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~-( ciencia

em evolu~ao
ANTIEGoiSMO
F/~vio Amaral

(famaral@Jnbox.com)

o egocentrismo e natural e caracteristico do
periodo infanto-juvenil, pueril. No entanto,
manifesta-se em qualquer idade flsica,
enquanto nao e depurado e eliminado.
A antiegocentralidade a postura de sair da
infancia consciencial, conduta caracterizada
pelas preocupac;oes exclusivas, personalissi
mas, umbigocentricas.
Eis, por exemplo, 15 perguntas com relac;ao a
outra pessoa qualquer, mulher ou homem,
pertinentes para fazermos a nos mesmos, na
busca de aplacarmos nosso egao (umbigao),
rumo a vida mais fraterna:

e

1. Qual 0 estado de espirito presente desta
pessoa?
2. Qual 0 diagn6stico do clima presencial ou
"aura energetica" desta pessoa?
3. Quais os seus gostos, interesses, preferen
cias, inclinac;oes, vocac;oes ou aspirac;oes?
4. Esta tentando comunicar ou dizer algo?
5. Tem algo a ensinar?
6. Evidencia qualidades ou talentos notaveis?
7. Possui falhas ou maus-habitos insuspeita
dos?
8. Mantem algum "bali selado a 7 chaves", a
ser resneit;:lrln?

o Brasil

9. Posso apresenta-Ia a alguem, de utilidade?
10. A pessoa necessita algum esclarecimento
oportuno?
11. Exige, com 0 devido respeito, advertencia
ou chamado de aten~ao imediato?
12. Posso ajudar-Ihe? Como?
13. Quem e seu amparador ou "anjo da
guarda" benfazejo, mais proximo?
14. Quem e a pessoa amiga, mais achegada?
15. Preciso amortizar, com toda autocrftica,
alguma divida, falta, melindre, exigencia,
desconforto ou peso na consciencia, com
rela~ao a esta pessoa?
Segundo a Conscienciologia, a atitude mais
inteligente a ser tomada em beneficio ao
proprio ego e 0 altruismo. Muito antes de
qualquer a~ao consumada, os resultados mais
imediatos do nosso pensar-bem ou pensar
mal, chegam e invadem, em primeiro lugar,
nossa pr6pria aura energetica.

e

*Flavio Amaral professor e
voluntario de Conscienciologia.

A programalfao de palestras e atividades gratuitas sera:
5/Fev • Sexta -19h a 21h • Maturidade desde
a Juventude • Profa. Viviane Fernandes
6/Fev • Sabado • 19h a 21 h • Autenticidade
e Posicionamento Pessoal • Equipe do IIPC
Todos os eventos sao gratuitos e abertos
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