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Epicentrismo Consciencial Descrenciológico
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Definição. O epicentrismo consciencial descrenciológico é o ato ou efeito de a conscin
intermissivista exercer a função de epicentro lúcido, tendo por base a teática do princípio da descrença (PD), liberto da necessidade de subjugações mútuas, cangas ou gurulatrias, empregando
a Cosmoética e a autocoerência máxima, com finalidade interassistencial.
Sinonímia. 1. Epicentrismo consciencial libertário. 2. Epicentrismo consciencial antigurulatria. 3. Liderança parapsíquica descrenciológica. 4. Epicentrismo consciencial autocrítico.
5. Epicentrismo evolutivo.

Contextualização
Autonomia. É ínsita ao processo de amadurecimento consciencial a busca pela autonomia evolutiva, na qual a consciência sai da heteronomia para assumir as próprias rédeas nas decisões, iniciativas e acabativas existenciais. É quando a responsabilidade pelos resultados obtidos,
sejam eles bons ou ruins, passam do locus of control externo para o locus of control interno.
Subnível. Nessa caminhada, a modelagem, o espelhamento e a imitação são processos
fundamentados na admiração a alguém que está em alguma condição a qual se quer chegar. Porém, quando não há autocrítica, a admiração pode se transformar em gurulatria, resultando em
estagnação evolutiva e na condição de subnível. Quando colocamos o outro em pedestal, deixando
que nos diga o que fazer, para onde ir e o que decidir, sem nenhuma discordância, podemos ficar
reféns da experiência alheia, inclusive do heteroparapsiquismo.
Princípio. De acordo com os princípios teáticos embasadores da filosofia do epicentrismo consciencial autoconsciente, “se alguém for esperar a pensenização crítica, o raciocínio lógico
e a descoberta da verpon apenas dos superdotados psíquicos e parapsíquicos, estará errada ou
omissa o tempo todo. Qualquer indivíduo pode aprender a pensenizar melhor, tudo dependendo
da aplicação das técnicas conscienciológicas agora melhor conhecidas” (VIEIRA, 2018).
Posicionamento. Apesar de muitos pesquisadores chegarem aos estudos vanguardistas
da Conscienciologia posicionados intimamente quanto à não mais aderirem ao processo doutrinário e místico, ainda é possível observar resquícios da postura de crença, com terceirização das
decisões. Sempre é bom lembrar que mesmo os reis, que em tese detinham o poder máximo, se
submetiam aos oráculos.
Mecanismo. Por outro lado, estar na condição de epicentro consciencial lúcido, requer
do epicon que não se permita ser usado e, menos ainda, que não use mecanismos anacrônicos
subjugatórios e acomodativos, que reforcem o falso glamour do poder pelo poder, efêmero, antievolutivo e manipulador, optando pelo poder interassistencial.
Salvaguarda. Daí a seriedade da utilização teática do princípio da descrença nas abordagens e atividades conscienciológicas, abrindo espaço para a valorização das experiências pessoais, salvaguardando os envolvidos de automimeses crassas, evidentemente dispensáveis. A abordagem descrenciológica facilita a recuperação de cons e o desenvolvimento e uso laico do parapsiquismo pelos intermissivistas.
Transparência. A ausência de meias palavras, melindres e a postura descrenciológica,
com autexposição franca do epicon lúcido, possibilita o aumento da transparência nos cenários
interrelacionais, favorecendo a atuação mais ombro a ombro com a equipe extrafísica de amparadores.
Autexemplarismo. O investimento do epicon na reciclagem intraconsciencial continuada, possibilita a superação das imaturidades pessoais em favor da Descrenciologia aplicada, ampliando a responsabilidade pelo autexemplarismo interassistencial.
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Antigurulatria. Entre outras, uma postura que pode auxiliar na antigurulatria é quando
o epicon, liberto de máscaras sociais, tem maturidade de lidar com seus erros e não se preocupa
em camuflá-los perante o seu grupo evolutivo. Neste contexto, a Errologia é também instrumento
interassistencial, quando o foco é no aprendizado e na promoção das recins necessárias, sendo
possível provocar o efeito reverso da gurulatria.

Casuística
Ceticismo. Esta autora, desde a adolescência, já era avessa e refratária a tudo que parecesse místico: nada de pirâmides, cristais, incenso, magia e até mesmo de espiritismo, catecismo
e similares. O ceticismo era marcante nas abordagens pessoais.
Holomemória. Trazendo vincada na holomemória a necessidade de não se deixar enredar
pelos fanatismos religiosos ou ideológicos, pelos misticismos ou por lavagens subcerebrais,
o princípio da descrença foi senha evolutiva ao conhecer a Conscienciologia.
Descrença. Após percorrer linhas de conhecimento diversas, desde o Bahaísmo ao Gnosticismo, ao me deparar com o PD estampado na parede, ao lado do professor do Curso Projeciologia 1 (P1), em Foz do Iguaçu, no ano de 1993, me abri para as experiências parapsíquicas. Lá
estava: “Não acredite em nada, nem no que lhe for informado neste contexto. Tenha suas próprias
experiências”. Se este era o princípio, o alívio de poder questionar, duvidar e perguntar, sem ser
expulsa, ridicularizada ou mal vista, era tranquilizador.
Chancela. Com um pé atrás, ouvia o que o professor dizia. Ao final do curso, a atividade
prática da técnica de clarividência facial chancelou o que estava procurando desde a infância:
a confirmação sobre a existência da extrafisicalidade pela autopercepção e autocomprovação da
realidade multidimensional, livre de doutrinação.
Cons. Houve a identificação imediata com a abordagem libertária, descrenciológica
e esclarecedora, própria da Conscienciologia. Estava tendo acesso a informações que se encontravam submersas nos arquivos holomnemônicos e foram recuperadas.
Docência. Já na docência da Conscienciologia, sempre estive atenta para não cair no mecanismo de gurulatria quando abordada pelo aluno que busca respostas prontas. Novamente, o PD
estampado na sala de aula, me alertava para o não convencimento. De acordo com Vieira (2009),
os conscienciólogos são, ao mesmo tempo, os abolidores do materialismo e do misticismo, através
das autexperimentações, a partir do princípio da descrença.
Epicentrismo. Ao realizar atividades na condição de epicon, percebi que essa atenção
teria que ser redobrada. A possibilidade de que aquilo que o epicon dissesse fosse assumido, por
alguns, como uma ordem a ser cumprida fez com que eu incluísse um adendo ao PD, ressaltando
a importância de não acreditar, inclusive nas informações parapsíquicas trazidas pelo epicon, incentivando a autexperimentação.
Grupalidade. Junto aos colegas de voluntariado, o bom humor foi um facilitador na condução do processo antigurulatria, pois era possível escancarar este mecanismo, mesmo na sutileza
das brincadeiras.

Enumeração
Atuação. Sob a ótica da Descrenciologia, eis, a título de exemplo, 8 realidades passíveis
de serem vivenciadas pelo epicon lúcido, homem ou mulher, nas quais será útil aumentar a acuidade descrenciológica, listadas na ordem crescente de complexidade quanto à formalidade dos
contextos:
01. Brincadeiras. Em brincadeiras nos momentos de intervalos de atividades e passeios,
nas quais pode ficar implícita a idolatria ao epicon.
02. Conversas. Em bate-papos informais, nos quais o epicon está descontraído e é abordado com perguntas acerca de decisões sérias a serem tomadas.
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03. Reuniões. Durante reuniões, nas quais a opinião do epicon é aguardada como se fosse
a palavra final.
04. Mediações. Em mediações de conflitos, nos quais o epicon é procurado para tomar
partido.
05. Acareações. Em acareações, nas quais ocorre a tomada de partido em favor do epicon
nas situações em que ele esteja envolvido.
06. Debates. Nos debates durante Cursos de Campo Bioenergético, Dinâmicas Parapsíquicas e aulas de Conscienciologia, nos quais os participantes já entenderam o que é necessário
ser realizado ou decidido, mas aguardam ainda a orientação explícita, privando-se de pensar mais
sobre o assunto e assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas.
07. Atendimentos. Em preceptorias e sets consciencioterápicos nos quais os preceptorandos e / ou evolucientes se encontram, não raro, em momento crítico e de maior vulnerabilidade,
depositando no epicon as respostas e soluções dos problemas.
08. Campos. Na testagem do campo bioenergético e consulta ao epicon, nos Cursos de
Campo, nos quais o momento de grandes reciclagens intraconscienciais pode ser substituído por
mera determinação de algo a ser feito porque o epicon disse.

O EPICENTRISMO CONSCIENCIAL DESCRENCIOLÓGICO EXPLICITA A RESPONSABILIDADE DE NÃO REFORÇAR GURULATRIAS.
A DESCRENCIOLOGIA É A BASE DO TRABALHO DO EPICON
LÚCIDO, AUTOCONSCIENTE QUANTO À TARES LIBERTÁRIA.
Questionamentos. Na condição de intermissivista, como avalia você o nível de autodesenvolvimento do epicentrismo consciencial descrenciológico? Vem promovendo a Descrenciologia e a auto e heterolibertação de posturas subjugatórias?
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