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~~ ciencia
em evolu~ao
PRINCiPIO
DA DESCRENCA
F/Ilvio Amaral (famaral@inbox.com)

o principio da descren\(a, slogan adotado pela
Conscienciologia. recomenda: "Nao acredite em
nada. nem mesmo no que I~ ou estuda durante
aula conscienciol6gica. Experimente, tenha suas
experi~ncias pessoais." Desta afirma\(ao,
resultam, no minimo. outros 8 posicionamentos
derivados, apresentados a seguir:
1.
Autoconhecimento: 0 autoconhecimento
pratico, a partir da experi~ncia pessoal, e 0 mais
nobre e importante atributo ou inteligencia.
Dentre tudo 0 que sabemos, 0 mais precioso e 0
que sabemos a respeito de n6s mesmos.
2. Praticidade: de que vale deter conhecimento
que nao pode ser experimentado, isto e, aplica
do? Acompreensao pratica e superior a compre
ensao te6rica.
3. Democracia: a todos e dado 0 direito a duvida.
a indaga\(ao. a investiga\(ao. a pesquisa. Todos
tem 0 direito de fazer ci~ncia, dar a luz novas
conclusoes, gerar novas e melhores explica
\(oes. Ninguem tem exclusividade ou preferencia
para determinar 0 que e verdade.
4. Utilidade: se algo nao e aplicavel ou nao tem
utilidade. vale esquec~-Io. Em ultima instancia, a
descrenl,(a e a maneira de indagar a si mesmo,
gual 0 valor do que esta sendo transmitido.
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250 par uma cesta
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llCO mais salgado na
ssa, 0 que e ideal para
lelas pessoas que nao
;tam muito de chocola
, afirma.

5. Realismo: pouco adianta acreditar. Pode ser
maneira de defender··se contra a chance de estar
enganado, escapar de novas saberes. 0 ato de
questionar e a fonma de evitar enganos e ilusoes.
6.
Dinamismo: nenhum conhecimento a
estanque, travado. Se evoluimos, 0 que sabe
mos evolui junto. 0 que parou no tempo,
engessou ou petrificou-se, estagnou. Temos
sempre a responsabilidade de sermos partici
pantes ativos na construyao da escola da vida.
7. Transparencia: quem recomenda 0 principio
da descrenya mostra autenticidade. Quer
apenas informar, sem a intenyao de convencer,
fazer a cabeya, ou doutrinar. Eo principio basico
da modestia intelectual.
8. Responsabilidade: ninguem e infalivel. Ata 0
escritor ou professor bem-intencionados podem
errar. Cada pessoa a respons8vel por questio
nar, sem aceitar prontamente 0 que Ihe a dito.
Leitor ou leitora, 0 principio da descrenya tem
alguma utilidade para voce? lirou mais alguma
conclusao sobre este principio?

Mercado

De acordo com levan
l1ento realizado pelo
demo Dais, as redes de
Jermercados de Foz
'em receber as merca
'ias ainda esta semana,
om volume 20% maior
relac;ao ao mesmo pe
jo do ano passado. Se
ldo os comerciantes, a
)ectativa para este ano
melhor possfvel. "Es
lOS confiantes nas ven
:", preve 0 gerente de
a rede de supermerca
0, Ricardo Bovo. Sejam
DVOS de pascoa tradici
lis ou os deliciosos cho
ates caseiros, 0 que
e mesmo e saborear
1 delicia.

*F/avio Amara/ e professor e
vo/untario de Consciencio/ogia.
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A programa~iio de palestras e atividades gratuitas sera:
Palestras Gratuitas -19:00 a 21:00
Sexta - 19/Fev: Projeto de Vida e Escolha
da Proflssiio - Profa. Laiza Pamela.
Sabado - 20/Fev: Evolu~ao Pessoal
e Profissional - Equipe IIPC.
Todos os eventos sao gratultos e abertos it comunldade
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