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Resumo:
Neste artigo a autora apresenta a elaboração do próprio Código Pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado na condição de ferramenta para superar os traços-fardo (trafares)
e construir os traços faltantes (trafais) na manifestação intraconsciencial, autopercebidos com a aplicação de técnicas autoinvestigativas e ações proativas, tais como alinhar
pesquisas de especialidades da ciência Conscienciologia, a desperticidade e a Cosmo ética, enquanto forma de otimizar a desenvoltura pró-desperticidade. Como resultado
vem obtendo otimizações a partir do CPC, o qual passou a nortear as principais recins,
algumas delas elencadas no presente artigo.
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Abstract:
In this article, the author presents the elaboration of the Personal Code of Cosmoethics (CPC) applied as a tool to overcome burden traits (weaktraits) and to build
the missing traits (absentraits) in the intraconsciential manifestation. This has been
self-perceived with the application of self-investigative techniques and proactive actions, such as aligning researches of specialties of the science Conscientiology, deper ticity and Cosmoethics, as a way to optimize the pro-deperticity resourcefulness. As
a result, the author has been obtaining optimizations from the CPC, which has guided
the main recins, some of them listed in this article.
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Resumen:
En este artículo la autora presenta la elaboración del propio Código Personal de
Cosmoética (CPC) aplicado como condición de herramienta para superar los trazos-fardos (trafares) y construir los trazos faltantes (trafales) en la manifestación intraconciencial, autopercibidos con la aplicación de técnicas autoinvestigativas y acciones pro activas, tales como aliñar investigaciones de especialidades de la ciencia
Concienciología, la desperticidad y la Cosmoética, a modo de optimizar el desenvolvimiento pro-desperticidad. Como resultado se ha obtenido optimizaciones a partir del
CPC, el cual pasó a nortear las principales recines, algunas de ellas listadas en el pre sente artículo.

INTRODUÇÃO
Objetivo. Com vistas à autodesperticidade, a autora do presente artigo traz as experiências e a aplicabilidade de técnicas de autopesquisa, tendo como principal ferramenta a elaboração e a consecução do Código
Pessoal de Cosmoética (CPC).
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Motivação. A Desperticidade é a condição evolutiva intraconsciencial passível de ser alcançada na atual
vida intrafísica, para isso, o motivo principal de a autora trazer este artigo é apresentar suas casuísticas autopesquisísticas na elaboração do CPC.
Metodologia. A metodologia no desenvolvimento da pesquisa que originou a elaboração deste artigo
consistiu na organização em 9 seções, destacando ao final de cada uma delas a consigna correspondente
a qual foi colocada como cláusula do CPC da autora com base nas autoparapercepções.
Organização. Dessa forma, a partir da Técnica dos Pilares da Conscienciologia (Vieira, 2004, p. 137),
o texto do desenvolvimento do artigo está elaborado em 9 tópicos, com a seguinte estrutura:
1. Autopesquisologia.
2. Atributologia.
3. Autorganizaciologia.
4. Autopensenologia.
5. Assistenciologia.
6. Autoanticonflitivologia.
7. Intencionologia.
8. Autodidatismologia.
9. Cosmoeticologia.
Consignas. Importante destacar que ao final das seções, a autora optou por expor uma consigna relacionando a especialidade com uma cláusula de seu CPC, somando-se, no total, 9 consignas.

I. AUTOPESQUISOLOGIA
Definição. “A Autopesquisologia é a Ciência aplicada aos estudos ou pesquisas da própria consciência,
por si mesma, empregando todos os instrumentos pesquisísticos disponíveis, ao mesmo tempo, no microuniverso consciencial e no Cosmos” (Vieira, 2018, p. 3.721).
Autopesquisa. No próprio processo evolutivo a autora faz incursões autopesquisísticas constantes aplicando técnicas que permitam identificar trafores fortalecendo-os cosmoeticamente, trafares passíveis de serem reciclados no atual momento evolutivo e trafais a serem desenvolvidos para o alcance da holomaturidade.
Autoenfrentamento. Ao modo de cobaia de si mesma, a consciência experimenta movimentos que geram desconfortos intraconscienciais de autoenfrentamentos cosmoéticos que a levam a sair da zona de con forto e progressivamente alcançar outros patamares na escala evolutiva.
Autoconscienciometria. Busca-se no processo autopesquisístico dedicar-se à conscienciometria, importante recurso para fazer autodiagnósticos visando ampliar a automaturidade consciencial. Nesse sentido, incursionar nos estudos do livro 700 Experimentos da Conscienciologia (Vieira, 1994) proporcionou à autora
reconhecer vários traços intraconscienciais que tornavam sua manifestação obsoleta não condizentes à consciência a que se propunha ser.
Etiologia. Um dos traços que também reconheceu, com a periodicidade da aplicação da Técnica da Madrugada (Balona, 2014, p. 99) por exemplo, na procrastinação, a etiologia da autodesorganização pensênica,
sendo este um dos principais traços a serem reciclados na atual vida intrafísica.
Autoconsciencioterapia. O que anteriormente era feito de modo inconsciente e que passou a ser mais
autoconsciente de modo mais técnico, possibilitou que fosse trabalhada a autoanamnese holossomática para
a superação das patologias e parapatologias desenvolvidas ao longo da seriéxis.
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Proatividade. Segundo Machado (2014, p. 19), proatividade evolutiva é trafor ou atributo da consciência com iniciativa pessoal, automotivada, objetivando antecipar futuros problemas ou necessidades através
de medidas paraprofiláticas, com vistas à autoevolução e à realização da própria programação existencial.
Proposição. Perante o exposto, valendo-se da autoconscienciometria, investiu na autoconsciencioterapia
e empenhando-se na proatividade evolutiva elaborou-se a consigna 1 do CPC.
Consigna 1. Com desassombro, empreender esforços para os autoenfrentamentos críticos cosmoéticos
para a consecução de todas as reciclagens intraconscienciais e autorresponsabilidades evolutiva para o cum primento da proéxis.

II. ATRIBUTOLOGIA
Definição. “A Atributologia é a Ciência aplicada aos estudos técnicos ou pesquisas dos atributos, sentidos, faculdades, percepções e sensações, em geral, do universo do holossoma nas manifestações multifacéti cas da consciência” (Vieira, 2018, p. 2.135).
Paraperceptibilidade. A autora identifica a paraperceptibilidade como atributo inato na atual vida intrafísica, considerando-o trafor, contudo passível de ser qualificado através da interassistência e da ampliação
da lucidez multidimensional, a partir do autoparapsiquismo.
Animismo. A partir do estudo das autoparapercepções, a autora destaca, o exposto por Aksakof (1987),
em especial, o animismo que se constitui de:
Fenômenos psíquicos inconscientes se produzidos fora dos limites da esfera corpórea do
médium, ou extramediúnicos (transmissão do pensamento, telepatia, telecinesia, movimentos de objetos sem contato, materialização). Temos aqui a manifestação culminante do desdobramento psíquico; os elementos da personalidade transpõem os limites do corpo e manifestam-se, à distância, por efeitos não somente psíquicos, porém ainda físicos.

Autoparapsiquismo. Assim, de maneira técnica, a autora busca empregar as capacidades parapsíquicas
e anímicas desenvolvidas em gradações percentuais, por hipótese, ao longo das vidas pretéritas a fim de am pliá-las, adquirindo outras competências ainda não manifestas.
Autoassunção. Com autocriticidade e aplicação das autoparapercepções a partir dos registros, elenca em
ordem alfabética as competências parapsíquicas com maior domínio até o presente momento (Ano-base:
2021) identificadas e aplicadas principalmente nas relações interassistenciais, conforme exposto no Quadro 1:
QUADRO 1. COMPETÊNCIAS PARAPSÍQUICAS PRESENTE EM CASUÍSTICAS DA AUTORA
Competências Parapsíquicas

Casuísticas

Clarividência

Nas inter-relações percebe as companhias extrafísicas de outras
conscins.

Ectoplasmia

Em campos paracirúrgicos, na tenepes e em laboratórios de práticas
energéticas.

Formação de campo
interassistencial

Na própria tenepes e em sala de aula, por exemplo.
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Competências Parapsíquicas

Casuísticas

Paracaptação retrocognitiva

Em estado de descoincidência vígil acesso à holomemória.

Psicofonia

Nas tarefas mediúnicas do centro espírita.

Psicometria

Leituras energéticas em ambientes provendo a limpeza energética ou
o autoencapsulamento.

Semipossessão benigna

Nos processos interassistenciais da tenepes é comum ocorrer
a semipossessão benigna pela amparadora da tarefa energética
pessoal.

Projeções. Seguem 2 relatos escritos de maneira objetiva de experimentos projetivos de consciência
contínua da autora, os quais, comparativamente, denotam a evolução do desenvolvimento parapsíquico e lucidez extrafísica, autovivenciados:
Relato 1. Em setembro de 2015, quando iniciou os estudos da Conscienciologia, após assistir uma aula
do curso de Assistenciologia, no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC), trouxe
a ideia fixa de provocar, de modo autoconsciente, uma projeção de consciência contínua. Após deitar em decúbito dorsal fez práticas energéticas promovendo a soltura holochacral, entrou em estado de semiconsciência quando sentiu rolar o psicossoma para fora do soma, percebendo-se, então, em pé ao lado da cama, contudo entrando em euforia extrafísica (euforex), abortou o experimento pela imaturidade e retornou ao soma.
Relato 2. Em julho de 2020, em estado de hipnagogia, percebeu-se forçando a saída do soma, no afã de
conseguir o intento, lembrando-se da orientação dos amparadores de que basta a consciência querer que ela
consegue, entrou em Estado Vibracional (EV) o que proporcionou a soltura holochacral, ouvindo um estampido como sendo ejetada para fora do soma, percebeu-se volitando e foi até a janela do quarto de dormir, experimentando sair pela parede. Naquele momento, o companheiro mexeu-se na cama, e mesmo a autora tendo expressado a vontade em não voltar para o corpo, isso aconteceu. Acomodou-se novamente no corpo
físico, pediu para o esposo virar de lado e voltou-se para novamente projetar-se, sendo que desta vez a saída
foi mais tranquila, novamente foi volitando até a janela e experimentando sair por ali, refletindo acerca da di ferença de passar através da estrutura de materiais diferentes como, por exemplo, vidro e alvenaria. Na sequência, foi passando lentamente e captou as parapercepções do experimento. Ainda volitando foi até o terreno ao lado, percebendo ser este, extrafisicamente, mais harmonioso, limpo e organizado que na dimensão
intrafísica, pensou no que poderia fazer a partir daquele momento. A seguir, decidiu trabalhar junto
à equipex e sentiu teletransportar-se para outro ambiente extrafísico, foi quando perdeu a lucidez.
Lucidez. Reconhecendo a dificuldade para dominar o processo projetivo bem como rememorar as vivências projetivas, a autora, a fim de superar os trafais descritos, elaborou a consigna 2 do CPC.
Consigna 2. Aplicar técnicas projetivas e repassar mentalmente os acontecimentos do dia, com o máxi mo de detalhes possíveis, para desenvolver a lucidez intra e extrafísica.

III. AUTORGANIZACIOLOGIA
Definição. “A autorganização é a condição de continuísmo ortopensênico para manutenção do equilíbrio dinâmico e evolutivo do microuniverso e consequente melhor produtividade consciencial” (Conscienciopédia, 2021).
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Auto-organização. Considerando que há traços da intraconsciencialidade do evoluciente que podem
apresentar-se como trafores para algumas situações e, em outras, estar em subnível ou megatrafar composto,
segundo a autovivência, a exemplo disso, a autora cita a auto-organização.
Trafor. A partir da auto-observação e registro de fatos e parafatos, a auto-organização pessoal voltada
para trabalhos executivos tais como voluntariado, docência, organizações de eventos tarísticos são valores intrínsecos para a pesquisadora.
Megatrafar Composto. Devido à percepção nas automanifestações do trafar da procrastinação, a organização para produções gesconológicas – a qual não era tida como um valor –, foi adiada até a compreensão
da produtividade na tarefa do esclarecimento (tares) de neoideias evolutivas trazidas pelos compromissos as sumidos no Curso Intermissivo (CI), especialmente quanto às gestações conscienciais.
Autoliderança. Automotivada pela tares, investe na autoliderança evolutiva como fator preponderante
a ser desenvolvido para superar os traços nosográficos identificados e investir na consolidação dos traços homeostáticos na situação de conscin sempre aprendente.
Autoproéxis. No cumprimento da autoproéxis, sabe-se que a conscin autoconsciente, utiliza todas as
ferramentas e oportunidades disponíveis para executar com eficiência os compromissos interassistenciais as sumidos no período pré-ressomático, assim procedendo de modo cosmoético quanto à atualização da própria
manifestação intraconsciencial.
Gargalo. Autoconsciente do gargalo gesconológico elaborou-se a consigna 3 do CPC, sendo esta impulsionadora para a superação da procrastinação e desenvolvimento da autoliderança.
Consigna 3. Elaborar agenda produtiva e, ao final de cada dia, verificar o percentual de realização das
tarefas a que se propôs e perguntar-se: “O que faltou para ser completista no dia de hoje?”.

IV. AUTOPENSENOLOGIA
Definição.
A Pensenologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda os pensenes
(pensamentos, sentimentos, energias), a pensenidade e os pensenedores da consciência, sua
parafisiologia e sua parapatologia. A autopensenidade é o mecanismo da expressão
incessante da consciência em todas as suas manifestações, em qualquer dimensão
consciencial, sendo, em consequência, a Pensenologia o conceito (teoria) e o substrato
(prática) de fundamentação da Ciência Conscienciologia, uma área ainda (2002) não
descoberta pelas Ciências Convencionais (Vieira, 2009, p. 59).

Autopensene. A autocrítica cosmoética propiciou à pesquisadora identificar na automanifestação a ruminação mental geradora de auto e hetero contrapensenes, o olhar trafarista quando confrontada nos autoposicionamentos, patrocinando campo fértil para o auto e o heteroassédio.
Autodomínio Energético. Com as práticas energéticas, pode identificar maior autodomínio energético,
obtendo identificação da contrapensenidade em menor tempo, o que propiciou medidas profiláticas quanto
ao heterodesassédio.
Psicossomaticidade. O domínio das reações instintuais e dos desequilíbrios emocionais vem levando
a consciência autora do presente artigo, de forma gradativa, ao autodomínio psicossomático e à compreensão
acerca do funcionamento das próprias energias conscienciais (ECs).
Mentalsoma. Segundo Vieira (1994, p. 178):
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Pelas características destas posturas, a autossuficiência da holomaturidade da conscin não
se assenta nas ações derivadas do soma, nem do energossoma, nem também do psicossoma.
Ela é gerada a partir do mentalsoma, o paracorpo do autodiscernimento. Esta é a razão da
dificuldade para as conscins se enfrentarem para serem, de fato, autossuficientes, pois
o mentalsoma é o veículo do ápice evolutivo dentro do holossoma da consciência. Assim
como o soma explicita a conscin, o mentalsoma explicita a consciex.

Reatividade. Ciente do incômodo gerado com a própria reatividade, a autora elaborou a quarta cláusula
do seu CPC.
Consigna 4. Ao receber uma crítica, vou trabalhar as energias, me posicionar emocionalmente fora do
contexto, ouvir o que está sendo dito e contextualizar expressando o que está afetando minha intraconsciencialidade, abrindo canais de diálogo com serenidade.

V. ASSISTENCIOLOGIA
Definição. A Assistenciologia é a especialidade da Conscienciologia aplicada às técnicas de
amparo e auxílio interconsciencial, notadamente para a consciência considerada “inteira”,
holossomática e multimilenar com vistas à holomaturidade. O trabalho de solidariedade
lúcida entre as consciências no caminho para a megafraternidade (Vieira, 2004, p. 235).

Assistencialidade. A autora reconhece a assistencialidade como seu megavalor evolutivo o que a levou
a trabalhar em centros espíritas kardecistas pelo período de 21 anos (entre 1994 e 2015), utilizando-se de
suas faculdades mediúnicas assistindo a conscins e consciexes.
Tenepes. No processo evolutivo do mediunismo passivo para o parapsiquismo lúcido, observou a possi bilidade de qualificação da assistência pela prática da tarefa energética pessoal (tenepes), quando fez uso da
análise criteriosa dos fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos registrados diariamente desde o primeiro
dia da prática tenepessística (Data-base: 06 de março de 2016).
Auto-ofiex. A partir das energias do tenepessista, da prática contínua da tenepes e pela qualificação contínua da interassistencialidade e o desenvolvimento da lucidez parapsíquica a consciência pode constituir sua
auto-ofiex.
Meta. Sendo meta para a autora, já nesta vida intrafísica, dar início à consolidação da própria ofiex elaborou-se a consigna 5 do próprio CPC.
Consigna 5. Primar pela interassistência cosmoética promovendo o auto e heterodesassédio nas relações
interconscienciais e nos ambientes intra e extrafísicos, perguntando-se: “Quanto de energia eu coloquei hoje
para a construção da minha ofiex?”.

VI. AUTOANTICONFLITIVOLOGIA
Definição. A anticonflitividade diária é a postura adotada pela conscin lúcida, homem ou mulher, no esforço constante de evitar ou minimizar auto e hetero conflitos, mantendo a autopacificação, visando a convi vialidade sadia e a postura assistencial, no exercício evolutivo da homeostase holopensênica (Rocha, 2018,
p. 1.182).

Boss, Angela. Elaboração do Código Pessoal de Cosmoética: Ferramenta Otimiza- Conscientia, 26(1): 27-37, jan./mar., 2022
-dora das Autorreciclagens e Desenvolvimento de Neoatributos Pró-Desperticidade .

33
Autodiscernimento. A autopesquisa requer autodiscernimento e desdramatização quanto aos achados
autopesquisísticos para com proatividade empreender as mudanças necessárias para a construção da maturidade consciencial e da ortopensenidade.
Autocoerência. A autora entende que a anticonflitividade entre os valores e princípios evolutivos da
consciência com a própria manifestação em qualquer dimensão e contexto em que se manifeste denota o grau
de autocoerência do que já conseguiu construir em si.
Investimento. Sendo a coerência um valor evolutivo para a autora, pensava-se incoerente nas suas manifestações, nos anos de 2019 e 2020, elegeu como investimento intraconsciencial a autocoerência.
Autocomprovação. Em novembro de 2020 fez o curso Conscienciometria das Decisões Evolutivas ministrado pela Associação Internacional de Conscienciometria (CONSCIUS) e foram analisados 6 atributos
intraconscienciais baseados em casuísticas vivenciadas pela autora: Liderança, Comunicabilidade, Priorização, Coerência, Consciencialidade e Universalidade. Pela análise dos docentes conscienciômetras do curso,
em todas as casuísticas a coerência foi traço comum nas situações ali apresentadas.
Autopacificação. A autocomprovação da efetividade do autoinvestimento intraconsciencial proporcionou à pesquisadora o estado de autopacificação íntima quanto ao atributo da autocoerência. Reconhece, a autopesquisadora, que o traço da coerência, embora manifesto em algumas situações vivenciadas, ainda é inconsistente na própria conduta do dia a dia. Assim, exigindo auto-observação dos valores e princípios
cosmoéticos nas inter-relações elaborou a consigna 6 do próprio CPC.
Consigna 6. Manter-me coerente com meus valores e princípios cosmoéticos praticando o binômio admiração-discordância sem entrar em contrapensenes. Quem foram minhas companhias extrafísicas hoje?

VII. INTENCIONOLOGIA
Definição. A intencionalidade é a qualidade ou o direcionamento da pensenidade, o motivo por trás dos
pensenes ou o norte dado aos pensamentos, atitudes, decisões e condutas, dentro da intimidade do microuniverso consciencial (Vieira, 2013, apud Martins, 2017, p. 183).
Autoassédio. A autocrítica deslocada e anticosmoética, a autodesvalorização, pensenizar mal sobre si
mesmo leva a conscin ao autoassédio abrindo porta para o heteroassédio que potencializam a poluição intra consciencial levando a conscin a baixa lucidez embotando percepções e parapercepções.
Questionamento. A conscin autopesquisadora deve questionar-se continuamente qual a verdadeira intencionalidade, quanto à autocrítica, pode estar por trás do autoassédio, por exemplo, o medo de assumir
a autorresponsabilidade evolutiva, os ganhos secundários ou ter raízes religiosas, pode ainda ser resultado da
mesologia ou da paragenética.
Lucidez. Estar ciente quanto ao autoassédio leva a conscin, comprometida com a autoevolução, a adotar medidas profiláticas e remissivas da patopensenidade, fazendo a higiene consciencial alcança a homeosta se e a lucidez consciencial quanto à realidade da sua intencionalidade.
Holomaturidade. Ciente que o crescendo: autocriticidade cosmoética, autodiscernimento, autoenfrentamento recinológico e autocoerência conduzem a consciência à holomaturidade, elaborou a consigna 7 do
CPC para a qualificação da intencionalidade.
Consigna 7. Orientar as próprias ações pelas intenções cosmoéticas e evolutivas sem apriorismos ou ganhos secundários. Intenção: espelho consciencial.
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VIII. AUTODIDATISMOLOGIA
Autodidatismo. Segundo Vieira (2014, p. 657), “O autodidatismo ininterrupto sustenta e amplia a memória quanto ao aprendizado integral. A automotivação cresce com o miniacerto. O miniacerto cresce com
a exatidão dos procedimentos pessoais”.
Autodisponibilidade. A autodisponibilidade para aprender, ser e fazer o novo predispôs a autora ao autodidatismo ininterrupto, à motivação pelos estudos e às autoexperimentações.
Autoexperimentação Recinológica. Para a autora as autoexperimentações que até esta data tem maiores repercussões recinológicas evolutivas são: a transição paradigmática do Espiritismo Kardecista para
a Conscienciologia e a partir da mediunidade evoluir para o parapsiquismo lúcido.
Docência Conscienciológica. Mesmo habituada à docência que abordava assuntos como as inter-relações entre conscins e consciexes, a multidimensionalidade, a seriéxis, a mediunidade e as energias, estava
inapta para a docência conscienciológica, tal fato a deixava incomodada e sentia-se em subnível em relação
aos atuais colegas de voluntariado.
Epicentrismo. Ciente da importância da tarefa do esclarecimento (tares) se dispôs conscientemente,
a superar as dificuldades preparando-se adequadamente para a prova docente do IIPC e, em 2017, estava em
sala de aula ministrando o Curso Integrado de Projeciologia (CIP).
Cursos. Listagem em ordem alfabética dos cursos ministrados enquanto docente de Conscienciologia no
IIPC: Assistenciologia, Curso Integrado de Projeciologia (CIP), Escola de Projetabilidade Lúcida (EPL),
Pacifismologia e Princípios Práticos para a Evolução (PPE).
Laboratórios. Listagem em ordem alfabética dos laboratórios ministrados enquanto docente de Conscienciologia do IIPC: Energolab, Laboratório da Proéxis, Laboratório de Práticas Energéticas, Laboratório
de Projetabilidade Lúcida e o Laboratório de Técnicas Assistenciais.
Oficinas. Listagem em ordem alfabética das oficinas internas no CEA Florianópolis: Oficina de Construção do Código Pessoal de Cosmoética e Código Grupal de Cosmoética (2020 e 2021), Oficina de Escrita
Conscienciológica, e Oficina de Qualificação para Voluntários.
Autoqualificação. A docência conscienciológica requer do professor de Conscienciologia, ciente da autorresponsabilidade perante o grupo de assistidos, a autoqualificação ininterrupta, a autoconscientização das
neoverpons e colocar-se na condição de semperaprendente, para vincar a autorresponsabilidade na qualificação da tares elaborou-se a consigna 8 do CPC.
Consigna 8. Dedicar 2 horas do tempo diário para estudos da Conscienciologia, fazendo anotações para
qualificar-se para a tares. Hoje usei ou gastei meu tempo?

IX. COSMOETICOLOGIA
Definição.
A Cosmoeticologia é a Ciência aplicada aos estudos e pesquisas da Ética ou reflexão sobre
a moral cósmica, multidimensional, definindo a holomaturidade consciencial, situada além
da moral social, intrafísica, ou aquela apresentada sob qualquer rótulo humano, ao modo de
discernimento máximo, moral e emocional, a partir da intimidade do microuniverso de cada
consciência (Vieira, 2007, p. 179).

Especialidade. Estudando a Conscienciologia de maneira profunda e sistemática, a autora vem ampliando o estudo sobre a Cosmoeticologia fazendo desta a sua especialidade.
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Colégio. Com vistas à autodesperticidade a autora tornou-se membro e pesquisadora do Colégio Invisível da Despertologia por entender que, na caminhada evolutiva, a consciência chega ao ponto de fazer
a viragem evolutiva, o CPC é uma das ferramentas que podem ser usadas para impulsionar esta viragem.
Ética Pessoal. Toda consciência ao ressomar traz consigo os traços de personalidade adquiridos em vidas pretéritas, positivos ou negativos, constituindo a sua paragenética que são reforçados ou reciclados ou
conforme a influência mesológica a que é submetida no decorrer da vida constituindo-se assim as bases para
a ética pessoal.
Cosmoética. Para a compreensão dos leitores, dada a importância do tema no contexto do artigo, a autora traz 3 conceitos da Conscienciologia, explicitados adiante:
Cosmoética. A Cosmoética é a especialidade da Conscienciologia aplicada aos estudos
e pesquisas da Ética ou reflexão sobre a moral cósmica, multidimensional, definindo
a holomaturidade consciencial, situada além da moral social, intrafísica, ou aquela
apresentada sob qualquer rótulo humano, ao modo de discernimento máximo, moral
e emocional, a partir da intimidade do microuniverso de cada consciência (Vieira, 2007,
p. 179).
Cosmoeticista. O cosmoeticista é a analista ou o analista da Cosmoética refletindo a moral
cósmica, multidimensional, com a finalidade de melhor compreender e desenvolver
a holomaturidade consciencial a partir do microuniverso pessoal com o uso do grau de
discernimento máximo possível alcançado pela autopensenidade lúcida (Vieira, 2004,
p. 97).
CPC. O Código Pessoal de Cosmoética (CPC) é a compilação sistemática ou o conjunto de
normas de retidão, ortopensenidade e autocomportamento policármico do mais alto grau
moral, criado e seguido pela consciência mais lúcida, em qualquer dimensão existencial
(Vieira, 2018, p. 5.877).

CPC. Ao elaborar o próprio Código Pessoal de Cosmoética, preconiza-se que a consciência contemple
a autoprescrição de regras promotoras das autorreciclagens com vistas a neoconstructos e neocondutas que
podem levar o autolegislador alcançar o patamar almejado na escala evolutiva.
Autolegislação. Visando alcançar a condição evolutiva da Desperticidade nesta ou na próxima vida intrafísica, ao redigir o próprio CPC a autora dirigiu a lupa para os trafares e trafais autopercebidos na intraconsciencialidade, resultados de autopesquisas e análises conscienciométricas, passíveis de serem reciclados
e / ou desenvolvidos que lhe permitem a atual condição evolutiva.
Desperticidade. Para alcançar, pelas pesquisas conscienciológicas, a condição de Ser Desperto, considera-se que a consciência deve investir todos os esforços na obtenção da homeostase holossomática, da lucidez parapsíquica, da interassistencialidade e da cosmoética nas inter-relações, sem desviacionismos ou autocorrupções.
Autocompromisso. Redigir o Código Pessoal de Cosmoética, de certa forma, é fácil, já a vivência prática demanda do cosmoeticista o autocompromisso diário para a consolidação de neocomportamentos, dessa
forma elaborou-se a consigna 9 do CPC.
Consigna 9. Ao acordar reler o CPC reassumindo diariamente os compromissos autolegislados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Autodiscernimento. De acordo com a pesquisa realizada, conclui-se que, a autoevolução responsabilidade de cada consciência, a autoanálise quanto às ações multidimensionais se faz com autodiscernimento no
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uso prioritário do mentalsoma, assim no presente estudo, a autora compreende que de forma significativa,
a elaboração do CPC, pode impulsionar as reciclagens intraconscienciais, sendo possível à consciência proa tiva alcançar a desperticidade ainda nesta vida intrafísica.
Autopensenidade. O uso prioritário do mentalsoma possibilita à consciência o autodomínio dos emocionalismos levando-a a manifestar-se de forma mais homeostática demonstrando a holomaturidade adquirida
no atual momento evolutivo.
Anticonflitividade. A autora observou que, ter serenidade diante dos achados autopesquisísticos não
permitindo se autoassediar, saber das suas reais intenções e ter proatividade para as autorreciclagens necessá rias são as bases para desenvolver neocondutas cosmoéticas.
CPC. Confluir fatores como: a autopesquisa, ter na interassistencialidade um valor evolutivo, o estudo
da especialidade Cosmoeticologia, ser membro do Colégio Invisível da Despertologia, qualificar a própria
intencionalidade, estabelecer regras pessoais e autoevolutivas através do CPC, para a autora, favorecem o desenvolvimento de atributos para se alcançar a desperticidade.
Conclusão. A proatividade autodespertológica requer da conscin lucidez das autocorrupções, dos gargalos evolutivos e ações profiláticas das próprias manifestações obsoletas e elaborar o CPC é o autoultimato
cosmoético para alcançar a desperticidade.
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