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“O egão sempre é quem perturba mais a comunicabilidade interconsciencial” (Vieira, tratado  Homo
sapiens reurbanisatus, 2003, p. 325). Este resumo apresenta resultados parciais de pesquisa em andamento
relacionada à aplicação da  Técnica da Escuta Consciencial (TEC), desenvolvida entre os voluntários do
Grupo de Pesquisas  Conscienciológicas  de  Reciclantes  Existenciais  (GRECEX-IIPC/SP):  Josélia  Lopes,
Joyce Ruas, João Murayama, Lúcia Helena, Marco Carlota e Simone Inoue no período de julho a dezembro
de 2017. O desenvolvimento teático da TEC se baseou no verbete da  Enciclopédia da Conscienciologia,
“Escuta Atenta”, de Fátima Fernandes; no livro “Comunicação Não Violenta”, de Marshall B. Rosenberg;
e o livro “Comunicação Evolutiva”, de Ana Seno. O grupo priorizou o fortalecimento da interassistência den-
tro do processo da comunicação. Relatos dos participantes demonstraram que a aplicação da TEC amplia
o respeito e a compreensão sobre a realidade do assistido. A proposta da TEC é deixar de lado as aparências
e  entender  as  variáveis  envolvidas  nas  demandas  energéticas  vivenciadas  nas  interações  com o  outro,
desenvolvendo o parapsiquismo, otimizando o polinômio interassistencial Acolhimento-Orientação-Encami-
nhamento-Acompanhamento, qualificando e expandindo a assistência. A TEC consiste na aplicação de todos
os atributos disponíveis para ouvir, a exemplo de linguagem corporal, verbal, parapsíquica e outros recursos,
inclusive esclarecimento de dúvidas, para melhor compreender o assistido. A postura empática, cosmoética,
reciclogênica e evolutiva, favorecedora da instalação de campo interassistencial, promove a pensenização
organizada e profilática, e, minimiza as distorções na comunicação. Eis os motivadores do desenvolvimento
da TEC pelo grupo: a vontade de promover um ambiente otimizador do desassédio mentalsomático; o emba-
lo, o empurrão ou o estímulo à produção gesconográfica; estimular a teática e a verbação (fazer o que diz);
desenvolver  a  expressão  da  consciência;  auxiliar  a  consciência  assistida  a  criar  neossinapses,  perceber
insights e neoideias pró-evolutivas. Pontos importantes destacados na TEC: aplicação da técnica da tábula
rasa, do parafraseamento e do contraponto,  atenção, ortopensenidade, abertismo, autoassistência, empatia
e a seletividade no momento da interação. O domínio das energias conscienciais, a assimilação, o assédio,
o acoplamento, a desassim, a ressignificação, a sinalética, o universalismo e a qualificação do assistente. Eis
os benefícios observados com a aplicação da TEC: atenção, clariaudiência, autoconhecimento, assistência.
Quando se aplica a TEC, escutar o outro se dá através de um diálogo ativo. O objetivo da técnica é com -
preender em profundidade o que a outra consciência quer expressar,  de acordo com o grau de abertismo
identificado no assistido e no autodiscernimento do assistente, aprofundando o entendimento entre as cons-
ciências  envolvidas  na  comunicação  e  alcançando  um estado  de  pacificação íntima,  bem-estar,  lucidez
ampliada e a sensação de compreender e de ter sido compreendido. Uma forma de desabafo com um amigo
que tem interesse em compartilhar alegrias e tristezas, de todas as naturezas sem qualquer tipo de sectarismo.
Segue 1 relato-síntese: “A aplicação da TEC em minha vida diuturna me ajudou a identificar falhas na
comunicação, evitar conflitos desnecessários e polarização de ideias, notei o estímulo de reflexões, aumento
da autoconfiança, autoestima e crescimento pessoal entre os envolvidos”.
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