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“Quanto maior a autolucidez, mais aumenta a autenticidade e a sinceridade da conscin, porém 

com maleabilidade maior na auto e na heterexposição dos fatos e parafatos”. (Léxico de Ortopensatas) 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Definição. A comunicação autêntica é o ato ou efeito da conscin estabelecer conexões interconscienciais 

sinceras, transparecendo a realidade intraconsciencial sem subterfúgios ou máscaras sociais.  

 

Sinonímia. 1. Comunicação Sincera 2. Comunicabilidade  legítima.  

 

Antonímia. 1. Comunicação inautêntica. 2. Comunicabilidade falseada.  

 

Comunicação. A Comunicação Autêntica permite à consciência uma manifestação mais genuína em 

todas as dimensões em que esta se apresenta contribuindo, assim, para a coerência entre pensamentos e ações e, 

também, para a autoaceitação quanto ao momento evolutivo em que o indivíduo se encontra.  

Autopesquisa. No caso desta pesquisadora, que traz consigo o traço força da comunicabilidade, o estudo 

em relação a qualificação da autenticidade trouxe valiosas oportunidades de aprendizado e reciclagens. Isso 

porque, depois de compreender que a autenticidade é tema neutro e que, portanto, pode trafegar tanto no universo 

da cosmoética quanto da anticosmoética; o argumento de ter facilidade em se manifestar com base apenas em 

“falar o que pensa” parece, no dia de hoje, conduta superficial e de impacto pró-evolutivo duvidoso.  

Intenção. Assim, o estudo da intencionalidade tornou-se para esta autora, foco prioritário em relação as 

pesquisas que vêm realizando a respeito da comunicação autêntica.  

Autoresponsabilidade. A comunicação autêntica, quando sustentada pela cosmoética infere, também, 

na questão da autoresponsabilidade. Isso porque o indivíduo passa a enxergar sua participação nas relações 

interpessoais como oportunidade para agir enquanto assistente lúcido multidimensional. 

 

 

ARGUMENTAÇÃO 

 

Soma. Muitos são os aportes evolutivos que contribuíram para que chegássemos até aqui, nessa relação 

tempo e espaço. Na lista infindável de contribuições que nos foram dadas (boa parte delas conquistadas), vale 

um olhar atento para a ferramenta valiosa com que nos manifestamos nesse ambiente intrafísico e sua íntima 

ligação com a comunicabilidade: nosso soma. 

Evolução. Nosso avanço enquanto comunicadores começou a medida que modos mais complexos de 

pensamentos e linguagem evoluíam. Tais processos foram importantíssimos para a faculdade do uso das palavras 

e da formação de sintaxes (parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase).  

Paradigma. Importantíssimos, também, para a formação do indivíduo humano enquanto emissor e 

receptor de informações. Contudo, tal contexto evolutivo passa a ganhar ainda mais notoriedade quando analisado 

sob a ótica do Paradigma Consciencial. 

Grupo. A convivência grupal é inevitável dentro do maximecanismo. Assim, para alcançar novos 

patamares evolutivos, vale o investimento em relação a qualificação da nossa comunicabilidade. Quando pautada 

na autenticidade cosmoética, a comunicação possibilita alavancagem da evolução pessoal e grupal, já que suas 

repercussões interassistenciais são de grande impacto. 

Tridotação. Outro ponto crucial em relação ao investimento numa comunicabilidade pautada na 

autenticidade cosmoética é a Tridotação Consciencial. A tridotação consciencial diz respeito à proficiência 

simultânea em três áreas consideradas fundamentais para a evolução integral da consciência. São elas: o 

parapsiquismo, a comunicabilidade e a intelectualidade. 

 

Comunicação Autêntica 
(Comunicologia) 
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Posturas. Abaixo, algumas posturas que favorecem a qualificação da autenticidade em relação a 

comunicabilidade, elencadas em ordem alfabética:  

 

1. Abertismo. Favorece de maneira ímpar a troca de informações. Quanto mais abertos os 

interlocutores estiverem, mais profundas e qualificadas poderão ser as inter-relações. 

 

2. Comunicabilidade. Indispensável ao processo evolutivo de cada consciência, a comunicabilidade 

possibilita as mais diversificadas formas de se interagir com criticidade e cosmoética.  

 

3. Cosmovisiologia. Condição ideal para o entendimento da realidade consciencial, tanto do emissor 

quanto do receptor da mensagem.  

 

4. Criticidade. Indispensável a priorização da criticidade cosmoética, especialmente da autopesquisa e 

autocrítica efetiva para se exercer uma comunicabilidade assistencial a posteriori. 

 

5. Incorruptibilidade. Necessária para minimizar influências externas, bem como pelas próprias 

autocorrupções, eliminando opiniões parciais ou tendenciosas, qualificando a intencionalidade e, por 

conseguinte, a autenticidade. 

 

6. Lucidez. Cabe sempre observar qual dos veículos está predominando no momento da interação com 

o outro, buscando destacar o mentalsoma como forma de ampliar a troca de informações para o campo das ideias.  

 

7. Ortopensenidade. Quanto mais íntegros e retos forem os pensenes, mais cosmoética será a 

comunicação. 

 

8. Traforismo. A visão traforista dos fatos, auxilia na desdramatização do problema e o foco na 

superação. 

 

 

Evitações. Outras posturas prejudicam a comunicabilidade autêntica e, por isso, devem ser evitadas. 

Abaixo, diversas posturas identificadas no livro Conscienciograma, aqui elencadas em ordem alfabética:  

 

  

1. Achismos. 

2. Acriticismo. 

3. Acumpliciamento. 

4. Agressividade. 

5. Ansiedade. 

6. Apriorismose. 

7. Argumentações falaciosas. 

8. Arrogância. 

9. Autocorrupção. 

10. Autoritarismo. 

11. Bajulação. 

12. Cinismo. 

13. Competitividade. 

14. Conflituosidade. 

15. Convencimento. 

16. Descontrole. 

17. Desorganização mental. 

18. Desqualificação. 

19. Dissimulação. 

20. Distorção da realidade. 

21. Dogmatismo. 

22. Doutrinação. 

23. Dramatização. 

24. Egocentrismo. 

25. Emocionalismos. 

26. Estigmatização. 

27. Falsidade. 

28. Generalização. 

29. Hipercritiquice. 

30. Hipocrisia. 

31. Ilogicidade. 

32. Impulsividade. 

33. Inautenticidade. 

34. Individualismo. 

35. Inflexibilidade. 

36. Insegurança. 

37. Interesses secundários. 

38. Intolerância. 

39. Intransigência. 

40. Intransparência. 

41. Ironia. 

42. Irritabilidade. 

43. Julgamento imediatista. 

44. Má-fé. 

45. Má-intenção. 

46. Manipulação. 

47. Medo. 

48. Mentira. 
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49. Monovisão. 

50. Murismo. 

51. Necessidade de aprovação. 

52. Orgulho. 

53. Palpitometria. 

54. Perversidade. 

55. Politicagem. 

56. Preconceito. 

57. Prolixidade. 

58. Queixume. 

59. Radicalismo. 

60. Reducionismo. 

61. Ressentimentos. 

62. Rigidez. 

63. Rudeza. 

64. Sarcasmo. 

65. Satisfação malévola. 

66. Sedução. 

67. Superficialidade. 

68. Supervalorização do erro. 

69. Teimosia. 

70. Tendencialismo. 

71. Vaidade. 

72. Valorização de pseudoganhos. 

73. Verborragia. 

74. Vergonha. 

75. Vitimização  

 

 

CONCLUSÃO 

 

Trafor. Por todo o exposto, é possível concluir que valorizar as características pessoais no ato de se 

comunicar, reconhecendo os traços-força e traços-fardos relacionados a comunicabilidade pessoal é fundamental 

no processo, já que a autenticidade com que a informação é repassada amplia a qualificação das convivências.  

Fluidez. Quando a consciência tende a se manifestar de maneira a priorizar uma comunicação pautada 

na autenticidade cosmoética, as energias ganham mais fluidez e propósito, não sendo mais desperdiçadas para 

alimentar o ego.  

Interassistência. Com a diminuição das preocupações em relação a defesa da autoimagem, a tendência 

é que haja mais espaço para a assistência acontecer. 

Unicidade. Embora seja sadio buscar referências de pessoas que possamos admirar pela manifestação de 

uma comunicação autêntica e qualificada, é necessário que o pesquisador busque identificar e valorizar os traços 

relacionados a sua própria comunicabilidade, envolvendo a comunicação consigo mesmo e com os demais a sua 

volta. 
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