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Resumo:  

      O trabalho discute o fenômeno intraconsciencial de algumas conscins sentirem  

a necessidade pessoal de defender grupos, doutrinas, ideologias ou políticas, refletin-

do nas próprias atitudes, posturas, comportamentos ou posicionamentos, podendo in-

dicar as bases das diretrizes proexológicas. A hipótese defendida é: na medida em 

que avançamos no processo de maturidade parapsíquica, mais lúcidos e comprome-

tidos ficamos em relação aos grupos de convívio do passado e maior a necessidade 

de querer assisti-los no presente. 

 

Abstract:  

      The work discusses the intraconsciential phenomenon of some intraphysical 

consciousnesses to feel the personal need to defend groups, doctrines, ideologies or 

politics reflecting in their own attitudes, postures, behaviors or positioning, could 

indicate the bases of the existential programological guidelines. The defended hypo-

thesis is: as we moved forward in the process of more lucid parapsyquic maturity 

and committed in relation to the groups of passed conviviality, greater the need to 

want to assist them in the present.  

 

Resumen:  

      El trabajo trata el fenómeno intraconciencial de algunas concins que sienten la 

necesidad personal de defender grupos, doctrinas, ideologías o políticas; haciendo 

una reflexión sobre las propias actitudes, posturas, comportamientos o posiciona-

mientos; logrando indicar las bases de las directrices proexológicas. La hipótesis de-

fendida es la siguiente: a medida que avanzamos en el proceso de madurez parapsí-

quica, estamos más lúcidos y comprometidos en relación a los grupos con los que 

convivimos en el pasado y mayor es la necesidad de querer ayudarles en el presente. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Convivialidade. Pela Arqueologia, desde os primórdios da evolução do planeta Terra, os seres hu-

manos viveram em grupos para aumentar suas chances de sobreviver, fortalecendo o fato do homem ser 

animal social. 

Fatuística. O convívio entre diferentes culturas permite inúmeras situações de aprendizado, que res-

salta as particularidades das diferenças, propiciando uma aceleração no processo evolutivo. O próprio 

desenvolvimento da fala foi necessário em função do convívio grupal.  

Cognição. A partir do convívio social, o homem avança no processo cognitivo, proporcionando 

maior compreensão do ambiente em que vive. Desta forma, a consciência passa a atuar de maneira mais 
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lúcida, gerando mudanças em seu comportamento e no grupo em que convive, produzindo, assim, his-

tória mais autoconsciente. 

Evolução. Pela Evoluciologia, percebe-se que as consciências levam milhares de vidas para adquirir 

a autoconscientização do seu processo evolutivo. “A formiga evolui para ser igual a qualquer ser hu-

mano. Os pré-serenões, iguais a você e eu, caminhamos para sermos, inevitavelmente, Serenões 

(VIEIRA, 2007, p. 929)”. 

Holocarmalogia. Até alcançar o nível evolutivo do Serenão, as consciências tendem a passar por ba-

sicamente 5 estágios ou fases dentro da grupocarmalidade (VIEIRA, 1994, p. 626). 

1.  Interprisão. Fase da interprissão grupocármica gerada por atos anticosmoéticos. 

2.  Vitimização. Fase da vitimização, em que a consciência passa a ser vítima dos seus próprios atos 

anticosmoéticos. 

3.  Recomposição. Fase da recomposição, em que há assistência às antigas vítimas. 

4.  Libertação. Fase da libertação, ocorrendo maior alívio da pressão dos assediadores. 

5.  Policarmalidade. Fase da policarmalidade, em que a consciência atua assistencialmente com vá-

rios grupos evolutivos.  

Grupocarmologia. Os 5 estágios demonstram a relação da consciência com grupos, partindo de 

interprisões grupocármicas até a fase de libertação, em que assiste os grupos anteriormente prejudicados. 

Assim, necessita-se apreender os estudos e pesquisas da conta corrente holocármica da consciência em 

evolução, abarcando a egocarmalidade, a grupocarmalidade e a policarmalidade, para melhor compreen-

der os grupos envolvidos. 

Restringimento. A cada nova ressoma, o restringimento consciencial gera à consciência a perda de 

cons, sendo oportunidade para acertar nas relações interconscienciais, sem ressentimentos ou mágoas. 

Paragenética. Durante a nova oportunidade de viver, as consciências podem agravar as tendências 

imaturas ou começar a desenvolver, no íntimo, um senso de responsabilidade aos atos impensados do 

passado.  

Sensibilidade. Muitas pessoas renascem com sensibilidade maior com grupo específico de pessoas 

(crianças, mulheres, idosos), animais (baleias, cachorros, gatos) ou temáticas (ambientais, guerras, fome) 

que lhes causam mais comoção. Muitas delas abdicam-se de suas vidas pessoais para ajudá-los.  

Ativismo. O ativismo, ou seja, a defesa pela consciência de grupos, doutrinas, ideologias ou políticas 

passa a ser praticado como forma de sanar as chamadas “injustiças”.  

CCCI. Hoje (2015), existe a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), sen-

do a reunião de pessoas interessadas em cumprir a maxiproéxis grupal. Observa-se que cada intermissi-
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vista, por exemplo, tem sensibilidades diferentes em relação aos assistidos, mobilizando-se mais, depen-

dendo do público-alvo ou da temática.  

Pergunta. Baseada na premissa de que as pessoas evoluem a partir do convívio, a pergunta levantada 

para o estudo foi a seguinte: por que algumas pessoas se sensibilizam em ajudar determinados grupos 

em decorrência de outros e a partir dessa afinidade vão compondo as afinidades de convívio?  

PARA-HISTÓRIA E O ATIVISMO PROEXOLÓGICO 

História. A História estuda e resgata o passado da humanidade com o objetivo de compreender  

as manifestações dos homens, e como agem em diferentes ambientes e épocas.  

Definição. A Para-História é a especialidade da Conscienciologia investigadora da História multidi-

mensional, a qual resgata a holomemória coletiva das consciências por meio dos fatos e parafatos.  

Respostas. Nesse caso, muitas consciências procuram indícios ou respostas às questões de sua exis-

tência nas realizações de retrovidas.  

Afinidade. Partindo da hipótese da inexistência de um passado sem grupo, podemos afirmar que  

as consciências se unem por afinidade, assim a tendência é conviverem em uma diversidade pensênica 

menor. Essa tendência é acentuada quando estão no período intermissivo, ou seja, sem o corpo físico.  

A ressoma na dimensão intrafísica proporciona maior interação entre os diferentes princípios conscien-

ciais, a exemplo de plantas, animais, bactérias, entre outros.  

Aprendizado. Essas interações facilitam o processo de aprendizado. Dessa forma, o maximecanismo 

evolutivo dinamiza a evolução das consciências através do processo de ressomas e dessomas sucessivas. 

Proéxis. A Proexologia é especialidade da Conscienciologia que estuda a Proéxis, ou seja, a progra-

mação existencial específica de cada pessoa, planejada no Curso Intermissivo antes da ressoma na di-

mensão intrafísica.  

CI. Segundo a Para-História, a partir de 1950, no período intermissivo, iniciou em larga escala o pla-

nejamento das programações existenciais com a orientação dos evoluciólogos.  

Planificação. Durante milênios, consciências ressomaram neste planeta sem uma planificação de me-

tas evolutivas, sem reflexão e sem considerar os princípios da Priorologia. Foram acumulados equí-

vocos, mas também experiências. As consciências predispostas a romper com o passado de erros ingres-

sam nos Cursos Intermissivos, visando melhor aproveitamento do período intrafísico, ajudando a si mes-

mas e ao grupo em que estiveram, durante muitas vidas, no mesmo patamar evolutivo.  

Objetivo. O objetivo do Curso Intermissivo (CI) é preparar as consciências para o completismo da 

programação existencial, na próxima vida intrafísica (VIEIRA, 2006, p. 378). Nesses cursos, são ofer-
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tadas diversas atividades de qualificação, proporcionando às consciências participantes um upgrade 

evolutivo, a fim de otimizar a próxima vida humana.  

Evoluciólogos. A programação existencial é elaborada segundo o histórico e o para-histórico de cada 

pessoa, verificando-se os atributos conscienciais, talentos, aptidões e experiências, além de analisar  

e avaliar as prioridades assistenciais a serem sanadas. Por isso é necessária a coordenação dos evolució-

logos, no planejamento existencial, devido à visão de conjunto sobre o histórico pessoal e as interre-

lações decorrentes. 

Objetivos. Outra característica da proéxis é o inarredável compromisso com os erros cometidos no 

passado, ou seja, nas cláusulas proexólogicas contemplam, em algum nível, reparação aos atos anticos-

moéticos pretéritos.  

Holocarmologia. A Holocarmologia já indica que quando a consciência comete um ato criminoso,  

as leis de causa e efeito obrigam, de maneira compulsória, a consciência, a partir do Princípio da Res-

tauração Evolutiva1, reparar ou compensar os danos causados.  

Aceleração. O Curso Intermissivo proporciona à consciência uma Aceleração da História Pessoal 

(VIEIRA, 2006, p. 49), potencializando atuações e repercutindo no respectivo grupo evolutivo. Se  

a evolução é algo inevitável, então por que não a acelerar e potencializá-la?  

Retrocognições. Para estudar a Para-História pessoal, pode-se vivenciar autorretrocognições, com  

o objetivo de acessar a paraprocedência e o Curso Intermissivo, e permitir a recuperação de unidades de 

lucidez (cons) e dinamizar a consecução da proéxis.  

Autoconhecimento. Nesse exercício, torna-se inevitável conhecer a história pessoal, ampliando gra-

dativamente o autoconhecimento, com análises pessoais, planilhas de hipóteses pessoais e inferências 

sobre o passado. Para avaliar os possíveis grupos dos quais se participou no passado, seguem 20 pro-

postas de questões para obtenção de indicadores conscienciométricos: 

01.  Lista de trafores, trafais e trafares.  

02.  Detalhamento do temperamento pessoal.  

03.  Talentos.  

04.  Tendência.  

05.  Motivações. 

06.  Valores. 

07.  Afinidade historiográfica (período, país, arte, política, ciência e militarismo). 

                                                 
1 Loche, Laênio Junior. Princípio da Restauração Evolutiva; Enciclopédia da Conscienciologia. Foz do Iguaçu: Editares, 

2008. 
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08.  Personalidades históricas de maior afinidade. 

09.  Característica do grupocarma (linha de conhecimento, ofício, hobbys e físico).  

10.  Média conscienciométrica do grupocarma familiar.  

11.  Média conscienciométrica do grupocarma de convívio. 

12.  Nível de entrosamento no grupo evolutivo. 

13.  Principal ideia afim que une o grupo de convívio. 

14.  Ideia com maior dificuldade de compreender. 

15.  Campo de conhecimento que tem mais facilidade. 

16.  Talentos evidenciados pelo grupo. 

17.  Nível de reconhecimento com o grupo evolutivo. 

18.  Materpensene de maior afinidade. 

19.  Regularidades e situações que se repetem. 

20.  Países que maior afinidade.  

Reflexão. Ao refletir sobre essas variáveis, a consciência autopesquisadora pode apalpar as tendên-

cias do passado, observar as afinidades e assim levantar hipóteses sobre os grupos de convívio no pas-

sado e possíveis erros cometidos naquela instância.  

Aperfeiçoamento. O passado é imutável, toda e qualquer ação é eterna, mas conhecer o passado pos-

sibilita reflexão e mudança para as próximas ações, objetivando o aperfeiçoamento evolutivo.  

Profilaxia. A prevenção só é feita quando se conhece a doença, daí a importância de conhecer os pró-

prios erros para atuar de maneira profilática no presente. 

Especialidade. Na pesquisa sobre o ativismo proexólogico com base na Para-História pessoal, pode-

se fazer também uma relação entre a especialidade afim de cada grupo e o tipo de Instituição Conscien-

ciocêntrica. A partir dos indicadores conscienciométricos sugeridos, a pessoa pode levantar hipóteses das 

características dos grupos do passado, a natureza dos erros e quais são as tendências atuais.  

CCCI. Hoje (ano-base 2015), a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) 

compõe 22 Instituições Conscienciocêntricas (IC), cada qual com seu materpensene. Cabe, na autopes-

quisa pessoal, verificar os talentos e tendências pessoais para encaminhar-se a uma IC que tem mais re-

lação com os comprometimentos passados.  

Hipótese. A hipótese defendida é que as inclinações pessoais para assistir ou defender certos grupos, 

ideias e projetos pode ter raízes em erros cometidos no passado e pode, inclusive, conter, nas cláusulas 

proexológicas, a ajuda na reversão do mal provocado.  
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Trajetória. Do ponto de vista da Autopesquisologia, conhecer o passado significa conhecer a si mes-

mo e também o caminho que se percorre para alcançar a maturidade e a consciencialidade atual, valori-

zando a trajetória evolutiva.  

Errologia. Na trajetória evolutiva, a natureza dos erros cometidos tende a aparecer nesta vida, fican-

do mais escrachado em duas situações: a primeira é na ampliação dos erros, por exemplo, uma consréu 

que renasce com a mesma tendência criminosa do passado e a segunda, quando a pessoa sente forte 

necessidade de querer ajudar.  

Interpretação. Não se muda o passado, o que muda é a interpretação que se dá ao fato e como tirar 

proveito dos acertos, a fim de aperfeiçoar as experiências ou evitar os equívocos. Segundo Marc Bloch 

(2001, p. 75) “o passado é, por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do 

passado é uma coisa em progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa”. 

Trinômio. Considerando o trinômio passado-convivialidade-evolução, pode-se ressaltar que o pas-

sado de todas as consciências está atrelado ao processo grupal, pois não há evolução sem interrelações 

conscienciais. 

Reflexão. Em qual grupo está inserido? Qual a temática predominante? Visa atender quais neces-

sidades evolutivas? Quais as hipóteses de ações realizadas no passado que nessa vida tem a necessidade 

de recomposição? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cláusula. Este trabalho procurou compreender a postura intraconsciencial de defender ou desen-

volver certa sensibilidade a alguma causa, podendo indicar raízes do passado e compor as cláusulas 

proexológicas, visando atuar de maneira compensatória aos atos anticosmoéticos cometidos no passado. 

Afinidade. Ao compor ou fazer parte de algum grupo atual, pode-se indicar interesses desenvolvidos 

em outras vidas, por meio da análise desses diferentes agrupamentos existentes na história e identificar 

as possíveis afinidades entre os grupos atuais. 
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