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Resumo:
Este texto apresenta as tertúlias conscienciológicas, discorrendo sobre
o elenco integrante e expondo as atividades e objetivos destas reuniões, segundo
várias especialidades da Conscienciologia. Também introduz a relação de contribuições solicitadas aos participantes na forma de dever de casa e as modalidades
de correção a serem desconsideradas nos trabalhos de revisão de textos. Foram
listados 18 capítulos originais de obras em elaboração analisados nas tertúlias.
Abstract:
This text introduces conscientiological rap sessions, presenting information
regarding the participants and exposing the activities and objectives of these
meetings according to various specialties of Conscientiology. The text also presents
the list of contributions requested of the participants in the form of homework,
and the types of corrections that are not considered when carrying out text
revisions. Eighteen original chapters from works in progress analyzed during
raps sessions are listed.
Resumen:
Este texto presenta las tertulias concienciológicas, discurriendo sobre el
elenco integrante y exponiendo las actividades y objetivos de estas reuniones
según varias especialidades de la Concienciología. También introduce la relación
de contribuciones solicitadas a los participantes en forma de deber de casa y las
modalidades de correcciones que deben ser desconsideradas en los trabajos de
revisión de textos. Fueron listados 18 capítulos originales de obras en elaboración
analizados en las tertulias.

Definição. A tertúlia é o agrupamento, reunião
ou assembléia de pesquisadores para debater temas
do momento, fazer análises rápidas e obter consensos transitórios de pesquisas, hipóteses e teorias.
Sinonímia: 1. Assembléia técnica. 2. Reunião
de pesquisadores. 3. Miniagremiação de cientistas.
4. Seção do colégio invisível de pesquisadores.
5. Revisão de aulas do Curso Intermissivo.
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Antonímia: 1. Academia. 2. Arcádia. 3. Ágora; areópago. 4. Conferência. 5. Plenária. 6. Concílio; conclave; congresso. 7. Festival. 8. Solilóquio.
Elenco. Há 4 categorias de consciências constituindo o elenco das tertúlias conscienciológicas:
1. Conscin ouvinte: espectador (homem ou
mulher), visitante, estudante, aluno de curso da
Conscienciologia. A maioria intrafísica.
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2. Conscin participante: pesquisador (homem ou mulher), questionador, assediador, assistido,
cobaia. A minoria intrafísica.
3. Consciex ouvinte: espectador (paravisual
de homem ou mulher), visitante, estudante, aluno
de curso intermissivo. A maioria extrafísica.
4. Consciex participante: amparador (paravisual de homem ou mulher), assediador, assistido.
A minoria extrafísica.
Especialidades. Eis o conjunto de atividades
e objetivos das tertúlias, apresentados em ordem
alfabética, segundo 25 especialidades da Conscienciologia:
01. Assistenciologia: exteriorizações de energias conscienciais; encaminhamentos de consciências; doações e contribuições dos voluntários.
02. Comunicologia: análises e revisões de
capítulos originais; comunicações gerais; verpons;
brainstormings, debates, refutações, sabatinas,
busca de consenso do momento.
03. Conscienciometria: análises do conscienciograma, avaliações pessoais; acareações.
04. Consciencioterapia: teática dos recursos
consciencioterápicos; técnicas; registros.
05. Conviviologia: apresentações de neovoluntários recém-chegados; perfis.
06. Cosmanálise: análises do cosmograma,
taxologia de recortes de periódicos.
07. Cosmoética: análises cosmoéticas de
casos, fatos e parafatos (Fatuística Geral).
08. Egocarmalogia: análises de experimentos
pessoais, relatos; Autopesquisologia.
09. Energossomática: análise das energias
conscienciais, chacras e níveis energéticos.
10. Evoluciologia: pesquisas e registros práticos da evolução consciencial; técnicas.
11. Experimentologia: análises gerais, questionamentos, perguntas e respostas.
12. Grupocarmalogia: atualização dos membros da Cognópolis, Conscienciópolis e Instituições
Conscienciocêntricas (ICs).
13. Intrafisicologia: esclarecimentos sobre
saúde e apresentação pessoal.
VIEIRA, Waldo. Tertúlias conscienciológicas

14. Holomaturologia: estudos sobre coerência, priorização e auto-organização.
15. Holorressomática: análise da seriéxis
e cursos intermissivos.
16. Homeostática: reequilíbrio holossomático
individual e grupal.
17. Macrossomática: investigações dos
macroginossomas e macroandrossomas.
18. Mentalsomática: análises heterocríticas
de obras escritas; conclusões; indicações.
19. Parageografia: informações sobre comunidades extrafísicas; Interlúdio.
20. Parapedagogia: deveres de casa; heterorrevisões; análises de temas de curso atual.
21. Parapercepciologia: análises de casos,
fatos e parafatos do parapsiquismo.
22. Pensenologia: câmara de reflexão grupal;
ortopensenidade.
23. Policarmalogia: análise de questões da
Comunidade Conscienciológica Internacional, União
Internacional das Instituições Conscienciocêntricas
– UNICIN.
24. Proexologia: abordagens à proéxis grupal, ao compléxis, ao incompléxis e à moréxis;
técnicas.
25. Recexologia: procedimentos avançados
das reciclagens existenciais; invéxis.
Deveres de Casa. Aos participantes das tertúlias, são solicitadas contribuições quanto à análise
e revisão de originais, na forma de dever de casa,
ao modo destas 14, listadas em ordem alfabética:
01. Acréscimos. Redigir em folha à parte,
indicando o local do parágrafo.
02. Coerências. Checar a coerência dos argumentos, teorias e técnicas.
03. Cortes. Cortar excessos, eliminando palavras, trechos ou parágrafos.
04. Definições. Clarear a definição de acordo
com o conteúdo do texto.
05. Duplicidades. Apontar repetições e duplicidades inconvenientes.
06. Esclarecimentos. Esclarecer obscuridades ou complexidades.
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07. Italicizações. Italicizar quando for o caso
(grifos, sublinhamentos).
08. Local. Revisar (escrever com caneta) diretamente nos originais.
09. Pluralizações. Pluralizar algum dado;
observar concordâncias.
10. Pontuações. Virgular ou pontuar melhor
o texto; incluir pontos faltantes.
11. Sinal. Usar sempre o sinal +, grandão,
do lado esquerdo do texto.
12. Sinonímias. Enriquecer as sinonímias e as
antonímias numeradas.
13. Soluções. Apontar erros (gralhas) e omissões, apresentando as soluções.
14. Vocabulário. Substituir vocábulos ou expressões por termos melhores.
Refinada. Eis, na ordem alfabética, 20 itens
da revisão refinada de página impressa:
01. Aliterações: as homografias; as homofonias; as expressões em geral.
02. Argumentos: as ambigüidades; as premissas; os excessos; os ilogismos.
03. Bibliografia: as fontes; as técnicas utilizadas; o detalhismo; a exaustividade.
04. Cacófatos: os intervocabulares; os intravocabulares; as grafias; as elisões.
05. Concordâncias: os verbos ser e estar;
é, são; está, estão (totais); os gêneros.
06. Duplicidades (conteúdo): o parágrafo
isolado; todo o texto; os batopensenes.
07. Especialidades: em itálico; as ordens de
enumeração; as técnicas de abordagens.
08. Finais das linhas: as unidades; as cifras
isoladas; as letras isoladas.
09. Frase enfática: os espaços; os fins das
4 linhas; a pontuação empregada.
10. Itálicos: a listagem técnica; as ênfases de
sílabas ou idéias; os negritos.
11. Letra a letra: o emprego da lupa; os erros
de digitação; as gralhas gerais.
12. Números: a sinonímia; a antonímia; as
enumerações; as seqüências; as datações.
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13. Parágrafos: os longos; as frases curtas;
os novos parágrafos; as linhas em branco.
14. Parasitas: a exclusão de 29 vocábulos
(artigos indefinidos, combinações de preposição em
com artigo indefinido, partícula que, e pronomes
possessivos); as técnicas de substituições.
15. Pontuações: as frases; os parágrafos; os
pontos; as vírgulas; os pontos e vírgulas.
16. Redundâncias (forma): os pleonasmos;
as repetições; as incoerências.
17. Sílabas: as isoladas; as linhas; os fins de
tópicos ou parágrafos.
18. Solturas: as linhas e vocábulos soltos; os
espaçamentos entre parágrafos.
19. Subtítulos: o ponto final; os 2 pontos; as
expressões técnicas; as ordens.
20. Título: a numeração; a pontuação empregada; o cabeçalho em si.
Desconsiderações. Estas 6 modalidades de
correção devem ser desconsideradas inicialmente,
sendo efetuadas na revisão final:
1. Alinhamentos. Os alinhamentos do texto
de qualquer página.
2. Frases. As quebras das frases enfáticas de
página em página.
3. Palavras. Os acertos dos espaços entre as
palavras e frases soltas.
4. Parágrafos. Os espaços entre os parágrafos.
5. Tabelas. As quebras das listagens das tabelas de página em página.
6. Títulos. Os títulos de capítulos isolados de
página em página.
Capítulos. Até 11 de abril de 2004, 18 capítulos originais de obras da Conscienciologia foram
analisados nas tertúlias, aqui listados na ordem cronológica das análises:
01. Investimentos Úteis.
02. Opções Evolutivas.
03. Realizações Humanas.
04. Conceptáculos Antagônicos.
05. Confor e Belicismo.
06. Evidências da Obtusidade Consciencial.
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07. Divergências da Conscienciologia.
08. Identificações do Belicismo.
09. Aprovações Reprováveis.
10. Serenões e Consciencioterapia.
11. Vícios Endorfínicos.
12. Estágios da Vida Humana.

A

13. Tertúlias Conscienciológicas.
14. Álibis Acobertadores do Belicismo.
15. Imprensa no Belicismo.
16. Corredores da Evolução Autoconsciente.
17. Perfil da Conscin Lúcida.
18. Argumentos Conclusivos.

TERTÚLIA, ATRAVÉS DA AVALIAÇÃO COSMOÉTICA DE

FATOS E PARAFATOS, ESTIMULA A ORTOPENSENIDADE
E O AUTODISCERNIMENTO, PREPARANDO OS PESQUISADORES PARA A TEÁTICA DA INTERCOMPREENSÃO.
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