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Energia, do idioma Grego, en (dentro) + er
gon (a9ao), significa a for9a ou potencia inerente
a qualquer atividade. Classicamente, e conheci
da como a capacidade de realizar trabalho.
Nao obstante estas defini90es, nao sabemos
de fato 0 que e a energia, sua natureza, de onde
provem. Este elemento e estudado a partir dos
seus efeitos, e assim pode ser aplicado, manipu
lado, modificado, experimentado e desenvolvi
do.
G termo bioenergia, por sua vez, e utilizado
para definir a for9a ou potencia relacionada a
Vida, que move os seres viventes no Universo.
Segundo a Conscienciologia, 0 Universo e for
made por 2 elementos fundamentais: conscien
cia e energia (sendo a materia, uma forma de
manifesta9ao desta). A consciencia e principio
em evolu9ao, dotado de vontade; a energia e 0
elemento ou materia-prima atraves do qual a
consciencia se manifesta.
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A GOnscTenciologia procura clarificar a exis
tencia de amp'a gama de manifesta~oes ener·
geLcas de c~ge~ "',ao.l'sca. que fazem parte e
'erterem 611 rosso OIa-a-Qla, e para as quais
rmalmente nao estamos atentos. Procura tam
bem oferecer as ferramentas e tecnicas com as
quais e possivel adquirir lucidez para estas ener
gias, e assim expenmenta-Ias, mobiliza-Ias, ope
ra-las para beneffcio de todos.
Eis, por exemplo, 7 beneffcios do desenvolvi
meta energetico para nossa vida intima e social
cotidiana, factfveis e ao alcance de qualquer pes
soa razoavelmente motivada:
1. Curar pequenos disturbios (dores de ca
be9a, resfriados, indigestao).
2. Dormir melhor.
3. Interagir socialmente sem sofrer interfe
rencias e desgastes nocivos.
4. Evitar descompensa90es energeticas em
trabalhos de atendimento ao publico.
5. Ajudar aos demais atraves da exterioriza
9aO de energias, ate silenciosa.
6. Melhorar 0 "clima" de ambi~ntes.
7. Adquirir confian9a nas pr6prias "intui90es"
e inspira90es.

Estes trabalhos nao dependem da imagina
9aO do praticante; apenas vontade pessoa!. Tudo
e questao de treino.
*Flavio Amaral <famaral@inbox.com> e volunta
rio da ASSIPI - Associa~ao Internacional de
Parapsiquismo Interassistencial.
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