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Esta pesquisa refere-se a atividades realizadas no período de agosto de 2019 até março de 2020, iniciada
por intermédio do intercâmbio de informações entre uma pesquisadora do Brasil e outra de Portugal, pois
a intenção de ambas era investigar, de modo científico, os efeitos do desenvolvimento pessoal, a partir do vo-
luntariado conscienciológico. O objetivo é expor e aprofundar a compreensão das casuísticas pessoais das
duas conscins na colaboração ativa, em diferentes setores das Instituições Conscienciocêntricas em que pres-
taram (e prestam) o trabalho voluntário, que é caracterizado pela ausência de qualquer recebimento financei -
ro, após décadas do exercício do vínculo consciencial. Para alcançar o objetivo, as pesquisadoras iniciaram
o contato por Skype, seguida da troca de E-mails com a proposta de trabalhos e permuta dos relatos das vi-
vências no voluntariado conscienciológico; houve consulta aos registros das anotações pessoais com debates,
o  autodiscernimento  quanto  às  exemplificações  interconscienciais  evitáveis  e  a  seguir,  as  comparações
e a constatação da qualificação das práticas do Estado Vibracional, as decisões das manobras energéticas
adequadas após a percepção das sinaléticas energéticas e parapsíquicas conhecidas, a consequência desasse -
diadora das rememorações dos flashes de vidas passadas, a superação do medo em projeções vexaminosas,
a identificação nas mudanças dos públicos-alvo interassistenciais da tenepes, a autoconfirmação da importân-
cia das defesas de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, as autossuperações decorrentes da do-
cência conscienciológica, e ao fazerem o aprofundamento da revisão da bibliografia sobre o assunto e obser-
varam a resposta sobre megagescon concedida pelo autor e pesquisador Waldo Vieira (1932-2015), aos 18
minutos da defesa do verbete Ideal Existencial, em 11.12.2010, no Tertuliarium1, em Foz do Iguaçu, PR, cuja
essência da fala é: O ideal é que seja uma obra escrita. Que essa obra escrita tenha tudo o que a pessoa
pensa nesse momento evolutivo, no Século XXI. Por que isso, às vezes, vai servir para quando ela voltar
aqui, no Século XXII, XXIII, a gente não sabe quando. E que isso vai servir a ela para uma retomada mne-
mônica da condição, ela lembrar o que se passa, ela ter retrocognição daquilo, criar uma fôrma holpensêni-
ca que vai se projetar no futuro dela. Os resultados da pesquisa, sugerem ser o voluntariado conscienciológi-
co uma área de atuação facilitadora para o intermissivista lúcido enfrentar os crescentes desafios evolutivos.
A prática de ambas as pesquisadoras autoras deste trabalho na docência conscienciológica, nas superações de
gargalos evolutivos geradas pelas pesquisas e autopesquisas e na expansão gradativa dos dicionários cere-
brais decorrentes do autorado, considera na megagescon escrita a possibilidade de investir no autorreveza-
mento, com base na investigação do megaproblema pessoal.

NOTA

1. Vieira, Waldo; Ideal Existencial; vídeo de tertúlia conscienciológica; verbete N. 1.774, apresentado no Tertuliarium / CEAEC, Foz do Igua-

çu, PR; 11.12.1o; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=eHE1-d0MH8g>; acesso 02.01.20; 13h30.
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