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Editorial

O Desenvolvimento da Conscienciometria
Materpensene. Esta edição da Conscientia busca atualizar o leitor interessado em Conscienciologia sobre pesquisas e perspectivas relativas à mensuração consciencial.
Conscienciometria. “A Conscienciometria é a especialidade da Conscienciologia aplicada ao estudo do conjunto de regras para a métrica, as medidas da condição, função ou qualidade da consciência ‘inteira’, capazes de assentar
as bases possíveis da matematização da consciência, por exemplo, através do conscienciograma” (V. Vieira, Waldo;
Homo sapiens reurbanisatus; Centro de Altos Estudos da Conscienciologia; Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 449).
Colégio Invisível. O Colégio Invisível é a reunião de pesquisadores para realizar otimizações nas pesquisas
conscienciológicas através de contatos virtuais e presenciais multidimensionais. Compõe-se de pesquisadores
independentes de várias Instituições Conscienciocêntricas (ICs) que visam a interação efetiva pela sinergia investigativa.
Colégio Invisível da Conscienciometria. Foi com esse propósito que o Colégio Invisível da Conscienciometria
(CIC) foi fundado, em 11 de agosto de 2002, na condição de organização grupal, multidimensional, supra-institucional,
formada por pesquisadores em Conscienciometria. Enquadrado no materpensene de pesquisa, proposto para os colégios
em geral, o objetivo é o de desenvolver a pesquisa conscienciométrica através da aplicação de técnicas e métodos
conscienciométricos, com base em reeducação autoprogramada para a evolução. As atividades são conduzidas através
de um fórum contínuo de debates entre os membros pesquisadores, utilizando ferramentas de discussão via Internet.
Atividades. O trabalho de pesquisa do Colégio Invisível da Conscienciometria é realizado através das seguintes
atividades:
1. Técnica. Análise quinzenal de uma página do livro Conscienciograma, correspondente à metade da Folha de
Avaliação, utilizando uma técnica autoconscienciométrica.
2. Questões. Aprofundamento nas questões, temas e conceitos contidos no Conscienciograma.
3. Cosmograma. Correlação entre a fatuística da Hemeroteca e questões do Conscienciograma, através do uso
do Cosmograma.
4. Gestações. Publicação de gestações conscienciais resultantes da pesquisa produzida pelos participantes.
Produção. Desde a sua fundação, o grupo de participantes já analisou 6 seções completas do Conscienciograma,
efetuou o aprofundamento em 272 verbetes, catalogou 131 matérias de Cosmograma e realizou um total de 9 encontros
presenciais para a apresentação de resultados de pesquisa em Conscienciometria. Os 5 artigos desta edição, parte dos
resultados obtidos pelo Colégio Invisível da Conscienciometria, exemplificam o potencial de autoconhecimento e
reciclagem intraconsciencial oferecidos por essa importante especialidade conscienciológica.
Perdão. Patrícia Carvalho, em O Significado de Perdão para a Assistência, expõe resultados de autopesquisa
com base em vivências pessoais, em testes do Conscienciograma e em metodologia criada pelo CIC, que possibilitaram
à autora a auto-superação de dificuldades em relacionamentos pessoais.
Assertividade. No artigo Estudo Conscienciométrico da Assertividade Cosmoética, Flávia Cerqueira apresenta
traços de personalidade relativos a 4 tipos de personalidades e propõe avaliações autoconscienciométricas capazes de
favorecer auto-superações de condutas improdutivas.
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Incorruptibilidade. No trabalho Autoconscienciometria e Incorruptibilidade, de Luimara Schmit, observa-se a
relação entre dois importantes temas, em abordagens experimentais e laboratoriais, além da proposição de Taxonomia
das autocorrupções.
Projetabilidade. Paula Padilha, em Autoconscienciometria pela Projetabilidade Lúcida, discorre sobre a
possibilidade de utilizar as projeções da consciência na condição de instrumentos de autoconscienciometria. A autora
apresenta resultados de vivências projetivas pessoais embasados pelo Conscienciograma.
Teática. Concluindo a edição, a autora Alzira Gesing, em Teática Cosmoética na Conscienciometria sugere
temas para a avaliação conscienciométrica da performance evolutiva, incluindo, para isso, listagem de procedimentos
facilitadores da apreensão do tema pesquisado.
IC. O conjunto de atividades realizadas chamou a atenção para a importância da aglutinação de pessoas em torno
de uma base intrafísica, desenvolvendo atividades presenciais contínuas e pesquisas formais conduzidas por grupos
de consciências, de modo a atender às demandas nessa área de conhecimento. Com essa nova realidade, a pesquisa da
Conscienciometria expande-se, amplia-se e ganha novas dimensões, dando origem a uma nova instituição
conscienciocêntrica.
CONSCIUS. A CONSCIUS – Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial é a 13a. IC
integrante da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). Fundada no dia 24 de fevereiro de
2006, no CEAEC, durante a I Convenção da CCCI, a CONCIUS vem desempenhar relevante papel para o avanço da
Conscienciologia, traduzido pela qualificação da autopesquisa e das reciclagens a partir de técnicas baseadas na
Conscienciometria.
Foco. A CONSCIUS tem como objetivo geral propor verpons – verdades relativas de ponta –,concernentes à
Conscienciometria, com foco na interassistencialidade, de maneira a colaborar com o desenvolvimento e expansão da
Conscienciologia e a disseminação da cultura conscienciométrica interassistencial na CCCI e na Sociedade Intrafísica
(Socin). Esse objetivo poderá ser alcançado através do desenvolvimento do projeto de ampliação do Conscienciograma
para 50.000 perguntas, chamado ADCONS – Análise e Desenvolvimento do Conscienciograma.
ADCONS. A primeira etapa do ADCONS envolve a criação de massa crítica em relação à Conscienciometria e ao
Conscienciograma. Para isso, estão sendo realizadas duas atividades: a ampliação da participação dos voluntários da
CCCI no Grupo de Desenvolvimento Conscienciométrico (GDC) e a realização de cursos e atividades em outras
cidades, através da intercooperação entre as ICs.
GDC. O GDC é uma atividade semanal, contínua, que conta com a orientação de dois docentes e um monitor, em
que o aluno deve responder a todo o Conscienciograma. O trabalho, desenvolvido em um campo favorável à
Conscienciometria, predispõe o aluno ao aprofundamento de sua reflexão, o que amplia a autopercepção. A identificação
de traços pessoais (trafores e trafares) e de traços faltantes (trafais) confere ao aluno do GDC uma compreensão de sua
realidade consciencial.
Análise. Analisando o perfil de atuação da CONSCIUS e do Colégio Invisível da Conscienciometria, pode-se
perceber as diferenças nos papéis de cada organização, complementares entre si e com atuação em sinergia. Os
processos de intercooperação entre ICs e Colégios Invisíveis é primordial para o desenvolvimento da Conscienciologia.
Nos eventos e atividades em parceria, ocorre a sinergia dos materpensenes das instituições envolvidas, permitindo a
realização de atividades e assistências específicas.
Prospectiva. Conforme expôs o professor Waldo Vieira, em entrevista concedida à equipe da CONSCIUS, em 13 de
dezembro de 2005, “O Conscienciograma é um caminho aberto, não está fechado, há muita coisa pela frente. Nas
próximas 50 vidas nossas, vamos estudar Conscienciometria, querendo ou não, voluntária ou involuntariamente,
consciente ou inconscientemente”.
Otávio Araújo
Coordenador Geral da CONSCIUS
conscius@cybermais.net

Pedro Gomes
Coord. do Colégio Invisível da Conscienciometria
coordenacao@CIConscienciometria.net
© 2005 – Conscientia

