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Definição. O gargalo da desperticidade é a fase evolutiva na qual a conscin concentra
esforços pessoais para a assunção e manutenção da homeostasia no patamar da desassedialidade
permanente total, desperticidade, não raro, restringindo atividades e demandas secundárias a fim
de focar no serviço de iscagem assistencial lúcida, nas dimensões intra e extrafísica, na condição
de epicentro, sem que seja abalado pelas patologias dos assistidos ou respectivas influências.
Sinonímia. 1. Obstáculos na conquista da desassedialidade. 2. Dificuldades do desenvolvimento do ser desperto. 3. Fase de superação dos autassédios.

Contextualização
Gargalo evolutivo. Os gargalos evolutivos representam quaisquer fases críticas de ultrapassagem de certa condição já sedimentada para novo patamar na escala evolutiva
consciencial. De fato, cada traço ou característica a ser burilada ou a nova a ser conquistada,
passará pelo gargalo da aprendizagem e da solidificação, expressa em termos de autodomínio.
Desperticidade. O gargalo da desperticidade é a fase de testes na qual boa parte dos intermissivistas da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) se encontra.
Neste contexto, vale destacar não ser este o único gargalo do grupo, mas, certamente encontrase associado a um conjunto de desafios e dificuldades, a exemplo do gargalo da proéxis (completismo), da autossustentabilidade, do domínio do parapsiquismo e das energias, do epicentrismo, entre outros particulares e peculiares à holobiografia pessoal.
Megafoco. A desperticidade representa para o intermissivista um ponto de virada, uma
vez que demonstra para si mesmo o nível de aplicação razoável dos princípios conscienciocêntricos estudados e trabalhados durante o Curso Intermissivo (CI).
Liberdade. Um dos principais pilares do paradigma consciencial é a conquista de maior
clareza sobre liberdade de escolha e priorização, considerando as múltiplas variáveis da realidade multidimensional e multiexistencial. A desperticidade representa autêntica liberdade de
ação e expressão, uma vez que desata “nós” intraconscienciais que permitem alguma forma de
sujeição ou subjugação alheia.
Autoliderança. Pelo neoparadigma, a responsabilidade sobre o êxito da ultrapassagem
do gargalo recai, fundamentalmente, sobre o indivíduo, a conscin, independente dos contextos
sociais, políticos, culturais ou educativos nos quais a pessoa renasceu e se desenvolveu. A autoliderança no rumo das autossuperações pró-desperticidade é o princípio norteador, elementar ou
primordial para se dar sequência aos próximos passos, mais complexos.
Persistência. Para melhoria de si mesmo e do entorno, não há outra saída: é preciso
perseverar, persistir em fazer o melhor, mais correto, mais adequado e ponderado para o momento e contexto evolutivo na qual a conscin se encontra. Considerando a desperticidade cláusula pétrea do intermissivista, a opção mais sensata é manter o foco até alcançá-la, conquistá-la.
Pedágio. Toda conquista vem do esforço de alguém que, em algum lugar, conseguiu
vencer travões comuns ao jejuno, calouro, recém-chegado no desempenho de certa função ou
tarefa. Os pedágios, travões e dificuldades surgem espontaneamente como parte da própria
ignorância e pouca desenvoltura quanto às tarefas a serem desempenhadas em novo patamar.
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Parapsiquismo. Durante o trajeto rumo à desperticidade, o parapsiquismo não só integra vários fenômenos ligados aos trabalhos assistenciais próprios do domínio da iscagem, mas,
também, permite os extrapolacionismos da nova fase evolutiva vindoura.

Casuística
Autoposicionamento. Um dos principais gargalos evolutivos relativos à desperticidade
é o autoposicionamento em relação à assunção do paradigma consciencial. Somente a aplicação
das premissas e fundamentos do neoparadigma já constituem gargalos a serem ultrapassados.
A desperticidade é um dos temas avançados da Conscienciologia, e estabelece um divisor de
águas, não só por representar os 50% da escala evolutiva, mas por expressar a vivência homeostática do uso das bioenergias, do parapsiquismo, da iscagem lúcida e do foco na interassistência.
Minidissidências. Um dos exemplos típicos de não ultrapassagem dos gargalos são as
minidissidências. Ao longo das 3 últimas décadas de consolidação dos fundamentos conscienciocêntricos, foram inúmeros casos de minidissidências na CCCI. Além desses, há outros que
igualmente exemplificam, aqueles que ficam apenas na superficialidade dos conceitos teóricos.
Conflitos. Por outro lado, conflitos e estressamentos do dia a dia do voluntariado nas
Instituições Consciencicêntricas (ICs) retratam justamente o movimento de encarar e ultrapassar
os gargalos da aplicação dos conceitos conscienciológicos. As ICs reúnem grupos de antigos
compassageiros, necessitam de sustentação econômico-financeira, estruturam um palco de
ajustes grupocármicos, interagem com a Socin e fomentam publicações tarísticas, enfim, um
cenário pró-evolutivo completo.
Autexposição. Neste cenário, o voluntário-pesquisador-professor torna-se exposto por
diversos ângulos. A complexidade do perfil de personalidade integral se manifesta na gama de
atividades necessárias ao funcionamento das ICs. Os traços intraconscienciais mais arraigados,
ou os trafores insuspeitos, findam por aflorar aqui ou acolá.
Autopesquisa. Este contexto conscienciocêntrico é o ambiente mais rico para aplicação
dos métodos e técnicas da Conscienciologia, a exemplo da conscienciometria, consciencioterapia, seriexometria, dentre outras, a fim de se estabelecer as próprias bases da autopesquisa.
A autopesquisa é a aplicação de métodos de estudo conscienciológicos às vivências pessoais
norteadas pelos valores e preceitos do neoparadigma. Aferir a aplicabilidade da Conscienciologia é o principal referencial para avaliar o grau de ultrapassagem dos gargalos evolutivos.
Restringimento. Em toda ultrapassagem de gargalo, há de se considerar a ocorrência
inevitável de restrigimento. É necessário que a conscin focalize a concentração dos esforços nas
situações mais diretamente ligadas ao autodomínio consciencial sobre os travões específicos da
intraconsciencialidade que ainda a subjulga a desequilíbrios, instabilidades e manipulações.

Enumeração
Desafiologia. Sob a ótica da Evoluciologia, pode-se admitir que os gargalos evolutivos
não ocorrem naturalmente de modo isolado, ou didaticamente organizados, mas na prática agrupam uma série de desafios a serem superados. A seguir, em ordem alfabética, é apresentada
proposta de Taxologia básica de gargalos auto e coevolutivos, reunindo os respectivos desafios
a serem encarados no desenvolvimento da autodesperticidade:
A. Gargalos autevolutivos: relativos à própria consciência.
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01. Desafio conscienciométrico. Realizar análise meticulosa dos próprios traços conscienciais peculiares, evidentes ou insuspeitos, bem como autexposição da autorrealidade consciencial.
02. Desafio consciencioterápico. Elencar, com base nos levantamentos conscienciométricos, as prioridades a serem expostas e trabalhadas no setting consciencioterapêutico especializado.
03. Desafio da afetividade. Manter boa relação afetiva, sadia e desreprimida, desde
o ambiente mais íntimo do duplismo, estendido ao meio familiar, grupocármico, profissional
e social em geral.
04. Desafio da autoliderança. Trazer para si a responsabilidade sobre tudo que ocorre
no contexto evolutivo. Isto não quer dizer que a pessoa desenvolva alguma síndrome de heroísmo, mas que pondere sobre a relação pessoal com tudo de bom, ou não, existente à volta de si
mesma.
05. Desafio das finanças. Conquistar o equilíbrio financeiro fundamental à sustentação
da vida diuturnamente produtiva, de modo mais independente, empreendedor e livre possível,
ao final, descansar bem e com a consciência tranquila de estar lidando bem com os recursos.
06. Desafio do autoposicionamento. Ter clareza nos posicionamentos pessoais, em especial, a respeito dos interesses pessoais em toda gama de atividades diárias, desde as relações
afetivas às relações sociais, profissionais, de voluntariado e interdimensionais.
07. Desafio do espaço / tempo. Saber lidar com as vicissitudes das limitações ressomáticas, próprias da vida humana. Ajustar a conduta e posicionamento pessoais ao Zeitgeist atual,
sem se deixar levar pelo rolo compressor das inutilidades, nem cair no romantismo evolutivo.
08. Desafio do megavínculo intermissivo. Manter o voluntariado produtivo, interassistencial, procurando qualificar a aprendizagem com vivências pessoais e de outros, encarando os
estressamentos naturais dos reencontros grupocármicos como sendo oportunidades evolutivas.
09. Desafio autosseriexológico. Encarar a autopesquisa de prospecção seriexológica,
identificar contextos e personalidades de época relacionadas diretamente com a trajetória evolutiva pessoal, aplicando a lei do maior esforço na desrepessão holomnemônica nesta dimensão.
10. Desafio seriexométrico. Priorizar, a partir de estudos e levantamentos seriexológicos, o aprofundamento nas raízes históricas da formação da personalidade integral, identificando grupos mais afins, amizades raríssimas e, principalmente, o público-alvo interassistencial.
B. Gargalos coevolutivos: referentes à vida de relação.
01. Acertos grupocármicos. Identificação dos credores no círculo de relações pessoais,
profissionais, do voluntariado e social em geral.
02. Docência conscienciológica. Priorização da exposição pessoal dos resultados das
vivências e da autopesquisa por meio da tares conscienciológica.
03. Duplismo. Estabelecimento da relação duplista, afetiva, libertária, traforista, inteligente, visando compartilhar espaço, tempo, conhecimentos e aprendizagens.
04. Epicentrismo consciencial. Amadurecimento dos trabalhos parapsíquicos e interassistenciais, visando integrar-se ao Conselho de Epicons, órgão estatutário da UNICIN.
05. Heterodesassediologia. Postura e conduta de promoção do desassédio, da parassepsia dos ambientes por onde circula e ocupa. Tornar-se referencial de resolutividade, conscinsolução, ao contrário da conscin-problema, de problematicidade.
06. Liderança grupal. Assunção junto ao grupo evolutivo, de funções de liderança
sempre que possível, conforme disponibilidade, reconhecendo e valorizando o trabalho voluntário enquanto oportunidade interassistencial.
07. Publicações autopesquisísticas (megagescons). Desafio à produção de obras escritas esclarecedoras com base nas vivências pessoais resultantes dos conceitos neoparadigmáticos
da Conscienciologia aplicados à vida cotidiana.
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08. Tenepessismo. Sustentação dos trabalhos interassistenciais a partir da tenepes, ultrapassando o pacote das dificuldades inerentes à atividade rotineira, cotidiana, persistindo no
burilamento da autorganização.
09. Transitar na escala evolutiva. Flexibilidade para lidar com os diferentes níveis
evolutivos, principalmente, em virtude de as atividades conscienciológicas ampliarem a rede de
interrelações, não só pelos trabalhos assistenciais, mas pela interação entre dimensões.
10. Vivência do Universalismo (Cosmismo). Vivenciar os princípios básicos do universalismo, identificando as conexões pessoais e interagindo com maior número possível de
elementos do Cosmos, dos minerais às CLs, utilizando-se de todas as formas de bioenergias e
do parapsiquismo lúcido.

OS GARGALOS EVOLUTIVOS DESAFIADORES À CONQUISTA
DA DESPERTICIDADE PODEM SER ESTUDADOS PELO CORPUS
DE CONHECIMENTO ATUAL DA CONSCIENCIOLOGIA, E ASSIM,
HABILITAR A CONSCIN NA CONDIÇÃO DO AUTODESASSÉDIO .
Questionamentos. Você já identificou os gargalos evolutivos existentes para assunção
da autodesperticidade? Quais estratégias vem utilizando você para superar tais gargalos?
Bibliografia Específica:
1. Nonato, Alexandre; Travão da autodesperticidade; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; Enciclopédia da
Conscienciologia; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; CLXXIV+ 23.004 p.; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades;
1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54
videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9a Ed. rev. e aum.; Digital; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2018; ISBN 978-85-8477-120-2; páginas 22.276 a 22.280; disponível em: <http://encyclossapiens.space/nona/EC
Digital9.pdf>; acesso em: 10.01.2020; 18h52.
2. Vieira, Waldo; Efeito da Autodesperticidade; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; Enciclopédia da
Conscienciologia; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; CLXXIV+ 23.004 p.; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades;
1 foto; glos. 4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54
videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9a Ed. rev. e aum.; Digital; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2018; ISBN 978-85-8477-120-2; páginas 9.287 a 9.291; disponível em: <http://encyclossapiens.space/nona/EC
Digital9.pdf>; acesso em: 10.01.2020; 18h52.
3. Idem; Evoluciologia; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; Enciclopédia da Conscienciologia; apres.
Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; CLXXIV+
23.004 p.; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos
(verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087
webgrafias; 13.896 refs.; 9a Ed. rev. e aum.; Digital; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; ISBN 978-858477-120-2; páginas 10.465 a 10.472; disponível em: <http://encyclossapiens.space/nona/ECDigital9.pdf>; acesso
em: 10.01.2020; 18h52.
4. Idem; Gargalo Evolutivo; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; Enciclopédia da Conscienciologia; apres.
Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; CLXXIV+
23.004 p.; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos
(verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9a Ed. rev. e aum.; Digital; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica
(ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; ISBN 978-85-8477-120-2;
páginas 11.351 a 11.354; disponível em: <http://encyclossapiens.space/nona/ECDigital9.pdf>; acesso em: 10.01.2020;
18h52.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos.
6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
léxicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 741, 831, 851, 1.009, 1.050, 1.205, 1.315.

5

CONSELHO
DE

Epicentrismo em Debate

6. Idem; Pré-desperticidade; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; Enciclopédia da Conscienciologia; apres.
Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS; CLXXIV+
23.004 p.; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos. 4.580 termos
(verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias; 1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9a Ed. rev. e aum.; Digital; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica
(ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; ISBN 978-85-8477-120-2;
páginas 17.798 a 17.800; disponível em: <http://encyclossapiens.space/nona/ECDigital9.pdf>; acesso em: 10.01.2020;
18h52.
7. Zolet, Lílian; Gargalo do Pré-epicon; verbete; In: Vieira, Waldo; Org.; Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Coordenação da ENCYCLOSSAPIENS; revisores Equipe de Revisores da ENCYCLOSSAPIENS;
CLXXIV+ 23.004 p.; 1.112 citações; 11 cronologias; 33 E-mails; 206.055 enus.; 602 especialidades; 1 foto; glos.
4.580 termos (verbetes); 701 microbiografias; 270 tabs.; 702 verbetógrafos; 28 websites; 670 filmes; 54 videografias;
1.087 webgrafias; 13.896 refs.; 9a Ed. rev. e aum.; Digital; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2018; ISBN 978-858477-120-2; páginas 11.346 a 11.350; disponível em: <http://encyclossapiens.space/nona/ECDigital9.pdf>; acesso em:
10.01.2020; 18h52.

