba pasado a actuar en la condición 

de auto investigadora utilizando la técnica de la lnversión Ex istenc ial 

(lnvexis) para la maximización de la evolución personal. 

Crise Existencial. A pré-disposição íntima para este estudo surgiu no final de 2002, seguindo-se ao contato da 

Autora com as verpons da Con cienciologia em contraponto às "verdades absolutas" da Religião vivenciadas, 

desencadeando crise existencial pela necessidade de contextualizar as vivências pessoais na ótica de um novo paradigma 
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Acomodação. De acordo com os estudos da Evoluciologia, a consciência pré-serenona ainda tende naturalmente a 

criar e manter-se em zonas de conforto, buscando trilhar " caminho mais fácil. Em alguns casos, não questiona valores 

impostos pela Socin, aceitando-os sem ao menos conscientizar-se de sua própria passividade. Este fato evidencia relação 

intrínseca com influências holopensênicas estagnadoras, mantenedoras do status quo (VIEIRA, 1994). 

Carneirismo. Ao longo da História, milhares de fatos comprovam influências e manipulações anticosmoéticas 

dos que detêm conhecimento e poder sobre as conscins submissas e acomodadas, que simplesmente submetem-se, prática 

que desrespeita o livre-arbítrio das últimas. 

Premissa. A Religião pressupõe que, de um modo ou de outro, o indivíduo, deterministicamente, se aproximará da 

fé e da divindade. Exemplo claro dessa visão é a expressão: "Chega-se a Deus pelo amor ou pela dor". 

Terceirização. Neste contexto, a conscin propensa à transferência ou "terceirização" das responsabilidades 

evolutivas pode converter-se a diversas seitas ou religiões. 

Pontificação. Do ponto de vista religioso, resposta freqüente às indagações cotidianas dos fiéis é: "Os problemas 

nada mais são do que a vontade de Deus para nossa vida". 

1. OBJETIVOS 

Maxidissidência. O estudo, ainda em andamento, visa apresentar a concretização da maxidissidência religiosa 

desencadeada pela mudança de paradigma pessoal, predisponente à reciclagem intraconsciencial. 

Motivação. Pelo exemplarismo, a Autora pretende motivar as consciências autocríticas e questionadoras a 

eliminar automimeses religiosas dispensáveis, diminuindo rastros evolutivos e rompendo interprisões grupocármicas nesta 

vida intrafisica. 

Invéxis. Visa enfatizar os ganhos evolutivos pela aplicação da técnica da Inversão Existencial (Invéxis) 

priorizando desde a juventude a assistência interconsciencial, a intelectualidade, a racionalidade, a criticidade e a tares ao 

invés da tacon (Tarefa da consolação), até então empregada pelaAutora em suas inter-relações cotidianas. 

Superação. Mudança de paradigma pessoal é desafio por possibilitar a reciclagem existencial. Este artigo pretende 

esclarecer a quem, de alguma forma, vivencia tais desafios e encontra-se paralisado diante dos medos, incertezas e 

inseguranças frente ao "novo", ao desconhecido. 

2. HIPÓTESES 

Predisposição. O estudo, através da vivência pessoal da Autora, trabalha a hipótese de que a Voliciologia, a 

disponibilidade, o despojamento, o abertismo consciencial, a Refutaciologia e o posicionamento podem ser considerados 

fundamentais à conscin predisposta à mudança paradigmática pessoal. 

Interprisões. A aplicação da técnica da Invéxis priorizando a assistência interdimensional desde a juventude pode 

auxiliar na superação das interprisões grupocármicas dinamizando a proéxis (programação existencial) rumo ao compléxis 

( completismo existencial). 
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3. METODOLOGIA 

Autopesquisa. A metodologia deste estudo em and!mento é a autopesquisa a partir do laboratório pessoal de 

vivências cotidianas, visando ao autoconhecimento. 

Autopesquisador. Segundo Vieira (2006), o autopesquisador conscienciológico é a conscin buscando pesquisar 

prioritariamente a Tudologia, o tempo todo, onde está, para alcançar a condição de Evoluciólogo ou Orientador Evolutivo 

aprofundando e ampliando a própria inteligência evolutiva (IE). 

4. MAXIDISSIDÊNCIA 

Definição. A maxidissidência é a condição ou postura de divergir ou afastar-se do convívio pela eleição de 

prioridades de trabalho, voluntariado, assistência ou pesquisa mais relevantes ou impactantes no processo evolutivo e 

cosmoético das consciências. 

Sinonímia: 1. Aproximação da maxiproéxis. 2. Maxipriorização. 3. Maxirrompimento; maxilibertação. 

Antonímia: 1. Minidissidência. 2.Afastamento damaxiproéxis. 3. Maxi-interprisão. 

Etimologia. O prefixo maxi deriva do Latim: maximus, superlativo de magnus, 'grande' . O termo dissidência 

procede também do Latim: dissidens, dissidere 'estar separado, afastado, não concordar, divergir em opinião, ser desigual, 

diferir'. 

Definição. A Invéxis (Inversão Existencial) é a técnica evolutiva pela qual a conscin dispõe-se a executar a 

proéxis, priorizando com lucidez a assistência avançada com planejamento máximo calcado nas premissas da cosmoética e 

do Universalismo, buscando a autoqualificação assistencial desde a juventude (FERREIRA, 2005 p. 112) 

Sinonímia: 1. Predisposição assistencial desde a juventude. 2. Vivência precoce da Assistenciologia. 3. 

Otimização da proéxis. 

Antonímia: 1. Recéxis. 2. Robéxis. 

Etimologia. O termo inversão deriva do Latim: inversio, 'inversão, transposição em retórica; ironia, anástrofe, 

alegoria'. Surgiu em 185 8. O termo existencial também deriva do idioma Latim, ex(s) istentialis. 

Manipulação. Segundo TELES (2007), o ideal é começar desde jovem a ter vontade própria, pois o murista, 

decidofóbico, é facilmente sugestionado, chegando a entrar em interprisões grupocármicas, tomando-se presa fácil das 

manipulações generalizadas. 
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4.1. HISTÓRICO PESSOAL 

Iniciação. Adentrei-me no Catolicismo nesta exisltncia aos 6 anos de idade, inicialmente por influência familiar. 

Trabalho. Aos 15 anos iniciei trabalho missionário: viajava divulgando o Catolicismo nos mais diversos lugares: 

praças públicas, igrejas e estádios. Participava de palestras, retiros, experiências de orações e encontros de jovens. Pregava 

de porta em porta, convidava transeuntes a entrarem na igreja durante as missas, entre outras atividades espirituais. Fui líder 

de movimento jovem da Renovação Carismática Católica (RCC) por quatro anos. Fiz projeto inovador para que os fiéis 

pudessem ter um local de oração permanente, 24 horas por dia. Este projeto foi implantado em 2006, em Ribeirão Preto, SP, 

pelos jovens da RCC, existente até o presente. É a "Casa Leão de Judá", com a divisa: Católicos em Oração e Missão. 

Vida religiosa. O trabalho religioso gerava certa "insegurança" nos meus familiares e amigos. Temiam que optasse 

pela vida religiosa exclusiva, em convento. Particularmente, não sentia tal vocação. 

Questionamentos. Embora atuante na Igreja Católica, questionava e discordava de pontos específicos, entre eles, 

o celibato. Buscava compreender melhor a fundamentação das práticas religiosas. As respostas acabavam barradas nos 

dogmas, nas "verdades" da fé e no absolutismo. 

Criticidade. Enviei três cartas ao Vaticano, aos cuidados do Papa João Paulo II, questionando e criticando o 

celibato, expondo inclusive as conseqüências de tal prática para a Igreja Católica na atualidade através de reportagens da 

mídia brasileira. As respostas eram tradicionais. A essência destas pode ser traduzida pela seguinte expressão: "o celibato é 

uma preciosidade que a Igreja quer guardar em vasos de barro". 

Pseudo-conformismo. Para não me aprofundar nas críticas, conformava-me com as respostas, mesmo 

inconsistentes. A sensação de impotência, nesses momentos, aumentava. 

Novo Paradigma. Aos 19 anos, acessei as idéias de um paradigma científico novo, o Paradigma Consciencial, 

proposto pela Conscienciologia. Na época, resistia às idéias que contradiziam o que aprendera e vivenciara. 

Responsabilidade. Segundo Vieira (2003 ), sob a óptica do paradigma consciencial, a continuidade e qualidade do 

processo evolutivo depende da própria consciência, significando para a autora: assumir a auto-evolução autonomamente. 

Contradição. Pensar na responsabilidade pessoal, sem terceirizar tal responsabilidade às divindades, contradizia a 

crença pessoal, baseada na Bíblia, de que os acontecimentos são a vontade de Deus para a minha vida. 

Encontro. Em outubro de 2002, conheci o propositor da Conscienciologia, o pesquisador Waldo Vieira, no Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), em Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, Brasil. 

Esclarecimento. No decorrer da conversa compreendi que, embora minha vida fosse centrada no Catolicismo, eu, 

efetivamente, pouco conhecia as fundamentações religiosas. Faltava-me conhecimento, refutação e senso crítico. 

Questionamento. Passei a questionar-me constantemente: prefiro crer ou saber? 

Negação. Naquele momento, negar as informações apresentadas e continuar segura no conhecimento religioso 

adquirido era a opção mais cômoda e confortável. Agi assim durante um ano, até outubro de 2003. 

Lógica. Aprofundei-me nos estudos para conhecer a proposta e as bases da Conscienciologia. As novas 

informações pareciam lógicas, faziam sentido, embora me fosse dificil aceitar as novas propostas paradigmáticas. 
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Traição. Iniciei os estudos conscienciológicos sentindo culpa e medo: trair a Deus, sua palavra expressa na Bíblia, 

e as pessoas com quem convivi. 

Conflito interno. Passei a vivenciar um conflito inte!no: estudar e compreender a Conscienciologia significava 

"abrir mão" de princípios e conceitos que alicerçavam minha vida. 

Bases. Estudei as bases estruturais religiosas para aprofundar-me no Catolicismo sem emocionalismos, utilizando 

a cri ti cidade, a racionalidade e a lógica para analisar os fatos até então desconhecidos e desvalorizados por mim. 

Transição. Vivenciei a transição da Tacon (tarefa da consolação), própria dos processos religiosos e neofóbicos, 

para a Tares (tarefa do esclarecimento), própria dos processos científicos e neofilicos. 

Ruptura. Deixei as atividades religiosas em 2002, passando a vivenciar as repercussões da Tares, da autopesquisa 

e da assistência multidimensional no cotidiano. 

Tares. A Tares é a tarefa do esclarecimento mais avançada, em geral, antipática dentro do ambiente social humano. 

É cirúrgica, patrocina reciclagens profundas, modificando, de fato, a consciência de modo visceral, prático e objetivo. A 

consciência praticante da tares evolui no contrafluxo das preocupações humanas vulgares. Valoriza as autocríticas, 

aprimora o autodiscemimento, dispensa os cultos aos personalismos. Conduz as pessoas a pensarem por si, para se 

libertarem do jugo milenar dos instintos, dependências doentias e sacralizações (Vieira, 1996). 

4.2. DESAFIOS NAMUDANÇADE PARADIGMAPESSOAL 

Definição. Segundo Vieira (2003), o paradigma é o exemplo servindo como modelo. 

Etimologística. O termo paradigma vem do Latim, paradigma, derivado do Grego, parádeigma, e surgiu em 

1710. 

Sinonímia. 1. Padrão. 2. Modelo. 3. Exemplo. 4. Teoria-líder. 

Antonímia. 1. Desemparelhamento. 2. Singularidade. 3. Teoria Secundária. 

Redirecionamento. Durante a transição paradigmática, foram registrados 5 aspectos facilitadores, fundamentais à 

reciclagem existencial vivenciada pela Autora: 

4.2.1 Voliciologia 

Vontade. Qualquer mudança exige da consciência vontade para realizá-la, superando os desafios proporcionados 

pelo Novo. A mudança paradigmática não é exceção. No caso pessoal, consegui iniciar os estudos conscienciológicos 

quando a vontade de conhecer a nova ciência superava a tendência de negá-la sem embasamentos. 

Questionamento. Reflexão válida para a conscin frente ao Novo e a possível quebra do paradigma pessoal é 

questionar-se quanto à pré-disposição íntima para vivenciar as repercussões das novas informações na vida cotidiana. 

4.2.2 Disponibilidade e Despojamento 

Desafio. Dois desafios para o Autopesquisador são relevantes neste contexto: disponibilidade íntima e 

despojamento para prosseguir pesquisando quando o tema impactar princípios ou valores pessoais, aprendendo que 

pesquisar é, de fato, ir às últimas conseqüências. 
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4.2.3 Abertismo Consciencial 

Definição. "O abertismo consciencial é a condição avançada da consciência neofilica com abertura ao 

conhecimento quanto a sua evolução" (VIEIRA, 2006, p. 2~. 

Mudança. Na vivência pessoal da Autora, vale ressaltar que o abertismo consciencial foi imprescindível à 

mudança de paradigma pessoal. Tal postura possibilitou o acesso às novas informações, com os conseqüentes 

questionamentos e reflexões. 

Fechadismo. Viver pela fé, fanatismos, crenças e verdades absolutas, predispõe às lavagens cerebrais e 

subcerebrais, regredindo-se ao ''fechadismo consciencial" quando, de acordo com Vieira (2007), a conscin neofóbica 

manifesta fechamento onilateral da autopensenidade ao conhecimento quanto à evolução da consciência. 

Escolhas. A partir das escolhas pessoais, a consciência determina o auto-acesso às verpons evolutivas de acordo 

com o grau de abertismo consciencial. No caso desta autora, durante a transição paradigmática, quanto mais se interessava 

em pesquisar as bases do Catolicismo, mais surgiam informações e documentos sobre o tema, de fontes diversas e até 

inesperadas, enriquecendo e aprofundando a pesquisa . 

. 2.4. Refutaciologia 

Refutação. A refutação, no histórico da Autora, era pouco utilizada devido à vivência no Catolicismo, onde 

predominam a fé cega, a submissão e a acríticidade. 

Mola propulsora. Neste estudo, a Refutaciologia pode ser considerada a "mola propulsora", impelindo a 

mudança paradigmática. Foram fundamentais os auto e heteroquestionamentos. 

Abordagem. A prática da Refutaciologia, alicerçada no Princípio da Descrença, pode levar às mudanças de 

abordagens na interpretação de fatos e parafatos. 

Definição. De acordo com Vieira (2006), propositor do Princípio da Descrença - essencial e insubstituível na 

pesquisa científica - a consciência pesquisadora e refutadora recusa qualquer conceito apriorista, dogmático, sem 

demonstração prática ou reflexão demorada, confrontada com as causas, lógicas pelo uso da Razão plena. 

4.2.5. Posicionamento 

Desafio. O posicionamento foi um dos maiores desafios que a Autora encontrou em sua autopesquisa, pois não 

bastaram a vontade, a disponibilidade, o despojamento e o abertismo frente ao Novo. A mudança paradigmática pessoal foi 

chancelada pelo autoposicionamento. 

Maxidissidência. Para a Autora, o autoposicionamento rompeu com o paradigma pessoal religioso, taconista, 

· evitando novas interprisões grupocármicas, eliminando voluntariamente automimeses dispensáveis e caracterizando, 

principalmente, a maxidissidência religiosa na atual existência. 

5. Valores Evolutivos 

Proéxis. O contato mais direto com ·as verpons conscienciológicas possibilitou, no caso pessoal, a retomada da 

proéxis e o aumento significativo de lucidez (recuperação de cons ). Com isso, os esforços pessoais se voltaram para a Tares 

pelo exemplarismo multidimensional. 
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