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Autoposicionamento Antidogmático
(Antidogmaticologia)
Marco Antônio Facury
Definição. O autoposicionamento antidogmático é a atitude da conscin, homem ou mulher, de posicionar-se claramente nos mais diversos contextos, fatos ou parafatos, sem imposição,
gurulatria ou dogmatismo, mantendo a postura íntima de abertismo consciencial frente às experiências próprias e alheias, na vivência teática dos fatos orientando as pesquisas, rumo ao autepicentrismo consciencial interassistencial.
Sinonímia. 1. Postura pessoal antidogmática. 2. Autodecisão pelo antidogmatismo.
3. Autoposicionamento descrenciológico.

Contextualização
Imposição. É da natureza humana a tendência à heteroimposição de conceitos a partir das
convicções pessoais ou do fechadismo às neoideias. Talvez, por isso, seja tão importante o reforço
do Princípio da Descrença (PD) nas atividades na Comunidade Conscienciológica Cosmoética
Internacional (CCCI).
Dogmatismo. No entanto, não é coerente falar em Descrenciologia e seguir com postura
íntima dogmática, tratando as autoconvicções de modo indiscutível e absoluto, seja pela energia
de intimidação, seja pela sutileza do discurso melífluo.
Autovivências. A vivência da Experimentologia na prática exige a postura de pesquisador, sempre atento aos fatos e, também, aos parafatos. As convicções pessoais podem ser muito
úteis para ampliar a autoconfiança, mas não devem nos impedir de estarmos abertos às atualizações necessárias, a partir das novas autovivências.
Lacunas. Nesse sentido, vale o autoquestionamento contínuo quanto às nossas certezas
absolutas: será que já temos todos os elementos e informações necessários para a consolidação
do nosso conhecimento ou há ainda lacunas de experiências a serem preenchidas? Obviamente,
ainda temos muito a compreender sobre aquilo que estudamos e vivenciamos.
Neoachados. Por mais que seja aparentemente difícil lidar com dúvidas, incertezas e probabilidades, são elas que nos possibilitam não querermos enquadrar os neoachados em nossas
velhas caixinhas. Tornar isso mais natural pode nos auxiliar a sair da necessidade de termos certeza de tudo, sem que isso nos deixe inseguros quanto às autoconvicções.
Liberdade. Por incrível que pareça, a dúvida nos tira do aprisionamento aos apriorismos
e preconceitos arraigados. No atual momento evolutivo, ainda estamos nos acostumando a ter
a liberdade e responsabilidade da autexperimentação, especialmente, envolvendo o autoparapsiquismo. A vida torna-se mais leve e útil quando a entendemos enquanto laboratório prático da
autevolução.
Amadurecimento. Mas, “e se der errado?”. Em um experimento laboratorial, o que, de
fato, significa “dar errado”? Nosso amadurecimento acontece com as autovivências e autorreflexões. São elas que nos levam a acertar mais e errar menos, ou seja, ampliar a autocosmoética
aplicada. Certamente, se tivesse dado tudo certo até este momento, já seríamos todos Serenões.
Então, as perguntas adequadas seriam: já sabemos no que temos errado mais? Já compreendemos
quais têm sido nossos acertos?
Apriorismo. Estamos nesta dimensão para contribuirmos uns com os outros, inclusive
no compartilhamento dos labcons pessoais, sem preconcepções, apriorismos, repressões e radicalismos.
Abertismo. Mais do que nossos assistidos, quem precisa ter o abertismo às neoideias
somos nós mesmos. Afinal, somos nós os responsáveis pela não fossilização das ideias teáticas
avançadas da Conscienciologia, por meio da renovação e inovação das neoverpons.
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Casuística
Autoprescrição. Considerando o evidente teor autoprescritivo do tema aqui abordado,
este autor vem, ao longo do tempo, buscando a autoqualificação das posturas pessoais no desenvolvimento das pesquisas de vivências individuais e grupais multidimensionais.
Acerto. Particularmente, tenho observado que meus acertos têm acontecido à medida que
consigo abrir mão das certezas absolutas pessoais, qualificando e renovando minhas convicções
íntimas, de modo a lapidar melhor minha essência.
Omissuper. A partir da sugestão de um amigo evolutivo, o exercício de autorreflexão
que busco fazer ao entrar em um debate é: estou disposto a abrir mão da minha ideia? Tal postura
tem me ajudado a ampliar minha cosmovisão, levando-me a uma adequação da questão: estou
disposto a rever minha posição em favor do melhor para todos? Este é o grande dilema entre
a omissão superavitária e a omissão deficitária.
Autocognição. Ainda é comum para mim, rechaçar ideias divergentes, especialmente envolvendo o parapsiquismo. No entanto, tenho me observado cada vez mais aberto aos pontos de
vistas diferentes, buscando, inclusive, ampliar a autocognição e compreensão do assunto.
Assistência. Tal abertismo vem sendo elemento facilitador da abordagem assistencial,
aliado ao posicionamento franco e explícito. Mesmo buscando fazer assistência, ainda me vejo
querendo que isso seja do meu jeito, e não conforme a necessidade do assistido.
Autoconfiança. Quanto maior a autoconfiança e segurança quanto à minha realidade
consciencial e compreensão das imaturidades pessoais, mais posso ser útil aos amparadores extrafísicos no desenvolvimento de qualquer trabalho assistencial. Observei isso também ao longo do
tempo de atuação na docência, tanto conscienciológica, quanto universitária: a insegurança quanto ao tema ou quanto à autocapacidade normalmente me levava a uma postura mais impositiva
e inflexível.
Alerta. Vale salientar que tais vivências pessoais servem de elementos promotores de
autorreflexões para os compassageiros evolutivos. Mas é sempre bom alertar: não vão no me bico.

Enumeração
Posturas. Sob o enfoque da Experimentologia, há pelo menos 3 posturas comumente
encontradas, até mesmo entre os pesquisadores de temas de vanguarda da Conscienciologia, aqui
listadas em ordem de ocorrência, a partir de observações pessoais:
1. Sugestionável: o posicionamento pessoal mais sugestionado às percepções, parapercepções e posicionamentos alheios. É o abertismo sem criticidade.
2. Cética: o posicionamento pessoal com ceticismo, muitas vezes até antagônico, diante
das abordagens parapsíquicas de fatos e parafatos. É a criticidade sem abertismo.
3. Pesquisística: o posicionamento pessoal aberto, autocrítico, atento à análise multidimensional de fatos e parafatos. É a criticidade com abertismo.

O POSICIONAMENTO ANTIDOGMÁTICO É, ANTES DE TUDO,
PROFILAXIA DE INTERPRISÕES GRUPOCÁRMICAS E RESPEITO
À REALIDADE EVOLUTIVA DAS CONSCIÊNCIAS: NEM MESMO
AS AUTOCONVICÇÕES PERMITEM FAZER HETEROIMPOSIÇÕES.
Questionamentos. Você, intermissivista, já mantém autoposicionamento antidogmático
diante de fatos e parafatos? Aplica na prática a Descrenciologia com o abertismo necessário às
pesquisas das verdades relativas de ponta da Evoluciologia? Quais resultados vem obtendo no
desenvolvimento do autepicentrismo, a partir do princípio dos fatos orientando as pesquisas?
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