Curso de Ensino a Distância (EaD)

Conscienciograma

sem Drama
Pré-requisito:
Curso de Entrada
da Conscienciologia

Objetivos:

›

Auxiliar no entendimento, na análise
e no preenchimento das 100 folhas de
avaliação e das 2.000 questões do
livro Conscienciograma.

› Realizar pesquisa autoconscienciométrica,
favorável à renovação intraconsciencial.

› Empregar ferramentas e técnicas de

aprofundamento conscienciométrico.

TURMA 11
18 fev.18
a 26 ago.18

Aulas aos domingos,

19h às 21h

"O CONSCIENCIOGRAMA É O MANUAL PARA
CONHECERMOS A NÓS MESMOS".
(Vieira, 2014, p. 406)

• Equipe de professores auxiliam na interpretação,
compreensão das folhas de avaliação e na atribuição
de notas às questões do Conscienciograma.
• As aulas são gravadas e disponibilizadas para os
alunos assistirem online.
• Assistência aos alunos por equipe de monitores.
• Para realização do curso, utiliza-se a plataforma Moodle.

"O CONSCIENCIOGRAMA FOI ESCRITO PARA UNIR, AO MESMO TEMPO,
OS ESTUDOS DO LIVRO E DA CONSCIÊNCIA, AMBOS COMPLEXOS
E DE ALTA SIGNIFICAÇÃO EVOLUTIVA".
(Vieira, 2014, p. 406)

O curso é composto por 26 aulas, assim dispostas:

» Na 1ª e 2ª aula é feita a explanação da sistemática, das
técnicas utilizadas e apresentação do Conscienciograma,
visando fornecer visão geral do curso e o nivelamento do
conhecimento da turma.

» As 4 últimas aulas são dedicadas à interpretação dos

grácos gerados a partir das notas dadas para as questões
do Conscienciograma.

» Nas demais aulas, os professores respondem às dúvidas
e pedidos de esclarecimentos dos alunos e são analisadas
duas folhas de avaliação por seção, diferentes a cada
edição do curso.

A análise e discussão das folhas de avaliação objetiva
a qualidade autoconscienciométrica.
Trabalha-se com a losoa de aprofundar e expandir
as abordagens da autoconscienciometria.
Ao discutir determinadas questões, busca-se ampliar a visão
de conjunto, dar subsídios e propiciar condições para o aluno
adquirir autonomia e responder às demais perguntas com
conança e profundidade.

Uma mesma questão permite observar
ângulos diferentes e complementares
possibilitando obter visão ampla.
No nal do curso, após ter respondido
as 2.000 questões, o aluno pode gerar
o gráco conscienciométrico (360° da
consciência) e receber orientação dos
professores para interpretá-lo.
Desse modo, favorece a realização de correlações sobre os
os diversos temas de autopesquisa, ampliando a compreensão
de si mesmo enquanto consciência poliédrica.

"A AVALIAÇÃO PELO CONSCIENCIOGRAMA
ULTRAPASSA A CONSCIÊNCIA E ALCANÇA AS COISAS,
OS HOLOPENSENES, OS FATOS E OS PARAFATOS".
(Vieira, 2014, p. 263)

Investimento
R$ 590,00
Valor pode ser parcelado
em até 6 vezes, sem juros.
Informações e Inscrições
(45) 2102-1460 / 99994-1460
conscius@conscius.org

www.conscius.org.br/loja
Sede da CONSCIUS
Av. Felipe Wandscheer, 6200, Cognópolis
Discernimeuntum, Sala 110.

Caminho da harmonização intraconsciencial

