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Introdução 
 

Cosmoconsciência. A vivência da cosmoconsciência evidencia, de maneira inevitável, a necessidade de 
maior aprofundamento sobre o que é a consciência. 

Interesse. A todo conscienciólogo também deve interessar tal aprofundamento, em razão de ser esse 
o principal objeto de estudo da Conscienciologia, além de fundamental à boa compreensão do paradigma 
consciencial. 

Finalidades. Afora tais motivações, o estudo do que é a consciência revela outras 7 finalidades:  
1. Conhecer a própria natureza consciencial e a alheia. 
2. Compreender a tendência evolutiva. 
3. Poder autodeterminar-se por boa diretriz evolutiva. 
4. Cogitar prospectivas evolutivas. 
5. Reperspectivar-se evolutivamente. 
6. Obter saberes com altíssimo potencial heurístico. 
7. Elevar a interassistencialidade para outro patamar. 
 
Complexidade. O estudo do que é a consciência é complexo e intrincado, pois tem em seu cerne 5 

problemáticas essenciais: 
1. Ontológica:  O que é a consciência? 
2. Orismológica: Qual é a definição de consciência? 
3. Cognitiva: É possível conhecer a consciência? 
4. Investigativa: É possível investigar a consciência? 
5. Metodológica: Como pesquisar a consciência? 
 

Argumentação 
 
Pergunta. Para se entender tais problemáticas, é preciso compreender que no fundo está a pergunta: 

o que é a Conscienciologia? 
Definição. Desse modo, tem-se que é a “Ciência que trata do estudo abrangente da consciência, 

executado pelas próprias consciências através dos atributos conscienciais, veículos de manifestação e 
fenômenos conscienciais multidimensionais” (Waldo Vieira, Projeciologia, p. 34).  

Linhas. De modo geral, a Conscienciologia propõe o estudo da consciência considerada em si mesma 
por 5 linhas: 

1. Holossomática: consciência = holossoma (“consciência inteira”). 
Exemplo: “A Conscienciologia é a ciência que estuda a consciência ‘inteira’, com todos os seus corpos, 

existências, experiências, épocas e lugares de vida, em uma abordagem integral, projetiva e autoconsciente em 
relação às várias dimensões existenciais” (Waldo Vieira, Nossa Evolução, p. 7). 

2. Sinonímica: consciência = “eu”, “você”, “self”, “princípio inteligente”, “ego”. 
Exemplo: “A consciência é o princípio inteligente (self, ego), eu ou você, em constante evolução, capaz 

de utilizar veículos específicos para se manifestar nas diversas dimensões” (Mabel Teles, Profilaxia das 
Manipulações Conscienciais, p. 18). Ou ainda, “A consciência sou eu. A consciência é você. É também todas as 
pessoas próximas ou distantes na vida humana e todos os seres autoconscientes das dimensões fora da vida 
humana”. “A consciência é a nossa realidade maior, ou somos nós, mais do que a energia e a matéria” (Waldo 
Vieira, Nossa Evolução, p. 7 e 20). 

3. Tautológica: consciência  energia. 
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Exemplo: “O Cosmos é constituído por duas realidades fundamentais: a consciência e a energia, ou, em 
outras palavras, o pensene e a Natureza” (Waldo Vieira, Léxico de Ortopensatas, Volume I, p. 538). 

4. Paracerebral: consciência = paracérebro. 
Exemplo: “O paracérebro é o núcleo do holopensene pessoal, ou seja: a consciência é o paracérebro” 

(Waldo Vieira, Léxico de Ortopensatas, Volume II, p. 1209). 
5. Holomnemônica: consciência = holomemória. 
Exemplo: “A consciência, a rigor, é a própria memória (...)” (Waldo Vieira, Dicionário de Argumentos da 

Conscienciologia, p. 351). 
 
Impossibilidade. No entanto, a rigor, nenhuma dessas abordagens permitem estabelecer caminho 

capaz de definir, compreender e investigar a consciência de maneira adequada, pois: 
1. Abordagem. Não abordam a consciência em si, mas suas representações (holossoma, 

holomemória, paracérebro). 
2. Carência. Remetem a outros termos e conceitos que carecem de definição apropriada (princípio 

inteligente, self, ego, eu/você). 
3. Diferenciação. Abordam a consciência pelo que ela não é (consciência  energia), e não pelo que 

ela é efetivamente. 
 
Hipóteses. Tais impossibilidades podem ser explicadas pelas 4 seguintes hipóteses: 
1. Parafenomenalidade. A consciência não é um objeto fenomênico ou parafenomênico. 
2. Tangibilidade. A consciência não é observável, pois o observador e observado nunca podem ser a 

mesma coisa. 
3. Cognoscibilidade. Logo, a consciência não pode ser apreendida cognitivamente, nem conceituada 

(impossibilidade da ponte mentalsoma-soma).  
4. Entidade. Somente podemos “ser” a consciência, mas não percebê-la. 
 
Caminhos. Desse modo, aponta-se 3 possíveis vias capazes de enfrentar tais problemáticas: 
1. Positiva. Via positiva (ou catafática): procura representar a consciência diretamente. 
2. Negativa. Via negativa (ou apofática): não procura representar a consciência. 
3. Analógica. Via analógica (ou terceira via): procura representar a consciência por analogia. 
 
Positiva. Na via positiva, a consciência pode ser investigada, compreendida e determinada pelo que ela 

efetivamente é. As seguintes linhas, escolas, filosofias e autores ilustram essa via, dispostas abaixo em ordem 
cronológica: 

1. Hinduísmo: jnana (conhecimento supremo). 
2. Platonismo: theoria (contemplação); Platão (428/427 a.e.c. – 348/347 a.e.c.) e a Ciência 

convencional de modo geral. 
3. Aristotelismo: diaphora (diferenciável); Aristóteles (384 a.e.c. – 322 a.e.c.). 
4. Catafatismo: kataphasis (nomeável). 
 
Negativa. Na via negativa, a consciência não pode ser investigada, compreendida ou determinada. As 

seguintes linhas, escolas, filosofias e autores ilustram essa via, dispostas abaixo em ordem cronológica: 
1. Budismo: anatta (não-eu) ou sunyata (vazio); Sidarta Gautama (563 a.e.c. – 483 a.e.c.). 
2. Pirronismo: adiaphora (indiferenciável); Pirro de Élis (360 a.e.c. – 270 a.e.c.). 
3. Apofatismo: apophasis (não nomeável); Pseudo-Dionísio (fim do séc. V). 
4. Hinduísmo: neti neti (nem isso, nem aquilo); Adi Shankaracharya (788 – 820). 
5. Judaísmo: tzimtzum (contrair-se para se ocultar); Maimônides (1135/1138 - 1204). 
 
Analógica. Na via analógica, a consciência só pode ser investigada, compreendida e determinada por 

analogias, nunca diretamente. As seguintes linhas, escolas, filosofias e autores ilustram essa via, dispostas 
abaixo em ordem cronológica: 

1. Neoplatonismo: kataphasis + apophasis; Proclus (412 – 485). 
2. Tomismo: analogia entis (entidade analógica); Tomás de Aquino (1225 – 1274). 
 
 



 

 

 
Representações. Eis diversos exemplos, dispostos a seguir de modo aleatório, de representações 

comumente utilizadas para simbolizar a consciência na sua condição mais radical e profunda: tudo, nada, vazio, 
absoluto, movimento, amor, totalidade, vacuidade, observador, conhecedor, vida, infinito, onthos, anima, 
dasein, ser, ente, eterno, centelha, imortal, ilimitado, inexorável, imponderável, atemporal, being, espírito, 
imaterial, self, pneuma, causa, princípio, void, essência, natureza, âmago, voragem, mônada, primopensene, 
lucidez, awareness, consciência, tábula rasa, uno, eu, sujeito, substância, quididade, singular, perfeito, 
incondicional, luz, alpha, astī, jiva, ātman, pureza, verbo, incriado, espaço, imo, divino, íntimo, paz, felicidade, 
silêncio, motor, inerência, inefável, CL (Consciex Livre). 

 
Conclusão 

 
Questão. Diante de toda essa variedade de caminhos e problemáticas, a questão final é: em qual das 

três linhas a Conscienciologia se enquadraria? 
Reflexão. Para refletirmos sobre essa pergunta, eis a seguinte pensata: 
 
Consciência. A consciência é um deserto arenoso que se transforma num oceano de ondas de ideias 

através da evolução. 
Waldo Vieira, Léxico de Ortopensatas, volume 1 , p. 399. 
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