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INTRODUÇÃO
Este trabalho é um relato autorreflexivo fundamentado em experiências pessoais e pesquisas da autora.
Visa ampliar a compreensão dos efeitos dos pensenes, emitidos pela conscin sobre seu desempenho cosmoético, abordando, dessa forma, a correlação entre ética e autopensenidade, numa perspectiva multidimensional, tendo em vista a autovivência da Cosmoética.
No relato expositivo de ideias, a autora optou em usar uma máxima do professor Waldo Vieira (19322015): Cosmoética: ética da pensenidade, para fundamentação do tema, em face da compreensão de sua relevância para a qualificação pensênica da conscin e também do seu impacto sobre a vida das pessoas próximas à mesma. Para melhor entendimento desse encadeamento ideativo, apresenta conceitos de ética, pensene, pensenidade e Cosmoética.
Também subsidia com algumas hipóteses de interações multidimensionais, a análise dessa correlação, no
sentindo de torná-la mais compreensível, dada a complexidade que a envolve, o que faz o tema até certo pon to, mateológico, para a maioria das pessoas.

ÉTICA
Vieira (2004, p. 1.018) define Ética da seguinte forma:
A parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios capazes de motivar, disciplinar ou orientar o comportamento humano, refletindo especialmente sobre normas, valores, prescrições, exortações ou o conjunto de preceitos de ordem moral presentes em qualquer realidade da vida do indivíduo, grupo social ou Socin.

Tais normas, enunciadas em códigos de ética, são mais comuns nas profissões.

CÓDIGOS DE ÉTICA
Para mensurar o cumprimento ou não dos acordos éticos, a criação de códigos de ética contribui signifi cativamente como mecanismo de auto e heteroencantoamento procedimental evolutivo. Os códigos de ética
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tanto auxiliam para a postura pessoal ou grupal dentro dos princípios estabelecidos, quanto para sinalizar
quando estas estão em desacordo, possibilitando a correção das mesmas. É da máxima importância que seu
conteúdo seja refletido nas atitudes das pessoas.

BIOÉTICA
A Bioética contempla o cumprimento das obrigações éticas e a preservação da vida em si, além do ser
humano. É um avanço da ética, pois, aborda questões onde não exista consenso moral como: aborto; célulastronco; clonagem; eutanásia; fertilização in vitro; transgênicos, dentre outros.

PENSENE
O pensene é um neologismo da Conscienciologia que subentende a indissociabilidade dos pensamentos,
sentimentos e energias, manifestados pela consciência, nos quais é possível identificar a sua expressividade
ora mais no pen, do pensamento; ora mais no sen, do sentimento ou emoção ou, ainda, no ene da energia.
O caminho da Cosmoética é a manifestação embasada no pen do pensene. Porém, a prevalência e a causa de interprisões é a manifestação calcada no sen da emoção, da psicossomática.

MANIFESTAÇÃO PENSÊNICA
Ao pensenizar sobre alguém, a pessoa emite um quantum de ideia, um quantum de sentimento e um
quantum de energia.
Não é possível emanar só um desses itens, de maneira isolada. Porque ao pensar sobre alguém, inevita velmente vem o juízo de valor (o que a gente pensa sobre a pessoa), vem o sentimento de admiração ou discordância e a emissão de energia (que em geral está impregnada do que se pensa e do que se sente em rela ção àquela pessoa).
Mesmo sem verbalizar o que se pensa, o outro, alvo daquela pensenidade, quando sensível, poderá sentir
o padrão das energias manifestas sobre si.
O domínio do psicossoma só se dará quando a consciência for aprendendo como funciona o mentalsoma.
Quando as amarras do psicossoma são quebradas e o mentalsoma se liberta, tudo fica claro, há muita lucidez
para entender todo o processo evolutivo e o mecanismo interassistencial. Os contrafluxos são reduzidos e começa a ocorrência irrefutável das sincronicidades.
Por sua vez, o domínio das energias e o seu uso nas reestruturações pensênicas é de importância fundamental para a consciência eliminar patopensenes fossilizados nos padrões psicossomáticos, como também,
para imprimir novo padrão, agora mentalsomático, apoiado em reflexões aprofundadas, diminu indo o gap
evolutivo da consciência consigo própria.
As energias conscienciais de alta qualidade cosmoética, próximas das energias imanentes
puras, tornam a consciência refratária aos assediadores, em função da incompatibilidade
natural dos mesmos com o nível da empatia do microuniverso consciencial (VIEIRA, 2004,
p. 1.019).

PENSENIDADE LIBERTADORA
A pensenidade é a qualidade ou o conjunto de pensenes de determinada consciência ou grupo de consciências.
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Há a pensenidade libertadora, que segundo Carvalho (2012), é aquela cujos pensenes emitidos pela
consciência são promotoras da desamarração máxima de interprisões, jugos, subjugações e amarras decorrentes de ações anticosmoéticas do passado.
PENSENIDADE PARTIDÁRIA
Outro tipo de pensenidade é a pensenidade partidária, assim definida:
Definologia. A pensenidade partidária é a manifestação da consciência, intra ou extrafísica,
consolidada em posturas, ações e hábitos tendenciosos de acordo com predileções, preconcepções ou critérios pessoais, de modo predominante em circunstâncias, relacionamentos
e condições conscienciais (SALLES, 2013).

INTERPRISÃO ENERGÉTICA
As interprisões entre as consciências são fruto das pensenizações patopensênicas, em geral, equivocadas
em suas concepções e efeitos. Nesse sentido, vale muito a pena cultivar o bom hábito da ortopensenidade.

ORTOPENSENIDADE
Vieira (2012; p. 7.795 e 7.796), expõe:
1. A ortopensenidade é a qualidade, o ato ou o efeito da manutenção da autopensenidade
caracterizada pelo predomínio constante dos ortopensenes, os pensenes retos ou cosmoéticos, compondo a condição própria da holomaturidade da consciência, conscin ou consciex, e a unidade da Cosmoeticologia Prática.
2. O ortopensene além de ser a unidade de medida da Cosmoeticologia prática é o ma terpensene especifico do Homo sapiens conscientiologus.

Para se mensurar o padrão da autopensenidade, se nosográfica ou homeostática, a técnica sugerida é a da
pensenografia.
PENSENOGRAFIA
A pensenografia é o ato ou efeito de anotar, registrar, digitar os pensenes emitidos, experiências adquiri das, conhecimentos hauridos, dificuldades intraconscienciais identificadas, fenômenos parapsíquicos, recins
promovidas e autossuperações vivenciadas para fins de autoconscienciometria e autoconsciencioterapia, podendo resultar em futura publicação.
Ao aplicar essa técnica, a pessoa poderá identificar sua condição de consciência cosmoética.
CONSCIÊNCIA COSMOÉTICA
A consciência cosmoética é a condição da personalidade capaz de entender e colocar em prática os pre ceitos morais avançados da Cosmoeticologia, tanto nesta quanto nas outras dimensões existenciais.
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COSMOETICOLOGIA
A Cosmoeticologia é a subespecialidade da Conscienciologia para estudo e pesquisa da Cosmoética.
COSMOÉTICA
A Cosmoética, subcampo da Evoluciologia, é a especialidade da Conscienciologia dedicada ao estudo da
ética ou moral cósmica, multidimensional, além da moral social intrafísica. É a ética avançada; a ética multidimensional; a moral cósmica; a força do exemplarismo assistencial e a teática da autoincorruptibilidade.

ATRIBUTO MENTALSOMÁTICO
A atenção constante da conscin à sua manifestação pensênica, evitando atitudes danosas a si mesma,
à consciência ou grupo de consciências, ou mesmo, propiciando interação saudável e profícua, é um atributo
consciencial passível de ser desenvolvido pelas conscins em geral.
Por sua vez, a busca da lucidez na interpretação dos fatos e parafatos concorre para a condição de higiene mental perante situações vividas sem cair na apriorismose dos patopensenes (auto e heteropatopensenes),
inerentes ao uso da imaginação sem reflexão.

ÉTICA DA PENSENIDADE
Ao adentrar os meandros da ortopensenidade, as consciências vão vincando uma nova forma de viver,
cuja diretriz pensênica norteia as atitudes conscienciais, intrafísicas e extrafísicas, como se fossem trilhas de
conduta, que pela força da afinidade atraem neocondutas éticas, até atingirem a constância vibratória que
transcende o espaço, o tempo e as galáxias, alcançando o universo, atraídas pelo holopensene cosmoético.
Assim, a práxis do pensamento reto, correto, íntegro, também compreendido como Ética da Pensenidade, evidencia de maneira inequívoca que a consciência com essa conduta impregnada em seu modo de ser,
por meio da manifestação consciencial, traduz o nível evolutivo em que a mesma se encontra.
Pode-se inferir que, quanto mais puros os pensenes, mais próximos da Cosmoética?
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