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INTRODUÇÃO 
 

Evolução. A qualificação e expansão sustentáveis da manifestação de uma determinada consciên-

cia, fenômeno também conhecido como evolução consciencial, tem aqui seu megafoco no aspecto inter-

consciencial, considerado como fator inexorável nesse processo; sobretudo no que se refere à atuação da 
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Resumo: 
O artigo esclarece sobre o tema Senso de Grupalidade, considerado como um 

dos componentes da inteligência evolutiva (IE), quando associado ao desenvolvi-
mento prioritário e gradual do maxifraternismo. Aborda sua importância na sustenta-
bilidade evolutiva individual e coletiva, bem como na interação/sinergismo entre 
ambas. Analisa também as implicações do tema ao longo do ciclo multiexistencial 
pessoal (CMP), tanto em suas fases extrafísicas quanto nos períodos intrafísicos 
(existências biológico-somáticas); neste último caso, notadamente no tocante à Pro-
exologia. Nas seções finais do texto, seguem-se conclusões relativas desse autor so-
bre o estudo/pesquisa fazendo uma extrapolação de hipóteses derivadas da prospec-
tiva de um futuro planetário mais solidário e consciente. 
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Abstract: 
The article explains about the theme Sense of Groupality, considered as one of 

the components of the evolutionary intelligence (EI), when associated to the priority 
and gradual development of the maxifraternism. He approaches its importance in the 
individual and collective evolutionary sustainability, as well as in the interact-
tion/synergism among both. It also analyzes the implications of the theme along the 
personal multiexistential cycle (PMC), as much in their extraphysical phases as in 
the intraphysical periods (biological-somatic existences); in this last case, notably 
concerning Existential programology. In the final sections of the text follows, the 
author's relative conclusions on the study/research making an extrapolation of deri-
ved hypotheses of the prospective of a more solidary and conscious planetary future. 

Resumen: 
El artículo clarifica el tema Sentido de Grupalidad, considerado como uno de los 

componentes de la inteligencia evolutiva (IE), cuando está asociado al desarrollo 
prioritario y gradual del maxifraternismo. Aborda su importancia en la sustentabi-
lidad evolutiva individual y colectiva, así como en la interacción/sinergia entre am-
bas. Analiza también las implicaciones de este tema a lo largo del ciclo multiexis-
tencial personal (CMP), tanto en sus fases extrafísicas como en los períodos intrafí-
sicos (existencias biológico-somáticas); en este último caso, especialmente en lo que 
respecta a la Proexología. En las secciones finales del texto, se suceden las conclu-
siones relativas de este autor sobre el estudio/investigación, realizando una extrapo-
lación de las hipótesis derivadas de la prospectiva de un futuro planetario más soli-
dario y consciente. 
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consciência (ações/efeitos) dentro da esfera grupocármica, tanto como na sua sustentabilidade holocar-

mica evolutiva grupal, à luz do neoparadigma consciencial. Em outras palavras, aborda a qualificação das 

relações assistenciais cosmoéticas (interassistencialidade) entre os seres enquanto estratégia de desen-

volvimento consciencial individual e coletivo sustentáveis. 

Método. O texto é apresentado em crescendo de ideias, através de argumentação lógica embasada 

em metodologia autopesquisística vivencial, experimental e observativa com reflexões teáticas relativas 

ao tema. Descreve a panorâmica de todo o processo, procurando uma forma didática e dentro do possível, 

o categoriza naturalmente através de tipologia e exemplos de ocorrências, sem perder seu fluxo de 

narrativa. 

Contexto. Situa-se entre a fase primitiva da interatividade consciencial predominantemente com-

pulsória, ainda egocármica, seguida de emergência de um senso de grupo ainda primário, instintual, 

passando pela fase ou curso grupocármico e, chegando até os mecanismos de formação da consciência-

minipeça interassistencial ou seja, à esfera policármica.  

Tese. Visa, deste modo, demonstrar que quanto mais evolutivo o movimento cíclico de manifes-

tação consciencial (intra-inter-extraconsciencialidade) exercido pelo ser, mais deve este passar pelas ou-

tras consciências, seus compassageiros ou colegas evolutivos, de maneira gradualmente crescente, dentro 

da lei cósmica da interdependência pessoal, da cosmoética e do princípio da interassistencialidade 

consciencial harmônica. Condição esta que requer impreterível e gradual aumento no nível de Inteligên-

cia Evolutiva (IE) e, portanto do aperfeiçoamento e aplicação constante, também em caráter si ne qua 

non, da inteligência ou do senso de grupalidade, considerado enquanto vertente intelectiva ou compo-

nente hipotético daquela IE. 

Plus. Ainda tem como objetivo teático adicional o de promover a teática do Senso de Grupalidade 

através do aumento da produtividade e qualificação do Trabalho Voluntário Evolutivo (ou Voluntariado 

Conscienciocêntrico). 

CONCEITOS INICIAIS 

Definição. O Senso de Grupalidade é a noção de coletividade cosmoética, teática, quando aliada ao 

maxifraternismo crescente, exercida pela Consciência, perante sua própria evolução, dos seus pares e da 

coletividade, em suas várias esferas (grupo, poli e holocármicas), componente fundamental da inteligên-

cia evolutiva. 
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Sinonimologia. Eis, na ordem alfabética, 20 termos ou expressões compostas explicitadas aqui para 

efeito de ampliação sinonímica aproximativa do (ao) conceito de senso de grupalidade: 

01. Autoconsciência harmônica grupal. 

02. Coleguismo sincero. 

03. Discernimento de ação em conjunto. 

04. Espírito de convivialidade sadia. 

05. Espírito de equipe. 

06. Inteligência evolutiva (I.E.). 

07. Inteligência interassistencial.  

08. Interassistencialidade. 

09. Intercooperatividade vivenciada. 

10. Noção cosmoética de grupalidade. 

11. Maximecanismo Assistencial. 

12. Maxiproéxis Grupal. 

13. Minipeça Interassistencial. 

14. Policarmalidade. 

15. Práxis da grupalidade. 

16. Proexolgia Avançada. 

17. Sentimento de coletividade.  

18. Sentimento de pertencimento ao maximecanismo evolutivo.  

19. Teática interconvivencial.  

20. Voluntariado conscienciocêntrico. 

CATEGORIAS  DE  INTERAÇÃO  CONSCIENCIAL 

Ego. Cada consciência tem seu universo íntimo ou a realidade intraconsciencial própria, manifes-

tando-se, até certo ponto, independentemente do meio em que se manifesta. 

Autorelacionamento. Essa automanifestação inclui obviamente a relação reflexiva consigo mesma. 

Isenção. Não cabe de início aqui, entrarmos no mérito sobre teor mais positivo (autocognitivo), 

francamente doentio (egoístico) ou ectópico desse fato, análise essa que demandaria um estudo complexo 

e contextual do caso per si; contudo que será indiretamente delineada ao longo do artigo. 
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  Todos. Entretanto, além desse aspecto individual, de caráter mais centrípeto, existe uma interação 

do tipo interpessoal, (interconsciencialidade) que representa, em sua totalidade (cosmovisiologia), um 

sistema de interação (comunicação ou troca) mais direta entre todas as consciências. 

Sociedade. Esse sistema de interações, constitui-se assim, simultaneamente, em configuração (ana-

tomia) e mecanismo (fisiologia) de vida interligado, ao qual nos inserimos e ao qual estamos intrinsi-

camente associados, com maior ou menor autolucidez sobre a existência desta complexa realidade com-

partilhada. 

Extra. Coexiste, finalmente, a ambas essas realidades, um mundo exterior, fora da realidade interna 

(ou âmago) das consciências e ao que chamamos de extraconsiencialidade; realidade sobre a qual tudo se 

reflete, conectando assim também as intraconsciencialidades, ainda que de maneira menos direta (mais 

indireta), como ocorre nas dimensões de manifestação mais externas, haja visto a intrafisicologia. 

SAÍDA  DO EGO  

Inevitável. Nosso progresso passa também portanto, pela interação com o ambiente externo. Mais 

cedo ou tarde somos impelidos, enquanto princípios conscienciais em evolução, pela irresistível necessi-

dade (inexorabilidade) de atuar além (do próprio ego), fora de si mesmo, nos relacionando com os de-

mais, concorrentemente ao autoexcluivismo, pela lei da evolução, querendo ou não. 

Coletividade. Se admitirmos como verdade que nos inserimos e nos relacionamos com toda essa 

teia de vida maior, a evolução, não é mais, portanto, um processo meramente isolado ou exclusivamente 

individual. 

Interação. É, ao contrário, supostamente, um processo notadamente coletivo de aprendizado, tra-

balho conjunto, em equipe, exigindo a interação entre os seres. 

Holocarmologia. Cada esfera de ação onde atuamos constitui então sistema pluriconsciencial que 

interdepende e se relaciona com outros, agindo, sofrendo as ações e reagindo uns aos outros, formando 

uma sistemática interconsciencial multidimensional complexa, em camadas sucessivas de ação e reação. 

Interassistenciologia. A toda essa sistêmica interdependente mutualmente cooperativa, chama-se 

conscienciologicamente de Maximecanismo Assistencial.  

Abertismo A autevolução envolve, assim, paradoxalmente, o processo interconsciencial como um 

todo único, através da abordagem interassistenciológica ou de interdependência relativa entre as partes. 

Grupalidade. Deste modo surge para todo e qualquer princípios conscienciais em evolução, sem 

exceção, a figura imprescindível do outro, mesmo que ainda a contragosto do nosso egão ou umbigão 

(egoísmo ou egocentrismo infantil). 
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  Relação. As consciências interelacionam-se, portanto, neste raciocínio, desde a fase viral sendo 

compelidas a se expôr, de início, movidas pela questão básica da sobrevivência. 

Efeito. É desta forma que a realidade interassistencial é pela primeira vez descoberta, percebida  

e vivenciada pelo princípio em evolução. Uma decorrência natural, espontânea, derivada diretamente da 

própria dinâmica evolutiva. 

Grupocarmalogia. Este processo de interação entre componentes do mesmo maximecanismo, 

ocorre através da inserção em um determinado grupo evolutivo, já representando uma extrapolação 

quanto a esfera tão somente egocármica, ainda que em estágio não avançado, denotando, porém, algum 

nível de nova inteligência, atributo ou senso cognitivo e comportamental grupal. 

Interprisão. Mas é óbvio que, pela inexperiência relacional, nesta fase, são cometidas inevitável-

mente, um sem-número de ações/interações anticosmoéticas e, assim gerados efeitos negativos e estagna-

dores para a própria autevolução das Consciências, em fase ainda inicial de aprendizado interconscien-

cial. Como diz o ditado: “Quem nunca comeu melado quando come se lambuza”. 

SENSO  DE  GRUPALIDADE 

Curso. O que de início parecia somente uma saída ou estratégia de sobrevivência, passa a ser então, 

uma oportunidade de recomposição cármica além de nos oferecer em acréscimo, dentre outras, as se-

guintes oportunidades, listadas em ordem funcional crescente: 

1. A troca construtiva de experiências, vivências e conhecimentos. 

2. A resolução de pendências (interprisões) grupocármicas. 

3. A vivência da intercooperatividade ou do voluntariado (colaboração) consciente. 

4. O aumento do nível discernimento cosmoético pessoal (CPC) e grupal (CGC). 

5. A elevação do holopensene individual, grupal e planetário (policarmologia). 

6. A sustentabilidade evolutiva indivíduo-grupo. 

 

Maxifraternismo. A sujeição à condição mandatória de evoluir coletivamente traz assim na inti-

midade da consciência, com o tempo, cedo ou tarde, com maior ou menor grau de sofrimento, resistência 

e mais adiante, pelo entendimento/compreensão, um sentimento real, consistente, de pertencimento ao 

grupo evolutivo. 

Reeducaciologia. O início do processo de reeducação consciente somente ocorre a partir do re-

conhecimento da imprescindibilidade e até da prioridade da interassistencialidade (recomposição 

grupocármica), visando o próprio deslanche proexológico autoevolutivo. 
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  Satisfação. Como grata surpresa, em decorrência do próprio serviço comunitário, passamos  

a sentir satisfação íntima, imediata e gradualmente crescente no serviço assistencial prestado, indepen-

dentemente dos resultados mais explícitos, ostensivos, já que quase sempre são lentos, mediatos ou apa-

rentemente invisíveis. Lembrando que o primeiro e maior assistido é sempre o assistente. 

Fraternismo. É o despertamento, nos seus primeiros vislumbres, do megafraternismo, que muito 

tempo, e passos mais tarde virá a eclodir verdadeiramente. 

Isogenia. A esta altura, vale não esquecermos que também estão inseridos nesse organismo/sistema 

complexo de vida, que envolve não só o gênero humano, mas todo e qualquer ser vivo, inclusive os seres 

ainda mais primitivos que nós, dentro da escala evolutiva que, a despeito da nossa ignorância, são 

elementos ativos (vivos) nos ecossistemas/ naturezas intrafísica (biológica) e consciencial. 

Subumanidade. Infelizmente, consciências mais jovens (princípios conscienciais) são tratados, 

muitas vezes, de forma anticosmoética, como simples coisas ou objetos inanimados, meros figurantes do 

nosso cenário existencial. 

GRUPALIDADE  CONSCIENTE:  PROEXOLOGIA 

Tendência. Provavelmente, esse sentimento, ou melhor, esse discernimento interassistencial já 

mais elaborado, seguirá doravante crescendo paulatinamente, guiado pelo espírito de equipe (senso de 

grupalidade), em favor do bem comum.  

Proéxis. Daí em diante, o indivíduo, já se encontra em pleno processo reeducacional (reciclagem 

permanente), como voluntário de tarefa assistencial cosmoética, numa provável Proéxis elaborada e/ou 

em consecução, com algum grau de inteligência evolutiva já adquirido. Já não encara mais a autevolução 

como mero desenvolvimento (extensão) de seu ego ou somente expressão de um personalismo doentio. 

Expansão. Vê como oportunidade mutuamente efetiva de também dinamizar o desenvolvimento do 

grupo evolutivo em processo de evolução interativa (troca) entre indivíduo e coletividade; desde a esfera 

mais próxima até a planetária. E, mais a frente, vislumbra o plano cósmico, na prospectiva futura (sonho 

de consumo) de maior libertação consciencial (estágio da Consciência Livre). 

Parceria. O serviço voluntário em empreendimento coletivo cosmoético é negócio do tipo ganha-

ganha onde todos lucram; sejam os elementos componentes (as consciências individualmente) quanto ao 

grupo, continente.  

Lucro.  Nesse negócio ganha quem se autodisponibiliza mais e melhor, este tipo de investimento,  

o evolutivo, é dos mais inteligentes e dos mais rentáveis: verdadeiras ações evolutivas de alto valor.  

Inexiste negocinho rentável evolutivamente. 



108 

DUNG, Marcus de O.   Senso de Grupalidade 
e Sustentabilidade Evolutiva. 

Proexologia, Vol. 2, N. 2 | 2016 

 

 

 
 

 
  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA 

 

IE. A Inteligência (Inter)assistencial é praticamente um sinônimo para I.E. (Inteligência Evolutiva). 

Minipeça. Nesta linha de raciocínio, no momento seguinte a esse alinhamento com os objetivos 

grupais, sentindo-se bem no voluntariado e admitindo a autoinserção funcional no contexto do serviço 

interassistencial, o Maximecanismo Assistencial do qual faz parte é, então, redescoberto e percebido 

agora conscientemente pelo ser em evolução como realidade concreta que sempre existiu, ainda que per-

manecesse inconsciente a esse respeito, a qual sempre esteve intimamente ligada. 

Ênfase. Neste ponto do texto vale relembrar e reenfatizar: somos minipeças-elementos (ou sub-

ecossistemas) interativos dentro de um ecossistema cósmico (maximecanismo evolutivo) único. 

Pertencimento. A compreensão e o sentimento de pertencimento comunitário, nos persuadem pela 

explicitação da realidade equânime e isogênica entre os seres, interagindo lateralmente (horizontalmente) 

sob uma realidade existencial comum ou compartilhada, com o mesmo pano de fundo tecido pela cos-

moética (ordem cósmica). 

Engrenagem. A Consciência minipeça agora desperta para perspectivas mais abrangentes de sua 

existência, enxerga e sente as demais como colegas de evolução, buscando cada vez mais, um melhor 

posicionamento e entrosamento ao grupo. 

SUSTENTABILIDADE  EVOLUTIVA  

Hipótese. Segundo a hipótese principal desse artigo, o progresso e manutenção evolutiva de de-

terminada consciência, por mais evoluída que seja, como por exemplo os chamados Evoluciólogos ou 

Serenões (agentes policármicos), continuaria a interdepender, ao que tudo indica até o momento, do aper-

feiçoamento das demais consciências, inevitavelmente. 

Certeza.  Porém, o fato mais palpável, em nosso meio, é o fato de que, para a maioria absoluta de 

nós, ainda é inexorável e indispensável à ação mais direta em favor dos parceiros evolutivos mais pró-

ximos, pela lei da Grupocarmailidade, para alcançarmos níveis melhores de autoevolução. 

Sustentabilidade. A função faz o órgão e este forma o sistema. A consciência-minipeça atuante 

mantém o funcionamento do maximecanismo que, por sua vez, a emprega e a leva adiante na evolução de 

todo o sistema (maximecanismo assistencial), em um desenvolvimento interconsciencial reciprocamente 

sustentável. 
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  Exponencial. Todo sistema é maior que a soma de suas partes ou subsistemas, sobretudo quando se 

trata da sisstemática consciencial onde a interatividade entre suas partes (interdependência) é multi-

dimensional (interdimensional), tornando muito mais séria o sinergismo do que na abordagem sistêmica 

convencional materialista.  

Individualidade. Com maior satisfação íntima em assistir (fraternismo), mais maturidade, autodis-

cernimento e outros atributos adquiridos/recuperados pela vivência autolúcida do trabalho comunitário, 

são deixados para trás os receios infantis como o de anulação da personalidade (perda da individuali-

dade), bem como são superados quaisquer assombros na questão parapsíquica, habilitando-se o indivíduo 

para os trabalhos interdimensionais, os quais chegam junto com a recém-formação da minipeça. 

Para-horizontes. O parapsiquismo interassistencial conduz à autoconscientização multidimen-

sional (AM) gradual, mostrando a realidade dos autorrevezamentos multiexistenciais. Fato (ou parafato) 

que promove a reperspectivação e a ampliação sadia dos horizontes de ação conscienciais. 

Síntese. O caráter grupal da evolução consciencial – sem excessos ou fanatismos – foi então 

reaprendido (reeducação) como melhor opção, mais inteligente pelo indivíduo reciclante fora-de-série; 

possuidor de I.E., em sobreposição (sobrepairamento) às ambições exclusivamente pessoais, ainda 

predominantes entre a maioria dos seres, infelizmente. Pedir menos para si, já é servir aos demais. 

Sinergismo. Trabalhando juntos nessa (re)orientação evolutiva, reeducando a si mesmo e fazendo 

esforços coletivamente mais lúcidos, caminhamos juntos rumo a existências mais abertas, despertas, 

construindo uma humanidade mais solidária, onde o senso de união interconsciencial orientará, dentro da 

cosmoética vivenciada, tempo de maior consciencialidade e fraternismo para todos. 

Integração. A explicitação da realidade integral da vida e da consciência, sem barreiras (muros, 

paredes, portas e janelas) entre os seres (causalidade), dimensões (efeito espacial; energia; proxêmica)  

e tempo (contingenciamento; cronêmica; efeito temporal), presume um Ecossistema Consciencial-Ener-

gético aberto e somente limitado pela cosmoética. 

Natural. A multidimensionalidade consciente (AM) e a novas possibilidades que ela traz poderão 

assim ser utilizadas amplamente no dia a dia, inclusive dentro na sociedade intrafísica onde poderão a ser 

corretamente classificadas juntamente com as comunexes subsistemas sustentáveis de um ecossistema 

multidimensional único e integrado. 

Evoluciopensene. Direcionemos nossa melhor pensenização (ortopensenes) para a materialização 

dessa realidade viável de uma era Conscienciológica que se instala, com aplicação da vontade pessoal 

reeducada, responsabilidade holomadura e coexistência evolutiva sustentável. 
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  Gratidão. Quando o respeito, a heterorreverência consciencial e o agradecimento silencioso (tácito) 

forem, naturalmente, um gesto mais de quem faz a assistência e menos de quem a recebe, não precisare-

mos gastar tantas linhas, páginas, tempo e energias tentando conceituar Senso de Grupalidade e Sustenta-

bilidade Evolutiva Interconsciencial. 

INTRACONSCIENCIALIDADE 

Aviso. Vale ressaltar aqui, além do aspecto grupal, porém, o fato de que fator egocármico é impres-

cindível na autoevolução e que, jamais pode ser minimizado: o trabalho intraconsciencial através da auto-

reeducação, autorreflexão e autorreciclagens permanentes, principalmente no que se refere ao trabalho 

mentalsomático cosmoético e o alcance do megautodiscernimento, é insubstituível, ocorrendo inexoravel-

mente em paralelo ao grupocármico. 

Autodiscernimento. Essa necessidade é facilmente comprovada pelo fato de que até mesmo para 

ajudar outrem, de forma mais séria e profissional, é imprescindível que o conhecimento, estima e trans-

formação comecem dentro de si mesmo. É inclusive questão de lógica, coerência e paraprofilaxia. 

Neoverpons. Podendo já ser encaradas naturalmente, as novas capacidades assim como as neo-

ideias também poderão ser melhor compreendidas e aplicadas sem preocupações excessivas como auto-

extinção da individualidade, auto e heteroconstrangimentos, defasagens anticosmoéticas ou intromissões 

nocivas (assédios). 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

Síntese. Considerado, por este autor, como condição prioritária no processo evolutivo, devido à ine-

rência atinente àquele, conclui-se que a opção de maior inteligência – evolutiva - ao enxergar a realidade 

indesviável do heterauxílio interpessoal (interdependência consciencial) é a escolha da abordagem mais 

positiva em relação ao devir evolutivo, encarando doravante e, em definitivo a autodisponibilidade volun-

tária qualificada, paradoxalmente, mais como um direito consciencial do que um dever.  

Argumento. Essa argumentação é embasada no fato de que, apesar dessa demanda evolutiva reco-

nhecidamente exigir o megaesforço (empreendimento) pessoal, e ainda ser operacionalmente muito com-

plexa, considerando todas as nuanças, obstáculos, dificuldades e contingenciamentos (imprevistos) exis-

tentes entre as pessoas e dos afazeres da vida humana em geral, ela é inevitável (vital) dentro do ciclo 

evolutivo multiexistencial pessoal. Além disso, a argumentação utilizada ao longo do texto demonstra 

que há uma boa dose de satisfação íntima resultante deste esforço. 
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  Motivação.  Portanto, tal condição pode sim e, como hipótese deste artigo, deve ser compre-

endida e vivenciada, ao modo de trabalho motivador e prazeroso dentro do princípio Motivação-Tra-

balho-Lazer e, jamais como um fardo inevitável ou mal necessário, desde sua fase inicial (grupalidade 

primária) quando ainda não descobrimos a satisfação íntima em interassistir.  

Autodespertamento. Sobretudo enquanto meio inestimável (sem-preço) de autoconscientização 

multidimensional (AM) e dinamização auto (e interevolutiva) consciencialmente sustentável (inclusive 

com subida do patamar evolutivo basal do grupo).  

Proéxis. Todos esses fatores conjugados nos complexos períodos de vida humana (conscins) em 

um ciclo virtuoso (causa-efeito qualificadores) de senso grupalidade crescente, atuante no cumprimento 

no ponto certo (antiectopia), do devido papel existencial (proéxis pessoal singular) como minipeça 

entrosada, ou em harmonia (maxiproéxis grupal colaborativa) com o maximecanismo interassistencial, 

com megaobjetivo evolutivo e cosmoético do universalismo puro. 

Extrapolações. Eis, desta maneira, dispostas em ordem funcional e de premissa crescentes, 4 hipó-

teses advindas em decorrência lógica do neoparadigma consciencial, pautadas na condição, assun-

ção(premissa) de um melhor nível de compreensão a respeito da Grupalidade desde de uma gradual 

reeducação mental(somática) cosmoética como descrito nas seções acima, neste artigo conscienciológico: 

1. Sustentabilidade Evolutiva. Não seria lógico que o clima de megafraternidade e de autodiscer-

nimento mais profundo, predispusesse intensamente, um grande número de consciências, à interfacili-

tação autopesquisísitica conjunta (Interconsciencialidade Assistencial Tarística)? 

2. Autosenso de Grupalidade. Seria possível que, conhecendo mais a nós mesmos (autoassistên-

cia; autodesassédio) e interessados pelo bem alheio (heteroassistência; heterodesassédio) nós alcançás-

semos social e parasocialmente melhoria efetiva ou até a cura da megapatologia humana atual,  

o heteroassédio interconsciencial? 

3. Upgrade. Não seria também provável, o megautodespertamento geral das consciências, incluindo 

a desperticidade coletiva, uma vez trabalhados os autoassédios e, pela interassistenciologia, diminuídos – 

quiçá extintos – os heteroassédios? 

4. Reperspectivação. Passaria então, finalmente, o Serenismo, num ambiente favorável  

e harmônico, a ser uma meta mais próxima, para as consciências determinadas seriamente nesse sentido, 

como recompensa pelo esforço consciencial de comunidade empreendido? 

Tarefa. Convido o leitor (a) a refletir e responder as questões formuladas ao longo do texto, através 

do emprego bem-humorado, porém seríssimo, da autopesquisa teática para que assim trabalhemos e pen-

senizemos responder positivamente aos aspectos e conjecturas aqui enfocados em futuro breve. 



DUNG, Marcus de O.   Senso de Grupalidade 
e Sustentabilidade Evolutiva. 

Proexologia, Vol. 2, N. 2 | 2016 

 

 

112
 

 

 

  Esperança. Espero que nossas preocupações com autodefesa, ainda imprescindíveis hoje (Ano-

base: 2016), sejam substituídas o mais brevemente possível, pela naturalidade do heteroauxílio amigo, 

exercido lado a lado, ombro a ombro, entre nós. 
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