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DEDICATÓRIA
Uma singela dedicatória aos pioneiros da EVOLUCIN, os quais abriram o caminho para a especialidade Ressomatologia e Infanciologia trazendo contribuições evolutivas para a Ciência Conscienciologia:
Adriana Guedes, Alegra Teckentrup, Alice Melo Freitas, Alice Oderich Steiner,
Aline Niemeyer, Antonio José Sampaio Couto, Aparecida Polestre Fonseca, Bruno
Oderich Steiner, Carmen Bacher, Cesar Cordioli, Clóvis Paim, Edelvira Paim, Daniele
Antunes, Dulce Daou, Edelvira Fortes Paim, Eduardo Vicenzi, Edvaldo de Souza,
Fernando Carneiro, Finn Teckentrup, Fladernir Hann, Flavia Tavares, Francisco Paulo
Martins Junior, Guido Valdir Whays, Greice Athayde, Haydée Melo, Inês Idenir Nunes,
Isaac Magrisso, Isabele Rodrigues Nascimento, Isabelle D. U. Tuomainen, Ivan Melo,
Ivana Melo Freitas, Jackeline Bittencourt de Lima, Jaqueline dos Santos, Jayme Pereira,
Jean Mary Zanato, Karla Ulmann, Laênio Loche, Liege Trentin, Leila Maria Ferreira
Couto, Luci Namie Matsumoto, Luciano Melo, Lucimeres Mognon Biella, Luis Carlos
Schneider, Marcela Casarin Molinos, Marcelo Molinos, Maria Antonietta C. Mello, Maria
das Dores Leite, Maria de Fátima Santos, Maria Isabel da Conceição, Maria Tereza
Bolzan, Marina Thomaz, Marisete Casarin, Marliza Maia, Marta Helena Fuchs, Marta
Lopes, Melissa Casarin Molinos, Miriam Kunz, Moacir Gonçalves, Nara Rosani Soares
Pilecco, Nilcéia Sampaio Silveira, Osmar Biella, Paula Padilha, Paulo Roberto C. Mello,
Reinalda Fritzen, Reynaldo Lirio de Mello, Ricardo MacCord, Rosimar Machado, Telmo
Moraes Freitas, Tiago Ribeiro, Vanderlei Kubiak, Vera Maria G. Mello, Vera Regina
Ferreira dos Anjos, William Parker.
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HOMENAGEM
Dedicamos este livro comemorativo de 14 anos da EVOLUCIN às pioneiras
Haydée Mello, pedagoga com especialização em orientação educacional, voluntária da
Conscienciologia, desde 1989, e da EVOLUCIN, desde 2006, tendo sido a propositora
e fundadora, com passagens pela Coordenação Geral e de Educação e Pesquisa,
verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia; e Reinalda Fritzen, pedagoga com
proficiência em Estudos Sociais, voluntária da Conscienciologia desde 1995, e da EVOLUCIN, desde 2006, tendo sido a propositora e coordenadora da Escola do Verde, autora
e verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia. Agradecemos às duas grandes
pioneiras educacionais pela dedicação prestada todos esses anos à Ciência Conscienciologia e, mais especificamente, no desenvolvimento da especialidade Infanciologia.
Gratidão!
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APRESENTAÇÃO
Comemorar datas que marcam conquistas evolutivas grupais é um momento
ímpar para os conscienciólogos, pois sabemos que o trabalho tarístico, cosmoético e interassistencial são desafios neste Planeta-Hospital, devido à reurbanização. Logo, os registros comemorativos afloram nos intermissivistas os sentimentos de gratidão, de amizade e de pertencimento ao maximecanismo interassistencial, a qual a Conscienciologia
faz parte. A EVOLUCIN – Instituição Conscienciocêntrica (IC) – é minipeça dentro do
amplo universo de especialidades desta neociência, e está comemorando seus 14 anos
de existência, nesta dimensão intrafísica, no dia 29 de julho.
A EVOLUCIN nasceu em 2006 e passou por diversas transformações ao longo
de sua história. A última ocorreu em março de 2020, com a retomada e estruturação do
II Simpósio de Ressomatologia por voluntários da instituição, o qual clarificou a especialidade e o Materpensene da instituição. A Ressomatologia sempre esteve presente na
EVOLUCIN, seja no estatuto, nos cursos e nos debates entre os pesquisadores, entretanto essa especialidade agigantou-se neste ano, estruturando-se na grade curricular
institucional.
A transformação ocorreu em função do protagonismo dos especialistas que foram compondo o corpo do voluntariado, alicerçado em indicadores institucionais que
a qualificavam como especialidade. Desde então, houve uma expansão significativa na
política técnico-científica e parapedagógica da EVOLUCIN, tanto física quanto extrafísica, evidenciado por meio do crescente número de voluntários especialistas, cursos e alunos após a assunção da especialidade.
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A EVOLUCIN caminha no sentido de somar esforços para levar a Ciência
Conscienciologia para os educadores, pais, pré-adolescentes, crianças e pesquisadores
interessados no renascimento humano. Parabenizamos e agradecemos a todos os voluntários pela disponibilização de seus talentos e habilidades (trafores) nesses 14 anos
de instituição, e ressaltamos que esse marco comemorativo só ocorreu devido ao comprometimento e a seriedade de todos que compõem a EVOLUCIN!
Gratidão,
Lilian Zolet & Milena Giani

Evolucin – 14 Anos de Interassistência

9

HISTÓRICO DA EVOLUCIN
Org. Reinalda Fritzen
No ano de 1989, Porto Alegre recebeu a visita do professor Waldo Vieira, que
acabara de propor a ciência Projeciologia, para uma palestra pública, seguida de curso
no salão de eventos do SESC Serviço Social do Comércio, localizado na rua Coronel
Genuíno, bairro Cidade Baixa. Professor Waldo, até então, era mais conhecido do público ligado ao espiritismo, devido seus trabalhos e obras desenvolvidos com Chico
Xavier.
Foi na Casa Espírita Luz e Caridade, localizada no Bairro Menino Deus, em Porto
Alegre, RS, que um grupo de pessoas frequentadoras da instituição, que incluía as hoje
conscienciólogas Haydée Melo e Miriam Kunz acessaram num mural de avisos a visita
do prof. Waldo Vieira à capital do Rio Grande do Sul.
Imediatamente Haydée, que já havia conhecido o prof. Waldo há dois anos,
através do programa da TV Bandeirantes, apresentado pelo espiritista Luiz Gasparetto,
comentou sobre a importância de todos participarem desse encontro.
Durante a palestra, Haydée e Miriam conheceram outras pessoas praticantes da
espiritualidade das mais diversas maneiras, com ênfase aos voluntários da Casa Espírita
Caju, situado na rua de mesmo nome, no Bairro Petrópolis. Destaca-se, dentre eles,
Clóvis Paim, Edelvira Paim e Vanderlei Terezinha Kubiak.
Ao final, animados e interessados em desenvolver a Projeciologia em Porto
Alegre, este grupo procurou o prof. Waldo para expressar à vontade em estudar e desenvolver a neociência na capital. Ato contínuo, o professor resolveu que um de seus
assessores ficasse por uma semana em Porto Alegre para prestar incentivo à ideia.
Após diversas reuniões, resolveu-se fundar a instituição que foi denominada
IUPP - Instituto Universalista de Parapsicologia e Projeciologia, logo mudado em definitivo para IPC – Instituto de Pesquisa da Consciência. Essa instituição, que funcionou por
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15 anos ininterruptos, por sugestão do voluntário Luciano Melo e incentivado pelo
professor Waldo, em 2004 integrou-se ao IIPC, já existente na região.
Todos os móveis, equipamentos e utensílios foram mudados para uma nova
sede maior, alugada para a fusão, migrando a maioria dos voluntários, incluindo Haydée
e Miriam. Ocorre que, antes mesmo desta mudança, já existia a ideia de Haydée em
propor ao Professor Waldo, já instalado em Foz do Iguaçu, a criação de uma instituição
voltada à criança, inexistente na Conscienciologia. Referente ao assunto, o conselho da
grande maioria das pessoas conhecedoras da ideia, era a de ser inviável, tendo em vista
o professor Waldo considerar cedo e já ter negado o encargo a diversas pessoas.”
Mesmo assim, em sua primeira vinda a Foz do Iguaçu, setembro de 2004,
Haydée conversou com o Professor Waldo sobre o assunto, dividindo sua ideia e inquietude em “criar” uma Instituição Conscienciocêntrica para atender à infância, já que vinha
de 30 anos de carreira de professora de educação infantil, alfabetizadora e de coordenação educacional em escolas do Estado do Rio Grande do Sul e Paraná. Também
entendia que teria currículo conscienciológico, pois dirigirá o extinto IPC como presidente
por diversos mandatos. A resposta veio imediatamente após a proposta: “Crie! Volte lá
e crie! Fale com o pessoal da UNICIN!”
Ao voltar a Porto Alegre, Haydée promoveu uma reunião com todos os voluntários interessados na constituição da IC: Carmen Bacher, Inês Nunes, Isaac Magrisso,
Ivana Melo Freitas, Maria das Dores Leite, Marta Helena Fuchs, Miriam Kunz, Nilcéia
Sampaio Silveira e Vanderlei Terezinha Kubiak.
Ato contínuo, na reunião seguinte, compareceram outros voluntários que aderiram à ideia, cujos nomes constam nas diversas atas de reuniões e, mormente, na fundação da IC.
Com acompanhamento da UNICIN – União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (representada pela Dulce Daou e Karla Ulmann) instalaram-se as atividades da Pré-IC EVOLUCIN, “incubada” por cerca de 1 ano e meio e, em maio de 2006,
cumpridas todas as etapas do processo, após idas e vindas de voluntários e diretores da
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UNICIN viajando Porto Alegre x Foz do Iguaçu x Porto Alegre, nouvelle instituição recebeu a autorização para que se tornasse IC.
Logo a Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância, foi fundada
em 29 de julho de 2006, com os atos e ofícios legais de formalização e grande jantar de
confraternização realizado no salão de festas da Sociedade de Engenharia do Rio
Grande do Sul, no local denominado Pedra Redonda, Bairro Ipanema, Porto Alegre,
RS. Neste evento, representaram Foz do Iguaçu no evento os conscienciólogos Laênio
Loche e Jayme Pereira.
A EVOLUCIN, desde a sua
fundação em julho de 2006, até a data
de transferência da sede para Foz do
Iguaçu, PR, em novembro de 2012, foi
dirigida pelas voluntárias Haydée Idalina Silveira Melo e Miriam Kunz coordenadora e vice coordenadora.
Após, a coordenação geral passou
para o voluntário Ivan Melo e a vicecoordenação ao Tiago Ribeiro da Silva.
Em 2014, a coordenadora da área de voluntariado, Liege Trentin, realizou o I Encontro
de Voluntários participando integrantes de Foz do Iguaçu, Porto Alegre, São Paulo,
Portugal e Alemanha.
A partir de dezembro/2016, Ivan Melo dá continuidade a coordenação geral
conjuntamente com a voluntária Marta Lopes (Vice-coordenação). Já em Foz do Iguaçu,
dentre as rotinas da instituição, foram realizados dois grandes eventos: o Curso de
Extensão em Conscienciologia e Projeciologia (ECP3) e o I Simpósio Internacional de
Ressomatologia. Também alocou terreno para construção da sede própria, no campus
Discernimentum, cuja inauguração estava prevista para o próximo mês de outubro de
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2017, por ocasião do I Simpósio Internacional de Ressomatologia e II Encontro de
Voluntários da EVOLUCIN.
Reinalda Fritzen, participou da
fundação, mas apesar do interesse
em integrar a equipe, precisou continuar o voluntariado no IIPC para
atender os compromissos assumidos
anteriormente. A partir de 2007, após
fechar o ciclo, integrou as atividades
da EVOLUCIN, atuando e abrindo
uma extensão na cidade de Torres,
RS.
O grupo do núcleo de extensão em Torres/RS foi formado pelos colaboradores
e voluntários: Adriana Guedes, Fladernir Hann, Francisco Paulo Martins Junior, Guido
Valdir Whays, Luis Carlos Schneider, Marliza Maia, Vera Regina Ferreira dos Anjos.
Com a presença do casal de voluntários da EVOLUCIN em Foz do Iguaçu, Ivan
Melo e Haydée Melo, iniciou-se atividades da IC no CEAEC– Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Na época, já havia uma “Dinâmica
Parapsíquica para crianças e adolescentes” coordenadas pelos Professores Moacir
Gonçalves e Lilian Zolet.
Após as dinâmicas, os coordenadores gentilmente nos cediam
um tempo e espaço para realizarmos
atividades com as plantas. Em várias
ocasiões, os pais também permaneciam com as crianças para a continuidade da atividade de Ecologia no período da tarde.
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Como a contribuição do Balbino de Oliveira e da Reinalda Fritzen, trouxeram de
Torres (RS) as mudas da palmeira Jussara, (o açaí da mata atlântica do Sul).
Estas palmeiras foram transplantadas no espaço do CEAEC e Discernimentum.
Algumas cresceram e hoje são árvores frondosas que podem ser encontradas no Acoplamentarium. E para quem não conhece, esta planta, é o açaí que está em extinção na
Mata Atlântica do Sul.
Com relação a participação nas atividades parapsíquicas era gratificante, em
espaço minúsculo, o que nos fez urgir a construção de uma sede maior. Além da sala do
Discernimentum, onde funcionava a EVOLUCIN, na época encontramos uma estufa
desativada que serviu para realizarmos as oficinas em meio à natureza. Neste espaço
aproveitamos para fazer mudas de sementes e cultivar espécies nativas transplantadas
na mata e ao longo do rio Tamanduazinho. Houve grande alegria, interesse e participação de pais, adultos e crianças neste trabalho de reposição da mata atlântica.
Constatamos que várias crianças daquela época, tornaram-se voluntários e professores na ASSINVÉXIS e os mesmos continuam reflorestando e assumindo a responsabilidade ecológica.
Logo que conseguimos o espaço para a construção da sede, o primeiro projeto
traçado foi a construção de uma estufa, para o plantio de hortaliças e ao lado da horta
criado o jardim das ervas medicinais. Anteriormente, este local era um potreiro e por
conta disso estava com grama nativa e terra dura. Porém, aos poucos, com muito suor
e esforço conjunto, fomos retirando as gramas e afofando a terra.
As crianças foram chegando, com suas pazinhas brincavam preparando o solo
para o plantio. Cada encontro era uma festa, e como não podia ser diferente, o amparo
extrafísico começou a se manifestar-se.
Cabe ressaltar que, desde a fundação, sempre foi desejo de todos os voluntários
a EVOLUCIN possuir uma sede própria, condição que daria à instituição não só um simples status de equilíbrio econômico/patrimonial, mas especialmente um fator de estabili-
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dade institucional pela demonstração de força de erigir bases sólidas aos olhos da multidimensionalidade.
Foi nesse passo que, em 2009, após mudança dos voluntários Ivan e Haydée
Melo para Foz do Iguaçu, posteriormente seguidos por Miriam Kunz e Reinalda Fritzen,
foi criada a Unidade da EVOLUCIN/Foz, ligada à sede de Porto Alegre.
Não seria preciso lembrar que a materialização do desejo “pétreo” de ter uma
sede própria passava, necessariamente, pela aquisição de um imóvel para a construção,
fato de difícil consecução diante dos custos envolvidos. Mas nada é impossível quando
se tem firme decisão, o amparo e a confiança deste.
E foi com esse norte do amparo que o grupo formado em Foz, tomando pé de
uma nova realidade macro da Conscienciologia – e vendo “muitas terras” disponíveis no
campus Discernimentum, resolveu conversar com Cesar Cordioli, Presidente da AIEC –
Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia sobre a possibilidade de
cessão de uma área dentro do campus, para que a EVOLUCIN desenvolvesse seu
projeto de construção da sede. Ao encontro disso, compareceram Ivan Melo, Haydée
Melo e Reinalda Fritzen, junto com os aproximadamente 10 voluntários atuantes na nova
unidade da EVOLUCIN/Foz.
A recepção de Cesar Cordioli foi a mais assistencial possível, que ao ouvir
a proposta da EVOLUCIN, imediatamente designou a gerente administrativa do campus,
na época a voluntária Vassiliki Pétalas, para que desse um passeio com o grupo mostrando as diversas áreas do Discernimentum e deixando a escolha de um local praticamente ao bel prazer da comitiva da EVOLUCIN.
O grupo verificou alguns locais e pediu à arquiteta Ivana Melo, voluntária da Sede
Porto Alegre, que sugerisse em definitivo o que julgasse mais adequado às aspirações
da instituição. É de boa lembrança dizer que o grupo foi informado pelo senhor Cordioli,
que o campus Discernimentum fora adquirido justamente visando reunir todas as ICs da
Conscienciologia no local, que, inclusive, foi denominado de “Embaixada das ICs”.
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Concretizada a cessão de
direito e comunicada à Sede em
Porto Alegre, a direção da instituição
sugeriu que, com essa nova situação,
seria de bom alvitre a transferencia
da sede da EVOLUCIN para Foz do
Iguaçu. Fato que, por si só, atenderia
à intenção do professor Waldo Vieira
e viabilizaria a construção da sede.
Foi assim que, em 22 de novembro
de 2012, em reunião realizada em Porto Alegre, o Conselho da EVOLUCIN decidiu pela
mudança da sede para a cidade de Foz do Iguaçu, elegendo a primeira diretoria que ficou basicamente assim constituída: Coordenação geral: Amâncio Ivan de C. Melo; Vicecoordenador: Tiago Ribeiro; Coordenação parapedagógica: Haydée Melo; Coordenação
Administrativa: Flávia Tavares; Coordenação financeira: Reinalda Fritzen.
Oportunamente, vale ressaltar a consigna em ata de reunião de a “meta prioritária da EVOLUCIN ser a construção da sede”, e assim, diante da aquisição do terreno,
o objetivo estava mais próximo de ser alcançado. Na ocasião, a EVOLUCIN tinha como
capital imobilizado um terreno que adquirira há anos na Villa Conscientia, aproveitando
a doação que recebera de determinado numerário de parte de uma pessoa benemérita
da instituição. E tal terreno custára R$ 25 mil.
Iniciando-se como sede em Foz do Iguaçu, a EVOLUCIN logo colocou em prática
o seu planejamento para construir suas bases, através de verdadeira “engenharia
financeira”. Para tanto, vendeu o referido terreno da Villa Conscientia por R$ 54 mil,
recebeu apoio inestimável da voluntária da AIEC, senhora Greice Athayde, para a
realização de um ECP3, evento supra institucional proporcionado pela Conscienciologia
às ICs que queiram realizar projetos de reconhecido valor institucional. Tal evento rendeu
o valor de R$ 27 mil líquidos.
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Ressalta-se que a venda do
terreno

da

Villa

Conscientia

foi

necessária para obter fundos para
financiar o ECP3, já que as despesas
com esse tipo de evento são todas
pagas antecipadamente. Da mesma
forma, dos R$ 54 mil da venda do
terreno, somente R$ 45 mil foram
transferidos pela sede anterior a Foz,
e R$ 9 mil foram retidos em Porto
Alegre para a realização de despesas e quitação de contas diversas, tudo em números
contabilizados oficialmente pela contadora contratada. Considera-se, então, o aporte de
R$ 45 mil para Foz, pela venda do terreno. Os números acima citados não estão
expressos com a exatidão da contabilidade, sendo assim aproximados.
Em seguida, foram colocadas à venda as “cotas de participação” de pessoas
para a construção da sede, no valor de R$ 500,00 cada, sendo os nomes dos cotistas
expressos em placa afixada no interior da sede, que são: Alice Melo Freitas, Alice
Oderich Steiner, Alegra Teckentrup, Antonio José Sampaio Couto, Aparecida Palestre
Fonseca, Bruno Oderich Steiner, Clóvis Renato Fortes Paim, Edelvira Fortes Paim,
Eduardo Vicenzi, Finn Teckentrup, Haydée Melo, Inês Idenir Nunes, Isabele Rodrigues
Nascimento, Isabelle D. U. Tuomainen, Ivan Melo, Ivana Melo Freitas, Jackeline
Bittencourt de Lima, Jean Mary Zanato, Leila Maria Ferreira Couto, Luciano Melo,
Lucimeres Mognon Biella, Luci Namie Matsumoto, Marcela Casarin Molinos, Marcelo
Molinos, Maria Antonietta C. Mello, Maria de Fátima Santos, Maria Tereza Bolzan,
Marisete Casarin, Marta Helena Fuchs, Melissa Casarin Molinos, Nara Rosani Soares
Pilecco, Osmar Biella, Paulo Roberto C. Mello, Reinalda Fritzen, Reynaldo Lirio de Mello,
Telmo Moraes Freitas, Vanderlei Teresinha T. Kubiak, Vera Maria G. Mello, William
Parker.
E assim, com esses valores, em 15 de outubro de 2015, data de encerramento
do I Simpósio Internacional de Ressomatologia, promovido pela EVOLUCIN em Foz do
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Iguaçu, junto com a comemoração do Dia das Crianças, foi lançada a pedra fundamental
para a construção da sede, tendo sido descerrada pelos epicons Moacir Gonçalves
e Lilian Zolet, a convite.
Em 15 de junho de 2017, teve início as obras de construção da sede, em duas
etapas: a primeira, consistindo em montagem de toda a estrutura pré-moldada das vigas
e cobertura de vão único, contratado à empresa PATAGÔNIA – Estruturas pré-moldadas,
com sede em Medianeira, PR, ao custo aproximado de R$ 25 mil. Esta etapa foi
finalizada em 29.06.2017. Na semana seguinte, mais precisamente em 07.07.2017, já
contratada a empresa para fechamento das estruturas e obras gerais de construção,
acabamento, se inicia os trabalhos, que foram entregues em tempo recorde de 68 dias
úteis trabalhados.

Seguiram-se os serviços de obras de arte e paisagismo, ocorrendo a inauguração em 12 de outubro de 2017, data alusiva à criança. O custo final da obra ficou em
aproximadamente R$ 137 mil, sendo que a verba faltante foi doada por pessoas
beneméritas que pediram para não serem identificadas. Vale assinalar que nenhuma
dívida ficou pendente.
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PARTICIPARAM DA CONSTRUÇÃO DA OBRA:
Comissão de Construção: Ivan Melo
(coordenador), Osmar Biella (financeiro) e Marcelo Molinos (assessoria
geral); Arquitetos: Ivana Melo, Fernando Carneiro e Paula Padilha; Programação

Visual:

Luciano

Melo;

Desenhista-Projetista-Orçamentista:
Ricardo MacCord;
Estruturas Pré-Moldados: Patagônia
(Estruturas Pré-moldadas – Medianeira/PR); Obras de construção civil:
Mestre de Obras Rosimar Machado,
e Auxilia-res: Jáqueline dos Santos e
Edvaldo de Souza.
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EVOLUCIN: AMPLIANDO O HORIZONTE INTERASSISTENCIAL
Por Lilian Zolet
Ao longo do tempo, a EVOLUCIN, passou por inúmeras transformações, sendo
essas inerentes ao aperfeiçoamento grupal e institucional. Em março de 2020, com
a estruturação do II Simpósio da Ressomatologia pelos voluntários da instituição houve
uma transformação grupal quanto ao entendimento da especialidade e do Materpensene
da EVOLUCIN. O objeto de pesquisa ressoma ou renascimento humano ecoou nos
voluntários, além de resgatar historicamente essa especialidade nos registros do estatuto
da instituição, dos cursos e dos debates entre os pesquisadores. O efeito benéfico da
assunção da especialidade Ressomatologia refletiu diretamente na grade curricular da
instituição, e consequentemente atraiu novos voluntários e pesquisadores para a EVOLUCIN. A Ressomática foi a “pérola negra” mentalsomática que ampliou o horizonte interassistencial da instituição.
A Ressomatologia é o campo científico ou especialidade da Conscienciologia
que estuda o renascimento somático da consciex (consciência extrafísica) que passa
para a condição temporária de conscin (consciência intrafísica), ou sai da extrafisicalidade para a intrafisicalidade (VIEIRA, 2004, p. 188). A ressoma é o renasci-mento
somático ou intrafísico das energias conscienciais (novas conexões energéticas no
psicossoma ou do holochacra) da consciex no corpo humano (soma). Segundo Vieira
(2010, p. 188): “Ressomar é o mesmo que renascer na Terra ou manifestar-se por algum
tempo na intrafisicalidade”.
Para aprofundar o estudo da Ressomática cabe o seguinte questionamento:
você já refletiu sobre a razão de ter nascido nesta vida da sua mãe e não por outra
mulher? Uma das razões que respondem a esse questionamento está ligado à lei universal da afinidade ou da relação multiexistencial e seriexológica (seriéxis) entre as
consciências. As consciências se atraem por suas afinidades mais profundas (Vieira,
2010, p. 28).
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Renascemos e dessomamos inúmeras vezes para aprendermos a conviver com
diversos tipos de consciências. Nossa missão é experienciar de modo teórico e prático
(teático), os 5 estágios do curso grupocármico propostos por Waldo Vieira (1932-2015),
descritos no tratado 700 Experimentos da Conscienciologia, elencados de maneira didática, objetivando retificar os erros, os equívocos, os enganos e as omissões deficitárias
realizados no percurso seriexológico (VIEIRA, 1994; p. 626):
1.

Interprisão: a conscin nesta fase vive presa aos marginais da evolução,

aos companheiros antissociais. Só tem certezas absolutas sobre o que faz. Sente-se
com direito a tudo aquilo que demanda. Não aceita heterocríticas. Esta postura gera: os
grupos de extermínios; as máfias; as inquisições; os técnicos em torturas humanas; as
guerras, os terrorismos e os genocídios.
2.

Vitimização: em contrapartida, na fase da vitimização, as dúvidas quanto

aos acertos de suas escolhas são frequentes. De líder, passa a ser vítima da própria
máquina antissocial que ajudou a estruturar em tempos remotos.
3.

Recomposição: a conscin deixa de ser vítima direta para atender suas

antigas vítimas. Nesse período a conscin lúcida busca desensinar o que ensinou errado.
4.

Libertação: É a fase da libertação do egocentrismo. A conscin nesse

estágio vivencia maior alívio frente às pressões assediadoras. Desenvolve senso de
humanidade, fraternidade e universalismo.
5.

Policarmalidade: A consciência plena de lucidez já não pede mais para si.

Ao seu olhar, a Terra se torna uma escola evolutiva, não deseja apenas aprender, mas
ensinar o que pode. Descobre e desenvolve a tarefa do esclarecimento (tares), a holomaturidade, a Cosmoética, a condição de desperticidade e, por fim, o policarma vivido.
Nesse sentido, pode-se analisar a afinidade mãe-filho(a) por meio de vários
indicadores, a exemplo da gestação, do parto e da convivência ao longo do desenvolvi
mento familiar. A maioria dos casos de gestações e partos felizes devem-se à afinidade
profunda ou empatia franca entre a consciência do feto e a consciência da mãe (Vieira,
2010, p. 28). Outro ponto a ser pesquisado é a convivência e afinidade paterna e das
demais pessoas que compõem o elenco familiar.
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Através da ressoma, conseguimos, de fato, reencontrar antigos colegas que
estão em diferentes estágios evolutivos e temos a oportunidade de reescrever energeticamente as assinaturas pensênicas erradas do passado. Ou seja, temos a chance de
conviver sadiamente. A família é uma fonte pesquisística riquíssima, pois ela traz várias
pistas multidimensionais para a consciência atenta à dinâmica da vida evidenci-ando por
meio de fatos e parafatos, as seguintes questões: Quem é você? O que você é? De onde
você veio? O que você faz nesta vida na Terra? Qual o seu papel interassistencial? Quais
são seus credores? Por que você veio nessa família atual? Para onde você vai?
Diante desse contexto, podemos refletir sobre a importância de se estudar a Ressomática como ferramenta evolutiva para todas as consciências, pois tem o fito de otimizar a compreensão do papel interassistencial da família nas seguintes áreas descritas
em ordem alfabética:
1.

Ciclos de desenvolvimento da consciência ressomada: estudar a Em-

briologia, a Infanciologia (0-12 anos).
2.

Holopensene familiar: identificar e estudar os efeitos do holopensene

familiar no temperamento pessoal.
3.

Maternidade e Paternidade Lúcida: esclarecer os progenitores sobre

os 5 estágios do curso grupocármico; lei de afinidade entre as consciências; parapsiquismo interassistencial cosmoético; educação despertológica.
4.

Mesologia: perscrutar a influência da mesologia no temperamento pes-

5.

Parapsiquismo Interassistencial e Cosmoético desde a tenra idade.

6.

Pesquisa: fomentar a pesquisa na especialidade Ressomática por meio da

soal.

escrita de verbetes, artigos e livros.
7.

Pré-ressoma: estudar o período de preparação da consciex, na fase da

intermissão, antes de renascer, pré-neonatologia, pré-maternidade e paternidade extrafísica, criação do holochacra novo, parapatologias, paragenética, paraprocedência, curso
intermissivo (CI).
8.

Reconciliações grupocármicas: compreender o elenco e paraelenco fa-

miliar, estudar a escala evolutiva das consciências.
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9.

Recuperação de cons (unidade de lucidez): fomentar técnicas para

a recuperação de cons.
10.

Ressoma: pesquisar o processo da ressoma (desde o embrião, da ges-

tação, do tipo de parto, do elenco familiar, da mesologia, do holopensene familiar, da infância e pré-adolescência).
Nesse sentido, destaca-se que o público-alvo da EVOLUCIN são as famílias,
gestantes, crianças, pré-adolescentes, educadores e pesquisadores interessados no
estudo da ressoma pessoal que não necessariamente tenha formado uma família nos
moldes da socin (sociedade intrafísica).
Cabe ressaltar que a EVOLUCIN não fomenta a gestação humana por si só, ela
busca estudar, pesquisar e compreender o processo da tríade pré-ressoma – ressoma –
mesologia nesta dimensão intrafísica. Assim como busca orientar por meio do Paradigma
Consciencial às conscins que optaram em exercer o papel de pais visando à maternidade
e à paternidade lúcida. Outrossim fomenta campos reflexivos para educadores, pais
e crianças no processo da evolução consciencial e na educação despertológica. Além
de propiciar recursos e ferramentas técnicas para os pesquisadores interessados na
compreensão da própria ressoma para otimizar suas autopesquisas. Do mesmo modo,
cabe à EVOLUCIN desenvolver trabalhos esclarecedores na Socin sobre o amplo espectro do renascimento humano e da educação evolutiva para os educadores, pais, crianças
e pré-adolescentes seguindo os princípios que regem a Ciência Conscienciologia.
Pelo prisma da Ressomática, a partir da autopesquisa do renascimento humano
a conscin vai ampliando o entendimento tanto da família e de si mesmo, clarificando
o seu papel interassistencial, quanto de reconciliação grupocármica. Quando compreendemos nosso papel nos grupos os quais pertencemos tendemos a exercer melhor
esse papel. Essa dinâmica de autoaprendizagem contínua traz como benefício o senso
de gratidão. Nesse sentido, vale a pena concluirmos essa seção com a frase do prof.
Waldo Vieira: “A consciência ressoma para ser feliz”.
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TRÍADE PESQUISÍSTICA: PRÉ-RESSOMA–RESSOMA–MESOLOGIA
Por Lilian Zolet e Cilene Gomes
Já dizia o filósofo grego Sócrates (469-399 a.e.c): “Nosce te ipsum (conhece a ti
mesmo)” enfatizando a importância do autoconhecimento para a evolução pessoal e grupal. Reconhecendo a sabedoria do aforismo grego em questão, perguntamos então, qual
o melhor meio de se conhecer?
A Ciência Conscienciologia por meio das 4.363 especialidades básicas (Anobase: 2019) e 24 instituições conscienciocêntricas desenvolveu várias ferramentas e recursos para a autopesquisa e autoexperimentação objetivando a ampliação do autoconhecimento multidimensional e multiexistencial retirando o véu místico e dogmático sobre
esses preceitos. Com mais de 170 livros publicados (Ano-base: 2020), a neociência
Conscienciologia, vem rompendo barreiras, aglutinando pessoas e transformando visões
de mundo a partir do esclarecimento tarístico. O Princípio da Descrença como pilar básico da Conscienciologia: “Não acredite em nada. Tenha suas próprias experiências”.
Nesse sentido, a EVOLUCIN vem contribuir com a Ciência Conscienciologia
a partir dos estudos e pesquisas técnicas na especialidade Ressomatologia. A tríade
pesquisística institucional compreende a pré-ressoma, a ressoma e a mesologia.
Considerando a vida intrafísica atual, uma das primeiras pistas que devemos
analisar profundamente para conhecer a nós mesmos se dá a partir dos progenitores
e da gestação humana. Os pais são representantes de um grupo específico de consciências que compõem a paraelencologia. Nesse contexto, o pesquisador Vieira (2010, p.
97) comenta: “dentro de nosso grupo evolutivo, ou grupocarma, os elementos que mais
influem em nossa evolução pessoal, ou em equipe, são as companhias diretas ou os
nossos companheiros de destino mais próximos. Nossas atitudes uns para com os outros
apertam ou soltam os laços evolutivos em nossas relações mútuas”.
Compreender a inter-relação da etnia, da cultura, do holopensene da mãe e do
pai, das crenças familiares, assim como da gestação, do parto e da mesologia nos forne-
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ce indícios sobre nossa paraprocedência, os laços evolutivos, e as interprisões grupocármicas. O entendimento da ressoma pessoal amplia os horizontes da autopesquisa
e do autoconhecimento tanto para o passado (retrovidas) quanto para o futuro (aqui
e agora), gerando referências factuais para a conscin obter as seguintes respostas: quem
é você? O que é você? De onde você veio? O que faz nesta vida na Terra? Para onde
você vai?
A ressoma pode ser estudada por qualquer consciência interessada no
autoconhecimento evolutivo. Ela beneficia tanto o pesquisador inversor quanto o reciclante existencial. No caso de pais lúcidos para com o processo multidimensional e multiexistencial, as anotações das especificidades da ressoma do filho podem auxiliar os progenitores na compreensão do temperamento dele e seus laços evolutivos, assim como
auxiliar na autopesquisa futura do filho. Nesse sentido, cabe a reflexão: “reentramos na
vida humana para reentrarmos em nós próprios com autolucidez maior e egocentrismo
menor. Este é o princípio evolutivo insubstituível, nem sempre seguido” (VIEIRA, 2004,
p. 207).
Já a pré-ressoma compreende o estudo do período de preparação da consciex,
na fase da intermissão, antes de renascer na condição de conscin nesta dimensão
intrafísica. Esse eixo pesquisístico ressalta o estudo técnico da pré-neonatologia, da prématernidade e paternidade extrafísica, da criação do holochacra novo, das parapatologias, da paragenética, da paraprocedência, dos cursos intermissivos e dos níveis evolutivos das consciências e seus efeitos na ressoma.
O terceiro eixo pesquisístico é a mesologia caracterizada por um campo particular de investigações conscienciológicas centradas no contexto sociocultural, histórico
e geográfico em que se dá a ressoma, indissociável, portanto, dos grupos de convívio
dos quais as consciências participam ao longo de sua existência.
Em todo momento evolutivo, as relações interconscienciais circunscrevem-se
em contextos sociais, inscritos em universos culturais e processos do tempo histórico em
transformação e acomodados em algum espaço ou lugar do planeta. Família, escola,
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ambientes de trabalho e convívio em geral, cidades e países constituem os espaços da
vida social (de relações sociais) das consciências, as mesologias da trajetória de evolução em determinado período da existência humana.
Os contextos mesológicos assim delineados são condicionantes da jornada evolutiva das consciências, nela interferindo de modo a incentivar ou inibir o afloramento da
paragenética consciencial, por meio da manifestação de certos traços-força ou traçosfardos adquiridos em outras existências.
As mesologias constituiriam, supostamente, os ambientes originais de vida social
mais condizentes ao estado de evolução das consciências no momento da ressoma. Por
isso, representam o contexto grupocármico necessário para o reinício da jornada evolutiva, ainda que aparentemente comportem condições mais adversas, ou mesmo, representem o contexto a partir do qual, em determinado momento do curso evolutivo, a liberdade de escolha das consciências poderá se manifestar (por diversas razões) no sentido
de permanecer ou não em tais ambientes. Configuram o meio sociocultural a partir do
qual as consciências poderão adquirir alguma consciência ou mais aprimorada autoconsciência da situação evolutiva pessoal relativamente aos grupos de que participa, dos potenciais interassistenciais aí envolvidos, dos autoenfrentamentos e autossuperações necessárias, das interprisões ou condições de mimeses existenciais e das possibilidades
de recomposição ou libertação evolutivas.
Os ambientes mesológicos podem, assim, condicionar ao conformismo ou a posicionamentos pró-evolutivos e atitudes consequentes. Trazem consigo aportes conscienciais e existenciais para reciclagens e saltos evolutivos, ou podem evidenciar jugos
escravizantes e aprisionadores, ou simplesmente, grandes dificuldades exigentes de
muita determinação, perseverança e esforço para superação.
As mesologias podem ser contextos intermediários de relações interconscienciais preparatórias para a consecução dos propósitos de vida mediante atuações interassistenciais em outros contextos mesológicos, culturalmente diversos, ou de nova amplitude grupocármica.
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O estudo conscienciológico das mesologias do planeta Terra é fundamental para
a compreensão dos processos de reurbanização extrafísica, em suas relações com
o trabalho interassistencial interdimensional corresponde aos desafios da reurbanização
no intrafísico. Para isso, as premissas das compensações intraconscienciais e de que
“ninguém desfruta a vida terrestre, o tempo todo, de maneira isolada ou solitária”
(VIEIRA, 2010, p. 56 e 189) são balizadores significativos para a permanente reconstrução evolutiva da matriz sociocultural das mais distintas unidades mesológicas do
espaço-tempo planetário contemporâneo.
No referido trabalho de reconstrução, trata-se da necessidade de enfrentamentos continuados de desafios para aprender a lidar (sobrepairamento consciencial), ou
mesmo romper com restringimentos e condicionamentos nosográficos de ordem pensênica, grupocármica, social e cultural, transformando adversidades em oportunidades
evolutivas. Com a finalidade de elevação da consciencialidade de grupos e consciências,
e mediante relações interassistenciais, tais enfrentamentos levam à conquista do autodomínio de condições mesológicas antievolutivas.
Nesse quadro geral de entendimentos, vale indagar sobre a espécie de concepção pedagógica dos problemas e métodos da educação consciencial no sentido de promover a permanente autoconscientização das crianças diante dos contextos mesológicos das quais são integrantes para neles se posicionarem e agirem de modo cada vez
mais interassistencial, universalista e fraterno.
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INFÂNCIA: SOB A LENTE DA RESSOMÁTICA
Por Lilian Zolet e Andréia Almeida
A infância é o período da vida humana do nascimento à pré-adolescência,
caracterizado pela fase de maior restringimento intrafísico após a ressoma (VIEIRA, 1996
apud MUNARETTI, 2018). Segundo Vieira (2010, p. 33) a consciência perde a maioria
absoluta das suas unidades de lucidez no momento da concepção de seu novo corpo.
Vai recuperando o que pode, de suas possibilidades, ao longo de todo o tempo de sua
vida material. O autor continua o seu raciocínio ressaltando que a atmosfera energética,
emocional e intelectual dos pais influi vigorosamente na consciência em processo de
renascimento e no pós-renascimento.
A infância depois do período fetal, é a pior fase da vida intrafísica devido às
limitações somáticas, notadamente mentaissomáticas” (VIEIRA, 2010 apud MUNARETTI, 2018). “Uma questão pertinente: – “Você, conscin adulta, já sopesou o resultado evolutivo de sua infância?” (MUNARETTI, 2018).
Lembremos que a mãe e o pai são os primeiros preceptores da conscin ressomada, daí a importância de os pais entenderem sobre multidimensionalidade e multiexistencialidade. Outro fator essencial a ser considerado no estudo da Ressomática é a fase
inicial de vida da conscin, pois é justamente nesse estágio do desenvolvimento humano
que ocorre a fixação dos primeiros esquemas cognitivos (modus operandi de pensar),
tanto os ajustados quanto os desajustados ou disfuncionais. Estes últimos, geralmente
são formados na criança devido às necessidades emocionais não atendidas dentro do
elo familiar e social. Quando não trabalhados, na adultidade prejudicam a formação de
novos vínculos saudáveis com as demais pessoas, assim como o senso de competência
e autovalia em diversas áreas da vida (BERGONZINI & ZOLET, 2020, p. 84).
A criança que obtém o acompanhamento para compreender suas necessidades
e vivências caminha para uma adolescência mais equilibrada e saudável e tem menos
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problemas de desvios de programações existenciais ou missões de vida no futuro (NIEMEYER & ZOLET, 2017, p. 29).
Nesse sentido a EVOLUCIN proporciona tanto aos pais quanto às crianças cursos, oficinas e atividades voltadas para ampliação do autoconhecimento que possibilitem
a recuperação de cons (unidade de lucidez), fomentando a identificação dos traços
conscienciais: trafores, trafares e trafais, habilidades socioemocionais, preceptorias
familiares, escola da parapercepciologia para pré-adolescentes e educação despertológica.
A educação despertológica é o ato ou processo de educar, instruir, orientar,
ou ensinar a criança desde o momento da ressoma, oferecendo-lhe várias oportunidades
experimentais estimuladoras nos diversos níveis do desenvolvimento infantil: intelectual,
emocional, físico, social, assistencial, cosmoético, parapsíquico e financeiro, com o objetivo de favorecer a essa consciência o alcance da desperticidade ainda nesta ressoma.
Você, leitor ou leitora, inversor ou reciclante, já contribuiu para a educação despertológica de consciências na fase infantil nesta vida? Em caso afirmativo, quantas?
Nessa linha de raciocínio, cabe a reflexão do médico psiquiatra e referência em
matéria de comportamento humano no Brasil, Içami Tiba (1941-2015): “todo ser humano
é um educador em potencial, pois já nasce um aprendiz. Se ninguém lhe ensina nada,
aprende com as próprias experiências (2010, p. 28)”.
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COMPARTILHANDO AS VIVÊNCIAS NO VOLUNTARIADO

Andréia Almeida: O voluntariado na Evolucin me proporciona não só o senso de
pertencimento por entender que a especialidade Ressomatologia pode ser cláusula na minha Proéxis, mas também,
por aprofundar a compreensão desta especialidade no contexto autoevolutivo. Banalizamos a Ressomatologia por associar somente à infância, mas esquecemos de todo o processo que envolve nascermos nesta vida intrafísica. E esta
temática, a meu ver, poder ser uma excelente ferramenta
de autopesquisa, arrisco dizer, essencial ferramenta de autopesquisa.

Bruna Borba Barrocas: Ser voluntária da EVOLUCIN me coloca em movimento para
uma maternidade cada vez mais consciente, entendimento do outro e transformações pessoais. A EVOLUCIN reforça em mim a responsabilidade e questionamentos sobre qual planeta as gerações futuras encontrarão ao Ressomar e sobre suas oportunidades de evolução. Sinto-me amparada energeticamente e conectada a pensenes evolutivos que qualificam minhas vivências nesta vida. Sou grata à EVOLUCIN e toda equipe
por tudo isso, pelas amizades, aprendizados e trocas.
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Bruna Getúlio: Ser voluntária da Evolucin vai de encontro com meus ideais de vida
onde a pesquisa e a leveza se encontram, a Evolucin é uma
Instituição onde me sinto acolhida como pesquisadora,
onde as pessoas acreditam no potencial uns dos outros.
Existe um traforismo na Instituição contagiante e interassistencial. O estudo da Ressomática pra mim tem sido fundamental para compreender todo o meu processo evolutivo,
é como unir uma colcha de retalhos de fatos e parafatos
que ajudam a recuperar cons, entender meu grupocarma
e minha PROÉXIS.

Caroline Espínola: Considero o estudo da Ressomatologia um divisor de águas
dentro das minhas autopesquisas, auxiliando na
ampliação da lucidez e discernimento para os
meus desafios assumidos na proéxis. Voluntariar
na EVOLUCIN ajudou-me a compreender de
maneira reeducativa o processo da Ressomatologia, desenvolvendo mais clareza dentro do processo de recomposição grupocármica e das minhas reciclagens intraconscienciais.
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Cilene Gomes: O voluntariado na EVOLUCIN tem me ajudado a aprimorar a participação pessoal em um trabalho de interesse comum,
com fortalecimento do compromisso, responsabilidade,
dinamização do intercâmbio de ideias e desinibição comunicacional. Por que estudar Ressomática? Para aprofundar o conhecimento da trajetória evolutiva na atual ressoma e dos desafios às práticas interassistenciais alinhadas com as múltiplas dimensões da vida consciencial.

Danniela Miari: O voluntariado na EVOLUCIN me ajudou a resgatar o compromisso
assumido no curso intermissivo (hipótese provável) devido ao fato de ter sido proprietária de Jardim de infância. O estudo da Ressomática, torna-se necessário,
pa-ra que possamos qualificar, melhorar, desenvolver
uma tarefa de alto nível, assistencial aos recém ressomados.
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Dária de Sousa Inácio: Ser voluntária na EVOLUCIN ajudou-me bastante, a partir da
convivência com pessoas interessadas em ler,
escrever, pesquisar, vivenciar e evoluir. Chamou
minha atenção os trabalhos desenvolvidos com
as crianças de uma forma mais leve e linguagem
mais fácil de entender. Isso me despertou a desenvolver e a sentir as minhas próprias energias.
Com isso, descobri que através das energias
posso prestar assistência, tanto no intrafísico
quanto no extrafísico. E foi sem dúvida um fator fundamental na decisão para começar
a praticar a Tenepes. Agradeço imensamente a oportunidade que tive de estudar e dar
aula sobre Ressomatologia. Foi uma experiência e tanto! E a importância de estar
estudando e pes-quisando sobre Ressomatologia para mim, se baseia muito na frase do
prof. Waldo Vieira: “Ressomamos para ser feliz”. É um privilégio nesta existência
podermos estar melhorando e nos qualificando para uma nova existência.

Emillie Pinheiro: A frase “toda consciência nasceu para ser feliz” faz muito sentido
para mim e se tornou uma espécie de senha pessoal para
todos os projetos que me insiro. Estudar um tema tão extenso e complexo como a Resso-mática torna-se divertido
dentro da EVOLUCIN devido am-biente leve e descontraído. Você aprende na prática muitos conceitos. O contato
com as crianças, adolescentes e seus pais, mesmo que
online, traz um sentimento de completude e felicidade para
quem está fazendo as atividades. Fazer parte desta IC me
acrescenta como consciência em evolu-ção e sou muito
grata por todas as oportunidades que a EVOLUCIN me
proporcionou até hoje.
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Flávia Rosa Cardoso Uhlmann: Fazer parte do voluntariado da EVOLUCIN é para
mim certificar-me do caminho de minha proéxis. Gosto muito de
realizar atividades para os educadores e para as crianças. Escrever um artigo sobre minha trajetória parapsí-quica nesta ressoma e voltado para o Simpósio de Ressoma-tologia deste ano
é oportunidade de gescon muito preciosa, como um confronto
com a intraconsciencialidade, além de ter a chance de avaliar
meu grau de interassistencialidade.

Hugo Espínola: Sou grato à EVOLUCIN por ter me proporcionado experiências
salutares no âmbito da Convi-viologia e, ademais, pela
disponibilidade em desempenhar o papel de professor,
oportunizando-me

contato

com

os

amparadores,

vivências parapsíquicas de interassistencia-lidade com os
demais docentes e alunos. Penso ser relevante estudar
a Ressomatologia pois esta especialidade permite elucidar características relativas ao período de retorno da
conscin à vida intrafísica, bem como condições atinentes
à ressoma propriamente dita. Assim, por consequência
natural, a Ressomatologia propicia verificar possíveis características da proéxis do pesquisador ou da conscin objeto de estudo.
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Jean Mary Zonato: Voluntariar na EVOLUCIN é parte da minha proéxis e a Ressomatologia como Materpensene vem sendo a chave para
entender isso.

Jéssica Montebello: A EVOLUCIN ajudou a me sentir mais conectada com meu
público alvo de assistência. A sensação é de grande responsabilidade com a Instituição e com seu desenvolvimento. O ingresso no voluntariado veio no momento em
que me “encontrava” em minha autopesquisa com temática voltada a Afetividade e sinto que o ambiente da EVOLUCIN é bem propício para o aprofundamento deste estudo. O estudo da Ressomática é importante pois auxilia
o intermissivista no entendimento de sua atual ressoma,
desdramatizando temáticas que aparentam ser complexas como por exemplo a recomposição grupocármica.
Esse estudo aprofundado auxilia na otimização do processo evolutivo e o melhor aproveitamento dessa vida intrafísica, com enfoque multidimensional.
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Lilian Zolet: O estudo da tríade pré-ressoma-ressoma-mesologia é fundamental tanto
para a compreensão de quem somos de fato quanto para
o entendimento do papel interassistencial pessoal nesta
vida. A especialidade da EVOLUCIN, Ressomatologia,
amplia a visão da conscin para com a reconciliação grupocármica passo esse essencial para neopatamares evolutivos. Sou grata a EVOLUCIN por propiciar um campo
fértil para a autopesquisa, o diálogo com a Socin (sociedade intrafísica), a escrita Conscienciológica e por poder
conviver com consciências as quais admiro, meus amigos
evolutivos.

Lissia Pinheiro: Fazer parte da equipe de voluntários da EVOLUCIN para mim é muito gratificante, pois desde o iní-cio percebi o quanto essa
IC possui um holopensene aco-lhedor e bastante traforista. Assim, o resgate da (auto)afe-tividade foi algo marcante
bem como um divisor de águas na minha vida. Penso que
a qualidade das relações permi-te que possamos fazer
recins de modo mais firme e leve. Neste sentido, a EVOLUCIN, acaba por fazer parte de uma teia ou mesmo rede
de apoio que possibilita sentirmos segurança do nosso
processo evolutivo. A flexibilidade, criatividade, amplitude
de possibilidades das atividades ofertadas reflete a capilaridade do trabalho dessa IC que tem como especialidade a Ressomatologia. Desta forma, percebo que a importância de estudar essa especialidade vai ao encontro da necessidade de entendermos nossa realidade intraconsciencial. A nossa história ou parahistória está dentro de cada um de nós e se reflete em nossos pensamentos, sentimentos
e ações. Compreender de maneira profunda a caminhada percorrida, as relações familiares, grupocármicas e o impacto dessas relações em nós tem efeitos terapêutico e quem
sabe até curativo dentro de nós.
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Milena Giani: A importância da compreensão da ressoma, motivos, grupos, mesologia, futuras recuperações de cons, alinhamento da proéxis, assunção do curso intermissivo (CI), faz com que
a conscin tenha mais ferramentas evolutivas para alcançar êxito no cumprimento da proéxis. Assim, o estudo da
ressoma pessoal pode auxiliar no desate dos nós grupocármicos gerados ao longo de vidas. Pois, inicia uma
movimento de entender, o seu papel, o cenário evolutivo
montado, as tarefas proexológicas que planejou junto
com o Evoluciólogo durante o CI. Portanto, para mim,
pesquisar sobre a ressoma é saber quem nós somos,
e para onde vamos. O voluntariado na EVOLUCIN me propiciou uma autoqualificação
consciencial, pela oportunidade de reencontro com colegas evolutivos de diferentes
grupos do passado, o desafio ao lidar com temas amplos e essenciais como a Ressomatologia e Infanciologia. Inclusive observo que a parceria ombro a ombro com os colegas evolutivos, pela afinidade com essas especialidades, promove um sinergismo e uma
fluidez na dinâmica dos trabalhos interassistenciais realizados. Considero que um grande
feito foi a retomada do Simpósio de Ressomatologia, que este ano será o segundo, um
marco para o voluntariado e a chancela das especialidades da IC. Assim como as produções mentaissomáticas, o engajamento e esforços de todos para a realização deste
evento, são elementos que confirmam que estamos na direção certa dentro desse imenso maximecanismo evolutivo.
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Rosa Ramalho: O voluntariado na EVOLUCIN foi muito importante para mim. Primeiro
porque tive a oportunida-de de dar continuidade à Preceptocons (pré-IC voltada para o ensino da Preceptoria
Polimática Evolutiva). Quando encerrei as atividades da
Preceptocons, fiquei muito preocupada em ter que interromper este trabalho. Coloquei esta preocupação para
Lílian Zolet, coordenadora geral da EVOLUCIN, que me
deixou muito à vontade. Optei por auxiliar na preceptoria
da EVOLUCIN, com alunos na faixa etária de 5 a 14 anos.
Dentro deste contexto é muito importante estudar a Ressomática, o Materpensene da EVOLUCIN. A Ressomatologia é a especialidade da Conscienciologia que estuda o renascimento somático da consciex. Segundo a neociência
Conscienciologia, a consciência não nasce tábula rasa. Ela ao ressomar, traz na bagagem paragenética muitas vivências de vidas pretéritas das inúmeras profissões, mesologias, geopolíticas, lugares, continentes, planetas, corpos físicos, incorporando diversas
culturas raças e etnias, com experiências em ambos os gêneros. Conclui-se então, a importância e responsabilidade da Preceptoria Polimática Evolutiva, na prática parapedagógica e em sala de aula, na EVOLUCIN.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizamos a comemoração dos 14 anos da EVOLUCIN com a ortopensata
sobre amizade: “A amizade é o primeiro vínculo interconsciencial inquebrantável no
caminho da evolução”. “Quando se trata de conscins intermissivistas mais lúcidas,
a amizade interdimensional tem raiz na equipe pré-ressomática (VIEIRA, 2014, p. 75)”.
Agradecemos a todos os amigos voluntários, ex-voluntários, paravoluntários,
amparadores pelo esforço e dedicação na concretização dos trabalhos interassistenciais
da EVOLUCIN “Juntos somos mais fortes!”.
Convidamos a todos para conhecer um pouco mais dos trabalhos que a EVOLUCIN vem desenvolvendo, acessando nosso site: www.evolucin.com.br, o Facebook,
Instagram e Youtube da instituição. Nos ajude a ajudar!
Até breve e as melhores energias!
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RECEITUÁRIO DE VERBETES
O receituário de verbetes é o conjunto de prescrições constituídas por grupos de
entradas da Enciclopédia da Conscienciologia para otimizar as autopesquisas teáticas
da conscin, homem ou mulher, cujo objetivo é a remissão das próprias patologias ou
qualificação das potencialidades pessoais (Nader, Rosa. In: Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia Digital; Verbete apresentado no Tertuliarium/CEAEC; Foz do
Iguaçu, PR; Verbete: Receituário de Verbetes).
Segundo a autora Manfroi, a proposta desta técnica foi realizada pelo Professor
Waldo Vieira em 02.09.2008, durante a Tertúlia Conscienciológica no CEAEC, Foz do
Iguaçu, PR. Por fim, tomando emprestada a técnica do receituário de verbetes, os organizadores escolheram 38 verbetes para o aprofundamento dos estudos e análises da Ressomática, vistos a seguir em ordem alfabética (V. Manfroi, Eliana; Antidesperdício
Consciencial – Escolhas evolutivas na era da fartura; Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2017; p. 201):
1.

Acesso Holomnemônico na Infância (Mnemossomatologia; Neutro; Lilian Zolet).

2.

Adulto-Criança (Consciencioterapia; Nosográfico; Waldo Vieira).

3.

Atrator Ressomático (Ressomatologia; Homeostático; Waldo Vieira).

4.

Automegarrecurso Pré-Ressomático (Ressomatologia; Homeostático; Waldo
Vieira).

5.

Autorrealinhamento

Ressomático

(Autorrecinologia;

Homeostático;

Málu

Balona).
6.

Bagagem Pré-Ressomática (Intermissiologia; Neutro; Waldo Vieira).

7.

Biblioteca Pessoal na Infância (Mentalsomatologia; Neutro; Andrêssa Lima).

8.

Carência Afetiva na Infância (Parapatologia; Nosográfico; Marta Fuchs).

9.

Criança Desafiadora (Perfilologia; Nosográfico; Lilian Zolet).

10. Dessoma Anunciada do Infante (Dessomatologia; Neutro; Denise Rocha).
11. Educação Despertológica (Reeducaciologia; Homeostático; Lurdes Sá)
12. Educação Financeira Precoce (Reeducaciologia; Neutro; Lurdes Sá)
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13. Educador Consciencial do Infante (Reeducaciologia; Homeostático; Flávia Uhlmann).
14. Família Afetiva (Paradireitologia; Homeostático; Vera Rocha).
15. Família Consanguínea (Evoluciologia; Neutro; Luzia Machado).
16. Família Consanguínea Belicista (Grupocarmologia; Nosográfico; Nilton Bonfanti).
17. Família Consciencial (Paraconviviologia; Homeostático; Eduardo Martins).
18. Família Nuclear Conscienciológica (Grupocarmologia; Homeostático; Juliana Nicolau).
19. Família Parapsíquica (Grupocarmologia; Neutro; Juliana Nicolau).
20. Geronte-Infante (Gerontologia; Nosográfico; Marise Barros).
21. Infância (Infanciologia; Neutro; Andreza Munaretti).
22. Infância Fraterna (Interassistenciologia; Homeostático; Isabel Alves).
23. Infante Estressado (Parapatologia; Nosográfico; Marta Fuchs).
24. Infante Parapsíquico (Parapercepciologia; Neutro; Lilian Zolet).
25. Infante Religioso (Parapatologia; Nosográfico; Reinalda Fritzen).
26. Infante Resiliente (Autoevoluciologia; Homeostático; Marta Fuchs).
27. Inventário Parapsíquico na Infância (Autopesquisologia; Homeostático; Juliana
Nicolau).
28. Nulificação da Infância (Autevoluciologia; Homeostático; Waldo Vieira).
29. Ônus da Infância (Intrafisicologia; Neutro; Waldo Vieira).
30. Projeção do Adeus Ressomática (Projeciologia; Neutro; Waldo Vieira).
31. Reeducação Evolutiva na Infância (Reeducaciologia; Homeostático; Haydée Melo).
32. Rejeição na Infância (Psicossomatologia; Nosográfico; Édina Vasco).
33. Remanescente de Família Nuclear (Conviviologia; Neutro; Adriana Polmann).
34. Ressoma Decisiva (Autoevoluciologia; Homeostático; Cristina Rielle).
35. Ressoma na Trifon (Ressomatologia; Neutro; Kao Pei Ru).
36. Ressoma Tenepessística (Tenepessologia; Homeostático; Pilar Alegre).
37. Segredo de Família (Parapatologia; Nosográfico; Michelly Ribeiro).
38. Zeitgeist da Ressoma (Ressomatologia; Neutro; Elizabeth Rodrigues).
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